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                   รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 

ครั้งที่ 9/2562  
วันจันทร์ ที่ 2 กันยายน 2562 

ณ  ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 
ผู้มาประชุม 

๑.  นางสุวรรณี    ศรีสุวรรณ์  สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์   ประธานที่ประชุม 
๒.   นายสมควร   แสงอินทร์           นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
๓.   นางสาวทรายทอง   ประดับศรี       นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ       
๔.  นายธราดล   ศิลาลาย  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
๕.    นางบานใจ    มามาก  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ    
๖.   นายเฉลิมศักดิ์         จอดนอก       นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๗.  นายวัชรินทร์   มามาก  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
๘.   นายปิยะ    สังขฤทธิ์   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
๙.  นางสาวจันทิมา     โสรถาวร        นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ      
๑๐. นายจารุวัฒน์  วิยาสิงห์  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
๑๑. นายชินพัฒน์         พิมพ์เพราะ     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
๑๒. นายกิตติศักดิ์  ไชยกิตติ  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  
๑๓. นางสาวศุลีพร  ฉัตรเฉลิมเดช   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
๑๔.  นางจิราภร   บูรณ์เจริญ  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
๑๕. นางเกียรติสุดา  ค่ าสุริยา    นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
๑๖. นางสาวพยอม  พาพาน           นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ      
๑๗. นายกฤช   เยาวสกุลมาศ   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
๑๘. นางพรรณภา  หวลระลึก       นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
๑๙. นางชฎาธาร  จุฑาจันทร์          นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ   
๒๐. นางรุจิรา   กลองรัมย์  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
๒๑. นางสาวปริศนา  ฟักนวล  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
๒๒. นางสาวจิราพร   เกลียวทอง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๓. นางสุทธาทิพย์       พันละบุตร       นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๔. นายยศพงษ์   เสนาน้อย  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๕. นางสาวทัศนีย์  ปรักมาศ        นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๖. นายค าภา   เรืองรัมย์   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๗. นายอธิปพันธ์  รักษาพงษ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๘. นางสาวพัชศิริญา   วงศ์พุทธะ  นิติกรปฏิบัติการ 
๒๙. นางอรสา     วงศ์ค า       เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๓๐. นายวิรง   ประดับศรี  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณช์ านาญงาน 
๓๑. นายนิพนธ์   เจือจาน  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณช์ านาญงาน 
๓๒. นางกัลยวรรธน์  ทัดศรี       นักวิชาการสหกรณ์ 
๓๓. นางสาวร าพึง        ทรงงาม         นักวิชาการสหกรณ์ 
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๓๔. นายปริญญา        ยวงปรางค์       นักวิชาการสหกรณ์ 
๓๕. นายปภังกร        หวลระลึก      นักวิชาการสหกรณ์ 
๓๖.  นางปุณิกา             หวลระลึก       นักวิชาการสหกรณ์        
๓๗. นางโสภาพรรณ    เจือจาน  นักวิชาการสหกรณ์ 
๓๘. นางสาวณัทติกา     สมหมาย        นักวิชาการสหกรณ์ 
๓๙. นายวิชาญ   เพ่งพิศ  นักวิชาการสหกรณ์ 
๔๐. นายศุภวัฒน์  ซาเสน   นิติกร 
๔๑. นายกรีฑายุทธ   พันละบุตร       นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
๔๒. นายจตุพล   หวลระลึก      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๔๓. นายชนินณวัฒน์  นิลม่วง        นักจัดการงานทั่วไป 
๔๔. นายสุเรนทร์         ชูตาลัด           เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
๔๕. นายพิทูร            หวลระลึก     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
๔๖. นางสาวอาภรณ์รัตน์  พ้ืนนวล          เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
๔๗. นางสาวเพชรฑิรา  สาระติ          เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
๔๘. นางสุภาวดี   บุญแก้ว  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
๔๙. นายอดิศักดิ์   สุขไสว            เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
๕๐. นางอุษณิภา  อกอุ่น            เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
๕๑. นางกรรณิกา  เป็นตามวา      เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
๕๒. นางสาวเสาวลักษณ์ สุขชัย   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
๕๓. นางสาวสุเภาวด ี  ต้นทอง     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๕๔. นางภูนิดา   ปล้องกลาง       เจ้าพนักงานธุรการ 
๕๕. นายพงศกร   เสียงสนั่น      เจ้าพนักงานธุรการ 
๕๖. นางประทุม         เมยประโคน    พนักงานพิมพ์  ส 4 
๕๗. นายนพดล    ฤทธิรณ         พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
๕๘. นายสุนทร          อ่ิมใจ   พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
๕๙. นายสมพงษ์          ด าเนินงาม            พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
๖๐. นายสุพัฒน์   หล่าบรรเทา  พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
๖๑. นายอภัย              หล่าบรรเทา   พนักงานพิมพ์  ส 1 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

  
๑.  นางสาวนรินทร์  ค าเมลี   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน ไปราชการ 
2.  นางสาวพิชญาภา แสงดาว นักวิชาการสหกรณ์  ลาคลอด 

    
 
 

         
 

 
/เริ่มประชุม…   
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เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น.  
เมื่อผู้มาประชุมครบแล้ว นางสุวรรณี  ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ประธานในการประชุมได้กล่าว

เปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
      

  1.1 ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ จากการประชุมคณะกรมการจังหวัดสุรินทร์ 
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอ าเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง ครั้งที่ ๘/256๒   
เม่ือวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม 256๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์  มีดังนี้ 
   1.) ขอขอบคุณส่วนราชการ ทีใ่ห้ความร่วมมือเตรียมการต้อนรับ นายกรัฐมนตรี และคณะ 
          ตามที่นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะ ได้ลงพ้ืนที่ตรวจราชการใน
พ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เพ่ือตรวจ ติดตามสถานการณ์น้ าและปัญหาภัยแล้ง ณ 
โครงการชลประทานสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และศาลากลางจังหวัด สุรินทร์ อ าเภอ
เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ การตรวจติดตาม สถานการณ์น้ าและปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ เป็นไปด้วย
ความ เรียบร้อย ไม่มีปัญหาอุปสรรค จึงขอขอบคุณส่วนราชการทุกส่วนราชการ อ าเภอทุกอ าเภอ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ หน้าที่เป็นอย่างดี  ในการลงพ้ืนที่ของนายกรัฐมนตรี ครั้งนี้ได้อนุมัติงบประมาณแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งจงัหวัดสุรินทร์  500 ล้านบาท    
   2.) การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒  (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)  
            จังหวัดสุรินทร์แจ้งให้ส่วนราชการภูมิภาคทุกหน่วยงาน ประเมินผลการปฏิบัติราชการและ 
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ ก.พ. โดยให้ด าเนินการตามกรอบระยะเวลา ดังนี้       
     ๑. จัดส่งรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการและอัตราเงินเดือนข้าราชการ
ให้ส านักงานจังหวัดสุรินทร์ภายในวันที่ 2 กันยายน 2562 เพ่ือรวบรวมและน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับจังหวัด และน าเสนอผู้ว่าราชการ จังหวัดสุรินทร์พิจารณาต่อไป        
     ๒. จัดส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของข้าราชการ ในสังกัดให้
ส านักงานจังหวัดสุรินทร์ภายในวันที่ 10 กันยายน 2562  เพ่ือตรวจสอบการใช้วงเงินในภาพรวมและน าเสนอ      
ผู้ว่าราชการจังหวัด สุรินทร์พิจารณาต่อไป        
     ๓. เสนอค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562  
    
   3.) การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการ (สังกัดส่วนงานราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค) จังหวัดสุรินทร์  
          จังหวัดสุรินทร์ให้ส่วนราชการ เสนอเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วน
ราชการ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พิจารณาประเมิน ให้ความเห็นประกอบการประเมินตามอ านาจหน้าที่โดยให้
น าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พิจารณา ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยจะใช้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุรินทร์และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นเกณฑ์ใน
การพิจารณาด้วย 
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    4.)  เรื่องจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (จอส.904 วปร.) 
    การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 
904 วปร. (ศอญ.จอส.904 วปร.) ได้มีการประชุมติดตามงานประจ าสัปดาห์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่ประชุม
เห็นชอบและก าหนดขั้นตอนแผนการรับสมัครจิตอาสาใหม่ ดังนี้    
     (1) ให้ส านักทะเบียนอ าเภอ 878 แห่ง และส านักทะเบียนท้องถิ่นเขต 50 เขต 
เปิดรับสมัคร จิตอาสาเป็นการทั่วไป ช่วงวันที่ 1-10 ของทุกเดือน ในวันและเวลาราชการ ส าหรับเดือนกันยายน 
2562 ก าหนดให้เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 5-10 กันยายน 2562          
     (2) ก าหนดพิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  
ในวันสุดท้ายของเดือน หรือขึ้นอยู่ กับความพร้อมของจั งหวัดหรือเขต การจัดท า แอพพลิ เคชั่นจิตอาสา                   
เพ่ือประชาสัมพันธ์งานด้านจิตอาสา สู่สาธารณชน เพ่ือให้เกิดการตื่นตัวในการท าเพ่ือสังคม จึงขอให้ติดตามข่าวและ
ปฏิบัติ ดังนี้   
      (2.1) ในการท ากิจกรรมทุกครั้งของกลุ่ม ที่รายงานผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 
ประสานงานขอให้ เผยแพร่ลงในแอพพลิเคชั่นจิตอาสาด้วย   
      (2.2) ในการท ากิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ขอให้เพ่ิมภาพที่สื่อถึงความร่วมมือ
ของประชาชน    
      (2.3) ให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นให้ประชาชนได้รับทราบ ปัจจุบัน
แอพพลิเคชั่น ท างานเช่นเดียวกับเฟสบุ๊คดังนั้นสามารถกดส่งต่อ กดถูกใจได้   
      (2.4) จากข้อสาม บางหน่วยงานสามารถเอาความสามารถดังกล่าวของ
แอพพลิเคชั่นไปต่อยอด ได้ เช่น การบันทึกความดีของนักเรียนนักศึกษา 
    ประธาน: แจ้งให้สมัครทุกคน โดยมอบฝ่ายบริหารทั่วไปจัดท าทะเบียนคุมสถานะผู้ที่สมัคร
แล้วและท่ียังไม่สมัครเสนอสหกรณ์จังหวัด 
   5.)  “โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม” และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.
สุรินทร์ และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ ๖๓ พรรษา สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62    
    จังหวัดสุรินทร์ ได้ก าหนดจัด “โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม” และหน่วย
แพทย์ เคลื่อนที่ พอ.สว.จ. สุรินทร์ และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ  
๖๓ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 
โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุขฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  ส าหรับโครงการ
จังหวัดสุรินทร์สร้างสุขฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕6๓ อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าแผน ทั้งนี้ จะแจ้งรายละเอียดให้
ทราบในคราวต่อไป       
   6.)  โครงการ “สภากาแฟ” จังหวัดสุรินทร์      
           ตามที่จังหวัดสุรินทร์ ได้ก าหนดด าเนินโครงการ “สภากาแฟ” จังหวัดสุรินทร์ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการปฏิบัติงาน เพ่ือเกิด
ผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ และประโยชน์สุขของประชาชน โดยจัดให้มีการพบปะ ระดมความคิดจากทุกภาคส่วนใน
รูปแบบ การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน หรือวันอ่ืนที่เหมาะสม ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. 
และให้ทุกส่วนราชการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ ทุกส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ได้หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
ครบรอบในปีงบประมาณ 256๒ แล้ว ส าหรับโครงการ “สภากาแฟ” จังหวัดสุรินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 256๓    
อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแผน ทั้งนี้ จะได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบในคราวต่อไป 
 
 
 
 



-๕- 
 

   7.) การด าเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ของจังหวัดสุรินทร์ 
      1. สรุปผลการขับเคลื่อนเป้าหมายกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล  
ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 จ านวนสมาชิกรวมทั้งสิ้น 64,988 คน คิดเป็นร้อยละ 153.13 ของจ านวนสมาชิก    
อยู่ในล าดับที่ 2 ของประเทศ   
    2. จังหวัดสุรินทร์ได้รับใบประกาศเกียรติคุณฯ ในกรณีที่จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดที่มีผล
การด าเนินงานการส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น ที่มีสมาชิกผ่านเกณฑ์ร้อยละ 25 และร้อยละ 75    
      โดยจังหวัดสุรินทร์ได้จัดส่งประกาศเกียรติคุณให้อ าเภอเพ่ือมอบให้หมู่บ้านที่ได้ด าเนินการ 
ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติจนบรรลุเป้าหมายแล้ว    
    3. จังหวัดสุรินทร์มีหมู่บ้านที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับค่าตอบแทนในการส่งเสริมวินัยการออม      
ในระดับหมู่บ้าน เป็นเงินจ านวน 2,000 บาท จ านวน 26 หมู่บ้าน  
    ประธาน: มอบกลุ่มงานที่รับผิดชอบ รวบรวมและรายงานสหกรณ์จังหวัด 
 1.2  เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ภายใน 150 วัน ของสหกรณ์  
        มีสหกรณ์ที่มีปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2562 ไม่สามารถประชุมใหญ่สามัญประจ าปีได้ทัน ภายใน 150 
วัน ดังนี้ 
     กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
     1.) สหกรณ์การเกษตรสลักได จ ากัด 
     2.) สหกรณ์ไทยเมืองช้าง จ ากัด 
     กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
     1.) สหกรณ์โคเนื้อและข้าวอินทรีย์พนมดงรัก จ ากัด 
     กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
     1.) สหกรณ์อาเซยีนเพื่อเกษตรกร จ ากัด 
     กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 
     1.) สหกรณ์โคเนื้อนาหนองไผ่ จ ากัด 
     กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 
     1.) สหกรณผ์ู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์บัวโคก จ ากัด 
    
 1.3 เรื่องการจัดกิจกรรม 5 ส. ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 
     ก าหนดจัดในวันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562 
 1.4 เรื่องการเบิกค่าใช้สอย  
     การเบิกเบี้ยเลี้ยงของเดือนสิงหาคม 2562 และประมาณการเดือนกันยายน 2562
ให้ส่งภายใน วันที่ 3 กันยายน 2562  
 1.5 เรื่องส ารวจการซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ 
     ให้พนักงานขับรถยนต์ ส ารวจประวิติการซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการที่รับผิดชอบ    
และให้รายงานฝ่ายบริหารทั่วไป ภายในวันที่ 3 กันยายน 2562 
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ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างส านักงาน
สหกรณ์จังหวดัสุรินทร์ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม ๒๕62 
       ฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งว่า ตามที่ได้น ารายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ๒๕62  ลงในเว็บไซต์ของส านักงานสหกรณ์
จังหวัดสุรินทร์แล้ว  หากมีข้อแก้ไขให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไป ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าประชุมขอแก้ไขรายงานการประชุม    
แต่อย่างใด 
      มติ   ที่ประชุมรับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 3    เร่ืองการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
      3.1 เร่ืองผลการเบิกจา่ยงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2562  (ฝบท.)  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 ผลการเบิกจ่ายของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ (เดือนสิงหาคม 2562)     90.27 % 
 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในเดือน สิงหาคม  2562                 88.00   % 
 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
 

รวมทกุงบ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอุดหนุน งบรายจา่ยอ่ืน

งบประมาณทีไ่ด้รับ 28,848,412.76  6,023,500.00  8,529,397.00 194,525.00   14,100,990.76 -                 

ผลการเบิกจา่ย 27,532,067.86  5,561,280.86  7,675,271.24 194,525.00   14,100,990.76 -                 

% ผลการเบิกจา่ย 95.43% 92.33% 89.99% 100.00% 100.00% -                 
    แผนเบิกจา่ย       
ของเดือน ส.ค 62 95.00%

คงเหลอื 1,316,344.90  462,219.14   854,125.76   -               -                  -                 

ผลการเบิกจา่ยภาพรวม สนง.สหกรณจ์งัหวัดสุรินทร์  ณ  วันที ่31 สิงหาคม  2562

ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรมหลัก/กจิกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งปม.ได้รับโอน เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

กจิกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค พัฒนาเศรษฐกจิฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

กจิกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

1.งบบุคลากร   0701246006000000    N1077

1.1 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ                                                                          6,021,200.00      5,999,500.00       493,647.68     5,539,280.86    92.33       460,219.14          

1.2 เงินเพ่ิมคา่ครองชีพ                                                      2,300.00             24,000.00            2,000.00         22,000.00         91.67       2,000.00              

6,023,500.00      6,023,500.00       495,647.68     5,561,280.86    92.33       462,219.14          

2.งบด าเนินงาน

2.1 เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม  + เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน                                224,600.00         224,600.00          18,180.00       211,468.00       94.15       13,132.00            

2.2 คา่เช่าบา้น                                                                 699,000.00         699,000.00          69,800.00       681,495.00       97.50       17,505.00            

-                      

923,600.00         923,600.00          87,980.00       892,963.00       96.68       30,637.00            

รวมแผนงานบคุคลากรภาครัฐ 6,947,100.00      6,947,100.00       583,627.68     6,454,243.86    92.91       492,856.14          

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสุรินทร์

ประจ าเดือน   ณ วันที่  30 สิงหาคม  2562

../../ไฟล์งานเข้าวาระนำเสนอหน้าจอ/ประชุมประจำเดือนปี62/ประชุมครั้งที่8%20วันที่%206%20ส.ค.2562/ฝ่าย/ใช้จ่าย%20งปม2562.xls
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ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรมหลัก/กจิกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเล่ือมล า้และสร้างการเติบโตจากภายใน

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับกาส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมในระดับชุมชน   0701247001000000     N1078

กจิกรรมหลัก 1ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง  1  พฒันาดา้นระบบการบริหารจดัการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

งบด าเนินงาน

1.1 งานบริหารทัว่ไป

      1.  งานอ านวยการ 311,100.00         311,100.00          148,589.00     172,617.00       55.49       138,483.00          

      2. คา่เช่าส านกังาน 180,000.00         180,000.00          9,000.00         137,128.78       76.18       42,871.22            

      3.คา่จา้งเหมาท าความสะอาด  2 อตัรา 216,000.00         216,000.00          20,000.00       198,709.68       92.00       17,290.32            

      4. คา่จา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต ์ 5 อตัรา 660,000.00         660,000.00          55,000.00       546,451.70       82.80       113,548.30          

      5. คา่จา้งเหมารักษาความปลอดภยั  2 อตัรา 273,600.00         273,600.00          20,000.00       198,709.68       72.63       74,890.32            

      6.คา่สาธารณูปโภต -                      

          6.1 คา่โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี         สหกรณ์จงัหวดั 24,000.00           24,000.00            2,887.93         24,000.00         100.00     -                      

          6.2 คา่โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี         ผอ.กลุ่มวิชาการ/ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 60,000.00           60,000.00            4,920.93         42,183.79         70.31       17,816.21            

          6.3  คา่ไฟฟ้า น ้าประปา  โทรศพัท ์ ไปรษณีย์ 335,400.00         335,400.00          48,784.85       335,400.00       100.00     -                      

     7. คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน -                      

        7.1  คา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษา รถยนตร์าชการ 62,000.00           62,000.00            62,000.00         100.00     -                      

        7.2  คา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษา ครุภณัฑ์ 25,000.00           25,000.00            24,432.74         97.73       567.26                 

        7.3 คา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้าง 40,000.00           40,000.00            5,800.00         40,000.00         100.00     -                      

        7.4  คา่พาหนะ  คา่น ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (กลุ่มงานจงัหวดั) 102,500.00         102,500.00          102,500.00       100.00     -                      

รวม           2,289,600.00   2,289,600.00    314,982.71  1,884,133.37    82.29       405,466.63          

    -  2  -

ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

ยอดยกมา 2,289,600.00      2,289,600.00       1,884,133.37    82.29       405,466.63          

         7.5 ค่าวสัดุส านกังาน 267,500.00         267,500.00          65,918.47       292,818.26       109.46     (25,318.26)          

         7.6 ค่าประกนัภยัรถยนต์ 9,000.00             9,000.00              645.21            7,557.28           83.97       1,442.72              

         7.7 ค่าประสานงานส่วนกลางและประชุมเขต 54,900.00           54,900.00            324.00            54,900.00         100.00     -                      

         7.8 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 33,600.00           33,600.00            1,509.00         24,990.00         74.38       8,610.00              

8. ค่าจดันิทรรศการร่วมกบัหน่วยงานภายในจงัหวดัและประชาสมัพนัธต์ามภารกิจ 100,000.00         100,000.00          2,086.50         96,709.00         96.71       3,291.00              

9. เงินส ารองจงัหวดั เพ่ือใหห้น่วยงานบริหารงบประมาณไดค้ล่องตวั 300,000.00         300,000.00          190,285.33     190,285.33       63.43       109,714.67          
1.1    รวมงานบริหารทัว่ไป 3,054,600.00      3,054,600.00       260,768.51     2,551,393.24    83.53       503,206.76          
1.2  ค่าใชจ่้ายในงานส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรใหมี้ความเขม้แข็งตามศกัยภาพ
       1. ค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 330,000.00         330,000.00          517,800.00     327,724.00       99.31       2,276.00              
       2. ค่าพาหนะ ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 150,700.00         150,700.00          150,700.00       100.00     -                      
1.2  รวมค่าใชจ่้ายงานส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์ใหมี้ความเขม้แข็งฯ 480,700.00         480,700.00          517,800.00     478,424.00       99.53       2,276.00              
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมระหว่างปี -                      
1. คา่ใชจ่้ายโครงการประชุมช้ีแจงแนวทางการส่งเสริมและลดตน้ทนุการผลิตผา่นสถาบนัฯ 22,080.00           22,080.00            22,080.00         100.00     -                      
2. คา่ใชจ่้ายโครงการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร 20,640.00           20,640.00            20,640.00         100.00     -                      
3.คา่ใชจ่้ายปุ๋ ยผสมใชเ้องผา่นสหกรณ์เพ่ือตน้ทนุการผลิต   (โอนเพ่ิม 38,800บาท) 88,400.00           88,400.00            3,880.00         88,400.00         100.00     -                      
4. คา่ใชจ่้ายในการประชุมส าหรับถอดบทเรียนสหกรณ์ ของสมาชิกสหกรณ์เคหสถานบา้นมัน่คง 3,040.00             3,040.00              3,040.00           100.00     -                      
5. คา่ใชจ่้ายโครงการพฒันาสหกรณ์ออมทรัพยเ์ป็นองคก์รวางแผนทางการเงินของสมาชิก 48,000.00           48,000.00            5,403.00         48,000.00         100.00     -                      
6.คา่ใชจ่้ายวสัดุเผยแพร่ โครงการส่งเสริมการออมเพ่ือสร้างหลกัประกนัความมัน่คง สมาชิกฯ 5,000.00             5,000.00              5,000.00           100.00     -                      
7. คา่ใชจ่้ายในการจดัประชุมทางไกลรับฟังความคิดเห็นอนุบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสอ.และสค. 4,180.00             4,180.00              4,180.00           100.00     -                      
8.สมทบคา่ใชจ่้ายในการฝึกอบรมหลกัสูตร นกับริหารการพฒันาการเกษตรฯ ระดบักลาง รุ่น87 23,400.00           23,400.00            23,400.00         100.00     -                      
9. คา่ใชจ่้ายอบรมทางไกลการปฏิบติัตามกฏหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 3,640.00             3,640.00              3,640.00           100.00     -                      
10.สนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานในการก ากบั เร่งรัด และสัง่การตามภารกิจ 136,200.00         136,200.00          136,200.00     136,200.00       100.00     -                      
11. คา่ใชจ่้าย ในการด าเนินคดีกลักลุ่มเกษตรกรท านาเกาะแกว้กรณีผิดนดัช าระหน้ีฯ 1,500.00             1,500.00              1,500.00         1,500.00           100.00     -                      
12.คา่ธรรมเนียมศาล/คชจ.ด าเนินคดี กลุ่มเกษตกรท านาทุง่กลุา 15,000.00           15,000.00            15,000.00       15,000.00         100.00     -                      
รวมคา่ใชจ่้ายเพ่ิมระหวา่งปี 371,080.00         371,080.00          145,483.00     371,080.00       100.00     -                      

 - 3 -
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ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรมหลัก/กจิกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

1.3  ค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน ก ากบั ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์

       1. การป้องกนัการเกิดขอ้บกพร่อง 34,300.00           34,300.00            -           34,300.00            

       2. จดัประชุมซกัซอ้มการตรวจการ 4,400.00             4,400.00              4,400.00           100.00     -                      

      3. ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดบัจงัหวดั 79,200.00           79,200.00            42,248.00       78,286.00         98.85       914.00                 

      4. ตรวจการตามค าสัง่นายทะเบียนสหกรณ์ 19,200.00           19,200.00            10,190.00       10,190.00         53.07       9,010.00              

      5. ติดตามประเมินผลความกา้วหน้าการแกไ้ขขอ้บกพร่อง 6,000.00             6,000.00              6,000.00         6,000.00           100.00     -                      

      6. จดัประชุมคณะท างานระดบัจงัหวดัแกไ้ขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ จกบ 15,600.00           15,600.00            5,957.00         15,600.00         100.00     -                      

          จกบ.

      7. ช าระบญัชี 127,000.00         127,000.00          7,750.00         126,382.00       99.51       618.00                 

     8. คา่ใชจ่้ายส าหรับผูช้  าระบญัชีในการร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลสัง่ลม้ละลาย 285,000.00         285,000.00          235,700.00       82.70       49,300.00            

    9. คา่ใชจ่้ายในการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกนั 31,500.00           31,500.00            25,575.00         81.19       5,925.00              

        แกไ้ขปัญหา และพฒันาสหกรณ์/กลุ่มฯระดบัจงัหวดั -                      

  10.อบรม"การพฒันาทกัษะการถ่ายภาพเพ่ือประชาสมัพนัธ"์ 1,960.00             1,960.00              1,960.00           100.00     -                      

1.3 รวมคา่ใชจ่้ายในการ ด าเนินงาน ก ากบั ดูแล ตรวจสอบและคุม้ครองระบบสหกรณ์ 604,160.00         604,160.00          72,145.00       504,093.00       83.44       100,067.00          

กิจกรรมรอง 2 พฒันาบคุลากรกลุ่มเกษตรกร(โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรปี  2562)

งบด าเนินงาน

1.  คา่ตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 2,200.00             2,157.00              2,157.00           100.00     -                      

2.  คา่ใชจ่้ายในการประชุมและฝึกอบรม 39,900.00           35,600.00            35,600.00         100.00     -                      

3. พฒันาบคุลากรในสถานศึกษา/ประชาชนทัว่ไป (วนัสหกรณ์นกัเรียน) 55,400.00           55,400.00            55,400.00         100.00     -                      

รวมกิจกรรมหลกั 2 งบด าเนินงาน  97,500.00           93,157.00            -                  93,157.00         100.00     -                      

รวม  กิจกรรมหลกั 1 -2  งบด าเนินงาน  4,608,040.00      4,603,697.00       996,196.51     3,998,147.24    86.85       605,549.76          

 -  4  -

ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรมหลัก/กจิกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

กิจกรรมรอง 3 ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเขม้แขง็ตามศกัยภาพ

(สร้างความเขม้แขง็ให้กบักลุ่มเกษตรกร เขา้ถึงแหล่งเงินทนุในการผลิตและการตลาด)

งบด าเนินงาน

1.  คา่ตอบแทนใชส้อยและวสัดุ

2.  คา่ใชจ่้ายในการประชุมและฝึกอบรม 16,400.00           16,400.00         4,500.00        27.44     11,900.00         

รวมกิจกรรมรอง   สร้างความเขม้แขง็ให้สหกรณ์เขา้ถึงแหล่งเงินทนุ 16,400.00        16,400.00         -                4,500.00        27.44     11,900.00         

กิจกรรมหลกั 2  การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

       วสัดุคอมพิวเตอร์

         1.1 ชุดโปรแกรมจดัการส านักงาน ชุดละ 11,000 บาท จ านวน 3 ชุด 33,000.00        33,000.00         33,000.00      100.00   -                     

         1.2  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบติัการส าหรับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ชุดละ 3,800 บาท 3 ชุด 11,400.00        11,400.00         11,400.00      100.00   -                     

กิจกรรมหลกั 2  การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  งบลงทนุ 44,400.00        44,400.00         -                44,400.00      100.00   -                     

รวมผลผลิต  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาให้เป็นกลไกฯ 4,668,840.00   4,664,497.00    996,196.51  4,047,047.24    86.76     617,449.76      
กิจกรรมหลกั 2  การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

งบลงทนุ

        1.1  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 น้ิว 22,000.00           22,000.00            22,000.00         100.00     -                      

        1.2  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุต๊  จ  านวน 2 เคร่ือง 32,000.00           32,000.00            32,000.00         100.00     -                      

        1.3  ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว   เคร่ืองตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน 10,900.00           10,900.00            10,900.00         100.00     -                      

        1.4  ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว  เคร่ืองตดัหญา้  แบบขอ้แข็ง 9,400.00             9,400.00              9,400.00           100.00     -                      

        1.5  เกา้อ้ีส านกังาน 120,225.00         120,225.00          120,225.00       100.00     -                      

กิจกรรมหลกั 2  การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  งบลงทนุ 194,525.00         194,525.00          -                  194,525.00       100.00     -                      

                      -  5  -
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ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรมหลัก/กจิกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

แผนงานบรูณาการ  พฒันาศกัยภาพการผลิตภาคการเกษตร

1. โครงการ ส่งเสริมการใช้เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร

กิจกรรมหลกั  ส่งเสริมการใช้เคร่ืองจกัรกลการเกษตร

งบเงินอุดหนุนทัว่ไป  

1. เงินอุดหนุนสหกรณ์เกษตรบวัเชด จ ากดั   จดัหารถตกัลอ้ยาง ขนาดไมน่้อยกวา่ 3,192,000.00   3,192,000.00    3,192,000.00 100.00   -                     

  160 แรงมา้  1 คนั                  0701217021500011  N1061 -                     

2. เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จ  ากดั  จดัหารถตกัลอ้ยาง ไมน่้อยกวา่ 2,338,200.00   2,310,000.00    2,310,000.0      100.00   -                     

    220 แรงมา้  1 คนั               0701217021500013    N1061 -                     

-                     

รวมกิจกรรมหลกั   ส่งเสริมการใชเ้คร่ืองจกัรกลทางการเกษตร 5,530,200.00      5,502,000.00    -                  5,502,000.00    100.00   -                     

1. โครงการ ส่งเสริมการใช้เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร   0701217021000000   N1061

กิจกรรมหลกั  ส่งเสริมการใช้เคร่ืองจกัรกลการเกษตร

งบด าเนินงาน  

          1. คา่ตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 26,200.00        26,200.00         8,960.00      26,181.00      99.93     19.00                 

          2.  คา่ใชจ่้ายในการประชุมและอบรม 85,400.00           85,400.00         77,608.00      90.88     7,792.00           

รวมกิจกรรมหลกั  พฒันาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปร่ือง 111,600.00      111,600.00       8,960.00      103,789.00   93.00     7,811.00           

        -  6  -

ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรมหลัก/กจิกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

2. โครงการ พฒันาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)  0701217018000000  N1060

กิจกรรมหลกั  พฒันาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปร่ือง(Smart Member)

กิจกรรมรอง  พฒันาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

งบด าเนินงาน  

          1. คา่ตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 5,000.00           5,000.00            5,000.00        100.00   -                     

          2.  คา่ใชจ่้ายในการประชุมและอบรม 25,700.00           25,700.00         23,250.00      90.47     2,450.00           

รวมโครงการ   พฒันาเกษตรกรปราดเปร่ือง 30,700.00        30,700.00         -                28,250.00      92.02     2,450.00           

3. โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลิตสินคา้เกษตร       0701217030000000  N1064

กิจกรรมหลกั  ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมลด็พนัธ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบนัฯ

กิจกรรมรอง   การพฒันาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

งบด าเนินงาน  

          1. คา่ตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 30,800.00        30,800.00         30,800.00      100.00   -                     

          2.  คา่ใชจ่้ายในการประชุมและอบรม 59,200.00        59,200.00         43,251.00      73.06     15,949.00         

                                                                                                               รวมงบด าเนินงาน 90,000.00        90,000.00         -                74,051.00      82.28     15,949.00         

งบเงินอุดหนุน -                     

      เงินอุดหนุนการผลิตเมลด็พนัธุ์ดีแก่สถาบนัเกษตรกร 1,746,487.00   1,746,487.00    1,746,487.00    100.00   -                     
   เงินอุดหนุนการผลิตเมลด็พนัธุ์ดีแก่สถาบนัเกษตรกร0701217030500001 N1064ย.0030004 1,050,751.50   796,050.50       796,050.50   100.00   -                     

รวมโครงการ  พฒันาศกัยภาพกระบวนการผลิตสินคา้เกษตร 2,887,238.50   2,632,537.50    -                2,616,588.50    99.39     15,949.00         

                        -   7  -
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ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรมหลัก/กจิกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

4.โครงการ  ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่             0701217029000000   N1063

กิจกรรมหลกั  สนับสนุนการด าเนินการบริหารจดัการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์

กิจกรรมรอง      การพฒันาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

งบด าเนินงาน  

          1. คา่ตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 161,460.00         161,460.00       161,460.0      100.00   -                     

          2.  คา่ใชจ่้ายในการประชุมและอบรม 932,750.00      932,750.00       930,050.0      99.71     2,700.00           

รวมโครงการ  ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 1,094,210.00   1,094,210.00    -                1,091,510.00    99.75     2,700.00           

5. โครงการศนูยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร  0701217031000000  N1065

กิจกรรมหลกั สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศนูยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ

กิจกรรมรอง  ศนูยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร

งบด าเนินงาน  

          1. คา่ตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 18,830.00        18,830.00         18,830.00      100.00   -                     

          2.  คา่ใชจ่้ายในการประชุมและอบรม 50,470.00        50,470.00         50,470.00      100.00   -                     

         3.  คา่ใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลโครงการ 720.00              720.00               720.00           100.00   -                     

รวม โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 70,020.00        70,020.00         -                70,020.00      100.00   -                     

                        - 8 -

ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรมหลัก/กจิกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

6. โครงการธนาคารสินคา้เกษตร                  0701217032000000   N1066

กิจกรรมหลกั  สนบัสนุนการด าเนินงานในรูปแบบธนาคารสินคา้เกษตรในสหกรณ์

กิจกรรมรอง  การพฒันาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

งบด าเนินงาน  

          1. คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 141,200.00         141,200.00          122,228.0         86.56       18,972.00            

          2.  คา่ใชจ่้ายในการประชุมและอบรม -                      

รวมโครงการธนาคารสินค้าเกษตร 141,200.00         141,200.00          -                  122,228.00       86.56       18,972.00            

7. โครงการ  พฒันาสถาบนัเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ   0701217038000000  N1067

กิจกรรมหลกั สนบัสนุนการพฒันาสถาบนัเกษตรกรตามรูปแบบประชารัฐ

กิจกรรมรอง  พฒันาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

งบด าเนินงาน  

          1. คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 66,300.00           66,300.00            38,393.00       44,630.00         67.32       21,670.00            

          2.  คา่ใชจ่้ายในการประชุมและอบรม 127,700.00         127,700.00          127,700.00       100.00     -                      

รวมโครงการ  พฒันาสถาบนัเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ 194,000.00         194,000.00          38,393.00       172,330.00       88.83       21,670.00            

8.โครงการพฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยืน   0701217043000000 N1070

กิจกรรมหลกั ส่งเสริมเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่

คา่ใชจ่้าย โครงการพฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยืน

งบด าเนินงาน  

             คา่ตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 4,800.00             4,800.00              4,800.00           100.00     -                      

-                      

รวม โครงการพฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยืน 4,800.00             4,800.00              -                  4,800.00           100.00     -                      

                           -  9  -



-๑๑- 
 

 

 

  
 
 
 

ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ
8. โครงการ พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร   0701217041000000   N1068
กิจกรรมหลกั พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร
งบด าเนินงาน
1.  ค่าใชจ่้ายในการประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน โครงการสานพลงัประชารัฐเพ่ือ 28,000.00           28,000.00            28,000.00         100.00     0
      สนบัสนุนการปลูกขา้วโพดหลงัฤดูท านา
2.ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการแกไ้ขปัญหาหน้ีคา้งช าระของสหกรณ์ฯ (โอนเพ่ิม 145,600บาท) 312,000.00         312,000.00          158,060.00     312,000.0         100.00     0
กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจชองสหกรณ์   (เพ่ือพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนา
                    สหกรณ์ใหเ้ป็นองคก์รหลกัระดบัอ าเภอ)  
                     -  ค่าใชจ่้ายในการประชุมและฝึกอบรม 172,500.00         172,500.00          169,375.0         98.19       3,125
กิจกรรมรอง 1.พัฒนาด้านระบบการบริหารจดัการองค์กรและธรรมาภบิาล ในการบริหาร /พัฒนาธุรกิจของสหกรณ์  
       1   ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 25,200.00           25,200.00            17,580.00       25,200.0           100.00     0
        2   ค่าใชจ่้ายในการอบรม   เสริมสร้างสหกรณ์การเกษตรเพ่ือเป็นองคก์รหลกั     79,400 บาท
               - อบรมการบริหารสหกรณ์เพ่ือสร้างความเขม้แข็ง 39,300.00           39,300.00            21,554.0           54.84       17,746
              -  ประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าแผนพฒันาองคก์ร /แผนธุรกิจ 32,300.00           32,300.00            24,500.0           75.85       7,800
              - จดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือสรุปผลและถอดบทเรียน 7,800.00             7,800.00              7,800.00           100.00     0
กิจกรรมรอง สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแขง็องค์กรหลักระดบัอ าเภอ
      1.   ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,800.00           76,800.00            13,687.00         17.82       63,113.00            
      2.   ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม -                      
             - โครงการเพ่ิมศกัยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ปุ๋ยอินทรียอ์ดัเมด็) 21,200.00           21,200.00            21,200.00         100.00     -                      
             - โครงการเพ่ิมศกัยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ปุ๋ยอินทรีย)์ 96,600.00           96,600.00            96,600.00         100.00     -                      
             - โครงการเพ่ิมศกัยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์โดยการปลูกกลว้ยหอมทองต่อยอด 32,400.00           32,400.00            32,340.00         99.81       60.00                   
             - โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพมนัส าปะหลงั 64,600.00           64,600.00            54,249.00         83.98       10,351.00            

รวมโครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ฯ 908,700.00         908,700.00          175,640.00     806,505.00       88.75       102,195.00          
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนรายจ่ายลงทุน
         1. เงินอุดหนุนสหกรณ์                                         0701217041500062  N1068 554,300.00         553,000.00          553,000.00       100.00     -                      
         2. เงินอุดหนุนสหกรณ์                                         0701217041500063,,N1068 2,482,700.00      -                  -                   -                      
         3. เงินอุดหนุน สกต. ก่อสร้างโกดงั ขนาด 100 ตนั 0701217041500013 บช.ย่อย 0041088 7,000,000.00      5,229,000.00       -                  5,229,000.00    100.00     -                      

รวม เงินอุดหนุนรายจ่ายลงทุน 10,037,000.00    5,782,000.00       -                  5,782,000.00    100.00     -                      

                -  10  -

ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

แผนงาน ยุทธศาสตร์  สร้างความมัน่คงและลดความเหล่ือมล ้าทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม      0701240044000000  N1076

โครงการ  ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

กิจกรรมหลกั พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

กิจกรรมรอง 1  ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

งบด าเนินงาน

          1. ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,200.00           19,200.00            1,145.00         19,200.0           100.00     -                      

          2.  ค่าใชจ่้ายในการประชุมและอบรม 11,100.00           11,100.00            10,479.0           94.41       621.00                 

รวมงบด าเนินงาน 30,300.00           30,300.00            1,145.00         29,679.00 97.95       621.00                 

งบอุดหนุน                                                                  0701240044500001  N1076

         1. เงินอุดหนุนเป็นค่าจา้งเจา้หนา้ท่ี 180,000.00         180,000.00          180,000.00       100.00     -                      

รวมกิจกรรมรอง 1 ส่งเสริมสหกรณ์และพฒันาสหกรณ์ ในพ้ืนท่ีโครงการพระราชด าริ 210,300.00         210,300.00          1,145.00         209,679.00       99.70       621.00                 

กิจกรรมรอง  2  พฒันาชุมชนยัง่ยืน (บนัได 7 ขั้น)

งบด าเนินงาน

          1. ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,400.00             1,400.00              1,400.00           -                      

          2.  ค่าใชจ่้ายในการประชุมและอบรม 59,400.00           59,400.00            52,227.00         87.92       7,173.00              

รวม กิจกรรมรอง 2  พฒันาชุมชนยัง่ยืน (บนัได 7 ขั้น) 60,800.00           60,800.00            -                  52,227.00         85.90       8,573.00              

กิจกรรมรอง 3 โครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ

งบด าเนินงาน

          1. ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,100.00           21,100.00            16,515.00         78.27       4,585.00              

          2.  ค่าใชจ่้ายในการประชุมและอบรม 67,200.00           67,200.00            53,540.00         79.67       13,660.00            

          3.  เงินรางวลัประกวด 10,000.00           10,000.00            10,000.00         100.00     -                      

รวมงบด าเนินงาน :โครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชด าริสมเดจ็พระเทพฯ 98,300.00           98,300.00            80,055.00         81.44       18,245.00            

งบอุดหนุน      เงินอุดหนุนทัว่ไป 22,000.00           22,000.00            22,000.00         100.00     -                      

รวมกิจกรรมรอง 3 :เครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชด าริสมเดจ็พระเทพฯ 120,300.00         120,300.00          -                  100,404.00       83.46       19,896.00            

                      -  11  -



-๑๒- 
 

 

 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรมหลัก/กจิกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ
กจิกรรมรอง 4 : โครงการส่งเสริมกจิกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวงฯ

1. งบด าเนินงาน
         1. คา่เบ้ียเล้ียง  ท่ีพกั  พาหนะ  และคา่ใชจ่้ายอ่ืน ๆ         2,900.00             2,900.00              2,900.00           100.00     -                      
         2. คา่ใชจ่้ายในการจดัประชุม 9,600.00             9,600.00              9,600.00           100.00     -                      
         3. คา่วสัดุและรางวลัจดัการประกวด 7,800.00             7,800.00              7,800.00           100.00     -                      
รวมงบประมาณกจิกรรมรอง 4 : โครงการส่งเสริมกจิกรรมสหกรณ์รร.เพียงหลวงฯ 20,300.00           20,300.00            -                  20,300.00         100.00     -                      
กจิกรรมรอง 5 : โครงการคลิกนิกเกษตรเคล่ือนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ

    1.1 คา่ตอบแทน  ใชส้อยและวสัดุ
         1.1.1 คา่เบ้ียเล้ียง  ท่ีพกั  พาหนะ  และคา่ใชจ่้ายอ่ืน ๆ           6,400.00             6,400.00              6,400.00           100.00     -                      
         1.1.2 คา่ใชจ่้ายอ่ืน ๆ คา่จดันิทรรศกาล                                      20,000.00           20,000.00            20,000.00         100.00     -                      
รวมงบประมาณกจิกรรมรอง 5 : โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ 26,400.00           26,400.00            -                  26,400.00         100.00     -                      

ค่าใช้จ่ายโอนเพิ่มระหว่างปี

1. คา่ใชจ่้ายในกิจกรรมรับเสดจ็สมเดจ็พระเทพฯ 25,570.00           25,570.00            25,570.00         100.00     -                      

2. คา่ใชจ่้ายโครงการประกวดผลงานการขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4,400.00             4,400.00              4,400.00         4,400.00           100.00     -                      

3. คา่ใชจ่้ายในการด าเนินโครงการสหกรณ์รวมใจภกัด์ิ พฒันารักษาส่ิงแวดลอ้มฯ 30,000.00           30,000.00            23,147.00         77.16       6,853.00              

                                                รวมคา่ใชจ่้ายเพ่ิมระหวา่งปี 59,970.00           59,970.00            4,400.00         53,117.00         88.57       6,853.00              

รวมคา่ใชจ่้ายงบด าเนินงาน  โครงการพระราชด าริ 296,070.00         296,070.00          5,545.00         261,778.00       88.42       34,292.00            

รวมเงินงบอุดหนุน              โครงการพระราชด าริ 202,000.00         202,000.00          -                  202,000.00       100.00     -                      

รวมโครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 498,070.00         498,070.00          5,545.00         463,778.00       93.12       34,292.00            

                    -  12   -

ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรมหลัก/กจิกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

โครงการ ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร    0701240011500003  N1073  บัญชีย่อย 0011008

1. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทัว่ไป

         เงินอุดหนุนเพ่ือลดดอกเบ้ียเงินกูใ้ห้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตกร         73,834.26           73,834.26            72,453.26       72,453.26         98.13       1,381.00              

รวมโครงการ ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 73,834.26           73,834.26            72,453.26       72,453.26         98.13       1,381.00              

รวม   งบประมาณทั้งหมด 33,392,037.76    28,849,793.76     1,880,815.45  27,532,067.86  95.43       1,317,725.90       

                    -  13   -
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 3.2 เรื่องผลการปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
(ฝบท.นายจตุพล หวลระลึก น าเสนอ)   
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 :จัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
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     :ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลือกลุ่มตรวจการที่ 4  
 ยังไม่ได้รายงานผลมา 
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:ในกรณีที่มียอดค้างขาดทุนสะสม ให้เสนอแผนฟ้ืนฟูต่อที่ประชุมใหญ่ให้ครบทุกสหกรณ์  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
    
ระเบียบวาระที่ 4  เรือ่งน าเสนอเพื่อทราบโดยฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มวิชาการ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  
    4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีเรื่องน าเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ 
    4.1.1  เรื่องพนักงานราชการรับต าแหน่งใหม่  
    นายศุภวัฒน์ ซาเสน ต าแหน่งนิติกร กลุ่มตรวจการสหกรณ์ แทน นายอัคราช  ศรีเมือง ซึ่ งได้
ลาออกเม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2562  
   มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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   4.1.2  เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ประจ าปี 2562 
    กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนดจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2562            
ณ วัดกลางมิ่งเมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ตรงกับวัน
ขึ้น 6 ค่ า เดือน 12 เวลา 10.00 น. และขอเชิญบุคลากรทุกคน ขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ 
ร่วมกันอนุโมทนาในครั้งนี ้
    ประธาน: แจ้งเชิญชวนบุคลากรส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมอนุโมทนาการถวาย  
ผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมบริจาคปัจจัยได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป (คุณประทุม เมยประโคน)         
เพ่ือรวบรวมน าส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป และให้ท าหนังสือเชิญชวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดสุรินทร์ 
ร่วมกันอนุโมทนาในครั้งนี ้
   มติ  ที่ประชุม  รับทราบ 
    
   4.1.3  เรื่อง การรายงานผลโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมน าพระ
ราชปณิธานความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ฝ่ายบริหารทั่วไปได้ด าเนินการจัดส่งรายงานประจ าเดือน สิงหาคม 2562 มีสหกรณ์จัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 
2562 รวมสะสม 8 แห่ง และฝ่ายได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมของสหกรณ์ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจะ
น าเสนอในครั้งต่อไป 
 
   มติ  ที่ประชุม  รับทราบ 
 
   4.1.4 เรื่ององค์ความรู้ของส านักงานเลขานุการกรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ด าเนินการจัดเก็บความรู้เข้าระบบฐานข้อมูล การจัดการความรู้ 
KM ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
     การก าหนดระเบียบขึ้นถือใช้ 
     1.) การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของสหกรณ์ 
     2.) การช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
     3.) บุคลากรส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ สามารถเข้าเรียนรู้องค์ความรู้โดยผ่าน
เข้าระบบการจัดการองค์ความรู้ KM ของกรมเสริมเสริมสหกรณ์  ได้ทาง http://km.cpd.go.th/index.php 
หรือเว็บไซต์ส านักงานฯ http://web.cpd.go.th/surin/index.php/general/kmsurin 
 
 
   มติ  ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://km.cpd.go.th/index.php
http://web.cpd.go.th/surin/index.php/general/kmsurin
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  4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  มีเรื่องน าเสนอดังนี้     
  4.2.1  เรื่อง  การรายงานสินทรัพย์สภาพคล่อง   
 รายงานอัตราสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ ประจ าเดือน กรกฎาคม  2562 จ านวนสหกรณ์ที่มีสินทรัพย์
สภาพคล่อง จ านวน 50 แห่ง สหกรณ์ส่งรายงาน จ านวน 41  แห่ง มีข้อสังเกต ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราการด ารง ไม่มีกระดาษ

สนิทรัพยส์ภาพคลอ่ง ท าการ

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 1

1 สอ.ครูสุรินทร์ จ ากดั 9 สค.62 9 สค.62 13 สค.62 264,864,118.20 4,940,937,981.84  5.36

2 สอ.ต ารวจภูธรสุรินทร์ จ ากดั 13 สค.62 14 สค.62 14 สค.62 4,818,570.06    32,502,538.81      14.83

3 สอ. ตชด.ที2่1 จ ากดั 1 สค.62 7 สค.62 13 สค.62 346,940,898.67 1,406,329,653.11  24.67 . เงินฝากธนาคารมาก

4 สอ.สถาบันอดุมศึกษา จ ากดั 9 สค.62 14 สค.62 14 สค.62 379,035.63      1,044,861.24        36.28 มเีงินฝากธนาคารมาก   

5 สอ.คุรุสัมพนัธจ์ังหวดัสุรินทร์ จ ากดั ไมส่่งรายงาน

6 สอ.อนามยัสุรินทร์ จ ากดั 1 สค.62 7 สค.62 13 สค.62 353,004,284.64 1,518,552,248.96  23.25 มเีงินฝากประจ า ชสอ.สาธารณสุขไทย และสมาคมฯ สสธท.

7 สอ.รพช.สุรินทร์ จ ากดั 9 สค.62 23 สค.62 27 สค.62 29,172,121.74  388,652.01          75.06 มเีงินฝากธนาคารมาก   

8 สหกรณ์โรงพยาบาลสุรินทร์ จ ากดั ไมส่่งรายงาน

9 สอ.พนักงานสหกรณ์สุรินทร์ จ ากดั 6 สค.62 9 สค.62 13 สค.62 4,587,530.89    24,352,865.03      18.84

10 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่น จ ากดั ไมส่่งรายงาน

11 สค.ตระแสง จ ากดั 13 สค.62 14 สค.62 14 สค.62 22,965,110.19  44,764,158.35      51.30 เงินสดคงเหลือ และเงินฝากธ.ออมสินมาก

12 สค.โคคอ  จ ากดั 8 สค.62 9 สค.62 13 สค.62 22,940,466.05  51,388,068.93      44.64 เงินฝากธนาคารมาก, มพีนัธบัตรของรัฐบาล

13 สกป.เมอืงสุรินทร์ จ ากดั 8 สค.62 9 สค.62 13 สค.62 5,435,308.89    30,898,559.93      17.59

14 สกก.เมอืงสุรินทร์ จ ากดั 6 สค.62 6 สค.62 6 สค.62 1,701,352.17    11,565,376.74      14.71

15 สกก.ล าดวน  จ ากดั 13 สค.62 11,418,432.18  73,184,528.99      15.60

16 ส.เคหะสถานมัน่คงหมอกวนสุรินทร์ จก. 5 สค.62 7 สค.62 13 สค.62 75,139.03        104,700.51          71.77 เงินฝากธนาคารมาก

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 2

17 สกก.นิคมฯ ปราสาท  จ ากดั 8 สค.62 1,870,264.71    10,297,508.15      18.16 การถือเงินสด,น าเงินไปฝากกบัสหกรณ์อืน่แ,เงินฝาก ธกส.มาก

18 สกก.ปราสาท จ ากดั 8 สค.62 18,351,556.34  173,228,067.53    10.59

19 ส.โคเนื้อและข้าวอนิทรีย์พนมดงรัก จก. 8 สค.62 76,025.61        18,384.04           413.54 การถือเงินสดมาก

20 สกก.เพือ่การผลิตและการตลาดสุรินทร์ จก. 8 สค.62 68,498.92        31,739.40           215.82 มเีงินฝากธนาคารมาก

21 สกก.ต าบลด่าน จ ากดั 14 สค.62 196,123.05      63,711.67           307.83 ไม่มีกระดาษท าการ มเีงินฝากธนาคารมาก

22 สกก.กาบเชิง จ ากดั 13 สค.62 34,535,964.75  44,120,411.79      78.28 มเีงินฝากธนาคารมาก

23 สกก.โคเนื้อโกเบโคกยาง จ ากดั 8 สค.62 399,560.26      399,874.63          99.92 การถือเงินสด,น าเงินไปฝากกบัสหกรณ์อืน่แ,เงินฝาก ธกส.มาก

24 สกก.โคเนื้อตาเบา จ ากดั 8 สค.62 60,643.29        28,596.29           212.07 การถือเงินสดมาก

ยอดเงินฝากเฉลีย่ ไม่สง่รายงาน หมายเหตุ

การรายงานการด ารงสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งของสหกรณ์

ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2562

ล าดบัที่ ชื่อสหกรณ์ วันทีส่ง่ วันทีร่ับ จงัหวัดรับ สนิทรัพยเ์ฉลีย่

25 สกก.โคเนื้อคูตัน จ ากดั ไมส่่งรายงาน

26 สกก.ปูองกนัชายแดนบ้านโพนทอง จ ากดั 13 สค.62 129,229.33      27,343.35           472.62 เงินฝากธนาคารมาก

27 ส.โคเนื้อสุรินทร์วากวิปราสาท จ ากดั 8 สค.62 28,655.99        18,822.26           152.25 การถือเงินสดมาก

28 สกก.สมชัชาปราสาท จ ากดั 16 สค.62 114,607.60      972,534.85          11.78 ไม่มีกระดาษท าการ

29 สกก.ศุภนิมติรร่วมใจ จ ากดั ไมส่่งรายงาน

30 สกป.อ าเภอปราสาท จ ากดั 8 สค.62 16,197.08        919.35               1761.80 เงินฝากธนาคารมาก

31 สค.พนักงานเอชบีไอสุรินทร์ จ ากดั 8 สค.62 698,784.41      75,884.10           920.86 มเีงินสดในมอืมาก

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 3

32 สกก.สังขะ  จ ากดั ไมส่่งรายงาน

33 สกก.บัวเชด จ ากดั 8 สค.62 8 สค.62 9 สค.62 4,312,627.73    59,645,404.95      7.23

34 สค.ดาราธวิาสขนาญมอญ จ ากดั 2 สค.62 7 สค.62 8 สค.62 33,398,689.84  33,836,857.12      98.71 มเีงินฝากมาก กบัยอดเงินฝากเท่ากนั เงินสดบางวนักม็าก 

ควรตรวจสอบการเกบ็รักษาเงินสด

35 สกก.หมูบ่้านทับทิมสยาม 04 จ ากดั 1 สค.62 7 สค.62 8 สค.62 109,818.52      90,702.18           121.08 มเีงินฝาก ธนาคาร มาก 

36 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนครสังขะ  จ ากดั ไมส่่งรายงาน

37 สหกรณ์การเกษตรร่วมใจบ้านดง จ ากดั ไมส่่งรายงาน
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  (1) สหกรณ์ท่ีด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง น้อยกว่าอัตราร้อยละหนึ่ง จ านวน -  แห่ง 
  (2) สหกรณ์ท่ีด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ปกติอัตราร้อยละหนึ่งและไม่เกินอัตราร้อยละยี่สิบจ านวน  15  แห่ง  
  (3) สหกรณ์ท่ีมีอัตราสินทรัพย์สภาพคล่อง มากกว่าอัตราร้อยละยี่สิบขึ้นไป จ านวน  26 แห่ง 
    
   มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
    
   4.2.2 เรื่อง  โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการ
ผลิต 2561/62   

 

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 4

38 สกก.ส าโรงทาบ จ ากดั 2 สค.62 5 สค.62 13 สค.62 8,021,431.30    27,181,372.81      29.51 มเีงินฝากธนาคารมาก

39 สกก.ศีขรภูม ิจ ากดั 1 สค.62 5 สค.62 13 สค.62 7,523,904.61    35,622,726.48      21.12 มเีงินฝากธนาคารมาก

40 สกก.จอมพระ จ ากดั 13 กค.62 446,701.59      4,244,331.67        10.52

41 สกก.เขวาสินรินทร์ จ ากดั 2 สค.62 5 สค.62 13 สค.62 987,298.06      4,367.02             22608.05 มเีงินฝากธนาคารมาก

42 สค.เขวาสินรินทร์ จ ากดั 13 กค.62 1,042,488.34    1,914,437.52        54.45 ไม่มีกระดาษท าการ

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 5

43 สกก.ชุมพลบุรี จ ากดั 15 สค.62 19 สค 62 19 สค.62 3,927,856.01    52,944,156.92      7.42

44 สกป.ชุมพลบุรี จ ากดั ไมส่่งรายงาน

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 6

45 สกก.รัตนบุรี  จ ากดั 8 สค.62 20 สค.62 20 สค.62 48,530,058.16  33,709,270.46      143.97 มเีงินฝาก ธกส.มาก

46 สกก.ท่าตูม จ ากดั 5 สค.62 7 สค.62 8 สค.62 5,287,974.37    95,432,946.23      5.54

47 สกป.ท่าตูมหนึ่ง  จ ากดั 2 สค.62 8 สค.62 14 สค.62 9,928,953.31    53,075,557.92      18.71

48 สกก.สนม จ ากดั 6 สค.62 13 สค.62 14 สค.62 1,701,331.66    32,663,262.82      5.21

49 สกป.ทุง่กลุาท่าตูมสอง  จ ากดั 5 สค.62 7 สค.62 8 สค.62 3,827,542.52    13,996,128.44      27.35 มเีงินฝาก ธกส.มาก

50 ส.สตรีท่าตูม จ ากดั 21 สค.62 21 สค.62 22 สค.62 108,571.52      756,891.26          14.34

คิดเปน็%

วงเงินกู้ทีไ่ดร้ับ เงินกู้ทีเ่บกิแลว้ สง่ช าระแลว้ คงเหลอื ของวงเงิน

อนุมัตจิาก ธ.ก.ส. (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) อนุมัติ ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า

(ลา้นบาท) ป ี61 (ตนั) (บาท) (ตนั) (บาท) (ตนั) (บาท)

1 สกก.พือ่การเกษตรลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จก. 300.00 300.00 0.00 300.00 100.00 21,214.00   293,125,179.05 17,784.00    248,652,329.75 3,430.00     47,394,143.69 

2 สหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์  จก. 65.00 19.50 19.50 0.00  - 1,620.18     22,009,518.00  1,620.18      22,334,912.46   0.00 0.00

3 สกป.เมอืงสุรินทร์  จก. 40.00 12.00 12.00 0.00  - 1,881.61     25,986,559.30  1,881.61      26,427,735.90   0.00 0.00

4 สหกรณ์การเกษตรล าดวน  จก. 40.00 12.00 12.00 0.00  - 1,873.50     25,589,422.00  1,873.50      25,868,678.55   0.00 0.00

5 สหกรณ์การเกษตรปราสาท  จก. 70.00 21.00 21.00 0.00  - 3,277.89     45,124,638.55  3,277.89      45,780,216.55   0.00 0.00

6 สหกรณ์การเกษตรบัวเชด  จก. 18.00 5.40 5.40 0.00  - 2,477.61     33,766,963.20  2,477.61      34,589,816.88   0.00 0.00

7 สหกรณ์การเกษตรสังขะ  จก. 36.00 10.00 10.00 0.00  - 1,569.10     21,588,639.20  1569.10 21,588,639.20   0.00 0.00

8 สหกรณ์การเกษตรศีขรภูม ิ จก. 21.60 3.40 3.40 0.00  - 1,316.38     18,026,381.50  1,316.38      18,289,658.75   0.00 0.00

9 สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ  จก. 60.00 60.00 60.00 0.00  - 5,693.99     76,655,535.75  5,693.99      77,528,162.50   0.00 0.00

10 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี  จก. 40.00 40.00 19.36 20.64 51.62 10,078.21   134,162,551.50 9,935.06      136,727,366.00 143.14 2,233,503.11  

11 สกป.ชุมพลบุรี  จก. 40.00 17.00 17.00 0.00  - 1,523.00     21,381,731.70  1,397.00      19,266,124.20   126.00 1,768,941.69  

12 สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี  จก. 40.00 12.00 12.00 0.00  - 3,572.67     49,388,299.25  3,572.67      49,382,308.51   0.00 0.00

13 สหกรณ์การเกษตรสนม  จก. 60.00 18.00 18.00 0.00  - 2,063.49     27,805,385.50  2,063.49      28,218,083.50   0.00 0.00

14 สกป.ปฏิรูปทีดิ่นท่าตูมหนึ่ง  จก. 36.00 36.00 36.00 0.00  - 2,710.63     38,219,239.00  2,710.63      38,761,365.00   0.00 0.00

15 สกก.กาบเชิง  จ ากดั  -  -  -  -  - 693.92     9,729,724.00 693.92      9,884,370.63 0.00 0.00

16 สกป.ทุง่กลุาท่าตูมสอง จก.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

866.60 566.30 245.66 320.64 37.00         61,566.18   842,559,767.50 57,867.03    803,299,768.38 3,699.14     51,396,588.49     

หมายเหต ุ: รายงานบนัทกึข้อมูลผลการรวบรวมข้าวเปลอืกปกีารผลติ 2561/62 ผ่านระบบรายงานกรมสง่เสริมสหกรณ์ทกุวันจนัทร์ของสปัดาห์

รวมทัง้สิน้

 3.ผลการรวบรวมข้าวเปลอืกยอดสะสม(ทกุสปัดาห)์

3.2 ผลการขายข้าวเปลอืก 3.3 คงเหลอืข้าวเปลอืก3.1 ซ้ือข้าวเปลอืก

แบบรายงานผลการรวบรวมข้าวเปลอืก(เพ่ือขาย)

โครงการสนิเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบนัเกษตรกร ปกีารผลติ 2561/62

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสรุินทร์

ตัง้แตว่ันที ่1 ตลุาคม 2561 ถึง วันที ่ 26 สงิหาคม 2562

1.วงเงินกู้ ธ.ก.ส.

สหกรณ์ที่



-๒๕- 
 

 
 

 

 
 

วงเงินกู้ทีไ่ดร้ับ เงินกู้ทีเ่บกิแลว้ สง่ช าระแลว้ คงเหลอื 3.3 ได้เน้ือข้าวสาร 3.4 ผลพลอยได้

อนุมัตจิาก ธ.ก.ส. (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ มูลค่า

(ลา้นบาท) (ตนั) (บาท) (ตนั) (บาท) (ตนั) (ตนั) (ตนั) (บาท)

1 สกก.พือ่การเกษตรลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จก. 0.00 0.00 0.00 0.00 16,785.00  218,205,000.00  0.00 0.00 0.00 0.00 16,785.00  218,205,000.00 

2 สหกรณ์การเกษตรปราสาท  จก. 0.00 0.00 0.00 0.00 23.42 355,039.90    0.00 0.00 0.00 0.00 23.42 355,039.90    

3 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี  จก. 0.00 0.00 0.00 0.00 605.00 10,424,689.40 210.77 3,641,018.99 90,224.00     62,663.00   394.23 6,986,235.59 

0.00 0.00 0.00 0.00 17,413.42  228,984,729.30       210.77 3,641,018.99 90,224.00     62,663.00   17,202.65  225,546,275.49 

หมายเหต ุ:  1.รายงานบันทึกข้อมลูผลการรวบรวมข้าวเปลือกปีการผลิต 2561/62 ผ่านระบบรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกวนัจันทร์ของสัปดาห์

              2. แกไ้ขข้อมลูการซ้ือข้าวเปลือกเพือ่แปรรูป จาก 731.39 ตัน เป็นเงิน 12,916,953.91 บาท แกไ้ขเป็น 605 ตัน เป็นเงิน 10,424,689.40 บาท 

แบบรายงานผลการรวบรวมข้าวเปลอืกเก็บไว้(เพ่ือแปรรูป)

โครงการสนิเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบนัเกษตรกร ปกีารผลติ 2561/62

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสรุินทร์

ตัง้แตว่ันที ่1 ตลุาคม 2561 ถึง วันที ่26 สงิหาคม 2562

1.วงเงินกู้ ธ.ก.ส.

สหกรณ์ที่

รวมทัง้สิน้

3.1 ซ้ือข้าวเปลอืก 3.2 สง่แปรรูป 3.4 คงเหลอืข้าวเปลอืก

3.ผลการรวบรวมข้าวเปลอืกระหว่างสปัดาห์(เก็บไว้แปรรูป)

2.ราคารบัซ้ือ

วงเงินกู้ทีไ่ดร้ับ เงินกู้ทีเ่บกิแลว้ สง่ช าระแลว้ คงเหลอื ข้าวเปลือกเฉลี่ย

อนุมัตจิาก ธ.ก.ส. (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) กิโลกรัม ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า

(ลา้นบาท) (บาท) (ตนั) (บาท) (ตนั) (บาท) (ตนั) (บาท)

1 สหกรณ์ผู้ใชน้้ ากดุหวาย-เกาะแกว้ จก.  -  -  -  - 14.60 23.81      349,081.00   24.82 369,492.00       0.055         8,195.00        

2 สหกรณ์เกษตรอนิทรียทั์พไทย  จ ากดั  -  -  -  - 20.00 35.00         715,045.00       35.00          715,045.00        -  -

3 สกก.ทหารกองหนุนศรีณรงค์ จก.  -  -  -  - 23.00 188.00       4,324,000.00    188.00         4,700,000.00     -  -

0.00 0.00 0.00 0.00 246.81     5,388,126.00    247.82 5784537.00 0.055      8,195.00     

หมายเหต ุ: 1. สหกรณ์การเกษตรทหารกองหนุนศรีณรงค์  จ ากดั รวบรวมเมล็ดพนัธุ์ข้าว

               2. สหกรณ์เกษตรอนิทรีย์ทัพไทย  จ ากดั  รวบรวมข้าวอนิทรีย์ และ ข้าวหลายสานพนัธุ์

3.3 คงเหลอืข้าวเปลอืก

รวมทัง้สิน้

แบบรายงานผลการรวบรวมข้าวเปลอืก(เพ่ือขาย)

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสรุินทร์

ตัง้แตว่ันที ่1 ตลุาคม 2561 ถึง วันที ่ 26  สงิหาคม  2562

ที่ สหกรณ์

1.วงเงินกู้ ธ.ก.ส.  3.ผลการรวบรวมข้าวเปลอืกยอดสะสม(ทกุสปัดาห)์

3.1 ซ้ือข้าวเปลอืก 3.2 ผลการขายข้าวเปลอืก

วงเงินกู้ทีไ่ดร้ับ เงินกู้ทีเ่บกิแลว้ สง่ช าระแลว้ คงเหลอื 3.3 ได้เน้ือข้าวสาร 3.4 ผลพลอยได้

อนุมัตจิาก ธ.ก.ส. (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ มูลค่า

(ลา้นบาท) (ตนั) (บาท) (ตนั) (บาท) (ตนั) (ตนั) (ตนั) (บาท)

1 สหกรณ์เกษตรอนิทรียทั์พไทย  จ ากดั 0.00 0.00 0.00 0.00 579.48      9,846,020.00     514.00     8,732,860.00     -  - 65.48        1,113,160.00    

0.00 0.00 0.00 0.00 579.48      9,846,020.00           514.00 8,732,860.00 -             -           65.48        1,113,160.00    

หมายเหต ุ:  1.รายงานบันทึกข้อมลูผลการรวบรวมข้าวเปลือกปีการผลิต 2561/62 ผ่านระบบรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกวนัจันทร์ของสัปดาห์

              2. แกไ้ขข้อมลูการซ้ือข้าวเปลือกเพือ่แปรรูป จาก 731.39 ตัน เป็นเงิน 12,916,953.91 บาท แกไ้ขเป็น 605 ตัน เป็นเงิน 10,424,689.40 บาท 

3.4 คงเหลอืข้าวเปลอืก

รวมทัง้สิน้

แบบรายงานผลการรวบรวมข้าวเปลอืกเก็บไว้(เพ่ือแปรรูป)

โครงการสนิเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบนัเกษตรกร ปกีารผลติ 2561/62

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสรุินทร์

ตัง้แตว่ันที ่1 ตลุาคม 2561 ถึง วันที ่26 สงิหาคม 2562

ที่ สหกรณ์

1.วงเงินกู้ ธ.ก.ส. 3.ผลการรวบรวมข้าวเปลอืกระหว่างสปัดาห์(เก็บไว้แปรรูป)

3.1 ซ้ือข้าวเปลอืก 3.2 สง่แปรรูป



-๒๖- 
 

 โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2561/62     
  1) สหกรณ์เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกรปีการผลิต 
2561/62 จ านวน 16 สหกรณ์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สุรินทร์) ได้พิจารณาและอนุมัติวงเงิน
ให้สหกรณ์เบิกถอนในการรวบรวมข้าวเปลือกแล้ว จ านวน 14 แห่ง เป็นเงิน 866.60 ล้านบาท สหกรณ์เบิกเงินกู้แล้ว 
14 แห่ง เป็นเงิน 566.30 ล้านบาท มีสหกรณ์ส่งช าระเงินกู้แล้ว จ านวน 12 แห่ง เป็นเงิน 242.68 ล้านบาท  มียอด
ช าระเงินกู้ คงเหลือ 323.62 ล้านบาท จ านวน 2 แห่ง 
  2) ผลการรวบรวมข้าวเปลือกปีการผลิต 2561/62 ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 
   -    รวบรวมข้าวเปลือกเพ่ือจ าหน่าย จ านวน 61,566.18 ตัน เป็นเงิน 842,559,767.50 บาท  
   -  ผลการรวบรวมข้าวเปลือกเพ่ือจ าหน่าย คงเหลือข้าวเปลือก 3,699.14 ตัน เป็นเงิน 
51,396,588.49 บาท 
   -   รวบรวมข้าวเปลือกเพื่อแปรรูป 17,413.42 ตัน เป็นเงิน 228,984.729.30 บาท       
ส่งแปรรูป จ านวน 210.77 เป็นเงิน 3,641,018.99 คงเหลือข้าวเปลือก 17,202.65  มูลค่า 225,546,275.49 บาท
        
     มติ  ประธานฯ: มอบ นายสมควร แสงอินทร์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าติดตาม 
สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด เร่งรัดให้สหกรณ์ส่งช าระหนี้ค้างโครงการสินเชื่อ ธกส. ที่ประชุมรับทราบ 
 
  4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ มีเรื่องน าเสนอ ดังนี ้
   4.3.1  เรื่อง  กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

         1.1 สหกรณ์รายงานขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จ านวน ๑๙ แห่ง ๒๖ สัญญา รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น ๓๗.๙๙๕ ล้านบาท ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ ก าหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ เมื่อวันที่ ๓๐ 
สิงหาคม 2562 

 

ล าดับ
ที่ 

สหกรณ์ ........จ ากดั จ านวน(บาท) วัตถุประสงค ์ 

1 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชมุพลบุรี          1,800,000  ให้สมาชิกกู้จัดหาแหล่งน้ า 

2 สหกรณ์การเกษตรบัวเชด          1,800,000  ให้สมาชิกกู้จัดหาแหล่งน้ า 

3 สหกรณ์ผลิตข้าวคุณภาพอินทรีย์ตระแสง           950,000  ให้สมาชิกกู้จัดหาแหล่งน้ า 

4 สหกรณ์ผลิตข้าวคุณภาพอินทรีย์ตระแสง         1,400,000  รวบรวมผลติผล(พัฒนาสินเช่ือ) 

5 สหกรณ์การเกษตรล าดวน         1,800,000  ให้สมาชิกกู้จัดหาแหล่งน้ า 

6 สหกรณ์การเกษตรล าดวน         2,100,000  ให้สมาชิกกู้(พัฒนาสนิเชื่อ) 

7 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค         1,490,000  ให้สมาชิกกู้จัดหาแหล่งน้ า 

8 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปราสาท           800,000  ให้สมาชิกกู้จัดหาแหล่งน้ า 

9 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปราสาท           600,000  ให้สมาชิกกู้(พัฒนาสนิเชื่อ) 

10 สหกรณ์การเกษตรปราสาท         1,800,000  ให้สมาชิกกู้จัดหาแหล่งน้ า 

11 สหกรณ์การเกษตรปราสาท         2,100,000  ให้สมาชิกกู้(พัฒนาสนิเชื่อ) 

12 สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทย         1,150,000  ให้สมาชิกกู้จัดหาแหล่งน้ า 
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13 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการผลิตและการตลาดสุรินทร์ 200,000  ให้สมาชิกกู้จัดหาแหล่งน้ า 

14 สหกรณ์ป้องกันชายแดนบา้นโพนทอง           500,000  ให้สมาชิกกู้จัดหาแหล่งน้ า 

15 สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี          2,500,000  ให้สมาชิกกู้จัดหาแหล่งน้ า 

16 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินทา่ตูมหนึ่ง         1,250,000  ให้สมาชิกกู้จัดหาแหล่งน้ า 

17 สหกรณ์การเกษตรชุมแสง            300,000  ให้สมาชิกกู้จัดหาแหล่งน้ า 

18 สหกรณ์การเกษตรสังขะ จ ากัด         1,530,000  ให้สมาชิกกู้จัดหาแหล่งน้ า 

19 สหกรณ์การเกษตรสังขะ จ ากัด         3,000,000  จัดหาสินคา้มาจ าหน่าย 

20 สหกรณ์การเกษตรต าบลด่าน จ ากัด           500,000  ให้สมาชิกกู้(พัฒนาสนิเชื่อ) 

21 สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากิวยางสว่าง จ ากัด           700,000  รวบรวมผลิตผล(พฒันาธุรกิจ) 

22 สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากิวยางสว่าง จ ากัด           900,000  จัดหาสินคา้ฯ(พฒันาธุรกิจ) 

23 สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ จ ากัด         2,100,000  จัดหาสินคา้ฯ(พฒันาธุรกิจ) 

24 สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ จ ากัด         2,525,000  ให้สมาชิกกู้จัดหาแหล่งน้ า 

25 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์         2,100,000  รวบรวมผลิตผล(พฒันาธุรกิจ) 

26 สกต.สุรินทร ์จ ากัด         2,100,000  รวบรวมผลิตผล(พฒันาธุรกิจ) 

   รวมทั้งสิ้น        37,995,000    
 

1.2 ผิดนัดเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  ปีงบประมาณ 2562 
(1) ในเดือนสิงหาคม 2562 ได้รับช าระหนี้จากลูกหนี้ผิดนัด 5 แห่ง 7 สัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

414,000 บาท โดยเป็นการช าระต้นเงิน จ านวน 57,217.41 บาท  
 

1.สก.ช้างไทย 137,000.00 สัญญาเลขท่ี 2/2561 

2.สบ.สินค้าเกษตร 27,000.00 ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

3.สก.อินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ 150,000.00 
สัญญาเลขท่ี 
16/2560 

4.สกก.สตรีชุมพลบุรี 25,000.00 สัญญาเลขท่ี 6/2555 

5.สกก.สตรีชุมพลบุรี 25,000.00 
สัญญาเลขท่ี 
36/2555 

6.สก.โคนมรัตนบุรี 25,000.00 
สัญญาเลขท่ี 
31/2561 

7.สก.โคนมรัตนบุรี 25,000.00 
สัญญาเลขท่ี 
33/2562 

รวมเป็นเงิน 414,000.00  
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(2) ลูกหนี้ค้างช าระ/ลูกหนี้ตามพิพากษาเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 ต้นเงินผิดนัดยกมา ณ วันที่ 1 ต.ค. 61 จ านวน   68.715 ล้านบาท 
 จ านวนทั้งสิ้น     54 แห่ง   68  สัญญา 
 สหกรณ์ผิดช าระหนี้เพ่ิมระหว่างปี   ๕   แห่ง     ๖    สัญญา    

รวมเป็นต้นเงินผิดช าระเพ่ิม   ๗,๐๐๒,๒๕๐.26 บาท 
 สถานะสหกรณ์  แยกเป็น     

 ด าเนินธุรกจิ  10  แห่ง 14  สัญญา  

 หยุดด าเนินธุรกิจ   3  แห่ง   4  สัญญา 

 ช าระบัญชี          41 แห่ง 50  สัญญา 
 รับช าระหนี้ต้นเงินระหว่างเดือนสิงหาคม  57,217.41 บาท 
 คงเหลือตน้เงินผิดนัด เป็นเงิน 70.387  ล้านบาท 

 
 
 

ลงวนัท่ี ส้ินสุด ตน้เงินเดิม 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 สกก.พฒันาชุมชน สกย.อ (1) สุรินทร์  29 ก.ย.46  29 ก.ย.47 500,000.00  500,000.00 500,000.00 500,000.00  - 1 1

2 สก.สตรีหนองระวี  จ  ากดั  29 ก.ย.46  29 ก.ย.47 500,000.00  500,000.00 500,000.00 500,000.00  30 เม.ย.55 1 1

3 ร้านสหกรณ์รวมช่างสุรินทร์ จ  ากดั  17 ธ.ค.46  17 ธ.ค.47 300,000.00  300,000.00 239,435.56 239,435.56  26 พ.ค.54 1 1

4 สกก.สกยอ.(1) ล าดวน  จ  ากดั  27 มิ.ย.51  31 พ.ค.52 260,000.00  260,000.00 260,000.00 260,000.00  2 มี.ค.54 1 1

5 สกก.สกยอ.(1) ล าดวน  จ  ากดั  27 มิ.ย.51  31 พ.ค.52 1,000,000.00  1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00  15 ก.พ.54 1 1

6 สกก.หนองกระทมนาบวั  จ  ากดั  29 ก.ย.46  29 ก.ย.47 800,000.00  800,000.00 800,000.00 800,000.00  3 พ.ค.54 1 1

7 สกก.หนองกระทมนาบวั  จ  ากดั  3 มิ.ย.47  3 มิ.ย.48 100,000.00  100,000.00 100,000.00 100,000.00  11 เม.ย.54 1 1

8 สกก.อสม.จงัหวดัสุรินทร์  จ  ากดั  23 ก.ค.47  23 ก.ค.48 1,000,000.00  1,000,000.00 887,450.41 887,450.41  16 ก.ค.57 1 1

9 สกก.อสม.จงัหวดัสุรินทร์  จ  ากดั  23 ก.ค.47  23 ก.ค.48 3,355,000.00  2,934,416.98 2,934,416.98 2,934,416.98  16 ก.ค.57 1 1

10 สกก.รามมหาชน  จ  ากดั  9 ก.ค.51  31 พ.ค.52 1,300,000.00  1,069,399.29 1,069,399.29 1,069,399.29  29 มี.ค.56 1 1

แบบรายงานการแกไ้ขปัญหาลูกหน้ีผิดนดัเงินกูก้องทนุพฒันาสหกรณ์

จงัหวดัสุรินทร์

ประจ าเดือนสิงหาคม 2562

ท่ี ช่ือสหกรณ์...........จ ากดั

สถานภาพลูกหน้ีผิดช าระ
ตน้เงินตามค า

พิพากษา (ถา้

มี)

ตน้เงินผิดนดัยกมา

 ณ วนัท่ี 1 ต.ค.2561
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11 สกก.พฒันาสุรินทร์  จ  ากดั  27 ต.ค.53  30 มิ.ย.54 1,000,000.00  1,000,000.00 888,150.00 4,000.00 888,150.00  27 ต.ค.58 1 1

12 สกก.พฒันาสุรินทร์  จ  ากดั   5 ส.ค.53  17 มิ.ย.54 2,000,000.00  2,000,000.00 2,000,000.00 4,000.00 2,000,000.00  28 ก.ย.55 1 1

13 สกก.พนมสวาย  จ  ากดั  29 ก.ย.46  29 ก.ย.47 691,354.05  691,354.05 572,780.12 572,780.12  26 พ.ย.58 1 1

14 สกก.พฒันาอาชีพ  จ  ากดั  29 ก.ย.46  29 ก.ย.47 600,000.00  573,671.23 573,671.23 573,671.23  25 ต.ค.54 1 1

15 สกก.สามประสาน  จ  ากดั  29 ก.ย.46  29 ก.ย.47 800,000.00  800,000.00 800,000.00 800,000.00  - 1 1

16 สกก.ศูนย์ขยายพนัธุพื์ชสุรินทร์  15 มี.ค.48  31 ธ.ค.48 1,000,000.00  1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00  8 พ.ค.57 1 1

17 สกก.พฒันาวิชาชีพ(สตรี)ปราสาท  29 ก.ค.47  29 ก.ค.48 700,000.00  620,405.48 620,405.48 620,405.48  20 เม.ย.54 1 1

18 สกก.พฒันาวิชาชีพ(สตรี)ปราสาท  15 พ.ย.47  15 พ.ย.48 300,000.00  300,000.00 300,000.00 300,000.00  7 เม.ย.54 1 1

19 สกก.พฒันาวิชาชีพ(สตรี)ปราสาท  3 ก.พ.48  31 ม.ค.49 300,000.00  300,000.00 300,000.00 300,000.00  27 พ.ค.54 1 1

20 สกก.ทพัพญารวมชนสตรี  จ  ากดั  29 ก.ย.46  29 ก.ย.46 1,000,000.00  1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00  30 ก.ย.54 1 1

21 สกก.ทพัพญารวมชนสตรี  จ  ากดั  4 มิ.ย.46  30 เม.ย.47 500,000.00  500,000.00 500,000.00 500,000.00  12 ก.ค.54 1 1

22 สค.พนมดงรัก  จ  ากดั  2 พ.ย.53  31 พ.ค.54 1,000,000.00  754,683.04 753,968.00 753,968.00   18 ก.ย.58 1 1

23 สก.สหพนัธ์ขอนแตก  จ  ากดั  8 ธ.ค.47  8 ธ.ค.48 800,000.00  800,000.00 800,000.00 800,000.00  31 ก.ค.53 1 1

24 สก.บริการอีสานใต ้ จ  ากดั  1 ก.พ.51  30 ธ.ค.51 1,490,000.00  1,490,000.00 1,490,000.00 1,490,000.00  11 ส.ค.58 1 1

25 สกก.เมืองลีง สกย.อ(1)  จ ากดั  13 ต.ค.46  13 ต.ค.47 500,000.00  500,000.00 500,000.00 500,000.00  23 ส.ค.56 1 1

26 สกก.สกย.อ(1)จอมพระ  จ  ากดั  23 ส.ค.44  30 ส.ค.45 500,000.00  500,000.00 312,735.30 312,735.30  23 ก.พ.58 1 1

27 สก.สตรีส าโรงทาบ  จ  ากดั  30 ก.ย.47  30 ก.ย.48 250,000.00  250,000.00 250,000.00 250,000.00  4 ธ.ค.58 1 1

28 สค.อ าเภอศีขรภูมิ  จ  ากดั  14 พ.ค.50  30 เม.ย.51 2,000,000.00  2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00  30 ธ.ค.58 1 1

29 สก.ปฏิรูปท่ีดินศีขรภูมิ  จ  ากดั  10 พ.ย.47  30 พ.ย.48 1,000,000.00  546,696.58 44,197.68 44,197.68   8 พ.ค.58 1 1

30 สกก.อินทรีย์ทุ่งกลุา  จ  ากดั  5 ก.ค.49  31 พ.ค.47 500,000.00  362,463.82 212,463.00 212,463.00  24 ม.ค.56 1 1
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  มติ   ประธานฯ: แจ้งในที่ประชุมดังนี้  
      1. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ากุดหวาย-เกาะแก้ว จ ากัด ผิดนัด ช าระหนี้ 1 เดือน มอบกลุ่ม
บริหารการจัดการฯ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เข้าตรวจสอบและรายงานโดยเร่งด่วน    
     2. สหกรณ์การเกษตรไตรมิตร จ ากัด ผิดนัดช าระหนี้ โดยสหกรณ์ได้แจ้งว่าจะช าระ
ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562  
     3. สหกรณ์ช้างไทย จ ากัด บอกเลิกสัญญาแล้ว (ผิดสัญญา) 
     4. สหกรณ์คูตัน จ ากัด บอกเลิกสัญญาแล้ว (ผิดสัญญา) ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

31 สกก.อินทรีย์ทุ่งกลุา  จ  ากดั  27 ก.ย.49  31 ส.ค.50 300,000.00  300,000.00 230,517.56 230,517.56  5 ม.ค.55 1 1

32 สกก.สมชัชาเกษตรภาคอีสานรัตนบุรี   10 ก.ย.44  10 ก.ย.45 300,000.00  300,000.00 300,000.00 300,000.00  11 พ.ย.56 1 1

33 สก.สมชัชาเกษตรรต าบลโพนครก   26 ก.ย.46  26 ก.ย.47 800,000.00  800,000.00 668,324.70 668,324.70  10 พ.ย.57 1 1

34 สก.สกย.อุตสาหกรรมเกษตรสุรินทร์  30 ก.ย.46  30 ก.ย.47 400,000.00  333,235.77 333,235.77 333,235.77  22 ส.ค.54 1 1

35 สกก.กระโพ  จ  ากดั  30 ก.ย.46  30 ก.ย.47 800,000.00  800,000.00 61,742.53 61,742.53  29 ก.ค.59 1 1

36 สกก.ท่าตูม สกย.อ (1)  จ ากดั  29 ก.ย.48  31 พ.ค.49 500,000.00  500,000.00 500,000.00 500,000.00  - 1 1

37 สก.เคร่ืองเงินสุรินทร์  จ  ากดั  7 ม.ค.56  30 ธ.ค.56 2,000,000.00  2,000,000.00 1,965,966.07 1,965,966.07 12 เมย.60 1 1

38 สก.ผูเ้ล้ียงสุกรรรายย่อยอลงกรณ์  27 ส.ค.55  30 เม.ย.57 1,086,753.43  1,145,822.79 859,822.79 859,822.79  30 เม.ย.60 1 1

39 สก.ผูผ้ลิตขา้วหอมมะลิอินทรียบ์วัโคก  21 ก.ค.57  31 มี.ค.58 2,000,000.00  2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00  28 พ.ค.58 1 1

40 สก.ผูผ้ลิตขา้วหอมมะลิอินทรียบ์วัโคก  27 ธ.ค.56  30 ธ.ค.57 1,000,000.00  0.00 988,301.38 988,301.38  13 ต.ค.58 1 1

41 สก.สหพนัธ์สตรีทุ่งมน  จ  ากดั  26 ก.ย.46  29 ก.ย.47 600,000.00  1,332,860.25 1,332,860.25 1,332,860.35  23 พ.ย.52 1 1

42 สกก.พนมดงรัก  จ  ากดั  14 พ.ค.41  30 เม.ย.42 500,000.00  1,244,068.50 1,244,068.50 1,244,068.50  8 ต.ค.53 1 1

43 สกก.เพ่ือกลุ่มเกษตรกรสุรินทร์  12 ก.ย.44  12 ก.ย.45 300,000.00  300,000.00 300,000.00 300,000.00  4 มิ.ย.54 1 1

44 สก.ผา้ไหมสวายเมืองสุรินทร์   10 พ.ย.47  10 พ.ย.48 1,000,000.00  1,557,421.20 1,307,421.20 1,107,421.20  29 ธ.ค.60 1 1

45 สกก.สลกัได  จ  ากดั  27 ก.ย.47  30 ก.ย.49 2,039,301.99  3,308,039.30 1,881,825.32 1,881,825.32  29 ก.ค.58 1 1

46 สก.ผูผ้ลิตและแปรรูปฯโคกส าโรงสุรินทร์  7 ส.ค.45  30 เม.ย.46 300,000.00  572,708.21 532,708.21 100,000.00 332,708.21  30 พ.ย.61 1 1

47 สก.สวนป่าภาคเอกชนสุรินทร์   25 ก.ค.51  31 พ.ค.54 833,236.18  1,179,481.33 833,236.18 833,236.18  28 มิ.ย.60 1 1

48 สบ.สินคา้เกษตร  จ  ากดั  6 ต.ค.53  17 มิ.ย.54 1,697,880.36  1,347,173.44 1,347,173.44 14,530.77 509,377.99 1,347,173.44 27-ส.ค.-62 1 1

49 สกก.สกย.อ(1)ศีขรภูมิ  จ  ากดั  27 ก.ย.47  30 ก.ย.49 487,653.26  937,438.57 435,191.78 435,191.78  - 1 1

50 สก.ชาวไร่มนัส าปะหลงัจงัหวดัสุรินทร์  27 ก.ย.53  30 ก.ย.55 1,158,657.54  1,506,445.27 1,506,445.27 1,506,445.27  20 ก.ค.54 1 1

31 สกก.อินทรีย์ทุ่งกลุา  จ  ากดั  27 ก.ย.49  31 ส.ค.50 300,000.00  300,000.00 230,517.56 230,517.56  5 ม.ค.55 1 1

32 สกก.สมชัชาเกษตรภาคอีสานรัตนบุรี   10 ก.ย.44  10 ก.ย.45 300,000.00  300,000.00 300,000.00 300,000.00  11 พ.ย.56 1 1

33 สก.สมชัชาเกษตรรต าบลโพนครก   26 ก.ย.46  26 ก.ย.47 800,000.00  800,000.00 668,324.70 668,324.70  10 พ.ย.57 1 1

34 สก.สกย.อุตสาหกรรมเกษตรสุรินทร์  30 ก.ย.46  30 ก.ย.47 400,000.00  333,235.77 333,235.77 333,235.77  22 ส.ค.54 1 1

35 สกก.กระโพ  จ  ากดั  30 ก.ย.46  30 ก.ย.47 800,000.00  800,000.00 61,742.53 61,742.53  29 ก.ค.59 1 1

36 สกก.ท่าตูม สกย.อ (1)  จ ากดั  29 ก.ย.48  31 พ.ค.49 500,000.00  500,000.00 500,000.00 500,000.00  - 1 1

37 สก.เคร่ืองเงินสุรินทร์  จ  ากดั  7 ม.ค.56  30 ธ.ค.56 2,000,000.00  2,000,000.00 1,965,966.07 1,965,966.07 12 เมย.60 1 1

38 สก.ผูเ้ล้ียงสุกรรรายย่อยอลงกรณ์  27 ส.ค.55  30 เม.ย.57 1,086,753.43  1,145,822.79 859,822.79 859,822.79  30 เม.ย.60 1 1

39 สก.ผูผ้ลิตขา้วหอมมะลิอินทรียบ์วัโคก  21 ก.ค.57  31 มี.ค.58 2,000,000.00  2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00  28 พ.ค.58 1 1

40 สก.ผูผ้ลิตขา้วหอมมะลิอินทรียบ์วัโคก  27 ธ.ค.56  30 ธ.ค.57 1,000,000.00  0.00 988,301.38 988,301.38  13 ต.ค.58 1 1

41 สก.สหพนัธ์สตรีทุ่งมน  จ  ากดั  26 ก.ย.46  29 ก.ย.47 600,000.00  1,332,860.25 1,332,860.25 1,332,860.35  23 พ.ย.52 1 1

42 สกก.พนมดงรัก  จ  ากดั  14 พ.ค.41  30 เม.ย.42 500,000.00  1,244,068.50 1,244,068.50 1,244,068.50  8 ต.ค.53 1 1

43 สกก.เพ่ือกลุ่มเกษตรกรสุรินทร์  12 ก.ย.44  12 ก.ย.45 300,000.00  300,000.00 300,000.00 300,000.00  4 มิ.ย.54 1 1

44 สก.ผา้ไหมสวายเมืองสุรินทร์   10 พ.ย.47  10 พ.ย.48 1,000,000.00  1,557,421.20 1,307,421.20 1,107,421.20  29 ธ.ค.60 1 1

45 สกก.สลกัได  จ  ากดั  27 ก.ย.47  30 ก.ย.49 2,039,301.99  3,308,039.30 1,881,825.32 1,881,825.32  29 ก.ค.58 1 1

46 สก.ผูผ้ลิตและแปรรูปฯโคกส าโรงสุรินทร์  7 ส.ค.45  30 เม.ย.46 300,000.00  572,708.21 532,708.21 100,000.00 332,708.21  30 พ.ย.61 1 1

47 สก.สวนป่าภาคเอกชนสุรินทร์   25 ก.ค.51  31 พ.ค.54 833,236.18  1,179,481.33 833,236.18 833,236.18  28 มิ.ย.60 1 1

48 สบ.สินคา้เกษตร  จ  ากดั  6 ต.ค.53  17 มิ.ย.54 1,697,880.36  1,347,173.44 1,347,173.44 14,530.77 509,377.99 1,347,173.44 27-ส.ค.-62 1 1

49 สกก.สกย.อ(1)ศีขรภูมิ  จ  ากดั  27 ก.ย.47  30 ก.ย.49 487,653.26  937,438.57 435,191.78 435,191.78  - 1 1

50 สก.ชาวไร่มนัส าปะหลงัจงัหวดัสุรินทร์  27 ก.ย.53  30 ก.ย.55 1,158,657.54  1,506,445.27 1,506,445.27 1,506,445.27  20 ก.ค.54 1 1

51 สก.ชาวไร่มนัส าปะหลงัจงัหวดัสุรินทร์  17 ม.ค.54  31 ต.ค.54 3,000,000.00  3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00  23 พ.ย.54 1 1

52 สก.ผูเ้ล้ียงโค-กระบือ จงัหวดัสุรินทร์  7 ม.ค.56  30 ธ.ค.56 2,000,000.00  2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00  23 มิ.ย.59 1 1

53 สก.ผูเ้ล้ียงโค-กระบือ จงัหวดัสุรินทร์  7 ม.ค.56  30 ธ.ค.56 3,000,000.00  3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00  23 มิ.ย.59 1 1

54 สก.พืชผลสุรินทร์  จ  ากดั  10 เม.ย.56  31 ม.ค.57 200,000.00  200,000.00 200,000.00 200,000.00  - 1 1

55 สกก.พฒันาอาชีพปราสาท  จ  ากดั  13 ก.ค.49  31 พ.ค.50 1,000,000.00  0.00 960,282.27 960,282.27  6 มี.ค.56 1 1

56 สกก.พฒันาอาชีพปราสาท  จ  ากดั  13 ก.ค.49  31 พ.ค.50 500,000.00  0.00 136,639.36 136,639.36  6 มี.ค.56 1 1

57 สผน.ชลประทานหว้ยเสนง  จ  ากดั  24 ก.ย.51  31 ก.ค.52 450,000.00  0.00 151,255.28 151,255.28  29 ม.ค.56 1 1

58 สกก.เพ่ือเกษตรกรไทยชุมพลบุรี  24 ก.ค.51  30 เม.ย.54 522,862.88  0.00 494,977.93 494,977.93  2 เม.ย.55 1 1

59 สกก.เพ่ือชุมชนบา้นขาม  จ  ากดั  21 พ.ค.57  30 เม.ย.58 1,200,000.00  1,069,199.29 1,038,149.14 1,038,149.14  26 ม.ค.60 1 1

60 สกก.สมชัชาปราสาท  จ  ากดั  5 เม.ย.56  31 มี.ค.58 3,000,000.00  0.00 2,085,334.96 500,000.00 1,251,419.05  31 มี.ค.62 1 1

61 สกก.สตรีชุมพลบุรี จ  ากดั  22 พ.ย.54  30 พ.ค.57-59 3,000,000.00  0.00 2,922,054.80 25,000.00 2,922,054.80 6 สค 62 1 1

62 สกก.สตรีชุมพลบุรี จ  ากดั  23 พ.ค.56  30 เม.ย.58 3,000,000.00  0.00 2,899,999.20 25,000.00 2,899,999.20 6 สค 62 1 1

63 สก.ประมงจงัหวดัสุรินทร์ จ  ากดั  12 ก.ย.59  31 ก.ค.60 1,000,000.00  0.00 905,260.57 25,000.00 905,260.27  29 พ.ย.61 1 1

64 สก.ประมงจงัหวดัสุรินทร์ จ  ากดั  31 พ.ค.60  30 มี.ค.61 2,000,000.00  0.00 2,000,000.00 25,000.00 1,982,000.00  29 พ.ย.61 1 1

65 สก.กา้วหนา้พฒันาเกษตรท่าตูม  11 มี.ค.59  31 ม.ค.60 300,000.00  0.00 283,643.83 12,000.00 283,643.83 4 มิ.ย. 62 1 1

66 สก.เกษตรอินทรียก์องทุนขา้วสุรินทร์  31 พ.ค.60  31 พ.ค.61 5,000,000.00  0.00 4,500,000.00 378,844.71 4,121,155.89 13 ส.ค. 62 1 1

67 สก.ชา้งไทย จ ากดั 27 ก.พ. 62 28 ก.พ. 62 3,500,000.00  0.00 42,686.64 501,356.16 2,998,643.84 15 ส.ค. 62 1

68 สก.โคเน้ือคูตนั 2-มี.ค.-61 28 ก.พ. 62 700,000.00  0.00 96,393.58 603,606.42 15 ส.ค. 62 1

รวม   52  แห่ง  68  สญัญา 77,522,699.69 55,186,984.39 68,415,511.34 57,217.41 2,205,972.44      70,387,001.38 11 3 0 41 0 0 0 0 4 6 1 0 14 10 31 0



-๓๐- 
 

  4.3.2 โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
     (1) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือด าเนินโครงการลดดอกเบี้ย

เงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 45 แห่ง จ านวนสมาชิกที่ขอเบิก 16,830 ราย มูลหนี้ 
2,077,262,422.47 บาท ดอกเบี้ยชดเชยที่ขอเบิก 3% จ านวน 49,868,208.47 บาท ซึ่งส านักงานสหกรณ์
จังหวัดสุรินทร์ ได้ยืนยันข้อมูลส่งกรมส่งเสริมสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว 
    (2) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ไม่ประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณฯ จ านวน 5 แห่ง 
โดยสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้ท าหนังสือไม่ขอรับการจัดสรรงบประมาณฯ แจ้งให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
ทราบด้วยแล้ว 
    (3) กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แจ้งให้จังหวัดตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายโครงการลด
ดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 11 แห่ง 186 ราย มูล
หนี้ 3,684,560 บาท เบิกเงินชดเชยดอกเบี้ย 3% จ านวน 72,453.26 บาท ซึ่งเบิกจ่ายให้สหกรณ์เรียบร้อยแล้ว 
และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จะต้องส่งใบเสร็จรับเงิน ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมรับรองส าเนา ให้ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ด้วย ตามรายละเอียดดังนี้ 

รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ที่เบิกเงินโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชกิสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ที ่ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ราย มูลหน้ี ชดเชยดอกเบี้ย 3% 

1 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กระออม 4            79,000.00                          1,474.52  

2 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์สนม  7          240,000.00                          4,670.00  

3 กลุ่มเกษตรกรท านาเมืองแก 17          270,000.00                          5,251.24  

4 กลุ่มเกษตรกรท านายาง 42          908,000.00                        17,327.32  

5 กลุ่มเกษตรกรอินทรยี์กุดมะโน 7            68,000.00                          1,347.76  

6 สหกรณ์โคเนื้อวากิวยางสว่าง จ ากัด 20          237,000.00                          4,882.00  

7  สหกรณ์โคนมรตันบุรี จ ากดั 5          583,603.36                        11,696.00  

8  สหกรณ์การเกษตรไตรมติร จ ากัด 27          475,000.00                          9,292.19  

9 สหกรณ์การเกษตรดอนแรด จ ากัด 16          215,000.00                          3,910.00  

10 สหกรณ์การเกษตรต าบลด่าน จ ากัด 21          147,256.64                          3,874.40  

11 สหกรณ์การเกษตรทหารกองหนุนศรีณรงค ์จ ากัด 20          461,700.00                          8,727.83  

                                     รวมท้ังสิ้น                         186      3,743,559.70                        72,453.26  
 

  (4) ในส่วนที่เหลืออีกจ านวน 34 แห่ง กรมฯ จะด าเนินการให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

มติ   ที่ประชุม รับทราบ 
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 4.3.3. เร่ืองเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
 โครงการอ่ืน ๆ หนี้ค้างช าระ จ านวน 41 สัญญา  ต้นเงินคงเหลือ  32,203,730.85 บาท ซึ่งได้

ด าเนินการส่งฟ้องด าเนินคดีกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้างทั้งหมดแล้ว  และศาลยังไม่พิพากษา          2 สัญญา 
ในเดือนสิงหาคม  2562  ได้รับช าระหนี้จากสหกรณ์การเกษตรพัฒนานาเสือก จ ากัด จ านวน 2,500 บาท และกลุ่ม
เกษตรกรท านาทุ่งกุลา จ านวน 30,000 บาท  

 

มติ ที่ประชุม รับทราบ 
     4.3.๔. เรื่อง เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  

 มีหนี้ค้างช าระ จ านวน 21 สัญญา มีหนี้ค้างจ านวน 21 สัญญา  ได้แก่  
1. สหกรณ์การเกษตรพนมดงรัก จ ากัด 
2. สหกรณ์การเกษตร สกย.อ.(1)ศีขรภูมิ จ ากัด 
3. สหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดสุรินทร์ จ ากัด 
4. สหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์สุรินทร์ จ ากัด 
5. กลุ่มเกษตรกรท านาจีกแดก 
6. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ส าโรง 
7.สหกรณ์การเกษตรโนนนารายณ์ จ ากัด 
8.กลุ่มเกษตรกรท านาหนองเทพ 
9. สหกรณ์สตรีส าโรงทาบ จ ากัด 
10.สหกรณ์สตรีศีขรภูมิ จ ากัด 
11.สหกรณ์การเกษตรศรีณรงค์ จ ากัด 
12. สหกรณ์การเกษตรอีสานโคกเวง จ ากัด 
13.ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จ ากัด 
14.กลุ่มเกษตรกรท านาจีกแดก 
15.สหกรณ์ช่วยเกษตรกรสังขะ – ศรีณรงค์ จ ากัด 
16.สหกรณ์การเกษตรกระโพ จ ากัด 
17.สหกรณ์การเกษตรโนนนารายณ์ จ ากัด 
18.สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านม่วงมูล จ ากัด 
19.กลุ่มเกษตรกรท านาตาเมียง 
20.สหกรณ์สตรีศีขรภูมิ จ ากัด 
21. สหกรณ์การเกษตรสตรีชุมพลบุรี จ ากัด  
ต้นเงินคงเหลือ  70,073,891.07  บาท ซึ่งได้ด าเนินการส่งฟ้องด าเนินคดีและบังคับคดีกับสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกรที่มีหนี้ค้างทั้งหมดแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด จ านวน 1 สัญญา คือ  
สหกรณ์ช่วยเกษตรกรสังขะ – ศรีณรงค์ จ ากัด 

 

มติ ที่ประชุม รับทราบ 
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  4.3.5  เรื่อง การด าเนินคด ี
  ขั้นตอนฟ้องด าเนินคดีกลุ่มเกษตรกรท านาทุ่งกุลา ฟ้องด าเนินคดีในวันที่ 12 กันยายน 2562 ทุน

ทรัพย์ในการฟ้องจ านวน 277,019.85 บาท    
 

 
 มติ  ที่ประชุม รับทราบ 
   
  4.4 กลุ่มจัดตัง้และส่งเสรมิสหกรณ์ มีเรื่องน าเสนอ ดังนี ้

  4.4.1 เร่ืองการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน  
  ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ มีสหกรณ์ทั้งหมด 172 แห่ง น ามา
จัดมาตรฐาน(ด าเนินงาน) 85 แห่ง ไม่น ามาจัดมาตรฐาน 86 แห่ง (ตั้งใหม่ไม่ถึง 2 ปี 4 แห่ง หยุดด าเนินธุรกิจ 12 
แห่ง และเลิก/ช าระบัญชี 70 แห่ง)  
  กลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 59 แห่ง น ามาจัดมาตรฐาน(ด าเนินการ) 29 แห่ง ไม่น ามาจัดมาตรฐาน 30 แห่ง 
(ตั้งใหม่ไม่ถึง 1 ปี 5 แห่ง หยุดด าเนินธุรกิจ 3 แห่ง และเลิก/ช าระบัญชี 22 แห่ง) 
  การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน 
  1. แนะน าส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้รักษาระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานแผน 58 แห่ง  
ผลสหกรณ์รักษามาตรฐาน (ระดับ A+B) ได้ จ านวน 51 แห่ง รักษามาตรฐานไม่ได้ จ านวน 7 แห่ง ยังไม่ประชุมใหญ่ 0 แห่ง 
  2. สหกรณ์น ามาจัดมาตรฐานเพิ่ม จ านวน 28 แห่ง 
ผลผลักดันสหกรณ์ผ่านมาตรฐาน (ระดับ B) ได้ จ านวน 4 แห่ง ไม่ผ่านมาตรฐาน จ านวน 23 แห่ง ยังไม่ประชุมใหญ่ 1 แห่ง 
  3. แนะน าส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้รักษาระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานแผน 19 แห่ง 
  ผลกลุ่มเกษตรกรรักษามาตรฐาน ได้ จ านวน 18 แห่ง ไม่ผ่านมาตรฐาน 1 แห่ง ยังไม่ประชุมใหญ่  
0 แห่ง 
  4. กลุ่มเกษตรกรน ามาจัดมาตรฐานเพิ่ม จ านวน 10 แห่ง 
  ผลผลักดันกลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐาน ได้ จ านวน 6 แห่ง ไม่ผ่านมาตรฐาน จ านวน 4 แห่ง ยังไม่ประชุม
ใหญ่ 0 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๓- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 การพัฒนาสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรสูม่าตรฐาน สหกรณ์น ามาจดัมาตรฐาน จ านวน 86 แหง่

 1. สหกรณ์รักษาระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานแผน 58 แหง่ (ระดับดีเลศิ และดีมาก) (ผลรักษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 51 แหง่ ไม่ผ่านมาตรฐาน 7 แหง่ ยงัไม่ประชุมใหญ ่0 แหง่)
ที่ สหกรณ์ ประเภท ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

วันประชุมใหญ่ ระดับมาตรฐาน ปีบัญชี วันประชุมใหญ่ ระดับมาตรฐาน

ปี 2562

1 สกก.ล าดวน จ ากดั การเกษตร  26 ก.ค.61 ดีเลิศ  31 มี.ค.62  26 ส.ค.62 ดีเลิศ นายวชัรินทร์ มามาก
2 สกก.เพือ่การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จ ากดั การเกษตร  20 ก.ค.61 ดีเลิศ  31 มี.ค.62  26 ก.ค.62 ดี(4) นายวชัรินทร์ มามาก  สมาชิกท าธุรกิจไม่ถึงรอ้ยละ60

3 สกก.ปฎิรูปทีดิ่นเมอืงสุรินทร์ จ ากดั การเกษตร  27 ม.ิย.61 ดีเลิศ  31 มี.ค.62  28 ม.ิย.62 ดีเลิศ นายวชัรินทร์ มามาก
4 สกก.เมอืงสุรินทร์ จ ากดั การเกษตร  23 ก.ค.61 ดีเลิศ  31 มี.ค.62  22 ส.ค.62 ดีเลิศ นายวชัรินทร์ มามาก
5 สกก.อนิทรีย์สุรินทร์ จ ากดั การเกษตร  14 ส.ค.61 ดีมาก  30 เม.ย.61  14 ส.ค.61 ดีมาก นายนิพนธ ์เจือจาน
6 สกก.ผู้เล้ียงโคเนื้อ ต.ส าโรง จ ากดั การเกษตร  25 ม.ิย.61 ดีมาก  31 ม.ค.62  10 ม.ิย.62 ดีมาก นางจิราภร บรูณ์เจริญ/น.ส.เพชรฑิรา สาระติ

7 สก.ผลิตข้าวคุณภาพอนิทร์ตระแสง จ ากดั การเกษตร  17 ส.ค.61 ดีมาก  31 มี.ค.62  15 ส.ค.62 ดี(1,6) นายนิพนธ ์เจือจาน ขาดทุนประจ าปี
8 สอ.ต ารวจภูธรสุรินทร์ จ ากดั ออมทรัพย์  8 พ.ย.60  ดีเลิศ  30 ก.ย.61  18 ต.ค.61 ดีเลิศ นายวชัรินทร์ มามาก
9 สอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ จ ากดั ออมทรัพย์  11 พ.ย.60 ดีเลิศ  30 ก.ย.61  10 พ.ย.61 ดีเลิศ นายวชัรินทร์ มามาก

10 สอ.ต ารวจตระเวนชายแดนที ่21 จ ากดั ออมทรัพย์  2 พ.ย.60 ดีเลิศ  30 ก.ย.61  1 พ.ย.61 ดีเลิศ นายวชัรินทร์ มามาก
11 สอ.อนามยัสุรินทร์ จ ากดั ออมทรัพย์  24 ธ.ค.60 ดีเลิศ  30 พ.ย.61  22 ธ.ค.61 ดีเลิศ นายวชัรินทร์  มามาก
12 สอ.คุรุสัมพนัธจ์ังหวดัสุรินทร์ จ ากดั ออมทรัพย์  23 ธ.ค.60 ดีเลิศ  30 พ.ย.61  23 ธ.ค.61 ดีเลิศ นายวชัรินทร์  มามาก
13 สอ.ครูสุรินทร์ จ ากดั ออมทรัพย์  21 ม.ค.61 ดีเลิศ  31 ธ.ค.61  27 ม.ค.62 ดีเลิศ นายวชัรินทร์ มามาก
14 สอ.รพช.สุรินทร์ จ ากดั ออมทรัพย์  9 มี.ค.61 ดีเลิศ  31 ธ.ค.61  5 มี.ค.62 ดีเลิศ นางจิราภร บูรณ์เจริญ
15 สอ.ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จ ากดั ออมทรัพย์  24 พ.ย.60 ดีเลิศ  30 ก.ย.61  23 พ.ย.61 ดีเลิศ นายวชัรินทร์ มามาก
16 สอ.พนักงานสหกรณ์สุรินทร์ จ ากดั ออมทรัพย์  23 ธ.ค.60 ดีเลิศ  30 ก.ย.61  15 ธ.ค.61 ดีเลิศ นายนิพนธ ์เจือจาน
17 สก.เครดิตยูเนี่ยนคอโค จ ากดั เครดิตยูเนีย่น  17 เม.ย.61 ดีเลิศ  31 ธ.ค.61  1 เม.ย.62 ดีเลิศ นางจิราภร บูรณ์เจริญ
18 สก.เครดิตยูเนี่ยนตระแสง จ ากดั เครดิตยูเนีย่น  24 เม.ย.61 ดีเลิศ  31 ธ.ค.61  9 เม.ย.62 ดีเลิศ นายนิพนธ ์เจือจาน/น.ส.เพชรฑิรา สาระติ

19 ร้านสหกรณ์อาชีวศึกษาสุรินทร์ จ ากดั ร้านค้า  19 ม.ิย.61 ดีมาก  31 ม.ค.62  25 ม.ิย.62 ไม่ผ่าน(1,6) นางจิราภร บูรณ์เจริญ ขาดทุนประจ าปี 122,618.94 บ.

20 สก.บริการเดินรถสุรินทร์ จ ากดั บริการ  3 เม.ย.61 ดีมาก  31 ธ.ค.61  27 ก.พ.62 ดีมาก นางจิราภร บูรณ์เจริญ
21 สก.เคหสถานมั่นคงบรกิารหมอกวนสุรนิทร ์จก. บริการ คร้ังที่2*27พค.61 ดีมาก  31 ธ.ค.61  25 พ.ค.62 ไม่ผ่าน(1,6) นางจิราภร บูรณ์เจริญ ขาดทุนประจ าปี 1,047,712.01 บ.

22 สกก.บ้านอ าปึล จ ากดั การเกษตร  20 ก.ค.61 ดีมาก  28 ก.พ.62  23 ก.ค.62 ดีมาก นางพรรณภา หวลระลึก
23 สก.โคเน้ือคูตัน จ ากัด การเกษตร  23 ม.ิย.61 ดีมาก  31 ม.ค.62  28 ม.ิย.62 ไม่ผ่าน(1,6) นายปิยะ สังขฤทธิ/์นายสุเรนทร์ ชูตาลัด ขาดทุนสทุธิประจ าปี 56,221.80 บ.

24 สกก.ศุภนิมติรวมใจพฒันา จ ากดั การเกษตร  25 ก.ย.60 ดีเลิศ  30 เม.ย.61  26 ก.ย.61 ดี (1,6) นายปิยะ สังขฤทธิ์ ขาดทุนประจ าปี 964,154.50 บ.

25 สกก.ปราสาท จ ากดั การเกษตร  13 พ.ย.60 ดีเลิศ  30 มิ.ย.61  19 ต.ค.61 ดีเลิศ นายปิยะ สังขฤทธิ์
26 สกก.ปูองกนัชายแดนบ้านโพนทอง จ ากดั การเกษตร  19 ก.ค.61 ดีมาก  31 มี.ค.62  6 ส.ค.62 ดีมาก นายค าภา เรืองรัมย์
27 สกก.นิคมฯ ปราสาท จ ากดั การเกษตร  17 ส.ค.61 ดีเลิศ  31 มี.ค.62  6 ส.ค.62 ดีเลิศ นายปิยะ สังขฤทธิ์
28 สกก.โคเนื้อโกเบโคกยาง จ ากดั การเกษตร  19 พ.ย.60 ดีมาก  30 มิ.ย.61  15 ต.ค.61 ดีมาก นางพรรณภา หวลระลึก
29 สก.เกษตรอนิทรีย์ทัพไทย จ ากดั การเกษตร  25 พ.ค.61 ดีมาก  31 ม.ค.62  29 พ.ค.62 ดีมาก นายปิยะ สังขฤทธิ์
30 สกก.โคเนื้อตาเบา จ ากดั การเกษตร  17 ส.ค.61 ดีมาก  31 มี.ค.62  20 ส.ค.62 ดีมาก นายค าภา เรืองรัมย์
31 สก.เครดิตยูเนี่ยนเอชบีไอสุรินทร์ จ ากดั เครดิตยูเนีย่น  22 เม.ย.61 ดีเลิศ  31 ธ.ค.61  31 ม.ีค.62 ดีเลิศ นางพรรณภา  หวลระลึก
32 สกก.รุ่งเรืองพฒันา จ ากดั การเกษตร  27 ม.ิย.61 ดีเลิศ  31 มี.ค.62  5 ก.ค.62 ดีเลิศ นางสุทธาทิพย์ พนัละบุตร
33 สกก.บัวเชด จ ากดั การเกษตร  20 ก.ค.61 ดีเลิศ  31 มี.ค.62  26 ก.ค.62 ดีเลิศ น.ส.จันทิมา โสรถาวร
34 สกก.สังขะ จ ากดั การเกษตร  3 ส.ค.61 ดีเลิศ  31 มี.ค.62  12 ก.ค.62 ดีเลิศ น.ส.จันทิมา โสรถาวร
35 สกก.ร่วมใจบ้านดง จ ากดั การเกษตร  2 ส.ค.61 ดีมาก  31 มี.ค.62  18 ก.ค.62 ดีมาก นางสุทธาทพิย์ พันละบตุร/นายพิทรู หวลระลึก

36 สก.เครดิตยูเนี่ยนดาราธวิาสขนาดมอญ จ ากดั เครดิตยูเนีย่น  20 เม.ย.61 ดีมาก  31 ธ.ค.61  23 เม.ย.62 ดีเลิศ น.ส.จันทิมา โสรถาวร/นายพทิูร หวลระลึก

37 สกก.ต าบลชุมแสง จ ากดั การเกษตร  22 ส.ค.61 ดีมาก  31 มี.ค.62  25 ก.ค.62 ดีเลิศ น.ส.ปริศนา ฟกันวล
38 สกก.ศีขรภูม ิจ ากดั การเกษตร  20 ก.ค.61 ดีเลิศ  31 มี.ค.62  11 ม.ิย.62 ดีเลิศ นายจารุวฒัน์ วยิาสิงห์
39 สก.ผู้ใช้น้ ากดุหวาย - เกาะแกว้ จ ากดั การเกษตร  10 ส.ค.61 ดีเลิศ  31 มี.ค.62  26 ก.ค.62 ดีเลิศ นายวริง ประดับศรี
40 สกก.ส าโรงทาบ จ ากดั การเกษตร  13 ก.ค.61 ดีเลิศ  31 มี.ค.62  20 ม.ิย.62 ดีเลิศ นายจารุวฒัน์ วยิาสิงห์

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสรุินทร์
สรุปข้อมูลการพัฒนาสหกรณ์สูม่าตรฐาน ประจ าเดือนกันยายน 2561 - 28 สงิหาคม 2562

ปี 62ปี 61



-๓๔- 
 

 
 
     
 มติ  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 

  4.4.2  เร่ือง ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่จัดสง่งบดุล งบก าไรขาดทุนและงบประกอบ
ต่างๆ รวมทัง้รายละเอียดประกอบงบการเงินฯ ใหผู้้สอบบัญชีเพ่ือเตรียมพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี
ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี  
  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ที่จะต้องปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน (ตุลาคม 2561 – 30 
กันยายน 2562) แผนทั้งปีสหกรณ์ 107 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 38 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 
 

สรุปการปิดบัญชี จ านวน สหกรณ์ จ านวน กลุ่มเกษตรกร 

ภายใน 30 วัน 77 35 

31-180 วัน 16 0 

เกิน 6 เดือน 9 2 

ยังไม่ถึงก าหนด 0 0 

เลิก 5 1 

รวม 107 38 

41 สก.มาตรฐานสินค้าเกษตรไทย จ ากดั การเกษตร  3 ส.ค.61 ดีมาก  31 มี.ค.62  11 ก.ค.62 ดีเลิศ นายจารุวฒัน์ วยิาสิงห์/นางสุภาวดี  บุญแกว้

42 สกก.ไตรมติร จ ากดั การเกษตร  23 ส.ค.61 ดีมาก  31 มี.ค.62  18 ก.ค.62 ดีเลิศ นายจารุวฒัน์ วยิาสิงห์/นางสุภาวดี  บุญแกว้

43 สกก.ทหารกองหนุนศรีณรงค์ จ ากดั การเกษตร  8 พ.ย.60 ดีมาก  31 พ.ค.61  19 ต.ค.61 ดีมาก นายวริง ประดับศรี
44 สก.เดินรถศีขรภูม-ิสุรินทร์ จ ากดั บริการ  11 พ.ค.61 ดีมาก  31 ธ.ค.61  3 พ.ค.62 ดีมาก นายวริง  ประดับศรี/นางสุภาวดี  บุญแกว้

45 สกป.ทีดิ่นชุมพลบุรี จ ากดั การเกษตร  27 ส.ค.61 ดีเลิศ  31 มี.ค.62  27 ส.ค.62 ดีเลิศ นายชินพฒัน์ พมิพเ์พราะ
46 สก.เพือ่การผลิตบ้านขี้เหล็ก จ ากดั การเกษตร  21 ม.ีค.61 ดีเลิศ  30 พ.ย.61  18 ก.พ.62 ดีเลิศ นายชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ/นายอดิศักด์ิ สุขไสว

47 สกก.ชุมพลบุรี จ ากดั การเกษตร  24 ส.ค.61 ดีเลิศ  31 มี.ค.62  23 ส.ค.62 ดีเลิศ นายชินพฒัน์ พมิพเ์พราะ
48 สก.โคเนื้อชุมพลบุรี จ ากดั การเกษตร  17 ส.ค.61 ดีมาก  31 มี.ค.62  23 ก.ค.62 ดีมาก นายชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ/นายอดิศักด์ิ สุขไสว

49 สก.เครดิตยูเนี่ยนศรีณรงค์ จ ากดั เครดิตยูเนีย่น  12 พ.ค.61 ดีมาก  31 ธ.ค.61  10เม.ย.62 ดีมาก นายชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ/นายอดิศักด์ิ สุขไสว

50 สกก.สนม จ ากดั การเกษตร  20 ก.ค.61 ดีเลิศ  31 มี.ค.62  19 ก.ค.62 ดีเลิศ นายกติติศักด์ิ ไชยกติติ
51 สกป.ทีดิ่นท่าตูมหนึ่ง จ ากดั การเกษตร  28 ม.ิย.61 ดีเลิศ  31 มี.ค.62  28 ม.ิย.62 ดีเลิศ น.ส.นรินทร์ ค าเมลี
52 สกก.รัตนบุรี จ ากดั การเกษตร  29 ม.ิย.61 ดีเลิศ  31 มี.ค.62  19 ส.ค.62 ดีเลิศ นายกติติศักด์ิ ไชยกติติ
53 สกก.ท่าตูม จ ากดั การเกษตร  26 ก.ค.61 ดีมาก  31 มี.ค.62  27 ส.ค.62 ไม่ผ่าน(1,6,7) นายกติติศักด์ิ ไชยกติติ ขาดทุนประจ าปี
54 สกก.สตรีท่าตูม จ ากดั การเกษตร  24 พ.ค.61 ดีมาก  31 ธ.ค.61  29 พ.ค.62 ดีเลิศ น.ส.นรินทร์ ค าเมลี
55 สก.โคเนื้อสุรินทร์วากวิยางสวา่ง จ ากดั การเกษตร  15 ก.พ.61 ดีมาก  30 ก.ย.61  7 ก.พ.62 ดีมาก นายกติติศักด์ิ ไชตกติติ/น.ส.เสาวลักษณ์ สุขชัย

56 สกก.ดอนแรด จ ากดั การเกษตร  12 ม.ิย.61 ดีมาก  31 ม.ค.62  24 ม.ิย.62 ดีมาก น.ส.นรินทร์ ค าเมลี/น.ส.เสาวลักษณ์ สุขชัย

57 สก.โคเนื้อหนองเมธ ีจ ากดั การเกษตร  4 ก.ค.61 ดีมาก  31 มี.ค.62  5 ก.ค.62 ดีมาก น.ส.นรินทร์ ค าเมลี/นางอษุณิภา อกอุน่

58 สก.กองทุนสวนยางท่าตูม จ ากดั การเกษตร  11 ส.ค.61 ดีมาก  31 มี.ค.62  22 ส.ค.62 ดีเลิศ น.ส.นรินทร์ ค าเมลี/นางอษุณิภา อกอุน่



-๓๕- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรปิดบญัช ี30 วนั 

ป ี2561 ป ี2562
ประเภท อ าเภอ สถานะ ครบ30วัน ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์1

1 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรสุรินทร์ จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 ตค.61 6 ตค.60 2 ตค.61 วชัรินทร์ มามาก สร0010.6/938 ลว. 25 ตค.61

2 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 ตค.61 9 ตค.60 19 ตค.61 วชัรินทร์ มามาก สอ.รพ.สร.30/2562 ลว. 19 ตค.61

3 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 21 จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 ตค.61 19 ตค.60 4 ตค.61 วชัรินทร์ มามาก ไมม่เีอกสารแนบ

4 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิน่สุรินทร์ จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 ตค.61 18 ตค.60 3 ตค.61 วชัรินทร์ มามาก สร0010.6/938 ลว. 25 ตค.61

5 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสหกรณ์สุรินทร์  จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 ตค.61 20 ตค.60 8 ตค.61 นพินธ ์เจือจาน สร0010.6/938 ลว. 25 ตค.61

6 สหกรณ์การเกษตรพฒันาสุรินทร์ จ ากดั   30 ก.ย.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ หยุด 30 ตค.61  - 16มค.62(เกนิ30วนั) นิพนธ ์เจือจาน ไมม่เีอกสารแนบ

7 สหกรณ์ออมทรัพย์อนามยัสุรินทร์ จ ากดั 30 พ.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 ธค.61 4 ธค.60 5 ธค.61 วชัรินทร์ มามาก ท่ี สอ.อสร. 20/2562 ลว. 2 มค.62

8 สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพนัธจ์ังหวดัสุรินทร์ จ ากดั 30 พ.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 ธค.61 3 ธค.60 3 ธค.61 วชัรินทร์ มามาก ท่ี สอ.คส. 5/2562 ลว. 3 ธค.61

9 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. สุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 มค.62 17 มค.61 21 มค.62 จิราภร บรูณ์เจริญ สอ.รพช.สร.79/2562 ลว.21มค.62

10 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 มค.62 13 มค.61 12 มค.62 วชัรินทร์ มามาก ไมม่เีอกสารแนบ

11 สหกรณก์ารเกษตรอินทรยีก์องทุนข้าวสรุนิทร ์จ ากัด  31 ธ.ค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 มค.62 23กพ.61(เกนิ30วนั)  - วชัรินทร์ มามาก/เพชรพิรา สาระติ ปิดบัญชีไมไ่ด้ภายใน 30วนั

12 สหกรณ์บริการเดินรถสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริการ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 มค.62 16 มค.61 14 มค.62 จิราภร บรูณ์เจริญ สบ.3/2562  ลว.14 มค.62

13 สหกรณ์เคหสถานมัน่คงบริการหมอกวนสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริการ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 มค.62 28กพ.61(เกนิ30วนั) 28 มค.62 จิราภร บรูณ์เจริญ ท่ี สก.3/62 ลว.28 มค.62

14 สหกรณ์บริการบ้านมัน่คงสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริการ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 มค.62 30 มค.61 28 มค.62 นพินธ ์เจือจาน สก.บมส. 31/2562 ลว. 28 มค.62

15 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนียน เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 มค.62 30 มค.61 24 มค.62 จิราภร บรูณ์เจริญ สค.031/2562 ลว. 24 มค.62

16 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านโสน จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนียน เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 มค.62  -  26 เม.ย. 62 นพินธ ์เจือจาน ปิดบัญชีได้ท้ังหมด 4 ปี

17 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตระแสง จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนียน เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 มค.62 30 มค.61 30 มค.62 นพินธ ์เจือจาน/เพชรทริา สาระติ สร0010.6/120 ลว. 31 มค.62

18 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโคกกระชายพฒันา จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนียน เมอืงสุรินทร์ เลิก 30 มค.62  -  - จิราภร บรูณ์เจริญ/เพชรฑิรา สาระติ ค าส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัท่ี 27 ธค.61

19 ร้านสหกรณ์อาชีวศึกษาสุรินทร์ จ ากดั  31 ม.ค.ของทุกปี ร้านค้า เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 2 มคี.62 15 กพ.61 28 กพ.62 จิราภร บรูณ์เจริญ สร0010.6/219 ลว.4 มคี.62

20 สหกรณ์การเกษตรผู้เล้ียงโคเนื้อ ต .ส าโรง จ ากดั  31 ม.ค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 2 มคี.62 19 เมย.61 21 กพ.62 จิราภร บรูณ์เจริญ/เพชรฑิรา สาระติ สร 0010.6/197 ลว.22 กพ.62

รายงานผลการปดิบญัชี 30 วัน ประจ าป ี 2562 (ข้อมูล ณ วันที ่28 สงิหาคม 2562)  

วันทีส่ง่งบให้ 

สนง.ตรวจฯ

ชื่อสหกรณ์
วันสิน้ปีทาง

บัญชี วันทีส่ง่งบให้ 

สนง.ตรวจฯ

ที่



-๓๖- 
 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 
 

21 สหกรณก์ารเกษตรดาวไทยเมืองช้าง จ ากัด  ทุกส้ินเดือนก.พ.ของทุกปกีารเกษตร เมอืงสุรินทร์ หยุด 30 มคี.62  -  - นิพนธ ์เจือจาน ปิดบัญชีไมไ่ด้ภายใน 30ว วนั

22 สหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30เมย.62 24 เมย.61 22 เมย.62 วชัรินทร์ มามาก สร0010.6/430 ลว. 25 เมย.62

23 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินเมอืงสุรินทร์ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30เมย.62 4 เมย.61 22 เมย.62 วชัรินทร์ มามาก สร0010.6/419 ลว. 23 เมย.62

24 สหกรณ์การเกษตรเมอืงสุรินทร์ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30เมย.62 20 เมย.61 24 เมย.62 วชัรินทร์ มามาก สร0010.6/430 ลว. 25 เมย.62

25 สหกรณ์การเกษตรล าดวน จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ล าดวน ด าเนินการ 30เมย.62 30 เมย.61 30 เมย.62 วชัรินทร์ มามาก สร0010.6/459 ลว. 2 พค.62

26 สหกรณ์ผลิตข้าวคุณภาพอนิทรีย์ตระแสง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30เมย62. 1พค.61(เกนิ30วนั 30 เมย.62 นพินธ ์เจือจาน สร0010.6/459 ลว. 2 พค.62

27 สหกรณ์การเกษตรวนั วนั วนั จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30เมย.62 30 เมย.61 6มยิ.62(เกนิ30วนั) นพินธ ์เจือจาน สร0010.6/592 ลว. 24 มยิ.62

28 สหกรณ์ประมงจังหวดัสุรินทร์  จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี ประมง เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30เมย.62  - 23พค.62(เกนิ30วนั) จิราภร บรูณ์เจริญ/เพชรฑิรา สาระติ ไมม่เีอกสารแนบ

29 สหกรณก์ารเกษตรสลกัได จ ากัด  31 ม.ีค .ของทุกปี การเกษตร เมืองสรุนิทร์ หยดุ 30เมย.62  -  - นิพนธ์ เจือจาน ปดิบญัชีไม่ได้ภายใน 30 วัน

30 สหกรณก์ารเกษตรพัฒนานาเสอืก จ ากัด  30 เม.ย.ของทุกปี การเกษตร เมืองสรุนิทร์ หยดุ 30พค.62  -  - จิราภร บูรณ์เจริญ ปดิบญัชีไม่ได้ภายใน 30 วัน

31 สหกรณ์การเกษตรอนิทรีย์สุรินทร์ จ ากดั  30 เม.ย.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30พค.62 23 พค.61 21 พค.62 นพินธ ์เจือจาน สร0010.6/511 ลว. 23 พค.62

32 สหกรณ์ผู้เล้ียงโค-กระบือจังหวดัสุรินทร์ จ ากดั  31 พ.ค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ เลิก 30 มยิ.62  - นพินธ ์เจือจาน ค าส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัท่ี 7 มคี.62

33 สหกรณอ์อมทรพัยส์ถาบนัอุดมศึกษา จังหวัดสรุนิทร ์จ ากัด 30 ม.ิย.ของทุกปี ออมทรพัย์ เมืองสรุนิทร์ ด าเนินการ 30 กค.62 31กค .61(เกิน30วัน) 25 กค.62 จิราภร บูรณ์เจริญ สร0010.6/727 ลว 31 ก.ค.62

34 สหกรณบ์รกิารชุมชนบา้นเอ้ืออาทรสรุนิทร ์49 จ ากัด 30 ม.ิย.ของทุกปี บรกิาร เมืองสรุนิทร์ ด าเนินการ 30 กค.62 11กย.61(เกิน30วัน) 30 ก.ค. 62 นิพนธ์ เจือจาน/เพชรทิรา สาระติ สบ.23/2562 ลว 30 ก.ค.62

35 กลุ่มเกษตรกรท านาแกใหญ่  ส้ินเดือน ก.พ.ของทุกปี ท านา เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 มคี.62 19 มคี.61 6 มคี.62 จิราภร บรูณ์เจริญ สร 0010.6/256 ลว.13 มคี.62

36 กลุ่มเกษตรกรท านาเพีย้ราม  31 พ.ค.ของทุกปี ท านา เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 มยิ.62 27 เมย.61 28 ม.ิย. 62 วชัรินทร์ มามาก/เพชรพิรา สาระติ สร0010.6/698 ลว. 23 กค.62

37 กลุ่มเกษตรกรท านาคอโค  31 ม.ีค.ของทุกปี ท านา เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 เมย.62 30 เมย.61 19 เมย.62 นพินธ ์เจือจาน สร0010.6/419 ลว. 23 เมย.62

38 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวน์าบัว  31 ม.ีค.ของทุกปี เล้ียงสัตว์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 เมย.62  - 22 เมย.62 วชัรินทร์ มามาก/เพชรพิรา สาระติ สร0010.6/409 ลว. 23 เมย.62

39 กลุม่เกษตรกรเลีย้งสตัว์ท่าสว่าง  31 ม.ีค .ของทุกปี เลีย้งสตัว์ เมืองสรุนิทร์ หยดุ 30 เมย.62  -  - จิราภร บูรณ์เจริญ ปดิบญัชีไม่ได้ภายใน 30 วัน

40 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา นาดี เพีย้ราม ท่าสวา่ง  30 เม.ย.ของทุกปี ท าสวน เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 พค.62 28 พค.61 30 พค.62 นพินธ ์เจือจาน/เพชรทริา สาระติ สร0010.6/553 ลว. 12 มยิ.62

41 กลุ่มเกษตรกรปลูกผักอนิทรีย์ท่าสวา่ง  31 พ.ค.ของทุกปี ท าสวน เมอืงสุรินทร์ เลิก 30 มยิ.62  - นพินธ ์เจือจาน ค าส่ัง นทส.เลิกเมือ่วนัท่ี 29 ตค.61

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์2

1 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพนักงานเอชบีไอสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนี่ยน ปราสาท ด าเนินการ 30 มค.62 15 มค.61 22 มค.62 พรรณภา หวลระลึก 061/2562 ลว. 22 มค.62

2 สหกรณ์พฒันาปศุสัตวอ์สีานใต้ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท เลิก 30 มค.62  -  -                    /สุเรนทร์ ชูตาลัด ค าส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัท่ี 17 มค.62

3 สหกรณ์เกษตรอนิทรีย์ทัพไทย จ ากดั  31 ม.ค.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 2 มคี.62 15มคี.61(เกนิ30วนั) 28 กพ.62 ปยิะ สังขฤทธิ์ สร0010.7/147 ลว. 2 มคี.62

4 สหกรณ์โคเนื้อคูตัน จ ากดั  31 ม.ค.ของทุกปี การเกษตร กาบเชิง ด าเนินการ 2 มคี.62 21 กพ.61 26เมย.62(เกนิ30วนั) ปยิะ สังขฤทธิ/์สุเรนทร์ ชูตาลัด สกก.6/2562 ลว. 26 เมย.62

5 สหกรณ์การเกษตรบ้านอ าปึล  จ ากดั  ส้ินเดือน ก.พ.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 30 มคี.62 28 มคี.61 19 มคี.62 พรรณภา หวลระลึก สกก.8/2562 ลว. 19 มคี.62

6 สหกรณ์การเกษตรสมชัชาปราสาท จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 30 เมย.62 20 เมย.61 30 เมย.62 ค าภา เรืองรัมย์ ไมม่เีอกสารแนบ

7 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปราสาท จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 30 เมย.62 19 เมย.61 19 เมย.62 ปยิะ สังขฤทธิ์ สร0010.7/246 ลว. 1 พค.62

8 สหกรณ์การเกษตรกาบเชิง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร กาบเชิง ด าเนินการ 30 เมย.62 28มยิ.61(เกนิ30วนั) 31พค.62(เกนิ30วนั) ปยิะ สังขฤทธิ์ สร0010.7/320 ลว. 6 มยิ.62

9 สหกรณ์การเกษตรปูองกนัชายแดนบ้านโพนทอง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร กาบเชิง ด าเนินการ 30 เมย.62 30 เมย.61 29 เมย.62 ค าภา เรืองรัมย์ สร0010.7/244 ลว. 29 เมย.62

10 สหกรณ์การเกษตรต าบลด่าน จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร กาบเชิง ด าเนินการ 30 เมย.62 26 เมย.61 29 เมย.62 ปยิะ สังขฤทธิ/์สุเรนทร์ ชูตาลัด สกก.59/2562 ลว. 29 เมย.62

11 สหกรณ์โคเนื้อและข้าวอนิทรีย์พนมดงรัก จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร พนมดงรัก ด าเนินการ 30 เมย.62  - 30 เมย.62 พรรณภา หวลระลึก สร0010.7/246 ลว. 1 พค.62

12 สหกรณ์การเกษตรเพือ่การผลิตและการตลาดสุรินทร์ จก .  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร กาบเชิง ด าเนินการ 30 เมย.62 26 เมย.61 9 เมย.62 พรรณภา หวลระลึก 5/2562 ลว. 9 เมย.62

13 สหกรณ์การเกษตรโคเนื้อตาเบา จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 30 เมย.62 30 เมย.61 30 เมย.62 ค าภา เรืองรัมย์ สร0010.7/249 ลว. 2 พค.62

14 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมติรวมใจพฒันา จ ากดั  30 เม.ย.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 30 พค.62 30 พค.61 30 พค.62 ปยิะ สังขฤทธิ์ สกก.ศภน.14/2562 ลว. 30 พค.62

15 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินอ าเภอปราสาท จ ากดั (จด4ม.ค.60)  30 เม.ย.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 30 พค.62 22มยิ.61(เกนิ30วนั) 30 พค.62 ค าภา เรืองรัมย์ ท่ี 12/2562 ลว. 30 พค.62

16 สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากวิปราสาท จ ากดั  31 พ.ค.ของทกุปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 30 มยิ.62 27 มยิ.61 10 มยิ.62 ปยิะ สังขฤทธิ/์สุเรนทร์ ชูตาลัด ท่ี 6/2562 ลว. 10 มยิ.62

17 สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากดั 30 ม.ิย.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 30 กค.62 25 กค.61 22 ก.ค. 62 ปยิะ สังขฤทธิ์

18 สหกรณ์การเกษตรโคเนื้อโกเบโคกยาง จ ากดั 30 ม.ิย.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 30 กค.62 25 กค.61 8 ก.ค. 62 พรรณภา หวลระลึก สร0010.7/412 ลว 9 ก.ค.62

19 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวต์าเบา  31 ธ.ค.ของทกุปี เล้ียงสัตว์ ปราสาท ด าเนินการ 30 มค.62 11 มค.61 7 มค.62 พรรณภา หวลระลึก 5/2562 ลว. 7 มค.62

20 กลุ่มเกษตรกรท านาตาเบา  31 ม.ีค.ของทกุปี ท านา ปราสาท ด าเนินการ 30 เมย.62 25 เมย.61 30 เมย.62 ค าภา เรืองรัมย์ สร0010.7/249 ลว. 2 พค.62

21 กลุ่มเกษตรกรท านาสมดุ  31 ม.ีค.ของทกุปี ท านา ปราสาท ด าเนินการ 30 เมย.62 20 เมย.61 9 เมย.62 ค าภา เรืองรัมย์ สร0010.7/234 ลว. 25 เมย.62

22 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราบ้านอ าปึล 30 เม.ย.ของทุกปี ท าสวน พนมดงรัก ด าเนินการ 30 พค.62 30 พค.61 23 พค.62 ปยิะ สังขฤทธิ/์สุเรนทร์ ชูตาลัด 13/2562 ลว. 23 พค.62

23 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราต าบลแนงมดุ 30 เม.ย.ของทุกปี ท าสวน กาบเชิง ด าเนินการ 30 พค.62 5มยิ.61(เกนิ30วนั) 23 พค.62 ปยิะ สังขฤทธิ/์สุเรนทร์ ชูตาลัด สร0010.7/320 ลว. 6 มยิ.62

24 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราต าบลกาบเชิง 31 พค. ของทุกปี ท าสวน กาบเชิง ด าเนินการ 30 มยิ.62  - 13 มยิ.62 พรรณภา หวลระลึก ท่ี 1/2562 ลว. 13 มยิ.62

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์3

1 สหกรณ์สวนยางพาราบัวเชด จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี การเกษตร บัวเชด เลิก 30 มค.62  -  - จันทมิา โสรถาวร ค าส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัท่ี 26 ธค.61

2 สหกรณ์สวนปุาภาคเอกชนสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี การเกษตร บัวเชด ด าเนินการ 30 มค.62  - 15กพ.62(เกนิ30วนั) จันทมิา โสรถาวร/พิทรู หวลระลึก สก.8/2562 ลว. 15 กพ.62

3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดาราธวิาสขนาดมอญ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนียน สังขะ ด าเนินการ 30 มค.62 29 มค.61 24 มค.62 จันทมิา โสรถาวร/พิทรู หวลระลึก ไมม่เีอกสารแนบ

4 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนครสังขะ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนี่ยน สังขะ ด าเนินการ 30 มค.62  -  - สุทธาทพิย์ พันละบตุร ปิดบัญชีไมไ่ด้ภายใน 30วนั

5 สหกรณ์การเกษตรสังขะ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร สังขะ ด าเนินการ 30 เมย.62 23 เมย.61 26 เมย.62 จันทมิา โสรถาวร ไมม่เีอกสารแนบ

6 สหกรณ์การเกษตรรุ่งเรืองพฒันา จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร สังขะ ด าเนินการ 30 เมย.62 26 เมย.61 22 เมย.62 สุทธาทพิย์ พันละบตุร ไมม่เีอกสารแนบ

7 สหกรณ์การเกษตรร่วมใจบ้านดง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร สังขะ ด าเนินการ 30 เมย.62 26 เมย.61 22 เมย.62 พิทรู หวลระลึก ไมม่เีอกสารแนบ

8 สหกรณ์การเกษตรหมูบ่้านทับทิมสยาม 04 จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร สังขะ ด าเนินการ 30 เมย.62 6มยิ.61(เกนิ30วนั) 26 เมย.62 สุทธาทพิย์ พันละบตุร ไมม่เีอกสารแนบ

9 สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร บัวเชด ด าเนินการ 30 เมย.62 25 เมย.61 30 เมย.62 จันทมิา โสรถาวร สร0010.8/160 ลว. 1 พค.62

10 สหกรณ์กองทุนสวนยางสังขะ จ ากดั  30 เม.ย.ของทุกปี การเกษตร สังขะ หยุด 30 พค.62  - 27 พค.62 สุทธาทพิย์ พันละบตุร สร0010.8/194 ลว. 28 พค.62

11 กลุ่มเกษตรกรท านาโคกปืด  31 ม.ีค.ของทกุปี ท านา สังขะ ด าเนินการ 30 เมย.62  - 29 เมย.62 พิทรู หวลระลึก สร0010.8/158 ลว. 30 เมย.62

12 กลุม่เกษตรกรเลีย้งสตัว์ตาวัง  31 ม.ีค.ของทุกปี เลีย้งสตัว์ บวัเชด หยดุ 30 เมย.62  -  - จันทิมา โสรถาวร ปดิบญัชีไม่ได้ภายใน 30วัน

13 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราต าบลส าเภาลูน  30 เมย.ของทกุปี ท าสวน บัวเชด ด าเนินการ 30 พค.62 30 พค.61 7 พค.62 จันทมิา โสรถาวร/พิทรู หวลระลึก 4/2562 ลว. 7 พค.62

14 กลุ่มเกษตรกรท านาโนนสง่า (เปล่ียนเป็น31พค.)  31 พ.ค.ของทกุปี ท านา สังขะ ด าเนินการ 30 มยิ.62 30 เมย.61 21 ม.ิย. 62 สุทธาทพิย์ พันละบตุร



-๓๗- 
 

  4.4.3 เร่ืองข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประชุมใหญ่สามัญได้ภายใน 150 วัน นับแต่
วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ที่ประชุมใหญ่สามัญภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
(ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) แผนทั้งปีสหกรณ์ 107 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 38 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 28 
สิงหาคม 2562  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปการประชุมใหญ่ จ านวน สหกรณ์ จ านวน กลุ่มเกษตรกร 

ภายใน 150 วัน 92 27 

เกิน 150 วัน 5 3 

เกิน 6 เดือน 5 0 

ยังไม่ถึงก าหนด 0 7 

เลิก 5 1 

รวม 107 38 

เอกสารแนบ 3 สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรประชุมใหญ ่150 วนั 

ป ี2561 ป ี2562
ประเภท อ าเภอ สถานะ ครบ150วัน วันประชุมใหญ่ วันประชุมใหญ่ ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์1

1 สหกรณก์ารเกษตรพัฒนานาเสอืก จ ากัด  30 เม.ย.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ หยุด 27 กย.61  -  - จิราภร บูรณ์เจริญ ปชญ.ไมไ่ด้ภายใน150วนั

2 สหกรณก์ารเกษตรอินทรยีส์รุนิทร ์จ ากัด  30 เม.ย.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 27 กย.61 14 สค.61 นพินธ ์เจือจาน

3 สหกรณผู้์เลีย้งโค -กระบอืจังหวัดสรุนิทร ์จ ากัด  31 พ.ค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ เลิก 28 ตค.61  -  - นพินธ ์เจือจาน ค าส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัที่ 7 มคี.62

4 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอดุมศึกษา จังหวดัสุรินทร์ จ ากดั  30 ม.ิย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 27 พย.61 25 พย.60 24 พย.61 จิราภร บรูณ์เจริญ สร0010.6/1164 ลว.28 พย.61

5 สหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอือ้อาทรสุรินทร์ 49 จ ากดั  30 ม.ิย.ของทุกปี บริการ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 27 พย.61 26 พย.60 25 พย.61 นพินธ ์เจือจาน/เพชรทริา สาระติ สร0010.6/1150 ลว.26 พย.61

6 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรสุรินทร์ จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 27 กพ.62 8 พย.60 18 ตค.61 วชัรินทร์ มามาก สร0010.6/1008 ลว. 9 พย.61

7 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 27 กพ.62 11 พย.60 10 พย.61 วชัรินทร์ มามาก สร0010.6/1216 ลว. 12 ธค.61

8 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 21 จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 27 กพ.62 2 พย.60 1 พย.61 วชัรินทร์ มามาก สร0010.6/995 ลว 6 พย.61

9 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิน่สุรินทร์ จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 27 กพ.62 24 พย.60 23 พย.61 วชัรินทร์ มามาก สร0010.6/1164 ลว.28 พย.61

10 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสหกรณ์สุรินทร์  จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 27 กพ.62 23 ธค.60 15 ธค.61 นพินธ ์เจือจาน สร0010.6/1265 ลว.25 ธค.61

11 สหกรณ์การเกษตรพฒันาสุรินทร์ จ ากดั   30 ก.ย.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ หยุด 27 กพ.62  - 27 กพ.62 นิพนธ ์เจือจาน (ปชญ.คร้ังท่ี2) สร0010.6/208 ลว. 28 กพ.62

12 สหกรณ์ออมทรัพย์อนามยัสุรินทร์ จ ากดั 30 พ.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 29 เมย.62 24 ธค.60 22 ธค.61 วชัรินทร์ มามาก สร0010.6/1263 ลว.24 ธค.61

13 สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพนัธจ์ังหวดัสุรินทร์ จ ากดั 30 พ.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 29 เมย.62 23 ธค.60 23 ธค.61 วชัรินทร์ มามาก สร0010.6/1269 ลว.26 ธค.61

14 สหกรณ์การเกษตรอนิทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 พค.62 28มยิ.61(เกนิ150วนั) 22 พค.62 วชัรินทร์ มามาก/เพชรฑิรา สาระติ สร0010.6/567 ลว. 14 มยิ.62

15 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 พค.62 21 มค.61 27 มค.62 วชัรินทร์ มามาก สร0010.6/173 ลว. 11 กพ.62

16 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. สุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 พค.62 9 มคี.61 5 มคี.62 จิราภร บรูณ์เจริญ ไมม่เีอกสารแนบ

17 สหกรณ์บริการเดินรถสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริการ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 พค.62 3 เมย.61 27 กพ.62 จิราภร บรูณ์เจริญ สร0010.6/210 ลว. 28 กพ.62

18 สหกรณ์เคหสถานมัน่คงบริการหมอกวนสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริการ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 พค.62 27 พค.61 25 พค.62 จิราภร บรูณ์เจริญ สร 0010.6/620 ลว. 3 ก.ค.62

19 สหกรณ์บริการบ้านมัน่คงสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริการ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 พค.62 27 พค.61 26 พค.62 นพินธ ์เจือจาน สร0010.6/527 ลว. 30 พค.62

20 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนียน เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 พค.62 17 เมย.61 1 เมย.62 จิราภร บรูณ์เจริญ สร0010.6/394 ลว. 17 เมย.62

21 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านโสน จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนียน เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 พค.62 29 พค.61 24 พค.62 นพินธ ์เจือจาน สร0010.6/527 ลว.30 พค.62

22 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตระแสง จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนียน เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 พค.62 24 เมย.61 9 เมย.62 นพินธ ์เจือจาน/เพชรทริา สาระติ สร0010.6/394 ลว. 17 เมย.62

23 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโคกกระชายพฒันา จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนียน เมอืงสุรินทร์ เลิก 30 พค.62  - จิราภรณ์ บรูณ์เจริญ/เพชรฑิรา สาระติ ค าส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัที่ 27 ธค.61

24 สหกรณ์การเกษตรผู้เล้ียงโคเนื้อ ต .ส าโรง จ ากดั  31 ม.ค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 มยิ.62 25 มยิ.61 10 มยิ.62 จิราภรณ์ บรูณ์เจริญ/เพชรฑิรา สาระติ สร0010.6/567 ลว. 14 มยิ.62

25 ร้านสหกรณ์อาชีวศึกษาสุรินทร์ จ ากดั  31 ม.ค.ของทุกปี ร้านค้า เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 มยิ.62 19 มยิ.61 25 มยิ.62 จิราภรณ์ บรูณ์เจริญ สร 0010.6/621 ลว. 2 ก.ค.62

ที่ ชื่อสหกรณ์
วันสิน้ปีทาง

บัญชี

รายงานผลการประชุมใหญ ่150 วัน ประจ าป ี 2562  (ข้อมูล ณ วันที ่28 สงิหาคม 2562)
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26 สหกรณ์การเกษตรดาวไทยเมอืงช้าง จ ากดั  ทุกส้ินเดือน ก.พ.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ หยุด 28 กค.62  - นิพนธ ์เจือจาน

27 สหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 28 สค.62 20 กค.61 26 ก.ค. 62 วชัรินทร์ มามาก สร 0010.6/714 ลว 31 ก.ค.62

28 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินเมอืงสุรินทร์ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 28 สค.62 27 มยิ.61 28 ม.ิย. 62 วชัรินทร์ มามาก สร 0010.6/625 ลว. 3 ก.ค.62

29 สหกรณ์การเกษตรเมอืงสุรินทร์ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 28 สค.62 23 กค.61 22 ส.ค. 62 วชัรินทร์ มามาก  ยังไมส่่งเอกสารรายงาน

30 สหกรณ์การเกษตรล าดวน จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ล าดวน ด าเนินการ 28 สค.62 26 กค.61 26 ส.ค. 62 วชัรินทร์ มามาก ยังไมส่่งเอกสาร

31 สหกรณ์ผลิตข้าวคุณภาพอนิทรีย์ตระแสง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 28 สค.62 17 สค.61 15 ส.ค. 05 นพินธ ์เจือจาน ยังไมส่่งเอกสาร

32 สหกรณ์การเกษตรวนั วนั วนั จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 28 สค.62 18 สค.61 24 ส.ค. 05 นพินธ ์เจือจาน ยังไมส่่งเอกสาร

33 สหกรณ์ประมงจังหวดัสุรินทร์  จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี ประมง เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 28 สค.62  - 21 ส.ค. 62 จิราภร บรูณ์เจริญ/เพชรฑิรา สาระติ ยังไมส่่งเอกสาร

34 สหกรณ์การเกษตรสลักได จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ หยุด 28 สค.62  - นิพนธ ์เจือจาน

35 กลุ่มเกษตรกรท านาแกใหญ่  ส้ินเดือน ก.พ.ของทุกปี ท านา เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 28 กค.62 25 พค.61 20 พค.62 จิราภร บรูณ์เจริญ ก.5/2562 ลว. 20 พค.62

36 กลุ่มเกษตรกรท านาคอโค  31 ม.ีค.ของทุกปี ท านา เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 28  สค.62 21 สค.61 15 ส.ค. 62 นพินธ ์เจือจาน ยังไมส่่งเอกสาร

37 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวน์าบัว  31 ม.ีค.ของทุกปี เล้ียงสัตว์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 28  สค.62 29 พย.61 23 ก.ค. 62 วชัรินทร์ มามาก/เพชรฑิรา สาระติ สร0010.6/1211 ลว. 11 ธค.61

38 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวท่์าสวา่ง  31 ม.ีค.ของทุกปี เล้ียงสัตว์ เมอืงสุรินทร์ หยุด 28  สค.62  - จิราภร บรูณ์เจริญ

39 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา นาดี เพีย้ราม ท่าสวา่ง  30 เม.ย.ของทุกปี ท าสวน เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 27 กย.62 28 พค.61 นพินธ ์เจือจาน/เพชรทริา สาระติ

40 กลุ่มเกษตรกรปลูกผักอนิทรีย์ท่าสวา่ง  31 พ.ค.ของทุกปี ท าสวน เมอืงสุรินทร์ เลิก 27 ตค.62  - นพินธ ์เจือจาน ค าส่ัง นทส.เลิกเมือ่วนัท่ี 29 ตค.61

41 กลุ่มเกษตรกรท านาเพีย้ราม  31 พ.ค.ของทุกปี ท านา เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 27 ตค.62 27 สค.61 วชัรินทร์ มามาก/เพชรฑิรา สาระติ

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์2

1 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมติรวมใจพฒันา จ ากดั  30 เม.ย.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 27 กย.61 26 กย.60 26 กย.61 ปยิะ สังขฤทธิ์ สร0010.7/635 ลว.10 ตค.61

2 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินอ าเภอปราสาท จ ากดั (จด4ม.ค.60)  30 เม.ย.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 27 กย.61 14 กย.60 27 กย.61 ค าภา เรืองรัมย์ สร0010.7/635 ลว.10 ตค.61

3 สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากวิปราสาท จ ากดั 31 พ.ค.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 27 ตค.61 27 ตค.60 5 ตค.61 ปยิะ สังขฤทธิ/์สุเรนทร์ ชูตาลัด สร0010.7/635 ลว.10 ตค.61

4 สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากดั 30 ม.ิย.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 27 พย.61 27 กย.60 19 ตค.61 ปยิะ สังขฤทธิ์ สร0010.7/677 ลว. 31 ตค.61

5 สหกรณ์การเกษตรโคเนื้อโกเบโคกยาง จ ากดั 30 ม.ิย.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 27 พย.61 19 พย.60 15 ตค.61 พรรณภา หวลระลึก สร0010.7/639 ลว.16 ตค.61

6 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพนักงานเอชบีไอสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนี่ยน ปราสาท ด าเนินการ 30 พค.62 22 เมย.61 31 มคี.62 พรรณภา หวลระลึก สร0010.7/208 ลว.9 เมย.62

7 สหกรณ์พฒันาปศุสัตวอ์สีานใต้ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท เลิก 30 พค.62  -  -                    /สุเรนทร์ ชูตาลัด ค าส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัท่ี 17 มค.62

8 สหกรณ์เกษตรอนิทรีย์ทัพไทย จ ากดั  31 ม.ค.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 30 มยิ.62 25 พค.61 29 พค.62 ปยิะ สังขฤทธิ์ สร0010.7/313 ลว. 5 มยิ.62

9 สหกรณ์โคเนื้อคูตัน จ ากดั  31 ม.ค.ของทุกปี การเกษตร กาบเชิง ด าเนินการ 30 มยิ.62 23 มยิ.61 28 มยิ.62 ปยิะ สังขฤทธิ/์สุเรนทร์ ชูตาลัด สร 0010.7/390 ลว.5 ก.ค.62

10 สหกรณ์การเกษตรบ้านอ าปึล  จ ากดั  ส้ินเดือน ก.พ.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 28 กค.62 20 กค.61 23 ก.ค. 62 พรรณภา หวลระลึก สร 0010.7/531 ลว 15 ส.ค.62

11 สหกรณ์การเกษตรสมชัชาปราสาท จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 28 สค.62 13 กค.61 22 ส.ค. 62 ค าภา เรืองรัมย์

12 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปราสาท จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 28 สค.62 17 สค.61 6 ส.ค. 62 ปยิะ สังขฤทธิ์ ยังไมส่่งเอกสารรายงาน

13 สหกรณ์การเกษตรกาบเชิง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร กาบเชิง ด าเนินการ 28 สค.62 27 สค.61 27 ส.ค. 62 ปยิะ สังขฤทธิ์

14 สหกรณ์การเกษตรปูองกนัชายแดนบ้านโพนทอง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร กาบเชิง ด าเนินการ 28 สค.62 19 กค.61 6 ส.ค. 62 ค าภา เรืองรัมย์ สร0010.7/501 ลว 8 ส.ค. 62

15 สหกรณ์การเกษตรต าบลด่าน จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร กาบเชิง ด าเนินการ 28 สค.62 23 สค.61 16 ส.ค. 62 ปยิะ สังขฤทธิ/์สุเรนทร์ ชูตาลัด ยังไมส่่งเอกสารรายงาน

16 สหกรณ์โคเนื้อและข้าวอนิทรีย์พนมดงรัก จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร พนมดงรัก ด าเนินการ 28 สค.62 25 สค.61 28 ส.ค. 05 พรรณภา หวลระลึก

17 สหกรณ์การเกษตรเพือ่การผลิตและการตลาดสุรินทร์ จก .  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร กาบเชิง ด าเนินการ 28 สค.62 10 สค.61 8 สค. 62 พรรณภา หวลระลึก

18 สหกรณ์การเกษตรโคเนื้อตาเบา จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 28 สค.62 17 สค.61 20 ส.ค. 05 ค าภา เรืองรัมย์ สร 0010.7/546  ลว21 สค. 62

19 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราบ้านอ าปึล 30 เม.ย.ของทุกปี ท าสวน พนมดงรัก ด าเนินการ 27 กย.61 6 สค.61 ปยิะ สังขฤทธิ/์สุเรนทร์ ชูตาลัด

20 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราต าบลแนงมดุ 30 เม.ย.ของทุกปี ท าสวน กาบเชิง ด าเนินการ 27 กย.61 14 สค.61 ปยิะ สังขฤทธิ/์สุเรนทร์ ชูตาลัด

21 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราต าบลกาบเชิง 31 พค. ของทุกปี ท าสวน กาบเชิง ด าเนินการ 28 ตค.61 ต้ังใหม่ ปชญ.90วนั 9สค.61 พรรณภา หวลระลึก

22 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวต์าเบา  31 ธ.ค.ของทุกปี เล้ียงสัตว์ ปราสาท ด าเนินการ 30 พค.62 26 มคี.61 8 มคี.62 พรรณภา หวลระลึก สร0010.7/147 ลว.19 มคี.62

23 กลุ่มเกษตรกรท านาตาเบา  31 ม.ีค.ของทุกปี ท านา ปราสาท ด าเนินการ 28 สค.62 23 สค.61 28 ส.ค. 62 ค าภา เรืองรัมย์

24 กลุ่มเกษตรกรท านาสมดุ  31 ม.ีค.ของทุกปี ท านา ปราสาท ด าเนินการ 28 สค.62 13 มยิ.61 26 ก.ค. 62 ค าภา เรืองรัมย์ ยังไมส่่งเอกสารรายงาน

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์3

1 สหกรณ์สวนยางพาราบัวเชด จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี การเกษตร บัวเชด เลิก 30 พค.62  -  - จันทมิา โสรถาวร ค าส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัท่ี 26 ธค.61

2 สหกรณ์สวนปุาภาคเอกชนสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี การเกษตร บัวเชด ด าเนินการ 30 พค.62 5 มยิ.61 (เกนิ150วนั) 29 พค.62 จันทมิา โสรถาวร/พิทรู หวลระลึก สร0010.8/196 ลว. 31 พค.62

3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนครสังขะ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนี่ยน สังขะ ด าเนินการ 30 พค.62 28 พค.61 30 พค.62 สุทธาทพิย์ พันละบตุร สร0010.8/196 ลว. 31 พค.62

4 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดาราธวิาสขนาดมอญ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนียน สังขะ ด าเนินการ 30 พค.62 20 เมย.61 23 เมย.62 จันทมิา โสรถาวร/พิทรู หวลระลึก สร0010.8/181 ลว. 17 พค.62

5 สหกรณ์การเกษตรสังขะ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร สังขะ ด าเนินการ 28 สค.62 3 สค.61 12 ก.ค. 62 จันทมิา โสรถาวร สร 0010.8/276 ลว. 19 ก.ค.62

6 สหกรณ์การเกษตรรุ่งเรืองพฒันา จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร สังขะ ด าเนินการ 28 สค.62 27 มยิ.61 5 ก.ค. 62 สุทธาทพิย์ พันละบตุร สร 0010.8/247 ลว. 5 ก.ค.62

7 สหกรณ์การเกษตรร่วมใจบ้านดง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร สังขะ ด าเนินการ 28 สค.62 2 สค.61 18 ก.ค. 62 พิทรู หวลระลึก สร0010.8/282 ลว. 19 ก.ค.62

8 สหกรณ์การเกษตรหมูบ่้านทับทิมสยาม 04 จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร สังขะ ด าเนินการ 28 สค.62 16 สค.61 15 ส.ค. 62 สุทธาทพิย์ พันละบตุร ยังไมส่่งเอกสารรายงาน

9 สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร บัวเชด ด าเนินการ 28 สค.62 20 กค.61 26 ก.ค. 62 จันทมิา โสรถาวร สร0010.8/300 ลว. 30 ก.ค.62

10 สหกรณ์กองทุนสวนยางสังขะ จ ากดั  30 เม.ย.ของทุกปี การเกษตร สังขะ หยุด 27 กย.61 23 กย.60 26 กย.61 สุทธาทพิย์ พันละบตุร สร0010.8/436 ลว. 18 ตค.61

11 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราต าบลส าเภาลูน 30 เมย.ของทุกปี ท าสวน บัวเชด ด าเนินการ 27 กย.61 25 ตค.60 25 กย.61 จันทมิา โสรถาวร/พิทรู หวลระลึก สร0010.8/436 ลว. 18 ตค.61

12 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวต์าวงั  31 ม.ีค.ของทกุปี เล้ียงสัตว์ บัวเชด หยุด 28 สค.62  - จันทมิา โสรถาวร

13 กลุ่มเกษตรกรท านาโคกปืด  31 ม.ีค.ของทุกปี ท านา สังขะ ด าเนินการ 28 สค.62 24 สค.61 28 ม.ิย. 62 พิทรู หวลระลึก สร.0010.8/239  ลว. 1 ก.ค.62

14 กลุ่มเกษตรกรท านาโนนสง่า (เปล่ียนเป็น31พค.)  31 พ.ค.ของทุกปี ท านา สังขะ ด าเนินการ 28 ตค.61 17 สค.60 17 สค.61 สุทธาทพิย์ พันละบตุร ปร๊ินจากระบบมาตรฐาน วนัที่ 28 สค.61



-๓๙- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์4

1 สหกรณ์การเกษตรทหารกองหนุนศรีณรงค์ จ ากดั  31 พค.ของทุกปี การเกษตร ศรีณรงค์ ด าเนินการ 28 ตค.61 8 พย.60 19 ตค.61 วริง ประดับศรี สร0010.9/704 ลว. 19 พย.61

2 สหกรณ์การเกษตรเมอืงลีงโมเดล จ ากดั (จด 9 ม.ีค.60)  30 ม.ิย.ของทุกปี การเกษตร จอมพระ ด าเนินการ 27 พย.61 17 พย.60 21 พย.61 ปริศนา ฟักนวล สร0010.9/710 ลว. 26 พย.61

3 สหกรณ์การเกษตรอนิทรีย์ช่างปี่ศรีสมบูรณ์ จก.(จด16มคี60)  30 ม.ิย.ของทุกปี การเกษตร ศีขรภูมิ ด าเนินการ 27 พย.61 24 พย.60 18 กย.61 จารุวฒัน ์วยิาสิงห ์/สุภาวดี บญุแก้ว สร0010.9/683 ลว. 6 พย.61

4 สหกรณ์เดินรถศีขรภูม ิ- สุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริการ ศีขรภูมิ ด าเนินการ 30 พค.62 11 พค.61 3 พค.62 วริง ประดับศรี /สุภาวดี บญุแก้ว สร0010.9/278 ลว. 8 พค.62

5 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขวาสินรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนียน เขวาสินรินทร์ ด าเนินการ 30 พค.62 24 พค.61 24 พค.62 จารุวฒัน ์วยิาสิงห์ สร0010.9/401 ลว 10 ก.ค.62

6 สหกรณ์การเกษตรศีขรภูม ิจ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ศีขรภูมิ ด าเนินการ 28 สค.62 20 กค.61 11 มยิ.62 จารุวฒัน ์วยิาสิงห์ สร0010.9/355 ลว. 14 มยิ.62

7 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ากดุหวาย-เกาะแกว้ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ศีขรภูมิ ด าเนินการ 28 สค.62 9 สค.61 26 ก.ค. 62 วริง ประดับศรี สร 0010.9/431 ลว. 26 ก.ค.62

8 สหกรณ์มาตรฐานสินค้าเกษตรไทย จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ศีขรภูมิ ด าเนินการ 28 สค.62 3 สค.61 11 ก.ค. 62 จารุวตัน ์วยิาสิงห ์/สุภาวดี บญุแก้ว สร0010.9/403 ลว 17 ก.ค.62

9 สหกรณ์สตรีเขวาสินรินทร์ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เขวาสินรินทร์ ด าเนินการ 28 สค.62 17 สค.61 22 ส.ค. 62 วริง ประดับศรี

10 สหกรณ์การเกษตรเขวาสินรินทร์ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เขวาสินรินทร์ ด าเนินการ 28 สค.62 22 สค.61 30 ก.ค. 62 วริง ประดับศรี สร 0010.9/446 ลว 31 ก.ค.62

11 สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ส าโรงทาบ ด าเนินการ 28 สค.62 13 กค.61 20 มยิ.62 จารุวฒัน ์วยิาสิงห์ สร 0010.9/379 ลว.28 ม.ิย.62

12 สหกรณ์การเกษตรจอมพระ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร จอมพระ ด าเนินการ 28 สค.62 7 สค.61 26 ก.ค. 62 ปริศนา ฟักนวล สร 0010.9/443 ลว. 30 ก.ค.62

13 สหกรณ์การเกษตรต าบลชุมแสง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร จอมพระ ด าเนินการ 28 สค.62 22 สค.61 25 กค.62 ปริศนา ฟักนวล สร 0010.9/457 ลว. 5 ส.ค.62

14 สหกรณ์การเกษตรไตรมติร จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ศีขรภูมิ ด าเนินการ 28 สค.62 23 สค.61 18 กค.62 จารุวฒัน ์วยิาสิงห ์/สุภาวดี บญุแก้ว สร0010.9/431 ลว.19 ก.ค.62

15 สหกรณ์อาเชียนเพือ่เกษตรกร จ ากดั (จด 9 ม.ีค.60)  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ศีขรภูมิ ด าเนินการ 28 สค.62 23 สค.61 28 สค. 62 วริง ประดับศรี

16 สหกรณ์ผู้ผลิตพืชอาหารสัตวแ์ละพลังงานสุรินทร์ จก.(16มีค60)  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร จอมพระ หยุด 28 สค.62 เตรียมเลิก ปริศนา ฟักนวล

17 สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินศีขรภูม ิจ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ศีขรภูมิ หยุด 28 สค.62  - 28 ส.ค. 62 ปริศนา ฟักนวล

18 สหกรณ์การเกษตรประดู่สะโนพฒันา จ ากดั(จด28กพ.62) ทุกส้ินเดือน กพ. การเกษตร ส าโรงทาบ ยังไมเ่ร่ิมด าเนนิ 28 กค.62 ต้ังใหม่ จารุวฒัน ์วยิาสิงห์

18 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราบ้านน้อย 30 เม.ย.ของทุกปี ท าสวน ศรีณรงค์ ด าเนินการ 27 กย.61 ต้ังใหม่ วริง ประดับศรี

19 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต าบลบึง  31 พ.ค.ของทุกปี ท านา เขวาสินรินทร์ ด าเนินการ 28 ตค.61 18 ตค.60 18 กย.61 ปริศนา ฟักนวล สร0010.9/648 ลว. 12 กย.61

20 กลุ่มเกษตรกรท านายาง  31 ม.ีค.ของทุกปี ท านา ศีขรภูมิ ด าเนินการ 28 สค.62 14 มยิ.61 5 ส.ค. 62 จารุวฒัน ์วยิาสิงห ์/สุภาวดี บญุแก้ว

21 กลุ่มเกษตรกรท านาหมืน่ศรี  31 ม.ีค.ของทุกปี ท านา ส าโรงทาบ ด าเนินการ 28 สค.62 17 สค.61 16 ส.ค. 62 ปริศนา ฟักนวล

22 กลุ่มเกษตรกรท านาต าบลส าโรงทาบ  31 ม.ีค.ของทุกปี ท านา ส าโรงทาบ ด าเนินการ 28 สค.62 24 สค.61 20 ส.ค. 62 วริง ประดับศรี /สุภาวดี บญุแก้ว

23 กลุ่มเกษตรกรท านาศรีสุข  31 ม.ีค.ของทุกปี ท านา ส าโรงทาบ ด าเนินการ 28 สค.62 16 สค.61 15 ส.ค. 62 วริง ประดับศรี /สุภาวดี บญุแก้ว สร 0010.9/503 ลว. 15 ส.ค. 62

24 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวส์ าโรงทาบ  31 ม.ีค.ของทุกปี เล้ียงสัตว์ ส าโรงทาบ ด าเนินการ 28 สค.62 24 สค.61 6 ส.ค. 62 ปริศนา ฟักนวล

25 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวก์ระออม  31 ม.ีค.ของทุกปี เล้ียงสัตว์ ส าโรงทาบ ด าเนินการ 28 สค.62 16 สค.61 19 ก.ค. 62 จารุวฒัน ์วยิาสิงห ์/สุภาวดี บญุแก้ว สร 0010.9/414 ลว. 19 ก.ค.62

26 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวบ์้านจังเกา  31 ม.ีค.ของทุกปี เล้ียงสัตว์ ส าโรงทาบ ด าเนินการ 28 สค.62 20 สค.61 20 ส.ค. 62 ปริศนา ฟักนวล

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์5

1 สหกรณ์เพือ่การผลิตบ้านขีเ้หล็ก จ ากดั 30 พ.ย.ของทุกปี การเกษตร ชุมพลบุรี ด าเนินการ 29 เมย.62  21 ม.ีค.61 18 กพ.62 ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ/อดิศักด์ิ สุขไสว สร0010.10/56 ลว.21 กพ.62

2 สหกรณ์การเกษตรสตรีชุมพลบุรี จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี การเกษตร ชุมพลบุรี หยุด 30 พค.62  - 29 พค.62 ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ ไมม่เีอกสารแนบ

3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีณรงค์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนี่ยน ชุมพลบุรี ด าเนินการ 30 พค.62 12 พค.61 8 มคี.62 ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ/อดิศักด์ิ สุขไสว สร0010.10/65 ลว.10 มคี.62

4 สหกรณ์โคเนื้อข้าวหอมมะลิ ต าบลนาหนองไผ่ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ชุมพลบุรี หยุด 28 สค.62  - ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ เตรียมเลิก

5 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ชุมพลบุรี ด าเนินการ 28 สค.62 24 สค.61 23 สค. 62 ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ สร0010.10/286 ลว. 26 สค.62

6 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินชุมพลบุรี จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ชุมพลบุรี ด าเนินการ 28 สค.62 27 สค.61 27 ส.ค. 62 ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ ยังไมส่่งรายงาน

7 สหกรณ์โคเนื้อสร้างอาชีพและเกษตรอนิทรีย์ ต าบลหนองเรือ จก.  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ชุมพลบุรี ด าเนินการ 28 สค.62 28 สค.61 26 สค.62 ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ/อดิศักด์ิ สุขไสว

8 สหกรณ์โคเนื้อชุมพลบุรี จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ชุมพลบุรี ด าเนินการ 28 สค.62 17 สค.61 23 กค.62 ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ/อดิศักด์ิ สุขไสว สร 0010.10/243 ลว.24 ก.ค.62

9 กลุ่มเกษตรกรท านาโพนมว่ง - มว่งสวรรค์  30 เม.ย.ของทุกปี ท านา ชุมพลบุรี ด าเนินการ 27 กย.62 18 กย..61 5 ส.ค. 62 ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ/อดิศักด์ิ สุขไสว

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์6

1 สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากวิยางสวา่ง จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี การเกษตร รัตนบุรี ด าเนินการ 27 กพ.62 15 กพ.61 7 กพ.62 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ/เสาวลักษ์ สุขชัย สร0010.11/97 ลว. 8 กพ.62

2 สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากวิหนองบัวบาน จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี การเกษตร รัตนบุรี หยุด 27 กพ.62  -  - กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ ปชญ.ไมไ่ด้ภายใน 150 วนั

3 สหกรณ์กา้วหน้าพฒันาเกษตรท่าตูม จ ากดั  30 พ.ย.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 29 เมย.62 27 เมย.61 10พค.62(เกนิ150วนั)นรินทร์ ค าเมลี/อุษณิภา ค าเมลี สร0010.11/326 ลว.10 พค.62

4 สหกรณ์การเกษตรสตรีท่าตูม จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 30 พค.62 24 พค.61 29 พค.62 นรินทร์ ค าเมลี สร0010.11/380 ลว. 30 พค.62

5 สหกรณ์โคนมรัตนบุรี จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี การเกษตร รัตนบุรี ด าเนินการ 30 พค.62 25 พค.61 26 เมย.62 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ สร0010.11/294 ลว. 30 เมย.62

6 สหกรณ์ช้างไทย จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริการ ท่าตูม ด าเนินการ 30 พค.62 28 พค.61 27 พค.62 นรินทร์ ค าเมลี/อุษณิภา ค าเมลี สร0010.11/370 ลว. 28 พค.62

7 สหกรณ์บริการเดินรถรัตนบุรี จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริการ รัตนบุรี ด าเนินการ 30 พค.62 30 พค.61 16 พค.62 นรินทร์ ค าเมลี/เสาวลักษณ์ สุขชัย สร0010.11/340 ลว. 16 พค.62

8 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโนนนารายณ์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนี่ยน โนนนารายณ์ ด าเนินการ 30 พค.62 3 พค.61 12มยิ.62(เกนิ30วนั) กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ ไมม่เีอกสารแนบ

9 สหกรณ์โคเนื้อระเวยีง จ ากดั  31 ม.ค.ของทุกปี การเกษตร โนนนารายณ์ เลิก 30 มยิ.62  -  - นรินทร์ ค าเมลี ค าส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัท่ี 17 มค.62

10 สหกรณ์การเกษตรดอนแรด จ ากดั  31 ม.ค.ของทุกปี การเกษตร รัตนบุรี ด าเนินการ 30 มยิ.62 12 มยิ.61 24 มยิ.62 นรินทร์ ค าเมลี/เสาวลักษณ์ สุขชัย สร0010.11/443 ลว. 25 มยิ.62



-๔๐- 
 

 
มติ  ที่ประชุม  สหกรณ์ท้ังสิ้น 107 แห่ง  หยุด 11 แห่ง/ เลิก 5 แห่ง (คงเหลือ 91 แห่ง) สถานะด าเนินงาน  
   กลุ่มเกษตรกร 38 แห่ง หยุด 1 แห่ง คงเหลือ 37 แห่ง     
  

  4.4.4 เร่ืองข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรับสมาชิกเพิ่ม  
  สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์รับสมาชิกเพ่ิม(ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) แผน
ทั้งปีสหกรณ์ 107 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 38 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562  ดังนี้ 

สหกรณ์ แผนรับสมาชิกเพ่ิม 1,284 ราย ผลรับสมาชิกเพ่ิมได้ 1,753 ราย 
กลุ่มเกษตรกร แผนรับสมาชิกเพ่ิม 114ราย ผลรับสมาชิกเพ่ิมได้ 105 ราย 
(แผนงานรับสมาชิกเพิ่มทั้งปี 1,398 ราย ผลงานรวม 1,858 ราย  ผลงานเกิน 460 ราย 

(คิดเป็นร้อยละ 132.90) 

 
 
 
 
 

11 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินท่าตูมหนึ่ง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 28 สค.62 28 มยิ.61 28 มยิ.62 นรินทร์ ค าเมลี ไมม่เีอกสารแนบ

12 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินทุ่งกลุาท่าตูมสอง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 28 สค.62 23 กค.61 23 สค. 62 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ สร0010.11/592 ลว 23 สค. 62

13 สหกรณ์การเกษตรท่าตูม จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 28 สค.62 26 กค.61 27 ส.ค. 62 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ

14 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าฝายตะลุง  จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 28 สค.62 22 สค.61 23 สค.62 นรินทร์ ค าเมลี/อุษณิภา อกอุ่น สร 0010.11/593 ลว.23 สค.62

15 สหกรณ์ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอนิทรีย์บัวโคก จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 28 สค.62 5 กย.61 (เกนิ150วนั) กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ ไมค่รบองค์ ประชุมไมไ่ด้

16 สหกรณ์การเกษตรสนม จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร สนม ด าเนินการ 28 สค.62 20 กค.61 19 ก.ค. 62 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ สร 0010.11/513 ลว.24 ก.ค.62

17 สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร รัตนบุรี ด าเนินการ 28 สค.62 29 มยิ.61 19 สค. 62 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ สร0010.11/574 ลว 20 สค.62

18 สหกรณ์โคเนื้อหนองเมธ ีจ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 28 สค.62 4 กค.61 5 ก.ค. 05 นรินทร์ ค าเมลี/อุษณิภา อกอุ่น สร 0010.11/469 ลว.8 ก.ค.62

19 สหกรณ์กองทุนสวนยางท่าตูม จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 28 สค.62 10 สค.61 22 ส.ค. 05 นรินทร์ ค าเมลี/อุษณิภา อกอุ่น ยังไมส่่งเอกสารรายงาน

20 กลุ่มเกษตรกรท านาอนิทรีย์กดุมะโน  30 เม.ย.ของทุกปี ท านา ท่าตูม ด าเนินการ 27 กย.61 30 สค.61 22 ก.ค. 62 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ/อุษณิภา อกอุ่น สร 0010.11/511 ลว.22 ก.ค.62

21 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราต าบลค าผง 30 เม.ย.ของทุกปี ท าสวน โนนนารายณ์ ด าเนินการ 27 กย.61 8 สค.61 20 สค.62 นรินทร์ ค าเมลี/เสาวลักษณ์ สุขชัย สร 0010.11/573 ลว. 20 สค.62

22 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราต าบลเบิด 30 เม.ย.ของทกุปี ท าสวน รัตนบุรี ยงัไมเ่ร่ิมด าเนินการ 27 กย.61  - กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ/อุษณิภา อกอุ่น

23 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราบ้านนาดี  31 พ.ค.ของทุกปี ท าสวน สนม ด าเนินการ 28 ตค.61 14 ตค.60 11 กย.61 นรินทร์ ค าเมลี/เสาวลักษณ์ สุขชัย สร0010.11/657 ลว. 26 ตค.61

24 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราต าบลหนองระฆัง  31พ.ค.ของทุกปี ท าสวน สนม ด าเนินการ 28 ตค.61 24 สค.60 17 สค.61 นรินทร์ ค าเมลี/เสาวลักษณ์ สุขชัย สร0010.11/534 ลว. 24 สค.61

25 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวส์นม  30 ม.ิย.ของทุกปี เล้ียงสัตว์ สนม ด าเนินการ 27 พย.61 3 พย.60 4 ตค.61 นรินทร์ ค าเมลี/เสาวลักษณ์ สุขชัย สร0010.11/618 ลว. 5 ตค.61

26 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวต์ าบลทับใหญ่ 30 ก.ย.ของทุกปี เล้ียงสัตว์ รัตนบุรี ยงัไมเ่ร่ิมด าเนินการ 27 กพ.62 ต้ังใหม่ 27 กพ.62 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ/อุษณิภา อกอุ่น สร0010.11/128 ลว. 28 กพ.62

27 กลุ่มเกษตรกรท านาสนม  31 ม.ีค.ของทุกปี ท านา สนม ด าเนินการ 28 สค.62 15 สค.61 นรินทร์ ค าเมลี/เสาวลักษณ์ สุขชัย ไมค่รบองค์ ประชุมไมไ่ด้

28 กลุ่มเกษตรกรท านาเมอืงแก  31 ม.ีค.ของทุกปี ท านา ท่าตูม ด าเนินการ 28 สค.62 10 สค.61 21 มยิ.62 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ/อุษณิภา อกอุ่น สร0010.11/435 ลว. 21 มยิ.62

29 กลุ่มเกษตรกรท านาทุ่งกลุา  31 ม.ีค.ของทุกปี ท านา ท่าตูม ด าเนินการ 28 สค.62 23 สค.61 26 ส.ค. 62 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ/อุษณิภา อกอุ่น ยังไมส่่งเอกสารรายงาน

30 กลุ่มเกษตรกรท านาหนองอยีอ  31 ม.ีค.ของทุกปี ท านา สนม ด าเนินการ 28 สค.62 20 กค.61 23 ส.ค. 62 นรินทร์ ค าเมลี/เสาวลักษณ์ สุขชัย

สหกรณ์ทัง้ส ิน้ 107 แหง่  หยุด 11 แหง่/ เลกิ 5 แหง่ (คงเหลอื 91 แหง่) สถานะด าเนนิงาน

กลุม่เกษตรกร 38 แหง่ หยุด 1 แหง่ คงเหลอื 37 แหง่

เอกสารแนบ 4 สมาชกิสหกรณเ์พิม่ข ึน้

 แผน
ประเภท อ าเภอ สถานะ  สมาชกิเพ่ิม ตค . พย. ธค . มค . กพ . มคี . เมย. พค . มยิ. กค . สค . กย. ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์1

1 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรสุรินทร์ จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           วชัรินทร์ มามาก

2 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           วชัรินทร์ มามาก

3 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 21 จ ากดั 30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           วชัรินทร์ มามาก

4 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิน่สุรินทร์ จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           วชัรินทร์ มามาก

5 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสหกรณ์สุรินทร์  จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           18 2 นพินธ ์เจือจาน

6 สหกรณ์การเกษตรพฒันาสุรินทร์ จ ากดั   30 ก.ย.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ หยุด 12           นิพนธ ์เจือจาน

7 สหกรณ์ออมทรัพย์อนามยัสุรินทร์ จ ากดั 30 พ.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           วชัรินทร์ มามาก

8 สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพนัธจ์ังหวดัสุรินทร์ จ ากดั 30 พ.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           14 15 21 20 10 13 20 วชัรินทร์ มามาก

9 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. สุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           10 จิราภร บรูณ์เจริญ

10 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           วชัรินทร์ มามาก

จ านวนสมาชกิสหกรณ์เพ่ิมขึน้ ประจ าปี พ.ศ.2562 (ณ วันที่ 28  สิงหาคม 2562)
ที่ ชื่อสหกรณ์

วันสิน้ปีทาง

บัญชี

ผลการปฏิบตัิงาน (ราย)



-๔๑- 
 

 

11 สหกรณ์การเกษตรอนิทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           วชัรินทร์ มามาก/เพชรพิรา สาระติ

12 สหกรณ์บริการเดินรถสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริการ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           จิราภร บรูณ์เจริญ

13 สหกรณ์เคหสถานมัน่คงบริการหมอกวนสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริการ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           จิราภร บรูณ์เจริญ

14 สหกรณ์บริการบ้านมัน่คงสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริการ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           นพินธ ์เจือจาน

15 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปเีครดิตยูเนียน เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           จิราภร บรูณ์เจริญ

16 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านโสน จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปเีครดิตยูเนียน เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           นพินธ ์เจือจาน

17 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตระแสง จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปเีครดิตยูเนียน เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           นพินธ ์เจือจาน/เพชรทริา สาระติ

18 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโคกกระชายพฒันา จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปเีครดิตยูเนียน เมอืงสุรินทร์ เลิก 12           จิราภร บรูณ์เจริญ/เพชรฑิรา สาระติ ค าส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัที่ 27 ธค.61

19 ร้านสหกรณ์อาชีวศึกษาสุรินทร์ จ ากดั  31 ม.ค.ของทุกปี ร้านค้า เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           จิราภร บรูณ์เจริญ

20 สหกรณ์การเกษตรผู้เล้ียงโคเนื้อ ต .ส าโรง จ ากดั  31 ม.ค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           2 จิราภร บรูณ์เจริญ/เพชรฑิรา สาระติ

21 สหกรณ์การเกษตรดาวไทยเมอืงช้าง จ ากดั  ทุกส้ินเดือนก.พ.ของทุกปีการเกษตร เมอืงสุรินทร์ หยุด 12           นิพนธ ์เจือจาน

22 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           256 523 วชัรินทร์ มามาก

23 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินเมอืงสุรินทร์ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           28 วชัรินทร์ มามาก

24 สหกรณ์การเกษตรเมอืงสุรินทร์ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           13 วชัรินทร์ มามาก

25 สหกรณ์การเกษตรล าดวน จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ล าดวน ด าเนินการ 12           14 วชัรินทร์ มามาก

26 สหกรณ์ผลิตข้าวคุณภาพอนิทรีย์ตระแสง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           นพินธ ์เจือจาน

27 สหกรณ์การเกษตรวนั วนั วนั จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           นพินธ ์เจือจาน

28 สหกรณ์ประมงจังหวดัสุรินทร์  จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี ประมง เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           จิราภร บรูณ์เจริญ/เพชรฑิรา สาระติ

29 สหกรณ์การเกษตรสลักได จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ หยุด 12           นิพนธ ์เจือจาน

30 สหกรณ์การเกษตรพฒันานาเสือก จ ากดั  30 เม.ย.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ หยุด 12           จิราภร บรูณ์เจริญ

31 สหกรณ์การเกษตรอนิทรีย์สุรินทร์ จ ากดั  30 เม.ย.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           นพินธ ์เจือจาน

32 สหกรณ์ผู้เล้ียงโค-กระบือจังหวดัสุรินทร์ จ ากดั  31 พ.ค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ เลิก 12           นพินธ ์เจือจาน ค าส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัที่ 7 มคี.62

33 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอดุมศึกษา จังหวดัสุรินทร์ จ ากดั 30 ม.ิย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           จิราภร บรูณ์เจริญ

34 สหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอือ้อาทรสุรินทร์ 49 จ ากดั 30 ม.ิย.ของทุกปี บริการ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           นพินธ ์เจือจาน/เพชรทริา สาระติ

408      14 15 277 77 533 31 32รวม รวม กสส.1 แผน=408  ผล=979  ผลงานเกิน=571

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์2

1 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพนักงานเอชบีไอสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปเีครดิตยูเนี่ยน ปราสาท ด าเนินการ 12           พรรณภา หวลระลึก

2 สหกรณ์พฒันาปศุสัตวอ์สีานใต้ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท เลิก 12                                /สุเรนทร์ ชูตาลัด ค าส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัที่ 17 มค.62

3 สหกรณ์เกษตรอนิทรีย์ทัพไทย จ ากดั  31 ม.ค.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 12           ปยิะ สังขฤทธิ์

4 สหกรณ์โคเนื้อคูตัน จ ากดั  31 ม.ค.ของทุกปี การเกษตร กาบเชิง ด าเนินการ 12           ปยิะ สังขฤทธิ/์สุเรนทร์ ชูตาลัด

5 สหกรณ์การเกษตรบ้านอ าปึล  จ ากดั  ส้ินเดือน ก.พ.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 12           พรรณภา หวลระลึก

6 สหกรณ์การเกษตรสมชัชาปราสาท จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 12           ค าภา เรืองรัมย์

7 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปราสาท จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 12           1 1 ปยิะ สังขฤทธิ์

8 สหกรณ์การเกษตรกาบเชิง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร กาบเชิง ด าเนินการ 12           2 1 ปยิะ สังขฤทธิ์

9 สหกรณ์การเกษตรปูองกนัชายแดนบ้านโพนทอง จ ากดั 31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร กาบเชิง ด าเนินการ 12           ค าภา เรืองรัมย์

10 สหกรณ์การเกษตรต าบลด่าน จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร กาบเชิง ด าเนินการ 12           ปยิะ สังขฤทธิ/์สุเรนทร์ ชูตาลัด

11 สหกรณ์โคเนื้อและข้าวอนิทรีย์พนมดงรัก จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร พนมดงรัก ด าเนินการ 12           พรรณภา หวลระลึก

12 สหกรณ์การเกษตรเพือ่การผลิตและการตลาดสุรินทร์ จก . 31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร กาบเชิง ด าเนินการ 12           พรรณภา หวลระลึก

13 สหกรณ์การเกษตรโคเนื้อตาเบา จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 12           ค าภา เรืองรัมย์

14 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมติรวมใจพฒันา จ ากดั  30 เม.ย.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 12           ปยิะ สังขฤทธิ์

15 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินอ าเภอปราสาท จ ากดั (จด4ม.ค.60) 30 เม.ย.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 12           ค าภา เรืองรัมย์

16 สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากวิปราสาท จ ากดั  31 พ.ค.ของทกุปีการเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 12           ปยิะ สังขฤทธิ/์สุเรนทร์ ชูตาลัด

17 สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากดั 30 ม.ิย.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 12           ปยิะ สังขฤทธิ์

18 สหกรณ์การเกษตรโคเนื้อโกเบโคกยาง จ ากดั 30 ม.ิย.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 12           พรรณภา หวลระลึก

216      99 3 1 1รวม รวม กสส.2 แผน=216  ผล=104  คงเหลือ=112

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์3

1 สหกรณ์สวนยางพาราบัวเชด จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี การเกษตร บัวเชด เลิก 12           จันทมิา โสรถาวร               ค าส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัที่ 26 ธค.61

2 สหกรณ์สวนปุาภาคเอกชนสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค. 58 การเกษตร บัวเชด ด าเนินการ 12           จันทมิา โสรถาวร/พิทรู หวลระลึก

3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดาราธวิาสขนาดมอญ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปเีครดิตยูเนียน สังขะ ด าเนินการ 12           11 68 5 10 13 จันทมิา โสรถาวร/พิทรู หวลระลึก

4 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนครสังขะ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปเีครดิตยูเนี่ยน สังขะ ด าเนินการ 12           สุทธาทพิย์ พันละบตุร

5 สหกรณ์การเกษตรสังขะ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร สังขะ ด าเนินการ 12           13 146 จันทมิา โสรถาวร

6 สหกรณ์การเกษตรรุ่งเรืองพฒันา จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร สังขะ ด าเนินการ 12           4 สุทธาทพิย์ พันละบตุร

7 สหกรณ์การเกษตรร่วมใจบ้านดง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร สังขะ ด าเนินการ 12           พิทรู หวลระลึก

8 สหกรณ์การเกษตรหมูบ่้านทับทิมสยาม 04 จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร สังขะ ด าเนินการ 12           สุทธาทพิย์ พันละบตุร

9 สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร บัวเชด ด าเนินการ 12           4 1 จันทมิา โสรถาวร

10 สหกรณ์กองทุนสวนยางสังขะ จ ากดั  30 เม.ย.ของทุกปี การเกษตร สังขะ หยุด 12           สุทธาทพิย์ พันละบตุร

120      62 4 11 81 5 160 13 1 รวม กสส.3 แผน=120  ผล=337  ผลงานเกิน=217รวม



-๔๒- 
 

 
มติ ที่ประชุม  ข้อมูล ณ วันที่  28 สิงหาคม 2562  จ านวนสมาชิกเพ่ิมตั้งแต่ 31  กรกฎาคม- 28 สิงหาคม 2562  
= 58  ราย  มีค าสั่ง นทส.เลกิ จ านวน 5 แห่ง ดังนี้          
 1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโคกกระชายพัฒนา จ ากัด กสส. 1       
 2. สหกรณ์พัฒนาปศุสัตว์อีสานใต้ จ ากัด กสส. 2        
 3. สหกรณ์สวนยางพาราบัวเชด จ ากัด กสส. 3         
 4. สหกรณ์เครื่องเงินสุรินทร์ จ ากัด กสส. 4         

 5. สหกรณ์โคเนื้อระเวียง จ ากัด  กสส. 6          
    
                 

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์4
1 สหกรณ์เคร่ืองเงินสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริการ เขวาสินรินทร์ เลิก 12           ค าส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัที่ 29 สค.61

2 สหกรณ์เดินรถศีขรภูม ิ- สุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริการ ศีขรภูมิ ด าเนินการ 12           วริง ประดับศรี/สุภาวดี บญุแก้ว

3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขวาสินรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปเีครดิตยูเนียน เขวาสินรินทร์ ด าเนินการ 12           จารุวฒัน ์วยิาสิงห์

4 สหกรณ์การเกษตรศีขรภูม ิจ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ศีขรภูมิ ด าเนินการ 12           12 8 12 4 5 4 จารุวฒัน ์วยิาสิงห์

5 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ากดุหวาย-เกาะแกว้ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ศีขรภูมิ ด าเนินการ 12           วริง ประดับศรี

6 สหกรณ์มาตรฐานสินค้าเกษตรไทย จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ศีขรภูมิ ด าเนินการ 12           จารุวฒัน ์วยิาสิงห/์สุภาวดี บญุแก้ว

7 สหกรณ์สตรีเขวาสินรินทร์ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เขวาสินรินทร์ ด าเนินการ 12           วริง ประดับศรี

8 สหกรณ์การเกษตรเขวาสินรินทร์ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เขวาสินรินทร์ ด าเนินการ 12           1 วริง ประดับศรี

9 สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ส าโรงทาบ ด าเนินการ 12           6 3 5 20 จารุวฒัน ์วยิาสิงห์

10 สหกรณ์การเกษตรจอมพระ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร จอมพระ ด าเนินการ 12           1 1 1 2 1 ปริศนา ฟักนวล

11 สหกรณ์การเกษตรต าบลชุมแสง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร จอมพระ ด าเนินการ 12           1 ปริศนา ฟักนวล

12 สหกรณ์การเกษตรไตรมติร จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ศีขรภูมิ ด าเนินการ 12           จารุวฒัน ์วยิาสิงห/์สุภาวดี บญุแก้ว

13 สหกรณ์อาเชียนเพือ่เกษตรกร จ ากดั (จด 9 ม.ีค.60)  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ศีขรภูมิ ด าเนินการ 12           วริง ประดับศรี

14 สหกรณ์ผู้ผลิตพืชอาหารสัตวแ์ละพลังงานสุรินทร์ จก .(จด16มคี60) 31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร จอมพระ หยุด 12           ปริศนา ฟักนวล

15 สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินศีขรภูม ิจ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ศีขรภูมิ หยุด 12           ปริศนา ฟักนวล

16 สหกรณ์การเกษตรทหารกองหนุนศรีณรงค์ จ ากดั  31 พค.ของทุกปี การเกษตร ศรีณรงค์ ด าเนินการ 12           5 วริง ประดับศรี

17 สหกรณ์การเกษตรเมอืงลีงโมเดล จ ากดั (จด 9 ม.ีค.60) 30 ม.ิย.ของทุกปี การเกษตร จอมพระ ด าเนินการ 12           15 ปริศนา ฟักนวล

18 สหกรณ์การเกษตรอนิทรีย์ช่างปี่ศรีสมบูรณ์ จก .(จด16มคี60)  30 ม.ิย.ของทุกปี การเกษตร ศีขรภูมิ ด าเนินการ 12           จารุวฒัน ์วยิาสิงห/์สุภาวดี บญุแก้ว

216      18 2 8 34 1 9 11 24รวม รวม กสส.4 แผน=216  ผล=107  คงเหลือ=109

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์5

1 สหกรณ์เพือ่การผลิตบ้านขีเ้หล็ก จ ากดั 30 พ.ย.ของทุกปี การเกษตร ชุมพลบุรี ด าเนินการ 12           ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ/อดิศักด์ิ สุขไสว

2 สหกรณ์การเกษตรสตรีชุมพลบุรี จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี การเกษตร ชุมพลบุรี หยุด 12           ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ

3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีณรงค์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปเีครดิตยูเนี่ยน ชุมพลบุรี ด าเนินการ 12           ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ/อดิศักด์ิ สุขไสว

4 สหกรณ์โคเนื้อข้าวหอมมะลิ ต าบลนาหนองไผ่ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ชุมพลบุรี หยุด 12           ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ

5 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ชุมพลบุรี ด าเนินการ 12           23 ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ

6 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ชุมพลบุรี ด าเนินการ 12           4 98 ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ

7 สหกรณ์โคเนือ้สร้างอาชีพและเกษตรอนิทรีย์ ต าบลหนองเรือ จก . 31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ชุมพลบุรี ด าเนินการ 12           ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ/อดิศักด์ิ สุขไสว

8 สหกรณ์โคเนื้อชุมพลบุรี จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ชุมพลบุรี ด าเนินการ 12           ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ/อดิศักด์ิ สุขไสว

96        27 98รวม รวม กสส.5 แผน=96  ผล=125  ผลงานเกิน=29

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์6

1 สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากวิยางสวา่ง จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี การเกษตร รัตนบุรี ด าเนินการ 12           4 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ/เสาวลักษณ์ สุขชัย

2 สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากวิหนองบัวบาน จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี การเกษตร รัตนบุรี หยุด 12           กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ

3 สหกรณ์กา้วหน้าพฒันาเกษตรท่าตูม จ ากดั  30 พ.ย.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 12           นรินทร์ ค าเมลี/อุษณิภา อกอุ่น

4 สหกรณ์การเกษตรสตรีท่าตูม จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 12           นรินทร์ ค าเมลี

5 สหกรณ์โคนมรัตนบุรี จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี การเกษตร รัตนบุรี ด าเนินการ 12           กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ

6 สหกรณ์ช้างไทย จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริการ ท่าตูม ด าเนินการ 12           นรินทร์ ค าเมลี/อุษณิภา อกอุ่น

7 สหกรณ์บริการเดินรถรัตนบุรี จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริการ รัตนบุรี ด าเนินการ 12           นรินทร์ ค าเมลี/เสาวลักษณ์ สุขชัย

8 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโนนนารายณ์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปเีครดิตยูเนี่ยน โนนนารายณ์ หยุด 12           กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ

9 สหกรณ์โคเนื้อระเวยีง จ ากดั  31 ม.ค.ของทุกปี การเกษตร โนนนารายณ์ เลิก 12           นรินทร์ ค าเมลี ค าส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัที่ 17 มค.62

10 สหกรณ์การเกษตรดอนแรด จ ากดั  31 ม.ค.ของทุกปี การเกษตร รัตนบุรี ด าเนินการ 12           นรินทร์ ค าเมลี/เสาวลักษณ์ สุขชัย

11 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินท่าตูมหนึ่ง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 12           15 นรินทร์ ค าเมลี

12 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินทุ่งกลุาท่าตูมสอง จ ากดั 31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 12           22 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ

13 สหกรณ์การเกษตรท่าตูม จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 12           8 4 2 4 5 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ

14 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าฝายตะลุง  จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 12           นรินทร์ ค าเมลี/อุษณิภา อกอุ่น

15 สหกรณ์ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอนิทรีย์บัวโคก จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 12           กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ

16 สหกรณ์การเกษตรสนม จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร สนม ด าเนินการ 12           3 9 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ

17 สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร รัตนบุรี ด าเนินการ 12           15 5 5 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ

18 สหกรณ์โคเนื้อหนองเมธ ีจ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 12           นรินทร์ ค าเมลี/อุษณิภา อกอุ่น

19 สหกรณ์กองทุนสวนยางท่าตูม จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 12           นรินทร์ ค าเมลี/อุษณิภา อกอุ่น

228      8    18 9    14   39 4  5  4  

1,284      228 20 35   340 210 536   143  75 5   รวมทัง้สิน้ รวมทั้งสิน้ แผน=1,284  ผล=1,753   ผลงานเกิน=469

รวม รวม กสส.6 แผน=228  ผล=101  คงเหลือ=127



-๔๓- 
 

  4.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ มีเร่ืองน าเสนอ ดังนี้ 

  4.5.1 เรื่อง ข้อสังเกต/รายงานที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี  ประจ าเดือนสิงหาคม 2562  
รายละเอียดดังนี้       

1. ข้อสังเกต/รายงานที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี : ที่เกิดขึ้นระหว่างปีท่ียังไม่ได้รับรายงาน/รายงาน ความเคลื่อนไหว 
           สรุปข้อมูล : รายงานผลการแก้ไขข้อสังเกต/รายงานของผู้สอบบัญชี  (สหกรณ์)  จ านวน  40   แห่ง   
ประกอบด้วย  ติดตาม 40 แห่ง    
 

 ข้อสังเกตเพ่ิม     จ านวน           - แห่ง 
 รายงานข้อสังเกต  เดือน  ส.ค. 62  จ านวน           12  แห่ง 
 ยังไม่รายงานความเคลื่อนไหว เดือน ส.ค. 62 จ านวน           28 แห่ง 

        
   สรุปข้อมูล : รายงานผลการแก้ไขข้อสังเกต/รายงานของผู้สอบบัญชี  (กลุ่มเกษตรกร)  จ านวน  2 แห่ง  
ประกอบด้วย  ติดตาม  2  แห่ง   
     

 ข้อสังเกตเพ่ิม    จ านวน         -  แห่ง 
 รายงานข้อสังเกต  เดือน  ส.ค. 62 จ านวน           2   แห่ง 

     
มติ ทีป่ระชุม รับทราบ 
 
 
      

   

ก าหนดให้ กสส.รายงาน

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 1
1 สหกรณ์การเกษตรล าดวน จ ากัด 1 สหกรณ์จ่ายเงินโดยไมห่ักค่าหุน้ เงินกูร้ะยะส้ัน จ านวน 1,782 สัญญา เป็นเงิน 185,596,000 บาท และเงินกูร้ะยะปานกลาง จ านวน  571 สัญญา  ภายใน 15 วนั 5-เม.ย.-62  - คณะผู้ตรวจการสหกรณ์

(ตรวจการสหกรณ์) เป็นเงิน 466,050,000 บาท นับที่ตรวจการเสร็จ 1 พ.ค. 62 ชุดที ่4
 -แก้ไขเรียบร้อยแลว้ : สมาชิกดังกลา่วช าระคืนเงินกู้ยมืแลว้ ช าระหน้ีเดิมครบถ้วนแลว้ มูลค่าหุน้ทีไ่ด้รับ 14,450,620 บาท 31 พ.ค. 62

31-ก.ค.-62
2 สหกรณ์มกีารจ่ายเงินกูใ้ห้แกส่มาชิกเพือ่บุคคลอืน่มใิช่ตนเอง เป็นการท าสัญญาเงินกูแ้ทนกนั จ านวน 6 ราย / สัญญา เป็นเงิน 13,127,790 บาท  - นายวชรินทร์ มามาก

  - อยูร่ะหว่งด าเนินการและติดตาม : ยอมรับหนี้สินดังกล่าว 3 ราย และจะน าเงินมาช าระคืน ส่วนอกี 3 ราย ได้ด าเนินคดีแล้ว นวส.ชก./ผอ.กสส.1
(นายชัยวฒัน์ วงัเวงจิต:ช าระเสร็จส้ินแล้ว,นายสุเมธ ยวงแกว้,นางสาริน สุขเต็ม) ตามมติคดก. ชุด 41 ที ่2 ลว. 10 ก.ย. 61 และอยู่ระหวา่งการบังคับคดีเพือ่ขายทอดตลาด

3 มเีงินรับฝากคาดเคล่ือน จ านวน 261,453 บาท 
 -อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : เกดิจากการคิดดอกเบีย้เงินรับฝากจากสหกรณ์ไมถู่กต้อง สหกรณ์ก าลังหาข้อเท็จจริง
และตรวจสอบระบบโปรแกรมบัญชี/อยู่ระหวา่งการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

4 มเีงินรอตรวจสอบ  จ านวน 47,506 บาท
 -อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : เกดิจากช าระภาษซ้ี าซ้อนอยู่ระหวา่งปรึกษาผู้สอบบัญชีเพือ่ด าเนินการปรับปรุงบัญชีต่อไป

2 สหกรณ์การเกษตรเมืองสรุินทร์ จ ากัด 1 สหกรณ์มกีารต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 18,121,732.57 บาท 9-ก.ย.-61 5-เม.ย.-62 นายวชัรินทร์ มามาก
(ข้อสังเกต)  -อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม:  สหกรณ์ได้ประชุมติดตามการแกไ้ขลูกหนี้ทุกเดือน เรียกเกบ็หนี้ได้ 1,686,925.60 บาท ทุกเดือน 17-มิ.ย.-62 นวส.ชก/ผอ.กสส.1
(ข้อสังเกต ประจ าปี 3-4) 2 ไมบ่ันทึกเลขบัตรประชาชนในโปรแกรมสมาชิกและหุน้ จ านวน 1,776 ราย (เฉพาะ ข้อ 2-4) 31-ก.ค.-62

  -อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม:  บันทึกในโปรแกรมแล้ว 972 ราย คงเหลือ 804 ราย
3 จ่ายเงินกูก้องทุนกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที ่เกนิวงเงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที ่จ านวน เงิน 3,919,383 บาท และสหกรณ์จัดสรรก าไรสุทธไิมเ่ป็นไปตามข้อบังคับ

เนื่องจากข้อบังคับไมไ่ด้ให้อ านาจสหกรณ์ฯจัดสรรเงินก าไรสุทธเิข้ากองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าทีไ่ด้
 -ติดตาม : เร่งรัดช าระหนี้จากลูกหนี้ทุกเดือนๆละ 135,000 บาทเพือ่น าเขา้เงินกองทุนฯ คืนจนกวา่จะครบตามจ านวน

4 ตรวจสัญญาจ้าง สหกรณ์ไมป่ฏิบัติตามกฏของกระทรวงแรงงาน
 - แก้ไขเรียบร้อยแลว้:  สหกรณ์น าเข้าทีป่ระชุมและแกไ้ขเรียบร้อยแล้ว

ทะเบียนคุมข้อสงัเกตสหกรณ์

ที่ ช่ือสหกรณ์ รายการ ผู้รับผิดชอบ

ก าหนดให้ กสส.รายงาน
สง่รายงาน ผลการแก้ไขแลว้

กลุม่สง่เสริมสหกรณ ์4
1 กลุม่เกษตรกรเลีย้งสตัว์กระออม 1 จดัสรรก าไรสุทธิเข้าทุนต่างๆแต่ไม่ได้ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับทุนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 28 มิ.ย. 62 นางสุภาวดี บุญแกว้  

แก้ไขแล้วเสรจ็ 6 ส.ค. 62 จพส.
2 ไม่ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานเทยีบกบัแผนในการด าเนินการประจ าเดือน

แก้ไขแล้วเสรจ็

3 ผู้ตรวจสอบกจิการไม่มีรายงานผลการตรวจสอบเปน็ลายลักษณ์อกัษร

แก้ไขแล้วเสรจ็

2 กลุม่เกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวบ์า้นจังเกา 1 ผู้ตรวจสอบกจิการไม่มีรายงานผลการตรวจสอบเปน็ลายลักษณ์อกัษร 30 ก.ค. 62
 - ติดตาม : จะรายงานเปน็ลายลักษณ์อกัษรเขา้ทีป่ระชมุ คดก. ในเดือนส.ค. 62 13 ส.ค. 62

ทะเบียนคุมข้อสงัเกตกลุม่เกษตรกร

ที่ ช่ือกลุม่เกษตรกร รายการ ผู้รับผิดชอบ



-๔๔- 
 

  4.5.2  เร่ืองการช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ช าระบัญชีทั้งหมด 115 แห่ง (สหกรณ์ 82 
แห่ง กลุ่มเกษตรกร 33 แห่ง) ถอนชื่อแล้ว 18 แห่ง (สหกรณ์ 9 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 9 แห่ง) คงเหลือ 97 แ ห่ง 
(สหกรณ์ 73 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 24 แห่ง) เพ่ิมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 7 แห่ง  
        ดังนั้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ช าระบัญชีทั้งหมดจ านวน  104 
แห่ง (สหกรณ์ 79 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 25 แห่ง) ถอนชื่อแล้ว 12 แห่ ง (สหกรณ์ 9 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 3 แห่ง) 
คงเหลือ 92 แห่ง ดังนี้ 
                       1.๑ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 7 แห่ง (สหกรณ์ 6 แห่ง             
กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง)  สรุปผลดังนี้ (เอกสาร 1) 
         ยื่นอุทธรธ์        จ านวน  1  แห่ง 
         ถึงข้ันตอนที่ 1 (อยู่ระหว่างประกาศ)   จ านวน  2  แห่ง 
            ถึงข้ันตอนที่ 2 (รับมอบทรัพย์สิน/จัดท างบดุลฯ)  จ านวน  3  แห่ง 
           ถึงข้ันตอนที่ 6 (จัดการทรัพย์สิน/หนี้สิน)   จ านวน  -  แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 7 (จัดท ารายงานย่อ/ส่งให้ผู้สอบบัญชี) จ านวน  -  แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 8 (ผู้สอบรับรองรายงานย่อ)   จ านวน  -  แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 9 (ถอนชื่อ)     จ านวน  -  แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 10 (มอบรักษาบรรดาสมุดบัญชี)  จ านวน  1 แห่ง 
 
            ๑.2 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เลิกก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกเป็นดังนี้  
                  1) กรณีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีปัญหาอุปสรรค จ านวน 22 แห่ง  (สหกรณ์ 14 แห่ง         
กลุ่มเกษตรกร 8 แห่ง)  สรุปผลดังนี้ (เอกสาร 2) 
                   ถึงข้ันตอนที่ 3 (ส่งงบฯ ตามม.80)   จ านวน  6  แห่ง 
         ถึงข้ันตอนที่ 4 (ผู้สอบรับรองงบฯ)    จ านวน  1  แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 6 (จัดการทรัพย์สิน/หนี้สิน)   จ านวน  2  แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 7 (จัดท ารายงานย่อ/ส่งให้ผู้สอบบัญชี) จ านวน  2  แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 8 (ผู้สอบรับรองรายงานย่อ)   จ านวน  -  แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 9 (ถอนชื่อ)     จ านวน  -  แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 10 (มอบรักษาบรรดาสมุดบัญชี)  จ านวน  11  แห่ง 
                 2) กรณีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหาอุปสรรค จ านวน 75 แห่ง (สหกรณ์ 59 แห่ง           
กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง)  สรุปผลดังนี้  
- ยังไม่ได้ยื่นล้มละลาย จ านวน 14 แห่ง (สหกรณ์ 14 แห่ง กลุ่มเกษตรกร - แห่ง) (เอกสาร 3)   
          ถึงข้ันตอนที่ 2 (รับมอบทรัพย์สิน/จัดท างบดุลฯ)  จ านวน  1  แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 3 (ส่งงบฯ ตามม.80)   จ านวน  8  แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 4 (ผู้สอบรับรองงบฯ)    จ านวน  -  แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 6 (จัดการทรัพย์สิน/หนี้สิน)   จ านวน  4  แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 8 (ผู้สอบรับรองงบ)    จ านวน  1  แห่ง 
                                - ยื่นล้มละลาย จ านวน 61 แห่ง (สหกรณ์ 45 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง) (เอกสาร 4)   
          ถึงข้ันตอนที่ 3 (ส่งงบฯ ตามม.80)   จ านวน  3 แห่ง 
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ข้อมูลช าระบัญชี ณ 12 กรกฎาคม 2562 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ช าระบัญชีทั้งหมด 115 แห่ง (สหกรณ์ 82 แห่ง 
กลุ่มเกษตรกร 33 แห่ง) ถอนชื่อแล้ว 20 แห่ง (สหกรณ์ 11 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 9 แห่ง) คงเหลือ 95 แห่ง (สหกรณ์ 
71 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 24 แห่ง) เพ่ิมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 7 แห่ง 
(สหกรณ์ 6 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง) 
   ดังนั้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ช าระบัญชีทั้งหมดจ านวน  102 แห่ง (สหกรณ์ 77 
แห่ง กลุ่มเกษตรกร 25 แห่ง) ถอนชื่อแล้ว 10 แห่ง (สหกรณ์ 7 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 3 แห่ง) คงเหลือ 92 แห่ง ดังนี้ 
                    1.  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 7 แห่ง (สหกรณ์ 6 แห่ง              
กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง)  ถอนชื่อ 1 แห่ง (สหกรณ์ - แห่ง กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง)  คงเหลือ 6 แห่ง  ดังนี้ (เอกสาร 1) 
              ยื่นอุทธรณ์       จ านวน  1  แห่ง 
         ถึงข้ันตอนที่ 1 (อยู่ระหว่างประกาศ)   จ านวน  2  แห่ง 
            ถึงข้ันตอนที่ 2 (รับมอบทรัพย์สิน/จัดท างบดุลฯ)  จ านวน  3  แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 6 (จัดการทรัพย์สิน/หนี้สิน)   จ านวน  -  แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 7 (จัดท ารายงานย่อ/ส่งให้ผู้สอบบัญชี) จ านวน  -  แห่ง 
          ถึงข้ันตอนที่ 8 (ผู้สอบรับรองรายงานย่อ)   จ านวน  -  แห่ง 
               ถึงข้ันตอนที่ 9 (ถอนชื่อ)     จ านวน  -  แห่ง 
           ถึงข้ันตอนที่ 10 (มอบรักษาบรรดาสมุดบัญชี)  จ านวน  1  แห่ง 
              2.  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เลิกก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกเป็นดังนี้  
                    1) กรณีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีปัญหาอุปสรรค จ านวน 20 แห่ง  (สหกรณ์ 12 
แห่ง  กลุ่มเกษตรกร 8 แห่ง)  ถอนชื่อแล้ว 9 แห่ง (สหกรณ์ 7 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง) คงเหลือ 11 แห่ง (สหกรณ์ 
5 แห่ง  กลุ่มเกษตรกร 10 แห่ง)  ดังนี้ (เอกสาร 2) 
         ถึงข้ันตอนที่ 3 (ส่งงบฯ ตามม.80)   จ านวน  6  แห่ง 
        ถึงข้ันตอนที่ 4 (ผู้สอบรับรองงบฯ)    จ านวน  2  แห่ง 
         ถึงข้ันตอนที่ 6 (จัดการทรัพย์สิน/หนี้สิน)   จ านวน  1  แห่ง 
         ถึงข้ันตอนที่ 7 (จัดท ารายงานย่อ/ส่งให้ผู้สอบบัญชี) จ านวน  2  แห่ง 
         ถึงข้ันตอนที่ 8 (ผู้สอบรับรองรายงานย่อ)   จ านวน  -  แห่ง 
         ถึงข้ันตอนที่ 9 (ถอนชื่อ)     จ านวน  -  แห่ง 
         ถึงข้ันตอนที่ 10 (มอบรักษาบรรดาสมุดบัญชี)  จ านวน  9  แห่ง 
                  2) กรณีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหาอุปสรรค จ านวน 75 แห่ง (สหกรณ์ 59 
แห่ง กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง)  สรุปผลดังนี้  
               - ยังไม่ได้ยื่นล้มละลาย จ านวน 14 แห่ง (สหกรณ์ 14 แห่ง กลุ่มเกษตรกร - แห่ง)  
                   ถึงข้ันตอนที่ 2 (รับมอบทรัพย์สิน/จัดท างบดุลฯ)  จ านวน  1  แห่ง 
                 ถึงข้ันตอนที่ 3 (ส่งงบฯ ตามม.80)   จ านวน 8 แห่ง 
                 ถึงข้ันตอนที่ 4 (ผู้สอบรับรองงบฯ)    จ านวน  -  แห่ง 
                ถึงข้ันตอนที่ 6 (จัดการทรัพย์สิน/หนี้สิน)   จ านวน  4  แห่ง 
                 ถึงข้ันตอนที่ 8 (ผู้สอบรับรองงบ)    จ านวน  1  แห่ง 
                                - ยื่นล้มละลาย จ านวน 61 แห่ง (สหกรณ์ 45 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง) (เอกสาร 4)   
               1. ยื่นก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 50 แห่ง (สหกรณ์ 36 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 14 แห่ง) 
             2. ยื่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 11 แห่ง (สหกรณ์ 9 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง) 
  มติ  ที่ประชุม รับทราบ 
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  4.5.3 เรื่องการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ช่ือสหกรณ์ รายการ ผลการแก้ไข ว/ด/ป.ทีร่ายงาน

1 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรสุรินทร์ จก. 1. จา่ยเงินเฉล่ียคืนให้สมาชิกไม่เป็นไปตามข้อบังคับ 1. สหกรณ์มีมติเรียกคืนเงินจากสมาชิก เมื่อปี 2558  สหกรณ์ต้ังบัญชีเป็นเงินรอเรียกคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561                                        13 มี.ค.62

     จ านวน 120 ราย เป็นเงิน 4,760,718 บาท        

2. เงินสดขาดบัญชี จ านวน 484,990.00 บาท 2. สหกรณ์ฟูองร้องด าเนนิคดีกับผู้กระท าผิด ศาลอุทธรณ์ตัดสินให้ ผู้กระท าผิดโดยจ าคุก 2 ปี

    ให้คืนเงิน 484,990.00 บาท  (ค าพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2558) สืบทรัพย์แล้วไม่มีทรัพย์ให้ยึด

2 สหกรณ์การเกษตรต าบลด่าน จก. 1. สินค้าขาดบัญชี จ านวน 153,972.78 บาท 1. จนท.ของสหกรณ์รวม 2 ราย เป็นผู้รับผิดชอบได้รับช าระเสร็จส้ินแล้วเมื่อ 31 ธันวาคม 2561 14 ส.ค. 62

2. รับฝากเงินจากบุคคลภายนอก 11 บัญชี  เป็นเงิน 86,706.57 บาท 2. เจา้ของบัญชีมาถอนเงินฝากคืนครบถ้วนแล้ว

3. จา่ยเงินกู้ไม่ผ่านการอนมุัติจาก คกก.พิจารณาเงินกู้ คงเหลือ 27 สัญญา 3. สมาชิกช าระแล้ว  20 สัญญา คงเหลือ 7 สัญญา เป็นเงนิ 40,164 บาท

    เป็นเงิน 217,116.04 บาท

3 สกก.พัฒนานาเสือก จก. เงินสดขาดบัญชี จ านวน  187,416.00 บาท อยู่ในความรับผิดชอบของอดีตเหรัญญกิ เดือน ก.ค. 62 ช าระ  2,500.-บาท คงเหลือ 67,716.- บาท 31 ก.ค.62

4 สกก.นคิมปราสาท จก. 1. สินค้าขาดบัญชี จ านวน 444,326.22 บาท 1. สหกรณ์ฟูองร้องด าเนนิคดีกับผู้กระท าผิดโดยศาลมีค าพิพากษาให้ช าระหนี้ 7 ส.ค.62

    ได้รับช าระเดือน ก.ค.62 จ านวน 2,000.00 บาท ยอดคงเหลือ ต้นเงนิ 302,026.22 บาท

    ดอกเบ้ียค้างคงเหลือ 352,015.34 บาท (มยีอดดอกเบ้ียเพ่ิมระหว่างปี 22,651.97 บาท)

2. รับฝากเงินจากบุคคลภายนอก 115 บัญชี เป็นเงิน     ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2561 คงเหลือ 76 บัญชี เป็นเงิน 89,021.93 บาท สหกรณ์ได้ต้ังเป็นเงินรอจา่ยคืน

    3,099,671.41 บาท เงินรอจา่ยคืนตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561

5 สกก.ยางพาราบัวเชด จก. สินค้าขาดบัญชี 4,350,496.77 บาท    สหกรณ์แจง้ความร้องทุกข์ต่ออดีตประธานฯ กรณียักยอกทรัพยเจา้พนกังานสอบสวนและจบักุม นทส.สัง่เลกิแลว้

ยักยอกเงิน 1,969,919.-บาท    ผู้กระท าผิดได้แล้ว ขณะนีอ้ยู่ระหว่างด าเนนิคดีทางแพ่งเพื่อเรียกเงินคืน ส าหรับกรณีสินค้าขาดบัญชี เมื่อ 26 ธ.ค.61

   เบื้องต้นทราบว่าอดีตประธานฯ น ายางก้อนถ้วยไปขายแล้วไม่น าเงินเข้าสหกรณ์

6 สก.สตรีชุมพลบุรี จก. ลูกหนีเ้งินกองทุนสงเคราะห์เจา้หนา้ที่ฯ  306,646.00 บาท   ได้รับช าระคืนบางส่วน คงเหลือ ณ 31 ม.ค.61 จ านวน 48,225 บาท 31 ก.ค.62

 ที่ประชุมใหญส่หกรณ์ มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ให้ท าแผนฟื้นฟูกิจการ เสนอนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณา

7 สผน.ฝายตะลุง จก. เงินสดขาดบัญชี 170,654.93 บาท   สหกรณ์ฟูองร้องด าเนนิคดีกับผู้กระท าผิด ศาลพิพากษาจ าคุก 1 ปี 6 เดือน และชดใช้เงิน

  จ านวน 40,000.00 บาท

8 สกป.ทุ่งกุลาท่าตูมสอง จก. 1. ณ วันส้ินปี 31 มีนาคม 2561 ลูกหนีป้ฏิเสธหนี ้จ านวน 504 ราย 1. อดีตผู้ช่วยผู้จัดการ ได้น าเงินสดจ านวน 500,000 บาท และทีดิ่นจ านวน 7 แปลง มาเป็นหลักประกนั 14 ส.ค. 62

   เป็นเงิน 160,322,888.-บาท    ตามหนังสือรับสภาพหนี้ แต่ต่อมาอดีตผู้ช่วยฯ เป็นโจทกย่ื์นฟอูงคดีต่อศาลแรงงาน และศาลฯได้มคี าพพิากษาเมือ่วนัที่

  31 ตุลาคม 2561 ตัดสินให้สหกรณ์ต้องคืนเงินประกนัและโฉนดทีดิ่นให้แกโ่จทก ์ (ศาลอทุธรณ์ พพิากษายืน)

2. อดีตพนง.สหกรณ์ เป็นโจทก์ย่ืนฟูองคดีต่อศาลแรงงาน เพื่อเรียกเงินชดเชยซ่ึงศาลพิพากษาให้สหกรณ์ต้องจา่ยค่าชดเชย

   แก่อดีตพนง.สหกรณ์ รวม 2 คน เป็นเงิน 852,561.16 บาท

3. สหกรณ์ฟูองร้องด าเนนิคดีกับอดีตผู้ช่วยผู้จดัการ รวม 6 ส านวน ศาลตัดสินคดีเมื่อวันที่ 18 ต.ค.2561

   พิพากษาให้จ าคุก 20 ปี 

4.คณะกรรมการฯ สหกรณ์คราวประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 มีมติให้ด าเนนิคดีกับผู้กระท าผิด คือ อดีตเจา้หนา้ที่  

   รวม 5 ราย ในความผิดฐานผิดสัญญาจา้งแรงงาน ฐานมูลละเมิด และฐานละเลยการปฏิบัติหนา้ที่ จากมูลหนี ้

    62 ,398,571 บาท รวมสมาชิกผู้เสียหาย 199 ราย
5. อยู่ระหว่างการด าเนนิการของพนกังานสอบสวน โดยได้ส่งส านวนฟูองไปยังอัยการแล้ว  รวมจ านวน 37 ราย  

ข้อมูล ณ วันที ่26  สงิหาคม 2562

9 สกก.กาบเชิง จก. ประธานและผู้จดัการยืมเงินทดรองจ านวน 52,797,320.80 บาท 1. สหกรณ์มีเงินยืมทดรองในความรับผิดชอบของอดีตประธานกรรมการและผู้จดัการ จ านวน ๔๐,๒๕๓,๙๐๑.๗๒ บาท  2 ส.ค. 62

เพื่อท าธุรกิจรับซ้ือมันส าปะหลัง 2. สหกรณ์แจง้ความร้องทุกข์ต่อเจา้พนกังานสอบสวนแล้ว (คดียังไม่มีความคืบหนา้)

3. สหกรณ์ฟูองร้องด าเนนิคดีทางแพ่งกับอดีตผู้จดัการ ศาลจ าหนา่ยคดีออกไปก่อนเพื่อรอดูผลในคดีอาญา

10 สก.อินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จก. 1. อนมุัติและปรับขึ้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามระเบียบ 4,186,916.-บาท 1. อดีตผู้จดัการและพวกฟูองสหกรณ์ และสหกรณ์ได้ฟูองแย้ง รวม 6 คดี  (ศาลชั้นต้นให้สหกรณ์ ชนะ 5 คดี อยู่ระหว่างอุทธรณ์) 11 ก.ค. 62

2. สหกรณ์ยังไม่ได้รับเงินคืนจาก ผจก.และเจา้หนา้ที่ที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนเกินระเบียบฯ

11 สกก.วนั วนั วนั จ ากดั คณะกรรมการฯ มีมติใหร้วบรวมขา้วเปลือกจากสมาชกิและเกษตรกรทั่วไป 1. คณะกรรมการฯ ประชุมเมือ่วนัที ่8 มนีาคม 2562 ได้แต่งต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริงใหม่ 24 มิ.ย.62

โดยด าเนินการรวบรวมช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 ปัจจุบันสหกรณ์ 2. คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมือ่วนัที ่19 มนีาคม 2562

ยังค้างช าระค่าข้าวเปลือกสมาชิกและบุคคลภายนอก จ านวน 216 ราย 3. คณะกรรมการฯ ประชุมเมือ่วนัที ่20 มนีาคม 2562 ได้พจิารณาเร่ืองดังกล่าวแล้วมมีติ ดังนี้

เป็นเงิน 5,325,441.64 บาท     หนี้ค่าข้าวเปลือกทีเ่กดิขึ้นไมไ่ด้เกดิจากการมเีจตนาหลอกลวงฉ้อโกงของสหกรณ์ ซ่ึงสหกรณ์ฯยินดีรับผิดชอบชดใช้

    หนี้ทีเ่กดิขึ้น
4. วนัที ่14 พฤษภาคม 2562 ศาลจังหวดัสุรินทร์ ได้มคี าพพิากษา คดีหมายเลขด าที ่อ.1348/2561 คดีหมายเลขแดงที ่อ
266/2562 ระหวา่ง พนักงานอยัการจังหวดัสุรินทร์ โจทก ์ บริษทัไชนี่ อนิเตอร์คอร์เปอเรชั่น จ ากดั โจทกร่์วมที ่1  สหกรณ์
การเกษตร วนั วนั วนั จ ากดั โจทกร่์วมที ่2 กบั บริษทั พนัปีกรุ๊ป (ไทย ลาว กมัพชูา) จ ากดั จ าเลยที ่1 นายพชิย์พพิรรธหรือปีเตอร์ 
ศรีตระกลูรักษ ์จ าเลยที ่2 เร่ือง ฉ้อโกงประชาชน ความผิดต่อพรบ.วา่ด้วยการกระท าความผิดเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พพิากษา ปรับ
จ าเลยที ่1 รวมเป็นเงิน 220,000 บาท จ าคุกจ าเลยที ่2 รวม 14 ปี 8 เดือน (จ าเลยทัง้สอง รับสารภาพ ลดโทษให้กึง่หนึ่ง) และให้
จ าเลยทัง้สองร่วมกนัหรือแทนกนั ชดใช้ให้ผู้เสียหายที ่1 (บ.ไชนี่ฯ) จ านวน 2,130 บาท คืนเงินให้ผู้เสียหายที ่3-38 และ 40 
(เกษตรกรทีข่ายข้าว) รวม 37 คน รวมเป็นเงิน 1,436,828 บาท
       2. สหกรณ์ฯ แจ้งวา่ รับซ้ือข้าวเปลือกจากเกษตรกร จ านวน 350 ราย มเีกษตรกรร่วมฟอูงเรียกค่าเสียหายร่วมกบัสหกรณ์ฯ 
5. สหกรณ์ฯ แจ้งวา่ รับซ้ือข้าวเปลือกจากเกษตรกร จ านวน 350 ราย มเีกษตรกรร่วมฟอูงเรียกค่าเสียหายร่วมกบัสหกรณ์ฯ จ านวน 
38 ราย (ผู้เสียหายที ่3 – 40) ซ่ึงศาลจะบังคับคดีเรียกร้องค่าเสียหายกบัจ าเลยทัง้สอง ให้แกผู้่เสียหาย ส่วนผู้เสียหายทีเ่หลือทียั่ง
ได้รับช าระค่าข้าวเปลือกไมค่รบ สหกรณ์ฯ แจ้งวา่ศาลจังหวดัสุรินทร์ได้มคี าแนะน าให้ไปด าเนินการฟอูงคดีทางแพง่เพือ่เรียกร้อง
ค่าเสียหายร่วมกบัสหกรณ์ฯ ต่อไป

12 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค จ ากดั ค าส่ัง นทส ที ่สร 24/2560 ลว. 7 ก.ค. 2560
สหกรณ์มเีงินรับฝากจากบุคคลภายนอก 671 บัญชี เป็นเงิน 
4,244,268.09 บาท

ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2562
1.คงเหลือ 280 ราย จ านวนเงินคงเหลือ 116,584.95 บาท

14 ส.ค. 62



-๔๗- 
 

 
มติ ที่ประชุม รับทราบ 
 
  4.5.4 เร่ืองการรายงานผลการพิจารณาประเด็นข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี 
(วาระเพิ่มเติม) 

คณะท างานพิจารณาข้อสังเกตมีการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562       
ซึ่งการจ าแนกประเด็นข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการสอบบัญชีมี 3 กรณี ดังนี้ 

 
    - กรณีที่ 1 ร้ายแรง ออกค าสั่งตามรายงานการสอบบัญชี จ าแนกดังนี้ 
   (1) การกระท าโดยทุจริต  เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง
หรือผู้อื่น อันเป็นความผิดทางอาญาไม่ว่าจะเป็นความผิดต่อแผ่นดินหรือเป็นความผิดต่อส่วนตัว 
   (2) เกิดความเสียหายที่มีมูลค่าสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและฐานะการเงิน หรือท า
ให้สหกรณ์ขาดสภาพคล่อง หรือกระทบต่อความเชื่อมั่นและศรัทธาของสมาชิก หากสหกรณ์ไม่ด าเนินการแก้ไข ยังยั้ง 
หรือหยุดด าเนินการจะท าให้สหกรณ์เกิดความเสียหาย 

13 สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากดั ค าส่ัง นทส ที ่สร 8/2561 ลว. 19 ก.พ. 2561
1.สหกรณ์ให้สมาชิกค้ าประกนัเงินกูเ้กนิกวา่ระเบียบวา่ด้วยการให้เงินกู ้
(เกนิ 2 คน) จ านวน 994 ราย
2. สหกรณ์มกีารรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก จ านวน 700 ราย เป็น
เงิน 1,369,668.96 บาท
3. สหกรณ์มสีมาชิกสมทบทีเ่ป็นนิติบุคคล 41 ราย เป็นเงินค่าหุน้ 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2562
1.สมาชิกค้ าประกนัเงินกู ้แกไ้ขแล้ว 775 ราย คงเหลือ 230 ราย
2. เงินรับฝากบุคคลภายนอก คงเหลือ 466 บัญชี เป็นเงิน 1,108,612.78 บาท
3. เงินค่าหุน้นิติบุคคลภายนอก -  บาท

8 ก.ค.62

14 สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จ ากดั ค าส่ัง นทส.ที ่สร 24/2562 18 ม.ิย. 2562
สหกรณ์ ด าเนินการกอ่สร้างโรงคลุมเคร่ืองชั่ง พร้อมห้องเคร่ืองชั่ง(ส่วน
ขยายเพิม่เติม)  เป็นจ านวนเงิน ๔๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท ด้วยวธิตีกลงราคา 
ไมเ่ป็นไปตามระเบียบฯ ก าหนดวธิสีอบราคา

มติกรรมการชุดที ่50 คร้ังที ่21 เมือ่วนัที ่5 สิงหาคม 2562 วาระที ่2.1 พจิารณารายงานสอบสวนข้อเท็จจริงฯ มมีติให้ผู้ทีเ่กีย่วข้อง
รับผิดชอบชดใช้ในส่วนทีก่อ่สร้างไมเ่ป็นไปตามแบบแปลนกอ่สร้างตามสัญญาจ้างเลขที ่5/2562 ลงวนัที ่22 พฤศจิกายน 2560 ซ่ึง
แบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 2 ฝุาย ดังนี้
1. ฝุายกรรมการและผู้ตรวจสอบกจิการ 65% 
2. ฝุายจัดการ 35 % 
ของราคากอ่สร้างทีไ่มเ่ป็นไปตามแบบกอ่สร้าง
(ราคาประเมนิจากสนง.โยธาธกิารและผังเมอืง ประเมนิราคาไว ้74,400 บาท และราคาประเมนิจากสนง.เทศบาลรัตนบุรี ประเมนิ

16-ส.ค.-62

15 สหกรณ์กองทุนสวนยางสังขะ จ ากดั ค าส่ัง นทส.ที ่สร 32/2562 ลว. 10 ก.ค. 2562
 ณ วนัส้ินปีบัญชี วนัที ่30 เมษายน 2561 มเีงินสดขาดบัญชี จ านวน
 190,628.57 บาท

สหกรณ์ฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ คร้ังที ่1/2562 เมือ่วนัที ่23 สิงหาคม 2562 26 ส.ค 62

16 สหกรณ์การเกษตรท่าตูม จ ากดั ค าส่ัง นทส. ที ่สร 33/2562 ลว. 11 ก.ค. 2562
 1.สหกรณ์ไมไ่ด้ย่ืนเสนอขอความเห็นชอบวงเงินกูยื้มหรือค าประกนั
ประจ าปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 
2. สหกรณ์ด าเนินการนอกกรอบวตัถุประสงค์ของสหกรณ์ โดยสหกรณ์
ด าเนินการผลิตและขายน้ าด่ืม     
3. ทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปีของสหกรณ์ เมือ่วนัที ่26 กรกฎาคม 
2561 ได้เลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่44 จ านวน 11 คน 
จึงไมค่รบจ านวนตามทีข่้อบังคับก าหนด 15 คน

1. สหกรณ์ฯ จะน าเสนอให้ทีป่ระชุมใหญ่พจิารณาอนุมติัก าหนดวงเงินกูยื้มหรือค้ าประกนัประจ าปี ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ในวนัที ่
27 สิงหาคม 2562 และรายงานขอความเห็นชอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์
2. สหกรณ์แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ตามติทีป่ระชุม ชุดที ่44 คร้ังที ่13/2561 เมือ่วนัที ่23 กรกฎาคม 2562 
อยู่ระหวา่งการสอบสวนข้อเท็จจริง และสหกรณ์อยู่ระหวา่งการประเมนิราคาโรงผลิตน้ า  และการประเมนิความเสียหายหากยุติการ
ผลิตทันที จึงจะขอผลิตต่อ และจะขออทุธรณ์ค าส่ังนทส.ต่อไป  
3. สหกรณ์ฯ จะเลือกต้ังคณะกรรมการให้ครบจ านวน 15 คน ในทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปี ในวนัที ่27 สิงหาคม 2562

หนังสือสหกรณ์ ลว. 16
 ส.ค. 62 (ประธานฯ 
ชี้แจงในทีป่ระชุม จกบ.
 คร้ังที4่/2562 จะขอ

อทุธรณ์)

17 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวน
ชายแดนที ่21 จ ากดั

ค าส่ัง นทส.ที ่สร 35/2562 ลว. 12 ก.ค. 2562 
มกีารจ่ายค่าตอบแทนและเงินประจ าต าแหน่งเป็นรายเดือนให้แก่
คณะกรรมการของสหกรณ์ ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2561 เป็นต้นมารวม
เป็นเงิน เดือนละ 19,000 บาท 

สหกรณ์แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ตามประกาศของสหกรณ์ที ่457/2562 ลงวนัที ่30 กรกฎาคม 2562  โดยอยู่
ระหวา่งการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

26 ส.ค 62

18 สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ จ ากดั ค าส่ัง นทส.ที ่สร 36/2562 ลว. 26 ก.ค. 2562
 สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์การเกษตร
ส าโรงทาบ จ ากดั ซ่ึงมสีมาชิกของสมาคมฯ ไมถ่ึงกึง่หนึ่งเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์

สหกรณ์ฯได้หยุดรับเงินฝากจากสมาคมฯ ต้ังแต่วนัทีไ่ด้รับค าส่ังเมือ่วนัที ่1 สิงหาคม 2562 และได้แจ้งสมาคมฯ มาถอนเงินฝาก โดย
สมาคมฯ ได้มาถอนปิดบัญชีเงินฝากเมือ่วนัที ่9 สิงหาคม 2562 ทัง้ 2 บัญชี เป็นเงินทัง้ส้ิน 4,873,880.88 บาท (รวมดอกเบีย้)

19-ส.ค-62

19 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากดั ค าส่ัง นทส. ที ่สร 37/2562 ลว. 30 ก.ค. 2562
 1.  การจัดสรรก าไรสุทธปิระจ าปีเป็นเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
 จ านวน 880,000 บาท ไมเ่ป็นไปตามค าแนะน านายทะเบียนสหกรณ์ 
2.  การจ่ายค่าตอบแทนทีป่รึกษา เป็นเงินจ านวน 38,870 บาท  ซ่ึง
เกนิกวา่ระเบียบทีก่ าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนทีป่รึกษาแต่ละคนปีละไม่
เกนิ 3,000 บาท 
3. สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์การเกษตรชุมพล
บุรีหนึ่ง ซ่ึงมสีมาชิกของสมาคมฯ ไมถ่ึงกึง่หนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
4. ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 สหกรณ์มกีารรับฝากเงินจาก
บุคคลภายนอก จ านวน 184 บัญชี เป็นเงิน 17,702,810.79 บาท

สหกรณ์ได้แต่งต้ังคณะกกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และรายงานให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ มมีติเมือ่วนัที ่ 14 สิงหาคม 
2562 ดังนี้
1. เรียกคืนเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที ่และค่าตอบแทนทีป่รึกษา ก าหนดให้คืนเงินภายในวนัที ่ 19 กนัยายน 2562
2. ได้แจ้งสมาคมฯ มาถอนเงินฝากภายใน 30 วนั (แจ้ง 15 สิงหาคม 2562)
3.  ได้แจ้งผู้รับฝากเงินบุคคลภายนอก มาถอนเงินฝาก ปัจจุบันคงเหลือ 179 บัญชี คงเหลือ 32,401.10 บาท

26-ส.ค.-62

20 สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพนัธ์
จังหวดัสุรินทร์ จ ากดั

ค าส่ัง นทส. ที ่สร 38/2562 ลว. 2 ส.ค. 2562
 สหกรณ์ฯ รับเงินบริจาคจากสมาชิกรายละ 100,000 บาทเพือ่เข้า
เป็นทุนส ารอง ตามโครงการสวสัดิการเพือ่ความมัน่คง 1, 2  มลัีกษณะ
การปฏิบัติเข้าข่ายตามพระราชบัญญัติประกนัชีวติ พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติการฌาปนกจิสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 การด าเนินการ
ดังกล่าวจึงไมช่อบด้วยกฎหมาย

มมติคณะกรรมการด าเนินการ เมือ่วนัที ่4 สิงหาคม 2562 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว โดยอยู่ระหวา่งการ
สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ณ วนัที ่26 สิงหาคม 2562  สหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว ยังคงเหลือสมาชิก 10 รายอยู่ระหวา่งด าเนินการ

26 ส.ค 62

21 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากดั ค าส่ัง นทส. ที ่สร 40/2562 ลงวนัที ่2 ส.ค. 2562 
 1.  สหกรณ์จ่ายเงินค่าตอบแทนให้คณะกรรมการอ านวยการ 
คณะกรรมการฝุายเงินกูแ้ละฝุายศึกษาของสหกรณ์ ต้ังแต่เดือนมกราคม
 - ธนัวาคม 2561 รวมเป็นเงิน 1,660,000 บาท

สหกรณ์ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ตามค าส่ังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากดั ที ่148/2562 ลงวนัที ่10 
สิงหาคม 2562 โดยอยู่ระหวา่งการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

23-ส.ค.-62
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-๔๘- 
 

   (3) การกระท าที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ตลอดจนค าสั่งหรือค าแนะน าและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ อันอาจท า
ให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก 
   - กรณีที่ 2 ไม่ร้ายแรง ออกค าแนะน าตามรายงานการสอบบัญชี 
   การด าเนินการของสหกรณ์ท่ีไม่เกิดความเสียหายและไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน และฐานะ
การเงินหรือท าให้สหกรณ์ขาดสภาพคล่อง หรือกระทบต่อความเชื่อมั่นและศรัทธาของสมาชิก ยกตัวอย่างเช่น เป็น
ลักษณะการปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามข้อบังคับหรือระเบียบของสหกรณ์และสามารถด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น 
  - กรณีที่ 3 ข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน สั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 
   เป็นกรณีรายงานข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการสอบบัญชีที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือสมบูรณ์เพียงพอที่
นายทะเบียนสหกรณ์จะใช้อ านาจสั่งการตามมาตรา 20 หรือมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 หรือ
ออกค าแนะน าให้สหกรณ์ปฏิบัติ จึงต้องสั่งการให้ผู้ตรวจการสหกรณ์หรือคณะผู้ตรวจการสหกรณ์แล้วแต่กรณี 
ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมให้ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน เพ่ือประกอบการพิจารณาใช้อ านาจสั่งการหรือออกค าแนะน าต่อไป  
  ในการประชุมคณะท างานฯ  มีข้อสังเกตจากการที่ผู้สอบบัญชีได้เข้าตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร จ านวน  40 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์ จ านวน 24 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 16 แห่ง 

ผลการประชุมคณะท างานพิจารณาข้อสังเกต 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ กรณีรา้ยแรง/ 

ควรออกค าสั่ง 
(รายการ) 

กรณีไม่ร้ายแรง/ 
ควรออกค าแนะน า 

(รายการ) 

กรณีข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน/ 
ควรตรวจสอบข้อมูลเพ่ิม 

(รายการ) 
1  (3  สหกรณ์) 2 10 - 
2  (9  สหกรณ์  4  กลุ่ม) 12 64 3 
3  (3  สหกรณ์) 3 12  - 
4  (3  สหกรณ์  4  กลุ่ม) 5 29  - 
5  (4  สหกรณ์  1  กลุ่ม) 10 17  - 
6  (5  สหกรณ์  7  กลุ่ม) 19 51 4 

รวม 51 183 7 
 
   
มติ ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔๙- 
 

 4.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
  นายวัชรินทร์ มามาก ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ขอเสนอข้อหารือดังนี้ 
   1. กรณี สหกรณ์ที่ถูกกรมฯ ฟ้องด าเนินคดี ถึงขัน้บังคดจีะให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบ
ด าเนินการอย่างไร 
       ประธาน มอบหมาย กลุ่มบริหารการจัดการฯ ไปด าเนินการภายในวันที่ 6 กันยายน 2562 
   2. กรรมการสหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จ ากัด ลาออกอีก 2 ราย ไม่ครบองค์ประชุม  
   3. สอบถามความคืบหน้า กรณี สหกรณ์ถือใช้ระเบียบว่าด้วยการสรรหา ของ สหกรณ์ออมทรัพย์
อนามัย จ ากัด 
       ประธาน  แจ้งว่าอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะได้แจ้ง
เป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบต่อไป 
    
    มติ   ที่ประชุมรับทราบ 

 4.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 
    นายชินพัฒน์ พิมพ์เพราะ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 น าเสนอท่ีประชุม ดังนี้ 
   1. สก.โคเนื้อนาหนองไผ่ จก. เคยส่งเรื่องเลิกมาแล้ว จะต้องท าหนังสือมาใหม่หรือไม่ 
       
    ประธานฯ แจ้งว่ากลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์ไม่ต้องท าหนังสืออีก เนื่องจากตอนนี้ ครบ 3 ปี แล้ว กลุ่มตรวจ
การสหกรณ์สามารถด าเนินการได้เลย 
  มติ  ที่ประชุม รับทราบ 

 4.8 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6       
   นายกิตติศักดิ์ ไชยกิตติ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 น าเสนอท่ีประชุมดังนี้ 
   จากการประชุม กลุ่มท านาบ้านนาดี พบว่า กรรมการด าเนินการกลุ่มฯ ไม่ได้เป็นสมาชิก และค้ า
ประกันเงินกู้ด้วย 2 ราย 
  
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕๐- 
 

 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ 
  

   5.1 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
วาระเพิ่มเติม 
    ฝ่ายบริหารทั่วไปขอแจ้งหลักเกณฑ์ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
จากประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป จะติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

  เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนอเรื่องใดอีก ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม 
 
   เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
        ลงชื่อ ...................................  ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นางภูนิดา  ปล้องกลาง) 
                  เจ้าพนักงานธุรการ 
 
        ลงชื่อ .................................  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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