
รายงานการประชุมขาราชการ  และพนักงานราชการ 
ครั้งท่ี  9 / 2562 

 วันอังคารที่ 15 ตุลาคม  2562  
ณ.  หองประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง 

---------------------------------------- 

  ผูมาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล    ตําแหนง   หมายเหตุ 
1. นายชาย  คงแกว   สหกรณจังหวัดตรัง  เปนประธานในที่ประชุม 
2. นายจรวย  ภูมิชาต ิ   นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ 
3. นางสุภาพร ทหารไทย   นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
4. นายปกาศิต  สมาธิ   นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
5. นางสาวโสภิญ จันทรสุข  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
6. นางสาวยุพเรศ จุงเจริญ  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
7. นายพงษพันธ  ขาวคง   นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
8. นางสาวสุมาลี  มาสุวรรณ  นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ 
9. นางสาวเครือฟา  สงเนียม  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
10. นางสาวอุไรรัตน พรหมหนู  นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ 
11. นางสาวณนงปรัชญ อรามศักดิ์ นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
12. นายยุทธรัตน  ชวยนะ  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
13. นางสาวธนฎัฐา  เดชอรญั  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
14. นายสงบ เย็นใจ   นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
15. นางฐิตารีย  เสียมไหม  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
16. นางสาวศิริวรรณ  ชูตรัง  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
17. นางสาวสดใส  พลสังข  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
18. นายเสกสรรค  กาฬษร  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณอาวุโส 
19. นายอรุณ  พวงพวา   เจาพนักงานสงเสริมสหกรณอาวุโส 
20. นายมีศักดิ์  พัวเจริญเกียรติ  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
21. นายสุวัฒนชัย   สวุรรณเกษา   นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
22. นายสิทธิลักษณ สมาธิ  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณอาวุโส 
23. นางกุฎฐารัตน  เพชรสุทธิ์  นักวิชาการสหกรณ 
24. นางวิมลภัณฑ ขวัญทอง  นักวิชาการสหกรณ 
25. นางสาวยลภิลักษณ  สุวรรณศิลป นักวิชาการสหกรณ 
26. นางสาววารินทร  สุขการ  นักวิชาการสหกรณ 
27. นางสาวจินตนา   แกวนุย  นักวิชาการสหกรณ 
28. นางจิราพร  โปซิว   เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ 
29. นางสาวปรียานุช เพชรชวย  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ 
30. นางสาวจิราภรณ อรรถชยัยะ  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ 
31. วาที่ ร.ต.ญ.จุไรรัตน  ชัยเดช  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ 
32. นางสาวกิตธิมนต  ศรีสัญจร  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ 
33. นางมนตกานต  ตําเผือก  นักวิชาการมาตรฐานสินคา 
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34. นางสาวณัฐนันท  ศรีวิรกัษ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
35. นางทิพยรัตน   แซลี้   เจาพนักงานธุรการ 
36. นางนิชกานต ชัยปน   เจาพนักงานธุรการ 
37. นางธิดาพร  พรหมชวย  เจาพนักงานธุรการ 
38. นายเจษฎา  ดํารงคด ี  นิติกร 
39. นางสาวธารทิพย  ชูยัง  นักวิชาการสหกรณ 
40. นางวิภาวรรณ  สัมพันธรัตน  นักจัดการงานทั่วไป 
41. นางสาวพัชราพันธุ  รุจิวรีาพร  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

ผูไมมาประชุม   

ที ่ ชื่อ – สกุล    ตําแหนง    หมายเหตุ 
1. นางสาวพิมลรัตน   เชาวนวุฒิกุล นักวิชาการสหกรณชํานาญการ   ไปราชการ 
2. นางสาวสิริลักษณ นวลขาว  นิติกรปฏิบัติการ     ลาคลอด 

 มีผูมาประชุม  41 คน  และมีผูไมมาประชุม  2  คน 

เริ่มประชุมเวลา  09 .00 น.                                                                                                                             

  นายชาย  คงแกว ( สหกรณจังหวัดตรัง ) เปนประธานในที่ประชุม กลาวเปดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

  1.1 เรื่อง การจัดสรรเงินรางวัลคาใชจายในการประเมินการบริหารเงินกองทุนพัฒนา
สหกรณของสํานักงานสหกรณจังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ 2 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  ประธานในที่ประชุม แจงใหที่ประชุมทราบวา กรมสงเสริมสหกรณ ไดเห็นผลการประเมินการ
บริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณของสํานักงานสหกรณจังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร 
พื้นที่ 1 และ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยแบงกลุมประเมิน เปน 2 กลุม ดังนี้ 
  1. จังหวัดที่ไมมีหนี้ผิดนัดคางชําระยกมา (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560) จํานวน 11 จังหวัด 
  1. จังหวัดที่มีหนี้ผิดนัดคางชําระยกมา (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560) จํานวน 67 จังหวัด 
  ขอแสดงความยินดีกับสํานักงานสหกรณจังหวัดตรังจายเงินกูระหวางป จํานวน 26 – 50 
สัญญา จังหวัดตรังไดท่ี 1 ของประเทศ ไดเงินรางวัล จํานวน 5,500 บาท  

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
   1.2 เรื่อง การคัดเลือกนักสงเสริมสหกรณดีเดนและพนักงานราชการดีเดน ประจําป พ.ศ. 
2562 (ระดับหนวยงาน) 
   ประธานในที่ประชุม แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณเห็นชอบใหมี
การคัดเลือกนักสงเสริมสหกรณดีเดนและพนักงานราชการดีเดน ประจําป พ.ศ. 2562 เพื่อสงแสริมให
บุคลากรที่ทํางานดวยความทุมเท เสียสละ ซื่อสัตย สุจริต อุทิศตนใหกับงานในหนาที่ และเปนที่ยอมรับของ
หนวยงานไดมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน กองการเจาหนาที่ขอเรียนวา คณะกรรมการคัดเลือกนักสงเสริม
สหกรณดีเดนและพนักงานราชการดีเดน ประจําป พ.ศ. 2562 ไดพิจารณาคัดเลือกใหบุคลากรในสังกัด
หนวยงานของสํานักงานสหกรณจังหวัดตรังเปนนักสงเสริมสหกรณดีเดนและพนักงานราชการดีเดน ระดับ
หนวยงาน จํานวน 3 ราย คือ  
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    1. นายสุวัฒนชัย สุวรรณเกษา ตําแหนงนักวิชาการสหกรณชํานาญการ เปนนัก
สงเสริมสหกรณดีเดน สาขาสนับสนุนนักสงเสริมสหกรณดีเดน 
    2. นางสาวยุพเรศ จุงเจริญ ตําแหนงนักวิชาการสหกรณชํานาญการ เปนนักสงเสริม
สหกรณดีเดน สาขาสนับสนุนนักสงเสริมสหกรณดีเดน 
    3. นางสาวจินตนา แกวนุย ตําแหนง นักวิชาการสหกรณ เปนพนักงานราชการดีเดน 
และไดสงใบประกาศเกียรติคุณของทั้ง 3 รายดังกลาว 

   มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
  ตามที่ฝายเลขานุการที่ประชุม ไดสงรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/๒๕62 ซึ่งไดประชุม          
เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562  ใหขาราชการลูกจางและพนักงานราชการทุกทานไดทราบโดยสงให              
กลุมงานตางๆ ฝายบริหารฯ และกลุมสงเสริมสหกรณ  เพื่อใหขาราชการลูกจางและพนักงานราชการทุกทาน
ตรวจสอบความถูกตอง และหากตองการแกไขรายงานการประชุม  ขอใหประสานงานกับฝายเลขานุการในที่ประชุม 
ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2562 ประชุมในวันอังคารที่ 
24กันยายน พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องและติดตามผลการประชุมครั้งที่แลว 

   ไมม ี

 ระเบียบวาระที ่4 เรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน และตัวชี้วัด และการเบิกจาย  
                      งบประมาณ พ.ศ. 2563 
            นางสาวณัฐนันท  ศรีวิรักษ ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน แจงใหที่ประชุมทราบ
ดังตอไปนี้ 
 4.1 เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของสํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง ป 2562  
        กลุมติดตามประเมินผล กองแผนงาน ไดแบงการประเมินออกเปน 4 กลุม ดังนี้ 
       1) กลุมคุณภาพ   จํานวน  10  หนวยงาน 
       2) กลุมมาตรฐานระดับด ี  จํานวน  34  หนวยงาน 
       3) กลุมปานกลาง   จํานวน  22  หนวยงาน 
       4) กลุมตองปรับปรุง   จํานวน  12  หนวยงาน 
โดยประเมินจาก สํานักงานสหกรณจังหวัด จํานวน 76 จังหวัด และ สํานักงานสงเสริมสหกรณ    
                   กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 , 2  รวม   78  หนวยงาน 
สํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง อยูในกลุมคุณภาพ ลําดับที่ 6 ของประเทศ   

ประเมินจากผลสําเร็จของงานที่หนวยงานควรดําเนินการไดในรอบ 10 เดือน (ตั้งแตเดือนตุลาคม 
2561 – กรกฎาคม 2562) ใน 4 มิติ ไดแก ปริมาณ คุณภาพ เวลา และคาใชจาย  
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โดยกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบงเปน 3 องคประกอบ คะแนนเต็มรวม 100 คะแนน 
องคประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตามภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร และนโยบาย
สําคัญเรงดวน  ผลการประเมินองคประกอบท่ี 1   ไดระดับ กลุมคุณภาพ 

1.1  ผลการแนะนําสงเสริม พัฒนา และแกไขปญหาดานการดําเนินงานของสหกรณและกลุม
เกษตรกร                

1.2  ผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณของงาน/โครงการ ซึ่งเปนตัวชี้วัดสําคัญตาม
เอกสารงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จํานวน 16 โครงการ (สสจ.ตรัง ดําเนินการ 9 โครงการ 6 กิจกรรมยอย 

1.3  ผลการกํากับ และติดตามการดําเนินงานของสหกรณ/กลุมเกษตรกรตามโครงการไทยนิยม        
 ยั่งยืน ของกรมสงเสริมสหกรณ  

     1.4 ผลการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ                          
ไดระดับ กลุมมาตรฐานระดับดี  
องคประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนากระบวนงานในการปฏิบัติราชการ                       
ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2   ไดระดับ  กลุมมาตรฐานระดับดี 

      2.1 กระบวนการวางแผนการปฏิบัติงานและการกําหนดเปาหมายของงาน/โครงการ (Action Plan)                   
     2.2 กระบวนการติดตาม/เรงรัดการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่หนวยงานไดรับ                                

         2.3 การจัดทําแผนแนะนํา สงเสริมและพัฒนาสหกรณ/กลุมเกษตร ป 2563                                         
องคประกอบที่ 3  ประสิทธิภาพของการจัดสงรายงานขอมูลและจัดทําฐานขอมูลสําคัญ                                  
ผลการประเมินองคประกอบท่ี 3  ไดระดับกลุมคุณภาพ 

     3.1 การจัดสงขอมูล รายงาน และเอกสารสําคัญตาง ๆ ตามที่กําหนด                                      
     3.2 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของหนวยงาน (Annual Report)                               

         3.3 การรายงานและจัดทําฐานขอมูล/สารสนเทศท่ีสําคัญเพื่อรองรับภารกิจของหนวยงาน                       
               3.4 การรายงานขอมูลการติดตามการใชประโยชนจากอุปกรณ/สิ่งกอสรางที่สหกรณและกลุม
เกษตรกรไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  และนําขอเสนอแนะ ขอบกพรองในสวนตาง ๆ นําไปเพ่ือ 
ปรับปรุง และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอไป   
           4.2 เรื่อง แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) (1 ต.ค. 62 –                    
31 มี.ค. 63) และแผนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) โดยใช
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
แผนงานพื้นฐาน   ดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเติบโตจากภายใน 
ผลผลิต/โครงการ   สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหเปนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับชุมชน 
กิจกรรมหลัก   สงเสริมและพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกร 
กิจกรรมรอง   สงเสริมและพัฒนาสหกรณ/กลุมเกษตรกรใหมีความเขมแข็งตามศักยภาพ 
วัตถุประสงค   เพื่อแนะนํา สงเสริม สนับสนุน พัฒนาและกํากับสหกรณ/กลุมเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง 
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งานที่ดําเนินการ ประกอบดวย 4 ดาน ดังนี้ 
1) ดานการบริหารงาน งบประมาณและยุทธศาสตร 

1.1 บริหารและกํากับการใชจายงบประมาณ รวมทั้งบริหารการเบิกจาย รอยละ 100 

1.2 จํานวนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีผลสัมฤทธิ์ตอคาเปาหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ รอยละ 75 

2) ดานการสงเสริมและพัฒนาดานองคกร 

2.1 สหกรณ/กลุมเกษตรกรไดรับการพัฒนาความเขมแข็งตามศักยภาพ (สหกรณ/กลุมเกษตรกร
ทั้งจังหวัด ณ วันที่ 30 ส.ค. 62) 
2.2 จํานวนสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรเพิ่มขึ้น (เฉลี่ย 8 ราย/สหกรณ และ 2 ราย/                   
กลุมเกษตรกร) 
2.3 สหกรณผานเกณฑมาตรฐานของกรมสงเสริมสหกรณ 
2.4 จํานวนกลุมเกษตรกรผานเกณฑมาตรฐานกลุมเกษตรกร 

3) ดานงานสงเสริมและพัฒนาดานการดําเนนิธุรกิจ 

3.1 สหกรณ/กลุมเกษตรกรที่ดําเนินธุรกิจ มีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นจาก                 
ปกอนไมนอยกวารอยละ 3 
3.2 สหกรณ/กลุมเกษตรกรไดรับการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพเพื่อสนับสนุนการประกอบ
อาชีพและใหบริการกับสมาชิก 
3.3 สหกรณ/กลุมเกษตรกรใชประโยชนจากอุปกรณ/สิ่งกอสรางที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากภาครัฐ (กรม จว. และแหลงอื่น ๆ) ไดตามวัตถุประสงค 

4) ดานงานกํากับ ดูแล ตรวจสอบและคุมครองระบบสหกรณ 

4.1 สหกรณ/กลุมเกษตรกรไดรับการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและแกไขตามแนวทางที่กรมฯ กําหนด 
4.2 สหกรณ/กลุมเกษตรกรไดรับการตรวจติดตาม/เฝาระวัง และตรวจการที่มีประสิทธิภาพ                

เพื่อปองกันการเกิดขอบกพรอง และปองกันการเกิดการทุจริตทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติ และไดรับแผน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) งบดําเนินงาน จํานวน 1,169,300.- บาท  

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ   

- คาใชจายในการปฏิบัติงาน    จํานวน  637,800.- บาท 

- คาจางเหมาและบริการ (หามถัวจาย)  จํานวน  388,800.- บาท 

- คาสาธารณูปโภค (หามถัวจาย)  จํานวน  142,700.- บาท      

รายละเอียดฝายบริหารทั่วไปไดสําเนาแจงกลุมงาน กลุมสงเสริมสหกรณ 1 – 3 และผูเกี่ยวของทราบแลว 

     มติท่ีประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ   

          4.3 สถานะสหกรณ/กลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขอมูล ณ 1 ก.ย. 
62) เพื่อใชในการจัดทําแผนปฏิบตัิงาน ป 63  
  นางสาวณัฐนันท  ศรีวิรักษ ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน แจงใหที่ประชุมและ
ผูเกี่ยวของทราบวา ฝายบริหารทั่วไปกําลังจัดทําทะเบียนสรุปสถานะของสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําป 
พ.ศ. 2563 (ขอมูล ณ 1 ก.ย. 62) จะจัดสงใหกลุมงาน กลุมสงเสริมสหกรณ 1 – 3 และผูเกี่ยวของในวันที่ 
25 ตุลาคม 2562  

   มติท่ีประชุม รับทราบ  
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  4.4 การจัดทํารายงานประจําป 2562 ของสํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง 
  นางสาวณัฐนันท  ศรีวิรักษ ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน แจงใหที่ประชุมและ
ผูเกี่ยวของทราบวา ฝายบริหารทั่วไป จะจัดสงรูปแบบการจัดทํารายงานประจําป 2561 พรอมไฟลขอมูลเลม
รายงานประจําป 2561 เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทํารายงานประจําป 2562 โดยจะดําเนินการจัดสงให
กลุมงาน กลุมสงเสริมสหกรณ 1 – 3 และผูเกี่ยวของในวันที่ 28 ตุลาคม 2562  

  มติท่ีประชุม ประธานในที่ประชุมฯ แจงใหฝายบริหารดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2562 (Annual Report) มีหนาที่ในการ
ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ของขอมูลและรูปแบบรายงานในภาพรวมใหมีความสมบูรณ โดยกําหนด                      
ใหกลุมงาน กลุมสงเสริมสหกรณ 1 – 3 คัดเลือกตัวแทนกลุมละ 1 เปนคณะทํางาน โดยใหนายสงบ  เย็นใจ 
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1 เปนประธานคณะทํางาน และนางสาวณัฐนันท  ศรีวิรักษ นักวิเคราะห
นโยบายและแผน เปนคณะทํางาน/เลขานุการ   

             4.5 เรือ่งการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  นางสุภาพร ทหารไทย นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ แจงใหที่ประชุมทราบวา กองคลังได
แจงการโอนเงิน ครั้งที่ สช(พ) 3/2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 โดยโอนเงินตามแผนปฏิบัติงานและ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) โดยใชงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน เปนงบดําเนินงาน จํานวน 1,169,300.- บาท ดังนี้ 
  1. เปนคาใชจายในการปฏิบัติงาน          637,800.-  บาท 
  2. เปนคาจางเหมาและบริการ (หามถัวจาย)       388,800.-  บาท 
  3. เปนคาสาธารณูปโภค (หามถัวจาย)        142,700.-  บาท 

ยังไมมีการเบิกจายงบประมาณ 

   มตทิี่ประชุม รับทราบ   

 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ 
   กลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ 
   5.1 เรื่อง เงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณ 
   นางสาวสุมาลี มาสุวรรณ นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ แจงใหที่ประชุมทราบวา            
สหกรณท่ีไดประชุมใหญสามัญเรียบรอยแลวที่ยังมาไดสงหนังสือสัญญาค้ําประกันเงินกูฯ เพิ่มเติมฝากเจาหนาที่
สงเสริมสหกรณท่ีรับผิดชอบใหดําเนินการดวย 

   มติท่ีประชุม รับทราบ 

   5.2 เรื่อง กําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันของสหกรณ 
   นางสาวสุมาลี มาสุวรรณ นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ แจงใหที่ประชุมทราบวา 
สหกรณท่ียังไมไดสงขอความเห็นชอบกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําระกันประจําป 2562 ดังนี้ 

กลุมสงเสริมสหกรณ 1 ไดแก ชุมนุมสหกรณจังหวัดตรัง จํากัด และสหกรณการเกษตร 
อุตสาหกรรมตรัง จํากัด  

กลุมสงเสริมสหกรณ 2 ไดแก สหกรณเครดิตยูเนี่ยนชุมชนปะเหลียน จํากัด และสหกรณ
กองทุนสวนยางรวมใจ ต.บานนา จํากัด 

กลุมสงเสริมสหกรณ 3 ไดแก สหกรณกองทุนสวนยางบานคลองโตนพัฒนา จํากัด 
ฝากเจาหนาที่สงเสริมสหกรณที่ดูแลชวยติดตามใหสหกรณดําเนินการดวย  

   มติท่ีประชุม รับทราบ 
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   กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ 
  5.3 เรื่อง ขอสั่งการของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
(นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ) 
  นางสาวอุไรรัตน พรหมหนู นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ แจงใหที่ประชุมทราบวา 
ตามที่รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ) ไดลงพื้นที่ จังหวัด
อางทองและอุทัยธานี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562  และใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรรวบรวมขอสั่งการ 
ของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไวดังนี้ 
 
ขอสั่งการ หนวยงานที่เกี่ยว 
1. การจัดทําสหกรณชุปเปอรมารเก็ต จังหวัดละ 1 แหง 
    - เพื่อเปนสถานที่จําหนายสินคาสหกรณที่มีคุณภาพและปลอดภัย  
ทั้ง ขาวสาร ผัก ผลไม เนื้อสัตว ไขไก และอาหารแปรรูป กระจายไปตาม
จังหวัดตาง ๆ โดยการบรูรณาการ ความรวมมือกันในเครือขายของสหกรณ  
ซึ่งจะเปนศูนยรวมสินคาสหกรณท่ัวประเทศไทย 

กรมสงเสริมสหกรณ 
 
 

2. การสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรในการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 
    - สงเสริมใหเกษตรกรรรวมกลุมกันผลติสินคาที่ไดมาตรฐาน GAP และ
มาตรฐานออรแกนิค เพื่อลดการใชสารเคมีในการทําเกษตร และพัฒนาการ
ผลิตสินคาเกษตรของไทยมีคุณภาพและปลอดภัย 
    - ใหหนวยงานบูรณาการในการสรางความเขาใจและสงเสริมเกษตรกรที่เขา
รวมโครงการจัดที่ดินทํากินใหกับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล ใหผลิตสินคา
เกษตรปลอดภัย ลดการใชสารเคมี รวมทั้งหาตลาดแหลงจําหนายใหกับ
เกษตรกร 
    - ขอใหหนายงานในกระทรวงเกษตรฯ บูรณาการกับสภาเกษตรกรจังหวัด
ในการรวมมือกันกําหนดเปาหมายนําสิ่งที่ดีสูผูบริโภค เพราะประเทศไทยจะ
เปนครัวโลก กระทรวงเกษตรฯ จึงมุงเนนสงเสริมใหผูบริโภคไดมีโอกาสเลือก
ซื้อสินคาที่สะอาดปลอดภัยและไดมาตรฐาน พรอมทั้งรณรงคใหเกษตรกรไทย
หันมาใชปุยอินทรีย และพยายามลดการใชปุยเคมีลง 

กรมวิชาการเกษตร 
กรมสงเสริมสหกรณ 
กรมพัฒนาที่ดิน 
สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม 
เกษตรและสหกรณจังหวัด 
เกษตรจังหวัด 
สภาเกษตรกรจังหวัด 

3. การจัดทํามาตรฐานบัญชีสําหรับสหกรณการเกษตร 
    - ใหกรมตรวจบัญชีสหกรณจัดทําระบบมาตรฐานบัญชีสําหรับสหกรณ เพื่อ
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานบัญชี และระบบตรวจสอบเพ่ือสรางความ
โปรงใน และสะดวกตอการตรวจสอบ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
กรมสงเสริมสหกรณ 

     สําหรับจังหวัดตรัง สหกรณท่ีเปนองคกรหลักระดับอําเภอสวนใหญก็ไดทําธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย
อยูหลายสหกรณ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกสหกรณที่จะเขารวมโครงการดังกลาว   

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
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5.4 เรื่อง การสํารวจเคมีอันตราย 3 ชนิด 
  นางสาวอุไรรัตน พรหมหนู นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ แจงใหที่ประชุมทราบวา 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณมีนโยบายยกเลิกการใชสารเคมี 3 ชนิด  ไดแก พาราควอต ไกลโฟเซต             
และคลอรไพริฟอส และสํานักงานสหกรณจังหวัดไดสํารวจสารเคมีคงเหลือที่สหกรณ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 
2562 ปรากฏวาสหกรณที่มีสารเคมี คงเหลือจํานวน 21 สหกรณ ประกอบดวย พาราควอต จํานวน 406 
แกลลอน 1,732 ลิตร ไกลโฟเซต จํานวน 1,287 แกลลอน 2,343 ลิตร และคลอรไพริฟอส จํานวน            
12 ลิตร  
  ไดขอใหเจาหนาที่สงเสริมสหกรณแจงสหกรณไมควรสั่งสารเคมีทั้ง 3 ชนิดดังกลาวแลว 

   มติท่ีประชุม รับทราบ 

   กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ 
   5.5 เรื่อง มาตรฐานสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

นายจรวย  ภูมิชาติ นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ แจงใหที่ประชุมทราบสหกรณและ 
กลุมเกษตรกรที่ผานเกณฑมาตรฐาน ประจําป 2563 และเปาหมายป 2563 ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 
2562  
 

จํานวนสหกรณ ออมทรัพย การเกษตร บริการ เครดติยูเน่ียน ประมง A B C F

1 กลุมสงเสริมสหกรณ 1 27 8 14 4 1 5 14 3 4 5 20

 - นายสุวัฒนชัย  สุวรรณเกษา 4 2 1 2 4 1 2 5

 - นางฐิตารีย   เสียมไหม 2 4 1 1 2 5 1 1 5

 - นางสาวศิริวรรณ  ชูตรัง 2 4 1 3 1 1 1 5

 - นางสาวธนัฏฐา  เดชอรัญ 4 2 2 2 2 5

2 กลุมสงเสริมสหกรณ 2 23 18 3 1 1 2 9 5 5 2 16

 - นายเสกสรรค  กาฬษร 8 1 1 3 2 3 6

 - นายอรุณ   พวงพวา 4 1 1 2 2 1 4

 - นายมีศักด์ิ  พัวเจริญเกียรติ 6 2 1 4 1 2 1 6

3 กลุมสงเสริมสหกรณ 3 24 3 21 1 8 2 10 4 18

 - นายสงบ  เย็นใจ 5 1 3 1 4

 - นายสิทธิรักษ  สมาธิ 7 2 2 2 1 5

 - นายพงษพันธ  ขาวคง 2 5 3 3 1 5

 - นางสาวพิมลรัตน  เชาวนวุฒิกุล 1 4 1 2 2 1 4

4 กลุมงาน

 - นางสาวสุมาลี  มาสุวรรณ 1

 - นายปกาศิต  สมาธิ 4

 - นางสาวเครือฟา  สงเนียม 1

 - นางสุภาพร  ทหารไทย 2

รวม 74 11 53 7 2 1 16 31 10 19 11 54

เปาหมาย 

ป 63 (A,B)

สหกรณดําเนินการ

ขอมูลสหกรณ   ณ  1  ตลุาคม  2562

มาตรฐาน
ท่ี รายการ ชําระบัญชี

 
  

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
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 5.6 เรื่อง การจัดตั้งกลุมเกษตรประจําปงบประมาณ 2562 

 นายจรวย ภูมิชาติ  นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ แจงใหที่ประชุมทราบวา                    

ในปงบประมาณ 2562 ไดจัดตั้งกลุมเกษตรกรจํานวน 2 กลุม คือ 

  1. กลุมเกษตรกรทําสวนตะเสะ ไดรับจดทะเบียนจัดตั้งกลุมเกษตรกรไวแลว ตั้งแต

วันที่ 24 กันยายน 2562 จํานวนสมาชิกแรกตั้ง จํานวน 39 คน 

  2. กลุมเกษตรกรทําสวนเกาะสุกร ไดไดรับจดทะเบียนจัดตั้งกลุมเกษตรกรไวแลว 

ตั้งแตวันที่ 8 สิงหาคม 2562 จํานวนสมาชิกแรกตั้ง จํานวน 41 คน 

 ทางกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ ไดทําหนังสือแจงกลุมงาน, กลุมสงเสริมสหกรณ, เกษตร

จังหวัด และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณตรังเรียบรอยแลว 

 มติทีประชุม รับทราบ 

 กลุมตรวจการสหกรณ 

 5.7 เรื่อง สํารวจขอมูลการใหกูและการใหสินเชื่อของสหกรณออมทรัพยและสหกรณและ

สหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

 นายปกาศิต สมาธิ นักวิชาการสหกรณชํานาญการ แจงใหที่ประชุมทราบวา กรมสงเสริม

สหกรณไดดําเนินการรางกฎกระทรวงวาดวยการใหเงินกูและการใหสินเชื่อของสหกรณออมทรัพยและ

สหกรณเครดิตยูเนี่ยน ตามมาตรา 89/2 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม โดย

พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และรับฟงความคิดเห็นจากขบวนการสหกรณเพื่อนํามา

ปรับปรุงรางกฎกระทรวงดวยแลวนั้น 

 กรมสงเสริมสหกรณ ไดพิจารณาแลวเห็นวา การออกกฎกระทรวงดังกลาวจะตองมีการ

พิจารณาขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลสนับสนุนเชิงลึกเปนการเฉพาะ เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับ

สหกรณและสมาชิก เห็นควรสํารวจขอมูลหลักเกณฑการใหเงินกูและการใหสินเชื่อของสหกรณออมทรัพย

และสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเพิ่มเติม จึงเห็นควรใหสํานักงานสหกรณจังหวัด ดําเนินการประชาสัมพันธและ

สนับสนุนใหสหกรณออมทรัพยทุกแหงและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน (เฉพาะที่มีรายไดประจําหัก ณ ที่จาย)           

ในจังหวัดสงขอมูลแบบสํารวจภายในวันที่ 15 ต.ค. 62 ทางกลุมตรวจการสหกรณไดทําหนังสือถึงสหกรณ

ออมทรัพยทุกแหงเรียบรอยแลว และไดรับขอมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 จํานวน 2 สหกรณ คือ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณาสุข จํากัด และสหกรณออมทรัพยครูตรัง จํากัด คงเหลืออีก 11 สหกรณ ดังนี้ 

 1. สอ.ตํารวจตรัง จํากัด 

 2. สอ.นักสหกรณตรัง จํากัด 

 3. สอ.รพ.ตรัง จํากัด 

 4. สอ.กวางไพศาล จํากัด 

 5. สอ.สานสมัพันธตรัง จํากัด 

 6. สอ.โตโยตาตรัง จํากัด 

 7. สอ.กํานันผูใหญบาน อ.กันตัง จํากัด 

 8. สอ.ชุมนุมปะเหลียน จํากัด 

 9. สอ.ร.15 พัน 4 จํากัด 
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 10. สอ.อบต.ตรัง จํากัด 

 11. สอ.กํานันผูใหญบาน อ.หวยยอด จํากัด 

 กรมสงแสริมสหกรณ ไดขยายระยะเวลาการสงแบบสํารวจไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2562 

ฝากเจาหนาที่สงเสริมสหกรณแจงใหสหกรณเปาหมายดําเนินการจัดสงภายในเวลาที่กําหนด 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

 กลุมสงเสริมสหกรณ 1 - 3 

 5.8 เรื่อง ประกาศเกียรติบัตรสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 นายสุวัฒนชัย สุวรรรเกษา นักวิชาการสหกรณชํานาญการ แจงใหที่ประชุมทราบวา             

กรมสงเสริมสหกรณ ไดพิจารณาการตรวจประเมินสหกรณ ตามหลักเกณฑการประเมิน และระเบียบกรม

สงเสริมสหกรณ วาดวยเกียรติบัตรสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2562 มีสหกรณที่ไดรับการ

ประกาศเกียรติบัตรสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 68 แหง  

จากผลการบริหารจัดการองคกรที่ผานมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งจังหวัดตรังไดสหกรณออมทรัพย          

สาธารณาสุขตรัง จํากัด 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

  5.9 เรื่อง การติดตามแกไขขอสังเกตที่ตรวจพบจากตรวจสอบบัญชีชุมนุมสหกรณ           
จังหวัดตรัง จํากัด 

 นายสุวัฒนชัย สุวรรรเกษา นักวิชาการสหกรณชํานาญการ (ผูอํานวยการกลุมสงเสริม 

สหกรณ 1) ในฐานะผูแนะนําสงเสริมสหกรณ ชุมนุมสหกรณจังหวัดตรัง จํากัด แจงใหที่ประชุมทราบวาจาก

ผลการประชุมของชุมนุมฯ ครั้งลาสุด ไดรายงานการแกไขตามหนังสือสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณตรัง                  

ที่ กษ 01 ตง/709 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอใหสหกรณแกไขงบการเงินและรายละเอียด

ประกอบงบการเงิน และชุมนุมฯ ไดดําเนินการตามรายงานขอสังเกตที่ตรวจพบ และแกไข ดังนี้ 

 1. การออกตัว๋ 50 ลานบาท 

     คดีนี้ ในสวนของการออกตั๋วสัญญาใชเงิน โดยนางนิตรดา อาจเส็ม อดีตผูจัดการ          

เงินดังกลาวไมไดเขาบัญชีชุมนุมฯ แตผูเสียหายไดแจงความดําเนินคดีแลว ศาลมีคําพิพากษามาให                

นางนิตรดา อาจเส็ ม และนางสาวกาญจนา ชู ช วย ชํ าระคืนใหแกผู เสี ยหายพรอมดอกเบี้ ย                      

ชุมุนมฯ ไมไดเสียหายใดๆ 

    สวนคดีปลอมแปลงเอกสารชุมนุมฯ เปนโจทกฟองศาลยกฟอง เนื่องจากคดีแรกตัดสินแลว 

 2. การแกไขสัญญาซื้อขายยางพารา จํานวน 24,582,861.97 บาท 

     ในสวนนี้ ชุมุนมฯ ไดมอบเอกสารสัญญาแกไขซื้อขายยางพาราใหแกสถานีตํารวจภูธร

อําเภอเมืองตรัง ขณะนี้อยูระหวางตั้งขอกลาวหาเพื่อหาผูรับผิดชอบตอไป 

 3. การสงมอบสินคาแตมีการโอนเงินเกิดผลตางตองรับผิดชอบ 52,029.00 บาท 

     กรณีที่เกิดจากชุมนุมขายยางใหกับ สกก.ยานตาขาว จํากัด จํานวน 950,122.00 

กิโลกรัม กิโลกรัมละ 48.05 บาท เปนเงิน 45,653,362.10 บาท และ สกก.ยานตาขาว จํากัด ไดโอนให

ชุมนุมฯ 5 ลานบาท แตยางตกชั้น สกก.ยานตาขาว จํากัด ขอรับยางเพียง 104,058 กก. กก.ละ 48.05 

บาท เปนเงิน 4,999,986.90 บาท และมีการแกไขสัญญาทราบกันทั้งสองฝายแลวใหเปนไปตาม           
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ความจริง แตเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สกก.ยานตาขาว จํากัด เสนอกิโลกรัมละ 48.55 บาท            

เงิน 5,052,015 บาท ตางกัน 52,029 บาท แตความจริงสินคายังไมไดสงมอบ แตมีบุคคลภายนอก

เสนอราคา กิโลกรัมละ 49.67 บาท น้ําหนัก 104,058 กิโลกรัม ทําใหชุมุนมฯ ขายยางจํานวนดังกลาว

ไปและชุมุนมฯ ไดกําไร 116,546.96 บาท เพื่อหักของ สกก.ยานตาขาว จํากัด ออกไปแลว ชุมุนมฯ จะมี

กําไร 64,515.96 บาท 

 4. สินคาขาดป 2560 เปนเงิน 83,589,346.61 บาท  

  4.1 สินคารับฝากท่ีสหกรณไมไดบันทึกซื้อ 21,368 กก. เงิน 1,544,692.72 บาท 

   มติคณะกรรมการดําเนินการ บันทึกเปนสินคาขาดบัญชี 

  4.2 บันทกึบัญชีขายที่ไมมีการสงมอบสินคา มี 2 ยอด 

     4.2.1 ยางพารา 563,011.94 กก.  เปนเงิน 44,983,607.24 บาท 

      4.2.2 ยางพารา 361,530 กก. เปนเงิน 31,561.56 บาท 

  4.3 สินคาของชุมนุมสหกรณที่ไมไดบันทึกขายและไมมีการขายจริงเปนสินคาคงเหลือ 

    ยางพาราอัดกอน 73,000 กก. เปนเงิน 5,499,481.65 บาท 

    รวม 1,018,909.94 กก. เปนเงิน 83,589,346.61 บาท 

 5. สินคาขาดบัญชี ป 2561 น้ําหนัก 2,606,002.70 กก. เปนเงิน 135,938,557.40 บาท 

  5.1 ขายโดยไมไดบันทึกบัญชีขายและเงินไมเขาบัญชีชุมนุมสหกรณ 

        ยางอัดกอน 120,000 กก. เปนเงิน 6,660,000.00 บาท 

  5.2 ขายโดยไมไดบันทึกบัญชีขายและเงินไมเขาบัญชีชุมนุมสหกรณ 

                             ยางแผนรมควันชั้น 3 79,928 กก. เปนเงิน 3,546,973.53 บาท 

                             คดีนี้ศาลตัดสินใหนางนดิรดา อาจเส็ม เปนผูชําระคืนภายใน 2 ป 

  5 .3  มีสต็อกยางแต ไมมี ยาง ใหตรวจนับ  1 ,685,527.00 กก .  เปน เ งิน 

82,079,191.00 บาท 

  5.4 ยางฝากขายแตไมมียางใหตรวจนับ 90,000 บาท เปนเงิน 4,365,000.00 บาท 

  5.5 สต็อกยางแตไมมียางใหตรวจนับ 94,330 กก. เปนเงิน 5,142,871.60 บาท 

  5.6 ซื้อยางจากการยางแหงประเทศไทยแตไดยางไมครบ 1,900 กก. เปนเงิน 

89,015.00 บาท 

  5.7 สินคาขาดตนทางและปลายทาง 46,056.71 กก. เปนเงิน 2,379,288.09 บาท 

  5.8 รายการชําระสินคายางมากและบันทึกตัดชําระหนี้ผิดราย น้ํ าหนักรวม 

488,261.00 บาท เปนเงิน 31,736,217.28 บาท 

  อนึ่ง ปบัญชี 2560 คือ 1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560 

        ปบัญชี 2561 คือ 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561 

  จึงเรียนมาเพื่อใหที่ประชุมทราบ และแกไขขอบกพรองของชุมนุมสหกรณจังหวัดตรัง 

จํากัด ตอไป 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 



 

 

��

 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณา 

   ไมม ี 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ 

   ไมมี 

เลิกประชุม เวลา    16.30    น. 

                                                     
        ลงชื่อ      นิชกานต ชัยปน 
                 ( นางนิชกานต ชัยปน )  
                   เจาพนักงานธุรการ 
                ผูจดรายงานการประชุม 
 

        ลงชื่อ  นางสุภาพร  ทหารไทย 
                           ( นางสุภาพร ทหารไทย  ) 
                     นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
              ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 

  

     
    


