
 
 

รายงานการประชุม ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ 
ของสํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 

ครั้งท่ี 10/๒๕61 วันท่ี 4  ตุลาคม  ๒๕61 
ณ  หองประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 

 

ผูเขาประชุม  จํานวน  33  คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ท่ี           ช่ือ -  สกุล                                ตําแหนง  
1. นายอาทิตย  สุกเหลือ   สหกรณจังหวัดตราด 
2. นายโชคดี  หนูเพ็ชร   ผูอํานวยการกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ  
3. นายประสาน  พะนอจันทร  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ  
4. นายธีรวุฒิ  ใจด ี   น ัก จัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
5. นายธีระศักดิ์  กิมยูฮะ   ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1 
6. นายวสันต  สุขเสมอกุล  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 2 
7. นายทิวา  ศิติสาร   ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 4                    
8. นางสาวสุชาดา  จนิดาวงษ  ผูอํานวยการกลุมตรวจการสหกรณ 
9. นางสาวศิริวรรณ  สุขสวัสดิ ์  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
10. สิบเอกวีรวัฒน  สุริยะ           นักวิชาการสหกรณชํานาญการ  
11. นายอํานาจ  กูลกัลยา                   เจาพนักงานสงเสริมสหกรณชํานาญงาน   
12. นางสาวพรรษรัชต  ตติชรา  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณชํานาญงาน    
13. นางสาวพิกุล  คุมปลี   เจาพนักงานสงเสริมสหกรณชํานาญงาน 
14. นายอนันต  ยังสติ   นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
15. นางสาวอังสนา  พิพฒันพุทธพันธ       นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ  
16. นายชัยขจร  แกลวกลา  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ   
17. นางสาวรุงทิพย  พงษไพบูลย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
18. นายภูมินทร  มณีคีรีสุวรรณ           พนักงานขับรถยนต (ส2)  
19. นายชโยดม  กัณหวงศ  นิติกร      
20. นางวิริยา  สีนวล   นักวิชาการสหกรณ 
21. นางสาวภสัธิดา  วิรันทนา  นักวิชาการสหกรณ    
2 2 .  นางภณิดา บุญเนาว   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
23. นางสาวพิมลรัตน ทิมดอน  นักวิชาการสหกรณ     
24. นางสาวศิริลักษณ  รัยวรัก  นักวิชาการมาตรฐานสินคา    
25. นางสาวนิตยา รัยวรัก  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ 
26. นางปยพร  บุญช ู   เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ 
27. นางสาวจันทรจิรา  ชวยทุกข  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ 
28. นางสาวสุปราณี  สุขสวัสดิ์  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
29. นางสาวสุทธิรักษ  วงษทองดี  เจาพนักงานธุรการ 
30. นางสาวสุรตัน อรุณรัตน  เจาพนักงานธุรการ 
31. นางสาวแอว   สารเนตร  พนักงานทําความสะอาด (จางเหมารายป) 
32. นายณัฐวัชต  เต็กมงคล  พนักงานขับรถยนต (จางเหมารายป)  
33. นายทัศนัย  ฟองมาศ   พนักงานขับรถยนต (จางเหมารายป) 



 
 

- 2 - 

ผูไมไดเขารวมประชุม    จํานวน 5  คน 
1. นายธนทัศน ทิมกระจาง  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ  ลาพักรอน 
2. นางบุศริน  ธันยาวาท       เจาพนักงานสงเสริมสหกรณชํานาญงาน   ลาพักรอน 
3. นางสาวจุฬาภา  กิสลัย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ    ลาปวย 
4. นางสาวอรฉัตร  อินทรโชต ิ  นักวิชาการสหกรณ     ไปราชการ 
5. นายอารักษ  อุตราช   พนักงานขับรถยนต (จางเหมารายป)   ไปราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

เมื่อที่ประชุมพรอมแลว  นายอาทิตย  สุกเหลือ  สหกรณจังหวัดตราด ประธานในที่ประชุมเปดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังตอไปน้ี 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

           1.1 การประชุมหัวหนาสวนราชการครั้งท่ี 9/2561 เมื่อวันท่ี 27 กันยายน  2561 

           นายอาทิตย  สกุเหลือ ตําแหนง  สหกรณจังหวัดตราด เขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการ โดยแจง ดังน้ี  

   เรื่องท่ี 1 การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในเรื่องการแตงกาย และการรวมงานรัฐพิธี 

  - ขอความรวมมือหัวหนาสวนราชการทุกสวนราชการ กรณีที่จังหวัดจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีตางๆ 
ขอใหหัวหนาสวนราชการเขารวมทุกครั้ง 

 - ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการและเจาหนาที่ของสวนราชการ ตองแตงกายอยางสุภาพ
เหมาะสมขณะปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางย่ิงการแตงเครื่องแบบปกติขาว และเครื่องแบบขาราชการตามสังกัดใหถือ
ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอยางเครงครัด (ผูหญิง : รวบเก็บผม สวมถุงนอง และรองเทาหุมสน, ผูชาย : สวม
รองเทาหนังสีดําผูเชือก) 

เรื่องท่ี 2 ขอความรวมมือในการรณรงคการเปน “จังหวัดสะอาด” เชน การใชปนโต ถุงผา และพาชนะอื่น
แทนการใชถุงพลาสติก และกลองโฟม หรือ การรณรงคใหมีการจัดการขยะดวยตนเอง และขยะในชุมชน 

          เรื่องท่ี 3 แนะนําหัวหนาสวนราชการท่ียายมาใหม/ยายไป 
                     ยายไป   1) นางรัศมี  สุจโต    ประกันสังคมจังหวัดตราด 
         ยายไปดํารงตําแหนง  ผูอํานวยการสํานักเสริมสรางความมั่นคงแรงงานนอกระบบ 
     2) นายปติฉัตร  ธนนวนนท ผอ.สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ระยอง  
         ยายไปดํารงตําแหนง  ผอ.สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ระยอง  
           ยายมา   นายสุทัศน  วิเชยละ  ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด   

          มติท่ีประชุม  รับทราบ  

1.2 นโยบายกรมสงเสริมสหกรณในการาขับเคลื่อนการพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณ/ กลุมเกษตรกร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ไดมอบนโยบาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ซ่ึงแผนจริงๆ ของกรมสงเสริม
สหกรณยังไมออก แตทานอธิบดีฯ ไดเนนย้ํา ดังน้ี 
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 1) แนวทางการพัฒนาสหกรณการเกษตรเปนองคกรหลักระดับอําเภอ  
  - แผนงาน 1 อําเภอ 1 สหกรณ 
  - เปาหมาย 878 อําเภอ 
  - วิธีการ จัดทําแผนการขับเคลื่อนการพฒันาสหกรณภาคการเกษตร เปนองคหลกัระดับอําเภอ 
  - ระยะเวลา 3 ป(2562 – 2564) 
  - ผลลัพธ สหกรณมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางรวบรวมฯ การสรางมูลคาเพิ่มฯ และเปน

องคกรหลักของอําเภอ 
 2) แนวทางการพัฒนาสหกรณการเกษตรรูปพิเศษ 
  - แผนงาน การสรางมูลคาเพิ่มในพืชเศรษฐกิจ 
  - เปาหมาย สหกรณการเกษตรรูปพิเศษ 
  - วิธีการ จัดทําแผนการขับเคลื่อนเพิ่มศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณ 
  - ระยะเวลา 3 ป (2562 – 2564) 
  - ผลลัพธ สหกรณเปาหมายมีศักยภาพการสรางมูลคาเพิ่มในผลิตผลหลักเพิ่มสูงข้ึน 
 3) งานกํากับตองเขมขนในการแกปญหา เพราะฉะน้ัน กลุมสงเสริมสหกรณ 1 – 4 ตองเขาไปดูสหกรณ

อยางใกลชิดถาเห็นวาสหกรณที่มีปญหา ตองรีบแกไขถาแกไขไมไดตองบริหารจัดการตามลําดับ สุดทายจําเปนตองใช
อํานาจนายทะเบียนสหกรณก็ตองใช โดยเฉพาะอยางยิ่งสหกรณออมทรัพย และสหกรณเครดิตยูเน่ียน เปนกรณีกํากับ
เฉพาะเรื่อง ซ่ึงกฎหมายกําลังแกไขอยู 

มติท่ีประชุม  รับทราบ และถือปฏิบัติ 

1.3 ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกรของสํานักงานสหกรณ
จังหวัดตราด ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 1) สรางความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร 
  - กิจกรรมที่ดําเนินการ  
    1. 1 สหกรณ 1 อําเภอ/ 1 หอการคา 
    2. สหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล 
    3. สรางเครือขายสหกรณระดับอําเภอ/ จังหวัด 
  - กลุมเปาหมาย สหกรณหลักระดับอําเภอ 
    1. สหกรณการเกษตรเมืองตราด จํากัด 
    2. สหกรณการเกษตรเขาสมิง จํากัด 
    3. สหกรณการเกษตรบอไร จํากัด 
    4. สหกรณการเกษตรแหลมงอบ จํากัด 
    5. สหกรณการเกษตรเกาะชาง จํากัด 
  - ผลที่คาดหวัง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตรตลอดหวงโซอุปทาน พืชหลัก 

ผลไม ปาลมนํ้ามัน ยางพารา 
  - ผลลัพธ สมาชิกเกษตรกรมีรายไดและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 2) สงเสริมสหกรณกลุมเกษตรกรใหมีบทบาทขับเคลื่อนนโยบายรัฐ  
  - กิจกรรมที่ดําเนินการ 
    1) ระบบเกษตรแปลงใหญในสหกรณ 
    2) กลุมสมาชิกผูผลิตสินคาเกษตรคุณภาพ 
    3) เชื่อมโยงเครือขายเรียนรู 
  - กลุมเปาหมาย เครือขายสหกรณผูรวบรวมผลไม  
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     1) สหกรณการเกษตรเขาสมิง จํากดั 
     2) สหกรณการเกษตรบอไร จํากดั 
     3) สหกรณสงเสริมธรุกจิภาคเกษตรจังหวัดตราด จาํกัด 
     4) สหกรณการเกษตรเพื่อการแปรรูปและสงออกจังหวัดตราด จํากดั 

  - ผลที่คาดหวัง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตรตลอดหวงโซอุปทาน พืชหลัก 
ผลไม ปาลมนํ้ามัน ยางพารา 

  - ผลลัพธ สมาชิกเกษตรกรมีรายไดและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 3) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินคา/ สรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร 

- กิจกรรมที่ดําเนินการ 
    1) มาตรฐาน GAP, GMP 
    2) พัฒนาบรรจุภัณฑ 
    3) Brand Coop Trat 
    4) การตลาด 

- กลุมเปาหมาย เครือขายสหกรณยางพารา/ปาลมนํ้ามัน, เครือขายสหรณ/กลุมเกษตรกรระดับ
จังหวัด 

- ผลที่คาดหวัง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตรตลอดหวงโซอุปทาน พืชหลัก 
ผลไม ปาลมนํ้ามัน ยางพารา 

  - ผลลัพธ สมาชิกเกษตรกรมีรายไดและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 4) ภารกิจพื้นฐาน/ งานประจาํ/ Unit Sch00l 

- กิจกรรมที่ดําเนินการ 
    1) ระบบสงเสริมสหกรณ 
    2) กํากบัและตรวจสอบ 
    3) วิชาการ, เงินทุน 
    4) Unit School 

- กลุมเปาหมาย สหกรณนอกภาคเกษตร รานสหกรณ CDC และสหกรณออมทรัพย – เครดิตยู
เน่ียน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

ฝายบริหารทั่วไป  ไดบรรจุรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ใหขาราชการ 
ลูกจางประจํา และพนักงานราชการทุกทานไดทราบใน Internet ของสํานักงานสหกรณจังหวัดตราด และเปดในที่ประชุม
ใหทุกคนไดอานพรอมกัน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง เมื่อไมมีผูใดขอแกไขรายงานการประชุม   

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง   เพื่อพจิารณา  

          นายอาทติย  สุกเหลือ ตําแหนง สหกรณจังหวัดตราด ไดแจงเรื่องตางๆ ใหที่ประชุมไดพิจารณารวมกัน ดังน้ี 

 3.1 แนวทางการจัดทาํแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีแบบรายงานดังน้ี 

 

 



 
 

- 5 - 

ชื่อสหกรณ/กลุมเกษตรกร....................................................... ผูรับผิดชอบ....................................................................

1. งานยุทธศาสตร สรางความเขมแขงใหสหกรณ/กลุมเกษตรกร

ประเด็นจุดออน/จุดแข็ง/ปญหาอุปสรรค/โอกาส ที่จําเปนตองพัฒนา

(วิเคราะห สถานการณปจจุบัน) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2. งานพื้นฐาน (งานประจํา)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ลงชื่อ.......................................................ผูรับผิดชอบ

      (.....................................................)

ตําแหนง.......................................................

                   (...............................................)

แผนปฎิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

กลุมสงเสริมสหกรณ.........................

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด

***********************************************

กิจกรรมที่ดําเนินการ ผลสําเร็จ/ผลผลัพธ ที่คาดหวัง
ระยะเวลาการดําเนินงาน (วัน)

ประเด็นในการแนะนํา/สงเสริมสหกรณ/กลุมเกษตรกร

ระยะเวลาการดําเนินงาน (วัน)
กิจกรรมที่ดําเนินการ ผลสําเร็จ/ผลผลัพธ ที่คาดหวัง หมายเหตุ

หมายเหตุ

ลงชื่อ.........................................ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ.........

      (................................................)

ตําแหนง..................................................

       อนุมัติ            ไมอนุมัติ

ลงชื่อ..............................................สหกรณจังหวัดตราด
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สถานะภาพ ดําเนินการ หยุด รวม

สหกรณ

กลุมเกษตรกร

วันที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2. งานพื้นฐาน (งานประจํา)

ลงชื่อ..........................................ผูรับผิดชอบ ไดตรวจสอบรายละเอียดเรียบรอยแลว

      (........................................) ลงชื่อ....................................................ฝายบริหารทั่วไป

(...............................................)

ลงชื่อ..........................................ผูอํานวยการกลุมสงเสริม/กลุมงาน..........

     (.......................................)  อนุมัติ  ไมอนุมัติ สาเหต.ุ.......................................

ลงชื่อ...................................................สหกรณจังหวัดตราด

   (..............................................)

สหกรณ/กลุมเกษตรกร

รับผิดชอบ (แหง)

1. งานยุทธศาสตร

ประเด็น/กิจกรรมที่ดําเนินการ

ชื่อ
สห

กร
ณ

/ก
ลุม

เก
ษต

รก
ร

หมายเหตุ

แผนปฎิบัติงาน (Action Plan)

ประจําเดือน...........................................พ.ศ.2562

ชื่อผูรับผิดชอบ...............................................................สังกัด............................................................

 

วันที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2. งานพื้นฐาน (งานประจํา)

ลงชื่อ..........................................ผูรับผิดชอบ ไดตรวจสอบรายละเอียดเรียบรอยแลว

      (........................................) ลงชื่อ....................................................ฝายบริหารทั่วไป

(...............................................)

ลงชื่อ..........................................ผูอํานวยการกลุมสงเสริม/กลุมงาน..........

     (.......................................)  อนุมัติ  ไมอนุมัติ สาเหต.ุ.......................................

ลงชื่อ...................................................สหกรณจังหวัดตราด

   (..............................................)

1. งานยุทธศาสตร

ประเด็น/กิจกรรม ที่ดําเนินการ

แผนปฎิบัติงาน (Action Plan)

ประจําเดือน...........................................พ.ศ.2562

ชื่อผูรับผิดชอบ...............................................................สังกัด............................................................

สถ
าน

ที่ด
ําเ

นิน
กา

ร
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1. งานยุทธศาสตร สรางความเขมแขงใหสหกรณ/กลุมเกษตรกร ผูรับผิดชอบ....................................................................

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ชื่อโครงการ................

วิธีการดําเนินการ

1..................

2................

2. งานพื้นฐาน (งานประจํา)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

กิจกรรม...........................

วิธีการดําเนินงาน

1.....................

2......................

ลงชื่อ.......................................................ผูรับผิดชอบ

      (.....................................................)

ตําแหนง.......................................................

      (................................................)

ตําแหนง..................................................

       อนุมัติ            ไมอนุมัติ

ลงชื่อ..............................................สหกรณจังหวัดตราด

                   (...............................................)

หมายเหตุ

ลงชื่อ.........................................ผูอํานวยการกลุม...............................

แผนปฎิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

กลุมงาน.............................................................................

สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด

***********************************************

กลุมเปาหมาย ผลสําเร็จ/ผลผลัพธ ที่คาดหวัง
ระยะเวลาการดําเนินงาน (วัน)

หมายเหตุโครงการ/กิจกรรมหลัก ที่ดําเนินการ

กิจกรรมที่ดําเนินการ กลุมเปาหมาย ผลสําเร็จ/ผลผลัพธ ที่คาดหวัง
ระยะเวลาการดําเนินงาน (วัน)

 

ประธานในที่ประชุม มอบใหฝายบริหารเปนผูรวบรวมและสรุปรายงานจากกลุมสงเสริม 1 – 4 เพื่อรายงาน
ประชุมประจําเดือนทุกเดือน และใหนําข้ึนเว็บไซต สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด ในการทําแผนใหทําแผน 5 เดือนกอน 
อนุมัติแลวถึงทําแผนปฏิบัติงานรายเดือน 

มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 
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3.2 มอบหมายผูรับผิดชอบการสงเสริมสหกรณในระดับจังหวัด 
 (1) รานสหกรณจังหวดัตราด จาํกัด มอบ นายโชคดี  หนูเพ็ชร 
 (2) รานสหกรณโรงพยาบาลตราด จํากดั  มอบ นายประสาน  พะนอจันทร 
 (3) สหกรณออมทรพัยครูตราด จํากัด มอบ นางสาวสุชาดา  จินดาวงษ 
 (4) สหกรณออมทรพัยสาธารณสุขตราด จํากัด มอบ สิบเอกวีรวัฒน  สรุิยะ 
 (5) สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. ตราด จาํกัด มอบ นายธนทัศน  ทิมกระจาง 
ประธานไดกลาวหารือ ทัง้ 5 สหกรณ น้ี ซ่ึงสหกรณที่เลือกมาน้ีไมใชสหกรณที่มีปญหา แตเปนสหกรณ

ขนาดใหญ ในที่ประชุมเห็นควรหรือไม 

          มติท่ีประชุม  ไมเห็นชอบใหมีการมอบหมายผูรับผิดชอบการสงเสริมสหกรณในระดับจังหวัด แตใหมอบหมายให
กลุมวิชาการรับผิดชอบสนับสนุนขอมูลและการสงเสริมสหกรณในแตละสหกรณเฉพาะ 5 สหกรณน้ี 

3.3 การปรับเปลี่ยน/หมุนเวียนผูรับผิดชอบสงเสริมสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
 (1) มอบ นางสาวภัสธดิา  วริันทนา  ตาํแหนง นักวิชาการสหกรณ จากเดิมดูแลกลุมสงเสริม

สหกรณ 4 ใหกลับมาดูแลกลุมสงเสริมสหกรณ 3 กลุมเดียว 
 (2) มอบ นางสาวอรฉัตร  อินทรโชต ิตําแหนง นักวิชาการสหกรณ ดูแลกลุมสงเสริมสหกรณ 4 

ทุกสหกรณ 
 (3) มอบ นางสาวพรรษรชัต  ตตชิรา ตาํแหนง เจาพนักงานสงเสรมิสหกรณชาํนาญงาน ดูแล

กลุมสงเสริมสหกรณ 3 รักษาการในตําแหนง ผูอาํนวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 3 

          มติท่ีประชุม  มอบ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมไปพิจารณาถาเห็นสมควรใหมาแจงสหกรณจังหวัดตราด ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมครั้งท่ีแลว  
นางสาวสุชาดา  จินดาวงษ  ตําแหนง  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ  ไดรายงานในที่ประชุม ดังน้ี  

                    4.1.1 สหกรณ / กลุมเกษตรกร เลิกอยูระหวางชําระบัญชี 

สหกรณ / กลุมเกษตรกรสหกรณ / กลุมเกษตรกร ผูชําระบัญชี ผูชําระบัญชี  การดําเนินการการดําเนินการ  

ชําระบัญชี ป 2561ชําระบัญชี ป 2561   
1. สหกรณโคนมเมืองตราด จํากดั1. สหกรณโคนมเมืองตราด จํากดั นายธีระศักดิ์  กิมยูนายธีระศักดิ์  กิมยูฮะฮะ อยูระหวางการจดัทรพัยสินอยูระหวางการจดัทรพัยสิน--หน้ีสินหน้ีสิน  

2. กลุมเกษตรกรทําสวนทากุม2. กลุมเกษตรกรทําสวนทากุม นายธีระศักดิ์  กิมยูนายธีระศักดิ์  กิมยูฮะฮะ อยูระหวางการจดัทรพัยสินอยูระหวางการจดัทรพัยสิน--หน้ีสินหน้ีสิน  

3. กลุมเกษตรกรทําสวนบอพลอย3. กลุมเกษตรกรทําสวนบอพลอย นางสาวสุชาดา จินนางสาวสุชาดา จินดาวงษดาวงษ คดีถึงที่สุด ศาลยกฟองหน้ีขาดอายุความคดีถึงที่สุด ศาลยกฟองหน้ีขาดอายุความ  

4. กลุมเกษตรกรทําสวนหนองเสม็ด4. กลุมเกษตรกรทําสวนหนองเสม็ด นายธีระศักดิ์  กิมยูนายธีระศักดิ์  กิมยูฮะฮะ อยูระหวางการจดัทรพัยสินอยูระหวางการจดัทรพัยสิน--หน้ีสินหน้ีสิน  

เลิกระหวางป 2561 

สหกรณ / กลุมเกษตรกรสหกรณ / กลุมเกษตรกร ผูชําระบัญชี ผูชําระบัญชี  การดําเนินการการดําเนินการ  

1. 1. 1. สหกรณชาวสวนยางพาราทากุม 1. สหกรณชาวสวนยางพาราทากุม 
จํากัดจํากัด  
      --  ที่ประชุที่ประชุมใหญมติเลิก ม.70 (3)มใหญมติเลิก ม.70 (3)  
          วันที่ 5 มิถุนายน 2561วันที่ 5 มิถุนายน 2561 

นายธีระศักดิ์  กิมยูนายธีระศักดิ์  กิมยูฮะฮะ --  ประกาศเลิก 28 มิ.ย.61ประกาศเลิก 28 มิ.ย.61  
--  ประกาศผูชําระบัญชี 29 มิ.ย. 61ประกาศผูชําระบัญชี 29 มิ.ย. 61  
--  รับมอบทรพัยสิน 26 ก.ค. 61รับมอบทรพัยสิน 26 ก.ค. 61  
* จดัทํางบและสงงบใหผูสอบบัญชี ม.80* จดัทํางบและสงงบใหผูสอบบัญชี ม.80  

2. สหกรณกองทุนสวนยางแหลมมะขาม2. สหกรณกองทุนสวนยางแหลมมะขาม
สามัคคี จาํกดัสามัคคี จาํกดั  
      --  ที่ประชุที่ประชุมใหญมติเลิก ม.70 (3)มใหญมติเลิก ม.70 (3)  
          วันที่ 18 กันยายน 2561วันที่ 18 กันยายน 2561  

นายทิวา ศีติสารนายทิวา ศีติสาร  
  

--  ประกาศเลิก 28 ก.ย.61ประกาศเลิก 28 ก.ย.61  
--  ประกาศผูชําระบัญชี 28 ก.ย. 61ประกาศผูชําระบัญชี 28 ก.ย. 61  
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4.2 แกไขปญหาการทุจริต/ ขอบกพรอง ณ  30 กันยายน 2561 
         นางสาวสุชาดา  จินดาวงษ  ตําแหนง  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ  ไดรายงานในที่ประชุม ดังน้ี  
เปาหมายการแกไขป 2561 

สหกรณ/กลุมเกษตรกร สถานะ/ความกาวหนา 
1. สหกรณเครดิตยูเน่ียนบานดินแดง จํากัด เสร็จสิ้นติดตาม/ไมมีความกาวหนา 
2. สหกรณชาวสวนจังหวัดตราด จํากัด เสร็จสิ้นติดตาม/จําเลยไมไปศาลแรงงาน ศาลเลื่อนนัด

เปน 17 ต.ค.61 
3. รานสหกรณจังหวัดตราด จํากัด เสร็จสิ้นติดตาม/ดําเนินคดีเพง-ยื่นอุทธรณ, คดีอาญา-รอ

ทางอัยการสรุป, ติดตามการชําระคืนเงินโบนัส 
จํานวนเงินโบนัสเรียกคืน จํานวน 849,062 บาท ชําระคืนแลวจํานวน 319,051.72 บาท คงเหลือรอ
ชําระคืนจํานวน 530,010.48 บาท 
4. สหกรณการเกษตรเขาสมิง จํากัด อยูระหวางดําเนินการ/ติดตามการชําระหน้ีของลูกหน้ี 
จํานวนเงิน 9,525,750 บาท ชําระแลว  3,685,610 บาท คงเหลอื  5,840,140 
5. กลุมเกษตรกรทําสวนชางทูน เสร็จสิ้นติดตาม/ไมมีความกาวหนา 

 
เกิดขอบกพรองระหวางป 2561 

สหกรณ/กลุมเกษตรกร สถานะ/ความกาวหนา 
1. สหกรณเครดิตยูเน่ียนบอพลอย จํากัด อยูระหวางดําเนินการ/ดําเนินคดี,หาผูรับผิดชอบ 
2. สหกรณผูเลี้ยงกุงตราดยั่งยืน จํากัด อยูระหวางดําเนินการ/สรุปยอดความเสียหาย 

3.2.1 รายงานผลการแกไขขอบกพรอง ประจําเดือน กันยายน 2561 
รายงานผลการแกไขขอบกพรอง จังหวัดตราด 

  ** สหกรณในระบบการจัดการขอบกพรอง จํานวน 4 แหง (ดําเนินการแกไขเสร็จสิ้นติดตาม จํานวน 3 แหง อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 1 แหง) 
       ยังไมบันทึกในระบบ 2 แหง 

 *** กลุมเกษตรกร ไมอยูในระบบการจัดการขอบกพรองของกรมสงเสริมสหกรณ 

ท่ี 
สหกรณ / 

กลุม
เกษตรกร 

ปบัญช ี
วันท่ีพบ/

เกิด
ขอบกพรอง 

ผูรับผิดชอบ ตําแหนง ขอบกพรอง 
จํานวนท่ีเกิด
ขอบกพรอง 

ลด 
(ชําระแลว) 

คงเหลือ สถานะ 

1 สหกรณ
เครดิตยูเน่ียน
บานดินแดง 
จํากัด 

31 
ธ.ค. 

3-ต.ค.-54 น.ส.ทณฑาทิพย 
มาลัยวงษ 

ผูจัดการ เงินสดขาด
บัญชี 
ลูกหน้ีปฎิ
เสธหน้ี 

      
5,176,193.87  

    
5,176,193.87  

  
 70,000.00 

    
5,106,193.87  

 เสร็จสิ้น/ติดตาม  
 (พิพากษาจําคุกใน
คดอีาญา 8 ป)  

2 สหกรณ
ชาวสวน
จังหวัดตราด 
จํากัด 

30
มิ.ย. 

20-พ.ค.-
58 

นายกนก  
ทรัพยทวี 

ผูจัดการ เงินสดขาด
บัญชี 

      
4,249,956.63  

   
4,968,756.63  

  
        - 
 
 
 
 
 87,600.00                 

    
4,968,756.63  

 เสร็จสิ้น/ติดตาม  
(แจงความ
ดําเนินคดีตาม
กฎหมาย)  
  

นายกนก  
ทรัพยทวี 

ผูจัดการ ลูกหน้ี
ปฏิเสธหน้ี 

         
268,800.00  

นายวิโรจน  
หนูแกว 
350,000.- 
นายประจิตร 
แกวหุง 
100,000.- 

กรรมการ 
 
กรรมการ 

เงินยืมทด
รอง 

         
450,000.00  



 
 

 เลขคดีที่ 366/58 สํานวนลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 สงอัยการจังหวัด วันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 

3 รานสหกรณ
จังหวัดตราด
จํากัด 

31
ต.ค. 

6 ม.ค.59 นางสาวยุว
พักตร แสวง
ศักดิ ์

ผูชวย
ผูจัดการ 

ทุจริตธุรกิจ
จัดหา 

  5,889,210.06 
 

5,889,210.06 - 5,889,210.06 เสร็จสิ้น/ติดตาม 

4 สหกรณ
การเกษตร
เขาสมิง จํากัด 

30 
มิ.ย. 

12 ก.ค.60 คณะกรรมการ/
ฝายจัดการ 

ฝายจัดการ ลูกหน้ีคาง
นาน 

9,525,750.00 9,525,750.00 3,674,610 5,851,140.00 เสร็จสิ้น/ติดตาม 

5 สหกรณ
เครดิตยูเน่ีย
นบอพลอย 
จํากัด 

30 
ก.ย. 

5 ก.ค.61 น.ส.มัณฑนา 
เหล็กศิริ 

จนท.
การเงิน 

ทุจริต 
(ยักยอก) 

749,068.40 749,068.40 เลขที่คดี 193/2561 
ลงวันที่ 12 ก.ค.61 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

 30เม.ย.61 อยูระหวางผูรับผิดชอบ 452,001.20 452,001.20 - - อยูระหวาง
ดําเนินการ 
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สหกรณผู
เลี้ยงกุงตราด
ยั่งยืน จํากัด 

31 
ธ.ค. 

1 ส.ค.61 น.ส.กรอุมา 
ไหลเจริญวงศ 

เจาหนาที ่ ทุจริต 
(ยักยอก) 

ยังไมสรุป ยังไมสรุป ยังไมออกคําสั่งนายทะเบียน
สหกรณ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

7 กลุมเกษตรกร
ทําสวนชาง
ทูน 

31 
มี.ค. 

28 มิ.ย.56 นายจําเปน 
สายสังข 
นายสมชาย 
รัตตะ 
นางสุดใจ  
แสงคลอย 

ปธ.
กรรมการ 
รอง
กรรมการ 
เลขานุการ 

เงินสดขาด
บัญชี 

465,547.91 465,547.91 132,879.18 332,668.73 เสร็จสิ้น/ติดตาม
(ติดตามชําระเงิน
คืนเจาหน้ี) 

 คดีดํา 1276/56 คดีแดง 709/57 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ซ่ึงการดําเนินคดียักยอก เลขคดีที่ 140/56 ตํารวจสงสาํนวนสั่งฟองที่อัยการจังหวัด วันที่ 4 
สิงหาคม 2556 และเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ศาลสั่งจําหนาย 

4.2.2 การแกไขปญหาการทุจริต/ขอบกพรองสหกรณ   

กรณีท่ี 1  
                                          สหกรณเครดิตยูเน่ียนสหกรณเครดิตยูเน่ียนบอพลอยบอพลอย  จํากดัจํากดั 
    จากรายงานขอสังเกตที่ตรวจพบจากการขอยืนยันยอดลูกหน้ีเงินใหกู เงินรับฝาก และทุนเรือนหุนโดยตรงกับสมาชิก 
จากผูสอบบัญชีสหกรณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่เขาสอบทานยืนยัน
ยอดระหวางวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2561 พบวา มียอดคงเหลือเทียบรายงานบัญชี ณ วันที ่30 มิถุนายน 2561 
    1. ยอดทุนเรือนหุนต่าํกวารายงานบัญชีจํานวน 300 บาท  
    2. ยอดลูกหน้ีเงินใหกูสูงกวารายงานบัญชีจํานวน 97,815 บาท  
    3. ยอดเงินรับฝากออมทรัพยทั้งสิ้นต่ํากวารายงานบัญชีจํานวน 142,349.10 บาท  
    4. การยืนยันยอดโดยตรงกับสมาชกิ จาํนวน 243 ราย มีสมาชิกทกัทวงเงินรับฝากจํานวน 19 บัญชี 14 ราย ซ่ึงมี
ยอดตามรายการบัญชียอยสหกรณต่ํากวายอดในสมุดคูฝากสมาชิกเปนเงิน 738,031 บาท และมีสมาชิกจาํนวน 1 ราย 
ทักทวงมีสวนเกินเงินฝากเปนเงิน 270 บาท  
    5. การดําเนินงานของสหกรณมีการรับชําระหน้ีเงินใหกู และคาหุน มิไดนํามาบันทึกบัญชี ประกอบดวยทุนเรือนหุน 3 
ราย เปนเงิน 300 บาท ตนเงินกูเปนเงิน 18,390 บาท และดอกเบ้ียรับเงินใหกูเปนเงิน 6,224 บาท  
    6. มกีารรับชําระหน้ีเงินใหกูจากสมาชิก จํานวน 1 ราย แตทํารายการยกเลิกรายการเปนเงินรอจายคืนและมิไดแกไข
รายการในสมดุประจําตัวสมาชิก เปนเงิน 62,425 บาท  
    7. สหกรณมีเอกสารหลักฐานในการบันทึกบัญชีในชวงเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2561 ไมครบถวน 
                            - หาผูกระทําความผิด อยูระหวางดําเนินคดี – 
 การดําเนินการ 
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     สหกรณจังหวดัตราดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณไดออกคาํสั่งนายทะเบียนสหกรณ ใหสหกรณแกไขขอบกพรอง 

สหกรณรายงานการตรวจสอบขอเท็จจริงที่ตรวจพบและการยืนยันของสมาชิก พบวา  มีผลตางยอดบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย ยอดลูกหน้ีเงินใหกู ทุนเรือนหุน และพบวามีการรับชําระเงินแลวไมเขาบัญชีสหกรณ รวมจาํนวน 790,569.15 
บาท  
     * เน่ืองจากสหกรณมีเหตุการณที่สงสัยวาเจาหนาที่ของสหกรณทุจรติ ตามรายงานการดําเนินการกรณีเจาหนาที่
ทุจริตตอสหกรณ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม มีการพบเหตุการณผิดปกตติั้งแตวันที่ 14 มิถุนายน 2561 กอนที่สํานักงาน
สหกรณจังหวัดตราดจะไดรับรายงานขอสังเกตจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณตราด แตมีความเกี่ยวเน่ืองกันกับรายงาน
ขอสังเกต  
     สหกรณตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงระหวางวันที่ 19 – 25 กรกฎาคม 2561 ไดตรวจสอบเอกสารในความ
รับผิดชอบของเจาหนาที่การเงิน นางสาวมัณฑนา เหล็กศิริ ประกอบผลการยืนยันลายมือชื่อของสมาชิกที่ผูสอบบัญชีเขา
ตรวจสอบระหวางวันที ่3 – 5 กรกฎาคม 2561 พบมีการปลอมแปลงลายมือชื่อสมาชิกเพื่อถอนเงินฝากของสมาชิก 
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาการกระทําดังกลาววา เจาหนาที่การเงิน นางสาวมัณฑนา เหลก็ศิริ ทจุรติตอหนาที ่จึง
มีมติไลออกตั้งแตวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และแจงความดําเนินคดีอาญาขอหายักยอกเงิน จํานวน 749,068.40 บาท 
ตามหนาที่ความรับผิดชอบของผูถูกกลาวหา  เมือ่วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 และอยูระหวางกระบวนการข้ันตอนทาง
กฎหมายที่จะพิสจูนความจริงของการทุจรติดังกลาววาผูถูกกลาวหามีความผิดจริงหรือไม 
     เจาหนาที่การเงิน นางสาวมัณฑนา เหล็กศิร ิไดรองทุกขไปยังศูนยดํารงธรรม ซ่ึงรูสึกวาถูกไลออกโดยไมเปนธรรม 
เน่ืองจากยังไมไดชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อพิสจูนความบริสุทธิ์แตอยางใด ศูนยดํารงธรรมไดมีหนังสือถึงสํานักงานสหกรณ
จังหวัดตราดใหดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและดําเนินการตามอํานาจกระทาํการ 

     สาํนักงานสหกรณจังหวัดไดตรวจสอบพบวาการดาํเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงของสหกรณยังไมครอบคลุม และมติ
ไลออกน้ันไมชอบดวยกฎหมาย จึงมีหนังสือใหสหกรณดาํเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงใหมตามระเบียบของสหกรณ และ
สํานักงานสหกรณจังหวดัตราดไดตอบขอรองเรียนกับศูนยดํารงธรรมเรียบรอยแลว 

     สหกรณไดดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงเสรจ็สิ้นแลว ขอเท็จจริงรับฟงไดวา นางสาวมัณฑนา เหล็กศิริ เจาหนาที่
การเงินไดนําเอาเอกสารทางการเงินของสหกรณและเงินที่เหลือประจําวันกลับไปที่บานของตนเองโดยพละการจริง ซ่ึง
นางสาวมัณฑนา เหล็กศริิ ไดใหการรับสารภาพวาไดนําเอกสารทางการเงินของสหกรณไปทําตอใหแลวเสร็จที่บาน และได
นําเงินของสหกรณกลับบานเพื่อไปแลกไวเปนเงินทอน โดยไมไดรับอนุญาตจากสหกรณ  ถือไดวากระทําโดยประมาทใน
หนาที่สําหรับขอกลาวหาอื่น ๆ ขอปฏิเสธทุกขอกลาวหา สวนในเรื่องความเสียหายยังไมชัดแจงวานางสาวมัณฑนา เหล็ก
ศิริ ไดนําเงินของสหกรณไป ประกอบกับนางสาวมัณฑนา เหล็กศิร ิไดใหการปฏิเสธ หลังการดาํเนินการสอบสวนขอเท็จ
จริงเสร็จสิ้นแลว คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณไดรวมกันพิจารณาแลวมีมติ “ไลออก” นางสาวมัณฑนา เหล็กศริ ิ
กรณีท่ี  2 
ขอบกพรอง การดําเนินการ 
จากไดรับรายงานขอสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ
บัญชีระหวางป สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 
จากผูสอบบัญชีสหกรณที่เขาตรวจเมื่อวันที ่30 เมษายน 
2561 พบวา สหกรณมีเงินรอเรียกคืนจํานวน 
452,001.20 บาท ซึง่เปนการสํารองจายคาสวัสดิการ
สมาชิกท่ีเสียชีวิต 3 ราย เปนเงิน 376,451.20 บาท 
โดยจะไดรับคืนจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สวัสดิการสมาชิกเครดิตยูเน่ียน และสํารองจายคาสมัคร
สวัสดิการใหแกสมาชิกเปนเงิน 75,550.00 บาท โดย

สหกรณจังหวัดตราดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณได
ออกคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ใหสหกรณแกไข
ขอบกพรอง 

     ใหคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณตรวจสอบ
ขอเท็จจริงวามีเหตุและบุคคลใดเปนผูกระทําการที่ตอง
รับผิดชอบตอการนําเงินจํานวนดังกลาวคืนกลับสหกรณ 
และดําเนินการทางวินัยกับบุคคลที่ดําเนินการเน่ืองจาก
เปนขอบกพรองจากการดําเนินงาน 



 
 
จะเรยีกเก็บจากสมาชิก  

     การดําเนินการดังกลาวเปนการสํารองจายเงินที่ไม
เกี่ยวของกับการดาํเนินงานหลักของสหกรณและไมถูกตอง
ตามวตัถุประสงคของสหกรณ ถือเปนขอบกพรองจากการ
ดําเนินงานของสหกรณ 

 

     - รอรายงานผลการแกไขขอบกพรอง กําหนด
ภายในวันท่ี 5 ตุลาคม 2561  

 
สหกรณผูเลี้ยงกุงตราดยัง่ยืน จํากดั 
ขอบกพรอง การดําเนินการ 
รายงานขอสังเกตทีต่รวจพบจากการยืนยันยอดลกูหน้ี
การคา สหกรณผูเลี้ยงกุงตราดยั่งยืน จาํกัด มีขอสงัเกต 
ดังน้ี 

    1. สหกรณมิไดบันทกึรายการบัญชีใหเปนปจจุบันตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2553  

    2. ผลการสอบยืนยันยอดโดยตรงกับสมาชกิ จํานวน 
14 ราย มีสมาชิกทักทวงยอดลูกหน้ีการคา จํานวน 10 
ราย (คราวๆ 3.8 ลานบาท)  

   3. สหกรณไดจดัทําบันทึกการใหถอยคํา ของนางสาวกร
อุมา ไหลเจริญวงศ ลงวนัที่ 1 สิงหาคม 2561 กรณี
ยักยอกเงินของสหกรณ จํานวน 1,200,000 บาท และ
หากตรวจพบจาํนวนเงินเสียหายอีกในภายหลัง นางสาวกร
อุมา ไหลเจริญวงศ ยินยอมชดใชเงินจํานวนทีต่รวจพบใน
ภายหลังแตเพียงผูเดียว 

* นางสาวกรอุมา ไหลเจริญวงศ ผูกระทาํความผดิ ไดแจง
กับสหกรณวาจะนําเงินมาชําระคืนสหกรณภายในเดือน
สิงหาคม 2561 ปจจุบันสหกรณยังไมไดดาํเนินคดีกับ
ผูกระทําความผดิ 

 

ขอสังเกตท่ีตรวจพบจากการยืนยันยอดลูกหน้ีการคา 
พบความเสียหายที่เกิดข้ึน           กับสหกรณ ซึ่งตอง
ดําเนินการออกคําสั่งนายทะเบียนสหกรณใหสหกรณ
แกไขขอบกพรอง หากสหกรณไมสามารถเรยีกเงินคืน
จากผูกระทําความผิดได 

- สหกรณยังไมสามารถยืนยันยอดความเสียหายท่ี
แทจริงท้ังหมดได เน่ืองจากยังลงบัญชีไมแลวเสร็จ 
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ขอสังเกตการสอบบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกร 

กลุมสงเสริมสหกรณ 1   (ทั้งหมด 12 แหง ดําเนินการแลว 6 แหง คงเหลือ 6 )  

สหกรณ/กลุมเกษตรกร ขอสังเกตท่ีตรวจพบ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร
ดําเนินการ/การสั่งการ 

รายละเอียดการ
แกไขของสหกรณ 

1. สหกรณการเกษตรแปร
รู ปอ าหา รบ า น เปร็ ด ใน 
จํากัด 

- จดัทําเอสารการคาํขอกู สัญญาเงินกู 
และหนังสือค้ําประกันเงินกูบางฉบับไม
ครบถวนสมบูรณ 

2 พฤษภาคม 2561  

2. รานสหกรณจังหวดั
ตราด จํากดั 

  

- มีการบันทึกรายการทางบัญชีไมเปนไป
ตามพ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2542 แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2553  

- มีการรับฝากเงินจากสมาชิกซ่ึงไม
ถูกตองตามประเภทและวัตถุประสงค
หลักของสหกรณ  

- ในระหวางเดือน มี.ค.-เม.ย. 2561 มี
การปรับปรุงยอดเจาหน้ีคางนานเขาเปน
ทุนสํารอง 

20 สิงหาคม 2561 

 

 

3. สหกรณกองทุนสวนยาง
บานสามงาม จาํกัด 

 

- จดัทําเอกสารประกอบการรับ – 
จายเงินไมครบถวนสมบูรณ  

- ใหสมาชิกยืมเงินทดรองโดยไมมี
เอกสารหลักฐานและไมไดกําหนด
ระเบียบ  

- นําเงินไปฝากไวกับสหกรณการเกษตร
เมืองตราด จาํกัด ในนามอดีตประธาน
กรรมการสหกรณ  

- มีสินทรพัยเปนรถยนต 1 คัน ทะเบียน
รถเปนชื่ออดีตประธานกรรมการสหกรณ 

3 กันยายน 2561 

  

 

4. สหกรณผูเลี้ยงกุงตราด
ยั่งยืน จํากัด 

  

- สหกรณมิไดบันทึกรายการบัญชีใหเปน
ปจจุบันตามพระราชบัญญัติสหกรณ 
พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2553  
- ผลการสอบยืนยันยอดโดยตรงกับ
สมาชิก จํานวน 14 ราย มีสมาชิก
ทักทวงยอดลูกหน้ีการคา จํานวน 10 
ราย 

รอยืนยันยอดความ
เสียหาย 

 

 



 
 

- สหกรณไดจดัทําบันทึกการใหถอยคํา 
ของนางสาวกรอุมา ไหลเจริญวงศ ลง
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 กรณียกัยอก
เงินของสหกรณ จํานวน 1,200,000 
บาท และหากตรวจพบจาํนวนเงิน
เสียหายอีกในภายหลัง นางสาวกรอุมา 
ไหลเจริญวงศ ยินยอมชดใชเงินจํานวนที่
ตรวจพบในภายหลังแตเพียงผูเดียว 

5. กลุมเกษตรกรทําสวน
หวงนํ้าขาว 

 

- เก็บรักษาเงินสดเกินกวาวงเงินที่
กําหนดเปนประจํา  
- จดัทําเอกสารสัญญาซ้ือสิ่งของเงินเชื่อ
และหนังสือค้ําประกันไมครบถวน
สมบูรณ  
- จดัทําเอกสารสัญญาเงนิกูและหนังสือ
ค้ําประกันเงินกูไมครบถวนสมบูรณ 

20 สิงหาคม 2561 

 

 

6. กลุมเกษตรกรทํานา
หนองโสน 

 

- มียอดลกูหน้ีการคาคงเหลือ ณ วันสิ้นป 
22 ราย เปน สมช. 19 ราย คน
ภายนอก 3 ราย รวมเปนเงิน 
448,330 บาท จากการยืนยันยอด 
ลูกหน้ีปฏิเสธหน้ี 20 ราย เปนเงิน 
401,770 บาท ซ่ึงมีการชําระแลวและ
ไมไดเอาสินคาไป กลุมฯ ไมมีการบันทึก
รายการบัญช ี
- ขายสินคาเปนเงินเชื่อให
บุคคลภายนอก ตามระเบียบกลุมฯ ขาย
สินคาเปนเงินเชื่อใหกับสมาชิกไดเทาน้ัน  

 

4 กันยายน 2561 

 

 

กลุมสงเสริมสหกรณ 2   (ทั้งหมด 11 แหง ดาํเนินการแลว 6 แหง คงเหลือ 5 แหงดาํเนินการแลว 6 แหง คงเหลือ 5 แหง)  

สหกรณ/กลุมเกษตรกร ขอสังเกตท่ีตรวจพบ รายละเอียดการ
ดําเนินการ/การสั่งการ 

รายละเอียดการ
แกไขของ
สหกรณ 

1. สหกรณตราดยางพารา 
จํากัด 

 

- บันทึกรายการรับ – จายไมเปนปจจุบัน 
- จดัทําทะเบียนทุนเรือนหุนไมเปน
ปจจุบัน 
- บันทึกรายงานซ้ือ – ขายยางไมเปน
ปจจุบัน ไมจัดทําทะเบียนคุม 

- การจัดจางเจาหนาที่ไมแบงแยกหนาที่
ความรับผิดชอบใหชัดเจน 

26 กรกฎาคม 2561 

 

 



 
 

2. กลุมเกษตรกรทําสวน
เทพนิมิต 

 

- เก็บรักษาเงินสดเกินกวาระเบียบ 
- จายเงินกูแกสมาชิกเกนิวงเงินกูที่
กําหนดในระเบียบ  
- จดัทําเอกสารสัญญาเงนิกูและเอกสาร
ประกอบ ไมสมบูรณ 
- มีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีพอ
เชื่อถือได แตมิไดมีการอนุมัติรายการโดย
ผูมีอํานาจ 

 

30 พฤษภาคม 2561  

 

 

3. สหกรณ เครดิตยู เ น่ีย
นดอนสูงสามัคดี จํากัด 

 

- สหกรณไมมีการออกใบเสร็จรับเงินคา
ขายสินค า ให แก ผู ซ้ื อ ในทันทีที่ เ กิ ด
รายการ จะสรุปยอดขายสินคาอาทิตย
ละครั้งและสงเงิน คาขายสินคาใหแก
การเงินเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน  

- บันทึกบัญชี ไม เปนไปตาม พ.ร .บ.
สหกรณ พ.ศ. 2542 ม. 65 

- มีการรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก 

11 กันยายน 2561 

 

 

4. รานสหกรณบริษัทสมิง
ฟูดส จํากัด 

 

ไ ม มี ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น เ ป น เ อ ก ส า ร
ประกอบการรับ-จายและบันทึกบัญชี 
สหกรณไมออกใบเสร็จรับเงินคาขาย
สินค า ใหแกผู ซ้ือทันทีแตจั ดทํ าสรุป
ยอดขายสินคารายวันและสงเงินคาขาย
สินคาใหแกผูเก็บรักษาเงินสด ใชรายงาน
สรุปยอดขายสินคาแนบใบสําคัญรับเปน
เอกสารบันทึกบัญชี ไมมีการออกใบเสร็จ 

21 กันยายน 2561  

 

 

                                                   
5. สหกรณการเกษตรเขา
สมิง จํากัด 

 

- เก็บรักษาเงินสดเกินวงเงินเปนครั้ง
คราว  

- จัดทําสัญญาการขายเชื่อและทะเบียน
คุมหลักประกันไมครบถวน 

- ไมทําสัญญาและการค้ําประกันกรณี
ขายเชื่อใหผูซ้ือผลผลิต 

- มีการจายเงินเกินวงเงินงบประมาณที่
กําหนดไว 

24 กันยายน 2561 
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กลุมสงเสริมสหกรณ 4   (ทั้งหมด 4 แหง ดําเนินการแลว 2 แหง คงเหลือ 2 แหง) 

สหกรณ/กลุมเกษตรกร ขอสังเกตท่ีตรวจพบ รายละเอียดการ
ดําเนินการ/การสั่ง

การ 

รายละเอียดการ
แกไขของสหกรณ 

1. สหกรณการเกษตรเกาะ
ชาง 

 

- การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการ 

- เก็บรักษาเงินสดเกินกวาระเบียบ 

- ทําทะเบียนคุมสินคาไมเรียบรอยและ
ไมเปนปจจุบัน 

 

20 ธันวาคม 2560 

 

 

2. กลุมเกษตรกรทําสวน
คลองใหญ 

 

- กาํหนดระเบียบวาดวยการจดัหาสินคา
มาจําหนายเปนเงินเชื่อใหกับสมาชิก 
กรณีสมาชิกซ้ือสินคาเปนเงินเชื่อไมไดมี
หลักทรัพยมาจํานองตามระเบียบที่
กําหนด  

- มีการฝากเงินกับกลุมมัสยิดค็อยรุลบารี
ยะห ซ่ึงไมถูกตองตามขอบังคับของกลุม
เกษตรกร 

20 สิงหาคม 2561 

 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561    

5.1 ฝายบริหารท่ัวไป 
นายธีรวุฒิ ใจดี  ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  ไดรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 เดือน กันยายน 2561 ตอที่ประชุม ดังน้ี 
5.1.1 ผลการประเมินการปฏิบัติงานสงเสริมสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 
  (1) ผลประเมินการปฏิบัติงานของสํานักงานสหกรณจังหวัดตราด 3 ปยอนหลัง 

ลําดับท่ี ป ง บ ป ร ะ ม า ณ 
พ.ศ.  
(3ปยอนหลัง) 

ค ะ แ น น ข อ ง
หนวยงาน 

คะแนนเต็ม คะแนนสูงสุด คะแนนต่ําสุด คะแนนเฉลี่ย 

31 2558 94.249 100 99.245 79.927 92.155 

1 2559 97.794 100 97.794 80.331 91.167 

4 2560 90.7395 100 92.0618 70.0271 84.2609 

4 2561 ระดับคุณภาพ 
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(2) ผลประเมินการปฏิบัติงานสงเสริมสหกรณและกลุมเกษตรกรของ สสจ. และสสพ. ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 กองแผนงาน กลุมติดตามและประเมินผล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 ซ่ึงในปงบประมาณน้ี 
ไดแบงกรอบการประเมิน 3 สวน ดังน้ี  
    1). สวนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจายงบประมาณ (คะแนนเต็ม 55 
คะแนน) โดยแยกเปนผลผลิตและผลเบิกจาย (45 คะแนน) และผลลัพธ (10 คะแนน) คือ 
     1.1) งาน/โครงการตามภารกิจ จํานวน 12 โครงการ (นํ้าหนัก 50%) 
จังหวัดตราด อยูในระดับ คุณภาพ 
     1.2) โครงการตามนโยบายสําคัญ 15 เรื่อง (Agenda) จาํนวน 10 โครงการ 
(นํ้าหนัก 30%) จงัหวัดตราด อยูในระดับคุณภาพ 
     1.3) โครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 4 
โครงการ (นํ้าหนัก 20%) จังหวัดตราด อยูในระดับ มาตรฐาน 
     1.4) ผลลัพธจาการปฏิบัติงาน (10 คะแนน) จังหวัดตราด อยูในระดับ
มาตรฐาน  
    *** ซ่ึงในสวนที่ 1 จังหวัดตราด ไดคะแนนรวมอยูในระดับคุณภาพ *** 
 
    2). สวนที่ 2 กระบวนงานในการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการ (35 คะแนน) 
คือ 
     2.1) กระบวนการวางแผนการปฏิบัติงานและการกําหนดเปาหมายของงาน/
โครงการ (นํ้าหนัก 30%) จังหวัดตราด อยูในระดับคุณภาพ 
     2.2) การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของหนวยงาน (Annual 
Report) (นํ้าหนัก 40%) จังหวัดตราด อยูในระดับคุณภาพ 
 
     2.3) การจัดทําแผนการสงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณ 
(นํ้าหนัก 30%) จังหวัดตราด อยูในระดับมาตรฐาน 
    *** ซ่ึงในสวนที่ 2 จังหวัดตราด ไดคะแนนรวมอยูในระดับคุณภาพ *** 
    3). สวนที่ 3 การสงรายงานขอมูล/เอกสาร และแบบสํารวจขอมูลสําคัญ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และการจัดทําฐานขอมูล/สารสนเทศที่สําคัญเพื่อรองรับภารกิจของหนวยงาน (10 คะแนน) 
     3.1) การรายผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (นํ้าหนัก 30 %) จังหวัดตราด อยูในระดับมาตรฐาน 
     3.2) การรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามนโยบายสําคัญ 15 เรื่อง 
(Agenda) และโครงการไทยนิยม ยั่งยืนฯ (นํ้าหนัก 30%) จังหวัดตราด อยูในระดับมาตรฐาน 
     3.3) การรายงานและจัดทําฐานขอมูล/สารสนเทศที่สําคัญเพื่อรองรับภารกิจ
ของหนวยงาน (นํ้าหนัก 20%) จังหวัดตราด อยูในระดับคุณภาพ 
     3.4) การจัดสงขอมูล/เอกสารที่กําหนดตามโครงการพัฒนาความเขมแข็ง
สหกรณ (นํ้าหนัก 20%) จังหวัดตราด อยูในระดับคุณภาพ  

*** ซ่ึงในสวนที่ 3 จังหวัดตราด ไดคะแนนรวมอยูในระดับมาตรฐาน *** 
  สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานสงเสริมสหกรณและกลุมเกษตรกรของ สสจ. และสสพ. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกองแผนงาน กลุมติดตามและประเมินผล สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด ไดลําดับที่ 4 
ของประเทศ อยูในระดับคุณภาพ   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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5.1.1 สรุปผลการเบิก - จายงบประมาณ ปงบประมาณ 2561 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561  

กรมสงเสริมสหกรณ กําหนดแผนการใชจายเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  1) มาตรการเรงรัดการใชจาย ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจําเดือน กันยายน 2561 

หมวดรายจาย งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร เบิกจาย คงเหลือ รอยละ 

งบบุคลากร          3,101,640.00   3,101,640.00 -    100% 
งบดําเนินงาน          4,823,239.57   4,823,238.72 0.85    99.99% 
งบลงทุน            990,000.00     990,000.00 -      100% 
งบอุดหนุน         4,892,900.00   4,892,900.00 -      100% 
งบรายจายอ่ืน - - - - 
รวมทั้งสิ้น      13,807,779.57 13,870,778.72 0.85    99.99% 
                             

2) ตารางแผนการใชจายเงินตั้งแตเดือน เมษายน 2561 – กันยายน 2561 
เปาหมายกรมฯ   

ผลการเบิกจายหนวยงาน 
การเบิกจายสะสมสิ้นเดือน เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ภาพรวมสะสม (31 ก.ค.61) 67.16%  52.26% 85.08% 88.29% 93.19% 99.99% 

3) คาสาธารณูปโภค ประจําเดือน กันยายน 2561 

รายการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จังหวัด 
1. คาไฟฟา สํานักงานสหกรณ  9,864.05 5,384.88 
2. คาโทรศัพท สํานักงานสหกรณ  8,334.81 4,056.43 
3. คาโทรศัพทเคลื่อนที่  999.38 963.00 
4. คาไปรษณีย  5,962.00 4,614.00 

รวม 25,160.24 15,018.31 
กลุมสงเสริมสหกรณ 
1. คาไฟฟา กลุมสงเสริม 1-4  2,184.58 3,224.50 
2. คาโทรศัพท กลุมสงเสริม 1-4  2,339.51 1,842.97 
3. คานํ้าประปา กลุมสงเสริม 1-4 192.60 325.28 

รวม 4,716.69 5,392.75 
รวมท้ังสิ้น 18,923.90 16,777.08 

งบประมาณป พ.ศ. 2561 ไดรับงบประมาณ 120,900.00 
              เบิกจาย 192,478.77  
     คงเหลือ          -71,578.77 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

การเบิกจายสะสมสิ้นเดือน เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ภาพรวมสะสม 65% 75% 85% 88% 95% 100% 
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 5.1.2 สรุปผลการใชรถยนตราชการ สํานักงานสหกรณจังหวัดตราด ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561  

ลําดับ 
ท่ี 

ทะเบียน 
รถยนต 

จํานวน 
คร้ังที่ใช 

จํานวน 
(ลิตร) 

คานํ้ามัน 
(บาท) 

ระยะทางท่ีใช 
(กิโลเมตร) 

อัตราสิ้นเปลืองนํ้ามัน 

1 กข 1938  11 67.97 2,000 972 14.30 

2 กข 6559  23 157.02 4,610 2,365 10.49 

3 กค 2988  16 219.73 6,460 2,229 10.14 

4 นข 1616  12 540.72 7,050 3,556 12.92 

5 กค 9565  18 233.43 6,850 2,621 11.23 

รวม 80 918.87 26,970 11,743 12.79 

* หมายเหต ุ   อัตราคานํ้ามันถ่ัวเฉลี่ยลิตรละ  29  บาท/ 13 กม.  ระยะทางถัวเฉลี่ยจากจํานวนนํ้ามัน 
มติท่ีประชุม   รับทราบ  

5.1.3 สรุปผลการถายเอกสาร ประจําเดือนกันยายน  2561 

ไตรมาสท่ี เดือน 
จํานวนท่ีถายเอกสาร 

(หนา) 
ราคา 
(บาท) 

11 
ตุลาคม 2560  
พฤศจิกายน 2560 
ธันวาคม 2560 

4,286 
5,753 
3,474 

2,500.00 บาท 
2,721.20 บาท 
2,500.00 บาท 

  
22  

มกราคม 2561 
กุมภาพันธ 2561 
มีนาคม  2561 

3,534 
5,115 
5,196 

2,500.00 บาท 
2,500.00 บาท 
2,500.00 บาท 

  
33  

เมษายน 2561 
พฤษภาคม 2561 
มิถุนายน 2561 

4,743 
8,156 
3,641 

2,500.00  บาท 
3,682.40  บาท 
2,500.00 บาท 

44  กรกฎาคม 2561 
สิงหาคม 2561 
กันยายน 2561 

           6,149 
           6,009 

4,831 

      2,879.60 บาท 
      2,823.60 บาท 

2,500.00 บาท 
               รวม           60,887    32,106.80 บาท 

    มติท่ีประชุม   รับทราบ 

5.1.4 สรุปผลการประชาสัมพันธ ประจําเดือน กันยายน พ.ศ.2561 

ท่ี การเผยแพร/เรื่อง จํานวนครั้ง หมายเหต ุ
1 เคเบ้ิลทีวีหรือสถานีโทรทัศน 

- สถานีโทรทัศน แสงสยามเคเบ้ิลทีวีทองถ่ิน 
- - 

2 สถานวิทยุ FM หรือ AM ในพ้ืนท่ีหรือจังหวัดขางเคียง 
      วันที่   5   กันยายน  2561 
      วันที่  12 กันยายน 2561 
      วันที่  19 กันยายน  2561 

4 - 



 
 

      วันที่  26 กันยาน  2561  
3 หนังสือพิมพทองถิ่น และ/หรือ หนังสือพิมพรายวัน 

- ขาว 
- ภาพขาว 

 
- 
- 

 
- 

4 บทความ - - 

สรุปผลการประชาสัมพันธ (ต.ค. 2560 – ก.ย. 2561) 

การเผยแพร/เรื่อง 
      จํานวนครั้ง 

(ตามเกณฑตัวช้ีวัด) 

จํานวนครั้งท่ีเผยแพร 

(ต.ค.60 – ก.ย.61) 

1. เคเบ้ิลทีวีทองถ่ินหรือสถานีโทรทัศน 8 (ครั้ง) 28 

2. สถานีวิทย ุFM หรือ AM ในพื้นที่หรือ
จังหวัดขางเคียง 

40 (ครั้ง) 

(ตัวช้ีวัด 22 คร้ัง Actionplane 40 คร้ัง) 

50 

3. บทความ หรือ สกูฟ 6 (ครั้ง) 7 

4. ขาว หรือภาพขาวทางหนังสือพิมพ 

ทองถ่ิน 

24 (ครั้ง) 79 

มติท่ีประชุม   รับทราบ         

5.2  กลุมสงเสริมสหกรณ 1-4   
          กลุมสงเสริมสหกรณ 1 

   นายชัยขจร  แกลวกลา  ตําแหนง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ ไดรายงานในที่ประชุมโดยสังเขป ดังน้ี 
          ผลการปฏิบัติงานประจําเดือน กันยายน 2561    
          ๑. รานสหกรณจังหวัดตราด จากัด  การดาเนินการ แนะนา สงเสริม แกไข ขอสังเกตของสหกรณ  
  1.1 สหกรณมิไดบันทึกรายการบัญชีใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม 
พ.ศ.2553 มาตรา 65 ซ่ึงกําหนดใหสหกรณตองบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดในวันที่เกิดเหตุ สาหรับเหตุ
อื่นที่ไมเกี่ยวกับกระแสเงินสดใหบันทึกรายการภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตองบันทึกรายการ 
  1.2 เตรียมการแนะนําสงเสริมและติดตามการแกไขในการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการประชมุใน
เดือนตุลาคม 
  1.3 สหกรณบันทึกรายการรับ-จายเงินไมเปนปจจุบัน ซ่ึงไมเปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวา
ดวยการบัญชีของสหกรณ พ.ศ. 2560 ที่กาํหนดใหสหกรณบันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวกับเงินสดในวันที่เกิดรายการน้ัน 
สําหรับรายการอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวกับเงินสดใหบันทึกรายการบัญชีภายใน 3 วันนับแตวันที่เกิดรายการ 
 2. สหกรณการเกษตรแหลมกลัด จากัด. 
  2.1 สหกรณบันทึกรายการรับ-จายเงินไมเปนปจจุบัน ซ่ึงไมเปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวา
ดวยการบัญชีของสหกรณ พ.ศ. 2560 ที่กาํหนดใหสหกรณบันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวกับเงินสดในวันที่เกิดรายการน้ัน 
สําหรับรายการอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวกับเงินสดใหบันทึกรายการบัญชีภายใน 3 วันนับแตวันที่เกิดรายการ 
  2.2. ตามระเบียบการใหกูยืมแกสมาชิกของสหกรณ ไดกาํหนดใหมีการหักเงินคาหุนในอัตรารอยละ 5 
ของยอดเงินที่สมาชิกกูยมื แตสหกรณไมไดปฏิบัตใิหเปนไปตามระเบียบตามที่กําหนดไว 
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  2.3 ในการใหกูยืมแกสมาชิก สหกรณไดจัดทาหนังสือสัญญาเงินกูและการคาประกันครบทุกสัญญา แต
ในการจัดทาหนังสือสัญญาดังกลาวยังมีรายละเอียดไมครบถวนสมบูรณ โดยเฉพาะลายมือชื่อผูกูและผูคาประกันไมตรงกัน 
สหกรณควรจัดทาหนังสือสัญญาเงินกูและเอกสารประกอบการกูเงินของสมาชิกใหครบถวนสมบูรณ เน่ืองจากเปนหนังสือ
สําคัญที่ใชในการฟองรองดาเนินคดี ถาหากในภายหนาสมาชิกไมสามารถชาระหนี ไดตามสัญญา 

  � แจงตอที่ประชุมคณะกรรมการ สหกรณตองบันทึกรายการ รับ-จายเงินใหเปนปจจุบัน ตามระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณวาดวยการบัญชีของสหกรณ พ.ศ. 2560 ที่กาํหนด 

� แจงตอที่ประชุมคณะกรรมการ ในการใหกูยืมแกสมาชิกสหกรณตองหักเงินคาหุนในอัตรารอยละ 5 

ของยอดเงินที่สมาชิกกูยมื ตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ 

� แจงตอที่ประชุมคณะกรรมการ สหกรณตองจดัทาหนังสือสัญญาเงินกูและการคาประกันเงินกูและ

เอกสารประกอบการกูเงินของสมาชิกใหครบถวนถูกตองสมบูรณ 

� แนะนาใหมีวาระการติดตาม รายงานผลการแกไขขอสังเกตดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการดา

เนินการทุกเดอืน 
 3. สหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.ตราด จากัด. 
  3.1 สหกรณมีกําหนดระเบียบวาดวยการรับ-จายและรักษาเงินสดกําหนดใหเก็บรักษาเงินสดไมเกินวัน
ละ 10,000.00 บาท จากการตรวจนับเงินสดในการตรวจสอบบัญชีประจาปสหกรณมีเงินสดคงเหลือตรงตามบัญชี แต
สหกรณยังเก็บรักษาเงินสดในมือเกินกวาวงเงินที่กําหนดเปนครัง้คราว 
  3.2 สหกรณมีลกูหนี ตามคาพพิากษาคงเหลือ 3 ราย เปนเงิน 1,067,299.91 บาท และสหกรณได
ตั้งคาเผื่อหนี สงสัยจะสญูไวเต็มจํานวนแลว 

  � แจงรายงานขอสังเกตตอที่ประชุมคณะกรรมดาเนินการประจาเดือนทราบ 

� แนะนาสหกรณควรปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดไวเก็บรักษาเงินสดในมือไมเกินวงเงินที่กาหนดหรือ

พิจารณาทบทวนแกไขระเบียบวาดวยการรับ-จายและรักษาเงินสดใหสอดคลองกับการดาเนินงานของสหกรณ 

�สหกรณมีมติตั้งผูดาเนินการตดิตามหนี ลูกหนี ตามคาพิพากษาคงเหลือ 3 ราย และมีวาระรายการ

การติดตามหนี ดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการดาเนินการประจาเดอืน แนะนาตอที่ประชุมใหสหกรณแนบเอกสาร
การดาเนินการติดตามดังกลาวในทกุข้ันตอนในวาระการประชุมดวย เพื่อทีป่ระชุมทราบและกําหนดแนวทางในการ
ติดตามตอไป 

�ติดตามการดาเนินการแกไขจากขอสังเกตจากการประชุมคณะกรรมการดาเนินการประจาเดือนและ

การเขาแนะนาสงเสริมสหกรณ 
  ประเด็นที่ตรวจพบจากการเขาแนะนาสงเสริม การทาธุรกจิรวบรวมทุเรียนกับทางบริษัท เอสเค.โฟรเซน 
แอนด ฟรชี ดราย โดยนายสามารถ เขตสวาง 
  - วันที ่3 ก.ย. 61 มีการประชุมคณะกรรมการ เรือ่งขอมติกูเงินกับทาง ธ.ก.ส ตราด จานวน 
10,000,0000.00 บาท เพื่อทาธุรกจิรวบรวมทุเรียนกับทางบริษัท เอสเค.โฟรเซน แอนด ฟรีช ดราย โดยนายสามารถ 
เขตสวาง มติที่ประชมุ เห็นชอบและอนุมัติ 
  - วันที ่3 ก.ย.61 มีการดาเนินการเซนสัญญารับซ้ือวัตถุดิบเพื่อผลิตทุเรียนฟรีซดราย ระหวาง บรษัิท 
เอสเค.โฟรเซน แอนด ฟรีช ดราย โดยนายสามารถ เขตสวาง “ผูซ่ือ” กับ สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลกูคา ธ.ก.ส.
ตราด จากดั. “ผูขาย” 
  - มีการดาเนินธุรกิจรวมกันตามขอตกลงรายละเอียดสัญญาหลังจากการทาสัญญาทันท ี
และทาง ส.ก.ต. ไดมกีารโอนชาระคาซ้ือทุเรียนแกะใหกับทางผูจาหนายแลวจานวน 2 รายการ 
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จากการเขารวมประชุมคณะกรรมการดาเนินการ วันที่ 26 ก.ย. 61 
 วาระที ่5 เรื่องพิจารณา 

5.3 เรื่องพจิารณาธุรกจิรวบรวมทุเรียนฟรีชดราย 
ไดมีการรายงาน 
1. ชนิดผลิตภัณฑการซ้ือวัตถุดิบเพื่อผลิตทุเรียนฟรีซดราย 
2. บัญชีคุม วัตถุดิบ สินคาแปลรูป 
3. รายงานการเดินทางไปตรวจ Stock สินคาทุเรยีนพลูแชแข็ง ณ บริษัทเอสเค.โฟรเซนแอนดฟรีชดราย 
4. โดยมรีายการบันทึกนาหนักทุเรียนแชแข็ง โดยลงชื่อผูตรวจนับจาก สกต. ไดแก 

-ผูจัดการ สกต. 
-พนักงานบัญช ี
-คณะกรรมการ 
-มานพ 
-อัญชล ี

มติที่ประชุม รับทราบ 
 และมีการขอคาแนะนาจากเจาหนาสงเสริมสหกรณวา ในการทาสัญญาของ สกต. หลักประกันของคูสัญญา 

คูสัญญาสามาเอาที่ดินมาเปนหลักประกันโดยนาจานองตอ สกต. ไดหรือไมจึงไดทาการทาการแนะนาตอที่ประชุมวา 
สามารถรับจานองไดแตตองพจิารณาเพื่อประโยชนตอสหกรณ และอยางรอบครอบ จึงไดสอบถามตอที่ประชุมวา ทาง
สหกรณไดดาเนินการทาสัญญาของสหกรณในเรือ่งใด เบ้ืองตนผูจัดการแจงวา สัญญารับซ้ือวัตถุดบิเพื่อผลิตทุเรียนฟรีซด
ราย จึงแจงขอดูรายละเอียดสัญญาดังกลาว และขอทราบข้ันตอนการดาเนินการที่มาของการดาเนินการดังกลาว และแจง
ใหสหกรณดาเนินการภายใตระเบียบขอบังคับของสหกรณ 
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จากการเขาแนะนาสหกรณ วันที่ 27 ก.ย. 61 
 ขอดูรายละเอียดสัญญา สัญญารับซ้ือวัตถุดิบเพื่อผลิตทุเรียนฟรีซดราย ดังกลาว 
 แจงวาการจะดาเนินการสัญญารับซ้ือวัตถุดิบเพื่อผลิตทุเรียนฟรีซดรายเพื่อทาธรุกิจรวบรวมทุเรยีน จะตอง

ผานมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเดินการ 
อนุมัติเห็นชอบ จึงแจงขอดูรายละเอียดการรายงานการประชุมดังกลาว 
 และไดทราบวาสหกรณไดมีการดาเนินการจดัซ้ือวัตถุดิบเพื่อผลิตทุเรียนฟรีซดรายและมีการโอนเงินไป

บางสวนแลว โดยแจงเบ้ืองตนตอสหกรณวาการดาเนินการดังกลาวจะตองผานมติอนุมัติเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการ สหกรณไดแจงวาไดมีการประชุมเมื่อวันที่ 3 ก.ย.61 และมีมติอนุมัติเห็นชอบเรียบรอย จึงแจงตอฝาย
จัดการขอดูรายละเอียดที่ประชุมคณะกรรมการและเอกสารรายละเอียดในการดําเนินการน้ีทั้งหมดที่สหกรณม ีณ ตอน
น้ัน เพื่อขอนํามาตรวจสอบรายละเอียด โดยสหกรณ 

ไดสาเนารายงานการประชุม สัญญา รายละเอียดที่เกี่ยวของให 
จากการตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมและเอกสารการดาเนินงานดงักลาวที่ไดรับจากสหกรณ 
1. รายการการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ วันที่ 3 ก.ย.61 
วาระที ่1 เรื่องเพื่อพิจารณา 
1.1 มติที่ประชุม เห็นชอบและอนุมัติ ขอกูเงินกับทาง ธ.ก.ส ตราด จานวน 10,000,000.00 บาทเพื่อทา

ธุรกิจรวบรวมทุเรียนกับทางบริษัท เอสเค.โฟรเซน แอนด ฟรีช ดราย โดยนายสามารถ เขตสวาง 
1.2 ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผูมีอํานาจถอนฝากเงิน 
 ไมมี เรื่องพิจารณา ธรุกิจรวบรวมทุเรียนกับทางบริษัท เอสเค.โฟรเซน แอนด ฟรชี ดราย โดยนายสามารถ 

เขตสวาง 
 ไมมี เรื่องพิจารณา แตงตั้งมอบหมายเจาหนาที่ เพื่อดาเนินการทาสัญญารับซ้ือวัตถุดิบเพื่อผลติทุเรียนฟรีซด

รายเพื่อทาธรุกิจรวบรวมทุเรียน 
 ไมมี เรื่องพิจารณา ซ้ือวัตถุดบิเพื่อผลิตทุเรียนฟรีซดราย 
 ไมมี เรื่องพิจารณา แตงตั้งมอบหมายเจาหนาที่เพื่อเขาตรวจนับสินคา 
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 2.รายการการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ วันที่ 26 ก.ย.61 

  � ไมมี วาระรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ วันที ่3 ก.ย.61 

� มีเฉพาะ เรื่องพจิารณาธุรกจิรวบรวมทเุรียนฟรีชดราย โดยเปนเพียงการายงานการเขาตรวจนับ 

Stock เทาน้ัน 
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 2.สัญญารับซ้ือวัตถุดิบเพื่อผลิตทุเรียนฟรีซดราย 
   มีการลงนามในสัญญา วันที ่3 ก.ย.61 โดยมีผลการบังคับใชทันท ี
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  ประธานฯ ชี้แนะใหเจาหนาที่ใหสหกรณแกไขใหถูกตอง และใหผูตรวจการเขาตรวจ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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                    กลุมสงเสริมสหกรณ   2 
  นายวสันต  สุขเสมอกุล  ตําแหนง นักวิชาการสหกรณชํานาญการ ไดรายงานในที่ประชุม ดังน้ี  
                ผลการปฏิบัติงานประจําเดือน กันยายน 2561 แนะนํา แกปญหา พัฒนาสหกรณ:Do better than say 
   1. สหกรณการเกษตรเขาสมิง จาํกัด 
   1.1 เรื่อง การกําหนดระเบียบวาดวยการจําหนายสินคาใหสมาชิกเปนเงินเชื่อ ที่กําหนด
ระยะเวลาขายเชื่อ 12 เดือน และใหสมาชิกนําสมุดจดทะเบียนรถยนตมาค้ําประกันโดยใหสมาชิกเซ็นโอนลอยไวกับ
สหกรณ (อางวา เจาหนาที่สงเสริมเปนคนแนะนําใหทํา) 
   1.2 เรื่อง การแกไขขอบกพรอง (ลูกหน้ีการคาคางนาน)  30 มิ.ย.59 ยกมา  24 ราย เปนเงิน 
10,040,628 บาท, 13 ก.ค.61 คงเหลือ 17 ราย เปนเงิน 5,858,140 บาท ปญหา : คณะกรรมการไมสามารถให
สมาชิกลูกหน้ีทําหนังสือรับสภาพความรับผิดไดครบทุกรายและกาํหนดเงื่อนไขการชําระภายใน 18 เดือน และจัดหา
หลักประกันครบทุกราย 
   1.3 เรื่อง การรวบรวมผลผลิต (มังคุด ทุเรียน เงาะ ) 31 ก.ค.61 
 ธุรกิจรวบรวม.pdf   
 การวิเคราะหงบการเงิน.doc  

1.4 เรื่อง ศาลพพิากษาใหสหกรณชําระหน้ีคาสินคา รวมคาธรรมเนียมอื่น ประมาณ 1 ลาน
เศษ สืบเน่ืองจากการทาํละเมิดของอดีตเจาหนาที่การตลาด ปที่แลวคกก.ไมรองทุกขยักยอกที่เจาหนาที่การตลาด
รับผิดชอบสหกรณไดยื่นเรื่องขออุทธรณแลว พิจารณา : หากศาลอทุธรณยืนตามศาลชั้นตน (สหกรณแพคดี)  
ความเห็นของกสส.2 : นายทะเบียนสหกรณตองพิจารณาออกคําสั่งให คณะกรรมการ+ผูจัดการรบัผิดชอบชดใชแกบริษัท
ผูฟอง เพราะละเวนการปฏิบัติทําใหสหกรณไดรบัความเสียหาย 
  2. สหกรณการเกษตรโครงการหมูบานทับทิมสยาม 01 จํากดั 
    2.1 เรื่อง ตรวจสอบยอดเงินรับฝากจากกองทุนตางๆ อยูระหวางการตรวจสอบของผูสอบบัญชี 
(ป 2560) 
    2.2 เรื่องสหกรณปดบัญชีไมได 3 ปบัญชี (1ม.ค.2558 – 31 ธ.ค.2560) 
    2.3 ลูกหน้ีเงินกูคางนาน จํานวน 45 ราย รวม 1,013,893 บาท  ยอดชาํระ มิ.ย.-ส.ค.=
120,000บาท (รวมลูกหน้ีตามคําพพิากษา 2 ราย)    
    2.4 ลูกหน้ีตามคําพิพากษาคางชาํระและไมมีการติดดามบังคับคดี (คําพิพากษาป 2549) 
จํานวน 7 ราย เปนเงิน 88,459 บาท 
    2.5 ลูกหน้ีสินคาขาดบัญชีที่อยูในความรับผิดชอบของอดีตเจาหนาที่สหกรณ (ชาํระเสร็จสิ้น
แลวตั้งแตป 2560 ตัดออกจากระบบขอบกพรองแลว 

3. สหกรณเครดิตยูเน่ียนบอพลอย จํากัด 
   3.1 เรื่อง คณะกรรมการใชดุลยพินิจลงโทษไลออกเจาหนาที่การเงิน ถูก/ผิดไปตอสูกันที่ศาล 
ขอสังเกต : สก.ใชโปรแกรมเอกชน ผูถือรหัส(เจาหนาที่การเงิน ผจก.) โดยผจก.รูรหัสของเจาหนาที่การเงิน ไมมีการ
เปลี่ยนแปลงรหัส การแกไขไมมีการรายงานใหคณะกรรมการทราบ/พจิารณา 
พิจารณา : ที่มาของอํานาจในการสั่งการ อํานาจหนาที่ของผูเกี่ยวของ 
   3.2 เรื่อง ผูจัดการเบิกเงินสหกรณอางวาสํารองจายใหแกสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯและสํารอง
จายคาสมัครสมาชิกสมาคมฯ โดยตั้งบัญชี เงินรอเรียกคืน จํานวนเงิน 452,001.20 บาท (ความผิดสําเร็จแลว) 

4. สหกรณการเกษตรเพือ่การแปรรูปและสงออกจังหวัดตราด จาํกัด 
  4.1 เรื่อง ลกูหน้ีรวบรวม (เจหมู) 5,453,670 บาท ใหสหกรณสาํเนาหมายจับเจหมูแจก

กรรมการ (คดีเช็ค)และแนะนําใหคณะกรรมการฟองแพง 
ขอสังเกต : คณะกรรมการไมดาํเนินการ (ตอนทาํการคากันตกลงเรื่องใดกัน ? ) 
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4.2 เรื่องลูกหน้ีตามคําพพิากษา 8 ราย แนะนําใหคณะกรรมการดําเนินการบังคับคด ี

5. สหกรณการเกษตรบอไร จาํกัด 
   5.1 เรื่อง สหกรณทาํโครงการพักชําระหน้ี (ตนเงิน) ระยะเวลา 1 ป โดยใหชําระดอกเบ้ีย 
แนะนําใหคณะกรรมการเรื่องผลดี – ผลเสียตอระบบสหกรณซ่ึงไมสามารถไปเปรียบกับ ธกส.และรฐับาล 
   5.2 เรื่อง การลงทุนในทรัพยสินของสหกรณ (ปรบัปรุงโรงเก็บปุยเปนสํานักงาน) 
คณะกรรมการจะทบทวนใหม 
   5.3 แนะนําใหสหกรณยกเลิกกองทุนชําระหน้ีแทนสมาชิก หากสมาชิกชําระไมได ที่มกีารเรียก
เก็บเงินจากสมาชิก+จัดสรรจากกาํไรสุทธิ (เปนทุนอื่นแตไมมีกําหนดในขอบังคับและระเบียบ) ซ่ึงไมเปนไปตาม มาตรา 
60(4) แหง พรบ.สหกรณ 2542 โดยยุบไปรวมกับทุนสวัสดิการสมาชิก (ยังไมไดกําหนดระเบียบ) จัดสรรกาํไรสทุธิเปน
ทุนสะสมอื่น.pptx 

การจดัสรรกาํไรสุทธิประจําป ตามมาตรา 60 (4) แหง พรบ.สหกรณ พ.ศ.2542 
(จายเปนสะสมไว เพื่อดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดของสหกรณ ตามที่กาํหนดในขอบังคับ)  
จายเปนทุนสะสมไว : ตองเปนการสะสมไวทุกป(ถามีการจดัสรร) ไมใชใชใหหมดภายในปเดียว หากเหลือใหโอนไปทุนอื่น 
(เขาขายการลงทุนในทรพัยสิน) 
ดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดของสหกรณ : เปนทุนอื่นๆเพื่อเสริมสรางความมั่นคงเขมแข็งแกสหกรณ ซ่ึงไมใชลกัษณะ
การดําเนินธุรกจิปกติของสหกรณ หรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจ หรือปองกันความเสี่ยงจากธรุกิจ 
ตามท่ีกําหนดในขอบังคับ : สหกรณตองกาํหนดในขอบังคับใหชัดเจน ไมใชกําหนดเพียงแควาเปนทุน (อื่นๆ) อยางเดียว 
ซ่ึงจะตองตีความ 
  6. สหกรณเครดิตยูเน่ียนทาหาดสามัคคี จํากดั 
   6.1 เรื่อง ลกูหน้ีเงินกูคางนาน แนะนําใหคณะกรรมการแบงสายออกตดิตาม เรียกสมาชิก
ลูกหน้ีมาทําหนังสือรับสภาพหน้ี/รับสภาพความรบัผิด 
  กลุมสงเสริมสหกรณ 2 ติดตอทนายอาสาใหมาชวยทําคดีฟองลูกหน้ีโดยสหกรณเสียคาใชจายรายละ 
3,000 บาท ถึงชั้นบังคับคดี  
   6.2 เรื่อง ลกูหน้ีถอนการบังคับคดีและถอนการขายทอดตลาด (ผจก.ไปดาํเนินการ) แนะนําให
สหกรณยื่นเรื่องเพื่อฟองคดี (เริ่มนับใหม)  

7. สหกรณเครดิตยูเน่ียนบานทาโสม จาํกัด เรื่อง เงินฟนฟูอาชีพ (รายละ 3 พัน) ที่ไมมีการเบิกจายให
สมาชิก แนะนําใหคณะกรรมการลงมติเพื่อสงคืน กรมสงเสริมสหกรณเปนรายไดแผนดิน 36,000 บาท 

8. สหกรณการเกษตรเทศบาลตําบลหนองบอน จํากัด  
   8.1 เรื่อง ขยายแดนดําเนินงานใหครอบคลุมในเขตปฏิรูปที่ดินอําเภอบอไร ประสานงานกับ 
สปก.แลว   
  9. การขอจัดตั้งชุมนุมสหกรณชาวสวนยางบูรพา จํากดั การประชุมใหญสามัญประจําป : สหกรณ
กองทุนสวนยางบานสลัก จํากดั ประกาศนายทะเบียนสหกรณการจดัตั้งสหกรณ.pdf 
                มติท่ีประชุม   รับทราบ  

          กลุมสงเสริมสหกรณ   3  
                   นางสาวภัสธิดา  วิรันทนา  ตําแหนง นักวิชาการสหกรณ  ไดรายงานในที่ประชุม ดังน้ี 
                     กลุมสงเสริมสหกรณ 3 
อําเภอคลองใหญ  และอําเภอเกาะกูด (จํานวน 4 สหกรณ)   

1.  สหกรณประมงไมรูด จํากัด     
2.  สหกรณเคหสถานบานมั่นคงคลองใหญ จํากัด 3. สหกรณเคหสถานบานมั่นคงคลองใหญ 2 จํากัด  
4. สหกรณเคหสถานบานมั่นคงสมศรีอุทิศ จํากัด 
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สหกรณ/กลุมเกษตรกร ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไข 

1.สหกรณประมงไมรดู 
จํากัด 

1.ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 
   เน่ืองจากสหกรณประสบภาวะขาดทุน
เกินทุนสํารองที่มีอยู  ซ่ึงสหกรณอาจจะ
ไมสามารถจายคืนทุนเรือนหุนได  หาก
สมาชิกลาออกและถอนหุนคืนจํานวนมาก 
2.ความเสี่ยงดานเครดิต 
  สหกรณประมงไมรูด จาํกัด ดําเนินธุรกิจ
ดานสินเชื่อใหกับสมาชิก  ซ่ึงเปนลูกหน้ี
ผิดนัดชําระหน้ี รอยละ 90 ของลูกหน้ี ณ 
วันสิ้นป 
สหกรณมีความเสี่ยงที่อาจจะไมสามารถ
เรียกเก็บหน้ีได 

คณะกรรมการควรมกีารวางแผนในการ
ติดตามเรงรดัใหลูกหน้ีทีม่ีอยูเดิมชําระหน้ีให
เปนไปตามกําหนดสัญญา เพื่อปองกันลูกหน้ี
ผิดจัดชาํระหน้ีเพิ่มข้ึน  ซ่ึงจะสงผลตอการ
ดําเนินงานของสหกรณในเรื่องหน้ีสงสัยจะสูญ
ที่จะเกิดข้ึน 

                  มติท่ีประชุม   รับทราบ 

                   กลุมสงเสริมสหกรณ   4  
                   นายทิวา  ศีติสาร  ตําแหนง เจาพนักงานอาวุโส  ไดแจงในที่ประชุม ดังน้ี 
                   ผลการปฏิบัติงานประจําเดือน กันยายน 2561  
อําเภอเกาะชาง (จํานวน 2 สหกรณ  1.  สหกรณการเกษตรเกาะชาง จํากัด    2.  สหกรณบริการเกาะชาง จํากัด) 
 สหกรณ/กลุมเกษตรกร การแนะนํา สงเสริมสหกรณ ผลการดําเนินงานสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

1.สหกรณการเกษตรเกาะ
ชาง จก. 
2. สหกรณบริการเกาะ
ชาง จก. 

1.การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบให
คณะกรรมการ 
แตในทางปฏิบัติ การดาํเนินการสวนใหญ 
ประธานเปนผูดําเนินการเพียงผูเดียว   
คณะกรรมการควรปฏิบัติหนาที่ตามความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย 
2.สหกรณดาํเนินธรุกิจจดัหาสินคามา
จําหนาย เปนสินคาอุปโภคบริโภค  ซ่ึงใน
การดําเนินธุรกจิ สหกรณ 
จัดทําทะเบียนคุมไมเรียบรอย และไมเปน
ปจจุบัน  ทําใหไมสามารถเปรียบเทียบ
สินคาคงเหลือได 
ธุรกิจสินเชื่อ ผูจัดทาํบัญชีลงรายละเอียด
ในการดลูกหน้ีไมเปนปจจุบัน อาจเกิด
ความผิดพลาดในการคดิตนเงินกู อัตรา
ดอกเบ้ีย และคาปรับได 

 -คณะกรรมการไมแบงแยกหนาที่ในการ
ปฏิบัติงาน 
ทําใหการดาํเนินงานเกิดความลาชา และไม
เปนปจจบัุน 
2.คณะกรรมการทําทะเบียนคุมสินคา ไมเปน
ปจจุบัน 
ทําใหไมสามารถเปรียบเทียบ  สินคาคงเหลือ
กับทะเบียนคุมสินคาใหตรงกันโดยสม่ําเสมอ
ได 
ผูจัดทําบัญชีไมลงรายละเอียดในการดลูกหน้ี
เงินกูใหเปนปจจุบัน 

   อําเภอแหลมงอบ  (จํานวน 4 สหกรณ , 3 กลุมเกษตรกร)      
1. สหกรณกองทุนสวนยางบางปดบนรวมใจ จํากัด 
2. สหกรณเคหสถานบานมั่นคงแหลมงอบ จํากัด  
3. สหกรณกองทุนสวนยางแหลมมะขาม จํากัด 
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4. สหกรณการเกษตรแหลมงอบ จํากัด   
5. กลุมเกษตรกรทําสวนคลองใหญ  
6. กลุมเกษตรกรทําสวนบางปด  
7. กลุมเกษตรกรทําสวนนํ้าเชี่ยว     

สหกรณ/กลุมเกษตรกร การแนะนํา สงเสริมสหกรณ ผลการดําเนินงานสหกรณ/กลุม
เกษตรกร 

1.สหกรณการเกษตรแหลมงอบ 
จก. 
2.สหกรณกองทุนสวนยางแหลม
มะขามสามัคคี จาํกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.สหกรณกองทุนสวนยางบาง
ปดบนรวมใจ จาํกดั 
 
 
 
 
 

-ตรวจสอบระเบียบของสหกรณฯ  พบวา มี
ระเบียบที่ตองสงใหนายทะเบียนสหกรณ
เห็นชอบ จํานวน 4ระเบียบ และที่ตองสงให
นายทะเบียนสหกรณรับทราบ 
จํานวน 5 ระเบียบ  

- แนะนําใหสหกรณฯ ประชุม
กรรมการ เพื่อพจิารณาถือใช
ระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ 
เพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน เหมาะสมกับการ
ดําเนินงานของสหกรณ  

-สหกรณกองทุนสวนยางแหลมมะขาม
สามัคคี จาํกดั ประชุมใหญสามัญประจําป 
2560  ในวันที ่18 กันยายน 2561   
  -พิจารณาการดาํเนินงานของสหกรณ 
สมาชิกสหกรณฯ ไมไดดาํเนินธุรกิจแลวและ
ไมมีความตองการดําเนินธุรกิจ 
สวนยาง ที่ประชุมพิจารณารวมกัน 
มีมติ เปนเอกฉันท ใหเลิกสหกรณฯ 
พิจาณาแตงผูชาํระบัญชี   
ตาม พรบ. แกไขเพิ่มเติม 2553 มาตรา 
70 (3) และการเลิกสหกรณ  มาตรา 75  
การชาํระบัญชีสหกรณทีเ่ลิก  จึงเสนอที่
ประชุมใหญพิจารณา 
ที่ประชุมใหญไดพิจารณา แลว  พจิารณาให 
นายทิวา  ศตีิสาร  เจาพนักงานสงเสริม
สหกรณอาวโุส  เปนผูชําระบัญชีสหกรณฯ 
ประชุมใหญสามัญประจาํป 2560 วันที่ 
27 กันยายน 2561  มกีําไรสุทธิ  
54,430.67 บาท  จดัสรรกาํไรสุทธิ  ตาม
ขอบังคับสหกรณ 
 -พิจารณาเงินกองกลางสหกรณ  จํานวน 
458,196.50  บาท  ทีป่ระชมุมีมติ  ให
จัดสรรเงินกองกลาง  เขาทุนสะสมตาม

สหกรณฯ  อยูระหวางดาํเนินการ
จัดทําระเบียบสหกรณ 
สหกรณ  ไดดาํเนินการ สงหนังสือ
แจงเลิกสหกรณสงนายทะเบียน
สหกรณแลว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สหกรณตองแกไขระเบียบวาดวยทุน
สวัสดิการและการสงเคราะหสมาชิก
และครอบครัว  เพื่อใหสอดคลองกับ
ขอบังคับสหกรณ   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. สหกรณเคหสถานบานมั่นคง
แหลมงอบ จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. กลุมเกษตรกรทําสวน 
คลองใหญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบังคับดังตอไปน้ี 
1.ทุนเพื่อศึกษาอบรม      100,000 บาท 
2.ทุนสวัสดิการสมาชิก      100,000 
บาท 
3.ทุนพัฒนากิจการสหกรณ  200,000 
บาท 
4.ทุนสาธารณประโยชน      58,196.50 
บาท  
-สมาชิกที่ไมไดใชแบบบานของสหกรณ  
คือ น.ส.จุรพีร  แซตัน  ไดดําเนินการสง
แบบบานที่สรางแบบใหม  ทาํเรื่องเสนอถึง 
พอช  ซ่ึงทาง พอช มีหนังสือมาถึงสหกรณ
วา  ในกรณีน.ส.จุรพีร  แซตัน ไดขออนุญาต
และเขียนแบบกอสรางดวยตนเอง  หาก
ดําเนินการไมขัดตอกฎหมายควบคุมอาคาร
ของทองถ่ิน  และไมขัดกฎระเบียบของ
สหกรณฯ  ที่ยื่นความประสงคไว 
ที่ประชุม มีมติเปนเอกฉันท ใหน.ส.จุรพีร  
สรางบานตามแบบที่เขียนไวได  
ขอสังเกตที่ตรวจพบ  
1.กลุมเกษตรกรกาํหนดระเบียบวาดวยการ
จัดหาสินคามาจําหนายเปนเงินเชื่อให
สมาชิก  โดยกําหนดใหผูซ้ือที่ไมมี
หลักทรัพยจาํนองตอกลุมเกษตรกร 
เปนผูค้ําประกันอยางนอย 2 คน ในจํานวน
ผูค้ําประกัน 2 คน อยางนอยคนหน่ึง 
จะตองมีหลักทรพัยจํานองตอกลุมเกษตรกร  
2. กลุมเกษตรกรมีเงินฝากกลุมมัสยิดค็อ
ยรุลบารียะห จาํนวน 576,421 บาท 
ซ่ึงตามขอบังคับของกลุมเกษตรกร ขอ 66 
การฝากหรือลงทุนเงินของกลุมเกษตรกร 
กําหนดใหฝากหรอืลงทุนได ดังตอไปน้ี 
 (1)  ฝาก ธนาคาร ธกส  หรือธนาคารออม
สิน หรือธนาคารอืน่ที่ชวยเหลือทางการเงิน 
ฯ 
(2) ฝากในธนาคารอื่น ในกรณีที่ไมมี
ธนาคารตาม (1) หรือสหกรณในทองที่น้ัน 
โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
กลุมเกษตรกรประจําจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.จุรีพร  แซตัน  กาํลังดําเนินการ
สรางบานตอตามแบบแปลนที่ทาง 
พอช. พิจารณาแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.ประชุมกรรรมการ 
วันที่ 18 กันยายน 2561 
ไดพิจารณาแกไขระเบียบวาดวยการ
จัดหาสินคามาจําหนายเปนเงินเชื่อ
สมาชิก  โดยใหมีผูค้ําประกันจํานวน 
2 คน 
2.ที่ประชุมคณะกรรมการ 
มีมติ ใหฝากเงินกับกลุมมัสยิดค็อยรุล
บารียะห 
โดยใหเหตุผลวา  ถานําไปกับธนาคาร 
ทําใหผิดหลักศาสนาอิสลาม 
 
 

            มติท่ีประชุม   รับทราบ    
 



 
 

-44- 

5.3  กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ     
           นายโชคดี  หนูเพ็ชร  ตําแหนง นักวิชาการสหกรณชํานาญการ ไดกลาวรายงานผลการปฏิบัติงานกลุมจัดตั้งและ
สงเสริมสหกรณ เดือนกันยายน 2561 ในที่ประชุมดังน้ี 
  5.3.1 สรุปผลการปฏิบัติงานกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ เดือนกันยายน  2561 

                 1) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม ถวายในหลวง”
ปงบประมาณ 2561 วนัที่ 10 กันยายน   2561 นายอาทิตย  สุกเหลอื สหกรณจังหวดัตราด มอบหมายให นายอนันต  
ยังสติ  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ  เปนตัวแทนมอบนํ้าหมักปลา ปริมาณ  20 ลิตร มอบใหกับสมาชิกเกษตรกรใน
พื้นที่ อําเภอบอไร จังหวดัตราด ที่เขารวมโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม ถวายในหลวง” ปงบประมาณ 
2561  ณ สหกรณการเกษตรบอไร  จาํกัด มีสมาชกิเขารับมอบ  88  ราย 

        2) จังหวัดเคลื่อนที ่(20 ก.ย. 61) นายประเสริฐ   ลือชาธนานนท ผูวาราชการจังหวดัตราด เปน
ประธานเปดโครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน รวมกับหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. ประจาํเดือน
กันยายน 2561 ณ องคการบริหารสวนตาํบลนนทรี ตําบลนนทรี อาํเภอบอไร จังหวัดตราด  โดยนายโชคด ี หนูเพ็ชร 
ผูอํานวยการกลุมจดัตั้งและสงเสริมสหกรณ  เขารวมพธิีเปดงาน และเขารวมใหบริการประชาชนและเกษตรกรตาม
โครงการดังกลาว พรอมทั้งแจกเอกสารเผยแพรความรูเกี่ยวกับการสหกรณ 

        3) ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวดัเพื่อคัดเลือกสหกรณ และกลุมเกษตรกรที่มีผลงาน

ดีเดน ป 2561-2562 วันที่ 28 กันยายน  2561  สาํนักงานสหกรณจงัหวัดตราด  จดัประชมุคณะกรรมการระดับ

จังหวัดเพื่อคัดเลือกสหกรณและกลุมเกษตรกรทีม่ีผลงานดีเดน ป 2561-2562 ณ หองประชุมสาํนักงานสหกรณจังหวัด

ตราด   

สหกรณที่ผานการพิจารณาคัดเลือก  จาํนวน  2  สหกรณ   

1. สหกรณออมทรพัยครตูราด  จาํกัด  

2. รานสหกรณโรงพยาบาลตราด  จํากัด  

  5.3.2 รายงานผลการจัดเกณฑมาตรฐานสหกรณ ปงบประมาณ 2561 
ที่ ประเภทสหกรณ รวม

ทั้งหมด 
ไมนํามาจัด
มาตรฐาน 

นํามาจัด 
มาตรฐาน 

ดีเลิศ 
(A) 

ดีมาก 
(B) 

ดี 
(C) 

ไมผาน 
(F) 

รวม 

11 สหกรณการเกษตรสหกรณการเกษตร 3344 44 3300 44 1144 33 99 3030 

22 สหกรณนิคมสหกรณนิคม -- -- --    -- -- 

33 สหกรณประมงสหกรณประมง 33 -- 33 -- -- -- 33 33 

44 สหกรณรานคาสหกรณรานคา 33 -- 33 11 22 -- -- 33 

55 สหกรณออมทรพัยสหกรณออมทรพัย 33 -- 33 33 -- -- -- 33 

66 สหกรณบริการสหกรณบริการ 99 22 77 22 44 -- 11 77 

77 สหกรณเครดติยูเน่ียนสหกรณเครดติยูเน่ียน 66 11 55 22 22 -- 11 55 

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น 5858 77 5151 1212 2424 33 1144 5151 
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รายงานผลการจัดมาตรฐานกลุมเกษตรกร  ปงบประมาณ  2561 

ท่ี ช่ือกลุมเกษตรกร ประเภท อําเภอ ผลการ
ประเมิน 

หมายเหต ุ

1 กลุมเกษตรกรทําสวนประณีต ทําสวน เขาสมิง ผาน  
2 กลุมเกษตรกรทํานาทาพริก ทํานา เมือง ผาน  
3 กลุมเกษตรกรทําสวนหนองบอน ทําสวน บอไร ผาน  
4 กลุมเกษตรกรทําสวนสะตอ ทําสวน เขาสมิง ผาน  
5 กลุมเกษตรกรทําสวนทุงนนทร ี ทําสวน เขาสมิง ผาน  
6 กลุมเกษตรกรทําสวนวังตะเคียน ทําสวน เขาสมิง ผาน  
7 กลุมเกษตรกรทําไรเขาสมิง ทําไร เขาสมิง ผาน  
8 กลุมเกษตรกรทําสวนวังกระแจะ ทําสวน เมือง ผาน  
9 กลุมเกษตรกรทําสวนบางปด ทําสวน แหลมงอบ ผาน  
10 กลุมเกษตรกรทําสวนนนทรีย ทําสวน บอไร ผาน  

1111 กลุมเกษตรกรทําสวนนํ้าเชี่ยวกลุมเกษตรกรทําสวนนํ้าเชี่ยว ทําสวนทําสวน แหลมงอบแหลมงอบ ผานผาน  

1212 กลุมเกษตรกรทําสวนดานชุมพลกลุมเกษตรกรทําสวนดานชุมพล ทําสวนทําสวน บอไรบอไร ผานผาน  

1313 กลุมเกษตรกรทําสวนอกลุมเกษตรกรทําสวนอาวใหญาวใหญ ทําสวนทําสวน เมืองเมือง ผานผาน  

1414 กลุมเกษตรกรทําสวนทาโสมกลุมเกษตรกรทําสวนทาโสม ทําสวนทําสวน เขาสมิงเขาสมิง ผานผาน  

1515 กลุมเกษตรกรทําสวนแสนตุงกลุมเกษตรกรทําสวนแสนตุง ทําสวนทําสวน เขาสมิงเขาสมิง ผานผาน  

1616 กลุมเกษตรกรทําสวนเทพนิมิตกลุมเกษตรกรทําสวนเทพนิมิต ทําสวนทําสวน เขาสมิงเขาสมิง ผานผาน  

1717 กลุมเกษตรกรทําสวนคลองใหญกลุมเกษตรกรทําสวนคลองใหญ ทําสวนทําสวน แหลมงอบแหลมงอบ ผานผาน  

1818 กลุมเกษตรกรทํานาทาพริกกลุมเกษตรกรทํานาทาพริก ทํานาทํานา เเมืองมือง ผานผาน  

1919 กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวทาพริกกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวทาพริก ทําสวนทําสวน เมืองเมือง ผานผาน  

2020 กลุมเกษตรกรทํานาหนองโสนกลุมเกษตรกรทํานาหนองโสน ทํานาทํานา เมืองเมือง ไมผานไมผาน  
2211 กลุมเกษตรกรทําสวนหวงนํ้าขาวกลุมเกษตรกรทําสวนหวงนํ้าขาว ทําสวนทําสวน เมืองเมือง ผานผาน  
2222 กลุมเกษตรกรทําสวนชางทูนกลุมเกษตรกรทําสวนชางทูน หยุดดําเนินธุรกจิ หยุดดําเนินธุรกจิ  

*สรุปจํานวนกลุมเกษตรกร 22  กลุมเกษตรกร ผานเกณฑมาตรฐาน 20 กลุมเกษตรกร ไมผาน 1 กลุมเกษตรกร ไม
นํามาจัด 1 กลุมเกษตรกร 

5.3.3 รายงานผลการจัดทําทะเบียนสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร 
ที ่ สหกรณ สถานะ หมายเหตุ 
11 สหกรณการเกษตรเมืองตราด  จํากัดสหกรณการเกษตรเมืองตราด  จํากัด   
22 ชุมนุมสหกรณการเกษตรตราด  จาํกดัชุมนุมสหกรณการเกษตรตราด  จาํกดั   
33 สหกรณการเกษตรแหลมกลัสหกรณการเกษตรแหลมกลัด  จํากัดด  จํากัด   
44 สหกรณการเกษตรโครงการหมูบานทับทิมสยาม 01 จํากัดสหกรณการเกษตรโครงการหมูบานทับทิมสยาม 01 จํากัด   
55 สหกรณกองทุนสวนยางบานวังตัก  จํากัดสหกรณกองทุนสวนยางบานวังตัก  จํากัด   
66 สหกรณเครดติยูเน่ียนบอพลอย  จํากดัสหกรณเครดติยูเน่ียนบอพลอย  จํากดั   
77 สหกรณเดินรถตราด  จาํกัดสหกรณเดินรถตราด  จาํกัด   
88 สหกรณชาวสนจังหวัดตราด  จํากดัสหกรณชาวสนจังหวัดตราด  จํากดั   
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ที ่ สหกรณ สถานะ หมายเหตุ 
99 สหกรณผูเลี้สหกรณผูเลี้ยงสุกรและการปศุสัตวตราด  จาํกดัยงสุกรและการปศุสัตวตราด  จาํกดั   

1010 สหกรณออมทรพัยสาธารณสุขตราด  จาํกัดสหกรณออมทรพัยสาธารณสุขตราด  จาํกัด **  
1111 สหกรณเครดติยูเน่ียนบานดินแดง  จาํกัดสหกรณเครดติยูเน่ียนบานดินแดง  จาํกัด   
1212 รานสหกรณจังหวัดตราด  จาํกัดรานสหกรณจังหวัดตราด  จาํกัด   
1313 รานสหกรณโรงพยาบาลตราด  จํากัดรานสหกรณโรงพยาบาลตราด  จํากัด   
1414 สหกรณเครดติยูเน่ียนดอนสูงสามัคคี  จํากดัสหกรณเครดติยูเน่ียนดอนสูงสามัคคี  จํากดั   
1515 สหกรณเครดิสหกรณเครดิตยูเน่ียนทาหาด  จํากดัตยูเน่ียนทาหาด  จํากดั **  
1616 สหกรณออมทรพัยตาํรวจภูธรจังหวดัตราด  จํากดัสหกรณออมทรพัยตาํรวจภูธรจังหวดัตราด  จํากดั   

17 สหกรณกองทุนสวนยางบานทาโสม  จํากดั   

18 สหกรณผูใชนํ้าบําโรณ-แสนตุง  จาํกดั *  

19 สหกรณเครดติยูเน่ียนบานทาโสม  จํากดั *  

20 สหกรณเครดติยูเน่ียนบานสลักรวมใจพัฒนา  จาํกัด *  

21 สหกรณการเกษตรเพือ่การตลาดลกูคา ธกส.ตราด  จํากดั   

 
รายงานผลการจัดทาํทะเบียนสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร 

ที ่ กลุมเกษตรกร สถานะ หมายเหต ุ
11 กลุมเกษตรกรทําสวนคลองใหญกลุมเกษตรกรทําสวนคลองใหญ ไมครบไมครบ  
22 กลุมเกษตรกรทําสวนดานชุมพลกลุมเกษตรกรทําสวนดานชุมพล ไมครบไมครบ  
33 กลุมเกษตรกรทําไรเขาสมิงกลุมเกษตรกรทําไรเขาสมิง ไมครบไมครบ  
44 กลุมเกษตรกรทําสวนทุงนนทรีกลุมเกษตรกรทําสวนทุงนนทรี ไมครบไมครบ  
55 กลุมเกษตรกรทําสวนเทพนิมิตกลุมเกษตรกรทําสวนเทพนิมิต ไมครบไมครบ  
66 กลุมเกษตรกรทําสวนนํ้าเชี่ยวกลุมเกษตรกรทําสวนนํ้าเชี่ยว ไมครบไมครบ  
77 กลุมเกษตรกรทําสวนบางปดกลุมเกษตรกรทําสวนบางปด ไมครบไมครบ  
88 กลุมเกษตรกรทําสวนประณีตกลุมเกษตรกรทําสวนประณีต ไมครบไมครบ  

9 กลุมเกษตรกรประมงชําราก ไมครบ ยังไมไดอัพขอมูล 
10 กลุมเกษตรกรทําสวนวังตะเคียน ไมครบ  
11 กลุมเกษตรกรทําสวนสะตอ ไมครบ  
12 กลุมเกษตรกรทําสวนอาวใหญ ไมครบ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ        
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5.4  กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ 

  - ไมมี - 

           มติท่ีประชุม   รับทราบ  

5.5  กลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ 
- ไมมี - 

          มติท่ีประชุม   รับทราบ  

5.6  กลุมตรวจการสหกรณ 
-ไมมี-  

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 5.7  ลูกจางประจํา 
-ไมมี- 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

     5.8  พนักงานราชการ 

        -ไมมี- 

         มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรือ่งเพ่ือทราบ  
นายธีรวุฒิ ใจดี  ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  ไดแจงในที่ประชุมเพื่อทราบ ดังน้ี 

6.1  รายงานการตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีการจัดซื้ออุปกรณการเกษตรของสหกรณจังหวัด  ตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมสงเสริมสหกรณ 

      เลขานุการ  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีคําสั่ง ลับ ที่ 587/2561 ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 
2561 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีปรากฏขาวจากสื่อหนังสือพิมพ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
วิจารณเกี่ยวกับการจัดซ้ืออุปกรณการเกษตรของสหกรณจังหวัดที่ไดรับงบประมาณตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของกรม
สงเสริมสหกรณ โดยยกตัวอยางใบเสนอราคารถยกหรือรถโฟลคลิฟท ที่มีราคาแตกตางกันทั้งที่เปนรถที่มีขนาดเดียวกัน 
ผูขายรายเดียวกัน และขายในจังหวัดเดียวกัน ซ่ึงเรื่องดังกลาวคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงไดดําเนินการสืบสวน 
ผลการตรวจสอบขอเท็จจริงยังไมปรากฏกรณีมีมูลอันควรกลาวหาวากระทําความผิดทางวินัย โดยปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เห็นควรกําชับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของระมัดระวังและปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด และให
กํากับควบคุมดูแลการเบิกจายเงินงบประมาณดวยความระมัดระวัง และเปนมาตรฐานเดียวกันในการใชจายงบประมาณ
แผนดิน  

 กรมสงเสริมสหกรณ เห็นควรใหสหกรณจังหวัดกําชับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนดพรอมทั้งใหกํากับและควบคุมดูแลการเบิกจายเงินงบประมาณดวยความระมัดระวังรอบคอบใหเปนไป
ตามแนวทางปฏิบัติที่กรมสงเสริมสหกรณไดกําหนดไว 

6.2 ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดปลูกตนไมดอกไมประดับ 

      เลขานุการ  กรมสงเสริมสหกรณขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาครวมกันปลูก
ตนไมดอกไมประดับที่มีสีสันสวยงามตามความเหมาะสมริมทางและบริเวณหนาบานของตัวเองเพื่อสรางสภาพแวดลอมให
สวยงาม 
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6.3 ขอสงสําเนาขอสรุปรวมเพ่ือการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของหัวหนาสวนราชการในเขตตรวจราชการ 
3 และ 9 

      เลขานุการ  สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดตราด ขอสงสําเนาสรุปรวมเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย
สําคัญของหัวหนาสวนราชการในเขตตรวจราชการ 3 และ 9 เมื่อระหวางวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย
ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก จังหวัดนครนายก โดยสรุปดังน้ี 

 1. นโยบายเกษตรแปลงใหญ มีการพัฒนาเปนสหกรณแปลงใหญจังหวัดหรือบริษัทประชารัฐแปลงใหญ
จังหวัด และใหมีระเบียบขอบังคับเพื่อสงเสริมและเพิ่มศักยภาพใหนโยบายแปลงใหญเปนการเฉพาะ 

 2. นโยบายการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรกรสูมาตรฐาน (GAP) กําหนดเปาหมายบังคับใหทุกแปลงใน
แปลงใหญตองเปนแปลงมาตรฐาน GAP และใหกําหนดสิทธิพิเศษสําหรับแปลงใหญ GAP ในแปลงใหญตามประเภท
แปลงใหญ 

 3. นโยบายศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ยกระดับให ศพก. เปนศูนย
ความเปนเลิศดานการพัฒนาการเกษตรระดับทองถ่ิน ถายโอนภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) และจัดใหมี
ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรเฉพาะดาน 

 4. นโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri – Map) 
ปรับปรุงพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522 ใหมีความชัดเจน 

 5. ใหมีการข้ึนทะเบียนเกษตรกรลักษณะบังคับ และใหสามารถข้ึนทะเบียนไดทุกหนวยงานในสังกัด กษ. 
และควรใหมีการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 6. ใหมีการจัดตั้งศูนยบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายและแกไขปญหาภาคเกษตรระดับจังหวัดเปนการ
ถาวร 

6.4 เผยแพรบทความกรณีท่ีเก่ียวของกับวินัยของขาราชการ 

      เลขานุการ  กองการเจาหนาที่ ขอประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน ถึงบทความที่เกี่ยวของกับวินัย
ขาราชการ ขอประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน ถึงบทความที่เกี่ยวของกับวินัยขาราชการ ซ่ึงไดดําเนินการเผยแพรลงใน 
Website กรมสงเสริมสหกรณ ทั้งน้ี สามารถเปดดูบทความดังกลาวไดที่ www.cpd.go.th (หัวขอ : เชื่อมโยงขอมูล ชื่อ : 
บทความกรณีที่เกี่ยวของกับวินัยของขาราชการ 

6.5 ขอประชาสัมพันธทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยและโครงการฝกอบรม ของสํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2562 

      เลขานุการ  สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ขอความอนุเคราะหจากหนวยงานใน
การประชาสัมพันธการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลการวิจัย และโครงการฝกอบรม ดังน้ี 

 1) ทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย 70 ป ประจําป 2562 รับจํานวน 15 ทุน เปด
สมัครฟรี 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 61 

 2) ทุนฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ รับจํานวน 10 ทุน  

 3) ทุนโครงการพัฒนาทีมบุคลากรวิจัย รับจํานวน 3 ทีม 

 4) ทุนนําเสนอผลงานวิจัย ณ ตางประเทศ รับจํานวน 12 ทุน 

 

http://www.cpd.go.th/
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6.6 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ 

      เลขานุการ  กองแผนงานขอสรุปประเด็นที่เกี่ยวของกับกรมตามขอสั่งการของทานอธิบดีฯ ในสวนที่
เกี่ยวของเพื่อใหทุกหนวยงานรับทราบและถือปฏิบัติ ดังน้ี 

 1) มอบสํานักนายทะเบียนและกฎหมาย และกองการเจาหนาที่ เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบในสวนที่
เกี่ยวของตามภารกิจ ดําเนินการตามนโยบายฯ และแนวทาง ขอที่ 1 โดยใหกําชับและวางแนวทางการปฏิบัติงานของ
หนวยงานในพื้นที่ใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบแผนของทางราชการกําหนดไว 

 2) มอบใหกองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบ
ดําเนินการตามนโยบายและแนวทาง ขอที่ 2 ขอที่ 4 และขอที่ 6 

 3) มอบกองแผนงาน เปนเจาภาพหลักรับผิดชอบ รวมกับกองและสํานักที่เกี่ยวของ ดําเนินการตาม
นโยบายฯ และแนวทาง ขอที่ 3 

 4) มอบใหกอง/สํานักที่รับผิดชอบงาน/โครงการดําเนินการตามนโยบายฯ ดําเนินการตามนโยบายและ
แนวทาง ขอที่3 

 5) มอบใหสํานักงานสหกรณจังหวัด และสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพื้นที่ และ
หนวยงานที่สวนกลางของกรมที่มีการปฏิบัติงานพื้นที่ ถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรตามขอ 1-6 

6.7 ขอเชิญสงบุคลากรเขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ประเมินผลกระทบจากงานวิจัย
อยางไรใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด รุนท่ี 2” 

      เลขานุการ  สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ขอเชิญสงบุคลกรเขารวมโครงการ
ฝกอบรม หลักสูตร “ประเมินผลกระทบจากงานวิจัยอยางไรใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดรุนที่ 2” ในวันที่ 29-31 
ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม KU Home ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน สามารถสมัครเขาอบรมผานระบบทาง 
http://pdms.arda.or.th  ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 สามารถตรวจสอบรายชื่อผูผานการคัดเลือกเขารวมฝกอบรม
ผานทาง www.arda.or.th ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 

6.8 โครงการแวนตาพอเพียง 

      เลขานุการ  แวนตาทรัพยเจริญ ขอความอนุเคราะหจากทางหนวยงานใหชวยสํารวจขอมูลรายชื่อผูที่
ตองการตรวจวัดสายตาประกอบแวนลงในแบบสํารวจตามที่แนบมาและแจงจํานวนใหทางศูนยทราบ กอนวันที่ 30 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่เบอรโทรศัพท 08-4574-3305 (โดยไมจํากัดจํานวน) ผูสํารวจรายชื่อหรือผูประสานงาน
จะไดรับแวนตาสมานาคุณฟรี 1 ชุด 
           มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  7   เรือ่งอื่นๆ   
         นายธีรวุฒิ  ใจด ี นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ไดแจงในที่ประชมุโดยสังเขป ดังน้ี 
   7.1 กําหนดการประชมุ ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ของสํานักงานสหกรณจงัหวัดตราด 
ครั้งที่ 11/2561 โดยกาํหนดจัดฯ ในวันที ่7 พฤศจิกายน 2561              

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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         เมื่อไมมีผูใดเสนอเรื่องใด ๆ ในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมกลาวขอบคุณ  และปดประชุม 
 
 

                                                                                        ปดประชุม  เวลา  12.00 น. 

                                                       สทุธิรักษ  วงษทองด ี      
                                                                                                     (นางสาวสุทธิรักษ  วงษทองดี) 
                                                                                                    ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

 

 

                                                                                                     ธีรวุฒิ  ใจด ี  
                                                                                                  (นายธรีวุฒิ  ใจด)ี 
                                                                                             ผูตรวจรายงานการประชุม   


