
 

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 

คร้ังท่ี 11/2๕64 วันท่ี 3 ธันวาคม  ๒๕64 
ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 

 
ผู้เข้าประชุม  จำนวน  32  คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ท่ี           ช่ือ -  สกุล                                ตำแหน่ง  
1. นายสุริยัน  ทองธรรมชาติ             สหกรณ์จังหวัดตราด 
2. นายประสาน  พะนอจันทร์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
3. นายวสันต์  สุขเสมอกุล    ผู้อำนวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์  
4. นายธีรวุฒิ  ใจดี   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
5. นายธีระศักด์ิ  กิมยู่ฮะ   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
6. สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ               ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
7. นางสาวพรรษรัชต์  ตติชรา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3          
8. นายทิวา  ศีติสาร   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
9. นางสาวสุชาดา  จินดาวงษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์                        
10. นายอนันต์  ยังสติ      นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
11. นางสาวศิริวรรณ  สุขสวัสด์ิ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  
12. นายอำนาจ  กูลกัลยา  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน 
14. นางสาวพิกุล  คุ้มปลี   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน  
15. นางสาวจุฬาภา  กิสลัย  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
16. นางสาวศิริภรณ์  บุญเพียร  นิติกรปฏิบัติการ  
17. นายณัฐชนน  สรรพนุเคราะห์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
18. นางสาวชณาพร จันทร์ขุนนาค         นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
19. นางสาวชลลดา  ลี้มงคล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ                         
20. นายชโยดม  กัณหวงศ์  นิติกร 
21. นางวิริยา  สีนวล   นักวิชาการสหกรณ์ 
22. นางสาวภัสธิดา  วิรันทนา  นักวิชาการสหกรณ์ 
23. นางสาวอรฉัตร อินทรโชติ  นักวิชาการสหกรณ์ 
24. นางสาวศิริลักษณ์  รัยวรัก           นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
25. นางสาวพิมลรัตน์  ทิมดอน              นักวิชาการสหกรณ์ 
26. นางภณิดา บุญเนาว์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
27. นางปิยพร  บุญชู   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  
28.  นางสาวจันทรจิรา  ช่วยทุกข์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์                      
29. นางสาววรัญชลี  รัตนพิทักษ์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
30. นางสาวสุปราณี  สุขสวัสด์ิ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
31. นางสาวสุทธิรักษ์  วงษ์ทองดี  เจ้าพนักงานธุรการ 
32. นางสาวสุรัตน์ อรุณรัตน์  เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม    จำนวน   2  คน 
1.  นายธนทัศน์ ทิมกระจ่าง           ผู้อำนวยการกลุม่ส่งเสรมิและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  ลาพักผ่อน 
2.  นางบุศริน  ธันยาวาท                      เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน                       ลาพักผ่อน 
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เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 

                        เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายสุริยัน  ทองธรรมชาติ  สหกรณ์จังหวัดตราด  ประธานในที่
ประชุมเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                           1.1  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการคร้ังที่  9/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 
 แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่/ย้ายไป 
                เร่ืองท่ี 1  แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่/ย้ายไป  
                 ย้ายมา    1. นางสุวรรณา  ขันติวิศิษฎ์  ตำแหน่ง  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
อำนาจเจริญ ได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด 
                  ย้ายไป      1. นายพิชิต  สิงห์ทองคำ ตำแหน่ง  จัดหางานจังหวัดตราด ย้ายไปดำรงตำแหน่ง 
จัดหางานจังหวัดภูเก็ต 
    2. นายสุริยัน  ทองธรรมชาติ ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดตราด ย้ายไปดำรงตำแหน่ง 
สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี        

 มติท่ีประชุม  รับทราบ                            

ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 

                  ฝ่ายบริหารทั่วไป  ได้บรรจุรายงานการประชุมคร้ังที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564        
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการทุกท่านได้ทราบใน  เว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/trat/ 
“หัวข้อรายงานการประชุมจำเดือน” ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด และเปิดในที่ประชุมให้ทุกคนได้อ่าน
พร้อมกัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม   

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 

ระเบียบวาระท่ี  3  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคร้ังท่ีแล้ว           
           3.1 การชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เลิกอยู่ระหว่างชำระบัญชี    
                   นายวสันต์  สุขเสมอกุล  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ได้รายงานความก้าวหน้าใน
การชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 3 แห่ง ดังน้ี 
3.1.1  เลิกอยู่ระหว่างชำระบัญชี 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ชำระบัญชี  การดำเนินงาน 

1. สหกรณ์โคนมเมืองตราด จำกัด  
(เลิก 29 เมษายน 2556) 

นายธีระศักด์ิ  กิมยู่ฮะ ขั้นที่ 6 อยู่ระหว่างการจัดการทรัพย์สิน - หน้ีสิน  

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ชำระบัญชี  การดำเนินงาน 

2. ร้านสหกรณ์บริษัทสมิงฟูดส์ จำกัด 
(เลิก 25 มิถุนายน 2563) 

สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ ขั้นที่ 9 ถอนชื่อ วันที่ 29 เมษายน 2564 
ขั้นที่ 10 ส่งมอบบรรดาสมุด 11 พ.ค.2564 

3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนช้างทูน 
(เลิก 3 ธันวาคม 2562) 

นางสาวพิกุล  คุ้มปลี ขั้นที่ 6 อยู่ระหว่างการจัดการทรัพย์สิน - หน้ีสิน 

 
 

http://web.cpd.go.th/trat/
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สหกรณ์ เลิกระหว่างปี ผู้ชำระบัญชี  การดำเนินงาน 

1. สหกรณ์การเกษตรอัลมาส จำกัด 
(เลิก 25 กุมภาพันธ์ 2564) 
 

สิบเอกวีรวัฒน์ สุรยิะ 
 

ขั้นที่ 2 รับมอบทรัพย์สินแล้ว วันที่ 19 เม.ย.64 
ขั้นที่ 3 ส่งงบดุลให้ผู้สอบบัญชี (จัดทำงบการเงิน 
ณ วันเลิกสหกรณ์ส่งผู้สอบบัญชี เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 
64) 
ขั้นที่ 4 ผู้สอบบัญชีรับรองงบแล้ว เมื่อวันที่ 1 
กันยายน 2564 (รอเรียกประชุมใหญ่) 
ขั้นที่ 5 ที่ประชุมใหญ่อนุมัติงบดุล วันที่ 27 
กันยายน 2564 
ขั้นที่ 6 อยู่ระหว่างการจัดการทรัพย์สิน - หน้ีสิน  

          มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.2 การแก้ไขปัญหาการทุจริต/ ข้อบกพร่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
           นางสาวศิริภรณ์   บุญเพียร  ตำแหน่ง  นิติกรปฏิบั ติการ ได้รายงานการแก้ไขปัญหาการทุจริต/
ข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 9 แห่ง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  ดังน้ี 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ข้อบกพร่อง ความก้าวหน้า 

1. สหกรณ์ชาวสวนจังหวัด 
ตราด จำกัด 
สถานะ : เสร็จสิ้นติดตาม 

- ทุจริต 
4,518,756.63 
บาท  
- เงินยืมทดรอง 
450,000 บาท 
รวม 
4,968,756.63 
บาท  

 - สืบทรัพย์บังคับคดีลูกหน้ีตามคำพิพากษา / ขายทรัพย์ที่ได้รับโอนมาเป็นของ
สหกรณ์ - ขายบ้านแล้ว ราคา 600,000 บาท  จ่ายงวดแรก 200,000 
บาท ที่เหลือผ่อนชำระตามตกลงจนกว่าจะครบถ้วน - 
- เงินยืมทดรอง - สหกรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการ ยอดคงเหลือ 350,000 บาท  
- คดีอาญา: ตำรวจเรียก นายวิทยา ไสยวรรณ ผู้รบัมอบอำนาจกระทำการแทน
สหกรณ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของ
นายกนก ทรัพย์ทวี หนังสือสัญญาการกู้ยืมเงินไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ขอ
สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้มาแนบเพิ่มเติม อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารส่ง
ตำรวจ 

2. ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด 
จำกัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 
 

- ทุจริต แก้ไขตัวเลข
สินค้าคงเหลือ 
เสียหาย 2.9 ลบ. 
- การจ่ายคืนโบนัส
คณะกรรมการชุดปี 
57 จำนวน 
849,062.01 บาท 
 

- ลูกหน้ีตามคำพิพากษา นางสาวยุวพักตร์ ยอดยกมา 1 พ.ย. 63 จำนวน 
404,616.22 บาท ชำระระหว่างปี 11,000 บาท  
มีดอกเบ้ียค้างรับ 16,828.77 บาท ยอดคงเหลือ ณ 31 ส.ค. 64 จำนวน 
412,355.95 บาท (ของดชำระช่วงโควิด)  นางวันทนีย์ ยอด 300,000 
บาท ปัจจุบันชำระปกติ ณ เดือน ส.ค. 64 รวมชำระ 47,500 บาท 
คงเหลือ 252,500 บาท  
- การจ่ายคืนโบนัสคณะกรรมการฯ 849,062.01 บาท ณ 30 เมษายน 
2564 รวมจ่ายคืน 402,634.26 บาท (ของดชำระช่วงโควิด) คงเหลือ 
446,427.75 บาท   ไม่มียอดชำระเพิ่ม / อยู่ระหว่างการดำเนินคดี  
- การดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม  ศาลจังหวัดตราดได้มีประกาศเลื่อนคดี                                                         
ตามนโยบายสำนักงานศาลยุติธรรมไปในวันที่ 18 – 21 และ 25 – 28 
ม.ค.65 จึงยังไม่มีผลความก้าวหน้าในการดำเนินคด ี
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สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ข้อบกพร่อง ความก้าวหน้า 

3. สหกรณ์ผู้เลีย้งกุ้งตราด
ยั่งยืน จำกัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 
 

 - ทุจริต 
3,847,034.50 
บาท 
- เงินสดขาดบัญชี 
118,810.- 
- สินค้าขาดบัญชี 
53,490.-  
 

- ลูกหนี้ตามคำพิพากษาชำระหนี้ติดต่อกันครบทุดงวด รวม 29 งวด 
(เดือนตุลาคม 2562 – พฤศจิกายน 2564) เดือน พ.ย.64 ชำระรวม 
9,000 บาทคงเหลือ 3,710,034.5 บาท  
- เงินสดขาดบัญชี / สินค้าขาดบัญชี สหกรณ์ได้หาผู้รับผิดชอบและจัดทำ
หนังสือรับสภาพหน้ีแล้ว โดยนายธงชัย วิจิตรสมบัติ กรรมการสหกรณ์
ตำแหน่งเลขานุการ เป็นผู้ลงนามรับผิดชอบ ชำระเงินในส่วนของเงินสดขาด
บัญชี จำนวน 118,810 บาท   ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 - รอผล
ตามกำหนดเวลา - ชำระเงินในส่วนของสินค้าขาดบัญชี จำนวน 53,490 
บาท ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565  - รอผลตามกำหนดเวลา - 

4. สหกรณ์การเกษตร
ส่งเสริมธุรกิจฯ 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 
 

- ข้อบกพร่องจากการ
ดำเนินงาน 
- ลูกหน้ีการค้าค้าง
นาน 160,920 บาท 

- ดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการดำเนินงานของสหกรณ์ (ข้อมูล ณ 31 
ตุลาคม 2564)  
- มูลค่าหุ้น ณ 30 กันยายน 2562  :  -1,388.85  /  ณ 30 กันยายน 
2564 อยูร่ะหว่างปิดบัญชีส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบ  

ประเด็นข้อบกพร่อง แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

1. ลูกหน้ีการค้าค้างนานเกิน 2 ปี จำนวน 3 
ราย จำนวนเงิน 160,920 บาท  

ติดตามเร่งรัดการชำระ
หน้ี  

รับชำระหน้ี 56,640 บาท คงเหลือ 104,280 บาท 

2. การดำเนินงานขาดทุนสุทธิประจำปีเกินกึ่ง
หน่ึงของจำนวนทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว 

ดำเนินงานตามแผน
ปรับปรุงการดำเนินงาน  

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  - การเพ่ิมหุ้น 50,000 บาท 5,000 บาท 

  - การรับฝากเงินจากสมาชิก 500,000 บาท  ไม่มีสมาชิกมาฝากเงินเพ่ิม 

  - การขอกู้เงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์  5,000,000 บาท 5,000,000 บาท (ขอขยายเวลาการชำระ) 

2,000,000 บาท (กู้เพ่ิม) 

  - การรวบรวมผลผลิต 36,102,000 บาท 30,268,318 บาท (ร้อยละ 83.84) 

  - การจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 1,344,600 บาท 1,478,920 บาท (ร้อยละ 109.99) 

  - การแปรรูปผลผลิต 542,475 บาท  6,960  บาท 
5. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านดินแดง จำกัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 

 

- ทุจริต 5,176,193.87 
บาท  

 

- รับชำระ 70,000 บาท คงเหลือค้างจำนวน 
5,106,193.87 บาท 
- ติดตามการสืบทรัพยบ์ังคับคดีลูกหน้ีตามคำพิพากษา - 
แนะนำสหกรณ์ดำเนินการ - 
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สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ข้อบกพร่อง ความก้าวหน้า 

6. สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง 
จำกัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 
 

- ลูกหน้ีการค้าค้างนาน 
9,525,552.-  
- การดำเนินคดีกับอดีต
เจ้าหน้าที่ตลาด 
- ยอดเงิน 1,202,177.46 
บาท 
 

- ณ สิ้นปีบัญชี 30 มิถุนายน 2564 ปิดบัญชีเพ่ิมอีก 1 ราย รวม
ปิดบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 26 ราย คงเหลือ 9 ราย รับชำระเพ่ิมใน
เดือน กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2564 ชำระรวม 3,500 บาท 
รวมชำระแล้วทั้งสิ้นจำนวน 5,832,849 บาท คงเหลือ จำนวน 
3,692,703 บาท -  
- จนท.ตลาด ทำหนังสือรับสภาพหน้ีทางอาญา ชำระงวดละไม่ต่ำ
กว่า 10,000 บาท งวดแรก 30 กันยายน 2564 (หลังจากชำหน้ี
แทนนายสุขเกษม ดีชัย ครบถ้วนในเดือน สิงหาคม 2564 – ยอด
คงเหลือ 73,596 บาท) 
ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 มาชำระ 30,000 บาท สำหรบั
เดือน ก.ย.-พ.ย.64 (เดือนละ 10,000 บาท) 

7. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ่อ
พลอย จำกัด 
- สถานะ: 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

- ทุจริต 891,926.84 บาท 
 

- ติดตามการดำเนินคดี สืบพยานวันที่ 8 – 10 มิ.ย. 64 เลื่อนการ
สืบพยานในเดือนตุลาคม 2564  ออกไปเป็นวันที่ 9-11 มีนาคม 
2565  

8. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการ
แปรรูปฯ 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 

- ลูกหน้ีการค้าค้างนาน 35 
ราย ยอดเงิน 2,129,710  

- คงเหลือ 30 ราย รับชำระเพ่ิมเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 
จำนวน 1,500 บาท รวมชำระแล้ว (ส.ค. 61 – พ.ย. 64) จำนวน 
270,887 บาท  คงเหลือ 1,858,833 บาท - เดือนกันยายน 
2564 ไม่มยีอดชำระเน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 

9. สหกรณ์กุ้งตราด จำกัด 
- สถานะ: 
อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข 
 

บันทึกการรับจ่ายเงินไมเ่ป็น
ปัจจุบัน 
- เบิกถอนเงินจากธนาคาร รวม
จำนวน 150,000 บาท ไม่มี
เอกสารในการเบิกถอนและ
สหกรณ์ยังไม่มีการบันทึกบัญช ี
 

- นทส.มีคำสั่งให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง ดำเนินการบันทึกบัญชีให้
เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการเบิกถอนเงินจาก
ธนาคาร ค้นหาเอกสารการเบิกถอนเพ่ือเป็นหลักฐานการบันทึก
บัญชี หากพบว่าคณะกรรมการ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
คนใดทำให้สหกรณ์เสียหาย ให้ดำเนินการตามกฎหมาย 
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แนะนำสหกรณ์ดำเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามคำสั่ง นทส. ยังไม่มีรายงานการแก้ไข 

10. กลุ่มเกษตรกรทำนา
หนองโสน 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 
 

- ทุจริต 404,335 บาท 
- ผิดนัดชำระหน้ี 40,560 
บาท 
- ปฏิเสธหน้ี / ปลอมลายมือชื่อ 
101,910 บาท 

- ติดตามความก้าวหน้าการสืบทรัพย์บังคับคดี / การเร่งรัดติดตาม
การชำระหน้ี  
- ติดตามผลการแจ้งความดำเนินคดี 
- ดำเนินการสืบทรัพย์เพื่อบังคับคดีในวันที่ 22 พ.ย.64 
พบมีที่ดินจำนวน 4 แปลง - 

 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ (แห่ง) กลุ่มเกษตรกร (แห่ง) รวม (แห่ง) 

1 5  1 6 

2 4 - 4 

3 - - - 

4 - - - 

รวม 9 1 10 

   มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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          3.3 ข้อสังเกตการสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   

                  นางสาวศิริภรณ์  บุญเพียร  ตำแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ ได้รายงานข้อสังเกตการสอบบัญชีสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ดังน้ี 
                                     ข้อสังเกตการสอบบัญชีสหกรณ ์และกลุ่มเกษตรกร 
ข้อสังเกตที่อยู่ระหว่างการแก้ไข/ติดตามการแก้ไขจนกว่าจะแล้วเสร็จ (ปี 2562-2564) จำนวน 7 แห่ง 
กสส.1 2 แห่ง กสส.1 1. สหกรณ์การเกษตรแหลมกลัด จำกัด     

    2. สหกรณ์ชาวสวนจังหวัดตราด จำกัด (กำหนดรายงาน กสส.28 ต.ค/สก.25 พ.ย.64) 
กสส.2  4 แห่ง กสส.2  3. สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด 
                        4. สหกรณ์ตราดยางพารา จำกัด 
    5. สหกรณ์เกษตรเขาสมิง จำกัด 
    6. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านดินแดง จำกัด 
กสส.4 1         แห่ง               7. สหกรณ์กองทุนสวนยางบางปิดบนร่วมใจ จำกัด 
มติท่ีประชุม  รับทราบและติดตามการดำเนินการแก้ไขข้อสังเกตจนกว่าจะแล้วเสร็จต่อไป   
                                                    
         สรุปประเด็นข้อสังเกตการสอบบัญชี-ข้อบกพร่องของสหกรณ์ : ระบบติดตามกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

สหกรณ์ ข้อสังเกต ข้อสังเกต = ข้อบกพร่อง / 
ข้อบกพร่อง 

1. สกก.บ่อไร่ 
(2561-2562) 
มูลค่าคงเหลือ 
1,723,308.55 
บาท 

1. การรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก ณ 30 มิถุนายน 2564 คงเหลือจำนวน 
30 บัญชี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,696,204.38 บาท ยอดเพ่ิมจากการคิด
ดอกเบี้ย 
2. มีลูกหน้ีการค้าธุรกิจจัดหายกมาจากปีก่อนๆ 1 ราย เป็นเงิน 75,535 บาท 
ซึ่งเป็นลูกหน้ีที่ไมม่ีหลักประกัน 
3. มีลูกหน้ีตามคำพิพากษายกมาจากปีก่อนๆ 1 ราย เป็นเงิน 27,439 บาท 

- 

2. สกก.แหลมกลดั  
(2561-2562) 
มูลค่าคงเหลือ 
15,597,115 
บาท 

1. มีลูกหน้ีเงินกู้พนักงาน ณ 31 มีนาคม 2564 มียอดคงเหลือ 739,900 
บาท  
2. มีลูกหน้ีเงินกู้ ณ 31 มีนาคม 2564 ดังน้ี  (1) โครงการปุ๋ย มีลูกหน้ีผิดนัด
ชำระหน้ี 55 ราย เป็นเงิน 12,308,380 บาท  (2) เงินกู้ปรับปรุงโครงสร้าง
หน้ี มีลูกหน้ีผิดนัดชำระหน้ี 32 ราย เป็นเงิน 1,521,869 บาท  (3) เงินกู้
วัสดุการเกษตร ผิดนัดชำระหน้ีทั้งจำนวน 7 ราย เป็นเงิน 327,088 บาท  
3. มีลูกหน้ีเงินยืมทดรองเพ่ือการฟ้ืนฟูอาชีพ 16 ราย เป็นเงิน 436,500 
บาท  
4. มีลูกหน้ีการค้า 22 ราย เป็นเงิน 74,105 บาท เป็นยอดยกมาจากปีก่อนๆ 
ซึ่งเกิน 5 ปี  
5. มีลูกหน้ีตามคำพิพากษา 4 ราย ยอดเงิน 189,273 บาท 

- 

3. สก.ตราด
ยางพารา (2563) 
มูลค่า 7,936.47 
บาท 

1. มีค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยค้างจ่ายแต่ปีก่อน จำนวน 
7,936.47 บาท 
2. สหกรณ์ไม่ได้กำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติงานไว้เป็นแนวทางในการดำเนิน
ธุรกิจรวบรวมยางพารา และจัดหาสินค้าประเภทการเกษตรมาจำหน่ายให้แก่
สมาชิกและบุคคลภายนอก (ถือใช้ไม่ได้ส่ง นทส.รับทราบ) 

- 
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สหกรณ์ ข้อสังเกต ข้อสังเกต = ข้อบกพร่อง / ข้อบกพร่อง 

4. สกก.เขาสมิง 
(2562) 

ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย จ่ายเงิน 1,202,177.46 บาท 
อดีตเจ้าหน้าที่ตลาดกระทำความผิด  

ลูกหน้ีการค้าค้างนาน 9,525,552.-  

5. สกย.บางปิด
บนฯ (2562) 
มูลค่าคงเหลือ 
250,871.66 
บาท 

1. มีลูกหน้ีการค้าค้างนานเกิน 2 ปี จำนวน 4 ราย แบ่งเป็น 
สมาชิก จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 47,070 บาท และ
บุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 73,429.67 บาท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 120,499.67 บาท 
2. มีลูกหน้ีสินค้าขาดบัญชี จำนวน 132,371.99 บาท ระหว่าง
ปีสหกรณ์มิได้รับชำระหน้ีจากลูกหน้ี 

- 

6. สค.บ้านดินแดง 
(2563)  

1. มีค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยค้างจ่าย ณ วันสิ้น
ปีบัญชี 31 ธ.ค. 2562 จำนวน 10,000 บาท  
2. มีลูกหน้ีตามคำพิพากษายกมาจากปีก่อนๆ คงเหลือ ณ วันสิ้น
ปีบัญชี 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 
5,198,031.04 บาท  
3. จัดทำเอกสารหลักฐานคำขอกู้ยืมเงิน หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน 
หนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้ ทะเบียนเงินกู้ และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้องในเเต่ละปี ไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ บางฉบับมขี้อผิดพลาด
ค่อนข้างมาก   
4. จัดทำเอกสารหลักฐานการรับฝาก - ถอนเงินรับฝาก และบัญชี
ย่อยบัญชีเงินฝาก และเอกสารอื่นที่เกีย่วข้องในเเต่ละปี ไม่
ครบถ้วนสมบรูณ์ มีข้อผิดพลาดค่อนข้างมาก  
5. สหกรณ์มีการรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 คงเหลือ 58 บัญชี จำนวน 176,107.79 
บาท 

ทุจริต 5,176,193.87 บาท  

7. สก.ชาวสวนฯ 
(2564) 
มูลค่าข้อสังเกต 
10,000 บาท 

มีสมาชิกจำนวน 1 ราย แจ้งว่ายอดคงเหลือทุนเรือนหุ้นไม่ถูกต้อง 
ตามบัญชีของสหกรณ์มียอดทุนเรือนหุ้นคงเหลือ 5,200 บาท แต่
สมาชิกแจ้งว่าตนเองมียอดทุนเรือนหุ้นจำนวน 15,200 บาท 

1. ทุจริต 4,518,756.63 บาท  
2. เงินยืมทดรอง 450,000 บาท 
รวม 4,968,756.63 บาท 

8. สค.บ่อพลอย 
(2562) 
มูลค่า 
891,926.84 
บาท 

 
มีข้อบกพร่องทางการเงินที่เกิดจากการ
ยักยอกเงินสหกรณ์ไปใช้ส่วนตัว และได้
ดำเนินการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ใน
คดีอาญาที่ 162/2561  
  - ลูกหน้ีปฏิเสธหน้ี 858,400.59 บาท  
  - เงินสดขาดบัญชี 33,526.25 บาท 

9. สกก.เพื่อการ
แปรรูปฯ  (2562) 
มูลค่าคงเหลือ 
2,066,205 บาท 

 
มีลูกหน้ีการค้าธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย
ค้างนานเกิน 2 ปี ยกมาจากปีก่อนๆ 
จำนวน 2,129,710 บาท เป็นลูกหน้ีที่ไม่
มีหลักประกัน 
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สหกรณ์ ข้อสังเกต ข้อสังเกต = ข้อบกพร่อง / ข้อบกพร่อง 

10. สก.ผู้เลี้ยงกุ้ง
ตราดยั่งยืน 
(2564) มูลค่า 
172,300 บาท 

 
เดิม   1. ทุจริต 3,847,034.50 บาท  ใหม่   1. เงินสดขาดบัญชียกมาจากปีก่อน จำนวน 
118,810 บาท   
        2. เงินสดขาดบัญชี 118,810.-   2. สหกรณ์มีสินค้าขาดบัญชีปี 2561 ยกมา 
จำนวน 53,490 บาท 
        3. สินค้าขาดบัญชี 53,490.-  

11. สก.กุ้งตราด 
(2564) 
มูลค่า 150,000 
บาท 

 
1. สหกรณ์บันทึกรายการรบั - จ่ายเงิน ไม่เป็นปัจจุบัน และสหกรณ์ไมม่ีเอกสารให้ตรวจสอบ
ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงปัจจุบัน 
2. มีการเบิกถอนเงินจากธนาคาร ในวันที่ 22 เมษายน 2564 จำนวน 100,000 บาท 
และวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 จำนวน 50,000 บาท ทั้ง 2 รายการไมม่ีเอกสารในการ
เบิกถอนและสหกรณ์ยังไม่มีการบันทึกบัญชี และไมส่ามารถเชื่อได้ว่า การถอนเงินจำนวน
ดังกล่าว เป็นการถอนออกมาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของสหกรณ์หรือไม่อย่างไร 

12. รส.จ.ตราด 
 

1. ทุจริต แก้ไขตัวเลขสินค้าคงเหลือ เสียหาย 2.9 ลบ. 
2. การจ่ายคืนโบนัสคณะกรรมการชุดปี 57 จำนวน 849,062.01 บาท 

13. สก.ส่งเสริม
ธุรกิจ 

 
1. ข้อบกพร่องจากการดำเนินงาน 
2. ลูกหน้ีการค้าค้างนาน 160,920 บาท  

มติท่ีประชุม  รับทราบ                               

          3.4 สรุปผลการเบิก - จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565  เดือนพฤศจิกายน 2564  
      นายธีรวุฒิ ใจดี  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  ต่อที่ประชุม ดังน้ี    
                   1) แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 

เดือน 
เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย 

ภาพรวมสะสม ภาพรวมสะสม 
ตุลาคม 2564 10% 24.14% 
พฤศจิกายน 2564 45% 41.42% 
ธันวาคม 2564 65%  
มกราคม 2565 75%  
กุมภาพันธ์ 2565 94%  
มีนาคม 2565 100%  

              2) มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 หมวดรายจ่าย งบประมาณ         

ท่ีได้รับจัดสรร 
PO เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 

งบบุคลากร 1,755,700.00           - 596,120.00 1,159,580.00 16.97% 
งบดำเนินงาน 800,800.00 53,000.00 291,062.12 456,737.88 42.96% 

งบลงทุน 203,000.00 - 203,000.00 - 100% 
งบอุดหนุน - - - - - 

งบรายจ่ายอื่น             - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 2,759,500.00 53,000.00 1,090,182.12 1,616,317.88   41.42% 
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                   3) ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 

ท่ี รายการ จังหวัด กลุ่มส่งเสริม 1-4 

1 ค่าไฟฟ้า 3,948.96 3,489.49 
2 ค่าโทรศัพท์  3,234.61 961.93 
3 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4,843.44 - 
4 ค่าไปรษณีย์ 5,066.00 - 
5 ค่าน้ำประปา - 223.63  

รวม 12,249.57 4,675.05 
งบประมาณที่ได้รับ (ทั้งปี)      60,300.00  บาท 

 เบิกจ่าย                                 40,700.12  บาท 
          คงเหลือ                                 19,599.88  บาท 

มติท่ีประชุม  รับทราบ            

ระเบียบวาระท่ี  4  เพ่ือทราบและถือปฏิบัติ           
           4.1 ฝ่ายบริหารท่ัวไป    
                           นายธีรวุฒิ  ใจดี ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ได้แจ้งในที่ประชุมเพื่อทราบ
และถือปฏิบัติ ดังน้ี                     
                 4.1.1  รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยผ้าลายขอพระราชทานและผ้าประจำถิ่น สัปดาห์ละ 3 วัน   
                           ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด รณรงค์การ
สวมใส่ผ้าไทย ผ้าลายขอพระราชทาน และผ้าประจำถิ่น สัปดาห์ละ 3 วัน (วันอังงคาร วันพฤหัสดี และวันศุกร์) 
เพื่ออนุรักษ์ค่านิยมความเป็นไทยผ่านวัฒนธรรมการแต่งกาย และส่งเสริมให้สวมใส ่“ผ้ามัดหมี่ลายของเจ้าฟ้าสิริ
วัณณวรีฯ” ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงออกแบบลายพระราชทานและ
ส่งเสริมการใช้ผ้าประจำถิ่นของจังหวัดตราด โดยมีประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ผ้าประจำจังหวัดตราด  
                            ทั้งน้ี เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยให้ดำรงไว้ในแผ่นดิน สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตราด ขอความร่วมมือให้ท่านส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน ร่วมใจสวมใส่ผ้าไทย ผ้าลายของ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผ้าประจำถิ่นตราด “ลายศรีตราด ลายเพลินสมุทร และลายกฤษณาชมคลื่น” และหรือผ้าไทย
ประเภทอื่นๆ ตามความเหมาะสม สัปดาห์ละ 3 วัน (วันอังงคาร วันพฤหัสดี และวันศุกร์)        

 มติท่ีประชุม  รับทราบและสรุปเลือกผ้าลายกฤษณาชมคลื่น 

                 4.1.2  การแต่งต้ังคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (องค์ประกอบที่ 2) 
                           ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 978/2564 
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดคณะทำงาน
ขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ และคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ 
เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับอำเภอ มีความเป็นเอกภาพ 
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
                           สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อผู้แทนของ
หน่วยงาน เพื่อร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (องค์ประกอบที่ 2) 
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                           สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้แจ้งรายชื่อผู้แทน ดังน้ี 

1. อำเภอเมืองตราด  นายธีระศักด์ิ  กิมยู่ฮะ        เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
2. อำเภอเขาสมิง      สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ        นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 

       3. อำเภอบ่อไร่         สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ        นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
   4. อำเภอคลองใหญ่   นางสาวพรรษรัชต์  ตติชรา  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
                               5. อำเภอแหลมงอบ   นายทิวา  ศีติสาร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
                               6. อำเภอเกาะช้าง     นายทิวา  ศีติสาร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

7. อำเภอเกาะกูด      นายประสาน  พะนอจันทร์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
            มติท่ีประชุม  รับทราบ 

                 4.1.3  ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การย้าย การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อ
แต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ  
                           ตามที่ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การย้าย การโอน
ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน 
หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ.2564 และ
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว14 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้กำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และ
เงื่อนไข การย้าย การโอนหรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
และ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติ
เห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์ฯ 
             มติท่ีประชุม  รับทราบ        

                 4.1.4 การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 
                          ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 
คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 แล้วลงมติว่า 
                          1. รับทราบภาพรวมวันหยุดราชการ ประจำปี 2565  จำนวน 19 วัน และเห็นชอบให้
กำหนด วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565  จำนวน 4 วัน ได้แก่ (1) วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 
2565 (2) วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 (3) วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 (4) วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565  
       2. ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็น หรือ
ราชการสำคัญ ในวันหยุดราชการดังกล่าวที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิด
ความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานน้ันพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร
โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน 
                         3. ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงานพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีต่อไป 
              มติท่ีประชุม  รับทราบ        
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        4.1.5  ขอเชิญร่วมสมทบทุนโครงการ “มอบไออุ่นให้น้องบนดอยสูง” 
                            สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับขบวนการสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้
จัดทำโครงการ “มอบไออุ่นให้น้องน้อยบนดอยสูง” ขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ด้วยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร และยากจน
ได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือ ในปี 2564 จะส่งมอบไออุ่นให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง ตำบลแม่ลาน้อย 
อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 11 ธันวาคม 2564 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง มีนักเรียน จำนวน 54 
คน บุคากรทางการศึกษา 11 คน โรงเรียนฯ ต้องให้ความช่วยเหลือเด็กโดยการจัดที่พักและอาหาร เน่ืองจากเด็ก
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลติดชายแดนพม่า ไม่สามารถเดินทางไป-กลับ ได้ โรงเรียนและเด็กนักเรียนขาดแคลนอุปกรณ์
การศึกษา และเคร่ืองนอนที่ให้ไออุ่นแก่เด็กๆ และคณะบุคลากรของโรงเรียน 
                              สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอเชิญชวนขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดของท่าน 
ร่วมบริจาคชุดวอร์มกันหนาว เสื้อกันหนาว ผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียน และสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอน 
หรือสมทบทุน เพื่อให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นผู้จัดหา ได้ที่บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
สาขาแม่ฮ่องสอน ชื่อบัญชี “โครงการสหกรณ์รวมใจต้านภัยหนาวเอผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร”เลขที่บัญชี 508-0-
18913-4 ต้ังแต่บัดน้ีจนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2564 
                 มติท่ีประชุม  รับทราบ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้ร่วมสมทบทุนฯ โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ดังกล่าวฯ เป็นเงินจำนวน 2,500 บาท     

4.2 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  
                 นางสาวอรฉัตร  อินทรโชติ  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์   ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  ดังน้ี  
                 4.2.1 ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ร่วมกับหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะกูด 
                          วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายสุริยัน  ทองธรรมชาติ สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วย 
สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัด
ทุกข์ บำรุงสุขฯ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 
เป็นประธานจัดหน่วยออกให้บริการประชาชนฯ ณ วัดอ่าวสลัด หมู่ที่  6 บ้านอ่าวสลัด ตำบลเกาะกูด อำเภอ   
เกาะกูด จังหวัดตราด ซึ่งมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ร่วมออกให้บริการ
ประชาชน เพื่อช่วยลดรายจ่ายในการเดินทางเข้ารับบริการจากภาครัฐ และการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ภายใต้มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

                  4.2.2  โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน                                                                               
                             วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายสุริยัน   ทองธรรมชาติ สหกรณ์จังหวัดตราด 
มอบหมายให้นายวสันต์ สุขเสมอกุล ผู้อำนวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์  ประสานงานกับโรงเรียนเพื่อ
ส่งเสริมการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนภายใต้โครงการสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน 
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม และโรงเรียนเพียงหลวง 6  
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  โดยประชุมหารือกับครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อชี้แจงและวางแผนการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน
แนะนำ  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เร่ืองการสหกรณ์ในภาคทฤษฎีโดยจัดให้มี "การจัดการเรียนรู้วิชาการ
สหกรณ์ในภาคทฤษฎี"  ตามช่วงชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 3-6  โดยมีกิจกรรมสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริม
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และตรวจเยี่ยมแนะนำสมาชิกสหกรณ์กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนบ้านเขาฉลาด  ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนสู่ผู้ปกครองและชุมชน  
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โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนสู่ผู้ปกครองและชุมชน 
เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านการสหกรณ์ให้กับเด็กนักเรียนต้ังแต่วัยเยาว์เพื่อให้ซึมซับและคุ้นชินกับระบบ
สหกรณ์ สามารถเป็นผู้นำทางความคิด และใช้ระบบสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาของตนเองและของสังคมชุมชนได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ส่งผล
ให้เกิดทักษะการคิด อ่าน เขียน การช่วยเหลือเกื้อกูลกันของครอบครัวและภายในชุมชน เป็นไปตามพระราช
กระแสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร  
          มติท่ีประชุม   รับทราบ  

        4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
                 นายประสาน  พะนอจันทร์  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือน ดังน้ี 
        4.3.1  ขยายระยะเวลาโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ! ปุ๋ยช่วยเกษตรกร” 
                          ตามที่โครงการ “พาณิชย์ลดราคา! ปุ๋ยช่วยเกษตรกร”จะครบกำหนดไปในวันที่ 31 ตุลาคม 
2564 แต่ในขณะน้ีเกษตรกรมีความต้องการปุ๋ยเคมีอย่างต่อเน่ือง และเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหา
ราคาวัตถุดิบแม่ปุ๋ยปรับตัวสูงขึ้นจึงขอประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาโครงการ “พาณิชย์ลดราคา! ปุ๋ยช่วย
เกษตรกร” ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และขอให้ กกส.ช่วยเน้นย้ำด้วยว่า ต้องจำหน่ายปุ๋ยให้แก่สมาชิก
เกษตรกรท่ัวไปหรือเครือข่ายสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรเท่านั้น ห้ามจำหน่ายให้แก่ร้านค้าเอกชนในเชิง
พาณิชย์เป็นอันขาดรวมท้ังต้องจำหน่ายปุ๋ยตามโครงการในราคาถูกกว่าปุ๋ยท่ีจำหน่ายในพ้ืนท่ี 

***รายละเอียดได้ทำหนังสือแจ้งสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว*** 

                4.3.2  แจ้งโครงการ “ลดราคาจำหน่ายยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพื ชเพื่ออช่วยเหลือ
เกษตรกร” 
                    กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับแจ้งว่า กรมการค้าภายในได้จัดทำโครงการ“ลดราคาจำหน่ายยาป้องกัน
หรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร” โดยประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนประกอบด้วย 
สมาคมอารักขาพืชไทย สมาคมธุรกิจเกษตร และสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย ในการลดราคา
จำหน่ายยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืชจากปัญหาราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น เพื่อให้สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร
นำยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืชตามโครงการไปจำหน่ายให้แก่สมาชิกหรือเกษตรกรในพื้นที่ในราคาถูก
กว่าราคาท้องตลาด  

***ได้ส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดไปยังสหกรณ์ภาคเกษตรแล้ว*** 

                 4.3.3 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในญี่ปุ่น ประจำปี 2565 
                          ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรสมาชิกและบุตรสมาชิกสถาบันเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการคัดเลือกเยาวชนเกษตรไทยไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 11 
เดือน เพื่อสร้างโอกาสแก่เยาวชนเกษตรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเกษตรและชนบทได้เรียนรู้เทคนิคการทำ
ฟาร์ม ทักษะการจัดการ รวมทั้งเรียนรู้บทบาททางสังคมชนบทในญี่ปุ่น โดยผ่านการใช้ชีวิต การทำงาน การเรียนรู้
ร่วมกับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเกษตรกรไทยและญี่ปุ่น การแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามระหว่างกัน  

***รายละเอียดตามหนังสือที่ได้แจ้ง*** 
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                4.3.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ร้านค้าและร้านค้า
สหกรณ์ประเภทอื่น ปีงบประมาณ 2565  
                          กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดโครงการฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ร้านค้าด้านการดำเนิน
ธุรกิจและความสามารถในการให้บริการสมาชิกภายใต้กลยุทธ์ 4 ต. “สินค้าและบริการที่ต้องตา สร้างความ
แตกต่างจากร้านค้าทั่วไป ด้วยต้นทุนต่ำ และเข้าถึงตลาดออนไลน์”คร้ังที่  1 ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 
2564 คร้ังที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2565 และคร้ังที่ 3 วันที่ 20 มกราคม 2565 โดยเป็นการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์  
**ขอเชิญ ข้าราชการ/พนักงานราชการ เข้าร่วม คือ  
            กสส.1=2 คน /  กสส.2=1 คน /กสส.3-4=1 คน 

                4.3.5  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การ
รวบรวม และการแปรรูป ของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตรปี 2564 
                          สำรวจความประสงค์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงิน
อุดหนุนโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทาง
การเกษตร ปี 2564 ภายใต้แผนงานแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019   และตรวจสอบศักยภาพความพร้อมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ และ
จัดส่งเอกสารการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนฯ ของสหกรณ์  
                เป้าหมาย ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสามง่าม จำกัด ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือก
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนฯ 

                4.3.6 รายงานปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร                                     
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     มติท่ีประชุม   รับทราบ      

4.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
                  นางสาวจุฬาภา  กิสลัย   ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือน ดังน้ี 
                 4.4.1  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
                           รับชำระหน้ี 
                               1. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตราด จำกัด 
                                    ชำระวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564  โครงการปกติ ต้นเงิน 101,660.96  บาท 
ดอกเบี้ย  1,054.79  บาท  รวม 102,715.75  บาท  ต้นเงินคงเหลือ 448,339.04  บาท ครบกำหนด
สัญญา 31 กรกฎาคม 2565 
                                2. สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านตะกาดหนองเหี่ยง จำกัด 
                                    ชำระวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564  ต้นเงิน 50,000.00 บาท ดอกเบี้ย 948.63  
บาท รวม 50,948.63 บาท หมดหน้ี  ครบกำหนดสัญญา 24 กุมภาพันธ์ 2565 
                            ดำเนินคดี 
                            1. สหกรณ์ชาวสวนจังหวัดตราด จำกัด  
                                ศาลสั่ง (บังคับคดี) ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  สัญญาลงวนัที่ 21 กรกฎาคม 
2559  ยอดเงินกู้ 2,400,000 บาท วัตถุประสงค์ จัดหาสินค้ามาจำหน่าย ไกล่เกลี่ย ชั้นบังคับคดี ชำระไม่น้อย
กว่าเดือนละ 25,000 บาท ชำระ 9 พฤศจิกายน 2564  ต้นเงิน  22,263.32 บาท   ดอกเบี้ย  2,736.68 
บาท  รวมทั้งสิ้น  25,000.00 บาท ต้นเงินคงเหลือ 1,002,235.77 บาท 
                            2. สหกรณ์สวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตราด จำกัด 
                                24 พฤศจิกายน 2564  ส่งเร่ืองให้พนักงานอัยการดำเนินคดี   จำนวน 2 สัญญา 
       1. สัญญาเลขที ่17/62  ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562  ต้นเงินค้าง  778,849.31  บาท 
       2. สัญญาเลขที ่18/62  ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562  ต้นเงินค้าง  1,190,389.04  บาท 

รวมต้นเงินค้าง 1,969,238.35 บาท 
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                4.4.2  โครงการอบรมการวิเคราะห์สินเชื่อสหกรณ์ที่ขอกู้  ผ่านระบบ Zoom Meeting  วันที่ 22– 
23 พฤศจิกายน 2564  ผู้เข้ารับฟัง ข้าราชการ และพนักงานราชการ  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ตราด 

               4.4.3  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการให้บริการของกองทุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินทุนพัฒนาสหกรณ์ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 
ผู้เข้าร่วมประชุม     1. ประธานสหกรณ์ กรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์  
จำนวน  40  คน    2. ข้าราชการ และพนักงานราชการ   ณ ห้องประชุมร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด 

               4.4.4  กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
                       สำรวจความประสงค์เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนในการผลิตและการตลาด (1000 ล้าน)  เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ขยายเวลาโครงการ
ออกไป 5 ปี ( 30 เม.ย. 65 – 30 เม.ย. 70) กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 กลุ่ม  จำนวนเงิน 
9,200,000 บาท ประกอบด้วย 

กลุ่มเกษตรกร จำนวนเงิน กลุ่มเกษตรกร จำนวนเงิน 

1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนห้วงน้ำขาว 900,000 7. กลุ่มเกษตรกรทำสวนประณีต 500,000 

2. กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าพริก 900,000 8. กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะตอ 500,000 

3. กลุ่มเกษตรกรทำไร่สบัปะรดตราดแฟร์เทรด 400,000 9. กลุ่มเกษตรกรทำสวนเทพนิมิต 1,000,000 

4. กลุ่มเกษตรกรทำสวนอ่าวใหญ่ 1,000,000 10. กลุ่มเกษตรกรทำสวนท่าโสม 1,000,000 

5. กลุ่มเกษตรกรทำสวนหนองบอน 1,000,000 11. กลุ่มเกษตรกรทำสวนแสนตุ้ง 1,000,000 

6. กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งนนทรี 500,000 12. กลุ่มเกษตรกรทำสวนวังตะเคียน 500,000 

 
                4.4.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คทช.)                                             
                         ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ได้สนับสนุนอุปกรณ์การ
ทำธนาคารปูแสม ให้กับกลุ่มเกษตรกรทำประมงชำราก เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 
                         สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้ทำการเขี่ยไข่ปู จำนวน 10 แม่ เพือ่เพาะขยายพันธุ์และ
ปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
                         สำนักงานเกษตรกรจังหวัดตราด จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหา
ที่ดินทำกินของเกษตรกร ให้กับสหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านตะกาดหนองเหี่ยง จำกัด 
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านตะกาดหนองเหี่ยง จำกัด  

หัวข้อการอบรม    1. การปลูกผักสวนครัวแบบลดต้นทุนการผลิต 
                       2. การจัดทำบัญชีครัวเรือน 
                       3. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

          มติท่ีประชุม   รับทราบ    
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          4.6 กลุ่มตรวจการสหกรณ์    
                นางสาวศิริภรณ์  บุญเพียร ตำแหน่ง  นิติกรปฏิบั ติการ  ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน ดังน้ี 
                 4.6.1   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหน้ีสิน 

❑ กฎกระทรวงการดำเนินงานและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 
2564 ข้อ 15 และ ข้อ 16  

❑ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ออกประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการจัดทำรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหน้ีสิน (สหกรณ์ขนาดเล็ก อย่างน้อยทุก 6 เดือน) 

❑ ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 2 กันยายน 2564 
❑ มอบหมายให้สหกรณ์จังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ 

รับทราบรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหน้ีสิน 
กำหนดการรายงาน: รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหน้ีสิน (บังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 2 กันยายน 2564) 

ที ่
สหกรณ์ขนาดเล็ก 

(จัดทำอย่างน้อยทุก 6 เดือน 
วันสิ้นปีทาง

บัญชี 

รายงานภายใน 20 วันนับจากวันสิ้นเดือน 

รายงานรอบที่ 1 รายงานรอบที่ 2 

1 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัด
ตราด จำกัด 

30 กันยายน ณ 30 กันยายน ภายในวันที่ 
20 ตุลาคม  

ณ 31 มีนาคม ภายในวันที่ 
20 เมษายน 

2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด 
 (ส่ง ณ 31 ต.ค. แล้ว) 

31 ตุลาคม ณ 31 ตุลาคม ภายในวันที่ 20 
พฤศจิกายน 

ณ 30 เมษายน ภายในวันที่ 
20 พฤษภาคม 

3 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุตราด 
จำกัด 

31 ตุลาคม ณ 31 ตุลาคม ภายในวันที่ 20 
พฤศจิกายน 

ณ 30 เมษายน ภายในวันที่ 
20 พฤษภาคม 

4 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านท่าโสม 
จำกัด 

30 มิถุนายน ณ 30 มิถุนายน ภายในวันที่ 
20 กรกฎาคม 

ณ 31 ธันวาคม ภายในวันที่ 
20 มกราคม 

5 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนดอนสูงสามัคคี 
จำกัด 

31 สิงหาคม ณ 31 สิงหาคม ภายในวันที่ 
20 กันยายน 

ณ 28 กุมภาพันธ์ ภายใน
วันที่ 20 มีนาคม 

6 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ่อพลอย จำกัด 30 กันยายน ณ 30 กันยายน ภายในวันที่ 
20 ตุลาคม  

ณ 31 มีนาคม ภายในวันที่ 
20 เมษายน 

7 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านสลักร่วมใจ
พัฒนา จำกัด 

31 ธันวาคม  ณ 31 ธันวาคม ภายในวันที่ 
20 มกราคม 

ณ 30 มิถุนายน ภายใน
วันที่ 20 กรกฎาคม  

8 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนท่าหาดสามัคคี 
จำกัด 

31 ธันวาคม ณ 31 ธันวาคม ภายในวันที่ 
20 มกราคม 

ณ 30 มิถุนายน ภายใน
วันที่ 20 กรกฎาคม  

9 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านดินแดง 
จำกัด 

31 ธันวาคม  ณ 31 ธันวาคม ภายในวันที่ 
20 มกราคม 

ณ 30 มิถุนายน ภายใน
วันที่ 20 กรกฎาคม  

 
            มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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4.6  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-4   
       กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 

                  นางสาวจันทรจิรา  ช่วยทุกข์  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือน ดังน้ี   
                   4.6.1  ประชุมใหญ่ประจำปี  
                             1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนอ่าวใหญ่  
                                  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นางสาววรัญชลี  รัตนพิทักษ์ เจ้าพนักงานส่งเสริม
สหกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่กลุ่มเกษตรกรทำสวนอ่าวใหญ่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 
2564 ซึ่งทางกลุ่มเกษตรกรมีกำไรสุทธิ 50,809.26 บาท กลุ่มเกษตรกรได้จัดสรรกำไรสุทธิ เป็นไปตามระเบียบ
และข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งในการประชุมใหญ่ในคร้ังน้ีได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด 
                             2. สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด  
                                วันที่  24 พฤศจิกายน 2564 นายสุริยัน ทองธรรมชาติ สหกรณ์ จังหวัดตราด 
มอบหมายให้นายธีระศักด์ิ กิมยู่ฮะ  ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และนางสาวจันทรจิรา ช่วยทุกข์ 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด สิ้นสุด 
30 มิถุนายน 2564 ซึ่งสหกรณ์ยังไม่สามารถปิดบัญชีได้ การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อเป็นไปตาม
ระยะเวลาหน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญั ติสหกรณ์ พศ. 
2542 ในการจัดประชุมได้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรการของภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดโคโรนาไวรัส 
(COVID-19)  
                            3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนห้วงน้ำขาว                                                     
                                วันที่  19 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพิมลรัตน์ ทิมดอน  นักวิชาการปฏิบัติการ                 
เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำสวนห้วงน้ำขาว สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564                   
ณ ศูนย์ OTOP หมู่ 1 ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด ซึ่งทางกลุ่มเกษตรกรมีกำไรสุทธิ 6 ,715.65 บาท                       
กลุ่มเกษตรกรได้จัดสรรกำไรสุทธิ เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งในการประชุมใหญ่ในคร้ัง
น้ีได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด 
                            4. กลุ่มเกษตรกรทำสวนวังกระแจะคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 คร้ังที่ 2  
                                วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางสาวชลลดา ลี้มงคล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
นางสาวจันทรจิรา ช่วยทุกข์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำสวน      
วังกระแจะ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2564 ณ วัดวังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด ซึ่งทางกลุ่มเกษตรกรมี
กำไรสุทธิ 265,471.31 บาท กลุ่มเกษตรกรได้จัดสรรกำไรสุทธิ เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของกลุ่ม
เกษตรกร ซึ่งในการประชุมใหญ่ในคร้ังน้ีได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 อย่างเคร่งครัด                    
                 4.6.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 คร้ังที่ 2 
                              1. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ตราด จำกัด 
                                  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายสุริยัน ทองธรรมชาติ สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อม
ด้วยนางสาวสุชาดา จินดาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ และนางสาวชลลดา ลี้มงคล นักวิชาการ
สหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนพฤศจิกายน ได้กล่าวแนะนำเกี่ยวกับการ
ติดตามลูกหน้ีตามคำพิพากษาของสหกรณ์ และแนวทางในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ โดยเน้นให้สหกรณ์รักษา
กลุ่มลูกค้าเก่าที่เป็นลูกค้าที่ดี และหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่เพิ่มขึ้น รวมถึงการทำธุรกิจรวบรวมในช่วงฤดูกาล
ผลไม้ที่กำลังจะมาถึง เพื่อเป็นแนวทางในการธุรกิจของสหกรณ์  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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          4.7  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  2 
                  นางสาวพิกุล  คุ้มปลี  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือน ดังน้ี 
         4.7.1  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563   
                             1. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านท่าโสม จำกัด  
                                 วันที่  4 พฤศจิกายน 2564 นายสุ ริยัน ทองธรรมชาติ สหกรณ์ จังหวัดตราด 
มอบหมายให้ สิบเอกวีรวัฒน์ สุริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมนางสาวชณาพร จันทร์ขุนนาค 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ของสหกรณ์
เครดิตยูเน่ียนบ้านท่าโสม จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ รวมทั้งพิจารณาแก้ไขข้อบังคับทั้งฉบับ
ของสหกรณ์ พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานงบประมาณรายรับ -รายจ่าย ของสหกรณ์   จากการดำเนินงาน 
สหกรณ์มีผลกำไรสุทธิ 1,502,844.62 บาท และร่วมพิจารณาเลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 20 พร้อม
กล่าวคำปฏิญาณตน  ในการประชุมได้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรการของภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
                             2. สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด 
                                 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายสุริยัน ทองธรรมชาติ สหกรณ์จังหวัดตราด เป็น
ประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2563  (สำหรับปีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564) ของสหกรณ์
การเกษตร     เขาสมิง จำกัด พร้อมด้วยสิบเอกวีรวัฒน์ สุริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และนางสาว
สุชาดา จินดาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์  ได้กล่าวแสดงความยินดีกับสหกรณ์ ซึ่งมีผลการดำเนินงาน
กำไรสุทธิ 2,272,709.62 บาท 
                                อีกทั้งได้แนะนำให้สหกรณ์ฯ ดำเนินธุรกิจให้ครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงค์ในการ
จัดต้ังสหกรณ์  หาแนวทางในการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น  เพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกอย่างทั่วถึง  โดยการ
ส่งเสริมอาชีพการทำธุรกิจรวบรวมผลิตผลทางการเกษตร และสหกรณ์ควรมีการติดตามเร่งรัดให้ลูกหน้ีชำระหน้ีคืน 
ตามกำหนดสัญญา เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  ป้องกันการเกิดหน้ีค้างนาน  เพื่อให้สหกรณ์ได้มี
เงินทุนในการขยายธุรกิจได้มากขึ้น  สร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิกและสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นต่อไป 
                           3. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ จำกัด 
                               วันที่  22 พฤศจิกายน 2564 นายสุริยัน ทองธรรมชาติ สหกรณ์ จังหวัดตราด 
มอบหมายให้ สิบเอกวีรวัฒน์ สุริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมด้วย นางวิริยา สีนวล นักวิชาการ
สหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564) ของสหกรณ์
กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ จำกัด ณ สิ้นปี สหกรณ์ฯมีผลการดำเนินงานมีกำไร 82,602.51 บาท 
          ในการประชุมได้ให้ข้อคิดว่า สหกรณ์จะเจริญรุ่งเรือง สามารถให้บริการสมาชิกได้สมความมุ่งหมายที่ต้ังไว้
น้ัน สมาชิกมีบทบาทสำคัญ สมาชิกจึงควรใช้สิทธิปฏิบัติหน้าที่ให้อย่างสม่ำเสมอและถูกต้อง สหกรณ์ควรมีการ
ติดตามเร่งรัดให้ลูกหน้ีชำระหน้ีให้เป็นปกติ เพื่อป้องกันการเกิดหน้ีค้างชำระ และเป็นการช่วยเหลือสมาชิก ที่
ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ โดยใช้วิธีการสหกรณ์เข้ามาแก้ไขความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น 
                           4. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังตัก จำกัด 
                               วันที่  23 พฤศจิกายน 2564 นายสุริยัน ทองธรรมชาติ สหกรณ์ จังหวัดตราด 
มอบหมายให้ สิบเอกวีรวัฒน์ สุริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมด้วย นางสาวพิกุล คุ้มปลี เจ้า
พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 
มิถุนายน 2564) ของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังตัก จำกัด ณ สิ้นปีสหกรณ์มีผลกำไร 107,519.14 บาท 
                              ได้ให้ข้อคิดว่า สหกรณ์ต้ังอยู่บนรากฐานของประชาธิปไตย ซึ่งสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของ
สหกรณ์ สหกรณ์ควรหาแนวทางในการดำเนินธุรกิจโดยใช้วิธีการสหกรณ์ในการบริหาร งาน เพื่อให้สหกรณ์
ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแบ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจให้แก่สมาชิกโดยธรรม  
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                          5. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านท่าโสม จำกัด 
                              วันที่  24 พฤศจิกายน 2564  นายสุริยัน  ทองธรรมชาติ สหกรณ์ จังหวัดตราด 
มอบหมายสิบเอกวีรวัฒน์ สุริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สิ้นสุดปีบัญชี 30 มิถุนายน 2564 ณ บ้านพักประธานกรรมการ 
ตำบลท่าโสม ณ สิ้นปี สหกรณ์มีผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจ 15,934.92 บาท 
                          การประชุมใหญ่ได้ให้คำแนะนำในเร่ืองการมีส่วนร่วมของสมาชิก เน่ืองจากการดำเนินการ
ของสหกรณ์จะเกิดผลไปในทิศทางใด ขึ้นอยู่กับการร่วมมือร่วมใจของสมาชิก และควรมีการพิจารณาปรับลด
ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยจ่ายของสมาชิก  อีกทั้งขอให้สมาชิกรักษาวินัยทางการเงิน 
การชำระเงินกู้ ให้เป็นไปตามกำหนดสัญญา เพื่อให้สหกรณ์ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่พึ่งของ
สมาชิกได้อย่างยั่งยืน 
                          6. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสลัก จำกัด 
                              วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายสุริยัน ทองธรรมชาติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมาย
สิบเอกวีรวัฒน์ สุริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สิ้นสุดปีบัญชี 30 มิถุนายน 2564 ณ โรงงานผลิตยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน 
ตำบลท่าโสม ณ สิ้นปีสหกรณ์มีผลกำไร 292,139.05 บาท 
                           การประชุมใหญ่ได้ให้คำแนะนำในเร่ืองธุรกิจของสหกรณ์ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการ
จัดต้ังสหกรณ์ และเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด อีกทั้งขอให้สมาชิกรักษาวินัยทางการเงิน การชำระเงินกู้ 
ให้เป็นไปตามกำหนดสัญญา เพื่อให้สหกรณ์ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่าง
ยั่งยืน 
                          7. สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด 
                              วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564   นายสุริยัน ทองธรรมชาติ  สหกรณ์จังหวัดตราด  พร้อม
ด้วย สิบเอกวีรวัฒน์ สุริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 นางสาวสุชาดา จินดาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจ
การสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564 
ณ อาคารรวบรวมผลผลิตสหกรณ์ ตำบลบ่อพลอย ณ สิ้นปีบัญชี สหกรณ์มีผลกำไรสุทธิ 664,759.96 บาท  
                           ในการน้ีให้คำแนะนำสหกรณ์ให้ดำเนินงานเป็นไปตามพรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ อีกทั้งให้สมาชิกรักษาวินัยทางการเงิน การชำระเงินกู้ ให้เป็นไป
ตามกำหนดสัญญา เพื่อให้สหกรณ์เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างยั่งยืน  
                           8. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนดอนสูงสามัคคี จำกัด 
                               วันที่ 26 พฤศจิกายน 25654 นายสุริยัน ทองธรรมชาติ  สหกรณ์จังหวัดตราด  เป็น
ประธานเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุด 31 สิงหาคม 2564 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ดอนสูงสามัคคี จำกัด 
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยมี สิบเอกวีรวัฒน์ สุริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  2 นางสาวสุชาดา 
จินดาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมด้วย ณ สิ้นปี
ผลดำเนินการของสหกรณ์ มีกำไรสุทธิ 3,934,993.33 บาท 
                              ในการน้ีให้คำแนะนำสหกรณ์ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ของสหกรณ์ที่มีอยู่ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดให้แก่สหกรณ์ สมาชิก และควรนำหลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการ เพื่อสร้างความโปร่งใส และ
การยอมรับในสหกรณ์ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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    4.8   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  3  
                      นางสาวภัสธิดา  วิรันทนา  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์  ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน ดังน้ี  
            4.8.1  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ประจำปี 2563 (นัดคร้ังที่ 2) 
                                สหกรณ์ประมงไม้รูด จำกัด 
                                วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพรรษรัชต์  ตติชรา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ 3 พร้อมด้วย นางสาวภัสธิดา  วิรันทนา นักวิชาการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563                 
(นัดคร้ังที่ 2)  ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ วัดตะกาด หมู่ 6 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัด 
ตราด  มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน (สมาชิกทั้งสิ้น 131 คน)  ผลการดำเนินงานสหกรณ์มีกำไรสุทธิ 
12,831.97 บาท  ในการประชุมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(โควิด-19) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

           4.9  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  4  
                   นางสาวภัสธิดา  วิรันทนา  ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน ดังน้ี 
                   4.9.1 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 
                            1. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางปิดบนร่วมใจ จำกัด 
                                วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายทิวา  ศีติสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
พร้อมด้วย นางสาวภัสธิดา วิรันทนา นักวิชาการสหกรณ์  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สำหรับปี
บัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564สหกรณ์กองทุนสวนยางบางปิดบนร่วมใจ จำกัด มีผู้เข้าประชุม จำนวน 33 คน 
จากจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 45 คน ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ จำนวน 57,275.21 บาท 
                           2. สหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง จำกัด 
                               วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายทิวา  ศีติสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
พร้อมด้วย นางสาวภัสธิดา วิรันทนา นักวิชาการสหกรณ์  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  สหกรณ์
การเกษตรเกาะช้าง จำกัด มีผู้เข้าประชุม จำนวน 105 คน จากจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 202 คน สหกรณ์ดำเนิน
ธุรกิจ 3 ด้าน คือ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และธุรกิจรวบรวมผลิตผล ผลการดำเนินงานมีกำไร
สุทธิ จำนวน 282,041.26 บาท 
          มติท่ีประชุม   รับทราบ                                                       

ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองเพ่ือพิจารณา  
                    5.1  การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
         ตามหนังสือสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ กษ 1111/2049 ลง
วันที่ 20 กันยายน 2564 เรื่อง สรุปผลการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
และอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ในปี 2565 น้ัน 
                            ในการน้ีเพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development 
Plan : IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ถูกต้อง ครบถ้วน  และเกิดประสิทธิผลสูงสุด สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงาน
รับผิดชอบ  จึงได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 5 
ขั้นตอน ประกอบด้วย 
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                    1) แต่งต้ังคณะทำงานพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน และประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทาง
พัฒนา ส่งสำเนาคำสั่งให้สำนักฯ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2565 
                     2) ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และหารือร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อหาความจำเป็นของ
การพัฒนาร่วมกัน ตามแบบ IDP 1 (ดำเนินการเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565) 
                    3) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของข้าราชการในหน่วยงาน (ระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา) ตามแบบ IDP 2 (ดำเนินการเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565) 
                     4) ดำเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และผู้บังคับบัญชาดำเนินการประเมินผล
การพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) (ดำเนินการเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2565) 
                     5) รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามแบบ IDP 3 ส่งผลให้สำนักพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ภายใน 15 สิงหาคม 2565 
                     ทั้งน้ี กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอความร่วมมือแต่ละหน่วยงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร 
(ข้าราชการ) ตามขั้นตอน และกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ( IDP) ให้สำนัก
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ทราบ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hrd.cttdo@gmail.com ต่อไป 
          มติท่ีประชุม   รับทราบและรายงานภายในกำหนด   

  5.2  ขอเชิญข้าราชการพัฒนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์                  
(e-Learning) ใหม่   
                            กองการเจ้าหน้าที่ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นค 1013.3/97 ลงวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2564 ขอเชิญข้าราชการพัฒนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิ เล็กทรอนิกส์                
(e-Learnning) ใหม่ของสำนักงาน ก.พ. ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป 
            มติท่ีประชุม   รับทราบให้ข้าราชการดำเนินการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learnning) รายละ 2 
เรื่องและรายงานภายในกำหนดฯ    

                    5.3  การจัด/เข้าร่วมการประชุม/หารือ/ฝึกอบรมให้ความรู้ฯ ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ 
                           การจัด/การเข้าร่วมประชุม/หารือ/ฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
และบุคลากรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งการให้คำแนะนำ/ปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาการดำ เนินงาน ของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ โดยใช้อุปกรณ์ประชุมทางไกล Video Conference และ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
       1) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
           (1) จัดอบรมบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร                  (คน/แห่ง/คร้ัง) 
           (2) แนะนำ ส่งเสริม/ชี้แจงให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร     (คน/แห่ง/คร้ัง) 
       2) บุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด/สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-2 
           (1) เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมกับหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานอื่นๆ     (คร้ัง) 
           (2) จัดประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน (ประชุมประจำเดือน)                (คร้ัง)  
           มติท่ีประชุม   รับทราบ ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการตามตัวชี้วัดฯ ตามที่กำหนด 
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           5.4  การจัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการของสำนักสหกรณ์จังหวัดตราด 
                           สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด มีรถยนต์ราชการ จำนวน  5  คัน   ดังน้ี  
                                                      ครบกำหนดต่อ พรบ.         ครบกำหนดประกันฯ 
                           1) นข 1616 ตราด     23 ธ.ค. 2564              19 มี.ค. 2564  
                           2) กค 9565 ตราด     14 ธ.ค. 2564              13 ธ.ค. 2564 
                           3) กง 4244 ตราด      18 ธ.ค. 2564             18 ธ.ค. 2564 
                           4)  กค 2988 ตราด      9 พ.ค. 2564              30 ส.ค. 2564 
                           5)  กข 6559 ตราด       4 ส.ค. 2564             13 มี.ค. 2564 
           มติท่ีประชุม   รับทราบและปฏิบัติต่อไป    

  5.5  การจัดทำ Action Plan รายบุคคลในการขออนุญาตไปราชการ (ยื่นมาพร้อมกับการขอ
อนุญาต) 
                            ในการขออนุญาตไปราชการของกลุ่มงานฯ /กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ /ฝ่ายบริหารทั่วไป      
ทุกคร้ังขอให้แนบ Action Plan รายบุคคลในการขออนุญาตไปราชการ (ยื่นมาพร้อมกับการขออนุญาต)            
           มติท่ีประชุม  รับทราบและปฏิบัติต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  6   เร่ืองอ่ืนๆ   

         นายธีรวุฒิ  ใจดี  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ได้แจ้งในที่ประชุมโดยสังเขป ดังน้ี 
           6.1  กำหนดการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดตราด คร้ังที่ 1/2565 โดยกำหนดจัดฯ ในวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.    

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

         เมื่อไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องใด ๆ ในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณ และปิดประชุม  
 
  

                                                                                    ปิดประชุม  เวลา  12.00 น. 
 
 

                                                      สุรัตน์  อรุณรัตน์       
                                                                                                     (นางสาวสุรัตน์  อรุณรัตน์) 
                                                                                                   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 

 

 

                                                                                                    ธีรวฒิุ  ใจดี   
                                                                                                (นายธีรวุฒิ  ใจดี) 
                                                                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม   

 


