
 
รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 

ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 
คร้ังที่ 10/2๕65 วันที่ 19 ตุลาคม ๒๕65 
ณ  ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 

 
ผู้เข้าประชุม  จ านวน  31 คน    
 
1. นายสนิท  ต้นสมบัติ                  สหกรณ์จังหวัดตราด                                             
2. นายประสาน  พะนอจันทร์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์          
3. นายธนทัศน์ ทิมกระจ่าง           ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์   
4. นายวสันต์  สุขเสมอกุล    ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์  
5. นายธีรวุฒิ  ใจดี   นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  
6. นายธีระศักดิ์  กิมยู่ฮะ            ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
7. นางสาวศิริวรรณ  สุขสวัสด์ิ  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2    
8. นางสาวพรรษรัชต์  ตติชรา  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  
9. นายทิวา  ศีติสาร   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
10. สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ              ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ ์                         
11. นายอนันต์  ยังสติ                นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
12. นางสาวจุฬาภา  กิสลัย           นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
13. นายอ านาจ  กูลกัลยา  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
14. นางบุศริน  ธันยาวาท         เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
15. นางสาวพิกุล  คุ้มปลี   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
16. นายณัฐชนน  สรรพนุเคราะห์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
17. นางสาวชลลดา  ล้ีมงคล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
18. นางสาวประกายวรรณ ไกรนารถ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   
19. นายชโยดม  กัณหวงศ์  นิติกร 
20. นางวิริยา  สีนวล   นักวิชาการสหกรณ์ 
21. นางสาวอรฉัตร อินทรโชติ  นักวิชาการสหกรณ์ 
22. นางสาวภัสธิดา  วิรันทนา  นักวิชาการสหกรณ์ 
23. นางสาวพิมลรัตน์  ทิมดอน               นักวชิาการสหกรณ์ 
24. นางสาวศิริลักษณ์  รัยวรัก           นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
25. นางภณิดา บุญเนาว์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
26 นางสาวจันทรจิรา  ช่วยทุกข์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  
27. นางปิยพร  บุญชู   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
28. นางสาววรัญชลี  รัตนพิทักษ์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   
29. นางสาวสุปราณี  สุขสวัสด์ิ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
30. นางสาวสุทธิรักษ์  วงษ์ทองดี  เจ้าพนักงานธุรการ 
31. นางสาวสุรัตน์ อรุณรัตน์  เจ้าพนักงานธุรการ        
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

                        เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  นายสนิท  ต้นสมบัติ  สหกรณ์จังหวัดตราด ประธานในท่ีประชุมเปิด
การประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระก่อนการประชุม 
     1. น าสวดมนต์ 
     2. กิจกรรมออกก าลังกาย 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                           1.1  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งท่ี 9/2565 เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2565 
                                  นายธีรวุฒิ  ใจดี  ต าแหน่ง  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ได้รายงานผลการเข้าร่วม
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ  ดังนี้ 
                             แนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่/ย้ายไป  
                  ย้ายมา    1. นางสาววราภรณ์  นพณัฐวรพันธ์  พนักงานคุมประพฤติช านาญการพิเศษ ส านักงาน
คุมประพฤติช านาญการพิเศษ ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน
คุมประพฤติจังหวัดตราด                      
                              2. นายมนูญ  ส าเร็จ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานกักขังกลางจังหวัดตราด ย้ายไปรักษา
ราชการแทนผู้บังคับบัญชาการเรือนจ า อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    3. นายนฤพนธ์ แก้วเทศ ต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์รักษาการณ์ในต าแหน่ง 
ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดตราด ย้ายไปปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการทัณฑ์สถานบ าบัดพิเศษพระนครศรอยุธยา 

                              รายงานความก้าวหน้าการขับเคล่ือนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนในระดับพื้นท่ี “คนตราด อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด) 

                              - จังหวัดตราด มีครัวเรือนเปูาหมาย จ านวน 466 ครัวเรือน 699 คน มีครัวเรือน
เสียชีวิต 4 ครัวเรือน 4 คน และย้ายออกจากพื้นท่ีจังหวัดตราด จ านวน 14 ครัวเรือน 16 คน เหลือครัวเรือน
เปูาหมาย 448 ครัวเรือน 679 คน ครัวเรือนท่ีตกเกณฑ์ ท้ัง 5 มิติ ได้รับการช่วยเหลือเบ้ืองต้นแล้วทุกครัวเรือน 
   - ปัจจุบันมีการก าหนดระดับท่ีผ่านเกณฑ์ ได้แก่ A+ คือ แก้ไขแล้วยั่งยืน จ านวน 37  
ครัวเรือน 49 คน A, A-, B+, B คือ แก้ไขแล้วพอเพียง จ านวน 34 ครัวเรือน 42 คน   

         มติที่ประชุม  รับทราบ  

                          1.2  มอบประกาศเกียรติคุณนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่น            
                                 คณะกรรมการคัดเลือกนักส่งเสริมดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.
2565 ได้พิจารณาคัดเลือกให้บุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านเป็นนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นและพนักงาน
ราชการดีเด่น ระดับหน่วยงาน จ านวน 2 ราย คือ  
                       1. นางสาวพรรษรัชต์  ตติชรา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส เป็นนักส่งเสริม
สหกรณ์ดีเด่น สาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น 
                                 2. นางสาวอรฉัตร  อินทรโชติ นักวิชาการสหกรณ์ เป็นพนักงานราชการดีเด่น และ
พร้อมนี้ได้ส่งใบประกาศเกียรติคุณมาให้ท้ัง 2 ราย   
         มติที่ประชุม  รับทราบ 
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                      1.3 มอบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การ
เป็นข้าราชการท่ีดีส าหรับข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ” รุ่นท่ี 19 ผ่านระบบ Zoom 
Meeting   
                           - นางสาวประกายวรรณ  ไกรนารถ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ                             

        มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

                  ฝุายบริหารท่ัวไป  ได้บรรจุรายงานการประชุมครั้งท่ี 9/2565 เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2565        
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการทุกท่านได้ทราบใน  เว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/trat/ 
“หัวข้อรายงานการประชุมจ าเดือน” ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด และเปิดในท่ีประชุมให้ทุกคนได้อ่ าน
พร้อมกัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม   

            มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 9/2565 เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2565 

ระเบียบวาระที่  3  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคร้ังที่แล้ว           
           3.1 การช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เลิกอยู่ระหว่างช าระบัญชี   
                    นางสาวอรฉัตร  อินทรโชติ  ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์  ได้รายงานความก้าวหน้าในการช าระ
บัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันท่ี 30 กันยายน  2565 จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 
                           3.1.1  เลิกอยู่ระหว่างช าระบัญชี 

/กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ ผู้ช าระบัญชี    การด าเนินงาน

1. สหกรณ์โคนมเมืองตราด จ ากัด 
(เลิก 29 เมษายน 2556) 

นายธีระศักด์ิ  กิมยู่ฮะ 
ข้ันที่ 6 อยู่ระหว่างการจัดการทรัพย์สิน – หน้ีสิน 

2. กลุ่มเกษตรกรท าสวนช้างทูน 
(เลิก 3 ธันวาคม 2562) 

นางสาวพิกุล  คุ้มปลี ข้ันที่ 6 อยู่ระหว่างการจัดการทรัพย์สิน - หน้ีสิน 
 

 สหกรณ์ เลิกระหว่างปี  ผู้ช าระบัญชี  การด าเนินงาน

1. สหกรณ์การเกษตรอัลมาส จ ากัด  
(เลิก 25 กุมภาพันธ์ 2564) 

สิบเอกวีรวัฒน์ สุริยะ ช าระบัญชีเสรจ็เรียบร้อยท าการถอนชื่อ 21 เมษายน 2565  
* ผู้ช าระบัญชีสง่มอบเอกสาร 20 พฤษภาคม 2565 

                  3.2 การแก้ไขปัญหาการทุจริต/ ข้อบกพร่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                   สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  ได้รายงานการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต/ข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 10 แห่ง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565  ดังนี้ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ข้อบกพร่อง ความก้าวหน้า 

1. สหกรณ์ชาวสวน 
จังหวัดตราด จ ากัด 
สถานะ : เสร็จสิ้นติดตาม 

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

- สืบทรัพย์บังคับคดีลูกหน้ีตามค าพิพากษา / ขายทรัพย์ที่ได้รับโอนมาเป็นของ
สหกรณ์ - ขายบ้านแล้ว ราคา 600,000 บาท ช าระงวดแรก 50,000 บาท
เรียบร้อยแล้ว และช าระรายเดือนในเดือนพฤศจิกายน 2564 – กรกฎาคม 
2565 งวดละ 25,000 บาท รวมช าระทั้งสิ้น 375,000 บาท คงเหลือ 
225,000 บาท ที่เหลือผ่อนช าระตามตกลงจนกว่าจะครบถ้วน - 
- เงินยืมทดรองนายวิโรจน์จ านวน 350,000 บาท  - 
สหกรณ์ยังไม่ได้รับช าระคืน 
- คดีอาญา: นายกนก  ทรัพย์ทวี (มรณภาพ) คดีอาญาระงับไป 

http://web.cpd.go.th/trat/
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สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ข้อบกพร่อง ความก้าวหน้า 

2. ร้านสหกรณ์จังหวัด
ตราด จ ากัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 
 

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

- ลูกหน้ีตามค าพิพากษา นางสาวยุวพักตร์ ยอดคงเหลือ ณ ต.ค.65 จ านวน 
411,705.26 บาท ช าระ 2,500 บาท  
นางวันทนีย์ ยอด 300,000 บาท คงเหลือ 250,500 บาท (ไม่มีช าระ
เพ่ิมเติม)  
- การจ่ายคืนโบนัสคณะกรรมการฯ 849,062.01 บาท ณ 30 เมษายน 2564 
รวมจ่ายคืน 402,634.26 บาท คงเหลือ 446,427.75 บาท 
ไม่มียอดช าระเพ่ิม / อยู่ระหว่างการด าเนินคดี 
- การด าเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม ศาลด าเนินการสืบพยานเมื่อวันที่ 21 – 22 
มิถุนายน 2565 - ยังด าเนินการสืบพยานไม่แล้วเสร็จ 
ศาลนัดสืบพยานครั้งถัดไปในวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2565   

3. สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งตราด
ย่ังยืน จ ากัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 

 - ทุจริต 
3,847,034.50 บาท 

- ลูกหน้ีตามค าพิพากษาช าระหน้ีติดต่อกันครบทุดงวด รวม 40 งวด (เดือน
กรกฎาคม 2562 – กันยายน 2565) เดือน ก.ย.65 รวมช าระทั้งสิ้น 
225,000 บาท คงเหลือ 3,622,034.50 บาท 

4. สหกรณ์การเกษตร
ส่งเสริมธุรกจิฯ 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 

- ข้อบกพร่องจากการ
ด าเนินงาน 
- ลูกหน้ีการค้าค้างนาน 
160,920 บาท 

 - ด าเนินงานตามแผนปรับปรุงการด าเนินงานของสหกรณ์ 
 (ข้อมูล ณ 31 ต.ค.64)  
- มูลค่าหุ้น ณ 30 กันยายน 2564  :  -1,845.85  
- สหกรณ์ด าเนินการประชุมใหญ่อนุมัติงบการเงินเรียบร้อยแล้ว  

5. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน
บ้านดินแดง จ ากัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 

 - ทุจริต 
5,176,193.87 บาท 

 - รับช าระ 70,000 บาท คงเหลือค้างจ านวน 5,106,193.87 บาท 
- ติดตามการสืบทรัพย์บังคับคดีลูกหน้ีตามค าพิพากษา 

6. สหกรณ์การเกษตร 
เขาสมิง จ ากัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 
 

- ลูกหน้ีการค้าค้างนาน 
9,525,552.-  
- การด าเนินคดีกับอดีต
เจ้าหน้าท่ีตลาด 
- ยอดเงิน 
1,202,177.46 บาท 
 

- ณ สิ้นปีบัญชี 30 มิถุนายน 2564 ปิดบัญชีเพ่ิมอีก 1 ราย รวมปิดบัญชี
ทั้งสิ้นจ านวน 26 ราย คงเหลือ 9 ราย               
  เดือนกันยายน 2565 รวมช าระแล้วทั้งสิ้นจ านวน 6,103,145 บาท 
คงเหลือ จ านวน 3,670,105 บาท 
- กรณีของนายชัชชัย ชลชีพ สหกรณ์ได้ด าเนินการท าหนังสือรับสภาพหน้ีทาง
อาญา ให้ช าระเงินให้สหกรณ์ฯ เป็นเงิน 1,202,117.46 บาท กับดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยให้ผ่อนช าระเป็นรายงวด งวดละไม่ต่ ากว่า 10,000 บาท 
โดยก าหนดช าระงวดแรกวันที่ 30 กันยายน 2564 และช าระให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลา 10 ปี ณ สิงหาคม 2565  ช าระรวมทั้งสิ้น 90,000.- บาท (ไม่มี
ช าระเพ่ิมเติม)  
- กรณีนายสุขเกษม ดีชัย  อยู่ระหว่างประสานทนายความด าเนินการยึดทรัพย์
บังคับคดี  (ณ สิงหาคม 2564  ยอดคงเหลือ 73,596 บาท) 

7. สหกรณ์เครดิต 
ยูเน่ียนบ่อพลอย จก. 
- สถานะ: อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ      

- ทุจริต 891,926.84 
บาท 

- ติดตามการด าเนินคดี ศาลด าเนินการสืบพยานโจทก์และพยานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
- ศาลนัดฟังค าพิพากษาในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

8. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือ
การแปรรูปฯ จก. 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 

- ลูกหน้ีการค้าค้างนาน 
35 ราย ยอดเงิน 
2,129,710 บาท 

คงเหลือ 30 ราย  
- เดือนสิงหาคม 2565  รับช าระเพ่ิม 31,500 บาท  รวมช าระแล้วทั้งสิน 
337,777 บาท คงเหลือ 1,791,933 บาท 
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สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ข้อบกพร่อง ความก้าวหน้า 

9. กลุ่มเกษตรกรท านา
หนองโสน 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 
 

- ทุจริต 404,335 บาท 
- ผิดนัดช าระหน้ี 40,560 
บาท 
- ปฏิเสธหน้ี / ปลอมลายมือ
ชื่อ 101,910 บาท  

- ติดตามความก้าวหน้าการสืบทรัพย์บังคับคดี / การเร่งรดัติดตามการ
ช าระหน้ี  
- ติดตามผลการแจ้งความด าเนินคดี 
- ด าเนินการสืบทรัพย์เพ่ือบังคับคดีในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 
พบมีที่ดินจ านวน 6 แปลง –  
- อยู่ระหว่างการด าเนินการบังคับคดี 

10. สหกรณ์กุ้งตราด จ ากัด 
 

มีข้อบกพร่อง 2 ประเด็น 
ประเด็นการเบิกถอนเงิน 
150,000 บาท ได้รับการ
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ
ประเด็นข้อบกพร่องในส่วนที่
ยังไม่รายงาน 1 ประเด็น 

- จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกบัญชใีนเดือน
มกราคม 2564 เป็นต้นมา พบว่าสหกรณ์บันทึกรายการรับ - จ่ายเงิน ไม่
เป็นปัจจุบัน และสหกรณ์ไม่มีเอกสารให้ตรวจสอบ ต้ังแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2564 ถึงปัจจุบัน ให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ผู้รับผิดชอบ
ติดตามให้สหกรณ์รายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่อง เพ่ือรายงาน
ความก้าวหน้าให้ที่ประชุม จกบ.ทราบต่อไป 

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

 1 5 1 6 

 2 4 - 4 

 3 - - - 

 4 - - 10 

 รวม 9 1 9 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 

          3.3 ข้อสังเกตการสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   

                  สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ  ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  ได้รายงานข้อสังเกตการสอบ
บัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ วันท่ี 30 กันยายน  2565 ดังนี้ 
                                     ข้อสังเกตการสอบบัญชีสหกรณ ์และกลุ่มเกษตรกร 
ข้อสังเกตท่ีอยู่ระหว่างการแก้ไข/ติดตามการแก้ไขจนกว่าจะแล้วเสร็จ (ปี 2562-2564) จ านวน 10 แห่ง 
กสส.1 4 แห่ง กสส.1 1. สหกรณ์การเกษตรแหลมกลัด จ ากัด  
    2. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตราด จ ากัด  
    3. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ตราด จ ากัด  
    4. สหกรณ์สวนปาล์มน้ ามันจังหวัดตราด จ ากัด (รายงานครั้งแรก 25 ก.ย.) 
กสส.2  6 แห่ง กสส.2  5. สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จ ากัด (ขาดการรายงาน) 
                        6. สหกรณต์ราดยางพารา จ ากัด   (แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว) 
    7. สหกรณ์เกษตรเขาสมิง จ ากัด    (ขาดการรายงาน) 
    8. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดินแดง จ ากัด   (ขาดการรายงาน) 
    9. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จ ากัด (ขาดการ
รายงาน) 
            10. กลุ่มเกษตรกรท าสวนนนทรีย์ (แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว)   
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กสส.4 2         แห่ง             11. สหกรณ์กองทุนสวนยางบางปิดบนร่วมใจ จ ากัด 
                                      12. สหกรณ์บริการเกาะช้าง จ ากัด 
มติที่ประชุม  รับทราบและติดตามการด าเนินการแก้ไขข้อสังเกตจนกว่าจะแล้วเสร็จต่อไป  

 3.4 ผลการประเมินการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด   
นางภณิดา  บุญเนาว์  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รายงานฯ ดังนี้ 

เขต ล าดบั หน่วยงาน สรุปผล
องคป์ระกอบ

ที่ 1 

สรุปผล
องคป์ระกอบ

ที่ 1 

สรุปผล
องคป์ระกอบ

ที่ 2 

สรุปผล
องคป์ระกอบ

ที่ 3 

สรุปผล
องคป์ระกอบ

ที่ 4 

สรุปผล
องคป์ระกอบ

ที่ 5 

สรุปผล
องคป์ระกอบ

ที่ 5 

สรุปรวม ล าดับผลการ
ประเมินจาก
ผ ล ร ว ม  5 
องค์ประกอบ 

คะแนนดิบ 
65 คะแนน 

คะแนนดิบ 
116 คะแนน 

คะแนนดิบ 
60 คะแนน 

คะแนนดิบ 
240 คะแนน 

คะแนนดิบ 
80 คะแนน 

คะแนนดิบ 
180 คะแนน 

คะแนนดิบ 
95 คะแนน 

ประมวลผล 
7 ส่สวน 

เล่มปี 64 คลิป 1 

คลิป 2 

การบริหาร 
งปม 

รวม 3 ส่วน รวม 2 ส่วน รวม 2 ส่วน จ านวน 18 
ประเด็นย่อย 

รวมเต็ม 

10 คะแนน 

รวมเต็ม 

20 คะแนน 

รวมเต็ม 

10 คะแนน 

รวมเต็ม 

20 คะแนน 

รวมเต็ม 

20 คะแนน 

รวมเต็ม 

15 คะแนน 

รวมเต็ม 

5 คะแนน 

รวมเต็ม 

100 
คะแนน 

AVERAGE 7.98 14.32 7.88 12.67 13.74 9.14 4.56 70.28 

MIN 5.85 9.65 6.33 10.15 10.00 5.67 3.26 58.56 

MAX 9.38 17.98 9.67 14.88 18.00 11.50 5.00 84.48 

9 38 ตราด 8.85 13.76 8.00 12.36 13.50 10.00 4.00 70.47 - 

1. หน่วยงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับคุณภาพ 
จ านวน 10 รางวัล รวม 10 หน่วยงาน ได้แก่ 

 (1) ระดับคุณภาพดีเด่น จ านวน 3 รางวัล  ได้แก่ 

  1. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์        ระดับคุณภาพดีเด่น อันดับท่ี 1 
2. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ         ระดับคุณภาพดีเด่น อันดับท่ี 2 
3. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู ระดับคุณภาพดีเด่น อันดับท่ี 3 

(2) ระดับคุณภาพดีมาก จ านวน 3 รางวัล  ได้แก่ 

  1. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดศรีธรรมราช  ระดับคุณภาพดีมาก อันดับท่ี 1 
2. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี      ระดับคุณภาพดีมาก  อันดับท่ี 2 
3. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี         ระดับคุณภาพดีมาก  อันดับท่ี 3 

(3) ระดับคุณภาพดี จ านวน 4 รางวัล  ได้แก่ 

  1. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด       ระดับคุณภาพดี  อันดับท่ี 1 
2. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา    ระดับคุณภาพดี  อันดับท่ี 2 
3. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร      ระดับคุณภาพดี   อันดับท่ี 3 
4. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  ระดับคุณภาพดี   อันดับท่ี 4 
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2. ประกาศนียบัตรส าหรับหน่วยงานท่ีมีการพัฒนาเชิงประจักษ์ จ านวน 4 หน่วยงาน ดังนี้ 
1. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 
2. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 
3. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย 
4. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดก าแพงเพชร 

3. หน่วยงานท่ีมีการจัดคลิป VTR ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ VTR ได้โดดเด่นโดยแสดงถึงหรือส่ือสารให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานผู้รับการประเมินตามแผนงานพื้นฐานและ/หรือแผนงาน/โครงการต่างๆ ของ
กรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 จ านวน 5 รางวัล ดังนี้ 
  (1) ระดับดีเด่น 3 รางวัล 
       1. รางวัลต้นแบบในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ (งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร) ประจ าปี
2565 ระดับดีเด่น ส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต น าเสนอ Value Chain แผนแม่บทฯ ประเด็นการเกษตรแผน
แม่บทย่อย : 3.4 เกษตรแปรรูป (การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์จากน้ ายางพารา)  

               2. รางวัลต้นแบบในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ (งานส่งเสริมสหกรณ์) ประจ าปี2565 
ระดับดีเด่น ส านักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ น าเสนอ Value Chain แผนแม่บทฯ ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก  
แผนแม่บทย่อย : 16.2 การสร้างภาพแวดล้อมและกลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (การต่อยอด
งานวิจัยในสหกรณ์สู่การเพิ่มมูลค่าไม้ยางพารา)  
                         3. รางวัลต้นแบบในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ (งานส่งเสริมสหกรณ์) ประจ าปี2565 
ระดับดีเด่น ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร น าเสนอ Value Chain แผนแม่บทฯ ประเด็นการเกษตร        
แผนแม่บทย่อย : 3.4 เกษตรแปรรูป (การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคขุนโพนยางค า) 
  (2) ระดับชมชย 2 รางวัล 
                         1. รางวัลต้นแบบในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ (งานส่งเสริมสหกรณ์) ประจ าปี2565 
ระดับชมเชย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี น าเสนอ Value Chain แผนแม่บทฯ ประเด็นการเกษตร        
แผนแม่บทย่อย : 3.2 เกษตรปลอดภัย (การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์สู่มาตรฐาน GAP ผักและผลไม้) 
        2. รางวัลต้นแบบในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ (งานส่งเสริมสหกรณ์) ประจ าปี2565 
ระดับชมเชย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ น าเสนอ Value Chain แผนแม่บทฯ ประเด็นการเกษตร        
แผนแม่บทย่อย : 3.4 เกษตรปลอดภัย (การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์สู่มาตรฐาน GAP ข้าว 

          3.5.1 สรุปผลการเบิก - จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565  เดือนกันยายน 2565  
      นายธีรวุฒิ ใจดี  ต าแหน่ง  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  ต่อท่ีประชุม ดังนี้    
                   1) แผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2565 

เดือน 
เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย 

ภาพรวมสะสม ภาพรวมสะสม 
กรกฎาคม 2565 ค านวณจากงบประมาณท่ีได้รับ 88.75% 
สิงหาคม 2565 ค านวณจากงบประมาณท่ีได้รับ 97.00% 
กันยายน  2565 ค านวณจากงบประมาณท่ีได้รับ 100.00% 
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       2) มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร PO เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
งบบุคลากร 3,576,720.00        - 3,576,720.00 281,780.00 100% 

งบด าเนินงาน 3,099,406.00 - 3,099,406.00 187,190.26 100% 
งบลงทุน 203,000.00 - 203,000.00 - 100% 

งบอุดหนุน 2,170,204.88 - 2,170,204.88 - 100% 
งบรายจ่ายอื่น             - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 9,049,330.88 - 9,049,330.88 468,90.26    100% 

                 3) ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจ าเดือนกันยายน 2565 
ท่ี รายการ จังหวัด กลุ่มส่งเสริม 1-4 
1 ค่าไฟฟูา 4,202.39 3,466.92 
2 ค่าโทรศัพท์  3,206.27 961.93 
3 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4,849.24 - 
4 ค่าไปรษณีย์ 1,844.00 - 
5 ค่าน้ าประปา - 192.60 

 รวม 14,101.90 4,621.45 
งบประมาณท่ีได้รับ (ท้ังปี)          241,000.00  บาท 

 เบิกจ่าย                              229,397.71  บาท 
          คงเหลือ                                11,602.29  บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ                   

3.5.2 สรุปผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน เดือนกันยายน 2565  

การเผยแพร่/เรื่อง จ านวนครั้ง 
(ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัด) 

1. เคเบิ้ลทีวีหรือสถานีโทรทัศน์ แสงสยามเคเบิ้ลทวีีตราด - 
2. สถานีวิทยุ FM หรือ AM ในพื้นที่หรือจังหวัดขา้งเคยีง  
    - วันที่ 7 กันยายน 2565 
    - วันที่ 14  กันยายน 2565 
    - วันที่ 21  กันยายน 2565 
    - วันที่ 28  กันยายน 2565     

4 
 
 
 

3. หนังสือพิมพ์ทอ้งถ่ิน และ/หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน 
    - ข่าว  
    - ภาพข่าว       

 
- 
2 

4. บทความ   - 

5. จัดนิทรรศการ   
  - วันที่ 14 กันยายน 2565 “โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้กับประชาชน ในเขตพ้ืนที่ต าบล
บ่อพลอย อ าเภอบ่อไร่” 

1 
 

6. สื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ผ่าน YOUTUBE 1 
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สรุปผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ต.ค.2564 – ก.ย. 2565) 

การเผยแพร่/เร่ือง จ านวนคร้ัง 
(ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด) 

จ านวนคร้ังที่เผยแพร่ 
(ต.ค.64 – ก.ย.65) 

1. เคเบิ้ลทีวีท้องถ่ินหรือสถานีโทรทัศน์ (ไม่ต่ ากว่า 5 ครั้ง/ปี) 6 (ครั้ง)  9

2. สถานีวิทยุ FM หรือ AM ในพ้ืนที่หรือจังหวัดข้างเคียง (ไม่ต่ ากว่า 20 ครั้ง) 22 (ครั้ง)  38

3. บทความ หรือ สกู๊ฟ (ไม่ต่ ากว่า 4 ครั้ง) 5 (ครั้ง)  3

4. ข่าว หรือภาพข่าวทางหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน (ไม่ต่ ากว่า 15 ครั้ง) 16 (ครั้ง)  56

5. จัดนิทรรศการ (ไม่ต่ ากว่า 6 ครั้ง) 7 (ครั้ง) 12 

6. ผลิตสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ผ่าน YOUTUBE (ไม่ต่ ากว่า 10 เรื่อง) 11 (เรื่อง) 11 

                                                  
ตารางการจัดรายการวิทยุ 92.75 MHz   ประจ าเดือน กันยายน 2565 

วัน เดือน ป ี สังกัด 

5 ต.ค. 2565 Rerun 

12 ต.ค. 2565 Rerun 

19 ต.ค. 2565 กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ ์

25 ต.ค. 2565 ฝุายบริหารทั่วไป 

**ทุกวันพุธ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์                          

3.5.3 สรุปผลการใช้รถยนต์ราชการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 
2565  

ล าดับ ทะเบียน 
รถยนต์ 

จ านวน 
คร้ังที่ใช้ 

จ านวน 
(ลิตร) 

ค่าน้ ามัน 
(บาท) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

   อัตราการสิ้นเปลือง 

1. กง 4244 9 45.68 1,600 617 13.51 
2. กข 6559 21 57.09 2,000 863 15.12 
3. กค 2988 21 116.64 4,086 1,256 10.77 
4. นข 1616 7 128.55 4,500 2,602 20.26 
5 กค 9565 11 190.69 6,200 1,790 9.39 

                 รวม 
69 538.55 18,386 7,128 

อัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง  
เม่ือเทียบกับเดือนก่อน 

*อัตราการส้ินเปลืองเฉล่ีย 13.23 กม./ลิตร (ราคาน้ ามันลิตรละ 34.95 บาท) ระยะทางถัวเฉล่ียจากจ านวน
น้ ามัน 
*เฉพาะเครดิตน้ ามัน  ไม่รวมน้ ามันที่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
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3.5.4 สรุปผลการใช้ไปรษณีย์ ประจ าเดือนกันยายน 2565  

เดือน จ านวน  (คร้ัง) จ านวน  (บาท) 
ตุลาคม 2564 12 5,066 

พฤศจิกายน 2564 19 3,603 
ธันวาคม 2564 13 2,982 
มกราคม 2565 14 2,132 

กุมภาพันธ์ 2565 18 3,553 
มีนาคม 2565 12 1,896 
เมษายน 2565 12 2,886 

พฤษภาคม 2565 13 1,891 
มิถุนายน 2565 12 1,770 
กรกฎาคม 2565 9 1,041 
สิงหาคม 2565 12 2,886 
กันยายน 2565 17 2,172 
  มติที่ประชุม  รับทราบ     

ระเบียบวาระที่  4  เพื่อทราบและถือปฏิบัติ           
           4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป    
                           นายธีรวุฒิ  ใจดี ต าแหน่ง  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  ได้แจ้งในท่ีประชุมเพื่อทราบ
และถือปฏิบัติ ดังนี้                     
          4.1.1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคกิจกรรม “สหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้อง
น้อยบนดอยสูง สู่ทศวรรษที่ 2” 
        ด้วยส านักงานสหกรณ์จังหวัดตาก จัดกิจกรรม “สหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้อง
น้อยบนดอยสูง สู่ทศวรรษที่ 2” ระหว่างวันท่ี 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
บ้านแม่จันทะ ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งมีนักเรียนระดับช้ันอนุบาล ถึงประถมศึกษาช้ันปีท่ี 6 
จ านวน 230 คน ครูและบุคลากร จ านวน 13 คน ประชากรในหมู่บ้านเช้ือชาติ (เผ่า) กระเหรื่ยง รวมทั้งส้ิน 517 
คน เป็นพื้นท่ีในถิ่นทุรกันดาร การคมนาคมยากล าบากห่างไกล มีระยะห่างจากอ าเภออุ้มผาง 130 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ช่ัวโมง ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา ไม่มีไฟฟูา ในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาว
เย็นมาก ดังนั้นขบวนการสหกรณ์ได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการด ารงชีพ และการเรียน จึงมีแนวทางในการจัดหา
เครื่องนอน อุปกรณ์คลายหนาว อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาเพื่อเสริมพัฒนาการ เครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่
นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในหมู่บ้าน   

         4.1.2 แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันส าคัญของชาติไทย 
ประจ าจังหวัดตราด  
      ตามท่ีศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราด ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติการจัด
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันส าคัญของชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวม 24 วัน เพื่อใช้เป็น
แนวทางการจัดกิจกรรมฯ ท้ังนี้ในการจัดกิจกรรมฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยเพื่อปูองกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรายงานผลการปฏิบัติให้จังหวัดทราบ   
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         4.1.3 หลักเกณฑ์และแนวทางส าหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วง
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
          หลักเกณฑ์และแนวทางส าหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วง
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี ้
    1. การมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการในและนอกสถานท่ีต้ัง ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
          1.1 ให้ส่วนราชการพิจารณามอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการในและ
นอกสถานท่ีต้ังตามความจ าเป็น และบริบทการท างานของส่วนราชการโดยให้ค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้มาปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารราชการและการให้บริการประชาชนเป็นส าคัญ ท้ังนี้ 
ให้สอดคล้องกับมาตรการของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) (ศบค.) ด้วย 
    2. กรณีส่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมีข้าราชการในสังกัดเป็นผู้สัมผัส
ใกล้ชิดของผู้ปุวย/ผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
        2.1 หากส่วนราชการเห็นว่า ข้าราชการในสังกัดรายใดมีเหตุสงสัยว่าอาจ
เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ปุวย/ผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยเป็นผู้สัมผัสเส่ียงสูง ให้ส่วนราชการพิจารณา
ด าเนินการตามแนวทางการจัดการผู้สัมผัสเส่ียงสูง ตามนินามและแนวปฏิบัติ  
        2.2 ในกรณีท่ีส่วนราชการพิจารณามอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
ภายในท่ีพักเพื่อสังเกตอาการ ให้ข้าราชการด าเนินการตามแนวทางการจัดการผู้สัมผัสเส่ียงสูง ตามนิยามและแนว
ปฏิบัติตามมาตรการปูองกันควบคุมโรคส าหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ปุวย/ผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกรม
ควบคุมโรค โดยอนุโลม ท้ังนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นคอยติดตาม ก ากับ ดูแล คุณภาพงานและคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการอย่างสม่ าเสมอ เมื่อส้ินสุดช่วงระยะเวลาการสังเกตอาการ และไม่พบการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ให้ข้าราชการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการพร้อมกับส่งมอบหรือรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ระหว่างการปฏิบัติราชการภายในท่ีพักต่อผู้บังคับบัญชาช้ันต้นในโอกาสแรก 
       2.3 หากในช่วงระยะเวลาตามข้อ 2.1 และข้อ2.2 ปรากฏว่า ข้าราชการ
ตรวจพบเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้ด าเนินการตามข้อ 3  
    3. กรณีข้าราชการเป็นโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
        3.1 เมื่อตรวจพบเช้ือโดยชุดตรวจหาสารหรือโปรตีนของเช้ือไวรัส 
(Antigen Test Kit, ATK) หรือวิธี Real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) ขึ้นอยู่กับว่าตรวจพบ
ด้วยวิธีใดก่อนให้ข้าราชการแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาช้ันต้นในทันที 
        3.2 เมื่อข้าราชการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล สถานท่ีท่ีรัฐจัดให้เป็น
สถานพยาบาลผู้ปุวยเฉพาะกิจ (Hotel lsolation,Hospiel) แยกกักตัวท่ีบ้าน (Home lsolation) แยกกักตัวใน
ศูนย์แยกโรคชุมชน (Community lsolation) หรือรักษาแบบผู้ปุวยนอกและแยกกักกันตนเอง (Outpatient with 
Self Isolation) ส่วนราชการพิจารณาด าเนินการ  
    4. การประเมินผลปฏิบัติราชการและการเล่ือนเงินเดือน  
                  4.1 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในข้อ 2 
และข้อ 3 ตามผลการปฏิบัติราชการจริง 
         4.2 การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการในข้อ 3.2.1 ให้เป็น
อ านาจของผู้บังคับบัญชาผู้มีค าส่ังเล่ือนเงินเดือนท่ีจะพิจารณาการลาของข้าราชการดังกล่าวเป็นกรณีลาปุวยตาม 
ข้อ 8 (9) (ค) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเล่ือนเงินเดือน พ.ศ.2552 โดยผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจส่ังเล่ือนเงินเดือน
อาจน าผลการวินิจฉัยของแพทย์ ระยะเวลาในการรักษาตัว และข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับการเจ็บปุวยของ 
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ข้าราชการไปประกอบการพิจารณาได้ตามท่ีเห็นสมควร รวมท้ังให้น าผลการประเมินการปฏิบติัราชการพฤติกรรม
การมาท างานและข้อมูลอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาพิจารณาด้วย 
    5. การรายงานของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
        เมื่อมีกรณีตามข้อ 2 และ ข้อ 3 ให้เป็นหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาช้ันต้นท่ี
จะต้องรายงานต่อบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป รวมท้ังหน่วยงานการเจ้าหน้าท่ีของ ส่วนราชการด้วย และขอให้ส่วน
ราชการแจ้งข้อมูลข้าราชการซึ่งเป็นโรคติดเช้ือไวรัสโคนา 2019 (COVID-19) หรือประสานกับหน่วยงานด้าน
สาธารณสุขหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขหรือข้อกฎหมาย ระเบียบ 
ค าส่ัง หรือประกาศท่ีเกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด 
    ท้ังนี้ การใดท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการก่อนวันท่ีหลักเกณฑ์และแนวทางฉบับนี้ใช้
บังคับให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามท่ีก าหนดไว้เดิมต่อไปจนส้ินสุด     
         4.1.4 การจัดท าข้อมูลโปรไฟล์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ ประจ าปี 2565 
         ตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่ี กษ 1108/3949 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม  
2565 เรื่อง การจัดท าข้อมูลโปรไฟล์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ ประจ าปี 2565 ( ณ 31 ธันวาคม 
2565) กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนดให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดด าเนินการจัดท าและบันทึกข้อมูลโปรไฟล์สหกรณ์ 
“Smart Coop Profile” ได้ต้ังแต่วันท่ี 15 สิงหาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 โดยก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผล ดังนี้ 1) เกณฑ์ความทันเวลา ก าหนดให้หน่วยงานบันทึกและปรับปรุงข้อมูลเข้าระบบโปรไฟล์สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพให้แล้วเสร็จ ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2566 2) เกณฑ์ความครบถ้วนในการ
บันทึกข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ และ 3) เกณฑ์ความถูกต้อง ในระบบโฟรไฟล์สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกรและอาชีพ                                            
          มติที่ประชุม  รับทราบ 

          4.2 กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์  
                           นางสาวอรฉัตร  อินทรโชติ  ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนกันยายน 2565  ดังนี้  
                           4.2.1  โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์
เคล่ือนท่ี พอ.สว. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
                                    วันท่ี 14 กันยายน 2565 นายสนิท  ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อม ด้วย
นายวสันต์ สุขเสมอกุล ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้าง
รอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์ เคล่ือนท่ี พอ.สว. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี               
นายช านาญวิทย์  เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านปะอา บ้านปะอา 
หมู่ท่ี 2 ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ท้ังนี้  มีหน่วยงานราชการในจังหวัดตราด เข้า ร่วมโครงการ
ให้บริการประชาชนในพื้นท่ีอย่างพร้อมเพรียงกัน  โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ออกหน่วยให้บริการจัด
นิทรรศการให้ความรู้ หลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ พร้อมท้ังเปิดให้บริการประชาชนโดยให้ค าปรึกษา
ด้านการสหกรณ์ พร้อมท้ังมอบของท่ีระลึก (กล่องพลาสติก) ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีประชาชนสนใจเข้ารับ
บริการ จ านวน 36 คน 
                              4.2.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร 
                                        วันท่ี 15 กันยายน  2565 นายสนิท  ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด  เป็น
ประธานในการเปิดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร โดยมีนายธีระศักดิ์  
กิมยู่ฮะ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้  เพื่อเป็นการพัฒนาความ
เข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรด้านการมีส่วนร่วมของ 
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สมาชิก รวมท้ังบทบาทคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้าใจในเรื่องความเข้มแข็ง อีกท้ังเป็นการ
ส่งเสริมให้ กลุ่มเกษตรกรสามารถพัฒนาการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร และส่งเสริมงานกลุ่มเกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็ง รวมท่ังพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกรให้สามารถด าเนินงาน 
               กลุ่มเกษตรกรให้สามารถด าเนินงานด้านต่าง ๆ ช่วยเหลือสมาชิก และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอย่างยั่งยืน  โดยมีกลุ่มเกษตรกรเปูาหมายเข้าร่วม
จ านวน 12 กลุ่มเกษตรกร  
                           4.2.3  สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2565      
ท่ี ประเภทสหกรณ์ รวมทั้งหมด ไม่น ามาจัด

มาตรฐาน 
น ามาจัด 
มาตรฐาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
 

รวม 

1 สหกรณ์การเกษตร 32 4 28 18 10 28 
2 สหกรณ์นิคม - - - - - - 
3 สหกรณ์ประมง 3 - 3 - 3 3 
4 สหกรณ์ร้านค้า 2 - 2 1 1 2 
5 สหกรณ์ออมทรัพย์ 3 - 3 3 - 3 
6 สหกรณ์บริการ 10 2 8 5 3 8 
7 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 6 2 4 3 1 4 

 56 8 48 30 18 44 
   
สหกรณ์ที่ไม่น ามาจัดมาตรฐาน (7 แห่ง) 
1. สหกรณ์การเกษตรโครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม 01 จ ากัด (หยุดด าเนินธุรกิจ) 
2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดินแดง  จ ากัด (หยุดด าเนินธุรกิจ) 
3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าหาดสามัคคี  จ ากัด (หยุดด าเนินธุรกิจ) 
4. สหกรณ์ชาวสวนจังหวัดตราด  จ ากัด (หยุดด าเนินธุรกิจ) 
5. สหกรณ์โคนมเมืองตราด  จ ากัด (ช าระบัญชี) 
6. สหกรณ์การเกษตรอัลมาส  จ ากัด (ช าระบัญชี) 
7. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่รวมใจสามัคคี จ ากัด (จัดต้ังใหม่ไม่ครบสองปี) 
8. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหาดเล็ก จ ากัด (จัดต้ังใหม่ไม่ครบสองปี) 
                           4.2.4 สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ 2565 
ท่ี ประเภทกลุ่ม

เกษตรกร 
จ านวนกลุ่มเกษตรกร

รวมทั้งหมด 
น ามาจัด

มาตรฐาน (กลุ่ม) 
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

หมายเหตุ 

1 กลุ่มเกษตรกรท านา 2 1 1 -  
2 กลุ่มเกษตรกรท าสวน 17 16 16 -  
3 กลุ่มเกษตรกรท าไร่ 2 2 1 1  
4 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 1 1 1 -  
5 กลุ่มเกษตรกรท าประมง 1 1 1 -  

รวมทั้งสิ้น 23 21 20 1  
 
กลุ่มเกษตรกรที่ไม่น ามาจัดมาตรฐาน 
1. กลุ่มเกษตรกรท านาหนองโสน (หยุดด าเนินธุรกิจ)  
2. กลุ่มเกษตรกรท าสวนช้างทูน (ช าระบัญชี) 
3. กลุ่มเกษตรกรท าไร่สับปะรดตราดแฟร์เทรด (ไม่ผ่านเกณฑ์) 
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                          4.2.5 สรุปผลการประเมินวามเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ 2565 
ท่ี ประเภทกลุ่ม

เกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกร 

ช้ัน 1 
กลุ่มเกษตรกร 

ช้ัน 2 
กลุ่มเกษตรกร 

ช้ัน 3 
กลุ่มเกษตรกร 

ชั้น 4 
รวมทั้งสิ้น 

1 กลุ่มเกษตรกรท านา - 1 1 - 2 
2 กลุ่มเกษตรกรท าสวน - 16 - 1 17 
3 กลุ่มเกษตรกรท าไร่ - 2 - - 2 
4 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ - 1 - - 1 
5 กลุ่มเกษตรกรท าประมง - 1 - - 1 

รวมทั้งสิ้น - 21 1 1 23 
            

         มติที่ประชุม   รับทราบ                                     

        4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
                 นายประสาน  พะนอจันทร์ ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญ ได้กล่าวรายงาน ผลการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือนกันยายน 2565 ดังนี้ 
        4.3.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการปลูกกัญชา 1 ล้านต้น เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ใน
ครัวเรือนและทางการแพทย์    
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 วันท่ี 26 – 30 กันยายน 2565 
การกระจายต้นกล้ากัญชา จ านวนราย จ านวนต้น 

ลงทะเบียนผ่านเว็บ 555 1,100 
Walk in 156 312 
ส่งมอบให้ สกก.แหลมงอบ จก - 600 
รวมท้ังส้ิน   711 2,022 
ช ารุด                       -   30 

       มติที่ประชุม   รับทราบ    

4.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
                  นายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนกันยายน 2565 ดังนี้ 
                     4.4.1  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2566 

วงเงิน ปกติ (ล้านบาท) พิเศษ (ล้านบาท) รวม (ล้านบาท 
จัดสรร 9.58 20.80 30.65 
จ่ายเงินกู้ - - - 

  
                              โครงการปกติ ดอกเบี้ยตามชั้นลูกหนี้ 
ท่ี ชื่อสหกรณ์ จ านวนเงิน วัตถุประสงค์ เดือนที่ขอกู้ 
1 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองแก้ว-ปะอา จ ากัด  0.50 ให้สมาชิกกู ้ ก.พ.66 
2 สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านตะกาดหนองเหี่ยง จ ากัด 0.05 จัดหาสินค้า ก.พ.66 
3 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสลัก จ ากัด 2.00 ให้สมาชิกกู ้ ก.ค.66 
4 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ จ ากัด 0.60 ให้สมาชิกกู ้ ก.ค.66 
5 สหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง จ ากัด 1.20 ให้สมาชิกกู ้ ก.ค.66 
6 สหกรณ์บริการเกาะช้าง จ ากัด 0.20 ให้สมาชิกกู ้ ก.ค.66 
7 สหกรณ์การเกษตรเทศบาลต าบลหนองบอน จ ากัด 4.00 ให้สมาชิกกู ้ ก.ค.66 
8 สหกรณ์บ้านมั่นคงตราด จ ากัด 0.80 ให้สมาชิกู ้ ส.ค.66 
9 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสลัก จ ากัด 0.50 รวบรวมยาง ส.ค.66 
 รวม               9.85        

                             โครงการพิเศษ อัตราดอกเบี้ย 1 % 
ท่ี สหกรณ์ เงินกู้ (บาท) วัตถุประสงค์ ผลด าเนินงาน 
1 สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จ ากัด 3.0 รวบรวมผลไม ้ เม.ย.66 
2 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จ ากัด 3.0 รวบรวมผลไม ้ เม.ย.66 
3 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ จ ากัด 0.4 สมาชิกกู้ยืม ก.ค.66 
4 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ จ ากัด 0.6 สมาชิกกู้ยืม ก.ค.66 
5 สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านตะกาดหนองเหี่ยง จ ากัด 0.5 สมาชิกกู้ยืม ก.ค.66 
6 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสลัก จ ากัด 0.5 รวบรวมยาง ก.ค.66 
7 สหกรณ์การเกษตรเทศบาลต าบลหนองบอน จ ากัด 0.9 สมาชิกกู้ยืม ส.ค.66 
8 ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จ ากัด 8.5 (กรมฯ อนุมัติ) จัดหาสินค้า ส.ค.66 
9 สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งตราดย่ังยืน จ ากัด 2.2 จัดหาสินค้า ส.ค.66 
8 สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จ ากัด 1.2 จัดหาสินค้า (ปุ๋ย) ส.ค.66 

 รวม 20.80   
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                รับช าระหนี้   
           สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตราด จ ากัด  ต้นเงินกู้ 800,000 บาท ส้ินสุดสัญญา 31 กรกฎาคม 2566 
6 ตุลาคม 2566 ช าระก่อนก าหนด จ านวน ต้นเงิน 150,000 บาท คง เหลือ 650,000 บาท                                                   
ดอกเบ้ีย 1,073 บาท 
                การด าเนินคดี เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

           สหกรณ์ชาวสวนจังหวัดตราด จ ากัด ศาลส่ัง (บังคับคดี) ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 สัญญาลงวันท่ี 
21 กรกฎาคม 2557 จ านวนเงิน 2,400,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อ จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย (ปุ๋ย)  5 ตุลาคม 
2565 ช าระต้นเงิน 21,336.86 บาท ดอกเบ้ีย 3,663.14 บาท คงเหลือต้นเงิน จ านวน 778,993.60 บาท 

           สหกรณ์สวนปาล์มน้ ามันจังหวัดตราด จ ากัด  ต้นเงิน สัญญาท่ี  17/62 ต้นเงิน 778,849.31 บาท
ดอกเบ้ีย/ค่าปรับ  73,937.34 บาท สัญญาท่ี 18/62 ต้นเงิน 1,190,389.04 บาท ดอกเบ้ีย/ค่าปรับ        
113,005.43 บาท รวม 2,156,181.12 บาท อัยการด าเนินการส่งฟูองศาล วันท่ี 20 ตุลาคม 2565 

            โครงช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ 2566 ปีสุดท้าย 

ท่ี สหกรณ์/กลุ่ม สมาชิก ด/บ คงเหลือ จัดสรร ปี66     คงเหลือ 

1 สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จ ากัด 1,202 1,307,939.17 1,307,014.79 924.38 

2 สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จ ากัด 231 227,058.78 226,898.31 160.47 

3 สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จ ากัด 439 349,454.58 349,207.60 246.98 

4 สหกรณ์การเกษตรแหลมกลัด จ ากัด 221 80,212.71 80,156.02 56.69 

5 สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ จ ากัด 401 311,267.46 311,047.47 219.99 

6 สหกรณ์การเกษตรแปรรูปอาหารบ้านเปร็ดใน จ ากัด 55 9,807.40 9,800.47 6.93 

7 กลุ่มเกษตรกรท าสวนอ่าวใหญ่ 41 8,338.91 8,333.02 5.89 

 รวม 2,590 2,294,079.01 2,292,457.68 1,621.33 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ คทช. 

กิจกรรม คร้ัง/ราย งบประมาณ 

1. ประชุมคณะท างาน อนุจังหวัด 4/160 5,600 

2. อบรมพัฒนาอาชีพ 2/65 59,500 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 2/70 126,200 

   -วางแผนระบบการผลิต,ตลาด 1/35 สหกรณ์/กลุ่ม 63,100 

   -การผลิตให้มีคุณภาพ,ยกระดับมาตรฐานการผลิต 1/35 สหกรณ์/กลุ่ม 63,100 

4.ค่าใช้สอยและวัสดุ  4,200 

                       รวม                            195,500 

        มติที่ประชุม   รับทราบ    
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          4.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์    
                  สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือนกันยายน 2565 ดังนี้ 
                  -ไม่มี- 
                 มติที่ประชุม  รับทราบ                                                          

4.6  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1         

                 นางสาวพิมลรัตน์  ทิมดอน  ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์  ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือนกันยายน 2565  ดังนี้   
                4.6.1 ประชุมใหญ่ประจ าปี 
                       วันท่ี 9 กันยายน 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราดมอบหมายให้ นายอ านาจ 
กูลกัลยา  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปีบัญชีส้ินสุด 30 มิถุนายน 
2565 ของ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสามง่าม จ ากัด ณ โรงอบ/รมยางบ้านสามง่าม หมู่ 4 ต าบลวังกระแจะ 
อ าเภอเมือง จังหวัดตราด สหกรณ์มีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิ 1,683,235.77 บาท สหกรณ์ได้จัดสรรก าไร
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
                      วันท่ี 15 กันยายน 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด นางสาวชลลดา ล้ีมงคล 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนางสาววรัญชลี  รัตนพิทักษ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่
วิสามัญ ของสหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรกรจังหวัดตราด จ ากัด เพื่อรับรองงบแสดงฐานะทางการเงินปีบัญชี
ส้ินสุด 30 กันยายน 2563 และปีบัญชีส้ินสุด 30 กันยายน 2564 และแผนปรับปรุงแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการณ 
แผงรวบรวมผลไม้ ต าบลวังตะเคียน อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
                      วันท่ี 20 กันยายน 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ มอบหมายให้ นางสาวชลลดา ล้ีมงคล 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และ น.ส. นางสาวพิมลรัตน์ ทิมดอน นักวิชาการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปีบัญชีส้ินสุด 30 มิถุนายน 2565 ของ สหกรณ์พัฒนาคุณภาพยางพารา ต าบลห้วยแร้ง จ ากัด ณ ศาลา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 ต าบลห้วยแร้ง อ าเภอเมือง จังหวัดตราด  สหกรณ์มีผลขาดทุนสุทธิ 73,096.24 บาท 
                      วันท่ี 29 กันยายน 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายอ านาจ 
กูลกัลยา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญของสหกรณ์ผู้เล้ียงกุ้งตราดยั่งยืน 
จ ากัด เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไร (ขาดทุน) ประจ าปี 2564 พร้อมกับพิจารณาอนุมัติ
แผนการปรับปรุงธุรกิจสหกรณ์ 5 ปี ณ ร้านอาหารเฟื่องฟูา อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 
                 4.6.2 การตรวจสอบการทุจริตตามข้อร้องเรียนของสมาชิก สหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงหนอง
คันทรง จ ากัด 
                        วัน ท่ี  4 ตุลาคม 2565 นายสนิท ต้นสมบั ติ  สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้                   
นายธีระศักด์ิ กิมยู่ฮะ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม 1 และกลุ่มตรวจการสหกรณ์ เข้าตรวจสอบการด าเนินงานของ
สหกร ณ์ เคหสถานบ้ านมั่ น ค งหนอง คันทร ง  จ า กั ด  ต ามหนั ง สือ ศูนย์ ด า ร ง ธร รม จั งหวั ดตร าด  ท่ี                          
ตร 0017.1/11988 ลงวันท่ี 19 กันยายน 2565 เรื่องขอให้ตรวจสอบบัญชีและการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
สหกรณ์บ้านมั่นคงหนองคันทรง ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้
ร่วมกันตรวจสอบเอกสารและได้มีการบันทึกถ้อยค าของคณะกรรมการในการตรวจสอบข้อร้องเรียนท่ีเกิดขึ้น 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
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          4.7  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  2 

                  นางสาวประกายวรรณ  ไกรนารถ  ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ได้กล่าวรายงาน    
ผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนกันยายน 2565  ดังนี้ 
                  4.7.1  ประชุมใหญ่สามัญประจ าป ี
                            วันท่ี 22 กันยายน 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ 
สุขสวัสด์ิ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านท่าโสม จ ากัด 
(ปีบัญชีส้ินสุด 30 มิถุนายน 2565) ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าโสม ต าบลท่าโสม อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด มี
สมาชิกเข้าประชุมจ านวน 183 คน (จากสมาชิกท้ังส้ิน 717 คน) เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน รวมท้ังพิจารณา
เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 21/2565 พร้อมกล่าวค าปฏิญาณตน และพิจารณาอนุมัติแผนการ
ด าเนินงานงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของสหกรณ์ การด าเนินงานสหกรณ์มีผลก าไรสุทธิ 1,546,943.12 บาท  
                           วันท่ี 30 กันยายน 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้ เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี กลุ่มเกษตรกรท าสวนสะตอ (ปีบัญชีส้ินสุด 31 กรกฎาคม 
2565) ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2ต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด มีสมาชิกเข้า
ประชุมจ านวน 33 คน (จากสมาชิกท้ังส้ิน 49 คน)   กลุ่มเกษตรกรได้ด าเนินธุรกิจสินเช่ือเพียงธุรกิจเดียว การ
ด าเนินงานสหกรณ์มีผลก าไรสุทธิ 3,351.30 บาท 
                                  วันท่ี 30 กันยายน 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้ เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ จ ากัด  (ปีบัญชีส้ินสุด 
30 มิถุนายน 2565) ณ ศาลาการเปรียญวัดเสนาณรงค์ ต าบลประณีต อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด มีสมาชิกเข้า
ประชุมจ านวน 56 คน (จากสมาชิกท้ังส้ิน 78 คน) สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ 3 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจจัดหา
สินค้ามาจ าหน่าย และธุรกิจรับฝากเงิน การด าเนินงานสหกรณ์มีผลก าไรสุทธิ 95,749.05 บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

           4.8   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  3  
                   นางสาวพรรษรัชต์  ตติชรา ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ได้กล่าวรายงาน ผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนกันยายน 2565  ดังนี้  
                   -ไม่มี- 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

           4.9  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  4  
                   นายทิวา  ศีติสาร  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือนกันยายน 2565 ดังนี ้
                   -ไม่ม-ี 
          มติที่ประชุม   รับทราบ    
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ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเพื่อพิจารณา    

                   สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือนกันยายน 2565 ดังนี้       
                   5.1 การแต่งต้ังทีมตรวจการสหกรณ์  
                        การตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด ร้อยละ 25 จ านวน 13 แห่ง ด าเนินการ
วิเคราะห์ความเส่ียงจากรายงานการสอบบัญชี ข้อสังเกตของสหกรณ์ไม่นับซ้ าปี 2565                  
                        จัดท าแผนการตรวจการสหกรณ์ของแต่ละทีมตามแบบฟอร์มส่งให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์
ภายในวันท่ี 25 ตุลาคม 2565  
                         การตรวจการสหกรณ์ตามค า ส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ ร้อยละ 15 จ านวน 9 แห่ง       
ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียง เช่น การทุจริต เรื่องร้องเรียน เส่ียงเกิดข้อบกพร่อง (ไม่อยู่ในร้อยละ 25)        
จัดท าแผนการตรวจการสหกรณ์ของแต่ละทีมตามแบบฟอร์ม ส่งให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์ภายในวันท่ี 25 ตุลาคม 
2565 
                  5.2  แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566    
                         ฝุายบริหารท่ัวไป ได้ส าเนาแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ให้กลุ่มงานฯ, กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ท่ีเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว    
                  5.3  การจัดท า Action Plan ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
                        ฝุายบริหารท่ัวไป แจ้งขอให้กลุ่มงานฯ,กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-4 จัดท า Action Plan 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ส่งให้ฝุายบริหารทั่วไป เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และรวบรวมส่งกรมฯ ต่อไป 
          มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ   

ระเบียบวาระที่  6   เร่ืองอื่นๆ   

         นายธีรวฒุิ  ใจดี  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ได้แจ้งในท่ีประชุมโดยสังเขป ดังนี้ 
           6.1  ก าหนดการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ของส านักงานสหกรณ์
จังหวัดตราด ครั้งท่ี 11/2565 โดยก าหนดจัดฯ ในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.  
 6.2  ร่วมบริจาคโลหิต 
                            ส านักงานประกนัสังคมจังหวัดตราด ร่วมกับเหลากาชาดจังหวัดตราด และโรงพยาบาล
ตราด จะด าเนินการจัดกิจกรรม “รับบริจาคโลหิต ประจ าปี 2565” โดยก าหนดรับบริจาคโลหิต ในวันพุธท่ี 2 
พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

         เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใด ๆ ในท่ีประชุม ประธานในท่ีประชุมกล่าวขอบคุณ และปิดประชุม 
  

                                                                                    ปิดประชุม  เวลา  15.10 น. 
 

                                                      สุรัตน์  อรุณรัตน์       
                                                                                                     (นางสาวสุรัตน์  อรุณรัตน์) 
                                                                                                   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                                                                                                    ธีรวุฒิ  ใจดี   
                                                                                                (นายธีรวุฒิ  ใจดี) 
                                                                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


