
 
รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 

ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 
ครั้งท่ี 11/2๕65 วันท่ี 15 พฤศจิกายน ๒๕65 

ณ  ห๎องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 
 
ผู้เข้าประชุม  จ านวน  29 คน    
 
1. นายสนิท  ต๎นสมบัติ                  สหกรณ์จังหวัดตราด                                             
2. นายประสาน  พะนอจันทร์  ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์          
3. นายธนทัศน์ ทิมกระจําง           ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์   
4. นายธีรวุฒิ  ใจดี   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
5. นางสาวศิริวรรณ  สุขสวัสด์ิ  ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมสหกรณ์ 2    
6. นางสาวพรรษรัชต์  ตติชรา  ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมสหกรณ์ 3  
7. นายทิวา  ศีติสาร   ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมสหกรณ์ 4 
8. สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ              ผู๎อ านวยการกลุํมตรวจการสหกรณ์                         
9. นายอนันต์  ยังสติ                นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
10. นางสาวจุฬาภา  กิสลัย           นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
11. นายอ านาจ  กูลกัลยา  เจ๎าพนักงานสํงเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
12. นางบุศริน  ธันยาวาท         เจ๎าพนักงานสํงเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
13. นางสาวพิกุล  ค๎ุมปลี   เจ๎าพนักงานสํงเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
14. นายณัฐชนน  สรรพนุเคราะห์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
15. นางสาวชลลดา  ลี้มงคล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
16. นางสาวประกายวรรณ ไกรนารถ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   
17. นายชโยดม  กัณหวงศ์  นิติกร 
18. นางวิริยา  สีนวล   นักวิชาการสหกรณ์ 
19. นางสาวอรฉัตร อินทรโชติ  นักวิชาการสหกรณ์ 
20. นางสาวภัสธิดา  วิรันทนา  นักวิชาการสหกรณ์ 
21. นางสาวพิมลรัตน์  ทิมดอน               นักวิชาการสหกรณ์ 
22. นางสาวศิริลักษณ์  รัยวรัก           นักวิชาการมาตรฐานสินค๎า 
23. นางภณิดา บุญเนาว์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
24 นางสาวจันทรจิรา  ชํวยทุกข์  เจ๎าพนักงานสํงเสริมสหกรณ์  
25. นางปิยพร  บุญชู   เจ๎าพนักงานสํงเสริมสหกรณ์ 
26. นางสาววรัญชลี  รัตนพิทักษ์  เจ๎าพนักงานสํงเสริมสหกรณ์   
27. นางสาวสุปราณี  สุขสวัสด์ิ  เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี 
28. นางสาวสุทธิรักษ์  วงษ์ทองดี  เจ๎าพนักงานธุรการ 
29. นางสาวสุรัตน์ อรุณรัตน์  เจ๎าพนักงานธุรการ        

ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม    จ านวน  2 คน 

 
1. นายวสันต์  สุขเสมอกุล    ผู๎อ านวยการกลุํมจัดต้ังและสํงเสริมสหกรณ์           ลาพักผํอน                    
2. นายธีระศักด์ิ  กิมยูํฮะ            ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมสหกรณ์ 1                   ไปราชการ 
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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

                        เม่ือที่ประชุมพร๎อมแล๎ว  นายสนิท  ต๎นสมบัติ  สหกรณ์จังหวัดตราด ประธานในที่ประชุมเปิด
การประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังตํอไปนี้ 

ระเบียบวาระก่อนการประชุม 
     1. น าสวดมนต์ 
     2. กิจกรรมออกก าลังกาย 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                           1.1  การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการครั้งที่ 10/2565 เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
                                  นายสนิท  ต๎นสมบัติ  ต าแหนํง  สหกรณ์จงหวัดตราด ได๎รายงานผลการเข๎ารํวม
ประชุมหัวหน๎าสํวนราชการฯ  ดังนี้ 
                             แนะน าหัวหน้าส่วนราชการท่ีย้ายมาใหม่/ย้ายไป  
                  ย้ายมา   1. นาวาเอก จงกล หอมจันทร์ ต าแหนํง ผู๎บังคับการกรมรักษาความปลอดภัย หนํวย
บัญชาการนาวิกโยธิน ย๎ายมาด ารงต าแหนํง รองผู๎อ านวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดตราด (ฝุายทหาร)                      
                             2. นาวาเอกสันติ  เกศศรีพงษ์ศา  ต าแหนํง ผู๎ก า กับการกรมทหารพรานนาวิกโยธิน      
ย๎ายมาด ารงต าแหนํง ผู๎บังคับหนํวยเฉพาะกิจนาวิโยธินตราด 
    3. พล.ต.ต. ชูเกียรติ ภูกาบพลอย ต าแหนํง รองผู๎บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดราชบุรี  
ย๎ายมาด ารงต าแหนํง ผู๎บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตราด 
                              4. นายธนะวัฒน์  วงศ์ผัน  ต าแหนํง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอํางทอง ย๎ายมาด ารง
ต าแหนํงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด 
                              5. นายสุชาติ  ตันตินิรามัย  ต าแหนํง รองผู๎อ านวยการฝุายการแพทย์โรงพยาบาล
พระปกเกล๎า จันทบุรี 
                               6. นายประธาน  ทวีผล  ต าแหนํง ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 
                               7. นางฐิติมา เรํงประเสริฐ ต าแหนํง รองศึกษาธิการจังหวัดนําน ย๎ายมาด ารงต าแหนํง 
ศึกษาธิการจังหวัดตราด 
                               8. นางสุรีย์พร  พํวงสุข  ต าแหนํง นักวิชาการสรรพากรช านาญการพิเศษ รักษาการใน
ต าแหนํงนักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญสรรพากรเชี่ยวชาญสรรพากรภาค 5  
                                9. นายเชิดศักด์ิ  เกิดเรือง  ต าแหนํง  นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพช านาญการ
พิเศษ ศูนย์ฝึกและอบรมและฝึกวิชาชีพช านาญการพิเศษ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ย๎ายมาด ารง
ต าแหนํง ผู๎อ านวยการสถานพินิจและค๎ุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด 
                               10. นางสาวธัญญา  สังข์ทอง ต าแหนํง จัดหางานจังหวัดล าพูน ย๎ายมาด ารงต าแหนํง 
จัดหางานจังหวัดตราด 
                               11. นางสาวปรารถนา  มงคลธวัช ต าแหนํง วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ย๎ายมา ด ารง
ต าแหนํง วัฒนาธรรมจังหวัดตราด 
                               12. นายนภดล  หัตภาพงษ์ ต าแหนํง ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ย๎ายมาด ารง
ต าแหนํงผู๎อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบํอไรํ  
                               13. ดร.อมรรัตน์  เชิงหอม ต าแหนํง รองผู๎อ านวยการส านักเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ย๎ายมาด ารงต าแหนํง ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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                        14. นายบรรพต  รัตนจันทร์  ต าแหนํง ผู๎อ านวยการทัณฑสถานเปิดหนองน้ าขุํน จังหวัด
นครสวรรค์  ย๎ายมาด ารงต าแหนํง รักษาราชการแทนผู๎บัญชาการเรือนจ าจังหวัดตราด 
                        15. นายปารเมศ  คงรอด ต าแหนํง เจ๎าพนักงานราชทัณฑ์อาวุโสเรือนจ าจังหวัดสุโขทัย ย๎าย
มาด ารงต าแหนํง  เจ๎าพนักงานราชทัณฑ์อาวุโส รักษาราชการแทนผู๎อ านวยการสถานกักขังกลางจังหวัดตราด 
                        16. นายเจริญ  รัตนบรรณสกุล ต าแหนํง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมํ (รักษาราชการแทน หัวหน๎าส านักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร)  ย๎ายมาด ารงต าแหนํง รักษาราชการแทน หัวหน๎าส านักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด     
                       17. นายวรรณวิจักษณ์  กุศล  ต าแหนํง ผู๎อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก๎ว ย๎ายมาด ารงต าแหนํง ผู๎อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด 
                      18. นายศิวบูรณ์  เชาว์ศิลป์  ต าแหนํง ท๎องถิ่นจังหวัดตราด ย๎ายไปด ารงต าแหนํง ท๎องถิ่น
จังหวัดสมุทรปราการ 
                   ย้ายไป 
                         1. น.อ. อิทธิพล  เพ็ชรราม ร.น ต าแหนํง รองผู๎อ านวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด
ตราด (ฝุายทหาร) ย๎ายไปด ารงต าแหนํง รองผู๎อ านวยการศูนย์จัดระบบปูองกันเพ่ือจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดน 
กองบัญชาการปูองกันชายแดนจันทบุรีและตราด 
                         2. นางชํอชบา  ชื่นบาน ต าแหนํง ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด  ย๎ายไปด ารงต าแหนํง ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
                         3. นายพงศ์ธสิษฐ์  ปิจนันท์  ต าแหนํง หัวหน๎าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดตราด (อ านวยการสูง)  ย๎ายไปด ารงต าแหนํง หัวหน๎าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี 
(อ านวยการสูง) ต้ังแตํวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
                         4. นางอนงค์น๎อย หนูเจริญ ต าแหนํง คลังจังหวัดตราด  ย๎ายไปด ารงต าแหนํง คลังจังหวัด
จันทบุรี 

         มติท่ีประชุม  รับทราบ      

                          1.2  ประเด็นสรุปการบูรณาการการปฏิบัติราชการระหวํางส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 
และส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด 
                                 1)  การจัดท างบการเงินของสหกรณ์/กลุํมเกษตรกร สํงให๎ผู๎สอบบัญชีตรวจสอบและ
ให๎ความเห็นตาม ม.66 แหํงพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม และค าสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์ ที่ 460/2548 เรื่อง การจัดท างบดุลของสหกรณ์ สั่ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2548  

    อุปสรรคในการด าเนินการ 
 - สหกรณ์และกลุํมเกษตรกรไมํสามารถจัดท างบการเงินได๎แล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 - สหกรณ์และกลุํมเกษตรกรสํงงบการเงินที่ไมํครบถ๎วน ถูกต๎อง เรียบร๎อยให๎แกํผู๎สอบบัญชี 
 - สหกรณ์และกลุํมเกษตรกรไมํมีหลักฐานการบันทึกบัญชีให๎ตรวจสอบรายละเอียด 
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    แนวทางการด าเนินการร่วมกัน 
 1. กํอนสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์/กลุํมเกษตรกร  ไมํน๎อยกวํา  30 วัน ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มี
หนังสือแจ๎งเตือนสหกรณ์/กลุํมเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพร๎อมในการปิดบัญชีประจ าปี  พร๎อมทั้งแจ๎งให๎ทราบวํา
สหกรณ์/กลุํมเกษตรกรต๎องจัดท างบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินสํงให๎ผู๎สอบบัญชี เพ่ือขอรับบริการ
ตรวจสอบบัญชีประจ าปีโดยเร็วนับแตํวันสิ้นปีทางบัญชี  หากไมํจัดสํงงบการเงินพร๎อมรายละเอียดประกอบ        
งบการเงินให๎ผู๎สอบบัญชีภายใน 30 วัน จะมีการแจ๎งเตือนเป็นหนังสือครั้งที่  1 และหากยังไมํได๎รับงบการเงิน
ดังกลําว ภายใน 60 วัน นับแตํวันสิ้นปีทางบัญชี จะมีหนังสือแจ๎งเตือนครั้งที่ 2 และเม่ือระยะเวลาเกินกวํา90 วัน
หลังปิดปีบัญชีแล๎วไมํสามารถจัดท างบการเงินสํงได๎  ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จะมีการตรวจแนะน าให๎แกํ
สหกรณ์และกลุํมเกษตรกรอยํางน๎อย 1 ครั้ง และทางส านักงานสหกรณ์จังหวัดจะได๎ให๎ความชํวยเหลือ แนะน า 
ติดตามสหกรณ์/กลุํมเกษตรกร ให๎สามารถจัดท างบการเงินและสํงงบการเงินได๎ตามกฎหมาย 
 2. เม่ือสหกรณ์/กลุํมเกษตรกร จัดท างบการเงินพร๎อมรายละเอียดประกอบงบการเงินสํงส านักงาน      
ตรวจบัญชีสหกรณ์ ให๎สหกรณ์/กลุํมเกษตรกรส าเนาหนังสือสํงงบการเงินให๎แกํส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด
ทราบด๎วย ดังนี้ 

     2.1 หากงบการเงินมีความสมบูรณ์ ครบถ๎วน เรียบร๎อย จะด าเนินการตรวจสอบตามล าดับการสํง 
กํอน-หลัง ให๎แล๎วเสร็จจนถึงขั้นตอนการแสดงความเห็นตํองบการเงิน 
              2.2 ในกรณีงบการเงินหรือรายละเอียดไมํถูกต๎องทางส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จะด าเนินการแจ๎ง
เป็นหนังสือถึงสหกรณ์/กลุํมเกษตรกร ให๎ด าเนินการแก๎ไขให๎ถูกต๎อง และส าเนาเรื่องแจ๎งส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ด าเนินการให๎ความชํวยเหลือ แนะน า ติดตามเพ่ือปูองกันกรณีสหกรณ์/กลุํมเกษตรกร แจ๎งวําสํงงบการเงินแล๎วแตํ
ยังไมํได๎รับการตรวจสอบ 
                                2) การแนะน า ชํวยเหลือ สอนแนะ การวางระบบบัญชีและการจัดท าบัญชีแกํสหกรณ์/
กลุํมเกษตรกร ต้ังแตํแรกต้ัง เพ่ือปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น 
   อุปสรรคในการด าเนินการ 
 - สหกรณ์และกลุํมเกษตรกรไมํมีผู๎จัดท าบัญชี 
 - คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์และกลุํมเกษตรกรไมํมีความรู๎ทางด๎านการบัญชี 
    แนวทางการด าเนินการร่วมกัน 
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จะรํวมด าเนินการให๎ความรู๎และพัฒนาความรู๎
แกํคณะกรรมการด าเนินการหรือผู๎จัดท าบัญชีเพ่ือให๎สหกรณ์และกลุํมเกษตรกรสามารถด าเนินการให๎ ถูกต๎องและ
ปูองกันปัญหาที่อาจจะสํงผลให๎เกิดข๎อบกพรํอง 
                                3) แนวทางการการปูองกันการเกิดทุจริตในสหกรณ์และกลุํมเกษตรกรโดยจะรํวม
ด าเนินการสํงเสริม พัฒนาและยกระดับการระบบควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุํมเกษตรให๎สูงขึ้น หากมี
แนวโน๎มการเกิดทุจริตในสหกรณ์และกลุํมเกษตรกรจะรํวมกันด าเนินการตรวจสอบ 
                             4) การสร๎างความสัมพันธ์รํวมกันระหวําง 2 หนํวยงาน จะด าเนินการประชุมเพ่ือหารือ
และแนวทางแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติราชการเป็นรายไตรมาส และการท ากิจกรรมสันทนาการ ได๎แกํ 
การเลํนกีฬา เป็นต๎น 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

                  ฝุายบริหารทั่วไป  ได๎บรรจุรายงานการประชุมครั้งที่  10/2565 เม่ือวันที่  19 ตุลาคม 2565        
ให๎ข๎าราชการ ลูกจ๎างประจ า และพนักงานราชการทุกทํานได๎ทราบใน  เว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/trat/ 
“หัวข๎อรายงานการประชุมจ าเดือน” ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด และเปิดในที่ประชุมให๎ทุกคนได๎อําน
พร๎อมกัน เพ่ือตรวจสอบความถูกต๎อง เม่ือไมํมีผู๎ใดขอแก๎ไขรายงานการประชุม   

            มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2565 เม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 2565 

ระเบียบวาระท่ี  3  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมครั้งท่ีแล้ว           
           3.1 การช าระบัญชีสหกรณ์/กลุํมเกษตรกร เลิกอยูํระหวํางช าระบัญชี   
                    นางสาวอรฉัตร  อินทรโชติ  ต าแหนํง  นักวิชาการสหกรณ์  ได๎รายงานความก๎าวหน๎าในการช าระ
บัญชีสหกรณ์/กลุํมเกษตรกร ณ วันที่ 31 ตุลาคม  2565 จ านวน 2 แหํง ดังนี้ 
                        3.1.1  เลิกอยูํระหวํางช าระบัญชี 

/กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ ผู้ช าระบัญชี    การด าเนินงาน

1. สหกรณ์โคนมเมืองตราด จ ากัด 
(เลิก 29 เมษายน 2556) 

นายธีระศักด์ิ  กิมยูํฮะ 
ขั้นที่ 6 อยูํระหวํางการจัดการทรัพย์สิน – หนี้สิน 

2. กลุํมเกษตรกรท าสวนช๎างทูน 
(เลิก 3 ธันวาคม 2562) 

นางสาวพิกุล  ค๎ุมปลี ขั้นที่ 6 อยูํระหวํางการจัดการทรัพย์สิน - หนี้สิน 
 

                  3.2 การแก้ไขปัญหาการทุจริต/ ข้อบกพร่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                   สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ  ต าแหนํง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  ได๎รายงานการแก๎ไขปัญหาการ
ทุจริต/ข๎อบกพรํองของสหกรณ์และกลุํมเกษตรกร จ านวน 10 แหํง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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 

- สืบทรัพย์บังคับคดีลูกหนี้ตามค าพิพากษา / ขายทรัพย์ที่ได๎รับโอน
มาเป็นของสหกรณ์ - ขายบ๎านแล๎ว ราคา 600,000 บาท ช าระงวด
แรก 50,000 บาท เรียบร๎อยแล๎ว และช าระรายเดือนในเดือน
พฤศจิกายน 2564 – กรกฎาคม 2565 งวดละ 25,000 บาท 
รวมช าระทั้งสิ้น 375,000 บาท คงเหลือ 225,000 บาท ที่เหลือ
ผํอนช าระตามตกลงจนกวําจะครบถ๎วน - 
- เงินยืมทดรองนายวิโรจน์จ านวน 350,000 บาท  - 
สหกรณ์ยังไมํได๎รับช าระคืน 
- คดีอาญา: นายกนก  ทรัพย์ทวี (มรณภาพ) คดีอาญาระงับไป 

 
 
 
 
 
 

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

2. ร๎านสหกรณ์จังหวัด
ตราด จ ากัด 
- สถานะ: 
เสร็จสิ้นติดตาม 
 

- ทุจริต แก๎ไขตัวเลข
สินค๎าคงเหลือ 
เสียหาย 2.9 ลบ. 
- การจํายคืนโบนัส
คณะกรรมการชุดปี 
57 จ านวน 
849,062.01 บาท 

- ลูกหนี้ตามค าพิพากษา นางสาวยุวพักตร์ ยอดคงเหลือ ณ ต.ค.65 
จ านวน 411,705.26 บาท ช าระ 2,500 บาท  
นางวันทนีย์ ยอด 300,000 บาท คงเหลือ 249,500 บาท (ช าระ
1,000บาท)  
- การจํายคืนโบนัสคณะกรรมการฯ 849,062.01 บาท ณ 30 
เมษายน 2564 รวมจํายคืน 402,634.26 บาท คงเหลือ 446,
427.75 บาท ไมํมียอดช าระเพ่ิม / อยูํระหวํางการด าเนินคดี 
- การด าเนินคดีกับผู๎เก่ียวข๎องเพ่ิมเติม ศาลด าเนินการสืบพยานเม่ือวันที่ 
21 – 22 มิถุนายน 2565 

3. สหกรณ์ผู๎เลี้ยงก๎ุง
ตราดยั่งยืน จ ากัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้น
ติดตาม 

 - ทุจริต 
3,847,034.50 
บาท 

- ลูกหนี้ตามค าพิพากษาช าระหนี้ติดตํอกันครบทุดงวด รวม 40 งวด 
(เดือนกรกฎาคม 2562 – ตุลาคม 2565) เดือน ต.ค.65 รวม
ช าระทั้งสิ้น 234,000 บาท คงเหลือ 3,623,034.50 บาท 

4. สหกรณ์การเกษตร
สํงเสริมธุรกิจฯ 
- สถานะ: เสร็จสิ้น
ติดตาม 

- ข๎อบกพรํองจาก
การด าเนินงาน 
- ลูกหนี้การค๎าค๎าง
นาน 160,920 
บาท 

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

5. สหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนบ๎านดินแดง จ ากัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้น
ติดตาม 

 - ทุจริต 
5,176,193.87 
บาท 

 - รับช าระ 70,000 บาท คงเหลือค๎างจ านวน 5,106,193.87 
บาท 
- ติดตามการสืบทรัพย์บังคับคดีลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

6. สหกรณ์การเกษตร 
เขาสมิง จ ากัด 
- สถานะ: 
เสร็จสิ้นติดตาม 
 

- ลูกหนี้การค๎าค๎าง
นาน 9,525,552.-  
- การด าเนินคดีกับ
อดีตเจ๎าหน๎าที่ตลาด 
- ยอดเงิน 
1,202,177.46 
บาท 
 

- ณ สิ้นปีบัญชี 30 มิถุนายน 2564 ปิดบัญชีเพ่ิมอีก 1 ราย รวม
ปิดบัญชีทั้งสิ้นจ านวน 26 ราย คงเหลือ 9 ราย               
  เดือนตุลาคม 2565 ช าระเพ่ิม 2,000 บาท รวมช าระแล๎วท้ังสิ้น
จ านวน 6,105,145 บาท คงเหลือ จ านวน 3,668,105 บาท 
- กรณีของนายชัชชัย ชลชีพ สหกรณ์ได๎ด าเนินการท าหนังสือรับสภาพ
หนี้ทางอาญา ให๎ช าระเงินให๎สหกรณ์ฯ เป็นเงิน 1,202,117.46 บาท 
กับดอกเบี้ยอัตราร๎อยละ 7.5 ตํอปี โดยให๎ผํอนช าระเป็นรายงวด งวด
ละไมํต่ ากวํา 10,000 บาท โดยก าหนดช าระงวดแรกวันที่ 30 
กันยายน 2564 และช าระให๎เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 10 ปี ณ 
สิงหาคม 2565  ช าระรวมทั้งสิ้น 90,000.- บาท (ไมํมีช าระ
เพ่ิมเติม)  
- กรณีนายสุขเกษม ดีชัย  อยูํระหวํางประสานทนายความด าเนินการ
ยึดทรัพย์บังคับคดี  (ณ สิงหาคม 2564  ยอดคงเหลือ 73,596 
บาท) 
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สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ข้อบกพร่อง  ความก้าวหน้า  

7. สหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยนบํอพลอย จก. 
- สถานะ: อยูํระหวําง
ด าเนินการ      

- ทุจริต 891,926.84 
บาท 

- ติดตามการด าเนินคดี ศาลด าเนินการสืบพยานโจทก์และพยาน
เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว 
- ศาลนัดฟังค าพิพากษาในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

8. สหกรณ์การเกษตร
เพ่ือการแปรรูปฯ จก. 
- สถานะ: เสร็จสิ้น
ติดตาม 

- ลูกหนี้การค๎าค๎างนาน 
35 ราย ยอดเงิน 
2,129,710 บาท 

คงเหลือ 30 ราย  
- เดือนตุลาคม 2565  รับช าระเพ่ิม 300 บาท  รวมช าระแล๎ว
ทั้งสิน 338,077 บาท คงเหลือ 1,791,633 บาท 

9. กลุํมเกษตรกรท านา
หนองโสน 
- สถานะ: 
เสร็จสิ้นติดตาม 
 

- ทุจริต 404,335 
บาท 
- ผิดนัดช าระหนี้ 
40,560 บาท 
- ปฏิเสธหนี้ / ปลอม
ลายมือชื่อ 101,910 
บาท  

- ติดตามความก๎าวหน๎าการสืบทรัพย์บังคับคดี / การเรํงรัด
ติดตามการช าระหนี้  
- ติดตามผลการแจ๎งความด าเนินคดี 
- ด าเนินการสืบทรัพย์เพ่ือบังคับคดีในวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2564 พบมีที่ดินจ านวน 6 แปลง –  
- อยูํระหวํางการด าเนินการบังคับคดี 

10. สหกรณ์ก๎ุงตราด 
จ ากัด 
 

มีข๎อบกพรํอง 2 ประเด็น 
ประเด็นการเบิกถอนเงิน 
150,000 บาท ได๎รับ
การแก๎ไขเรียบร๎อยแล๎ว 
คงเหลือประเด็น
ข๎อบกพรํองในสํวนที่ยัง
ไมํรายงาน 1 ประเด็น 

- จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกบัญชีใน
เดือนมกราคม 2564 เป็นต๎นมา พบวําสหกรณ์บันทึกรายการรับ 
- จํายเงิน ไมํเป็นปัจจุบัน และสหกรณ์ไมํมีเอกสารให๎ตรวจสอบ 
ต้ังแตํเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงปัจจุบัน ให๎เจ๎าหน๎าที่สํงเสริม
สหกรณ์ผู๎รับผิดชอบติดตามให๎สหกรณ์รายงานผลการแก๎ไข
ข๎อบกพรํอง เพ่ือรายงานความก๎าวหน๎าให๎ที่ประชุม จกบ.ทราบ
ตํอไป 

 
 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   

                  สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ  ต าแหนํง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  ได๎รายงานข๎อสังเกตการสอบ
บัญชีสหกรณ์และกลุํมเกษตรกร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ดังนี้ 
                                     ข้อสังเกตการสอบบัญชีสหกรณ ์และกลุ่มเกษตรกร 
ข๎อสังเกตที่อยูํระหวํางการแก๎ไข/ติดตามการแก๎ไขจนกวําจะแล๎วเสร็จ (ปี 2562-2564) จ านวน 10 แหํง 
กสส.1 4 แหํง กสส.1 1. สหกรณ์การเกษตรแหลมกลัด จ ากัด  
    2. สหกรณ์เคหสถานบ๎านม่ันคงตราด จ ากัด  
    3. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค๎า ธกส.ตราด จ ากัด  
    4. สหกรณ์ผู๎เลี้ยงก๎ุงตราดยั่งยืน จ ากัด (ข๎อสังเกตใหมํ) 
กสส.2  6 แหํง กสส.2  5. สหกรณ์การเกษตรบํอไรํ จ ากัด         
    6. สหกรณ์เกษตรเขาสมิง จ ากัด    
    7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ๎านดินแดง จ ากัด      
                              8. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและสํงออกจังหวัดตราด จ ากัด  
   
กสส.4 2         แหํง             9. สหกรณ์กองทุนสวนยางบางปิดบนรํวมใจ จ ากัด 
                                      10. สหกรณ์บริการเกาะช๎าง จ ากัด 
มติท่ีประชุม  รับทราบและติดตามการด าเนินการแก๎ไขข๎อสังเกตจนกวําจะแล๎วเสร็จตํอไป  

 3.4  การรายงานผลข้อมูล Profile สหกรณ์ 

                   นายธีรวุฒิ  ใจดี  ต าแหนํง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ได๎รายงานฯ ดังนี้   

    สหกรณ์ทั้งหมด 55  แหํง       

    สหกรณ์ที่บันทึก 8  แหํง 14.55  % 
 

  

    สหกรณ์ที่ยังไมํบันทึก 47  แหํง       

ท่ี สหกรณ์ วันส้ินปีทางบัญชี 

ก าหนดวัน
สุดท๎ายของการ
ประชุมใหญํ 
(วัน/เดือน/ปี) 

วัน/เดือน/ปี ท่ี
จัดสํง Profile 

หมายเหตุ 

    

  กลํุมสํงเสริมสหกรณ์ 1         

1 สหกรณ์ชาวสวนจังหวัดตราด 30 มิ.ย. 64 27 พ.ย. 64     

2 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ๎านห๎วงน้ าขาว จ ากัด 30 มิ.ย. 64 27 พ.ย. 64     

3 สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองโพรงพัฒนา จ ากัด 30 มิ.ย. 64 27 พ.ย. 64 11 พ.ย. 65 เรียบร๎อย 

4 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ๎านสามงําม จ ากัด 30 มิ.ย. 64 27 พ.ย. 64     
5 สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จ ากัด 30 มิ.ย. 64 27 พ.ย. 64     
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5 สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จ ากัด 30 มิ.ย. 64 27 พ.ย. 64     

6 สหกรณ์พัฒนาคุณภาพยางพาราต าบลห๎วยแร๎ง จ ากัด 30 มิ.ย. 64 27 พ.ย. 64     

7 สก.สํงเสริมธุรกิจภาคการเกษตรจังหวัดตราด จ ากัด 30 ก.ย. 64 28 ก.พ. 65     

8 สหกรณ์ก๎ุงตราด จ ากัด 31 ธ.ค. 64 30 พ.ค. 65     

9 สหกรณ์ผ๎ูเล้ียงก๎ุงตราดย่ังยืน  จ ากัด 31 ธ.ค. 64 30 พ.ค. 65     

10 สหกรณ์สวนปาล์มน้ ามันจังหวัดตราด จ ากัด 31 ธ.ค. 64 30 พ.ค. 65 19 ต.ค.65 เรียบร๎อย 

11 สหกรณ์ผ๎ูเล้ียงสุกรและการปศุสัตว์ จ ากัด 31 ธ.ค. 64 30 พ.ค. 65     

12 สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ๎านตะกาดหนองเห่ียง จ ากัด 31 ม.ค. 65 29 มิ.ย. 65     

13 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตราด จ ากัด 31 มี.ค. 65 28 ส.ค. 65     

14 สหกรณ์การเกษตรแหลมกลัด  จ ากัด 31 มี.ค. 65 28 ส.ค. 65 19 ต.ค.65 เรียบร๎อย 
15 สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จ ากัด 31 มี.ค. 65 28 ส.ค. 65 25 ก.ย.65 รอ สกก.เมือง สํงแบบใหมํ 

16 สกก.เพ่ือการตลาดลูกค๎า ธ.ก.ส.ตราด จ ากัด 31 มี.ค. 65 28 ส.ค. 65 5 ต.ค. 65 เรียบร๎อย 

17 สหกรณ์การเกษตรแปรรูปอาหารบ๎านเปร็ดใน จ ากัด 31 มี.ค. 65 28 ส.ค. 65     

18 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดตราด จ ากัด 30 ก.ย. 64 28 ก.พ. 65     
19 

 
ร๎านสหกรณ์โรงพยาบาลตราด จ ากัด 
 

30 ก.ย. 64 
 

28 ก.พ. 65 
 

10 พ.ย.65 
 

รอ เพ่ิมเติมข๎อมูล (ข๎อมูล
ไมํครบ) 

20 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด 31 ต.ค. 64 30 มี.ค. 65     

21 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จ ากัด 31 ต.ค. 64 30 มี.ค. 65     

22 ร๎านสหกรณ์จังหวัดตราด จ ากัด 31 ต.ค. 64 30 มี.ค. 65     

23 สหกรณ์เดินรถตราด  จ ากัด 31 ธ.ค. 64 30 พ.ค. 65     

24 สหกรณ์เคหสถานบ๎านมั่นคงตราด  จ ากัด 31 ธ.ค. 64 30 พ.ค. 65     

25 สหกรณ์เคหสถานบ๎านมั่นคงหนองคันทรง จ ากัด 31 มี.ค. 65 28 ส.ค. 65     

รวม 25 แหํง     6 แหํง ขาด 19 แหํง 

  กลํุมสํงเสริมสหกรณ์ 2         

1 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ๎านสลัก จ ากัด 30 มิ.ย. 64 27 พ.ย. 65     

2 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ๎านทําโสม จ ากัด 30 มิ.ย. 64 27 พ.ย. 65 9-พ.ย.-65 เรียบร๎อย 

3 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ๎านวังตัก จ ากัด 30 มิ.ย. 64 27 พ.ย. 64     

4 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ๎านเสนาณรงค์ จ ากัด 30 มิ.ย. 64 27 พ.ย. 64 18-ต.ค.-65 เรียบร๎อย 

5 สหกรณ์การเกษตรบํอไรํ จ ากัด 30 มิ.ย. 64 27 พ.ย. 65     

6 สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จ ากัด 30 มิ.ย. 64 27 พ.ย. 65     

7 สหกรณ์การเกษตรเทศบาลต าบลหนองบอน จ ากัด 31 ก.ค. 64 28 ธ.ค. 65     
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8 สกก.เพ่ือการแปรรูปและสํงออก จ.ตราด จ ากัด 31 ก.ค. 64 28 ธ.ค. 65     

9 สหกรณ์ผ๎ูใช๎น้ าบ าโรณ-แสนต๎ุง จ ากัด 31 ก.ค. 64 28 ธ.ค. 65     

10 สหกรณ์ตราดยางพารา จ ากัด 30 ก.ย. 64 28 ก.พ. 65 18-ต.ค.-65 เรียบร๎อย 

11 สหกรณ์ผ๎ูใช๎น้ าเขาสมิง จ ากัด 30 ก.ย. 64 28 ก.พ. 65     

12 สหกรณ์เครือขํายยางพาราจังหวัดตราด จ ากัด 31 มี.ค. 65 28 ส.ค. 65 18-ต.ค.-65 เรียบร๎อย 

13 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ๎านทําโสม จ ากัด 30 มิ.ย. 64 27 พ.ย. 64     

14 สก.เคหสถานบ๎านมั่นคงคลองแก๎ว-ปะอา จ ากัด 31 ส.ค. 64 28 ม.ค. 65     

15 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบํอพลอย จ ากัด 30 ก.ย. 64 28 ก.พ. 65     

16 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนสูงสามัคคี จ ากัด 31 ส.ค. 64 28 ม.ค. 65     

17 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ๎านสลักรํวมใจพัฒนา จ ากัด 31 ธ.ค. 64 30 พ.ค. 65     

18 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทําหาดสามัคคี จ ากัด 31 ธ.ค. 64 30 พ.ค. 65     

19 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ๎านดินแดง จ ากัด 31 ธ.ค. 64 30 พ.ค. 65     

20 สกก.โครงการหมูํบ๎านทับทิมสยาม 01 จ ากัด 31 ธ.ค. 64 30 พ.ค. 65     

รวม 20 แหํง     4 แหํง ขาด 16 แหํง 

  กลํุมสํงเสริมสหกรณ์ 3         

1 สหกรณ์ประมงไม๎รูด จ ากัด 30 มิ.ย. 64 27 พ.ย. 64     

2 สหกรณ์เคหสถานบ๎านมั่นคงหาดเล็ก จ ากัด 30 ก.ย. 64 28 ก.พ. 65     

3 สหกรณ์เคหสถานบ๎านมั่นคงคลองใหญํ 2 จ ากัด 30 พ.ย. 64 29 เม.ย. 65     

4 สหกรณ์เคหสถานบ๎านมั่นคงคลองใหญํ จ ากัด 31 ธ.ค. 64 30 พ.ค. 65     

5 สหกรณ์เคหสถานบ๎านมั่นรวมใจสามัคคี จ ากัด 31 ธ.ค. 64 30 พ.ค. 65     

รวม 5 แหํง     - ขาด 5 แหํง 

  กลํุมสํงเสริมสหกรณ์ท่ี 4         

1 สหกรณ์การเกษตรเกาะช๎าง จ ากัด 30 มิ.ย. 64 27 พ.ย. 64     

2 สหกรณ์กองทุนสวนยางบางปิดบนรํวมใจ จ ากัด 30 มิ.ย. 64 27 พ.ย. 64     

3 สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ จ ากัด 31 มี.ค. 65 28 ส.ค. 65     

4 สหกรณ์บริการเกาะช๎าง จ ากัด 31 ก.ค. 64 28 ธ.ค. 65     

5 สหกรณ์เคหสถานบ๎านมั่นคงแหลมงอบ จ ากัด 31 ธ.ค. 64 30 พ.ค. 65     

รวม 5 แหํง     - ขาด 5 แหํง 

รวมสหกรณ์ท้ังส้ิน 55 แหํง 

สํงแล๎ว 9 แหํง 

ยังไมํได๎สํง 46 แหํง 
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    กลุ่มเกษตรกรท้ังหมด 22  กลุ่ม       

    กลุ่มเกษตรกรท่ีบันทึก 1 แห่ง 4.55  % 
 

  

    กลุ่มเกษตรกรท่ียังไม่บันทึก 21  แห่ง       

ท่ี กลุ่มเกษตรกร 
วันส้ินปีทาง

บัญชี 

ก าหนดวัน
สุดท้ายของ
การประชุม
ใหญ่ (วัน/
เดือน/ปี) 

วัน/เดือน/ปี ท่ี
จัดส่ง Profile 

หมายเหตุ 

    

  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ท่ี 1         

1 กลุํมเกษตรกรท าสวนอําวใหญํ 31 มิ.ย. 64 27 พ.ย. 64     

2 กลุํมเกษตรกรท าสวนห๎วงน้ าขาว 30 มิ.ย. 64 27 พ.ย. 64     

3 กลุํมเกษตรกรท าสวนวังกระแจะ 31 ก.ค. 64 28 ธ.ค. 64     

4 กลุํมเกษตรกรประมงช าราก 30 ก.ย. 64 28 ก.พ. 65     

5 กลุํมเกษตรกรท าไรํสับปะรดตราดแฟร์เทรด 31 ธ.ค. 64 30 พ.ค. 65     

6 กลุํมเกษตรกรท านาทําพริก 31 มี.ค. 65 28 ส.ค. 65     
7 กลุํมเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทําพริก 31 มี.ค. 65 28 ส.ค. 65     

8 กลุํมเกษตรกรท านาหนองโสน 31 มี.ค. 65 28 ส.ค. 65     

รวม 8 แห่ง     

  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ท่ี 2         

1 กลุํมเกษตรกรท าสวนสะตอ 31 ก.ค. 64 28 ธ.ค. 64 17 ต.ค. 65                                                                 

2 กลุํมเกษตรกรท าสวนทุํงนนทรี 31 ก.ค. 64 28 ธ.ค. 64     

3 กลุํมเกษตรกรท าสวนประณีต 31 ก.ค. 64 28 ธ.ค. 64     

4 กลุํมเกษตรกรท าสวนวังตะเคียน 31 ก.ค. 64 28 ธ.ค. 64     

5 กลุํมเกษตรกรท าไรํเขาสมิง 31 ก.ค. 64 28 ธ.ค. 64     

6 กลุํมเกษตรกรท าสวนหนองบอน 31 ก.ค. 64 28 ธ.ค. 64     

7 กลุํมเกษตรกรท าสวนแสนต๎ุง 31 มี.ค. 65 28 ส.ค. 65     

8 กลุํมเกษตรกรท าสวนนนทรีย์ 31 มี.ค. 65 28 ส.ค. 65     

9 กลุํมเกษตรกรท าสวนดํานชุมพล 31 มี.ค. 65 28 ส.ค. 65     

10 กลุํมเกษตรกรท าสวนเทพนิมิต 31 มี.ค. 65 28 ส.ค. 65     

11 กลุํมเกษตรกรท าสวนทําโสม 31 มี.ค. 65 28 ส.ค. 65     

รวม 11 แห่ง     
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  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4         

1 กลุํมเกษตรกรท าสวนบางปิด 31 ธ.ค. 64 30 พ.ค. 65     

2 กลุํมเกษตรกรท าสวนคลองใหญํ 31 มี.ค. 65 28 ส.ค. 65     

3 กลุํมเกษตรกรท าสวนน้ าเชี่ยว 31 มี.ค. 65 28 ส.ค. 65     

รวม 3 แห่ง     

รวมสหกรณ์ท้ังส้ิน 22 แห่ง 

ส่งแล้ว 1 แห่ง 

ยังไม่ได้ส่ง 21 แห่ง 

 

    กลุ่มอาชีพท้ังหมด 37  กลุ่ม   

  
  กลุ่มอาชีพสถานะ
ด าเนินการท้ังหมด 

36  กลุ่ม 100  % 

  
  กลุ่มอาชีพสถานะ
ด าเนินการท่ีบันทึก 

0  กลุ่ม .00  % 

    กลุ่มอาชีพท่ียังไม่บันทึก 36  กลุ่ม 100.00  % 
ล าดับ

ท่ี 
อ าเภอ รายชื่อกลุ่มอาชีพท่ียังไม่บันทึกลง Profile หมายเหตุ 

1  เกาะช๎าง  กลุํมน าเที่ยวพ้ืนบ๎านสลักเพชร   
2  เกาะช๎าง  กลุํมพัฒนาอาชีพเกาะช๎าง   
3  เกาะช๎าง  กลุํมอาชีพสตรีบ๎านสลักเพชร   
4  เขาสมิง  กลุํมดอกไม๎ประดิษฐ์และหัตถกรรมบ๎านตรอกกระสังข์   
5  เขาสมิง  กลุํมผู๎ปลูกสับปะรดตราดสีทอง   
6  เขาสมิง  กลุํมแมํบ๎านเกษตรกรบ๎านเขาฉลาด   
7  เขาสมิง  กลุํมแมํบ๎านประมงต าบลทุํงนนทรี   
8  เขาสมิง  กลุํมรวบรวมผลผลิตต าบลวังตะเคียน   
9  เขาสมิง  กลุํมสตรีและเยาวชนสหกรณ์บ๎านเทพนิมิต   

10  เขาสมิง  กลุํมสตรีและเยาวชนสหกรณ์ผู๎ผลิตชาใบเนียมบ๎านสะตอ   
11  เขาสมิง  กลุํมอาชีพทอผ๎าเอนกประสงค์บ๎านศรีบัวทอง   
12  คลองใหญํ  กลุํมสตรีและเยาวชนสหกรณ์ไม๎รูด   
13  บํอไรํ  กลุํมปรับปรุงคุณภาพผลไม๎บ๎านคลองแอํง   
14  บํอไรํ  กลุํมแมํบ๎านเกษตรกรทางกลางดํานชุมพล   
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15  บํอไรํ  กลุํมสตรีและเยาวชนสหกรณ์ทับทิมสยาม 01   
16  บํอไรํ  กลุํมสตรีและเยาวชนสหกรณ์บ๎านหนองบอน   
17  บํอไรํ  กลุํมสตรีสหกรณ์บ๎านช๎างทูน   
18  บํอไรํ  กลุํมสตรีสหกรณ์หัตถกรรมไม๎ทับทิมสยาม 01   
19  บํอไรํ  กลุํมอาชีพสหกรณ์บํอพลอย   
20  บํอไรํ  กลุํมอาชีพสหกรณ์อุตสาหะ   
21  เมืองตราด  กลุํมกองทุนชุมชนสามัคคี   
22  เมืองตราด  กลุํมชุมชนวัดเนินสูง   
23  เมืองตราด  กลุํมแปรรรูปผลไม๎บ๎านหินโคํง   
24  เมืองตราด  กลุํมฟ้ืนฟูอาชีพแมํบ๎านห๎วงน้ าขาว   
25  เมืองตราด  กลุํมวิสาหกิจชุมชนต าบลเนินทราย   
26  เมืองตราด  กลุํมวิสาหกิจชุมชนต าบลห๎วยแร๎ง   
27  เมืองตราด  กลุํมสตรีและเยาวชนสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด   
28  เมืองตราด  กลุํมสตรีและเยาวชนสหกรณ์บ๎านแหลมกลัด   
29  เมืองตราด  กลุํมสตรีสหกรณ์บ๎านเปร็ดใน   
30  เมืองตราด  กลุํมสตรีสหกรณ์แปรรูปสุกร   
31  เมืองตราด  กลุํมอาชีพพ้ืนฐานแปรรูปอาหารบ๎านแหลมหิน   
32  เมืองตราด  แปรรูปกระบกราง   
33  เมืองตราด  แปรรูปอาหารทะเลบ๎านปลายนา   
34  แหลมงอบ  กลุํมสตรีและเยาวชนสหกรณ์บ๎านน้ าเชี่ยว   
35  แหลมงอบ  กลุํมสตรีและเยาวชนสหกรณ์บ๎านแหลมงอบ   
36  แหลมงอบ  กลุํมสตรีหมํู 4 บ๎านบางกระดาน   

โปรไฟล์สหกรณ์ 

                                                                                             ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 

ผู้รับผิดชอบ จ านวนสหกรณ์
ท้ังหมด 

จ านวนสหกรณ์ท่ี
ได้ส่งมาแล้ว 

จ านวนสหกรณ์ท่ีได้
บันทึกในระบบ 

จ านวนสหกรณ์
ท่ียังไม่ได้ส่ง 

กลุํมสํงเสริมสหกรณ์ 1 25 แหํง 6  แหํง 4 แหํง 

 ( 2 แหํง รอการแก๎ไข) 

19 แหํง 

กลุํมสํงเสริมสหกรณ์ 2 20 แหํง 4 แหํง 4 แหํง 16 แหํง 

 



 

                                                             -14- 

 

ผู้รับผิดชอบ จ านวนสหกรณ์
ท้ังหมด 

จ านวนสหกรณ์ท่ี
ได้ส่งมาแล้ว 

จ านวนสหกรณ์ท่ีได้
บันทึกในระบบ 

จ านวนสหกรณ์
ท่ียังไม่ได้ส่ง 

กลุํมสํงเสริมสหกรณ์ 3 5  แหํง - - 5 แหํง 

กลุํมสํงเสริมสหกรณ์ 4 5 แหํง - - 5 แหํง 

สหกรณ์ทั้งหมด  55  แหํง 
สหกรณ์ที่จัดสํงแล๎ว  8  แหํง    14.55% 
สหกรณ์ที่ยังไมํได๎จัดสํง   47  แหํง 

โปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร 

                                                                                              ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 

ผู๎รับผิดชอบ จ านวนสหกรณ์
ทั้งหมด 

จ านวนสหกรณ์ที่
ได๎สํงมาแล๎ว 

จ านวนสหกรณ์ที่ได๎
บันทึกในระบบ 

จ านวนสหกรณ์ที่ยัง
ไมํได๎สํง 

กลุํมสํงเสริมสหกรณ์ 1 8  แหํง - - 8 แหํง 

กลุํมสํงเสริมสหกรณ์ 2 11 แหํง 1 แหํง 1 แหํง 10 แหํง 

กลุํมสํงเสริมสหกรณ์ 3 - - - - 

กลุํมสํงเสริมสหกรณ์ 4 3 แหํง - - 3 แหํง 

สหกรณ์ทั้งหมด  22  แหํง 
สหกรณ์ที่จัดสํงแล๎ว  1  แหํง   4.55% 
สหกรณ์ที่ยังไมํได๎จัดสํง   21  แหํง 
        มติท่ีประชุม  รับทราบ 

          3.5.1 สรุปผลการเบิก - จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566  เดือนตุลาคม 2565  
      นายธีรวุฒิ ใจดี  ต าแหนํง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  ได๎รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566  ตํอที่ประชุม ดังนี้    
1) แผนการใช๎จํายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน ตุลาคม – มีนาคม 2566 

เดือน 
เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย 

ภาพรวมสะสม ภาพรวมสะสม 
ตุลาคม 2565 15% 17.32% 
พฤศจิกายน 2565 45%  
ธันวาคม  2565 65%  
มกราคม 2566 75%  
กุมภาพันธ์ 2566 86%  
มีนาคม 2566 100%  
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       2) มาตรการเรํงรัดการใช๎จํายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 หมวดรายจ่าย งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร PO เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
งบบุคลากร 1,821,300.00        - 309,980.00 1,511,320.00 17% 

งบด าเนินงาน 1,345,900.00 144,000.00 94,820.59 1,107,079.41 17.74% 
งบลงทุน - - - - - 

งบอุดหนุน - - - - - 
งบรายจํายอ่ืน                       - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 3,162,200.00 - 404,800.59 2,618,399.41    
17.32% 

                 3) คําสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจ าเดือนตุลาคม 2565 
ท่ี รายการ จังหวัด กลุ่มส่งเสริม 1-4 

1 คําไฟฟูา 3,854.16 3,443.99 
2 คําโทรศัพท์  3,208.93 961.93 
3 คําโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4,842.82 - 
4 คําไปรษณีย์ 2,172.00 - 
5 คําน้ าประปา - 192.60 

 รวม 14,077.91 4,598.52 
งบประมาณที่ได๎รับ (ทั้งปี)          95,000.00  บาท 

 เบิกจําย                              18,676.43  บาท 
          คงเหลือ                              76,323.57  บาท 

มติท่ีประชุม  รับทราบ                   

3.5.2 สรุปผลการใช้รถยนต์ราชการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 
2565  

ล าดับ ทะเบียน 
รถยนต์ 

จ านวน 
ครั้งท่ีใช้ 

จ านวน 
(ลิตร) 

ค่าน้ ามัน 
(บาท) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

   อัตราการส้ินเปลือง 

1. กง 4244 12 139.03 4,870 870 6.26 
2. กข 6559 15 85.63 3,000 962 11.23 
3. กค 2988 15 74.21 2,000 807 10.87 
4. นข 1616 6 104.77 3,670 1,790 14.85 
5 กค 9565 7 159.86 5,600 1,900 11.89 

                 รวม 
55 563.50 19,140 6,095 

อัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง  
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

*อัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ย 10.81 กม./ลิตร (ราคาน้ ามันลิตรละ 33.97 บาท) ระยะทางถัวเฉลี่ยจากจ านวน
น้ ามัน 
*เฉพาะเครดิตน้ ามัน  ไม่รวมน้ ามันท่ีเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
มติท่ีประชุม  รับทราบ   
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3.5.4 สรุปผลการใช้ไปรษณีย์ ประจ าเดือนตุลาคม 2565  

เดือน จ านวน  (ครั้ง) จ านวน  (บาท) 
ตุลาคม 2565 12 2,151 

  มติท่ีประชุม  รับทราบ     

ระเบียบวาระท่ี  4  เพ่ือทราบและถือปฏิบัติ           
           4.1 ฝ่ายบริหารท่ัวไป    
                           นายธีรวุฒิ  ใจดี ต าแหนํง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  ได๎แจ๎งในที่ประชุมเพ่ือทราบ
และถือปฏิบัติ ดังนี้                     
          4.1.1 การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
         ตามหนังสือส านักพัฒนาและถํายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ กษ 1111/3385 
ลงวันที่ 27 กันยายน 2565 เรื่อง สรุปผลการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 และอธิบดีกรมสํงเสริมสหกรณ์ เห็นชอบให๎ทุกหนํวยงานจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ( IDP) ทุกปีอยําง
ตํอเนื่อง นั้น 

                                     ในการนี้เพ่ือให๎การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan : IDP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของกรม
สํงเสริมสหกรณ์ ถูกต๎องครบถ๎วน และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ส านักพัฒนาและถํายทอดเทคโนโยลีการสหกรณ์ ใน
ฐานะหนํวยงานผู๎รับผิดชอบ ได๎ก าหนดขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของกรมสํงเสริมสหกรณ์
เพ่ือให๎บรรลุผลส าเร็จ รวม 5 ขั้นตอน  

                                      ทั้งนี้รายงานผลการพัฒนารายบุคคลของหนํวยงานตาม แบบ IDP 3 ภายในวันที่ 
10 สิงหาคม 2566  ให๎ส านักพัฒนาและถํายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตํอไป 

                 4.1.2 สรุปการประชุมชี้แจงแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผู๎อ านวยการกลุํมติดตามและประเมินผล กองแผนงาน 
เม่ือวันพุธท่ี 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 
1. องค์ประกอบท่ี 1 การจัดท าคลิป VTR เผยแพร่ผลงาน และผลการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2565 
        - มีการใช๎ภาพเกํา (ของปีงบประมาณอ่ืน) โดนหักคะแนน/ ความสัมพันธ์ของ Crip กับ Script/ ระบบเสียง
ชัดเจน/ รูปภาพทั้งหมด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
        - คลิปการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ ต๎องชี้ให๎เห็นวําเป็นแผนแมํบทประเด็นใด ตรงกับยุทธศาสตร์ชาติยังไง 
มีวิธีการและน าเสนอให๎เห็นชัดเจนต้ังแตํต๎นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า มูลคําเทําไหรํ ก่ีสหกรณ์ หรือประชาชนจ านวน
เทําไหรํที่ได๎รับประโยชน์ 
2. องค์ประกอบท่ี 2 การบริหารจัดการงบประมาณ 
       - การเบิกจํายให๎ได๎ตรงตามที่กองคลังก าหนด แตํละเดือน/ไตรมาส 
       - เรื่องการบริหารแผนงานและแผนเงินให๎สัมพันธ์กันและอยูํในกรอบเวลาที่ก าหนด เชํน การตรวจสอบการ
ทุจริตตามที่อธิบดีสั่งการ ภายใน ธ.ค. 2564 และเม่ือพบแล๎วให๎ต๎องเขียนให๎ได๎ประเด็นสํงด๎วย 
       - งาน/โครงการ ตามนโยบายของกระทรวง ข๎อสั่งการอธิบดีที่ไมํได๎มีงบประมาณให๎ มีคะแนนเพ่ิมให๎ 
       - บางจังหวัดเรํงท างาน แตํไมํเบิก หักคะแนน แตํถ๎าไมํมีผลงานโดนหักคะแนนมากกวํา  
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       - ปฏิทินระบบงาน ต๎องท าให๎ได๎ตามแผนนั้นโดยสอดคล๎องภายในเง่ือนเวลา ความเชื่อมโยงจากกรม/ส านัก/
กอง ลงมาถึงสสจ. 
3. องค์ประกอบท่ี 3 ประสิทธิภาพการติดตามและวางระบบรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ และผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ 
   3.1 งานสํงเสริม พัฒนา และก ากับดูแลการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุํมเกษตรกร 
        - เน๎นแผนงานพ้ืนฐาน งานตามภารกิจหลัก เชํน งานสํงเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุํมเกษตรกร  มีความ
เข๎มแข็ง การจัดมาตรฐานสหกรณ์/กลุํมเกษตรกร การช าระบัญชี เป็นต๎น  
        - การตรวจสอบพบการทุจริตใหมํ หากเข๎าไปแล๎วไมํพบ ต๎องเขียนข๎ออ๎างอิงด๎วย  
        - การช าระบัญชี ต๎องบอกเหตุผล/ข๎อจ ากัดที่ข๎ามชั้น ตราดได๎คะแนนครึ่งหนึ่ง เนื่องจากถอนชื่อสหกรณ์ ได๎ 
1 แหํง แตํของกลุํมเกษตรกรไมํสามารถถอนชื่อได๎ 
        - การประเมินผลงาน สํวนใหญํจะไมํเกินไตรมาสที่ 3 ผลงานสํวนใหญํประเมินของเดือนมิถุนายน 
        - ทุกกลุํมงานต๎องสํงตามก าหนดเวลาที่กอง/ส านักก าหนด งานงํายต๎องรีบปิดงาน 
        - งานตรวจการ ตราดเสียคะแนนเพราะท าไมํได๎ตามแผน 
        - งานเรํงรัดความเข๎มแข็ง ยกจากชั้น 2 ขึ้น ชั้น 1, จากชั้น 3 ขึ้น ชั้น 2 (งานของกพก.) ตราดเสียคะแนน 
60 คะแนน 
        - ความเข๎มแข็ง เสียคะแนนที่ไมํสามารถรักษาระดับชั้นเดิมได๎ เชํน จากชั้น 1 ตกไปชั้น 2 และมีสหกรณ์ตก
ไปชั้น 3 สรุปอยํางน๎อยควรรักษาระดับชั้นเดิมไมํให๎ตกชั้นลง 
   3.2 การจัดท าฐานข๎อมูล/ทะเบียนคุม (หลักๆคือ ต๎องตรวจสอบได๎เป็นรายเดือน ขั้นตอนไหน ใครเป็นคน
รับผิดชอบ มีการอ๎างอิงหรือหลักฐาน) 
        - ปิดบัญชี/ประชุมใหญํ – ตัวชี้วัดที่กระทรวงวัดกรม (ตราดได๎ B) (จ.ที่ได๎ที่ 1 มีเลขที่หนังสือ) 
          - แฟูม 19 รายการ – ข๎อมูลหลักที่เป็นพ้ืนฐานของการสํงเสริมสหกรณ์และกลุํมเกษตรกรให๎มีความ
เข๎มแข็ง ตราดได๎ C ต๎องสามารถสรุปผลได๎วําแตํละรายการ เชํน รายการที่ 1 (การแก๎ไขระเบียบข๎อบังคับ) ข๎อมูล
ปรับปรุงเป็นปัจจุบันเม่ือไหรํ การพบข๎อบกพรํองลําสุดเม่ือไหรํ ใสํวันที่ (อาจเป็นปีงบประมาณอ่ืน) โดยสรุปต้องมี
รายละเอียดด้วย ไม่ใช่แค่เช็คลิสต์รายการแต่ละข้อ 
         - เรื่องการตรวจการ – เป็นการตรวจสอบการด าเนินกิจการของสหกรณ์และเป็นงานตามนโยบายของ
อธิบดี ทะเบียนคุมต๎องมีชื่อทุกสหกรณ์ในจังหวัด แตํละแหํงตรวจการลําสุดเม่ือไหรํ (อาจเป็นปีงบประมาณอ่ืนๆ) 
หากตรวจการปีงบประมาณปัจจุบัน (เชํน ปี 2565) ต๎องใสํวําตรวจการโดยทีมหรือค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
ค าสั่งที่เทําไหรํ ใสํวันที่ตรวจและผลการตรวจการ 
4.  องค์ประกอบท่ี 4 การส่ือสาร และการพัฒนา/ปรับปรุงรูปแบบการท างานให้สอดคล้องกับภาวะวิกฤต
อย่างสร้างสรรค์และทันต่อบริบทการเปล่ียนแปลง 
     4.1 ภาพแสดงการสื่อสารหรือสร๎างความเข๎าใจงาน เผยแพรํและประชาสัมพันธ์ภารกิจของหนํวยงานรํวมกัน
ในรูปแบบภาพอินโฟกราฟฟิก (Inforgraphic) (ของกลุํมงาน/กลุํมสํงเสริมสหกรณ์) 
     4.2 การวิเคราะห์ข๎อมูลเพ่ือก าหนดกระบวนงานเตรียมจัดท าแผนขับเคลื่อนการน าแผนพัฒนาการสหกรณ์ 
ฉบับที่ 5 ได้ระดับ C 
           4.2.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาสหกรณ์ ทั้ง 7 ประเภท  ได้ระดับ C+ ขาดการสรุปข้อมูล เชํนสหกรณ์
การเกษตรมีอะไร สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีอะไร 
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           4.2.2 วิเคราะห์แนวทางและข๎อเสนอในการแก๎ไขหรือปูองกัน สหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท ได้ระดับ C 
           4.2.3 ออกแบบกระบวนงานที่หนํวยงานจะใช๎การสร๎างการรับรู๎  และสื่อสารแผนฯ ( Inforgraphic 
จ านวน 3 ภาพ) ได้ระดับ B ขาดเรื่องเวลา ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ การเข๎าถึงสหกรณ์ในการสร๎างการรับรู๎  เชํน 
ชํองทางอิเล็กทรอนิกส์ ขาดตรากรม, ที่อยูํ, กลุํมเปูาหมายผู๎รับบริการ รูปภาพ(ทางการ)ไมํติดลิขสิทธิ์ QR Code 
***งานท่ีต้องท าปี 2566 มีการประเมินแน่นอน***  
5. องค์ประกอบท่ี 5 การบูรณาการงานในระดับพ้ืนท่ีร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการขับเคล่ือน
งาน/โครงการส าคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 5.1 การออกแบบจัดท าหน๎าเว็บไซต์ และข๎อมูลที่เผยแพรํผลงานผําน Facebook ต๎องมีความตํอเนื่อง 
 5.2 การส ารวจข๎อมูลตํางๆ ต๎องสํงงานให๎ทันตามก าหนด    
          มติท่ีประชุม  รับทราบ 

          4.2 กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์  
                           นางสาวอรฉัตร  อินทรโชติ  ต าแหนํง  นักวิชาการสหกรณ์ ได๎กลําวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนตุลาคม 2565  ดังนี้  
                           4.2.1  โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร๎างรอยยิ้มให๎ประชาชน รํวมกับหนํวยแพทย์
เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
                                     วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายสนิท ต๎นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให๎
นายวสันต์  สุขเสมอกุล ผู๎อ านวยการกลุํมจัดต้ังและสํงเสริมสหกรณ์ เข๎ารํวมโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร๎าง
รอยยิ้มให๎ป ระชาชน รํ วมกับหนํวยแพทย์เคลื่อนที่  พอ .สว. ประจ า ปีงบประมา ณ พ.ศ . 256 6 โดย มี               
นายช านาญวิทย์  เตรัตน์ ผู๎วําราชการจังหวัดตราด ให๎เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ศาลาการเปรียญวัดแหลม
มะขาม บ๎านแหลมมะขาม หมํูที่ 3 ต าบลแหลมงอบ อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ทั้งนี้  มีหนํวยงานราชการใน
จังหวัดตราด เข๎ารํวมโครงการให๎บริการประชาชนในพ้ืนที่อยํางพร๎ อมเพรียงกัน  โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ตราด ออกหนํวยให๎บริการจัดนิทรรศการ 
                                     ให๎ความรู๎ หลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์  พร๎อมทั้งเปิดให๎บริการ
ประชาชนโดยให๎ค าปรึกษาด๎านการสหกรณ์ พร๎อมทั้งมอบของที่ระลึก (กลํองพลาสติก) ให๎กับผู๎ เข๎ารํวมกิจกรรม
โดยมีประชาชนสนใจเข๎ารับบริการ  จ านวน 36 คน 
                              4.2.2  อบรมให๎ความรู๎ หลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์  กับผู๎ซ่ึงประสงค์จะเป็น
สมาชิกสหกรณ์ ของกลุํมเครดิตยูเนี่ยนคริสต์มาส 95                             
                                        วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 นายสนิท ต๎นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด  
มอบหมายให๎นายวสันต์ สุขเสมอกุล ผู๎อ านวยการกลุํมจัดต้ังและสํงเสริมสหกรณ์ อบรมให๎ความรู๎  หลักการ 
อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ กับผู๎ ซ่ึงประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ ของกลุํมเครดิตยูเนี่ ยนคริสต์มาส 95                            
ซ่ึงด าเนินการตามขั้นตอนการขอจัดต้ังสหกรณ์  และให๎ค าแนะน าการขอจดทะเบียนจัดต้ังสหกรณ์  ให๎ปฏิบัติ
เป็นไปตามมาตรา 33, 34, 35, 36 และ 37 แหํงพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 โดยมํุงเน๎นให๎สหกรณ์ที่
จะจัดต้ังมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํงเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชํวยตนเองและ
ชํวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักการสหกรณ์ มีความเป็นไปได๎ทางธุรกิจ อีกทั้งความพร๎อมและความรํวมมือรํวมใจ
ของสมาชิกถือเป็นปัจจัยแหํงความส าเร็จเบื้องต๎น ที่จะก๎าวไปสูํความส าเร็จในการด าเนิน งานของสหกรณ์ที่จะ
ด าเนินการจัดต้ังตํอไป 
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                           4.2.3  ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุํมเกษตรกรจะเปิดให๎ด าเนินการประเมิน  
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565  เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 16.30 น.(สหกรณ์และ
กลุํมเกษตรที่ประชุมใหญํต้ังแตํ 1 กันยายน 2565 - 31 สิงหาคม 2566) ให๎ข๎าราชการผู๎ดูแลสหกรณ์ 
ด าเนินการตรวจสอบรายชื่อสหกรณ์และกลุํมเกษตรกรทุก ๆ สถานภาพที่มีอยูํพร๎อมทั้งประเมินสถานะสหกรณ์
และกลุํมเกษตรกรทุกแหํง  ทุกสถานภาพ และบันทึกเข๎าระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์ให๎ครบทุกแหํง  
****กํอนการประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุํมเกษตรกร**** 

         มติท่ีประชุม   รับทราบ          

        4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
                 นายประสาน  พะนอจันทร์ ต าแหนํง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญ ได๎กลําวรายงาน ผลการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือนตุลาคม 2565 ดังนี้ 
                  4.3.1 สรุปการบริจาคเงินและสิ่งของชํวยเหลือผู๎ประสบปัญหาอุทกภัยโดยขบวนการสหกรณ์และ
กลุํมเกษตรกรจังหวัดตราด และส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราดน าเงินบริจาคและสิ่งของมอบให๎แกํผู๎ประสบภัย
จังหวัดอํางทอง 

สหกรณ์/กลุํมเกษตรกร 
รํวมบริจาค(รับ) จําย คงเหลือ 

 เงิน (บาท)  สิ่งของ 
  

สหกรณ์การเกษตรแหลมกลัด จ ากัด       500.00  -            500.00  

สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จ ากัด     1,000.00  -          1,500.00  
สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ๎านตะกาดหนองเห่ียง จ ากัด       620.00  -          2,120.00  

สหกรณ์เคหสถานบ๎านมั่นคงคลองใหญํ จ ากัด       500.00  -          2,620.00  

สหกรณ์เคหสถานบ๎านมั่นคงคลองใหญํ 2 จ ากัด     1,300.00  -          3,920.00  

สหกรณ์เครือขํายยางพาราจังหวัดตราด จ ากัด     1,000.00  -          4,920.00  

สหกรณ์ผ๎ูใช๎น้ าบ าโรณ - แสนต๎ุง จ ากัด       500.00  -          5,420.00  

สหกรณ์เดินรถตราด จ ากัด       500.00  -          5,920.00  

สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ จ ากัด     1,500.00  -          7,420.00  
สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จ ากัด     5,000.00  -         12,420.00  

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ๎านทําโสม จ ากัด     1,000.00  -         13,420.00  

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด      2,440.00  -         15,860.00  

ร๎านสหกรณ์จังหวัดตราด   มามํา 15 ลัง         15,860.00  

    ข๎าว 5 กิโล 50 ถุง         15,860.00  

จํายคําปูาย     350       15,510.00  

จํายคําของร๎านสหกรณ์ฯ     
     

15,288.00           222.00  

สมทบคําอาหาร+น้ าด่ืมคณะเดินทางไปอํางทอง             222.00                 -    
รวม   15,860.00  0     15,860.00                 -    

         มติท่ีประชุม   รับทราบ          
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4.3.2  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์  เดือนตุลาคม 2565 

 
 
 
4.3.3 ปริมาณธุรกิจกลุํมเกษตรกร  เดือนตุลาคม 2565 

 
       มติท่ีประชุม   รับทราบ    

4.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
                  นายธนทัศน์  ทิมกระจําง ต าแหนํง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  ได๎กลําวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนตุลาคม 2565 ดังนี้ 
                     4.4.1  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2566 

วงเงิน ปกติ (ล้านบาท) พิเศษ (ล้านบาท) รวม (ล้านบาท 
จัดสรร 9.58 20.80 30.65 
จํายเงินก๎ู - - - 
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          โครงการปกติ ดอกเบ้ียตามชั้นลูกหน้ี 
ท่ี ชื่อสหกรณ์ จ านวนเงิน วัตถุประสงค์ เดือนท่ีขอกู้ 
1 สหกรณ์เคหสถานบ๎านม่ันคงคลองแก๎ว-ปะอา จ ากัด  0.50 ให๎สมาชิกก๎ู ก.พ.66 
2 สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ๎านตะกาดหนองเหี่ยง จ ากัด 0.05 จัดหาสินค๎า ก.พ.66 
3 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ๎านสลัก จ ากัด 2.00 ให๎สมาชิกก๎ู ก.ค.66 
4 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ๎านเสนาณรงค์ จ ากัด 0.60 ให๎สมาชิกก๎ู ก.ค.66 
5 สหกรณ์การเกษตรเกาะช๎าง จ ากัด 1.20 ให๎สมาชิกก๎ู ก.ค.66 
6 สหกรณ์บริการเกาะช๎าง จ ากัด 0.20 ให๎สมาชิกก๎ู ก.ค.66 
7 สหกรณ์การเกษตรเทศบาลต าบลหนองบอน จ ากัด 4.00 ให๎สมาชิกก๎ู ก.ค.66 
8 สหกรณ์บ๎านม่ันคงตราด จ ากัด 0.80 ให๎สมาชิก๎ู ส.ค.66 
9 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ๎านสลัก จ ากัด 0.50 รวบรวมยาง ส.ค.66 
 รวม           9.85        

                         
          โครงการพิเศษ อัตราดอกเบ้ีย 1 % 
ท่ี สหกรณ์ เงินกู้ (บาท) วัตถุประสงค์ ผลด าเนินงาน 
1 สหกรณ์การเกษตรบํอไรํ จ ากัด 3.0 รวบรวมผลไม๎ เม.ย.66 
2 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและสํงออกจังหวัด

ตราด จ ากัด 
3.0 รวบรวมผลไม๎ เม.ย.66 

3 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ๎านเสนาณรงค์ จ ากัด 0.4 สมาชิกก๎ูยืม ก.ค.66 
4 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ๎านเสนาณรงค์ จ ากัด 0.6 สมาชิกก๎ูยืม ก.ค.66 
5 สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ๎านตะกาดหนองเหี่ยง จ ากัด 0.5 สมาชิกก๎ูยืม ก.ค.66 
6 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ๎านสลัก จ ากัด 0.5 รวบรวมยาง ก.ค.66 
7 สหกรณ์การเกษตรเทศบาลต าบลหนองบอน จ ากัด 0.9 สมาชิกก๎ูยืม ส.ค.66 
8 ร๎านสหกรณ์จังหวัดตราด จ ากัด 8.5 (กรมฯ อนุมัติ) จัดหาสินค๎า ส.ค.66 
9 สหกรณ์ผู๎เลี้ยงก๎ุงตราดยั่งยืน จ ากัด 2.2 จัดหาสินค๎า ส.ค.66 

10 สหกรณ์สํงเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จ ากัด 1.2 จัดหาสินค๎า (ปุ๋ย) ส.ค.66 
 รวม 20.80   
 
               รับช าระหนี้  

ท่ี สหกรณ์ ต้นเงิน ดอกเบ้ีย คงเหลือ หมายเหตุ 
1 สหกรณ์การเกษตรเกาะช๎าง จ ากัด 400,000 9,287.67 800,000 ช าระกํอนก าหนด 
2 สหกรณ์เคหะสถานบ๎านม่ันคงตราด จ ากัด 150,000 694.52 500,000 ช าระกํอนก าหนด 
 รวม 550,000 9,982.19   

 
การด าเนินคดี เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
1. สหกรณ์ชาวสวนจังหวัดตราด  จ ากัด    
           ศาลสั่ง (บังคับคดี) ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สัญญาลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 จ านวนเงิน 
2,400,000 บาท  วัตถุประสงค์เพ่ือ จัดหาสินค๎ามาจ าหนําย (ปุ๋ย)  11 พฤศจิกายน 2565 ช าระต๎นเงิน
19,001.49 บาท ดอกเบี้ย 5,998.51  บาท  คงเหลือต๎นเงิน จ านวน   759,992.11บาท 
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2. สหกรณ์สวนปาล์มน้ ามันจังหวัดตราด จ ากัด 
          ต๎นเงิน สัญญาที่  17/62  ต๎นเงิน 778,849.31 บาท ดอกเบี้ย/คําปรับ 73,937.34 บาท สัญญาที่  
18/62 ต๎นเงิน 1,190,389.04 บาท  ดอกเบี้ย/คําปรับ  113,005.43 บาท รวม 2,156,181.12 บาท 
อัยการด าเนินการสํงฟูองศาล วันที่  20 ตุลาคม  2565 ศาลนัดไกลํเกลี่ย คดี วันที ่19 ธันวาคม 2565 

         โครงชํวยเหลือด๎านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุํมเกษตรกร ปีงบประมาณ 2566 ปีสุดท๎าย 

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 สหกรณ์การเกษตรบํอไรํ 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 สหกรณ์การเกษตรแปรรูปอาหารบ๎านเปร็ดใน จ ากัด 55 9,807.40 9,800.47 6.93 

7 กลํุมเกษตรกรท าสวนอําวใหญํ 41 8,338.91 8,333.02 5.89 

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

  
                    4.4.2 โครงการสํงเสริมและพัฒนาอาชีพ คทช. 

กิจกรรม ครั้ง/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/กลุํม 63,100 

   -การผลิตให๎มีคุณภาพ,ยกระดับมาตรฐานการผลิต 1/35 สหกรณ์/กลุํม 63,100 

4.คําใช๎สอยและวัสดุ  5,600 

                       รวม                            196,900 

              ส ารวจข๎อมูลแผนการสํงเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ปี 2567 – 2568  มติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการสํงเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด ครั้งที่ 2/2565  วันที่ 12 กันยายน 2565 มอบหมาย
ให๎กรมสํงเสริมสหกรณ์ ด าเนินการสรุปประเด็นเรื่องงบบูรณาการ ระหวํางหนํวยงาน  เพ่ือแจ๎งให๎คณะอนุกรรมการ
นโยบายที่ดินแหํงชาติ   เพ่ือจัดท างบประมาณและแผนด าเนินการ  

             - ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ด าเนินการส ารวจข๎อมูลแผนการสํงเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด 
หนํวยงานภายใน คทช.   ปีงบประมาณ 2567-2568  
            - รายงานกรมสํงเสริมสหกรณ์  ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565   
           - เพ่ือให๎กรมสํงเสริมสหกรณ์ เสนอส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหํงชาติ 
           - เสนอตํอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหํงชาติ ตํอไป 
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4.4.3 กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
                                 ค าสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ 53/2565                         
แตํงต้ังคณะอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดตราด 

                      นายอ าพร  แพทย์ศาสตร์      ประธานกรรมการ 
                                       นางวรรณา  ภูํมาลา   ผู๎แทนองค์กรเกษตรกร 
                                       นางรุํงนภา  ไชยเพชร   ผู๎แทนภาคเอกชน 
                                       นายธนภัทร  จาวินัจ   ผู๎แทนภาคเอกชน 
มติท่ีประชุม   รับทราบ    

          4.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์    
                  สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ  ต าแหนํง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ได๎กลําวรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือนตุลาคม 2565 ดังนี้ 
                  4.5.1  การแตํงต้ังผู๎ตรวจการสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียน- 
สหกรณ์ มีค าสั่ง นทส. ดังนี้ 
 - ค าสั่ง นทส.ที่ ตร 7/2565 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เรื่อง แตํงต้ังผู๎ตรวจการสหกรณ์ 
 - ค าสั่ง นทส.ที่ ตร 8/2565 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เรื่องมอบหมายผู๎ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบ 
กิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ ฯ 
 - ค าสั่ง นทส.ที่ ตร 9, 10, 10 /2565 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เรื่อง  แตํงต้ังคณะผู๎ตรวจการ-                                
สหกรณ์ประจ าจังหวัดตราด ชุดที่ 1, 2, 3 
                 มติท่ีประชุม  รับทราบ                                                          

4.6  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1         

                 นางสาววรัญชลี  รัตนพิทักษ์   ต าแหนํง   เจ๎าพนักงานสํงเสริมสหกรณ์  ได๎กลําวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนตุลาคม 2565  ดังนี้   
                4.6.1 ประชุมใหญํประจ าปี 
                       วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายสนิท ต๎นสมบัติ มอบหมายให๎นายอ านาจ กูลกัลยานักวิชาการ
สหกรณ์ช านาญงาน และนางสาวจันทรจิรา ชํวยทุกข์ เจ๎าพนัก งานสํงเสริมสหกรณ์ เข๎ารํวมประชุมใหญํสามัญ
ประจ าปีบัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565  ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองโพรงพัฒนา จ ากัด มีสมาชิกเข๎ารํวม
ประชุมทั้งสิ้น 21 คน จาก 25 คน ครบองค์ประชุม สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ สินเชื่อ มีก าไรสุทธิประจ า ปี 
19,681.48 บาท ซ่ึงสหกรณ์ได๎จัดสรรก าไรตามข๎อบังคับของสหกรณ์  
                       วันที่  26 ตุลาคม  2565 นายสนิท ต๎นสมบัติ มอบหมายให๎นายอ านาจ กูลกัลยานักวิชาการ
สหกรณ์ช านาญงาน และนางสาวรัญชลี รัตนพิทักษ์ เจ๎าพนักงานสํงเสริมสหกรณ์ เข๎ารํวมประชุมใหญํสามัญ
ประจ าปีบัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565 ของสหกรณ์กองทุนสวนยางห๎วงน้ าขาว จ ากัด ซ่ึงสหกรณ์มีก าไรสุทธิ 
628,720.19 บาท สหกรณ์ได๎จัดสรรก าไรตามข๎อบังคับของสหกรณ์ และได๎แนะน าให๎สมาชิกเข๎ารํวมการประชุม
ใหญํในทุกปี เพ่ือจะได๎รับทราบผลการด าเนินงานของสหกรณ์และได๎ปรึกษาหารือการด าเนินการของสหกรณ์ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

          4.7  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  2 

                  นางสาวศิริวรรณ  สุขสวัสด์ิ  ต าแหนํง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  ได๎กลําวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนตุลาคม 2565  ดังนี้ 
                    -ไมํมี- 
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           4.8   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  3  
                   นางสาวพรรษรัชต์  ตติชรา ต าแหนํง เจ๎าพนักงานสํงเสริมสหกรณ์อาวุโส ได๎กลําวรายงาน ผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนตุลาคม 2565  ดังนี้  
                    วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นางสาวพรรษรัชต์  ตติชรา ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมสหกรณ์ 3    
พร๎อมด๎วยนางสาวภัสธิดา  วิรันทนา นักวิชาการสหกรณ์ เข๎ารํวมประชุมใหญํสามัญประจ าปี 2564  ปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ วัดตะกาด หมํู 6 ต.ไม๎รูด อ.คลองใหญํ จ. ตราด  มีสมาชิกเข๎ารํวมประชุม จ านวน 
20 คน (สมาชิกทั้งสิ้น 131 คน)  มีสมาชิกมาไมํครบองค์ประชุม จึงไมํสามารถประชุมใหญํได๎  
                    วันที่ 30 ตุลาคม 2565 นางสาวพรรษรัชต์  ตติชรา ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมสหกรณ์ 3 พร๎อม
ด๎วยนางสาวภัสธิดา  วิรันทนา นักวิชาการสหกรณ์ เข๎ารํวมประชุมใหญํสามัญประจ าปี 2564 (นัดครั้งที่  2) ปี
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาหมํูบ๎าน หมํู 6 ต.ไม๎รูด อ.คลองใหญํ  จ. ตราด  มีสมาชิกเข๎ารํวม
ประชุม จ านวน 32 คน (สมาชิกทั้งสิ้น 131 คน)  ผลการด าเนินงานสหกรณ์มีก าไรสุทธิ 10 ,296.97 บาท โดย
ได๎จัดสรรก าไรสุทธิตามข๎อบังคับของสหกรณ์ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

           4.9  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  4  
                   นายทิวา  ศีติสาร  ต าแหนํง เจ๎าพนักงานสํงเสริมสหกรณ์อาวุโส ได๎กลําวรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือนตุลาคม 2565 ดังนี้ 
                   -ไมํมี- 
          มติท่ีประชุม   รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพ่ือพิจารณา   

          -ไม่มี-  
          มติท่ีประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืนๆ   

         นายธีรวุฒิ  ใจดี  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ได๎แจ๎งในที่ประชุมโดยสังเขป ดังนี้ 
           6.1  ก าหนดการประชุม ข๎าราชการ ลูกจ๎างประจ า และพนักงานราชการ ของส านักงานสหกรณ์
จังหวัดตราด ครั้งที่ 12/2565 โดยก าหนดจัดฯ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

         เม่ือไมํมีผู๎ใดเสนอเรื่องใด ๆ ในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมกลําวขอบคุณ และปิดประชุม 
  

                                                                                    ปิดประชุม  เวลา  20.00 น. 
 

                                                      สุรัตน์  อรุณรัตน์       
                                                                                                     (นางสาวสุรัตน์  อรุณรัตน์) 
                                                                                                   ผู๎จดบันทึกรายงานการประชุม 

 

                                                                                                    ธีรวุฒิ  ใจดี   
                                                                                                (นายธีรวุฒิ  ใจดี) 
                                                                                           ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 


