
 
รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 

ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 
คร้ังท่ี 1/2๕65 วันท่ี 10 มกราคม  ๒๕65 

ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 
ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 

 
ผู้เข้าประชุม  จำนวน  10  คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. นายสนิท  ต้นสมบัติ                  สหกรณ์จังหวัดตราด 
2. นายธนทัศน์ ทิมกระจ่าง           ผู้อำนวยการกลุม่ส่งเสรมิและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  
3. นายวสันต์  สุขเสมอกุล    ผู้อำนวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์  
4. นายธีรวุฒิ  ใจดี   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
5. สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ               ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
6. นายทิวา  ศีติสาร   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
7. นางสาวสุชาดา  จินดาวงษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์   
8. นางสาวศิริวรรณ  สุขสวัสด์ิ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ      
9. นางสาวชลลดา  ลี้มงคล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ                         
10. นางสาวสุรัตน์ อรุณรัตน์  เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้เข้าร่วมผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings จำนวน 21 คน 
1. นายประสาน  พะนอจันทร์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์                 
2. นายอนันต์  ยังสติ       นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
3. นายอำนาจ  กูลกัลยา   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน 
4. นางบุศริน  ธันยาวาท                      เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน           
5. นางสาวพิกุล  คุ้มปลี   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน  
6. นางสาวจุฬาภา  กิสลัย   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
7. นางสาวศิริภรณ์  บุญเพียร  นิติกรปฏิบัติการ  
8. นายณัฐชนน  สรรพนุเคราะห์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
9. นางสาวชณาพร จันทร์ขุนนาค         นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
10. นายชโยดม  กัณหวงศ์  นิติกร 
11. นางวิริยา  สีนวล   นักวิชาการสหกรณ์ 
12. นางสาวภัสธิดา  วิรันทนา  นักวิชาการสหกรณ์ 
13. นางสาวอรฉัตร อินทรโชติ  นักวิชาการสหกรณ์ 
14. นางสาวศิริลักษณ์  รัยวรัก           นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
15. นางสาวพิมลรัตน์  ทิมดอน              นักวิชาการสหกรณ์ 
16. นางภณิดา บุญเนาว์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
17. นางปิยพร  บุญชู   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  
18. นางสาวจันทรจิรา  ช่วยทุกข์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์                      
19. นางสาววรัญชลี  รัตนพิทักษ์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
20. นางสาวสุปราณี  สุขสวัสด์ิ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
21. นางสาวสุทธิรักษ์  วงษ์ทองดี  เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม    จำนวน   2  คน 
1. นายธีระศักด์ิ  กิมยู่ฮะ    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1        ไปราชการ  
2. นางสาวพรรษรัชต์  ตติชรา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3          ลาพักผ่อน      



 
                                                                   -2-    
   
 

เร่ิมประชมุเวลา 09.00 น. 

                        เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายสนิท ต้นสมบัติ  สหกรณ์จังหวัดตราด ประธานในที่ประชุมเปิด
การประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                           1.1  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการคร้ังที่  11/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 
 แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่/ย้ายไป 
                เร่ืองท่ี 1  แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่/ย้ายไป  
                 ย้ายมา    1. นางสุวรรณา  ขันติวิศิษฎ์  ตำแหน่ง  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
อำนาจเจริญ ได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด 
                  ย้ายไป    1. นายพิชิต  สิงห์ทองคำ ตำแหน่ง  จัดหางานจังหวัดตราด ย้ายไปดำรงตำแหน่ง จัดหา
งานจังหวัดภูเก็ต 
            2. นายสุริยัน  ทองธรรมชาติ ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดตราด ย้ายไปดำรงตำแหน่ง 
สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี        

 มติท่ีประชุม  รับทราบ                            

ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 

                  ฝ่ายบริหารทั่วไป  ได้บรรจุรายงานการประชุมคร้ังที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564        
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการทุกท่านได้ทราบใน  เว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/trat/ 
“หัวข้อรายงานการประชุมจำเดือน” ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด และเปิดในที่ประชุมให้ทุกคนได้อ่าน
พร้อมกัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม   

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี  3  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคร้ังท่ีแล้ว           
           3.1 การชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เลิกอยู่ระหว่างชำระบัญชี    
                   นางสาวอรฉัตร  อินทรโชติ  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์  ได้รายงานความก้าวหน้าในการชำระ
บัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 จำนวน 3 แห่ง ดังน้ี 
3.1.1  เลิกอยู่ระหว่างชำระบัญชี 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ชำระบัญชี  การดำเนินงาน 

1. สหกรณ์โคนมเมืองตราด จำกัด  
(เลิก 29 เมษายน 2556) 

นายธีระศักด์ิ  กิมยู่ฮะ ขั้นที่ 6 อยู่ระหว่างการจัดการทรัพย์สิน - หน้ีสิน  

2. กลุ่มเกษตรกรทำสวนช้างทูน 
(เลิก 3 ธันวาคม 2564) 

น.ส.พิกุล  คุ้มปลี ขั้นที่ 6 อยู่ระหว่างการจัดการทรัพย์สิน - หน้ีสิน 
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สหกรณ์ เลิกระหว่างปี ผู้ชำระบัญชี  การดำเนินงาน 

1. สหกรณ์การเกษตรอัลมาส จำกัด 
(เลิก 25 กุมภาพันธ์ 2564) 
 

สิบเอกวีรวัฒน์ สุรยิะ 
 

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

          มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.2 การแก้ไขปัญหาการทุจริต/ ข้อบกพร่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           นางสาวสุชาดา  จินดาวงษ์  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ได้รายงานการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต/ข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 9 แห่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564  ดังน้ี 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ข้อบกพร่อง ความก้าวหน้า 

1. สหกรณ์ชาวสวนจังหวัด 
ตราด จำกัด 
สถานะ : เสร็จสิ้นติดตาม 

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

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

2. ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด 
จำกัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 
 

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

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

3. สหกรณ์ผู้เลีย้งกุ้งตราด
ยั่งยืน จำกัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 
 

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

- ลูกหนี้ตามคำพิพากษาชำระหนี้ติดต่อกันครบทุดงวด รวม 30 งวด 
(เดือนตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2564) เดือน ธ.ค.64 ชำระรวม 
6,000 บาทคงเหลือ 3,698,034.50 บาท (กรอุมา ผิดนัดชำระ ก.ค.-
ก.ย.64 และ พ.ย.-ธ.ค.64) 
- เงินสดขาดบัญชี / สินค้าขาดบัญชี สหกรณ์ได้หาผู้รับผิดชอบและจัดทำ
หนังสือรับสภาพหน้ีแล้ว โดยนายธงชัย วิจิตรสมบัติ กรรมการสหกรณ์
ตำแหน่งเลขานุการ เป็นผู้ลงนามรับผิดชอบ ชำระเงินในส่วนของเงินสดขาด
บัญชี จำนวน 118,810 บาท   ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 - แจ้งว่า
ชำระแล้วรอรายงาน - ชำระเงินในส่วนของสินค้าขาดบัญชี จำนวน 
53,490 บาท ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565  - แจ้งว่าชำระแล้วรอ
รายงาน - 

4. สหกรณ์การเกษตร
ส่งเสริมธุรกิจฯ 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 
 

- ข้อบกพร่องจากการ
ดำเนินงาน 
- ลูกหน้ีการค้าค้าง
นาน 160,920 บาท 

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

ประเด็นข้อบกพร่อง แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

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

ติดตามเร่งรัดการชำระหน้ี  รับชำระหน้ี 56,640 บาท คงเหลือ 104,280 
บาท 

2. การดำเนินงานขาดทุนสุทธิประจำปีเกินกึ่ง
หน่ึงของจำนวนทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว 

ดำเนินงานตามแผนปรับปรุง
การดำเนินงาน (ปีบัญชีสิ้นสุด 
30 ก.ย.65) 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  - การขอกู้เงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 5,000,000 บาท 5 ,00 0 ,0 00  บ าท (ขอขยาย เวลาการชำระ)/
2,000,000 บาท (กู้เพ่ิม) 

  - การจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 1,344,000 บาท  399,490 บาท (ร้อยละ 29.71) 

  - การแปรรูปผลผลิต 542,475 บาท  6,960  บาท (ร้อยละ 1.28) 

ประเด็นข้อสังเกตการตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี รายงานการแก้ไขวันที่ 6 มกราคม 2565 
1. บัญชีเงินฝากธนาคาร มีรายการถอนเงินฝาก แต่ไม่มีเอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชี  

อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกต 

 
2. บันทึกการชำระลูกหน้ีการค้าผิดราย บันทึกผิดพลาด รวมทั้งบันทึกส่วนลด
การค้าไม่มีเอกสารประกอบ 

 

3. ลูกหน้ีการค้า บริษัท เอเจ ฟรุ๊ต ปฏิเสธหน้ี อยู่ระหว่างเร่งจัดทำงบการเงินให้แล้วเสร็จ 
4. จัดทำทะเบียนคุมสินค้าไม่ถูกต้องครบถ้วน สำหรับปสีิ้นสุด 30 กันยายน 2563-2564  
5. บันทึกรายการจ่ายชำระเจ้าหน้ีรวบรวมผิดพลาดหลายรายการ คาดว่าแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 
6. จ่ายเงินเหมาสวนผลไม้ล่วงหน้า โดยบันทึกบัญชีมัดจำล่วงหน้า ส่วนการ
บันทึกลดมัดจำสลับกับการซื้อสด/ซื้อเชื่อผลไม้หลายรายการ  
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สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ข้อบกพร่อง ความก้าวหน้า 

5. สหกรณ์เครดิตยุเน่ียนบ้าน
ดินแดง จำกัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 

 - ทุจริต 5,176,193.87 
บาท 

 - รับชำระ 70,000 บาทคงเหลือค้างจำนวน 5,106,193.87 บาท 
- ติดตามการสืบทรัพยบ์ังคับคดีลูกหน้ีตามคำพิพากษา - แนะนำ
สหกรณ์ดำเนินการ - 

6. สหกรณ์การเกษตร 
เขาสมิง จำกัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 
 

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

- ณ สิ้นปีบัญชี 30 มิถุนายน 2564 ปิดบัญชีเพ่ิมอีก 1 ราย รวมปิด
บัญชีทั้งสิ้นจำนวน 26 ราย คงเหลือ 9 ราย รับชำระเพ่ิมในเดือน 
กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 ชำระรวม 8,000 บาท เดือนธันวาคม 
254 ชำระรวม 2,000 รวมชำระแล้วทั้งสิ้นจำนวน 5,834,849 บาท 
คงเหลือ จำนวน 3,690,703 บาท -  
- จนท.ตลาด ทำหนังสือรับสภาพหน้ีทางอาญา ชำระงวดละไม่ต่ำกว่า 
10,000 บาท งวดแรก 30 กันยายน 2564 (หลังจากชำระหน้ีแทน
นายสุขเกษม ดีชัย ครบถ้วนในเดือน สิงหาคม 2564 – ยอดคงเหลือ 
73,596 บาท) 
ชำระเดือน ก.ย.-พ.ย. 64 เดือนละ 10,000 บาท 30,000 บาท 
เดือนธันวาคม 2564 ค้างชำระ ทำหนังสือติดตาม 

7. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ่อ
พลอย จำกัด 
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ       

- ทุจริต 891,926.84 
บาท 
 

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

8. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการ
แปรรูปฯ 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 

- ลูกหน้ีการค้าค้างนาน 35 
ราย ยอดเงิน 2,129,710  

- คงเหลือ 32 ราย รับชำระเพ่ิมเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 
จำนวน 6,600 บาท รวมชำระแล้ว (ส.ค. 61 – ธ.ค. 64) จำนวน 
277,479 บาท  คงเหลือ 1,852,231 บาท  

9. สหกรณ์กุ้งตราด จำกัด 
- สถานะ: 
อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข 
 

บันทึกการรับจ่ายเงินไมเ่ป็น
ปัจจุบัน 
- เบิกถอนเงินจากธนาคาร 
รวมจำนวน 150,000 
บาท ไม่มีเอกสารในการเบิก
ถอนและสหกรณ์ยังไมม่ีการ
บันทึกบัญช ี

- นทส.มีคำสั่งให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง ดำเนินการบันทึกบัญชีให้
เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการเบิกถอนเงินจาก
ธนาคาร ค้นหาเอกสารการเบิกถอนเพ่ือเป็นหลักฐานการบันทึกบัญชี 
หากพบว่าคณะกรรมการ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์คนใดทำ
ให้สหกรณ์เสยีหาย ให้ดำเนินการตามกฎหมาย 
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แนะนำสหกรณ์ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
ตามคำสั่ง นทส. ยังไม่มรีายงานการแก้ไข 

10. กลุ่มเกษตรกรทำนาหนอง
โสน 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 
 

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

- ติดตามความก้าวหน้าการสืบทรัพย์บังคับคดี / การเร่งรัดติดตามการ
ชำระหน้ี  
- ติดตามผลการแจ้งความดำเนินคดี 
- ดำเนินการสืบทรัพย์เพื่อบังคับคดีในวันที่ 22 พ.ย.64 
พบมีที่ดินจำนวน 4 แปลง - อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 
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   

                  นางสาวสุชาดา  จินดาวงษ์  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ได้รายงานข้อสังเกตการ
สอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ดังน้ี 
                                     ข้อสังเกตการสอบบัญชีสหกรณ ์และกลุ่มเกษตรกร 
ข้อสังเกตที่อยู่ระหว่างการแก้ไข/ติดตามการแก้ไขจนกว่าจะแล้วเสร็จ (ปี 2562-2564) จำนวน 7 แห่ง 
กสส.1 2 แห่ง กสส.1 1. สหกรณ์การเกษตรแหลมกลัด จำกัด     

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

สหกรณ์ ข้อสังเกต ข้อสังเกต = 
ข้อบกพร่อง / 
ข้อบกพร่อง 

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

1. การรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก ณ 30 มิถุนายน 2564 คงเหลือจำนวน 29 บัญชี 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 686,509.49 บาท  
2. มีลูกหน้ีการค้าธุรกิจจัดหายกมาจากปีก่อนๆ 1 ราย เป็นเงิน 75,535 บาท ซึ่งเป็น
ลูกหน้ีที่ไมม่ีหลักประกัน 
3. มีลูกหน้ีตามคำพิพากษายกมาจากปีก่อนๆ 1 ราย เป็นเงิน 27,439 บาท 

- 

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

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

- 

สกก.แหลมกลัด  
(2561-2564 

1. เก็บรักษาเงินสดในช่วงเดือนเมษายน - เดือนตุลาคม 2564 พบว่าสหกรณ์เก็บรักษา
เงินสดในมือเกินกว่าวงเงินเก็บรักษาจำนวน 14 ครั้ง 
2. จากการสอบทานการค้ำประกันสัญญาพบว่า 
        2.1 สมาชิกที่ค้ำประกันหน้ีเงินกู้เกินกว่าระเบียบจำนวน 35 ราย 182 สัญญา ซึ่ง
ระเบียบกำหนดให้สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้มากกว่าสองคนไม่ได้ 
        2.2 สมาชิกที่ลาออกไปแต่ยังติดภาระค้ำประกันเงินกู้จำนวน 2 สัญญา 
3. การจ่ายเงินกู้ประเภทเงินกู้กองทุนปุ๋ย สหกรณ์เรียกเกบ็ค่าจัดการเงินกู้ร้อยละ 5.75 
ต่อปี เพียงครั้งเดียว ณ วันที่รับเงินกู้ และไม่มีการเรยีกเก็บค่าจัดการเพ่ิมแต่อย่างใดสำหรับ
สมาชิกที่ยังชำระไม่เสร็จสิ้นซึ่งสมาชิกบางรายค้างชำระเกินกว่า 5 ปีแล้ว 

- 
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สหกรณ์ ข้อสังเกต ข้อสังเกต = ข้อบกพร่อง / 
ข้อบกพร่อง 

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

บาท 

1. มีค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยค้างจ่ายแต่ปีก่อน จำนวน 
7,936.47 บาท 

2. สหกรณ์ไม่ได้กำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติงานไว้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินธุรกิจรวบรวมยางพารา และจัดหาสินค้าประเภทการเกษตรมา

จำหน่ายให้แก่สมาชิกและบุคคลภายนอก (ถือใช้ไม่ได้ส่ง นทส.รับทราบ) 

 

4. สกก.เขาสมิง 
(2562) 

ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย จ่ายเงิน 1,202,177.46 บาท อดีตเจ้าหน้าที่
ตลาดกระทำความผิด  

ลูกหน้ีการค้าค้างนาน 
9,525,552.-  

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

1. มีลูกหน้ีการค้าค้างนานเกิน 2 ปี จำนวน 4 ราย แบ่งเป็น สมาชิก 
จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 47,070 บาท และบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย 
เป็นเงิน 73,429.67 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,499.67 บาท 
2. มีลูกหน้ีสินค้าขาดบัญชี จำนวน 132,371.99 บาท ระหว่างปีสหกรณ์
มิได้รบัชำระหน้ีจากลูกหน้ี 

- 

6. สค.บ้านดินแดง 
(2563)  

1. มีค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยค้างจ่าย ณ วันสิ้นปีบัญชี 
31 ธ.ค. 2562 จำนวน 10,000 บาท  
2. มีลูกหน้ีตามคำพิพากษายกมาจากปีก่อนๆ คงเหลือ ณ วันสิ้นปีบัญชี 31 
ธันวาคม 2562 จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 5,198,031.04 บาท  
3. จัดทำเอกสารหลักฐานคำขอกู้ยืมเงิน หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน หนังสือ
สัญญาค้ำประกันเงินกู้ ทะเบียนเงินกู้ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องในเเต่ละปี 
ไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ บางฉบับมีข้อผิดพลาดค่อนข้างมาก   
4. จัดทำเอกสารหลักฐานการรับฝาก - ถอนเงินรับฝาก และบัญชีย่อยบัญชี
เงินฝาก และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องในเเต่ละปี ไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ มี
ข้อผิดพลาดค่อนข้างมาก  
5. สหกรณ์มีการรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 คงเหลือ 58 บัญชี จำนวน 176,107.79 บาท 

ทุจริต 5,176,193.87 บาท  

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

มีสมาชิกจำนวน 1 ราย แจ้งว่ายอดคงเหลือทุนเรือนหุ้นไม่ถูกต้อง ตามบัญชี
ของสหกรณ์มยีอดทุนเรือนหุ้นคงเหลือ 5,200 บาท แต่สมาชิกแจ้งว่า
ตนเองมียอดทุนเรือนหุ้นจำนวน 15,200 บาท 

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

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

 
มีข้อบกพร่องทางการเงินที่เกิด
จากการยักยอกเงินสหกรณ์ไปใช้
ส่วนตัว และได้ดำเนินการแจ้ง
ความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ใน
คดีอาญาที่ 162/2561  
  - ลูกหน้ีปฏิเสธหน้ี 
858,400.59 บาท  
  - เงินสดขาดบัญชี 
33,526.25 บาท 
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สหกรณ์ ข้อสังเกต ข้อสังเกต = ข้อบกพร่อง / ข้อบกพร่อง 

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

 มีลูกหน้ีการค้าธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายค้างนานเกิน 2 ปี ยกมาจากปีก่อนๆ จำนวน 
2,129,710 บาท เป็นลูกหน้ีทีไ่มม่ีหลักประกัน 

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

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

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

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

12. ร้าน
สหกรณ์.จ.ตราด 

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

13. สก.ส่งเสริม
ธุรกิจ 

 
1. ข้อบกพร่องจากการดำเนินงาน 
2. ลูกหน้ีการค้าค้างนาน 160,920 บาท  

มติท่ีประชุม  รับทราบ                               

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

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

เดือน 
เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย 

ภาพรวมสะสม ภาพรวมสะสม 
ตุลาคม 2564 10% 24.14% 
พฤศจิกายน 2564 45% 41.42% 
ธันวาคม 2564 65% 73.21๔% 
มกราคม 2565 75%  
กุมภาพันธ์ 2565 94%  
มีนาคม 2565 100%  
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       2) มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 หมวดรายจ่าย งบประมาณ         
ท่ีได้รับจัดสรร 

PO เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 

งบบุคลากร 1,755,700.00          - 594,180.00 861,520.00 51% 
งบดำเนินงาน 800,800.00 - 644,292.12 156,507.88 42.96% 

งบลงทุน 203,000.00 - 203,000.00 - 100% 
งบอุดหนุน 1,084,102.42 - 1,084,102.42 - 100% 

งบรายจ่ายอื่น             - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 3,843,602.42 - 2,825,574.54 1,018,027.88   73.51% 

            
                   3) ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 

ท่ี รายการ จังหวัด กลุ่มส่งเสริม 1-4 

1 ค่าไฟฟ้า 3,123.19 3,489.49 
2 ค่าโทรศัพท์  3,198.12 961.93 
3 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4,845.58 - 
4 ค่าไปรษณีย์ 3,603.00 - 
5 ค่าน้ำประปา - 223.63  

รวม 14,769.89 4,675.05 
งบประมาณที่ได้รับ (ทั้งปี)      60,300.00  บาท 

 เบิกจ่าย                                 59,044.37  บาท 
          คงเหลือ                                   1,255.63  บาท 

มติท่ีประชุม  รับทราบ            

ระเบียบวาระท่ี  4  เพ่ือทราบและถือปฏิบัติ           
           4.1 ฝ่ายบริหารท่ัวไป    
                           นายธีรวุฒิ  ใจดี ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ได้แจ้งในที่ประชุมเพื่อทราบ
และถือปฏิบัติ ดังน้ี                     
                    4.1.1 การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
                   ตามที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด ได้จัดการประชุม
คณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดตราด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เพื่อร่วมพิจารณาและให้ความเห็นต่อแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และขอความร่วมมือแต่
ละหน่วยงานรายงานปริมาณขยะรายเดือนภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ กลุ่มมาตรการลด
และยัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 2565  
          มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบฝ่ายบริหารทั่วไปรายงานภายในกำหนด 
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                    4.1.2  กรอบการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุในการพิจารณาแต่งต้ัง (ย้าย/โอน/เลื่อน) 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไป/วิชาการ/อำนวยการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ.2564 
                 ตามที่ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการ
เลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ และหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มตำแหน่ง 7 ฉบับ มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 
2564  ดังน้ี 
 1) กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไปในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ.2564  

 2) กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ.2564   

3) กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ.2564   

4) หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว13 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป   

5) หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว14 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 

  6) หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว15 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งประเภท
อำนวยการ   

7) หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว16 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดกลุ่ม
ตำแหน่ง 

                และ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีมติอนุมัติให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดกลุ่ม
ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 6/2564 เมื่อวันที่  22 พฤศจิกายน 2564 
ตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภท
วิชาการในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่26 พฤศจิกายน 2564 น้ัน 
                           กองการเจ้าหน้าที่ขอแจ้งหลักเกณฑ์และกรอบการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุในการ
พิจารณาแต่งต้ัง (ย้าย/โอน/เลื่อน) ข้าราชการไปแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการและ
ประเภทอำนวยการ ตามบันทึกที่ กษ 1102/5187 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เรื่อง กรอบการใช้ดุลยพินิจ
ของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุในการพิจารณาแต่งต้ัง (ย้าย/โอน/เลื่อน) ตามกฎ ก.พ.  ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการ
เลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งป ระเภททั่วไป/
วิชาการ/อำนวยการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ.2564 เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดทราบ 
          มติท่ีประชุม  รับทราบ   
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4.2 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  
                 นางสาวอรฉัตร  อินทรโชติ  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์   ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือนธันวาคม 2564  ดังน้ี  
                 4.2.1 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  
                          วันที่ 16 ธันวาคม 2564  นายสุริยัน   ทองธรรมชาติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้
นายวสันต์  สุขเสมอกุล ผู้อำนวยการการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะครู 
และนักเรียนโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  ณ ห้องประชุมศรีสุวรรณพิศ 1  โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนิน
กิจกรรมของสหกรณ์นักเรียนพร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ และการนำเอา
แนวทาง รูปแบบและวิธีการสหกรณ์ ไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิต สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้อุดมการณ์สหกรณ์ที่ว่า การรวมกันเพื่อช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึง
พัฒนาการจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  รวมถึงมีการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการวางแผนการใช้เงิน การออมเงินไว้
ใช้ยามจำเป็น  และการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องวิชาสหกรณ์ ได้ฝึกลงมือปฏิบัติจริงและได้
รวมกลุ่มกันผลิต และจำหน่ายสินค้าส่งผลให้นักเรียนมีความรู้เร่ืองวิชาสหกรณ์ เกิดทักษะในการทำงาน ได้มีการฝึก
ลงมือปฏิบัติจริง เกิดเป็นความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  พร้อมทั้งให้คำแนะนำใน
การจัดต้ังกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนของครู และนักเรียน   

                  4.2.2  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ                                                                               
                             นายสุริยัน  ทองธรรมชาติ สหกรณ์จังหวัดตราด  มอบหมายให้นายวสันต์  สุขเสมอกุล 
ผู้อำนวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ ติดต่อประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการ
พระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาดและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่ากุ่ม 
*โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมอาคารกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียน วงเงินงบประมาณ 350,000.00  บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
                  4.2.3  โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ 
                             วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายสุริยัน  ทองธรรมชาติ สหกรณ์จังหวัดตราดพร้อมด้วย                                                         
นายวสันต์ สุขเสมอกุล ผู้อำนวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนตาม
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมีนาย
ชำนาญวิทย์  เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานจัดหน่วยออกให้บริการประชาชนฯ ณ วัดวังตะเคียน  
หมู่ที่ 4 ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ซึ่งมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ในระดับจังหวัด และ
ระดับอำเภอ  ร่วมออกให้บริการประชาชน เพื่อช่วยลดรายจ่ายในการเดินทาง เข้ารับบริการจากภาครัฐ และการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
          มติท่ีประชุม   รับทราบ  

        4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
                 นางสาวศิริวรรณ  สุขสวัสด์ิ  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2564 ดังน้ี 
        4.3.1  โครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตร 
                          ผู้เข้าร่วมโครงการในจังหวัดตราดมีจำนวน 18 ราย  ทำการเกษตรในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ 
พื้นที่เขตอำเภอเมืองจำนวน 7  ราย พื้นที่เขตอำเภอแหลมงอบจำนวน 3 ราย พื้นที่เขตอำเภอเขาสมิงจำนวน 7 
ราย และพื้นที่เขตอำเภอบ่อไร่ จำนวน  1 ราย  
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                   ตัวช้ีวัด 
-ลูกหลานเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพอย่างน้อย 4 ราย 
-ลูกหลานเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่น้อยกว่า 12,000 บาท 
-ลูกหลานเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

                4.3.2  โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในระบบสหกรณ์ 

                   แปลงใหญ่สหกรณ์ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ 
   - แปลงใหญ่กุ้ง สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งยั่งยืนตราด จำกัด 
   - แปลงใหญ่กุ้ง สหกรณ์กุ้งตราด จำกัด 
   - แปลงใหญ่เงาะ สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จำกัด 
   - แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน สหกรณ์สวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตราด จำกัด 
   - แปลงใหญ่ยางพารา สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด 
   - แปลงใหญ่ยางพารา สหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด 
   - แปลงใหญ่ยางพารา สหกรณ์ตราดยางพารา จำกัด 
   - แปลงใหญ่ยางพารา สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสามง่าม จำกัด  

                 4.3.3 โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูดปอร์มาเก็ตสหกรณ์ 
                          ในจังหวัดตราดมีสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการคือ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด โดยได้มีการ
เชื่อมโยงสินค้าจากสมาชิก วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวม 28 กลุ่ม สินค้ากว่า 58 ชนิด 
มียอดขายเฉลี่ยเดือนละหน่ึงล้านกว่าบาท และร้านสหกรณ์จังหวัดตราดยังได้เป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์อีก
ด้วย มียอดขายเฉลี่ยเดือนละประมาณ 70 ล้านบาท 

                4.3.4 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ  

                          ในจังหวัดตราดมีสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการคือ สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด  
ในปีที่ผ่านมามีกำลังผลิตวันละ 350 ต้น ผลิตและส่งหมอบให้กับ 

ทางหลวงชนบทลพบุรี   4,250 ต้น  
ทางหลวงลพบุรี   2,663 ต้น 
ทางหลวงพิษณุโลก        2,840 ต้น 
ทางหลวงพิจิตร  2,530 ต้น 
ทางหลวงจันทบุรี  1,740 ต้น 
ทางหลวงสระบุรี  1,065 ต้น 

         รวม          15,080 ต้น 
สวนในปีงบประมาณน้ีต้องรองบประมาณและให้กรมทางหลวงเปิดประมูลก่อน 
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                4.3.6 รายงานปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร                                    

 

 

 

 

     มติท่ีประชุม   รับทราบ      

4.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
                  นายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2564 ดังน้ี 
                 4.4.1  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
                           รับชำระหน้ี 
                               1. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตราด จำกัด 
                                    โครงการปกติ ต้นเงิน 800,00  บาท ชำระก่อนกำหนดวันที่ 8 ธันวาคม 2564   
ต้นเงิน 100,000 บาท ดอกเบี้ย 921.24  บาท รวม 100,921.24 บาท ต้นเงินคงเหลือ 348,339.04 บาท  
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                                2. สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่  จำกัด 
                                    โครงการปกติ ชำระวันที่ 22 ธันวาคม 2564  ต้นเงิน 70,000.00 บาท ดอกเบี้ย 
581.10  บาท รวม  70,581.10 บาท หมดหน้ี   
                                3. ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด  
                                    เงินกู้จำนวน 50 ล้านบาท ชำระงวดที่ 7 วันที่ 7 มกราคม 2565 ต้นเงิน 
7,000,000 บาท ดอกเบี้ย 150,000 บาท รวม 7,150,000 บาท ต้นเงินคงเหลือ 8,000,000 บาท   
                            ดำเนินคดี 
                                สหกรณ์ชาวสวนจังหวัดตราด จำกัด  
                                ศาลสั่ง (บังคับคดี) ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  สัญญาลงวนัที่ 21 กรกฎาคม 
2559  ยอดเงินกู้ 2,400,000 บาท วัตถุประสงค์ จัดหาสินค้ามาจำหน่าย ไกล่เกลี่ย ชั้นบังคับคดี ชำระไม่น้อย
กว่าเดือนละ 25,000 บาท ชำระ 8  ธันวาคม 2564  งวดที่ 6 ต้นเงิน  19,027.77 บาท   ดอกเบี้ย  
5,972.23 บาท  รวมทั้งสิ้น  25,000.00 บาท ต้นเงินคงเหลือ 983,208 บาท 

              4.4.2 เงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 
FTA  
                                  สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและการปศุสัตว์ตราด จำกัด  จำนวนเงินกู้ 3,750,000  บาท  
ระยะเวลา 31 ธ.ค.2557 – 31 ธันวาคม 2564กำหนดชำระภายใน 8 ปีๆละ 468,750 บาท ปลอดดอกเบี้ย 
ส่งชำระที่ 8 จำนวนเงิน 486,750 บาท เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564  

                4.4.3 กองทุนสงเคราะห์เกษตร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนในการผลิตและการตลาด (1000 ล้าน) 
                         ตามที่ กบส. ได้สำรวจกลุ่มเกษตรกรที่ความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 12 กลุ่ม
เกษตรกร เพื่อจัดทำข้อมูลนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ขยายเวลาโครงการออกไป 5 ปี ( 30 เม.ย. 65 
– 30 เม.ย. 70) 
                         กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ได้ทำหนังสือชี้แจงว่า จากการประสานงานกับ
คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีการประชุมพิจารณาว่าขยายเวลาให้กรมฯ 
หรือไม่ และถ้าขยายจะเป็นเวลา 1 ปี หรือ 5 ปี หากได้รับการขยายเวลาอีกเพียง 1 ปี กรมฯ จะสอบถามทาง
จังหวัดอีกคร้ัง ว่าจะเข้าโครงการฯ หรือไม่  

    4.4.4  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คทช.)   
                          สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหา
ที่ดินทำกินของเกษตรกร ให้กับสหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านตะกาดหนองเหี่ยง จำกัด ในวันท่ี 9 ธันวาคม 
2564 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านตะกาดหนองเหี่ยง จำกัด  

หัวข้อการอบรม   1. การปลูกผักสวนครัวแบบลดต้นทุนการผลิต 
                       2. การจัดทำบัญชีครัวเรือน 
                       3. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                       สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด  สำรวจความประสงค์ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำประมงชำ
ราก เพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เกาะลอยหินดาด ต.ชำราก เพื่อรับการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร 
“การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีก” และสนับสนุนเงินทุนการผลิต ระยะเวลาดำเนินการ ก.พ. – มิ.ย. 65  โดย
สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำประมงชำราก ได้รวมตัวจัดต้ังกลุ่มอาชีพเพื่อเลี้ยง   เป็ดไข่ สมาชิกแรกต้ังจำนวน 7 ราย                                 

      มติท่ีประชุม   รับทราบ    



 

                                                                   -15- 

          4.5 กลุ่มตรวจการสหกรณ์    
                นางสาวสุชาดา จินวงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือนธันวาคม 2564 ดังน้ี 
                -ไม่มี- 
            มติท่ีประชุม  รับทราบ 

4.6  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-4   
       กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 

                  นางสาวชลลดา  ลี้มงคล  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2564  ดังน้ี   
                   4.6.1  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  
                             1. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จำกัด  
                                 วันที่ 12 ธันวาคม 2564 นายธีระศักด์ิ กิมยู่ฮะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จำกัด ประจำปีสิ้นสุด 31 ตุลาคม 2564  ซึ่งทาง
สหกรณ์มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 51,433,969.60 บาท สหกรณ์ได้จัดสรรกำไรสุทธิ เป็นไปตามระเบียบ
และข้อบังคับของสหกรณ์ ซึ่งในการประชุมใหญ่ในคร้ังน้ีได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด 
                             2. ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลตราด จำกัด  
                                วันที่  19 ธันวาคม 2564 นายธีระศักด์ิ กิมยู่ฮะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม 1 
มอบหมายให้นางสาวชลลดา  ลี้มงคล ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี               
ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลตราด จำกัด ปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 ซึ่งสหกรณ์มีผลกำไรจากการดำเนินงาน 
1,915,350.80 บาท ได้จัดสรรกำไรสุทธิ เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ ซึ่งในการจัดประชุมได้
ดำเนินการเป็นไปตามมาตรการของภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดโคโรนาไวรัส (COVID-19)  
                     4.6.2  ประชุมกลุ่มฯ สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด                                                     
                               วันที่  13 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่  6 มกราคม 2565 นายธีระศักด์ิ กิมยู่ฮะ 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมกลุ่ม สหกรณ์
การเกษตรเมืองตราด จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 55 กลุ่ม ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการ วิธี การ อุดมการณ์สหกรณ์ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และบทบาทหน้าที่ของสมาชิก ในการประชุม ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการเฝ้า
ระวังและป้องกันตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

          4.7  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  2 
                  สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2564  ดังน้ี 
         -ไม่ม-ี 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

    4.8   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  3  
                      นางสาวภัสธิดา  วิรันทนา  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์  ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน ดังน้ี  
                     -ไม่มี-  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  



 

                                                        -16- 

 

           4.9  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  4  
                   นางสาวภัสธิดา  วิรันทนา  ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน ดังน้ี 
                   -ไมม่ี-   
          มติท่ีประชุม   รับทราบ                                                       

ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองเพ่ือพิจารณา                      

                    5.1  ทบทวน การจัด/เข้าร่วมการประชุม/หารือ/ฝึกอบรมให้ความรู้ฯ ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ 
                           การจัด/การเข้าร่วมประชุม/หารือ/ฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
และบุคลากรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งการให้คำแนะนำ/ปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน ของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ โดยใช้อุปกรณ์ประ ชุมทางไกล Video Conference และ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
       1) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
           (1) จัดอบรมบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร                  (คน/แห่ง/คร้ัง) 
           (2) แนะนำ ส่งเสริม/ชี้แจงให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร     (คน/แห่ง/คร้ัง) 
       2) บุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด/สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-2 
           (1) เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมกับหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานอื่นๆ     (คร้ัง) 
           (2) จัดประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน (ประชุมประจำเดือน)                (คร้ัง)  
           มติท่ีประชุม   รับทราบ ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการตามตัวชี้วัดฯ ตามที่กำหนด 

ระเบียบวาระท่ี  6   เร่ืองอ่ืนๆ   

         นายธีรวุฒิ  ใจดี  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ได้แจ้งในที่ประชุมโดยสังเขป ดังน้ี 
           6.1  กำหนดการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดตราด คร้ังที่ 2/2565 โดยกำหนดจัดฯ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.    

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

         เมื่อไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องใด ๆ ในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณ และปิดประชุม  
 
  

                                                                                    ปิดประชุม  เวลา  12.45 น. 
 
 

                                                      สุรัตน์  อรุณรัตน์       
                                                                                                     (นางสาวสุรัตน์  อรุณรัตน์) 
                                                                                                   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 

                                                                                                    ธีรวฒิุ  ใจดี   
                                                                                                (นายธีรวุฒิ  ใจดี) 
                                                                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


