
 

รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 

คร้ังท่ี 10/2๕64 วันท่ี 2 พฤศจิกายน  ๒๕64 
ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 

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

ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม    จำนวน   1  คน 
1. นายประสาน  พะนอจันทร์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์               ลาป่วย 
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เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 

                        เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายสุริยัน  ทองธรรมชาติ  สหกรณ์จังหวัดตราด  ประธานในที่
ประชุมเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                        1.1  มอบประกาศนียบัตรนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ปะจำปี 2564 
                                1) นายทิวา  ศีติสาร  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส เป็นนักส่งเสริม
สหกรณ์ดีเด่น สาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น 
       2) นายอนันต์  ยังสติ  ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เป็นนักส่งเสริม
สหกรณ์ดีเด่น สาขาสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น                          
                         1.2  แนะนำพนักงานขับรถยนต์ราชการ  
                                  นายชำนาญ  รัตนพลที  พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมา) โดยเร่ิมสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 
1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 มีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบ รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 
นข 1616 ตราด  
                           1.3  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการคร้ังที่  9/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 
 แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่/ย้ายไป 
                เร่ืองท่ี 1  แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่/ย้ายไป  
                 ย้ายมา    1. นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์  ตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 
                               2. พลตำรวจตรีปกรณ์  มณีปกรณ์ ตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด 
            3. นางนิยม อุปถัมภ ์ตำแหน่ง สรรพากรพื้นที่ตราด 
            4. นายปิติ ศรีวงศ์ชัย  ตำแหน่ง  พลังงานจังหวัดตราด 
            5. นายแพทย์วินัย  บรรจงการ  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดตราด   
            6. นายลือพงศ์  หงส์ศิริธรรม ตำแหน่ง ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด 
            7. นายสรายุทธ  ทองเหี่ยง  ตำแหน่ง  ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด 
            8. นายธนกร  พันธุ์หงส์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาตราด 
            9. นาวาเองพงษ์ศักด์ิ  ทองไสย  ตำแหน่ง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด 
           10. นาวาเอกพิศืษฐ์  หนูเล็ก  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 10 
ตราด 
                              11. พันเอกอนุวัตร  เหลืองวิลัย  ตำแหน่ง  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 
สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   
           12. น.อ.สุรศักด์ิ  ภาแก้ว ตำแหน่ง รองอำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด 
                  ย้ายไป      1. นายสุพัฒน์  กองเงิน ตำแหน่ง  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด ย้ายไป
ดำรงตำแหน่ง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี        

 มติท่ีประชุม  รับทราบ    
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ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 

                  ฝ่ายบริหารทั่วไป  ได้บรรจุรายงานการประชุมคร้ังที่  9/2564 เมื่อวันที่  6 ตุลาคม 2564        
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการทุกท่านได้ทราบใน  เว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/trat/ 
“หัวข้อรายงานการประชุมจำเดือน” ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด และเปิดในที่ประชุมให้ทุกคนได้อ่าน
พร้อมกัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม   

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี  3  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคร้ังท่ีแล้ว           
           3.1 การชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เลิกอยู่ระหว่างชำระบัญชี    
                   นายวสันต์  สุขเสมอกุล  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ได้รายงานความก้าวหน้าใน
การชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 จำนวน 3 แห่ง ดังน้ี 
3.1.1  เลิกอยู่ระหว่างชำระบัญชี 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ชำระบัญชี  การดำเนินงาน 

1. สหกรณ์โคนมเมืองตราด จำกัด  
(เลิก 29 เมษายน 2556) 

นายธีระศักด์ิ  กิมยู่ฮะ ขั้นที่ 6 อยู่ระหว่างการจัดการทรัพย์สิน - หน้ีสิน  

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ชำระบัญชี  การดำเนินงาน 

2. ร้านสหกรณ์บริษัทสมิงฟูดส์ จำกัด 
(เลิก 25 มิถุนายน 2563) 

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

3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนช้างทูน 
(เลิก 3 ธันวาคม 2562) 

นางสาวพิกุล  คุ้มปลี ขั้นที่ 6 อยู่ระหว่างการจัดการทรัพย์สิน - หน้ีสิน 

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  

 

http://web.cpd.go.th/trat/
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3.2 การแก้ไขปัญหาการทุจริต/ ข้อบกพร่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
           นางสาวสุชาดา  จินดาวงษ์  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ได้รายงานการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต/ข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 9 แห่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564  ดังน้ี 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ข้อบกพร่อง ความก้าวหน้า 

1. สหกรณ์ชาวสวนจังหวัด 
ตราด จำกัด 
สถานะ : เสร็จสิ้นติดตาม 

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

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

2. ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด 
จำกัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 
 

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

- ลูกหน้ีตามคำพิพากษา นางสาวยุวพักตร์ ยอดยกมา 1 พ.ย. 63 จำนวน 
404,616.22 บาท ชำระระหว่างปี 11,000 บาท  
มีดอกเบ้ียค้างรับ 16,828.77 บาท ยอดคงเหลือ ณ 31 ส.ค. 64 จำนวน 
412,355.95 บาท    นางวันทนีย์ ยอด 300,000 บาท ปัจจุบันชำระ
ปกติ 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 คงเหลือ 446,427.75 บาท   
ไม่มียอดชำระเพิ่ม / อยู่ระหว่างการดำเนินคดี  
- การดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม  ศาลจังหวัดตราดได้มีประกาศเลื่อนคดี                                                         
ตามนโยบายสำนักงานศาลยุติธรรมไปในวันที่ 18 – 21 และ 25 – 28 
ม.ค.65 จึงยังไม่มีผลความก้าวหน้าในการดำเนินคด ี

3. สหกรณ์ผู้เลีย้งกุ้งตราด
ยั่งยืน จำกัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 
 

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

- ลูกหนี้ตามคำพิพากษาชำระหนี้ติดต่อกันครบทุดงวด รวม 26 งวด (เดือน
ตุลาคม 2562 – ตุลาคม 2564) คงเหลือ 3,710,034.5 บาท นายอรรถพล
ชำระปกติ นางสาวกรอุมา ผิดนัดชำระเดือน ก.ค.-ก.ย. 64 มาชำระต่อใน
เดือน ต.ค. 64  
- เงินสดขาดบัญชี / สินค้าขาดบัญชี สหกรณ์ได้หาผู้รับผิดชอบและจัดทำ
หนังสือรับสภาพหน้ีแล้ว โดยนายธงชัย วิจิตรสมบัติ กรรมการสหกรณ์ตำแหน่ง
เลขานุการ เป็นผู้ลงนามรับผิดชอบ 
ชำระเงินในส่วนของเงินสดขาดบัญชี จำนวน 118,810 บาท   ภายในวันที่ 31 
ธันวาคม 2564 - รอผลตามกำหนดเวลา - 
ชำระเงินในส่วนของสินค้าขาดบัญชี จำนวน 53,490 บาท  ภายในวันที่ 31 
มีนาคม 2565  - รอผลตามกำหนดเวลา - 

4. สหกรณ์การเกษตร
ส่งเสริมธุรกิจฯ 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 
 

- ข้อบกพร่องจากการ
ดำเนินงาน 
- ลูกหน้ีการค้าค้าง
นาน 160,920 บาท 

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

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

ติดตามเร่งรัดการชำระ
หน้ี  

รับชำระหน้ี 56,640 บาท คงเหลือ 104,280 บาท 

2. การดำเนินงานขาดทุนสุทธิประจำปีเกินกึ่ง
หน่ึงของจำนวนทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว 

ดำเนินงานตามแผน
ปรับปรุงการดำเนินงาน  

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  - การเพ่ิมหุ้น 50,000 บาท 5,000 บาท 

  - การรับฝากเงินจากสมาชิก 500,000 บาท  ไม่มีสมาชิกมาฝากเงินเพ่ิม 

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

2,000,000 บาท (กู้เพ่ิม) 

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

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

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

 

- ทุจริต 5,176,193.87 
บาท  

 

- รับชำระ 70,000 บาทคงเหลือค้างจำนวน 
5,106,193.87 บาท 
- ติดตามการสืบทรัพยบ์ังคับคดีลูกหน้ีตามคำพิพากษา - 
แนะนำสหกรณ์ดำเนินการ - 

6. สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 
 

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

- ณ สิ้นปีบัญชี 30 มิถุนายน 2564 ปิดบัญชีเพ่ิมอีก 1 
ราย รวมปิดบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 26 ราย คงเหลือ 9 ราย 
รับชำระเพ่ิมในเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 
จำนวน 262,222 บาท รวมชำระแล้วทั้งสิ้นจำนวน 
6,755,648 บาท คงเหลือ จำนวน 3,696,203 บาท - 
เดือนกันยายน-สิงหาคม 2564 ไม่มียอดชำระเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 19 - 
- จนท.ตลาด ทำหนังสือรับสภาพหน้ีทางอาญา ชำระงวด
ละไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท งวดแรก 30 กันยายน 2564 
(หลังจากชำหน้ีแทนนายสุขเกษม ดีชัย ครบถ้วนในเดือน 
สิงหาคม 2564 – ยอดคงเหลือ 73,596 บาท) 
ครบกำหนดแล้วยังไม่ได้รับชำระหนี้ มีมติมอบหมาย
กรรมการดำเนินการทางกฎหมาย 

7. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ่อพลอย จำกัด 
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ 

- ทุจริต 891,926.84 
บาท 
 

- ติดตามการดำเนินคดี สืบพยานวันที่ 8 – 10 มิ.ย. 64 
เลื่อนการสืบพยานในเดือนตุลาคม 2564  ออกไปเป็น
วันที่ 9-11 มีนาคม 2565  

8. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูปฯ 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 

- ลูกหน้ีการค้าค้างนาน 
35 ราย ยอด 
เงิน 2,129,710  

- คงเหลือ 30 ราย รับชำระเพ่ิมเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 
2564 จำนวน 1,500 บาท รวมชำระแล้ว (ส.ค. 61 – 
ส.ค. 64) จำนวน 264,677 บาท  คงเหลือ 
1,865,033 บาท - เดือนกันยายน 2564 ยังไม่มี
รายงาน เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 
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ประเด็นข้อบกพร่อง แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

9. สหกรณ์กุ้งตราด จำกัด 
- สถานะ: 
อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข 
 

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

- นทส.มีคำสั่งให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง ดำเนินการบันทึก
บัญชีให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการเบิก
ถอนเงินจากธนาคาร ค้นหาเอกสารการเบิกถอนเพ่ือเป็น
หลักฐานการบันทึกบัญชี หากพบว่าคณะกรรมการ ผู้จัดการ 
หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์คนใดทำให้สหกรณ์เสียหาย ให้
ดำเนินการตามกฎหมาย 
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แนะนำสหกรณ์ดำเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามคำสั่ง นทส.  

10. กลุ่มเกษตรกรทำนา
หนองโสน 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 
 

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

- ติดตามความก้าวหน้าการสืบทรัพย์บังคับคดี / การเร่งรัด
ติดตามการชำระหน้ี  
- ติดตามผลการแจ้งความดำเนินคดี 
- กลุ่มอยู่ระหว่างดำเนินการขอสืบทรัพย์เพื่อบังคับคดี - 

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

1 5  1 6 

2 4 - 4 

3 - - - 

4 - - - 

รวม 9 1 10 

   มติท่ีประชุม  รับทราบ 

          3.3 ข้อสังเกตการสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   

       นางสาวสุชาดา  จินดาวงษ์  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ได้รายงานข้อสังเกตการสอบบัญชี
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ดังน้ี 
                                     ข้อสังเกตการสอบบัญชีสหกรณ ์และกลุ่มเกษตรกร 
ข้อสังเกตที่อยู่ระหว่างการแก้ไข/ติดตามการแก้ไขจนกว่าจะแล้วเสร็จ (ปี 2562-2564) จำนวน 10 แห่ง 
กสส.1 5 แห่ง กสส.1 1. สหกรณ์การเกษตรแหลมกลัด จำกัด 
    2. สหกรณ์กุ้งตราด จำกัด 
    3. สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน จำกัด 
    4. สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด 
    5. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหนองคันทรง จำกัด (กำหนดรายงาน 5/25 ต.ค.64) 

    6. สหกรณ์ชาวสวนจังหวัดตราด จำกัด (กำหนดรายงาน 28 ต.ค/25 พ.ย.64) 
กสส.2  4 แห่ง กสส.2  7. สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด 
กสส.4  1        แห่ง  8. สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด 
    9. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนดอนสูงสามัคคี จำกัด 
    10. กลุ่มเกษตรกรทำสวนนนทรี   (กำหนดรายงาน 14/25 ต.ค.64) 
กสส.4 1         แห่ง             11. สหกรณ์กองทุนสวนยางบางปิดบนร่วมใจ จำกัด 
มติท่ีประชุม  รับทราบและติดตามการดำเนินการแก้ไขข้อสังเกตจนกว่าจะแล้วเสร็จต่อไป   
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          3.4 สรุปผลการเบิก - จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565  เดือนตุลาคม 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%  
ธันวาคม 2564 65%  
มกราคม 2565 75%  
กุมภาพันธ์ 2565 94%  
มีนาคม 2565 100%  

                 
                     2) มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 หมวดรายจ่าย งบประมาณ         
ท่ีได้รับจัดสรร 

PO เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 

งบบุคลากร 1,755,700.00           - 298,060.00 1,457,640.00 16.97% 
งบดำเนินงาน 794,800.00 79,500.00 84,265.06 631,034.94 20.60% 

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

งบรายจ่ายอื่น             - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 2,753,500.00 79,500.00 585,325.06 2,088,674.94   24.14% 

               
                   3) ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2564 

ท่ี รายการ จังหวัด กลุ่มส่งเสริม 1-4 

1 ค่าไฟฟ้า 3,649.23 2,416.19 
2 ค่าโทรศัพท์  - - 
3 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4,842.82 - 
4 ค่าไปรษณีย์ 3,609.00 - 
5 ค่าน้ำประปา - 203.30  

รวม 12,101.05 2,619.49 
งบประมาณที่ได้รับ (ทั้งปี)      60,300.00  บาท 

 เบิกจ่าย                                 14,720.54  บาท 
          คงเหลือ                                 45,579.46  บาท 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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กำหนดส่งใบสำคัญเบิกและการจ่ายเงิน ของหน่วยงาน 

รายการ ค่าใช้จ่าย กำหนดส่งใบสำคัญเบิก กำหนดจ่ายเงิน 

เงินยืมทดรองราชการ 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ ดิ น ท า ง ไ ป
ราชการ ภายในจังหวัด 

ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน หลังจากอนุมัติ 

ภายใน 5 วันทำการ 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ ดิ น ท า ง ไ ป
ราชการ ต่างจังหวัด/จัด
โครงการอบรม ประชุม 

ก่อนดำเนินการ 7 วัน ก่อนดำเนินการ 3 วัน 

ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ ดิ น ท า ง ไ ป
ราชการ ภายในจังหวัด 

ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน วันที่ 20 ของทุกเดือน 

ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน วันที่ 30 ของทุกเดือน 

หมายเหตุ    1. หลักฐาน เอกสาร ส่งเบิก ต้องสมบูรณ์ครบถ้วน 
               2. เรื่อง เร่งด่วน พิจารณา เป็นกรณี 
               3. การรับเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร อย่างเดียว   

ระเบียบวาระท่ี  4  เพ่ือทราบและถือปฏิบัติ           
           4.1 ฝ่ายบริหารท่ัวไป    
                           นายธีรวุฒิ  ใจดี ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ได้แจ้งในที่ประชุมเพื่อทราบ
และถือปฏิบัติ ดังน้ี                     
                 4.1.1  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
                           ตามหนังสือ กองคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1103/6826 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 
2564  เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 น้ัน 
                           สำนักงบประมาณ ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 6 แผนงาน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 
2,591,896,000 บาท กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในภาพรวม และรายจ่ายงบลงทุน ดังน้ี  
   1. แผนการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. วงเงิน 2,591,896,000 บาท 
       1.1 แผนรายไตรมาส เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายสะสม ดังน้ี 
    ไตรมาส   รายจ่ายภาพรวมสะสม  รายจ่ายลงทุนสะสม 
  ไตรมาสที่ 1    35%    74% 
  ไตรมาสที่ 2    56%    86% 
  ไตรมาสที่ 3    79%    96% 
  ไตรมาสที่ 4    100%    100% 
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1.2 แผนรายเดือน เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม ดังน้ี 
การเบิกจ่ายสิ้นเดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภาพรวมสะสม 6% 25% 35% 40% 52% 56% 65% 75% 79% 88% 95% 100% 
งบลงทุนสะสม - 25% 74% 78% 82% 86% 90% 93% 96% 97% 98% 100% 

                                2. แผนปฏิบัติงานตามงบประมาณที่ได้รับ วงเงิน 1,357,469,200 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 52.37 ของวงเงินตาม พ.ร.บ. เน่ืองจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับจัดสรรเงินเพียง 6 เดือน  ทำให้เป้าหมาย
การเบิกจ่ายภาพรวมต้องสูงขึ้นจากแผนตามข้อ 1.1-1.2 ในช่วง 6 เดือนแรก ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565 
โดยหน่วยงานจะต้องเบิกจ่าย ดังน้ี 
                                 แผนการใช้จ่ายเงิน 2 ไตรมาสแรก (งบประมาณตามการจัดสรรงวดที่ 1) 
การเบิกจ่ายสิ้นเดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ภาพรวมสะสม 10% 45% 65% 75% 94% 100% 
และต้ังแต่เดือนเมษายน 2565 ใช้แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามข้อ 1 (1.1 - 1.2) 
                                3. งบรายจ่ายลงทุนตามข้อ 1.2 มี 2 งบรายจ่าย คือ งบลงทุนและงบเงินอุดหนุนที่
เบิกจ่าย ในลักษณะลงทุน งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ และงบเงินอุดหนุน ที่เบิกจ่ายในลักษณะลงทุน ให้ใช้จ่าย
เต็มจำนวนในไตรมาส 1 ในส่วนของงบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ก่อหน้ีผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน 
ไตรมาสที่ 1    
               4.1.2  การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ ภายหลังทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
                         ตามหนังสือ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1102/77 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 
2564  เรื่อง การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ ภายหลังทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ น้ัน 
                         กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอเรียนว่า เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจงานของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานสหกรณ์ เป็นไปอย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้ ยุติการดำเนินการพัฒนาข้าราชการ
บรรจุใหม่ ภายหลังพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น และเพื่อสร้างประสบการณ์
หลากหลายให้แก่ข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้หมุนเวียนงาน (Job Rotation) โดยการแต่งต้ัง (ย้าย) 
ให้ไปดำรงตำแหน่งอื่นภายในจังหวัด ซึ่งการบริหารจัดการอัตรากำลังให้เป็นไปตามที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ตราดเห็นว่ามีความเหมาะสม 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

4.2 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  
                 นางสาวอรฉัตร  อินทรโชติ  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์   ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือนกันยายน 2564  ดังน้ี  
                 4.2.1 ตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินผลโครงการเชื่อมโยงกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนสู่ผู้ปกครองและ
ชุมชน ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด 
                          วันที่ 18 ตุลาคม  2564 นายสุริยัน   ทองธรรมชาติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้
นายวสันต์  สุขเสมอกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินผลโครงการ
เชื่อมโยงกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนสู่ผู้ปกครองและชุมชน ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด  ตำบล
เทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยตรวจเยี่ยมแปลงผักของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 ราย 
ปรากฏว่า แปลงผักของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (ปลูกผักบุ้ง) ได้ผลผลิตและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อใช้ใน  
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การบริโภคในครัวเรือน  และมีแปลงผักของนักเรียนจำนวน 1 แปลง ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ทำให้ผลผลิต
ได้รับความเสียหายทั้งหมด ซึ่งจะได้ให้ความช่วยเหลือโดยจัดซื้อพันธุ์ผักให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว 
                  4.2.2  กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                                                                               
                    - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560,2561, 2562 จำนวน 261 ราย 
                    - จุดเรียนรู้โครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จำนวน 2 จุดเรียนรู้   (ตำบลหนองบอน ,ตำบลนนทรีย์) ดำเนินการตรวจเยี่ยมสมาชิกทฤษฎีใหม่จำนวน 145 
ราย (เสียชีวิต 3 ราย นายประยุง   ส่งศรี  นายสมควร  ตะกรุดทอง และนางสำรวย  ประกอบผล)  
 (ไม่อยู่ในพื้นที่ 3 ราย นางกฐิน  พร้ิงเพราะ นางวรรณา  แก้วเรือง และนายสุชิน  เมฆโสภณ) 
          4.2.3  สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2564 
 
 

ที ่

 
 

ประเภท 

 
จำนวน

สหกรณ์ที่
สำรวจ 

 
ไม่นำมาจัดมาตรฐาน (แห่ง) 

 
นำมาจัด
มาตรฐาน 

(แห่ง) 

ผลการจัดมาตรฐาน
สหกรณ์ 

ไม่ครบ 
2 ปี 

หยุด ชำระ
บัญชี 

รวม
ทั้งสิ้น 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 สหกรณ์การเกษตร 33 5 28 5 12 4 7 28 

2 สหกรณ์นิคม - - - - - - - - 

3 สหกรณ์ประมง 3 - 3 - - - 3 3 

4 สหกรณ์ร้านค้า 2 - 2 1 1 - - 2 

5 สหกรณ์ออมทรัพย ์ 3 - 3 3 - - - 3 

6 สหกรณ์บริการ 10 2 - - 2 8 5 3 

7 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 6 - 1 - 1 5 2 3 

รวมทั้งสิ้น 57 2 4 2 8 49 30 19 

           
                   4.2.8 สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ 2564 

ที ่ ประเภทกลุ่มเกษตรกร จำนวนกลุ่มเกษตรกร
รวมทั้งหมด 

นำมาจัดมาตรฐาน 
(กลุ่ม) 

ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

หมาย
เหตุ 

1 กลุ่มเกษตรกรทำนา 2 2 - 1   1 

2 กลุ่มเกษตรกรทำสวน 17 16 1 13   3 

3 กลุ่มเกษตรกรทำไร ่ 2 2 
 

2 
 

4 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว ์ 1 1  1  

5 กลุ่มเกษตรกรทำประมง 1 1         1 1 

                       รวมทั้งสิ้น 2 2  1 1 

* ไม่นำมาจัด 1 แห่ง กลุม่เกษตรกรทำสวนช้างทูน  (ชำระบัญชี) 
 

มาตรฐานสหกรณ์%20ปี%202564.xlsx
มาตรฐานสหกรณ์%20ปี%202564.xlsx
มาตรฐานสหกรณ์%20ปี%202564.xlsx
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกรปี%202564.xls
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกรปี%202564.xls
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกรปี%202564.xls
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        สรุปผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ประเภท ช้ัน 1 ช้ัน 2 ช้ัน 3 ช้ัน 4 รวม 
สหกรณ์ภาคการเกษตร 5 26 3 2 36 
- สหกรณ์การเกษตร 5 24 2 2 33 
- สหกรณ์นิคม      
- สหกรณ์ประมง  2 1  3 
สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 9 10 2  21 
- สหกรณ์ออมทรัพย ์ 3    3 
- สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 2 3 1  6 
- สหกรณ์ร้านค้า 1 1   2 
- สหกรณ์บริการ 3 6 1  10 

รวมท้ังสิ้น 14 36 5 2 57 
         มติท่ีประชุม   รับทราบ            
 
        4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
                 นางสาวศิริวรรณ  สุขสวัสด์ิ  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือน ดังน้ี 
       4.3.1  ขอความอนุเคราะห์ กระจายลำไยสดจากสมาชิกสหกรณ์ เพื่อระบายสินค้าของสหกรณ์ 
                          ด้วยสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด ได้รวบรวมผลผลิตลำไยสดช่อจากสมาชิกสหกรณ์ใน
ราคาที่เป็นธรรมเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตอันเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส     
โควิด-19 ส่งผลกระทบให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทุกภาคส่วนรวมถึงการประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งได้รับ
ผลกระทบต่อรายได้และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต 
                           สหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กระจายผลผลิต
จากสมาชิกสหกรณ์สู่สหกรณ์ครือข่ายช่วยซื้อผลผลิตทางการเกษตร ลำไยสดช่อ  

     มติท่ีประชุม   รับทราบ      

4.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
                  นางสาวจุฬาภา  กิสลัย  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือน ดังน้ี 
                 4.4.1  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
                           รับชำระหน้ี 
                               1. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตราด จำกัด 
                                    ชำระวันที่ 11 ตุลาคม 2564  โครงการปกติ ต้นเงิน 100,000.00  บาท 
ดอกเบี้ย    1,469.18  บาท  รวม 101,469.18  บาท   ต้นเงินคงเหลือ 550,000.00  บาท ครบกำหนด
สัญญา 31 กรกฎาคม 2565 
                                2. สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด 
                                    ชำระวันที่ 20 ตุลาคม 2564  โครงการนำลูกหลาน  ต้นเงิน 50,000.00  บาท 
กลับบ้าน ดอกเบี้ย  289.04  บาท รวม 50,289.04  บาท หมดหน้ีครบกำหนดสัญญา 22 มีนาคม 2565 
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                            ดำเนินคดี 
                            สหกรณ์ชาวสวนจังหวัดตราด จำกัดศาลสั่ง (บังคับคดี) ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 
สัญญาลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559  ยอดเงินกู้ 2,400,000 บาท วัตถุประสงค์ จัดหาสินค้ามาจำหน่าย 
ไกล่เกลี่ย ชั้นบังคับคดี ชำระไม่น้อยกว่าเดือนละ 25,000 บาท ชำระ 27 ตุลาคม 2564  ต้นเงิน       
43,416.96 บาท   ดอกเบี้ย  6,583.04 บาท  รวมทั้งสิ้น  50,000.00 บาท ต้นเงินคงเหลือ 
1,024,499.09 บาท 
                            สำรวจความต้องการเงิน กพส. 
                            สหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปลอดดอกเบี้ย 
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ให้สมาชิกที่ประสบภัยกู้ยืมเงิน รายละไม่เกิน 30,000 บาท มีสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 1 สหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด สมาชิก จำนวน 20 ราย จำนวนเงิน 600,000 บาท 
                 4.4.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการบริหารจัดการเงิน กพส.” ผ่านระบบ Zoom 
Meeting วันที่ 28 – 29 ตุลาคม  2564 
                          ผู้เข้ารับฟัง ข้าราชการ และพนักงานราชการ โดยเปิดให้เข้าระบบ 2 จุด 
                            1. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 
                            2. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ส่งเสริมพื้นที่ 
                          โครงการอบรมการวิเคราะห์สินเชื่อสหกรณ์ที่ขอกู้ ผ่านระบบ Zoom Meeting วันที่       
22– 23 พฤศจิกายน 2564  ผู้เข้ารับฟัง ข้าราชการ และพนักงานราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดตราด 
                 4.4.3 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนการผลิตและ
การตลาดงเงิน 1,000 ล้าน  ได้รับการขยายระยะเวลา โครงการ 1 ปี ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565 
                 4.4.4 เงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศ FTA  เตือนชำระหน้ีเงินกู้ คร้ังที่ 1  สหกรณ์สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและการปศุสัตว์ตราด จำกัด 
จำนวนเงิน 468,750 บาท งวดสุดท้าย ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
                4.4.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คทช.)                                       

                สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

ของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรับเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตในพื้นที่สาธารณประโยชน์ 

เกาะลอยหินดาด ต.ชำราก ส่งเสริมเลี้ยงสัตว์ปีก (เลี้ยงเป็ดไข่)   โดยการรวมกลุ่มจำนวน 7 ราย  

ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 64  
                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์  แปรรูปวัตถุดิบและผลิตผลทางการ
เกษตรของชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 
มหาวิทยาลัย) เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนและท้องถิ่น โดยการแปรรูปวัตถุดิบท้องถิ่นและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรของชุมชนในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ตะกาดหนองเหี่ยง ต.ท่ากุ่ม นำกระบกไปแปรรูปเป็นแป้ง และ
นำมาผลิตข้าวเกรียบกระบก  เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมจำนวน 20 ราย  
                   4.4.6 สำรวจสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 

                            สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้จัดทำหนังสือสำรวจสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากพายุ  
ช่วงระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2564 ไปยังสหกรณ์ภาคการเกษตร และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน จำนวน 32 
สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 21 กลุ่มเกษตรกร 
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                            ขอความร่วมมือสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำรวจสมาชิกที่ได้รับความเสียหายและการ
ดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น   ของสหกรณ์ ทาง E-mail : jurapa_ki@cpd.go.th  หรือส่งหนังสือตอบกลับมายัง
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 
                            โดยมีแบบสำรวจ จำนวน 3 แบบ ได้แก่ 
                              1. แบบสำรวจสมาชิกที่ได้รับความเสียหาย 
                              2. แบบความช่วยเหลือเบื้องต้นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
                              3. แบบความช่วยเหลือตามโครงการ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร             

          มติท่ีประชุม   รับทราบ    

          4.6 กลุ่มตรวจการสหกรณ์    
                นางสาวสุชาดา  จินดาวงษ์  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือน ดังน้ี 
                 4.6.1   ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เร่ือง การจัดเก็บและรายงานข้อมูลทางการเงิน 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 
                            สาระสำคัญ 
                              1. ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(อยู่ระหว่างรอลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 
                              2. ให้ยกเลิกการรายงานข้อมูลตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 15 – 17/2560 
                              3. “สหกรณ์ขนาดเล็ก” หมายความว่า สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียน ซึ่งมีขนาดสินทรัพย์ต่ำกว่า 5,000 บาท 
                              4. ให้สหกรณ์เร่ิมรายงานข้อมูลต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 *** สหกรณ์สามารถ
รายงานข้อมูลทางการเงิน MIS ได้ทาง www.fininfo.cpd.go.th ทั้งน้ีสามารถทดลองรายงานข้อมูลเพื่อเตรียม
ความพร้อมได้ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2564 
                         แบบรายงานข้อมูลทางการเงินประกอบด้วยแบบรายงานตามกฎกระทรวง 14 รายการ (19 
แบบรายงานย่อย) ดังน้ี  (สหกรณ์ขนาดเล็กให้รายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่ 1 – 10 และ 13 – 14 
แบบรายงานที่ 11 – 12 ไม่ต้องรายงาน) 

แบบ
รายงานที่ 

ช่ือแบบรายงาน 
ถวามถ่ีใน

การรายงาน 
หมายเหตุ 

1 งบแสดงฐานะทางการเงิน รายป ี รายงาน นทส. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 

2 งบกำไรขาดทุน รายป ี รายงาน นทส. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 

3 งบทดลอง รายเดือน รายงาน นทส. ภายใน 25 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของทุกเดือน 

4 การลงทุนในหลักทรัพย ์ รายเดือน รายงาน นทส. ภายใน 25 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของทุกเดือน 

5 ลูกหนี้การให้กู้ยืมและการฝากเงิน   

5.1 ข้อกำหนดและเง่ือนไขการให้เงินกู้ยืม รายหกเดือน รายงาน นทส. ภายใน 25 วัน นับแต่วันสิ้นเดือน ม.ีค และ ก.ย. 

5.2 ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมและการฝากเงิน 
(สถาบัน) 

รายเดือน รายงาน นทส. ภายใน 25 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของทุกเดือน 

5.3 ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมรายใหญ่ (รายบุคคล) รายเดือน รายงาน นทส. ภายใน 25 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของทุกเดือน 

                                                      

http://www.fininfo.cpd.go.th/
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แบบ
รายงานที่ 

ช่ือแบบรายงาน 
ถวามถ่ีใน

การรายงาน 
หมายเหตุ 

6 เจ้าหนี้เงินกู้และผู้ฝากเงิน 
  

6.1 การรับฝากเงินและการออกต๋ัวสัญญาใช้เงิน รายหกเดือน รายงาน นทส. ภายใน 25 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนมี.ค.และ ก.ย. 

6.2 เจ้าหน้ีเงินกู้และผู้ฝากเงิน (สถาบัน) รายเดือน รายงาน นทส. ภายใน 25 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของทุกเดือน 

6.3 เจ้าหน้ีเงินกู้และผู้ฝากเงินรายใหญ่ 
(รายบุคคล) 

รายเดือน รายงาน นทส. ภายใน 25 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของทุกเดือน 

               แบบรายงานข้อมูลทางการเงินประกอบด้วยแบบรายงานตามกฎกระทรวง 14 รายการ (19 
แบบรายงานย่อย) ดังน้ี   (สหกรณ์ขนาดเล็กให้รายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่ 1 – 10 และ 13 – 14 
แบบรายงานที่ 11 – 12 ไม่ต้องรายงาน) 

แบบ
รายงานที่ 

ช่ือแบบรายงาน 
ถวามถ่ีใน

การรายงาน 
หมายเหตุ 

7 การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง รายเดือน รายงาน นทส. ภายใน 25 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของทุกเดือน 

8 ฐานะสภาพคล่องสุทธิ รายเดือน รายงาน นทส. ภายใน 25 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของทุกเดือน 

9 รายงานการก่อหน้ี รายเดือน ไม่ต้องรายงาน เน่ืองจากใช้ข้อมูลจากแบบรายงานงบทดลอง 

10 การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงิน
สำรอง 

รายป ี รายงาน นทส. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 

11 รายงานการสอบทานหน้ี 
  

11.1 แผนการสอบทานหน้ี รายป ี รายงาน นทส. ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

11.2 ผลการสอบทานหน้ี รายป ี รายงาน นทส. ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

12 การดำรงเงินกองทุน รายเดือน ไม่ต้องรายงาน เน่ืองจากใช้ข้อมูลจากแบบรายงานงบทดลอง 

13 แบบรายงานคุณภาพลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม รายเดือน รายงาน นทส. ภายใน 25 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของทุกเดือน 

14 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำป ี รายป ี รายงาน นทส. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 

               กรณีที่สหกรณ์ขนาดเล็กใดไม่สามารถจัดเก็บและรายงานข้อมูลได้  สามารถขอขยายระยะเวลาการจัด           
เก็บและการรายงานข้อมูล โดยจัดทำแผนเตรียมความพร้อมในการรายงานข้อมูลพร้อมระบุวันที่คาดว่าจะสามารถ                                                   
รายงานข้อมูลต่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้พร้อมเหตุผล ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
ที ่ กลุ่มสหกรณ์ที่ต้องรายงาน

ข้อมูล 
ต้องรายงาน

ตั้งแต่ 
1 ม.ค. 65 เป็น

ต้นไป 

ต้องรายงานภายใน 1 ปี 
(ภายใน 31 ธ.ค. 65) 

ต้องรายงานภายใน
ระยะเวลาตามประกาศ 

นทส. 

ยกเว้นไม่
ต้องรายงาน 

1 สหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนทีม่ี
สินทรัพย์ต้ังแต่ 1,000 ล้าน
บาท แต่ไม่เกิน 5,000 บาท 

แบบรายงานที่ 1 
- 10 และ 13 – 
14 

กรณีขอขยายระยะเวลา 
แบบรายงานที่ 1 - 10 
และ 13 – 14 

- แบบรายงาน
ที่ 11 และ
12 
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ที ่ กลุ่มสหกรณ์ที่ต้องรายงาน

ข้อมูล 
ต้องรายงาน

ตั้งแต่ 
1 ม.ค. 65 เป็น

ต้นไป 

ต้องรายงานภายใน 1 ปี 
(ภายใน 31 ธ.ค. 65) 

ต้องรายงานภายใน
ระยะเวลาตามประกาศ 

นทส. 

ยกเว้นไม่
ต้องรายงาน 

2 สหกรณ์ออมทรัพย์ทีม่ี
สินทรัพย์ต่ำกว่า 
1,000 ล้านบาท 

แบบรายงานที่ 1 
- 10 และ 13 – 
14 

กรณีขอขยายระยะเวลา 
แบบรายงานที่ 1, 2, 7, 
14 

กรณีขอขยายระยะเวลา 
แบบรายงานที่ 3 - 6, 8 – 
10 และ 13 ภายใน 31 
ธ.ค. 2566 (2 ปี) 

แบบรายงาน
ที่ 11 และ
12 

3 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนทีม่ี
สินทรัพย์ต่ำกว่า 
1,000 ล้านบาท 

แบบรายงานที่ 1 
- 10 และ 13 – 
14 

กรณีขอขยายระยะเวลา 
แบบรายงานที่ 1, 2, 7, 
14 

กรณีขอขยายระยะเวลา 
แบบรายงานที่ 3 - 6, 8 – 
10 และ 13 ภายใน 31 
ธ.ค. 2567 (3 ปี) 

แบบรายงาน
ที่ 11 และ
12 

 
                 4.6.2  รายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์เดือนมกราคม – กันยายน 2564   
รายงานภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 
        สหกรณ์ที่ยังไม่รายงาน 
 1. สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและการปศุสัตว์ตราด จำกัด 
 2. สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน จำกัด 
 3. สหกรณ์เดินรถตราด จำกัด 
 4. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสามง่าม จำกัด (ไม่มีธุรกิจรับฝากเงิน) 
 5. สหกรณ์ชาวสวนจังหวัดตราด จำกัด   (ไม่มีธุรกิจรับฝากเงิน) 
 6. สหกรณ์กุ้งตราด จำกัด              (ไม่มีธุรกิจรับฝากเงิน) 
 7. ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลตราด จำกัด  (ไม่มีธุรกิจรับฝากเงิน) 
 8. สหกรณ์ตราดยางพารา จำกัด   (ไม่มีธุรกิจรับฝากเงิน) 
เดือนตุลาคม 2564   สหกรณ์ที่มีธุรกิจรับฝากเงินทุกแห่ง รายงานภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 
            มติท่ีประชุม  รับทราบ 

4.6  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-4   
       กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 

                  นางสาววรัญชลี  รัตนพิทักษ์  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือน ดังน้ี   
                   4.6.1  ประชุมใหญ่ประจำปี  
                             1. สหกรณ์การเกษตรการเกษตรแหลมกลัด จำกัด  
                                  วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นางสาวชลลดา ลี้มงคล ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
ปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 ของสหกรณ์การเกษตรแหลม
กลัด จำกัด ณ ศาลาวัดท่าเส้น ซึ่งสหกรณ์มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินธุรกิจ ประจำปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 
จำนวน 499,666.07 บาท โดยยึดหลัก D-M-H-T-T ในการจัดประชุม  
                             2. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ตราด จำกัด 
                                วันที่ 14 ตุลาคม 2564  นายสุริยัน  ทองธรรมชาติ สหกรณ์จังหวัดตราด เข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (รอบที่2) (สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564)  ของสหกรณ์การเกษตร 
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เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ตราด จำกัด โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม 
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยมีวาระเพื่อรับทราบผลการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ ผลการตรวจกิจการ และกำหนดแผนงานประจำปี รวมถึงการเลือกต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินการ ซึ่งในการประชุมใหญ่ในคร้ังน้ีได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 อย่างเคร่งครัด 
                            3. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วงน้ำขาว จำกัดด 
                            วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางสาววรัญชลี  รัตนพิทักษ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์                 
เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วงน้ำขาว จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 
2564 ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วงน้ำขาว จำกัด ซึ่งสหกรณ์มีผลกำไรสุ่ทธิ 295,018.32 บาท โดยการ
จัดประชุมได้ยึดหลัก D-M-H-T-T ในการจัดประชุม  
                         4. สหกรณ์สวนปาล์มน้ำมัน จ.ตราด จำกัด 
                            วันที่ 26 ตุลาคม 2564  นายธีระศักด์ิ กิมยู่ฮะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม 1 และนางสาว
ชลลดา ลี้มงคล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (รอบที่2) (สำหรับปี
บัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564)  ของสหกรณ์สวนปาล์มน้ำมัน จ.ตราด จำกัด ณ สหกรณ์สวนปาล์มน้ำมัน
จังหวัดตราด จำกัด อ.เมืองตราด จ.ตราด  โดยมีวาระพิจารณาหยุดดำเนินธุรกิจ วาระตรวจสอบและประเมิน
ทรัพย์สินของสหกรณ์เพื่อชำระหน้ี  และวาระการเลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งในการประชุมใหญ่ในคร้ังน้ี
ได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

          4.7  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  2 
                  นางสาวพิกุล  คุ้มปลี  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือน ดังน้ี 
         4.7.1  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  (นัดคร้ังที่2) 
                             วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสุริยัน ทองธรรมชาติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมาย กลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ในการประชุมได้
ดำเนินการเป็นไปตามมาตรการของภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19  
                                 1. กลุ่มเกษตรกรทำไร่เขาสมิง มีสมาชิกเข้าประชุมจำนวน 32 คน (จากสมาชิกทั้งสิ้น 
206 คน)  ในปีบัญชี กลุ่มเกษตรกรได้ดำเนินธุรกิจสินเชื่อเพียงด้านเดียว จากการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกรมีผล
กำไรสุทธิ 17,042.62 บาท 
                                 2. กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งนนทรี  มีสมาชิกเข้าประชุมจำนวน 22 คน (จากสมาชิก
ทั้งสิ้น 39 คน)  ในปีบัญชี กลุ่มเกษตรกรได้ดำเนินธุรกิจสินเชื่อเพียงด้านเดียว จากการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกรมี
ผลกำไรสุทธิ 14,510.22 บาท 
                                 3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะตอ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  
                                     วันที่  20 ตุลาคม 2564 นายสุริยัน ทองธรรมชาติ สหกรณ์ จังหวัดตราด 
มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะตอ ประจำปี 2563          
( สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ) โดยมีสมาชิกเข้าประชุมจำนวน 35 คน (จากสมาชิกทั้งสิ้น 61 คน)  ในปี
บัญชีกลุ่มเกษตรกรได้ดำเนินธุรกิจสินเชื่อเพียงด้านเดียว โดยให้สินเชื่อแก่สมาชิก 14 ราย เป็นเงิน 135,000 
บาท  จากการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกรมีผลขาดทุนสุทธิ 7,995.34 บาท ในการประชุมได้ดำเนินการเป็นไปตาม
มาตรการของภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
 
 



                  
                    
                                                                   -17- 
 
 
แผนประชุมใหญ่ เดือนพฤศจิกายน 

วัน - เวลา เวลา สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร สถานท่ี 

4 พ.ย. 2564 13.00 น. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านท่าโสม จำกัด ศาลาการเปรียญ วัดท่าโสม ต.ท่าโสม 

15 พ.ย. 2564 09.00 น. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสลัก จำกัด 
โรงงานผลิตยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน 
ต.ท่าโสม 

19 พ.ย. 2564 09.00 น. สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด 
สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด  ต.
เขาสมิง 

22 พ.ย. 2564 13.00 น. 
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ 
จำกัด 

ศาลาการเปรียญ วัดเสนาณรงค์ ต.
ประณีต 

24 พ.ย. 2564 13.00 น. 
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านท่าโสม 
จำกัด 

บ้านพักประธานกรรมการ  ต.ท่าโสม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

        กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  3  
                  นางสาวพรรษรัชต์  ตติชรา  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือน ดังน้ี  
        -ไม่มี-  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

                 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  4  
                  นายทิวา  ศีติสาร  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน ดังน้ี 
                  -ไม่มี- 
          มติท่ีประชุม   รับทราบ                                                       

ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองเพ่ือพิจารณา  
                    5.1  แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
                  นางภณิดา บุญเนาว์  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ได้กล่าวรายงานแผนการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังน้ี 
                   ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกาศถือใช้ในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 และมีผลให้บังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมี
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสำนักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว 
 
 



 
                                                                   -18- 
 
 
                    ในการน้ี กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อนุมติแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้หน่วยงานถือปฏิบัติโดยให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดและผลของงานที่
ดำเนินการ ซึ่งกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน 

           มติท่ีประชุม  รับทราบและปฏิบัติต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  6   เร่ืองอ่ืนๆ   

         นายธีรวุฒิ  ใจดี  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ได้แจ้งในที่ประชุมโดยสังเขป ดังน้ี 
           6.1  กำหนดการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดตราด คร้ังที่ 11/2564 โดยกำหนดจัดฯ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น.    

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

         เมื่อไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องใด ๆ ในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณ และปิดประชุม  
 
  

                                                                                    ปิดประชุม  เวลา  12.00 น. 
 
 

                                                      สุรัตน์  อรุณรัตน์       
                                                                                                     (นางสาวสุรัตน์  อรุณรัตน์) 
                                                                                                   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 

 

 

                                                                                                    ธีรวฒิุ  ใจดี   
                                                                                                (นายธีรวุฒิ  ใจดี) 
                                                                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม   

 


