
 
รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 

ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 
ครั้งที ่12/2๕65 วันที่ 15 ธันวาคม ๒๕65 
ณ  ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 

 
ผู้เข้าประชุม  จ านวน  27 คน    
 
1. นายสนิท  ต้นสมบัติ                  สหกรณ์จังหวัดตราด                                             
2. นายประสาน  พะนอจันทร์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์          
3. นายวสันต์  สุขเสมอกุล    ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์             
4. นายธีรวุฒิ  ใจดี   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
5. นายธีระศักดิ์  กิมยู่ฮะ            ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
6. นางสาวศิริวรรณ  สุขสวัสดิ์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2    
7. นางสาวพรรษรัชต์  ตติชรา  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  
8. สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ              ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์                          
9. นายอนันต์  ยังสติ                นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
10. นางสาวจุฬาภา  กิสลัย           นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
11. นายอ านาจ  กูลกัลยา  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
12. นางสาวพิกุล  คุ้มปลี   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
13. นายณัฐชนน  สรรพนุเคราะห์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
14. นางสาวบุหงา  ช านาญไพร  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
15. นางสาวณัฐมน  เปี่ยมปฐม  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
16. นางวิริยา  สีนวล   นักวิชาการสหกรณ์ 
17. นางสาวอรฉัตร อินทรโชติ  นักวิชาการสหกรณ์ 
18. นางสาวภัสธิดา  วิรันทนา  นักวิชาการสหกรณ์ 
19. นางสาวพิมลรัตน์  ทิมดอน              นักวิชาการสหกรณ์ 
20. นางสาวศิริลักษณ์  รัยวรัก           นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
21. นางภณิดา บุญเนาว์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
22 นางสาวจันทรจิรา  ช่วยทุกข์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  
23. นางปิยพร  บุญชู   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
24. นางสาววรัญชลี  รัตนพิทักษ์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   
25. นางสาวสุปราณี  สุขสวัสดิ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
26. นางสาวสุทธิรักษ์  วงษ์ทองดี  เจ้าพนักงานธุรการ 
27. นางสาวสุรัตน์ อรุณรัตน์  เจ้าพนักงานธุรการ        

ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม    จ านวน  6 คน 

1 นายธนทัศน์ ทิมกระจ่าง           ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์   ไปราชการ  
2. นายทิวา  ศีติสาร   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4                            ลาพักผ่อน 
3. นางบุศริน  ธันยาวาท         เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน                       ไปราชการ 
4. นางสาวชลลดา  ลี้มงคล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ           ไปราชการ 
5. นางสาวประกายวรรณ ไกรนารถ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ                                   ไปราชการ 
6. นายชโยดม  กัณหวงศ์   นิติกร                 ไปราชการ 
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เริ่มประชุมเวลา 08.00 น. 

                        เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายสนิท  ต้นสมบัติ  สหกรณ์จังหวัดตราด ประธานในที่ประชุมเปิด
การประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระก่อนการประชุม 
     1. น าสวดมนต์ 
     2. กิจกรรมออกก าลังกาย 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                           1.1  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 
                                  นายสนิท  ต้นสมบัติ  ต าแหน่ง  สหกรณ์จงหวัดตราด ได้รายงานผลการเข้าร่วม
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ  ดังนี้ 
                             แนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่/ย้ายไป  
                  ย้ายมา   1. นายอิสรยศ   เอนก  ย้ายมาด ารงต าแหน่ง พัฒนาการจังหวัดตราด                      
                             2. นายบุญนาก  ถิระสวัสดี  ย้ายมาด ารงต าแหน่ง  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด 
                             3. นายวีระ อุ่นอก ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด 
                             4. นายพีรพล  ลือล่า  ย้ายมาด ารงต าแหน่ง นายอ าเภอเมืองตราด 
                             5. นายวิจิตร  พาพลงาม ย้ายมาด ารงต าแหน่ง นายอ าเภอคลองใหญ่ 
                             6. พันจ่าเอกสุริยา ภู่สวัสดิ์ ย้ายมาด ารงต าแหน่ง นายอ าเภอเกาะกูด 
จังหวัดสมุทรปราการ          
                  ย้ายไป 
                              1. นายมนตรี  ฮมแสน ย้ายไปด ารงต าแหน่งพัฒนาการจังหวัดนครพนม 
                              2. นายนกุล  สมบูรณ์ภัทรกิจ  ย้ายไปด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี 
                              3. นายภิรมย์  ชุมนุม  ย้ายไปด ารงต าแหน่ง นายอ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
                              4. นายสุนทร  มูเนาวาเราะ ย้ายไปด ารงต าแหน่ง  นายอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
             5.  นายบันลือ วรรธนพันธุ์  ย้ ายไปด ารงต าแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

         มติที่ประชุม  รับทราบ      

                          1.2  แนะน าข้าราชการมาบรรจุใหม่ จ านวน 2 ราย  
                                 1)  นางสาวบุหงา  ช านาญไพร  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  สังกัด กลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 
                                 2)  นางสาวณัฐมน  เปี่ยมปฐม  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  สังกัด กลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์  1 (อ าเภอเมืองตราด แหลมงอบ) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 
                        1.3 การลงพ้ืนที่ตรวจราชการติดตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา 
ไทยเศรษฐ์) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
                              ขอขอบคุณบุคลากรส านักงานสหกรณ์จังหวัดทุกท่านที่ร่วมต้อนรับการลงพ้ืนที่ตรวจ
ราชการติดตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2565 ณ อ าเภอเกาะช้าง และอ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
                 มติที่ประชุม  รับทราบ      
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

                  ฝ่ายบริหารทั่วไป  ได้บรรจุรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565        
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการทุกท่านได้ทราบใน  เว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/trat/ 
“หัวข้อรายงานการประชุมจ าเดือน” ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด และเปิดในที่ประชุมให้ทุกคนได้อ่าน
พร้อมกัน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม   

            มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 

ระเบียบวาระท่ี  3  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว           
           3.1 การช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เลิกอยู่ระหว่างช าระบัญชี    
                    นางสาวอรฉัตร  อินทรโชติ  ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์  ได้รายงานความก้าวหน้าในการช าระ
บัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 จ านวน 2 แห่ง ดังนี้ 
                        3.1.1  เลิกอยู่ระหว่างช าระบัญชี 

/กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ ผู้ช าระบัญชี    การด าเนินงาน

1. สหกรณ์โคนมเมืองตราด จ ากัด 
(เลิก 29 เมษายน 2556) 

นายธีระศักดิ์  กิมยู่ฮะ 
ขั้นที่ 6 อยู่ระหว่างการจัดการทรัพย์สิน – หนี้สิน 

2. กลุ่มเกษตรกรท าสวนช้างทูน 
(เลิก 3 ธันวาคม 2562) 

นางสาวพิกุล  คุ้มปลี ขั้นที่ 6 อยู่ระหว่างการจัดการทรัพย์สิน - หนี้สิน 
 

                  3.2 การแก้ไขปัญหาการทุจริต/ ข้อบกพร่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                   สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  ได้รายงานการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต/ข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 10 แห่ง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน  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 / ขายทรัพย์ที่ได้รับโอน
มาเป็นของสหกรณ์ - ขายบ้านแล้ว ราคา 600,000 บาท ช าระงวด
แรก 50,000 บาท เรียบร้อยแล้ว และช าระรายเดือนในเดือน
พฤศจิกายน 2564 – กรกฎาคม 2565 งวดละ 25,000 บาท 
รวมช าระทั้งสิ้น 375,000 บาท คงเหลือ 225,000 บาท ที่เหลือ
ผ่อนช าระตามตกลงจนกว่าจะครบถ้วน - 
- เงินยืมทดรองนายวิโรจน์จ านวน 350,000 บาท  - 
สหกรณ์ยังไม่ได้รับช าระคืน 
- คดีอาญา: นายกนก  ทรัพย์ทวี (มรณภาพ) คดีอาญาระงับไป 

 
 
 
 
 
 
 

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

2. ร้านสหกรณ์จังหวัด
ตราด จ ากัด 
- สถานะ: 
เสร็จสิ้นติดตาม 
 

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

- 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)  
- การจ่ายคืนโบนัสคณะกรรมการฯ 849,062.01 บาท ณ 30 
เมษายน 2564 รวมจ่ายคืน 402,634.26 บาท คงเหลือ 446,
427.75 บาท ไม่มียอดช าระเพ่ิม / อยู่ระหว่างการด าเนินคดี 
- การด าเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม ศาลด าเนินการสืบพยานเมื่อวันที่ 
21 – 22 มิถุนายน 2565 

3. สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้ง
ตราดยั่งยืน จ ากัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้น
ติดตาม 

 - ทุจริต 
3,847,034.50 
บาท 

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

4. สหกรณ์การเกษตร
ส่งเสริมธุรกิจฯ 
- สถานะ: เสร็จสิ้น
ติดตาม 

- ข้อบกพร่องจาก
การด าเนินงาน 
- ลูกหนี้การค้าค้าง
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
เนี่ยนบ้านดินแดง จ ากัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้น
ติดตาม 

 - ทุจริต 
5,176,193.87 
บาท 

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

6. สหกรณ์การเกษตร 
เขาสมิง จ ากัด 
- สถานะ: 
เสร็จสิ้นติดตาม 
 

- ลูกหนี้การค้าค้าง
นาน 9,525,552.-  
- การด าเนินคดีกับ
อดีตเจ้าหน้าที่ตลาด 
- 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 าระแล้วทั้งสิ้น
จ านวน 6,105,145 บาท คงเหลือ จ านวน 3,668,105 บาท 
- กรณีของนายชัชชัย ชลชีพ สหกรณ์ได้ด าเนินการท าหนังสือรับสภาพ
หนี้ทางอาญา ให้ช าระเงินให้สหกรณ์ฯ เป็นเงิน 1,202,117.46 บาท 
กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยให้ผ่อนช าระเป็นรายงวด งวด
ละไม่ต่ ากว่า 10,000 บาท โดยก าหนดช าระงวดแรกวันที่ 30 
กันยายน 2564 และช าระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 10 ปี ณ 
สิงหาคม 2565  ช าระรวมทั้งสิ้น 90,000.- บาท (ไม่มีช าระ
เพ่ิมเติม)  
- กรณีนายสุขเกษม ดีชัย  อยู่ระหว่างประสานทนายความด าเนินการ
ยึดทรัพย์บังคับคดี  (ณ สิงหาคม 2564  ยอดคงเหลือ 73,596 
บาท) 
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สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ข้อบกพร่อง  ความก้าวหน้า  

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

- ทุจริต 891,926.84 
บาท 

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

8. สหกรณ์การเกษตร
เพ่ือการแปรรูปฯ จก. 
- สถานะ: เสร็จสิ้น
ติดตาม 

- ลูกหนี้การค้าค้างนาน 
35 ราย ยอดเงิน 
2,129,710 บาท 

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

9. กลุ่มเกษตรกรท านา
หนองโสน 
- สถานะ: 
เสร็จสิ้นติดตาม 
 

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

- ติดตามความก้าวหน้าการสืบทรัพย์บังคับคดี / การเร่งรัด
ติดตามการช าระหนี้  
- ติดตามผลการแจ้งความด าเนินคดี 
- ด าเนินการสืบทรัพย์เพ่ือบังคับคดีในวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2564 พบมีท่ีดินจ านวน 6 แปลง –  
- อยู่ระหว่างการด าเนินการบังคับคดี 

10. สหกรณ์กุ้งตราด 
จ ากัด 
 

มีข้อบกพร่อง 2 ประเด็น 
ประเด็นการเบิกถอนเงิน 
150,000 บาท ได้รับ
การแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
คงเหลือประเด็น
ข้อบกพร่องในส่วนที่ยัง
ไม่รายงาน 1 ประเด็น 

- จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกบัญชีใน
เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นมา พบว่าสหกรณ์บันทึกรายการรับ 
- จ่ายเงิน ไม่เป็นปัจจุบัน และสหกรณ์ไม่มีเอกสารให้ตรวจสอบ 
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงปัจจุบัน ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์ผู้รับผิดชอบติดตามให้สหกรณ์รายงานผลการแก้ไข
ข้อบกพร่อง เพื่อรายงานความก้าวหน้าให้ที่ประชุม จกบ.ทราบ
ต่อไป 

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

 1 5 1 6 

 2 4 - 4 

 3 - - - 

 4 - - - 

 รวม 9 1 10 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
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          3.3 ข้อสังเกตการสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   

                  สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ  ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  ได้รายงานข้อสังเกตการสอบ
บัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ดังนี้ 
                                     ข้อสังเกตการสอบบัญชีสหกรณ ์และกลุ่มเกษตรกร 
ข้อสังเกตที่อยู่ระหว่างการแก้ไข/ติดตามการแก้ไขจนกว่าจะแล้วเสร็จ (ปี 2562-2564) จ านวน 10 แห่ง 
กสส.1 4 แห่ง กสส.1 1. สหกรณ์การเกษตรแหลมกลัด จ ากัด  
    2. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตราด จ ากัด  
    3. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.ตราด จ ากัด  
    4. สหกรณผ์ู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน จ ากัด (ข้อสังเกตใหม่) 
กสส.2  6 แห่ง กสส.2  5. สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จ ากัด         
    6. สหกรณ์เกษตรเขาสมิง จ ากัด    
    7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดินแดง จ ากัด      
                              8. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จ ากัด   
กสส.4 2         แห่ง   กสส.4   9. สหกรณ์กองทุนสวนยางบางปิดบนร่วมใจ จ ากัด 
                                    10. สหกรณ์บริการเกาะช้าง จ ากัด 
มติที่ประชุม  รับทราบและติดตามการด าเนินการแก้ไขข้อสังเกตจนกว่าจะแล้วเสร็จต่อไป  

 3.4  การรายงานผลข้อมูล Profile สหกรณ์ 

                   นายธีรวุฒิ  ใจดี  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ได้รายงานฯ ดังนี้   

โปรไฟล์สหกรณ์ 

                                                                                             ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 

ผู้รับผิดชอบ จ านวนสหกรณ์
ทั้งหมด 

จ านวนสหกรณ์ที่
ได้ส่งมาแล้ว 

จ านวนสหกรณ์ที่ได้
บันทึกในระบบ 

จ านวนสหกรณ์
ที่ยังไม่ได้ส่ง 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 25 แห่ง 16  แห่ง 16 แห่ง 

  

9 แห่ง 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 20 แห่ง 14 แห่ง 8 แห่ง 6 แห่ง 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 5  แห่ง 5  แห่ง - - 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 5 แห่ง 2  แห่ง - 3 แห่ง 

สหกรณ์ท้ังหมด  55  แห่ง 
สหกรณ์ท่ีจัดส่งแล้ว  24  แห่ง    32.73% 
สหกรณ์ท่ียังไม่ได้จัดส่ง   31  แห่ง 
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โปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร 

                                                                                              ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 

ผู้รับผิดชอบ จ านวนสหกรณ์
ทั้งหมด 

จ านวนสหกรณ์ที่
ได้ส่งมาแล้ว 

จ านวนสหกรณ์ที่ได้
บันทึกในระบบ 

จ านวนสหกรณ์ที่ยัง
ไม่ได้ส่ง 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 8  แห่ง 8  แห่ง 8  แห่ง - 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 11 แห่ง 11 แห่ง 11 แห่ง - 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 - - - - 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 3 แห่ง 3  แห่ง 3  แห่ง - 

สหกรณ์ท้ังหมด  22  แห่ง 
สหกรณ์ท่ีจัดส่งแล้ว  22  แห่ง   100% 
สหกรณ์ท่ียังไม่ได้จัดส่ง   0 แห่ง 
        มติที่ประชุม  รับทราบ 

          3.5.1 สรุปผลการเบิก - จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566  เดือนพฤศจิกายน 2565  
      นายธีรวุฒิ ใจดี  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566  ต่อที่ประชุม ดังนี้    
1) แผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน ตุลาคม – มีนาคม 2566 

เดือน 
เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย 

ภาพรวมสะสม ภาพรวมสะสม 
ตุลาคม 2565 15% 17.32% 
พฤศจิกายน 2565 45% 61.85% 
ธันวาคม  2565 65%  
มกราคม 2566 75%  
กุมภาพันธ์ 2566 86%  
มีนาคม 2566 100%  

        
       2) มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร PO เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
งบบุคลากร 1,821,300.00        - 619,960.00 1,201,340.00 34.03% 

งบด าเนินงาน 1,494,240.00 91,000.00 465,621.57 937,618.43 37.25% 
งบลงทุน - - - - - 

งบอุดหนุน 2,292,067.94 - 2,292,067.94 - 100% 
งบรายจ่ายอื่น                       - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 5,607,607.94 91,000.00 3,377,649.51 2,138,958.43  61.85% 
               



 
                                                               -8- 
 
   3) ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 

ที ่ รายการ จังหวัด กลุ่มส่งเสริม 1-4 

1 ค่าไฟฟ้า 4,176.97 4,040.01 
2 ค่าโทรศัพท์  3,215.35 961.93 
3 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4,844.96 - 
4 ค่าไปรษณีย์ 2,151.00 - 
5 ค่าน้ าประปา - 203.30 

 รวม 14,388.20 5,205.24 
งบประมาณท่ีได้รับ (ท้ังปี)          95,000.00  บาท 

 เบิกจ่าย                              38,269.95  บาท 
          คงเหลือ                              56,730.05  บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ                   

3.5.2 สรุปผลการใช้รถยนต์ราชการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2565  

ล าดับ ทะเบียน 
รถยนต์ 

จ านวน 
ครั้งที่ใช้ 

จ านวน 
(ลิตร) 

ค่าน้ ามัน 
(บาท) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

   อัตราการสิ้นเปลือง 

1. กง 4244 11 144.18 5,050 2,064 14.32 
2. กข 6559 21 85.64 3,000 1,129 13.18 
3. กค 2988 19 94.78 3,320 1,102 11.63 
4. นข 1616 6 82.72 2,900 797 9.63 
5 กค 9565 7 355.21 12,580 4,030 11.35 

                 รวม 64 762.53 26,850 9,122 11.96 

*อัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ย 11.96 กม./ลิตร (ราคาน้ ามันลิตรละ 35 บาท) ระยะทางถัวเฉลี่ยจากจ านวนน้ ามัน 
*เฉพาะเครดิตน้ ามัน  ไม่รวมน้ ามันที่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

3.5.3 สรุปผลการใช้ไปรษณีย์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565  

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

พฤศจิกายน 2565 14 2,578 
  มติที่ประชุม  รับทราบ   
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3.5.4 รายงานผลการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

1 งานส่งเสรมิและพัฒนาสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรใหม้ีความเขม้แข็งตามศักยภาพ (กสส.ร่วมกับกลุ่มงานวิชาการ) 

 งบประมาณ บาท 182,900 12,600 6.89 

  ตัวช้ีวัดระดับกจิกรรมหลัก
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพัฒนาใหม้ี
ความเข้มแข็งตามศักยภาพ (ทุกสถานะ) 

 
แห่ง 

 
79 

 
77 

 
97.47 

 2. จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมของ 
สมาชิกต่อหนีส้ินของสมาชิกเพิ่มขึน้จากปีก่อนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 63         -  

 3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีสถานะด าเนินการมีอัตราการ 
ขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น 
         - สหกรณ ์
         - กลุ่มเกษตรกร 

 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
 

1 
1 

 
 

-21.42 
554.09 

 

 4. สหกรณม์ีความเขม้แข็งในระดบั 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 91 18.19  

 5. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งในระดับ 1 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 -  

 6. สหกรณ์ที่น ามาจัดเกณฑม์าตรฐานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ 
กรมส่งเสรมิสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 2.04  

 7. กลุ่มเกษตรกรที่น ามาจดัเกณฑม์าตรฐานผ่านเกณฑม์าตรฐาน
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 81 23.81  

 8. สหกรณ/์กลุม่เกษตรกรสามารถจัดท างบการเงินและปิดบญัชี 
ประจ าปไีดภ้ายใน 30 วัน นับแตว่ันสิ้นปีทางบัญชี 

ร้อยละ 100 7.80  

 9. สหกรณ/์กลุม่เกษตรกรที่จัดตั้งใหม่ในปี 2566 สามารถ 
ด าเนินกิจการได้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 100 -  

 10. ผลการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีก าไร 
ประจ าป ี

ร้อยละ 100 3.90  

  2 งานก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (กตส./กลุม่งานวิชาการ/กสส.) 

 งบประมาณ บาท 66,100 -  

 1. จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ ครั้ง 1   

 2. ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25) แห่ง 13   

 3. ตรวจการตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15) แห่ง 8   

 4. ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง แห่ง 10   

 5. จัดประชุมคณะท างานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการ 
ด าเนินงานของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) 

ครั้ง 4   

 6. ช าระบญัชีสหกรณ ์ แห่ง 2   
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แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผน ผล ร้อยละ  

  1 โครงการช่วยเหลือหนีส้มาชิกสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร (กบส.) บาท 2,292067.94 2,292067.94 100 

  ตัวช้ีวัดกิจกรรมหลัก
1. สมาชิกสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเกษตร
ได้รับการลดภาระดอกเบี้ย 

 
ราย 

 
2,590 

 
2,590 

 
2,590 

 2. จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมของ 
สมาชิกเพิ่มขึ้น 

ร้อย
ละ 

62   

  งานท่ีด าเนินการ
1. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรเป้าหมาย 

 
แห่ง 

 
7 

 
7 

 
100 

   1 โครงการแกไ้ขปัญหาหนี้สินและพฒันาคุณภาพชีวิตสมาชิก 
สหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ (กพส.) 

บาท 14,400 -  

  ตัวช้ีวัดกิจกรรมหลัก
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทีม่หีนี้ค้าง (NPL) ได้รับการส่งเสริม 
ให้มีการบริหารจดัการสินเช่ือท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
แห่ง 

 
9 

  

 2. สมาชิกสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมภีาระ 
หนี้ค้างลดลงเฉลี่ย 

ร้อย
ละ 

10   

  งานท่ีด าเนินการ
1. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อการบริหารคณุภาพหนี้อย่าง
ยั่งยืนในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเปา้หมาย 

 
ครั้ง 

 
1 

  

 2. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนด้านการฟื้นฟู 
และพัฒนาอาชีพให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรรวมทั้ง 
สนับสนุนช่องทางการตลาด (ออนไลน/์ออฟไลน์) ที่เหมาะสม 

แห่ง 9   

 
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

  1 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กจส.) บาท 44,160 -  

  ตัวช้ีวัดกิจกรรมหลัก
1. สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด ารไิด้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 

 
แห่ง 

 
1 

  

 2. โรงเรียนในพ้ืนท่ีโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด ารไิด้รับการ 
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ ์

แห่ง 3   

 3. สหกรณ์ในพื้นที่โครงการฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 56   

 4. สหกรณ์ในพื้นที่โครงการฯ มีอัตราการขยายตัวของปรมิาณธรุกิจ 
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3   
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แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

1.1 กิจกรรม ส่งเสริมการสหกรณต์ามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ บาท -      -  

 1. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง และหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพืน้ท่ี เพื่อแนะน า ส่งเสรมิสหกรณ์ใน
พื้นที่โครงการ ด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

หน่วยงาน 6   

1.2 กิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณน์ักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ  สยาม
บรมราชกุมาร ี

บาท 19,240      -  

 1. แนะน า ส่งเสรมิ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์ใน
ภาคทฤษฎี โดยจัดให้มีปลีะไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อโรงเรียน 

ครั้ง 4   

 2. จัดกิจกรรมหรือแนะน าการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์ 
แก่ครูผูร้ับผดิชอบ/ผู้บริหารโรงเรยีน 

โรงเรียน 2   

 3. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา (โรงเรยีนละ 12 คน จ านวน 1 วัน) ร.ร./ราย 2/24   

 4. ประเมินผลการเรยีนเด็กนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน 2   

 5. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนส าหรับเปน็เงินรางวัล รายการ 1   

1.3 กิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณน์ักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง      
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สริิวัฒนาพรรณวดี 

บาท 8,620     -  

 1. แนะน า ส่งเสรมิ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์ใน
ภาคทฤษฎี โดยจัดให้มีปลีะไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อโรงเรียน 

ครั้ง 2   

 2. จัดกิจกรรมหรือแนะน าการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์ 
แก่ครูผูร้ับผดิชอบ/ผู้บริหารโรงเรยีน 

โรงเรียน 1   

 3. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา (โรงเรยีนละ 12 คน จ านวน 1 วัน) ร.ร./ราย 1/12   

 4. ประเมินผลการเรยีนเด็กนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน 1   

 1.4 กิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมมกฎุราชกุมาร  

บาท 9,100     -  

 1. ด าเนินการกิจกรรมคลินิกสหกรณ์ ภายใต้โครงการคลินิกเกษตร 
เคลื่อนที่ฯ ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

ราย/ครั้ง 300/4   

 1.5 กิจกรรม ขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตร 

บาท 3,200 -  

 1. แนะน า ส่งเสรมิ สนับสนุนสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร/สมาชิกให้น า
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 

แห่ง 5   

 2. ประชุมช้ีแจงคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ครั้ง 1   

 3. คัดเลือกสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร ที่ได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ 
พอเพียงไปประยุกต์ใช้และสามารถเป็นแบบอย่างได ้

แห่ง 2   
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แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

  1 โครงการส่งเสริมการแปรรปูสินค้าเกษตร (กพส.) บาท 24,100 -  

  ตัวช้ีวัดกิจกรรมหลัก
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
แปรรูปผลผลติ 

 
แห่ง 

 
1 

  

 2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการมมีูลค่าการจ าหนา่ย 
สินค้า/ผลติภณัฑ์แปรรูปเพิม่ขึ้น ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 10   

  งานท่ีด าเนินการ
1. จัดอบรมส่งเสรมิองค์ความรูด้้านการวิเคราะห์ตลาดหรือแปรรูปหรือ 
การท าบรรจุภณัฑ ์

 
แห่ง/ราย 

 
1/15 

  

 2. ติดตามกิจกรรมการส่งเสรมิองค์ความรู้ดา้นการวิเคราะห์ตลาดหรือ 
การแปรรปูหรือการจัดท าบรรจภุณัฑ ์

แห่ง 1   

  2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบนัเกษตรกร (กจส.) บาท 49,800 -  

  ตัวช้ีวัดกิจกรรมหลัก
1. สหกรณภ์าคการเกษตรและกลุม่เกษตรกรได้รับการส่งเสรมิและ 
พัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็ง 

 
แห่ง 

 
4 

  

 2. สหกรณภ์าคการเกษตรและกลุม่เกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ระดับช้ัน 1  
สามารถรักษาความเข้มแข็งในระดับชั้น 1 ได ้

ร้อยละ 100   

 3. สหกรณภ์าคการเกษตรและกลุม่เกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ระดับช้ัน 2  
สามารถยกระดับความเข้มแข็งขึ้นสู่ระดับชั้น 1 ได ้

ร้อยละ 60   

 4. สหกรณภ์าคการเกษตรและกลุม่เกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ระดับช้ัน 3  
สามารถยกระดับความเข้มแข็งขึ้นสู่ระดับชั้น 1 หรือ 2 ได้ 

ร้อยละ 60   

  งานท่ีด าเนินการ
1. ประชุมเพื่อจัดท าแผน/ขับเคลือ่น/ติดตามการยกระดับ 
ความเข้มแข็ง 

 
แห่ง 

 
4 

  

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

  3 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (กพส.) บาท 12,500 -  

  ตัวช้ีวัดกิจกรรมหลัก
1. แปลงใหญส่หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไดร้ับการส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการร่วมกันตลอดห่วงโซ่ ไม่น้อยกว่า 

 
แปลง 

 
5 

  

 2. แปลงใหญส่หกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปี 2564 ไดร้ับการสนับสนุนให้มี 
การเช่ือมโยงตลาดเครือข่าย ไม่นอ้ยกว่า 

แปลง 8   

 3. แปลงใหญส่หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลงเฉลี่ย        
ไม่น้อยกว่า 

บาท/ไร ่ 1,200   
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แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

  งานท่ีด าเนินการ
1. แนะน าส่งเสริม ก ากับ ติดตามกลุ่มเป้าหมายภายใตโ้ครงการ 
2. จัดประชุมการบริหารจัดการร่วมกันตลอดห่วงโซ่ 

 
แปลง 

แปลง/ราย 

 
13 

5/25 

  

  4 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (กพส.) บาท 12,500     

  ตัวช้ีวัดกิจกรรมหลัก
 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสรมิให้สมาชิกท าเกษตรปลอดภัย 

แห่ง 1   

 2. สมาชิกสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรไดร้ับการส่งเสริมท าการเกษตร 
ปลอดภัย 

ราย 11   

 3. เกษตรกรสมาชิกมีรายได้จากการผลิตเกษตรปลอดภยัและการผลิต 
เกษตรอินทรียเ์พิ่มขึ้นเฉลี่ย 

ร้อยละ 3   

 4. มูลค่าธุรกิจสินค้าเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3   

  งานท่ีด าเนินการ
1. จัดอบรมหลักสูตร “การจดัท ามาตรฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อขอ 
รับรองแบบกลุ่ม” 
2. จัดท าฐานข้อมลูสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อใช้เป็น 
ฐานข้อมูลในการปรับปรุงโครงการ 

 
แห่ง/ราย 

 
แห่ง/ราย 

 
1/11 

 
1/11 

  

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

   1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน (กบส.) บาท 196,900 -  

  ตัวช้ีวัดกิจกรรมหลัก
1. สมาชิกสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รบัการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ 

 
ราย 

 
135 

  

 2. สมาชิกสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ มรีายได้ 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 10   

  งานท่ีด าเนินการ
1. ประสานงาน แนะน า ส่งเสรมิสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย 
2. จัดประชุมคณะท างานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด 
ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด 
3. อบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด 
4. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ จ านวน 2 หลักสตูร 
      - วางระบบการผลิต การตลาด และเสรมิทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 
      - การผลิตใหม้ีคุณภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับสู่ 
มาตรฐาน 

 
พื้นที ่

 
ครั้ง/ราย 

 
พื้นที่/ราย 
พื้นที่/ราย 

 
4 
 

4/160 
 

2/65 
2/70 

  

          มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เพื่อทราบและถือปฏิบัติ           
           4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป    
                           นายธีรวุฒิ  ใจดี ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  ได้แจ้งในที่ประชุมเพ่ือทราบ
และถือปฏิบัติ ดังนี้                     
  -ไม่มี-   
          มติที่ประชุม  รับทราบ 

          4.2 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  
                           นางสาวอรฉัตร  อินทรโชติ   ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565  ดังนี้  
                           4.2.1  โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
                                    วันที่  16 พฤศจิกายน 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ  สหกรณ์จังหวัดตราด  
มอบหมายให้นายอนันต์  ยังสติ  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  และนางสาวอรฉัตร อินทร โชติ นักวิชาการ
สหกรณ์  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  เข้าร่วมโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายช านาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดตราด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่  บ้านคลองจาก  หมู่ที่ 9 ต าบล
คลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ทั้งนี้มีหน่วยงานราชการในจังหวัดตราด เข้าร่วมโครงการให้บริการ
ประชาชนในพื้นท่ีอย่างพร้อมเพรียงกัน  โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ออกหน่วยให้บริการจัดนิทรรศการให้
ความรู้ หลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์  พร้อมทั้งเปิดให้บริการประชาชนโดยให้ค าปรึกษาด้านการ
สหกรณ์ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก (กล่องพลาสติก) ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีประชาชนสนใจเข้ารับบริการ 
จ านวน 30 คน  
                           4.2.2  ประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนคริสต์มาส 95                             
                                  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายสนิท  ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด  มอบหมาย
ให้นายวสันต์  สุขเสมอกุล ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ด าเนินการประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ ของ
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนคริสต์มาส 95 ซึ่งด าเนินการตามขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์  จัดท าข้อบังคับสหกรณ์และ
จัดท าแผนด าเนินงานของสหกรณ์ และแนะน าให้ด าเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์  โดยให้ปฏิบัติเป็นไปตาม
มาตรา 33, 34, 35, 36 และ 37 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 โดยมุ่งเน้นให้สหกรณ์ที่จะจัดตั้งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์มีความเป็นไปได้ทางธุรกิจ อีกทั้งความพร้อมและความร่วมมือร่วมใจของสมาชิก
ถือเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จเบื้องต้น ที่จะก้าวไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานของสหกรณ์ที่จะด าเนินการจัดตั้ง
ต่อไป 
                           4.2.3  ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนคริสต์มาส 95 
                                  วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน  2565 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด  
มอบหมายให้นายวสันต์ สุขเสมอกุล ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นัดประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก
สหกรณ์ ของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนคริสต์มาส 95 ซึ่งด าเนินการตามขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์ โดยมุ่งเน้นให้
สหกรณ์ที่จะจัดตั้งมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วย
ตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์  ซึ่งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนคริสต์มาส 95 ยังไม่สามารถ
ด าเนินการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ได้ เนื่องจากสมาชิก ผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกมาร่วมประชุมน้อยกว่าสมาชิกที่เข้าร่วม
ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565  และทางคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์เห็นว่าสมาชิกยังไม่ 



 
                                                              -15- 
 
มีความพร้อมและไม่ให้ความร่วมมือในการจัดตั้งสหกรณ์  ถ้าหากจัดตั้งเป็นสหกรณ์ไปแล้วอาจก่อให้เกิดปัญหาใน
การด าเนินงานในภายหลัง จึงขอกลับไปทบทวนและส ารวจความต้องการของสมาชิกก่อน และถ้าหากสมาชิกมี
ความพร้อมจะด าเนินการขอจัดตั้ง 

         มติที่ประชุม   รับทราบ          

        4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
                 นายประสาน  พะนอจันทร์ ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญ ได้กล่าวรายงาน ผลการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนี้ 
                  4.3.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการปลูกกัญชา 1 ล้านต้น เพ่ือรองรับการใช้ประโยชน์ใน
ครัวเรือนและทางการแพทย์ 

 
 
 
 
 

 
 

วันที่ 26 – 30 ก.ย.  2565 
การกระจายต้นกล้ากัญชา จ านวนราย จ านวนต้น 

ลงทะเบียนผ่านเว็บ 5 10 
Walk in 40 80 
ช ารุด - 6 
รวม 40 96 
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4.3.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร กรมวิชาการเกษตรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร 

                  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ส ารวจความต้องการจากสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (สหกรณ์
การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร) เพ่ือส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรให้กับสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ านวน
ทั้งสิ้น 140 กิโลกรัม ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจรสายพันธุ์พิจิตร   4-4 จ านวน 80 กิโลกรัม และสาย
พันธุ์พิษณุโลก 5-4 จ านวน 60 กิโลกรัม  
         ซึ่งขอรับเมล็ดพันธุ์ได้ไม่เกินคนละ 15 กรัม สามารถส่งแบบตอบรับขอสนับสนุน    เมล็ดพันธุ์ฟ้า
ทะลายโจร ได้ที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 26 
มกราคม 2566    
         4.3.3  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์  เดือนพฤศจิกายน 2565 

 
 
 
        4.3.4 ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร  เดือนพฤศจิกายน 2565 

 
       มติที่ประชุม   รับทราบ    
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4.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
                  นายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนี้ 
                   -ไม่มี- 
มติที่ประชุม   รับทราบ    

          4.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์    
                  -ไม่มี- 
                 มติที่ประชุม  รับทราบ                                                          

4.6  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1         

                 นางสาววรัญชล ี รัตนพิทักษ์   ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์ ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565  ดังนี้   
                4.6.1 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
                       วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายธีระศักดิ์ กิมยู่ฮะ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
มอบหมายให้ นางสาวชลลดา ลี้มงคล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนางสาวจันทรจิรา ช่วยทุกข์             
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปีบัญชีสิ้นสุด 30 กรกฎาคม 2565 ซึ่งกลุ่ม
เกษตรกรมีก าไรสุทธิ 310,219.23 บาท ซึ่งกลุ่มเกษตรกรได้จัดสรรก าไรตามข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร 
                       วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ มอบหมายให้นายธีระศักดิ์ กิมยู่ฮะ
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมด้วยสิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการ และ           
นายชโยดม  กัณหวงศ์ นิติกร เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565 ซึ่งสหกรณ์มี
ก าไรสุทธิ 32,291,036.33 บาท สหกรณ์ได้จัดสรรก าไรตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
             4.6.2  ประชุมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จ ากัด 
                      ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 25656 – 15 ธันวาคม 2565 นายธีระศักดิ์ กิมยู่ฮะ
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 มอบหมายให้ มอบหมายเจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุม
กลุ่ม สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จ ากัด จ านวนทั้งสิ้น 55 กลุ่ม ได้ให้ความรู้เกี่ ยวกับ หลักการ วิธีการ 
อุดมการณ์สหกรณ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และบทบาทหน้าที่ของสมาชิก ในการประชุม ปฏิบัติเป็นไป
ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

   4.7  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  2 

          นางสาวพิกุล  คุ้มปลี  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565  ดังนี้ 

          4.7.1  ประชุมใหญ่สามัญใหญ่สามัญประจ าปี 

                        วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี กลุ่มเกษตรกรท าสวนทุ่งนนทรี (ปีบัญชีสิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2565) ณ ศูนย์
รวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตร (ศาลาแดง)  บ้านทุ่งนนทรี หมู่ 1 ต าบลทุ่งนนทรี อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด มีสมาชิกเข้าประชุม
จ านวน 20 คน (จากสมาชิกทั้งสิ้น 37 คน) กลุ่มเกษตรกรด าเนินธุรกิจ 2 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจจัดหาสินค้ามา
จ าหน่าย การด าเนินงานกลุ่มเกษตรกรมีผลก าไรสุทธิ 41,689.22 บาท 
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                         วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ สุข
สวัสดิ์ ผู้อ านวยการ  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี สหกรณ์
กองทุนสวนยางบ้านสลัก จ ากัด (ปีบัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565) ณ โรงรม สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสลัก จ ากัด เพ่ือ
รับทราบผลการด าเนินงาน พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ และพิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานงบประมาณรายรับ-
รายจ่ายของสหกรณ์ การด าเนินงานสหกรณ์มีผลก าไรสุทธิ 144,965.87 บาท  
                         วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นางวิริยา  สีนวล 
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังตัก จ ากัด (ปีบัญชีสิ้นสุด 
30 มิถุนายน 2565) ณ โรงรมสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังตัก จ ากัด เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน พิจารณาเลือกตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ และพิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของสหกรณ์ การด าเนินงานสหกรณ์มี
ผลก าไรสุทธิ 87,197.82 บาท  
                         วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นางปิยพร  บุญชู 
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านท่าโสม จ ากัด (ปีบัญชีสิ้นสุด 
30 มิถุนายน 2565) ณ ที่ท าการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านท่าโสม จ ากัด เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน พิจารณาเลือกตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ และพิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของสหกรณ์ การด าเนินงานสหกรณ์มี
ผลก าไรสุทธิ 16,197.40 บาท  
                           วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2564 ของสหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จ ากัด (ปีบัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565)  ณ ที่ท าการสหกรณ์การเกษตร
เขาสมิง จ ากัด อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พร้อมกล่าว
ค าปฏิญาณตน และพิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของสหกรณ์ การด าเนินงานสหกรณ์มีผลก าไร
สุทธิ 2,327,821.77 บาท 
                       วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นายวสันต์  สุขเสมอกุล 
ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนางสาวศิริวรรณ สุขสวัสดิ์ ผู้อ านวยการ  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนสูงสามัคคี จ ากัด (ปีบัญชีสิ้นสุด 31 
สิงหาคม 2565) ณ ที่ท าการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนสูงสามัคคี จ ากัด ต าบลประณีต อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เพ่ือรับทราบ
ผลการด าเนินงาน พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 26/2566 พร้อมกล่าวค าปฏิญาณตน และพิจารณาอนุมัติ
แผนการด าเนินงานงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของสหกรณ์ การด าเนินงานสหกรณ์มีผลก าไรสุทธิ 3,678,013.96 บาท 
                       วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2564 ของสหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จ ากัด (ปีบัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565) ณ อาคารรวบรวมผลผลิต
สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จ ากัด อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ พร้อมกล่าวค าปฏิญาณตน และพิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของสหกรณ์ การ
ด าเนินงานสหกรณ์มีผลก าไรสุทธิ 3,678,013.96 บาท  
                     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ สุขสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และนายธนทัศน์ ทิมกระจ่าง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการ
สหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี กลุ่มเกษตรกรท าสวนหนองบอน (ปีบัญชีสิ้นสุด 31 สิงหาคม 2565) ณ ที่ท าการ
กลุ่มเกษตรกรท าสวนหนองบอน ต าบลหนองบอน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน พิจารณาเลือกตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ และพิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของสหกรณ์ การด าเนินงานกลุ่ม
เกษตรกรมีผลก าไรสุทธิ 3,678,013.96 บาท  
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       4.7.2  ประชุมกลุ่มเกษตรกร 

                     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสนิท  ต้นสมบัติ  สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ  สุขสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ 
จ ากัด ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ต าบลหนองบอน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ประชุมกลุ่มสมาชิก กลุ่มที่ 15, 16, 17, 19, 24, 
25, 26, 28, 30, 36 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

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

มติที่ประชุม  รับทราบ  

           4.9  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  4  
                   นายทิวา  ศีติสาร  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือนตุพฤศจิกายน 2565 ดังนี้ 
                   ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี      
                  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสนิท  ต้นสมบัติ  สหกรณ์จังหวัดตราด  มอบหมายให้ นายทิวา  
ศีติสาร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วย นางสาวภัสธิดา วิรันทนา นักวิชาการสหกรณ์ เข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี2564 สหกรณ์กองทุนสวนยางบางปิดบนร่วมใจ จ ากัด ปีบัญชีสิ้ นสุด 30 มิถุนายน 
2565 มีสมาชิกเข้าประชุมจ านวน 27 คน จากจ านวนสมาชิก 45 คน  ผลการด าเนินงาน มีก าไรสุทธิ จ านวน 
16,242.32 บาท 
          มติที่ประชุม   รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา   

          5.1 กีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์  

               ค าสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 609/2565 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ าปี 2566 โดยมีรองอธิบดี (นายนิรันดร์ มูลธิดา) เป็น
ประธานกรรมการ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ และ
ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

                 ทีมกีฬา การแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ าปี 2566 แบ่งเป็น 4 ทีม คือ ทีมสีม่วง 
ทีมสีชมพู ทีมสีฟ้า และทีมสีแสด   

                ทีมสีม่วง เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี สระแก้ว   

                ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ส่งกองเชียร์ จ านวน 5 ราย  
          มติที่ประชุม  รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืนๆ   

         นายธีรวุฒิ  ใจดี  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ได้แจ้งในที่ประชุมโดยสังเขป ดังนี้ 
           6.1  ก าหนดการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ของส านักงานสหกรณ์
จังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2566 โดยก าหนดจัดฯ ในวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

         เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใด ๆ ในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณ และปิดประชุม 
 
  

                                                                                    ปิดประชุม  เวลา  10.00 น. 
 
 
 

                                                      สุรัตน์  อรุณรัตน์       
                                                                                                     (นางสาวสุรัตน์  อรุณรัตน์) 
                                                                                                   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 

                                                                                                    ธีรวฒุิ  ใจดี   
                                                                                                (นายธีรวุฒิ  ใจดี) 
                                                                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


