
 
รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 

ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 
คร้ังท่ี 2/2๕65 วันท่ี 3 กุมภาพันธ์  ๒๕65 
ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 

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

ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม    จำนวน   4  คน 

1. นายธนทัศน์ ทิมกระจ่าง           ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  ไปราชการ 
2. นายธีระศักด์ิ  กิมยู่ฮะ            ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1                   ลาพักผ่อน 
3. นายอนันต์  ยังสติ                นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ                                  ลาพักผ่อน 
4. นางสาวพิมลรัตน์  ทิมดอน                นักวิชาการสหกรณ์            ไปราชการ 
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เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 

                        เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายสนิท ต้นสมบัติ  สหกรณ์จังหวัดตราด ประธานในที่ประชุมเปิด
การประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                           1.1  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการคร้ังที่  1/2565 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 
 แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่/ย้ายไป 
                เร่ืองท่ี 1  แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่/ย้ายไป  
                 ย้ายมา    1. นายณรงค์  เทพเสนา  ตำแหน่ง  ปลัดจังหวัดตราด  ได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (ต้ังแต่วันที่ 31 มกราคม 2565) 
                               2. นายคะนึง  คมขำ ตำแหน่ง  ประมงจังหวัดสระบุรี  ได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง 
ประมงจังหวัดตราด 
            3. นายสนิท  ต้นสมบัติ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมอาวุโส นิคมกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี ได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดตราด 
                               4. นางสาวกาญจนา  คำสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการและตรวจสอบงบประมาณ 
สำนักบริหารงานคลัง ได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตราด 
   5. นายยิ่งยศ พันธุ์เอี่ยม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ได้รับ
การแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด  
    6. นายสุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด
ปราจีนบุรี ได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด 
   7. นางสุทัศนีย์ สุภาพันธ์ ตำแหน่ง นายด่านศุลกากรภูเก็ต  ได้รับการแต่งต้ังให้ดำรง
ตำแหน่ง นายด่านศุลกากรคลองใหญ่ 
                  ย้ายไป    1. นายณัฐพงษ์  สงวนจิตร  ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ย้ายไปดำรงตำแหน่ง 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ต้ังแต่วันที่ 31 มกราคม 2565) 
   2. นายอภิชาติ  ปุณยธัญพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด
ตราด ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิจิตร 
   3. นายพงษ์ศักด์ิ ธนะวัฒนานนท์  ตำแหน่ง ด่านศุลกากรคลองใหญ่ ย้ายไปดำรง
ตำแหน่ง นายด่านศุลกากรจังหวัดจันทบุรี         

 มติท่ีประชุม  รับทราบ       

                          1.2  มอบวุฒิบัตร หลักสูตร “นักบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ภายใต้สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง”      

                                 ตามที่บุคลากรของท่านได้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ หลักสูตร นักบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง” (Risk Management 
Training Course) ระหว่างวันที่ 1-3 และวันที่ 7-8 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 
Application และทดสอบ  Post-test ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 น้ัน 
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   บัดน้ี ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ หลักสูตร “นักบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง”  
(Risk Management Training Course) จำนวน 70 ราย  
                              กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า จึงขอส่งวุฒิบัตร ผู้ผ่านการอบรม นางสาว
สุชาดา  จินดาวงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ     

          มติท่ีประชุม  รับทราบ                          

ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 

                  ฝ่ายบริหารทั่วไป  ได้บรรจุรายงานการประชุมคร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565        
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการทุกท่านได้ทราบใน  เว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/trat/ 
“หัวข้อรายงานการประชุมจำเดือน” ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด และเปิดในที่ประชุมให้ทุกคนได้อ่าน
พร้อมกัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม   

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 

ระเบียบวาระท่ี  3  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคร้ังท่ีแล้ว           
           3.1 การชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เลิกอยู่ระหว่างชำระบัญชี    
                    นายวสันต์  สุขเสมอกุล  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ได้รายงานความก้าวหน้า     
ในการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 31 มกราคม  2565 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 2562) 

น.ส.พิกุล  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. 2565 
           นางสาวสุชาดา  จินดาวงษ์  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ได้รายงานการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต/ข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 9 แห่ง ณ วันที่ 31 มกราคม 2565  ดังน้ี 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ข้อบกพร่อง ความก้าวหน้า 

1. สหกรณ์ชาวสวน 
จังหวัดตราด 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       
ชำระงวดแรก 50,000 เรียบร้อยแล้ว และชำระราย
เดือนในเดือนพฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565 
งวดละ 25,000 บาท รวมชำระทั้งสิ้น 125,000 บาท 
คงเหลือ 475,000 บาท ที่เหลือผ่อนชำระตามตกลง
จนกว่าจะครบถ้วน - 
- เงินยืมทดรอง - สหกรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการ ยอดคงเหลือ 350,000 บาท 
- คดีอาญา: ตำรวจเรียก นายวิทยา ไสยวรรณ ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนสหกรณ์ ให้
ข้อมูลเพ่ิมเติม เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของนายกนก ทรัพย์ทวี 
หนังสือสัญญาการกู้ยืมเงินไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ขอสำเนาบัตรประชาชนผู้กู้มาแนบ
เพิ่มเติม อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารส่งตำรวจ  

2. ร้านสหกรณ์จังหวัด
ตราด จำกัด 
- สถานะ: 
เสร็จสิ้นติดตาม 
 

- ทุจริต แก้ไข
ตัวเลขสินค้า
คงเหลือ 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 19) 
          นางวันทนีย ์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 19) 
คงเหลือ 446,427.75 บาท ไม่มียอดชำระเพิ่ม / อยู่ระหว่างการดำเนินคด ี
- การดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม 
ศาลจังหวัดตราดได้มีประกาศเลื่อนคดตีามนโยบายสำนักงานศาลยตุิธรรมไปในวันที ่
18 – 21 และ 25 – 28 มกราคม 2565 - ยังดำเนินการสืบพยานไม่แล้วเสร็จ 
ศาลนัดสืบพยานครั้งถัดไปในวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2565 - 

3. สหกรณ์ผู้เลีย้งกุ้ง
ตราดยั่งยืน จำกัด 
- สถานะ: 
เสร็จสิ้นติดตาม 
 

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

- ลูกหนี้ตามคำพิพากษาชำระหนี้ติดต่อกันครบทุดงวด รวม 29 งวด (เดือน
ตุลาคม 2562 – พฤศจิกายน 2564) เดือน พ.ย. 64 ชำระรวม 9,000 
บาท คงเหลือ 3,701,034.5 บาท  
- เงินสดขาดบัญชี / สินค้าขาดบัญชี สหกรณ์ได้หาผู้รับผิดชอบและจัดทำ
หนังสือรับสภาพหน้ีแล้ว โดยนายธงชัย วิจิตรสมบัติ กรรมการสหกรณ์ตำแหน่ง
เลขานุการ เป็นผู้ลงนามรับผิดชอบ 
ชำระเงินในส่วนของเงินสดขาดบัญชี จำนวน 118,810 บาท   ภายในวันที่ 31 
ธันวาคม 2564 - ชำระเรียบร้อยแล้ว - 
ชำระเงินในส่วนของสินค้าขาดบัญชี จำนวน 53,490 บาท  ภายในวันที่ 31 
มีนาคม 2565  - รอผลตามกำหนดเวลา - 
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สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ข้อบกพร่อง ความก้าวหน้า 

4. สหกรณ์การเกษตร
ส่งเสริมธุรกิจฯ 
- สถานะ: 
เสร็จสิ้นติดตาม 
 

- ข้อบกพร่องจากการ
ดำเนินงาน 
- ลูกหน้ีการค้าค้างนาน 
160,920 บาท 

 - ดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการดำเนินงานของสหกรณ์ (ข้อมูล ณ 31 
ต.ค. 2564)  
- มูลค่าหุ้น ณ 30 กันยายน 2562  :  -1,388.85  
- สหกรณ์จัดทำงบการเงินส่งผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบ -  

ประเด็นข้อบกพร่อง แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

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

ติดตามเร่งรัดการชำระหน้ี  รับชำระหน้ี 56,640 บาท คงเหลือ 104,280 
บาท 

2. การดำเนินงานขาดทุนสุทธิประจำปีเกิน
กึ่งหน่ึงของจำนวนทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว 

ดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการ
ดำเนินงาน  

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

- การเพ่ิมหุ้น 50,000 5,000 บาท 

- การรับฝากเงินจากสมาชิก 500,000 ไม่มสีมาชิกมาฝากเงินเพ่ิม 

- การขอกู้เงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 5,000,000 บาท 5 ,000,000 บาท (ขอขยายเวลาการชำระ)/
2,000,000 บาท (กู้เพ่ิม) 

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

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

- การแปรรูปผลผลิต  542,475 6,960 บาท 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ข้อบกพร่อง ความก้าวหน้า 

5. สหกรณ์เครดิตยุเน่ียน
บ้านดินแดง จำกัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 

 - ทุจริต 
5,176,193.87 บาท 

 - รับชำระ 70,000 บาทคงเหลือค้างจำนวน 5,106,193.87 บาท 
- ติดตามการสืบทรัพยบ์ังคับคดีลูกหน้ีตามคำพิพากษา - แนะนำสหกรณ์
ดำเนินการ - 

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 รวมปิดบัญชี
ทั้งสิ้นจำนวน 26 ราย คงเหลือ 9 ราย รับชำระเพ่ิม เดือนธันวาคม 2564 
และมกราคม 2565 จำนวน 3,500.- รวมชำระแล้วทั้งสิน้จำนวน 
5,836,349 บาท คงเหลือ จำนวน 3,689,203 บาท - 
- จนท.ตลาด ทำหนังสือรับสภาพหน้ีทางอาญา ชำระงวดละไม่ต่ำกว่า 
10,000 บาท งวดแรก 30 กันยายน 2564 (หลังจากชำหน้ีแทนนายสุข
เกษม ดีชัย ครบถ้วนในเดือน สิงหาคม 2564 – ยอดคงเหลือ 73,596 
บาท) ณ วันที่ 22 พ.ย. 2564  
มาชำระ 30,000 บาท สำหรับเดือน ก.ย.-พ.ย. 64 (เดือนละ 10,000 
บาท) เดือน ม.ค. 65 ชำระเพิ่ม 5,000.- 

7. สหกรณ์เครดิต 
ยูเน่ียนบ่อพลอย จำกัด 
- สถานะ: 
อยู่ระหว่างดำเนินการ       

- ทุจริต 891,926.84 
บาท 
 

- ติดตามการดำเนินคดี สืบพยานวันที่ 8 – 10 มิ.ย. 64 เลื่อนการ
สืบพยานในเดือนตุลาคม 2564  
ออกไปเป็นวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2565 
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สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ข้อบกพร่อง ความก้าวหน้า 

8. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือ
การแปรรูปฯ 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 

- ลูกหน้ีการค้าค้าง
นาน 35 ราย 
ยอดเงิน 
2,129,710  

- คงเหลือ 30 ราย รับชำระเพ่ิมเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 จำนวน 12,800 
บาท รวมชำระแล้ว (ส.ค. 61 – ธ.ค. 64) จำนวน 277,479 บาท  คงเหลือ 
1,852,231 บาท - เดือนมกราคม 2565 ได้รับชำระ 4,200 บาท คงเหลือ 
1,848,031 บาท - 
 

9. สหกรณ์กุ้งตราด จำกัด 
- สถานะ: 
อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข 
 

บันทึกการรับ
จ่ายเงินไม่เป็น
ปัจจุบัน 
- เบิกถอนเงินจาก
ธนาคาร รวม
จำนวน 
150,000 บาท 
ไม่มเีอกสารในการ
เบิกถอนและ
สหกรณ์ยังไม่มี
การบันทึกบัญช ี

- นทส.มีคำสั่งให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง ดำเนินการบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
และตรวจสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการเบิกถอนเงินจากธนาคาร ค้นหาเอกสารการ
เบิกถอนเพ่ือเป็นหลักฐานการบันทึกบัญชี หากพบว่าคณะกรรมการ ผู้จัดการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์คนใดทำให้สหกรณ์เสียหาย ให้ดำเนินการตามกฎหมาย 
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แนะนำสหกรณ์ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามคำสั่ง 
นทส. ยังไม่มรีายงานการแก้ไข 

10. กลุ่มเกษตรกรทำนา
หนองโสน 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 
 

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

- ติดตามความก้าวหน้าการสืบทรัพย์บังคับคดี / การเร่งรัดติดตามการชำระหน้ี  
- ติดตามผลการแจ้งความดำเนินคดี 
- ดำเนินการสืบทรัพย์เพื่อบังคับคดีในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 
พบมีที่ดินจำนวน 6 แปลง - 
- 
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือแนะนำข้ันตอนวิธีการในการสืบทรัพย์และบังคับคดี
ให้ทางกลุ่มฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ 
หรือจัดจ้างทนายในการดำเนินการดังกล่าว - 
 

 
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 31 มกราคม 2565 ดังน้ี 
                                     ข้อสังเกตการสอบบัญชีสหกรณ ์และกลุ่มเกษตรกร 
ข้อสังเกตที่อยู่ระหว่างการแก้ไข/ติดตามการแก้ไขจนกว่าจะแล้วเสร็จ (ปี 2562-2564) จำนวน 7 แห่ง 
กสส.1 2 แห่ง กสส.1 1. สหกรณ์การเกษตรแหลมกลัด จำกัด     

    2. สหกรณ์ชาวสวนจังหวัดตราด จำกัด 
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                                                      

          3.4 สรุปผลการเบิก - จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565  เดือนมกราคม 2565  
      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% 73.51% 
มกราคม 2565 75% 74.32% 
กุมภาพันธ์ 2565 94%  
มีนาคม 2565 100%  

        
       2) มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 หมวดรายจ่าย งบประมาณ         
ท่ีได้รับจัดสรร 

PO เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 

งบบุคลากร 1,755,700.00          - 1,192,240 563,460 68% 
งบดำเนินงาน 1,453,140.00 79,500.00 782,613.87 591,026.13 59.32% 

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

งบรายจ่ายอื่น             - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 4,495,942.42 79,500.00 3,261,956.29 1,154,486.13   74.32% 
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                   3) ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนมกราคม 2565 

ท่ี รายการ จังหวัด กลุ่มส่งเสริม 1-4 

1 ค่าไฟฟ้า 3,308.46 2,366.77 
2 ค่าโทรศัพท์  3,211.61 961.93 
3 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4,843.46 - 
4 ค่าไปรษณีย์ 2,982.00 - 
5 ค่าน้ำประปา - 284.62  

รวม 14,345.51 3,613.32 
งบประมาณที่ได้รับ (ทั้งปี)          120,500.00  บาท 

 เบิกจ่าย                                 77,003.20  บาท 
          คงเหลือ                               43,496.80  บาท 

มติท่ีประชุม  รับทราบ            

ระเบียบวาระท่ี  4  เพ่ือทราบและถือปฏิบัติ           
           4.1 ฝ่ายบริหารท่ัวไป    
                           นายธีรวุฒิ  ใจดี ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ได้แจ้งในที่ประชุมเพื่อทราบ
และถือปฏิบัติ ดังน้ี                     
                    4.1.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนิสิตระดับปริญญาตรี จำนวน 3 ราย 
                   เน่ืองด้วยนิสิตที่จะจบการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต    
มีความประสงค์จะขอเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์โดยตรง ทางมหาวิทยาลัย
พิจารณาเห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตทั้ง 3 ราย ดังน้ี 
          1. นายสหัสวรรษ  ธัญญา          รหัส    62011620  
          2. นางสาวนลินทิพย์  คุ้มทอง     รหัส    62011568 
          3. นางสาวกันทิมา  กอรัตน์        รหัส   62011184 
         นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่สอดคล้องกับหลักสูตร ต้ังแต่วันที่  7 มีนาคม – 31 
พฤษภาคม 2565  
          มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบฝ่ายบริหารทั่วไปดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นิสิตทั้ง 3 ราย                                                               

                    4.1.2  ขอความร่วมมือในการฉีดวัคซีนโควิด-19 
                              จังหวัดตราด ขอความร่วมมือในการเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังน้ี 
                              1. ประสานความร่วมมือกับกับฝ่ายปกครองในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และ
หน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ เพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายเชิงรุกและจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ที่ประสงค์รับวัคซีน โดยเฉพาะ 
ผู้ที่ถึงกำหนดรับฉีดวัคซีน โดยเฉพาะผู้ที่ถึงกำหนดรับฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 ให้เข้ารับวัคซีน ณ หน่วยบริการ
เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้สูงเพียงพอต่อการป้องกันโรค 
           2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ถึงกำหนดรับฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 เข้ารับการฉีดวัคซีน
โดยเร็วและสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่หน่วยบริการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่กำหนด 
          มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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                    4.1.3  กำชับ 4 มาตรการ V-U-C-A เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

                             ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
ปัจจุบันยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจประกอบการมีการแพร่ระบาดของโรคหลังเทศกาลปีใหม่ ที่ตรวจพบว่าเป็นสายพันธุ์ 
Omicron เป็นสายพันธุ์ที่ติดเชื้อได้ง่ายทำให้มีการแพร่ระบาดได่อย่างรวดเร็ว ทั้งน้ีจังหวัดตราด พบผู้ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์ดังกล่าวในนักท่องเที่ยว และประชาชน ณ วันที่ 18 มกราคม 2565 
จำนวน 164 ราย แต่มีรายงานว่าอาการของโรคไม่รุนแรง อาจเป็นปัจจัยที่ทำ ให้ประชาชนจังหวัดตราด และ
นักท่องเที่ยวผ่อนคลายตนเอง และให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันโรคลดลง ที่เห็นได้ชัด คือไม่สวมหน้ากาก
อนามัยเพื่อป้องกันโรคเมื่อต้องออกจากที่พักอาศัย และอยู่ในชุมชนแออัด เช่น สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ทำงาน 
ตลาด ร้านค้าต่างๆ ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคฯ ได้ง่าย 
         ในการน้ี เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทุกสายพันธุ์ จังหวัดตราด    
จึงขอกำชับ หน่วยงานให้เข้มงวดมาตรการ ป้องกันโรค 4 มาตรการ ของ V-U-C-A ปฏิบัติตามมาตรการอย่าง
เคร่งครัด ดังน้ี   
   1. V-Vaccine ฉีดครบลดป่วยหนัก ลดการเสียชีวิต 
   2. U-Universal Prevention ป้องกันตนเองตลอดเวลา สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง 
   3. C-COVID Free Setting สถานที่บริการพร้อม ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบ ตรวจ ATK 
ทุกสัปดาห์ 
   4. A-Antigen test Kit พร้อมตรวจเสมอเมื่อใกล้ชิดคนติดเชื้อ หรือมีอาการทางเดิน
หายใจ 
          มติท่ีประชุม  รับทราบ 
                    4.1.4  การจัดการความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงานประจำปี พ.ศ.2565 
          สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 
4.0 (PMQA 4.0) เป็นตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบั ติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการ
ควรามรู้ เพื่อเรียนรู้ พัฒนา แก้ปัญหา  และสร้างนวัตกรรม เพื่อให้หน่วยงานมีการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ
มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้กับหน่วยงานภายนอกเพื่อนำไปใช้/พัฒนานวัตกรรม/แก้ปัญหา และนำการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ในการปรับปรุงการทำงาน/ปัญหาจนเกิด เป็นแนวปฏิบั ติที่ ดี (Best Practices)/
มาตรฐานใหม่หรือสร้างนวัตกรรม (New Innovation ภายใต้แผนงาน/โครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ : CPD 
Community Innovation) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ : การสหกรณ์มั่นคง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เข้มแข็งเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนยั่งยืน น้ัน  
       จึงขอให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ดำเนินการจัดทำองค์ความรู้ อย่างน้อย 1  องค์ความรู้ 
(เมื่อดำเนินการประมวลและกลั่นกรองความรู้แล้ว) นำเข้าระบบฐานข้อมูล ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 
          มติท่ีประชุม  รับทราบ โดยขอให้ส่งกลุ่มละ 1 เรื่องเพื่อนำมาพิจารณา 1 เร่ือง และนำส่งสำนักพัฒนา
และถ่ายทดอเทคโนโลยีการสหกรณ์ โดยกำหนดส่งภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ต่อไป 



 
                                                                  -10- 
 
                    4.1.5  การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ และการใช้ระบบงานบริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการกรมส่งเสริม
สหกรณ์ 
                              กองแผนงาน ได้จัดทำปฎิทินการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีกรอบการ
ดำเนินงานการติดตามและการรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบั ติงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ และการใช้ระบบงานบริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการ  การดำเนินงานร่วมกัน
ตามข้อ 1-9 (ตามหนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 1104/553 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565) กองแผนงานจะจัด
ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานติดตามและการรายงานผ่านการประชุม Zoom เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ
ให้ทราบ ซึ่งจะแจ้งนัดหมายให้ทราบอักคร้ัง 
          มติท่ีประชุม  รับทราบ ฝ่ายบริหารทั่วไปศึกษาแนวทางจากกองแผนงานเพื่อรายงานกรมฯ ต่อไป 
                   4.1.6  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
                             กองการเจ้าหน้าที่  ส่งประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลงานเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์  ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ กองการเจ้าน้าที่         
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
         มติท่ีประชุม  รับทราบ 

4.2 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  
                 นายวสันต์  สุขเสมอกุล  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2565  ดังน้ี  
                 4.2.1 งาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่” (Field Day) ปี 2565    
                          วันที่ 20 มกราคม 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน 
“วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเร่ิมต้นฤดูการผลิตใหม่” (Field Day) ปี 2565 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้าน
มะนาว (สวนเบญจมาศ) หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด  โดยมีโดยมีนายชยุทกฤดิ นนทแก้ว 
เกษตรจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นโดยโดยสำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลบ่อพลอย จัดงานวัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเร่ิมต้นฤดูการผลิตใหม่”(Field Day)โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเตรียมความพร้อม
และกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มการผลิตในฤดูการเพาะปลูกใหม่ โดยเน้นให้เกษตรกรหันมาใช้ความรู้ เทคโนโลยี และ
ภูมิปัญญา ที่มีให้เหมาะสมกับการทำการเกษตรในพื้นที่ ตลอดจนการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรู้จัก
และใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่ายต่างๆที่มีอยู่
ในพื้นที่   

                  4.2.2  ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2565                                                                               
                             แจ้งเปิดระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2565 
ใน วั น ที่  1 0  ม ก ราค ม  2 5 6 5  เว ล า  0 8 .3 0  น . – 3 1  สิ งห าค ม  2 5 6 5  เว ล า  1 6 .3 0  น . 
สหกรณ์ประเมินมาตรฐานแล้ว 16 แห่ง กลุ่มเกษตรกร ประเมินแล้ว 6 แห่ง  
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                  4.2.3  สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 
                              

ท่ี ประเภทสหกรณ์ รวม
ท้ังหมด 

ไม่นำมาจัด
มาตรฐาน 

นำมาจัด 
มาตรฐาน 

ดเีลิศ 
(A) 

ดีมาก 
(B) 

ดี 
(C) 

ไม่ผ่าน 
(F) 

รวม 

1 สหกรณ์การเกษตร 33 5 28 5 3 - 3 
 

2 สหกรณ์นิคม - - - - - - - 
 

3 สหกรณ์ประมง 3 - 3 - - - 1 
 

4 สหกรณ์ร้านค้า 2 - 2 1 - - - 
 

5 สหกรณ์ออมทรัพย์ 3 - 3 - - - - 
 

6 สหกรณ์บริการ 10 1 9 - - - 1 
 

7 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 6 1 5 2 - - - 
 

รวมทั้งสิ้น 57 7 50 8 3 - 5 
 

          
สหกรณ์ท่ีไม่นำมาจัดมาตรฐาน (7 แห่ง) 
1. สหกรณ์การเกษตรโครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม 01 จำกัด (หยุดดำเนินธุรกิจ) 
2. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านดินแดง  จำกัด (หยุดดำเนินธุรกิจ) 
3. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนท่าหาดสามัคคี  จำกัด (หยุดดำเนินธุรกิจ) 
4. สหกรณ์ชาวสวนจังหวัดตราด  จำกัด (หยุดดำเนินธุรกิจ) 
5. สหกรณ์โคนมเมืองตราด  จำกัด (ชำระบัญชี) 
6. สหกรณ์การเกษตรอัลมาส  จำกัด (ชำระบัญชี) 
7. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่รวมใจสามัคคี จำกัด (จัดต้ังใหม่ไม่ครบสองปี) 

                  4.2.4  รายงานผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ 2565 
ท่ี ช่ือกลุ่มเกษตรกร ประเภท อำเภอ ผลการ

ประเมิน 
หมายเหตุ 

1 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะตอ ทำสวน เขาสมิง ผ่าน 
 

2 กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งนนทรี ทำสวน เขาสมิง ผ่าน 
 

3 กลุ่มเกษตรกรทำสวนประณีต ทำสวน เขาสมิง ผ่าน 
 

4 กลุ่มเกษตรกรทำสวนหนองบอน ทำสวน เขาสมิง ผ่าน 
 

5 กลุ่มเกษตรกรทำสวนวังตะเคียน ทำสวน เขาสมิง ผ่าน 
 

6 กลุ่มเกษตรกรทำไร่เขาสมิง ทำไร่ เขาสมิง ผ่าน 
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                  5.2.5 สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ 2565 

ท่ี ประเภทกลุ่มเกษตรกร จำนวนกลุ่ม
เกษตรกรรวม

ท้ังหมด 

นำมาจัด
มาตรฐาน 

(กลุ่ม) 

ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์

มาตรฐาน 

หมายเหตุ 

1 กลุ่มเกษตรกรทำนา 2 1 - - 
 

2 กลุ่มเกษตรกรทำสวน 17 16 5 - 
 

3 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ 2 2 1 - 
 

4 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 1 1 - - 
 

5 กลุ่มเกษตรกรทำประมง 1 1 - - 
 

รวมทั้งสิ้น 23 21 6 - 
 

กลุ่มเกษตรกรท่ีไม่นำมาจัดมาตรฐาน 
1. กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองโสน (หยุดดำเนินธุรกิจ)  
2. กลุ่มเกษตรกรทำสวนช้างทูน (ชำระบัญชี) 

         มติท่ีประชุม   รับทราบ  

        4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
                 นางสาวศิริวรรณ  สุขสวัสด์ิ  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2565 ดังน้ี 
        4.3.1  จัดกิจกรรม “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด จังหวัดตราดลดค่าครองชีพประชาชน” 
                           วันที่ 25 มกราคม 2565 ได้จัดกิจกรรม "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด จังหวัดตราดลดค่า
ครองชีพประชาชน“ โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรม ภายในงาน
มีการจำหน่ายเน้ือสุกรราคาถูกจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและการปศุสัตว์ตราด จำกัด เพียงกิโลกรัมละ 150 บาท 
จำกัด 1 คน 1 กิโลกรัม เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนในภาวะราคาหมูที่สูงขึ้น ให้ประชาชนมีช่องทางในการเลือก
ซื้อเน้ือหมูราคาถูกกว่าท้องตลาด ช่วยลดภาระค่าครองชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้บริโภค และยังมีการ
จัดนาทีทองลดราคาไข่ไก่เบอร์ 2 เหลือเพียงแผงละ 50 บาทเท่าน้ัน (จำกัดจำนวน 100 แผง) ณ ร้านสหกรณ์
จังหวัดตราด จำกัด (สาขา 1) 
                4.3.2  ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด 
                          วันที่ 27 มกราคม 2565 จัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัด
ตราด เพื่อเสริมสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดตราดให้มีความเข้มแข็ง โดยมี    
นายวุฒิพงศ์ รัตนมณฑ์ ประธานเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้อง
ประชุมร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานของสหกรณ์ต่างๆ 
โครงสร้างและวิธีการบริหารจัดการสหกรณ์ วิธีการช่วยเหลือและให้บริการสมาชิกสหกรณ์อย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
ปัญหาต่างๆ ที่ เกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ปัญหาได้ทันเวลา อีกทั้งที่ประชุม
ปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเน่ืองในวันสหกรณ์แห่งชาติ ซึ่งมีกำหนดการจัดกิจกรรม ในวันที่ 
26 กุมภาพันธ์ 2565  
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                4.3.3 รายงานปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร                                    

 
 

 
แจ้งประชาสัมพันธ์ 
       - รับฟังการแนะนำแพลตฟอร์มกลาง สินค้าเกษตรตามฤดูกาล “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ Zoom Cloud Meeting  
 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น.  
       - ประชุมจัดทำแผนการป้องกันปัญหาผลผลิตด้อยคุณภาพและผลไม้ล้นตลาดปี 2565 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2565 ณ สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด เวลา 09.00 น. 
      - ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราดคร่ังต่อไป ในวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2565 
เวลา 09.30 น. ณ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราดสาขา 2 (เร่ืองกำหนดการจัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ) 

     มติท่ีประชุม   รับทราบ    
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4.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
                  นางสาวจุฬาภา  กิสลัย   ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2565 ดังน้ี 
                 4.4.1  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
                           รับชำระหน้ี 
                           สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองแก้ว-ปะอา จำกัด โครงการปกติ  เงินกู้ จำนวน 
500,000 บาท  ชำระ วันที่ 12 มกราคม 2565 ต้นเงิน 500,000 บาท ดอกเบี้ย 8,849 บาท รวม
508,849  บาท 
                           จัดประชุมเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  
                           คร้ังที่ 1/2565 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.30 น. สหกรณ์ที่ขอกู้เงิน จำนวน 
4 สหกรณ์ 

สหกรณ์ โครงการ จำนวนเงิน (บาท) 

1. สก.เคหสถานบ้านมั่นคงคลองแก้ว-ปะอา จก. 
 

500,000  

2. สกก.ชุมชนบ้านตะกาดหนองเหี่ยง จก. 
 

50,000 

3. สก.กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ จก. สนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนา
อาชีพสมาชิกสหกรณ์ ปีที่ 3 

400,000 

4. สกก.เขาสมิง จก. สนับสนุนเงินกู้แก่สหกรณ์ที่
ประสบสาธารณภัย 

300,000 

รวมท้ังสิ้น 1,250,000 

                            ดำเนินคดี 
                            1. สหกรณ์ชาวสวนจังหวัดตราด จำกัด ชำระวันที่ 11 มกราคม 2565  ต้นเงิน       
18,131.01 บาท  ดอกเบี้ย  6,868.99 บาท รวมทั้งสิ้น   25,000.00 บาท ต้นเงินคงเหลือ 965,076.99 
บาท 
                             2. สหกรณ์สวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตราด จำกัด  
                                  1. สัญญาเลขที่ 17/2562  วัตถุประสงค์ จัดหาสินค้ามาจำหน่าย ต้นเงิน  
1,000,000 บาท  ดอกเบี้ย + ค่าปรับ  86,420.27 บาท ต้นเงินคงเหลือ  778,849.31 บาท 
                                  2. สัญญาเลขที่ 18/2562  วัตถุประสงค์ รวบรวมผลผลิตปาล์มน้ำมัน 
ต้นเงิน  1,400,000 บาท  ดอกเบี้ย + ค่าปรับ 132,084.26 บาท ต้นเงินคงเหลือ 1,190,389.04 บาท   
ยื่นหนังสือถึงอัยการ วันที่ 19 มกราคม 2565  เตือนชำระหน้ี งวดที่ 1 (ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) 
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                 4.1.2 โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 
(ปี 65 - 68) 

ท่ี สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
จำนวนเงินถึงกำหนด 
วันท่ี 28 ก.พ. 65  

1 สกก.บ่อไร่ จก. 4,700,000 1,175,000 

2 สกก.แปรรูปอาหารบ้านเปร็ดใน จก. 400,000 100,000 

3 สก.กองทุนสวนยางบ้านสลัก จก. 400,000 100,000 

4 สก.กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ จก. 350,000 87,500 

5 กลุ่มเกษตรกรทำสวนท่าโสม 650,000 162,500 

6 กลุ่มเกษตรกรทำไร่เขาสมิง 100,000 25,000 

7 กลุ่มเกษตรกรทำสวนแสนตุ้ง 400,000 100,000 
 

รวมท้ังสิ้น 7,000,000 1,750,000 

 
                  4.1.3 โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพรองรับฐานวิถีชีวิตใหม่ 

                          เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สำรวจสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ขออุปกรณ์ปั๊มน้ำ / โรงเรือน 

สหกรณ์ รายการขอรับการสนับสนุน ประมาณราคา 
(บาท) 

จำนวนเคร่ือง/
โรงเรือน 

จำนวนเงิน 

สกก.บ่อไร่ จก. 1. ปั๊มซับเมอร์ 1,500 W  110 VDC  2 HP  43,300 36 เคร่ือง 1,558,800 
 

2. ปั๊มหอยโข่ง 75 W   29,000 3 เคร่ือง 87,000 
 

3. โรงเรือนแปลงเกษตร 150,000 7 โรง 1,050,000 

 
หมายเหตุ  สมาชิกต้องสมทบ  30 % 
รวมของรับอุปกรณ์ปั๊มน้ำ / โรงเรือน  39 เคร่ือง  7 โรงเรือน  เป็นเงินทั้งสิ้น  2,695,800 บาท 
รัฐสนับสนุน  70 %   เป็นเงิน 1,887,060  บาท 
สมาชิกสมทบ 30 %  เป็นเงิน    808,740  บาท 
               4.1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คทช.) 
ปีงบประมาณ 2565 
                        สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด  จัดประชุมชี้แจง โครงการเลี้ยงเป็ดไข่  ณ กลุ่มเกษตรกรทำ
ประมงชำราก ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00 น.ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 ราย 

      มติท่ีประชุม   รับทราบ    
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          4.5 กลุ่มตรวจการสหกรณ์    
                นางสาวสุชาดา จินดาวงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2565 ดังน้ี 
               4.5.1 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการปฏิบัติติหน้าที่สง่เสริมสหกรณ์ของเจ้าหน้าที่ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2562 
                สาระสำคัญ 
                    1. ระเบียบน้ีใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562 
                    2. ให้ยกเลิกระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยอำนาจเจ้าหน้าที่การส่งเสริมกำกับและดูแล 
สหกรณ์ของข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2544 
                    3. “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือตำแหน่งอื่นใดในสังกัด 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
                   4. เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ อำนวยความสะดวก โดยให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษา  
และฝึกอบรม แก่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ดำเนิน 
กิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ข้อ 7) 
                     5. ห้ามมิให้เข้าเป็นผู้กระทำการ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการเข้าไปใช้อำนาจกระทำการของสหกรณ์ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เปิดโอกาสให้คณะกรรมการดำเนินการ ผู้แทนสหกรณ์ หรือผู้จัดการสหกรณ์ มีอิสระ 
ในการใช้ดุลพินิจได้ตามความเหมาะสมภายใต้กรอบกฎหมาย (ข้อ 7 วรรคสอง) 
                     6. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่รับเงิน จ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน และจัดทำบัญชีของสหกรณ์ เว้นแต่สหกรณ์ร้องขอ 
และได้รับอนุญาตจากสหกรณ์จังหวัด (ข้อ 8) 
                  7. กรณีเจ้าหน้าที่ไปร่วมประชุมของสหกรณ์ ห้ามมิให้เรียก รับ หรือยอมที่จะรับเบี้ยประชุม  
เงินค่าตอบแทนการประชุม หรือทรัพย์สินอื่นใดอันมีลักษณะเดียวกัน (ข้อ 9) 
                  8. ห้ ามมิ ให้ เจ้าห น้าที่ รับเป็ นที่ป รึกษาของสหกรณ์ นอกเหนือจากการกระทำโดยหน้าที่  
ความรับผิดชอบของตน ไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ได้รับผลตอบแทน (ข้อ 9 วรรคสอง) 
                        9. ห้ามมิ ให้ เจ้าหน้าที่ ใช้ตำแหน่งหรืออาศัยอำนาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบจากสหกรณ์  
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือสมาชิกของสหกรณ์ (ข้อ 10) 
                10. กรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ อาจถูกดำเนินการทางวินัย (ข้อ 11) 

            มติท่ีประชุม  รับทราบ 

4.6  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1         
                  นางสาววรัญชลี  รัตนพิทักษ์ ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2565  ดังน้ี   
                   4.6.1  ประชุมคณะกรรมการ  
                             1. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหนองคันทรง จำกัด  
                                วันที่ 11 มกราคม  2565 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้               
นายธีระศักด์ิ  กิมยู่ฮะ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ นางสาวพิมลรัตน์  ทิมดอนนักวิชาการสหกรณ์ 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหนองคันทรง  จำกัด มีวาระพิจารณาการ
ดำเนินการจัดทำแผนเพื่อขอเบิกเงินสินเชื่อสร้างบ้านในเฟสที่ 3 ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการตามแผนการขอเบิกเงิน
ภายในเดือน มกราคม 2565 ในการน้ี ได้มีสมาชิกแจ้งเร่ืองมายังสหกรณ์กรณีการทำหลังคาบ้านเกินเขตแดนของ
ตนเอง โดยได้ให้คำแนะนำเชิญให้ทั้งสองฝ่ายมาหาแนวทางร่วมกันในที่ประชุมและถ้าตกลงกัน ได้ให้มีการจัดทำ
บันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อปกป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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          4.7  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  2 
                  นางสาวชณาพร จันทร์ขุนนาค  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2565  ดังน้ี 
         4.7.1  ประชุมคณะกรรมการ 
                            1. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังตัก จำกัด 
                                วันที่ 11 มกราคม 2565  นายสนิท  ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้  
สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  เข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ แนะนำให้
สหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไร (ขาดทุน)  ประจำปีสิ้นสุด
วันที่ 30  มิถุนายน  2564  ให้เป็นไปตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  พร้อมได้ให้ข้อคิดว่า 
สหกรณ์ตั้งอยู่บนรากฐานของประชาธิปไตย ซึ่งสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของสหกรณ์  ตลอดจนควรหาแนวทางในการ
ดำเนินธุรกิจโดยใช้วิธีการสหกรณ์ในการบริหารงาน เพื่อให้สหกรณ์ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถ
แก้ไขความเดือดร้อนของสมาชิกได้อย่างทั่วถึงและแบ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจให้แก่สมาชิกโดย
ธรรม 
                          2. สหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด 
                              รับมอบทรัพย์สินที่ เหลือจากการชำระบัญชีวันที่  11 มกราคม 2565 นายสนิท         
ต้นสมบัติ  สหกรณ์จังหวัดตราด  มอบหมายให้  สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  2       
ส่งมอบทรัพย์สินที่เหลือจากการชำระบัญชีของสหกรณ์การเกษตรอัลมาส จำกัด  จำนวน 13 ,405.66 บาท  
(หน่ึงหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าบาทหกสิบหกสตางค์) ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ฯ ส่งมอบให้สหกรณ์
เครือข่ายยางพาจังหวัดตราด จำกัด  โดยแนะนำให้นำทรัพย์สินดังกล่าวเข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ต่อไป 
                          3. สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด 
                              วันที่  12 มกราคม  2565  นายสนิท  ต้นสมบัติ  สหกรณ์จังหวัดตราด  พร้อมด้วย   
สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  2  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
การเกษตรบ่อไร่ จำกัด ได้ให้ข้อคิดแก่สหกรณ์ในเรื่องการบริหาร จัดการการบริหารความเสี่ยงในเร่ืองของธุรกิจ
สินเชื่อ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของสหกรณ์ แนะนำให้สหกรณ์คำนวณต้นทุนเงินทุน
ของสหกรณ์จากแหล่งที่มาต่างๆ ของเงินทุน เพื่อให้สหกรณ์ได้มีเงินทุนในการขยายธุรกิจได้มากขึ้น สร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่สมาชิกและสหกรณ์ ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นต่อไป 
                        4. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านท่าโสม จำกัด 
                            วันที่ 18  มกราคม  2565  นายสนิท  ต้นสมบัติ  สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมาย      
สิบเอกวีรวัฒน์ สุริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 พร้อมด้วยนางสาวสุชาดา จินดาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่ ม
ตรวจการสหกรณ์  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านท่าโสม จำกัด  ในการ
ประชุมได้มีวาระพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการให้กู้และดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก โดยเพิ่มวงเงินและ
ขยายระยะเวลาชำระหน้ี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก ได้แนะนำให้กรรมการศึกษาข้อบังคับ ระเบียบ
ของสหกรณ์ให้ถี่ถ้วนเกิดความเข้าใจ เพื่อช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการพิจารณา
ปล่อยสินเชื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป็นไปด้วยความรอบคอบ  ติดตามการส่งชำระหน้ีให้เป็นไปตามกำหนด
สัญญา  ลดภาระค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  เพื่อสหกรณ์ฯได้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ ช่วยให้การทำธุรกิจเป็นไป
อย่างราบร่ืน สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกและสหกรณ์ ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
                       5. สหกรณ์การเกษตรเทศบาลตำบลหนองบอน จำกัด   
                           วันที่ 21  มกราคม  2565  เวลา 09.30 น.  นายสนิท  ต้นสมบัติ  สหกรณ์จังหวัดตราด 
มอบหมาย  สิบเอกวีรวัฒน์ สุริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และนางสาวพิกุล  คุ้มปลี  เจ้าพนักงาน 
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ส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเทศบาลหนองบอน จำกัด 
ในการประชุมให้คำแนะนำสหกรณ์เร่ืองการดำเนินการบังคับคดีลูกหน้ีตาม คำพิพากษา และให้แต่งต้ังผู้แทน
สหกรณ์ในการดำเนินการสืบทรัพย์บังคับคดี ต่อไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

    4.8   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  3  
                      นางสาวพรรษรัชต์  ตติชรา  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  ได้กล่าวรายงานผล
การปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2565  ดังน้ี  
                     -ไม่มี-  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

           4.9  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  4  
                   นายทิวา  ศีติสาร  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือนมกราคม 2565 ดังน้ี 
                   -ไมม่ี-   
          มติท่ีประชุม   รับทราบ                                                       

ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองเพ่ือพิจารณา                      

                    5.1  แบบบันทึกรายงานการประชุม (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์) 

 
 

           มติท่ีประชุม   รับทราบ  

รายงานการประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ท่ี ..................... 

คร้ังท่ี .................... 

วันท่ี ............. เดือน ......................................พ.ศ. ............. เวลา .............. น. 

ณ ...................................................................... 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

     1. ................................................................           ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ..............  

     2. ................................................................           นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  

     3. ................................................................           นักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ 

     4. ................................................................           นักวิชาการสหกรณ์ 

     5. ................................................................           นักวิชาการสหกรณ์  

 

เริ่มประชุมเวลา .................. น.  

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ...........  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงาน  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติงานการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  

   เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ทุกคนน าเสนอข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  

   ที่รับผิดชอบเสนอที่ประชุมเพื่อหารือ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อทราบ  

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ  

 

 

เลิกประชุมเวลา ............... น.    

 

 

      (ลงชื่อ) ................................................... ผู้จดบันทึก  

 

      (ลงชื่อ) ................................................... ผู้ตรวจ  

แบบบันทึกรายงานการประชุม  
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ระเบียบวาระท่ี  6   เร่ืองอ่ืนๆ   

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

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

         เมื่อไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องใด ๆ ในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณ และปิดประชุม  
 
  

                                                                                    ปิดประชุม  เวลา  12.00 น. 
 
 

                                                      สุรัตน์  อรุณรัตน์       
                                                                                                     (นางสาวสุรัตน์  อรุณรัตน์) 
                                                                                                   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 

                                                                                                    ธีรวฒิุ  ใจดี   
                                                                                                (นายธีรวุฒิ  ใจดี) 
                                                                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


