
 
รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 

ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 
คร้ังที่ 5/2๕65 วันที่ 9 พฤษภาคม  ๒๕65 
ณ  ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 

 
ผู้เข้าประชุม  จ านวน  24  คน     
1. นายสนิท  ต้นสมบัติ                  สหกรณ์จังหวัดตราด 
2. นายประสาน  พะนอจันทร์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์            
3. นายธนทัศน์ ทิมกระจ่าง           ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์   
4. นายวสันต์  สุขเสมอกุล    ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์  
5. นายธีรวุฒิ  ใจดี   นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  
6. นางสาวศิริวรรณ  สุขสวัสด์ิ  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  
7. นายอนันต์  ยังสติ                นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
8. นางสาวจุฬาภา  กิสลัย           นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ     
9. นายอ านาจ  กูลกัลยา   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
10. นางบุศริน  ธันยาวาท         เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน  
11. นางสาวพิกุล  คุ้มปลี   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน  
12. นายณัฐชนน  สรรพนุเคราะห์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
13. นางสาวชลลดา  ล้ีมงคล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
14. นางสาวศิริภรณ์  บุญเพียร  นิติกรปฏิบัติการ  
15. นางวิริยา  สีนวล   นักวิชาการสหกรณ์ 
16. นางสาวอรฉัตร อินทรโชติ  นักวิชาการสหกรณ์ 
17. นางสาวพิมลรัตน์  ทิมดอน               นักวชิาการสหกรณ์ 
18. นางสาวศิริลักษณ์  รัยวรัก           นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
19. นางภณิดา บุญเนาว์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
20. นางสาวจันทรจิรา  ช่วยทุกข์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  
21. นางสาววรัญชลี  รัตนพิทักษ์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   
22. นางสาวสุปราณี  สุขสวัสด์ิ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
23. นางสาวสุทธิรักษ์  วงษ์ทองดี  เจ้าพนักงานธุรการ 
24. นางสาวสุรัตน์ อรุณรัตน์  เจ้าพนักงานธุรการ        
                     

ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม    จ านวน   7  คน 
1.  นายธีระศักดิ์  กิมยู่ฮะ            ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1     ลาพักผ่อน 
2. นางสาวพรรษรัชต์  ตติชรา  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3    ไปราชการ       
3. นายทิวา  ศีติสาร   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4   ไปราชการ 
4. สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ               ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์        อบรม             
5. นายชโยดม  กัณหวงศ์   นิติกร        อบรม 
6. นางสาวภัสธิดา  วิรันทนา  นักวิชาการสหกรณ์      ไปราชการ 
7. นางปิยพร  บุญชู   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์     ลาพักผ่อน 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

                        เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  นายสนิท ต้นสมบัติ  สหกรณ์จังหวัดตราด ประธานในท่ีประชุมเปิด
การประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระก่อนการประชุม 
     1. น าสวดมนต์ 
     2. กิจกรรมออกก าลังกาย 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                           1.1  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งท่ี  4/2565 เมื่อวันท่ี 29  เมษายน 2565 
                                  นายสนิท  ต้นสมบัติ  ต าแหน่ง  สหกรณ์จังหวัดตราด ได้รายงานผลการเข้าร่วม
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ  ดังนี้ 
                             แนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่/ย้ายไป  
                 ย้ายมา    1. นางบัวผัน  จันทรังษี ต าแหน่ง นักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ ส านักงาน 
พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด 
                            2. นายมนูญ  ส าเร็จ  ต าแหน่ง นักทัณฑวิทยาช านาญการพิเศษ เรือนจ าพิเศษพัทยา   
ย้ายมาด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานกักขังกลางจังหวัดตราด 
                              3. นายนฤพนธ์  แก้วเทศ  ต าแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์  ย้ายมาด ารงต าแหน่ง  
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดตราด                              
                    4. นายศิวบูรณ์  เชาวศิลป์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายฯ ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัดตราด 
                            5. นายพงษ์พิพัฒน์  พงษ์ธรรม  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจังหวัด
สระแก้ว ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด  
           6. นายมนตรี  บัวบาล  ต าแหน่ง นักวิชาการประมงช านาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ังประจวบคีรีขันธ์ ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์
น้ าชายฝ่ัง 
                             7. นายศิริศักด์ิ    ผดุงโภค  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ท่ีท าการ
ปกครอง อ าเภอสอยดาว ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง นายอ าเภอเกาะช้าง 
                    8. นายสุรเชษฐ์  แก้วค า  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ท่ีท าการ
ปกครอง อ าเภอศรีราชา ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง นายอ าเภอคลองใหญ่ 
 
                  ย้ายไป    1. นางสาวดลภัทร  ดิสริยกุล  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ตราด  ย้ายไปด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว 
    2. นายวินัย  หมวกมณี  ต าแหน่ง  ผู้บัญชาการสถานกักขังกลางจังหวัดตราด ย้ายไป
ด ารงต าแหน่ง  ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  
    3. นายกิติพงษ์  ละช่ัว   ต าแหน่ง  ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดตราด ย้ายไปด ารง
ต าแหน่ง ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดจันทบุรี  
                              4. นางจันทร  สูญทุกข์  ต าแหน่ง  ประกันสังคมจังหวัดตราด ย้ายไปด ารงต าแหน่ง 
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี     

 มติที่ประชุม  รับทราบ     
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                      1.2  มอบประกาศนียบัตร หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมสหกรณ์” รุ่น 1,3  

                             - นางสาวชลลดา  ล้ีมงคล ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ อบรม หลักสูตร “การ
พัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมสหกรณ์” ด้วยระบบ Zoom Meeting รุ่น 1 ระหว่างวันท่ี 21-25 มีนาคม 2565 
          - นางสาวพิกุล  คุ้มปลี ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน อบรม หลักสูตร 
“การพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมสหกรณ์”ด้วยระบบ Zoom Meeting รุ่น 3 ระหว่างวันท่ี 18-22 เมษายน
2565 

               มติที่ประชุม  รับทราบ     

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

                  ฝ่ายบริหารท่ัวไป  ได้บรรจุรายงานการประชุมครั้งท่ี 4/2565 เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2565        
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการทุกท่านได้ทราบใน  เว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/trat/ 
“หัวข้อรายงานการประชุมจ าเดือน” ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด และเปิดในท่ีประชุมให้ทุกคนได้อ่าน
พร้อมกัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม   

            มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2565 เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2565 

ระเบียบวาระที่  3  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคร้ังที่แล้ว           
           3.1 การช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เลิกอยู่ระหว่างช าระบัญชี   
                    นางสาวอรฉัตร  อินทรโชติ  ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์  ได้รายงานความก้าวหน้าในการช าระ
บัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 
                           3.1.1  เลิกอยู่ระหว่างช าระบัญชี 

/กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ ผู้ช าระบัญชี    การด าเนินงาน

1. สหกรณ์โคนมเมืองตราด   จ ากัด 

 (เลิก 29 เมษายน 2556)
 นายธีระศักด์ิ  กิมยู่ฮะ ขั้นที่ 6 อยู่ระหว่างการจัดการทรัพย์สิน - หนี้สิน 

 

2. กลุ่มเกษตรกรท าสวนช้างทูน 
(เลิก 3 ธันวาคม 2562) 

น.ส.พิกุล  คุ้มปลี ขั้นที่ 6 อยู่ระหว่างการจัดการทรัพย์สิน - หนี้สิน 
 

 สหกรณ์ เลิกระหว่างปี ผู้ช าระบัญชี    การด าเนินงาน

1. สหกรณ์การเกษตรอัลมาส 
จ ากัด  
(เลิก 25 กุมภาพันธ์ 2564) 
 

สิบเอกวีรวัฒน์ สุริยะ 
 

ขั้นที่ 8  ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน ตามมาตรา 87 
(วันท่ี 25 มีนาคม 2565) 
ขั้นที่ 9 ด าเนินการน าเสนอนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบถอนช่ือสหกรณ์ออกจาก
ทะเบียน ตามค าส่ังท่ี ตร 6/2565 ลงวันท่ี 21 
เมษายน 2565 
ขั้นที่ 10 (อยู่ระหว่างด าเนินการ) รับมอบบรรดาสมุด
บัญชี และเอกสารของสหกรณ์ฯท่ี ช าระบัญชีไว้ 2 ปี 
นับแต่ วัน ถอนชื่อ (ผู้ช าระบัญชี ส่งมอบภายใน 30 
วันนับ แต่วันถอนชื่อ)  

          มติที่ประชุม  รับทราบ  

http://web.cpd.go.th/trat/
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                  3.2 การแก้ไขปัญหาการทุจริต/ ข้อบกพร่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                  นางสาวศิริภรณ์  บุญเพียร  ต าแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ ได้รายงานการแก้ไขปัญหาการทุจริต/
ข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 9 แห่ง ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565  ดังนี้ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ข้อบกพร่อง ความก้าวหน้า 

1. สหกรณ์ชาวสวน 
จังหวัดตราด จ ากัด 
สถานะ : 
เสร็จส้ินติดตาม 

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

- สืบทรัพย์บังคับคดีลูกหนี้ตามค าพิพากษา / ขายทรัพย์ท่ีได้รับโอนมา
เป็นของสหกรณ์ - ขายบ้านแล้ว ราคา 600,000 บาท       
ช าระงวดแรก 50,000 เรียบร้อยแล้ว และช าระรายเดือนในเดือน
พฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565 งวดละ 25,000 บาท รวม
ช าระท้ังส้ิน 200,000 บาท คงเหลือ 400,000 บาท ท่ีเหลือผ่อน
ช าระตามตกลงจนกว่าจะครบถ้วน - 
- เงินยืมทดรองนายวิโรจน์จ านวน 350,000 บาท  - 
สหกรณ์ยังไม่ได้รับช าระคืน 

2. ร้านสหกรณ์จังหวัด
ตราด จ ากัด 
- สถานะ: 
เสร็จส้ินติดตาม 
 

- ทุจริต แก้ไข
ตัวเลขสินค้า
คงเหลือ เสียหาย 
2.9 ลบ. 
- การจ่ายคืน
โบนัส
คณะกรรมการชุด
ปี 57 จ านวน 
849,062.01 
บาท 

- ลูกหนี้ตามค าพิพากษา นางสาวยุวพักตร์ ยอดยกมา 1 พ.ย. 63 
จ านวน 404,616.22 บาท ช าระระหว่างปี 11,000 บาท มี
ดอกเบ้ียค้างรับ 16,828.77 บาท ยอดคงเหลือ ณ 31 ส.ค. 64 
จ านวน 412,355.95 บาท (ของดช าระช่วงโควิด 19) 
   นางวันทนีย์ ยอด 300,000 บาท ปัจจุบันช าระปกติ ณ เดือน ส.ค. 
64 รวมช าระ 47,500 บาท คงเหลือ 252,500 บาท 
(ของดช าระช่วงโควิด 19) 
- การจ่ายคืนโบนัสคณะกรรมการฯ 849,062.01 บาท ณ 30 เมษายน 
2564 รวมจ่ายคืน 402,634.26 บาท คงเหลือ 446,427.75 บาท 
ไม่มียอดช าระเพิ่ม/อยู่ด าเนินคดี 

3. สหกรณ์ผู้เล้ียงกุ้ง
ตราดยั่งยืน จ ากัด 
- สถานะ: เสร็จส้ิน
ติดตาม 

 - ทุจริต 
3,847,034.50 
บาท 

- ลูกหนี้ตามค าพิพากษาช าระหนี้ติดต่อกันครบทุดงวด รวม 34 งวด 
(เดือนกรกฎาคม 2562 – เมษายน 2565) เดือน เม.ย.65 ช าระ
รวม 6,000 บาท รวมช าระท้ังส้ิน 173,000 บาท คงเหลือ 
3,674,034.50 บาท 

4. สหกรณ์การเกษตร
ส่งเสริมธุรกิจฯ 
- สถานะ: เสร็จส้ิน
ติดตาม 

- ข้อบกพร่องจาก
การด าเนินงาน 
- ลูกหนี้การค้า
ค้างนาน 

 - ด าเนินงานตามแผนปรับปรุงการด าเนินงานของสหกรณ์(ข้อมูล ณ 
31 ต.ค.64)  
- มูลค่าหุ้น ณ 30 กันยายน 2562  :  -1,388.85  

5. สหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนบ้านดินแดง จ ากัด 
- สถานะ: เสร็จส้ิน
ติดตาม 

 - ทุจริต 
5,176,193.87 
บาท 

 - รับช าระ 70,000 บาทคงเหลือค้างจ านวน 5,106,193.87 บาท 
- ติดตามการสืบทรัพย์บังคับคดีลูกหนี้ตามค าพิพากษา - แนะน า
สหกรณ์ด าเนินการ  
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6. สหกรณ์การเกษตร 
เขาสมิง จ ากัด 
- สถานะ: 
เสร็จส้ินติดตาม 
 

- ลูกหนี้การค้า
ค้างนาน 
9,525,552.-  
- การด าเนินคดี
กับอดีตเจ้าหน้าท่ี
ตลาด 
- ยอดเงิน 
1,202,177.46 
บาท 
 

- ณ ส้ินปีบัญชี 30 มิถุนายน 2564 ปิดบัญชีเพิ่มอีก 1 ราย รวมปิด
บัญชีท้ังส้ินจ านวน 26 ราย คงเหลือ 9 ราย รับช าระเพิ่ม เดือน
เมษายน 2565 จ านวน 102,500.- รวมช าระแล้วทั้งส้ินจ านวน 
5,952,947 บาท คงเหลือ จ านวน 3,572,605 บาท  
- นายชัชชัย จนท.ตลาด ท าหนังสือรับสภาพหนี้ทางอาญา ช าระงวด
ละไม่ต่ ากว่า 10,000 บาท งวดแรก 30 กันยายน 2564 (หลังจาก
ช าหนี้แทนนายสุขเกษม ดีชัย ครบถ้วน) ณ วันท่ี 22 พ.ย. 2564 มา
ช าระ 30,000 บาท ส าหรับเดือน ก.ย. - พ.ย. 64 (เดือนละ 10,000 
บาท) เดือน ม.ค. – ก.พ. 65 ช าระเดือนละ 5,000.- บาท รวมช าระ 
10,000 บาท (เดือน ก.พ. นายชัชชัยท าหนังสือแจ้งขอผ่อนช าระเดือน
ละ 5,000 บาท) – เดือน มี.ค. – เม.ย. 65 ยังไม่ได้รบัช าระ ซึ่งสหกรณ์อยู่
ระหว่างติดตามหนี้และการบังคับคดี และสหกรณ์แจ้งว่าได้ประสาน
ทนายความให้ด าเนินการดังกล่าวแทนสหกรณ์ แต่ทนายยังรักษาอาการ
โควิด 19 ท าให้ยังไม่สามารถด าเนินการให้ได้ในทันที 

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

- ทุจริต 
891,926.84 
บาท 

- ติดตามการด าเนินคดี ศาลด าเนินการสืบพยานโจทก์เมื่อวันท่ี 8 – 10 
มิถุนายน 2564 และวันท่ี 9 – 11 มีนาคม 2565  
  - ยังด าเนินการสืบพยานไม่แล้วเสร็จ ศาลนัดสืบพยานจ าเลยครั้งถัดไปใน
วันท่ี 9 – 10 สิงหาคม 2565 - 

8. สหกรณ์การเกษตร
เพื่อการแปรรูปฯ จก. 
- สถานะ: เสร็จส้ิน
ติดตาม 

- ลูกหนี้การค้า
ค้างนาน 35 ราย 
ยอดเงิน 
2,129,710  

คงเหลือ 30 ราย  
- เดือนเมษายน 2565 ได้รับช าระ 11,000 บาท รวมช าระแล้วท้ังส้ิน  
300,279 บาท คงเหลือ 1,829,431 บาท - 

9. กลุ่มเกษตรกรท านา
หนองโสน 
- สถานะ: 
เสร็จส้ินติดตาม 
 

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

- ติดตามความก้าวหน้าการสืบทรัพย์บังคับคดี / การเร่งรัดติดตามการ
ช าระหนี้  
- ติดตามผลการแจ้งความด าเนินคดี 
- ด าเนินการสืบทรัพย์เพื่อบังคับคดีในวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 
พบมีท่ีดินจ านวน 6 แปลง - 
-  เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
จัดท าหนังสือแนะน าขั้นตอนวิธีการในการสืบทรัพย์และบังคับคดีให้ทาง 
กลุ่มฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติหรือจัดจ้างทนายในการด าเนินการ 
ดังกล่าว - 
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10. สหกรณ์กุ้งตราด  
ประชุม จกบ. ทราบ
ต่อไป 
 

มีข้อบกพร่อง 2 ประเด็น 
ประเด็นการเบิกถอนเงิน 
150,000 บาท ได้รับ
การแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
คงเหลือประเด็น
ข้อบกพร่องในส่วนท่ียังไม่
รายงาน 1 ประเด็น 

- จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกบัญชีใน
เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นมา พบว่าสหกรณ์บันทึกรายการรับ 
- จ่ายเงิน ไม่เป็นปัจจุบัน และสหกรณ์ไม่มีเอกสารให้ตรวจสอบ 
ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงปัจจุบัน 
ให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ผู้รับผิดชอบติดตามให้สหกรณ์
รายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อรายงานความก้าวหน้าให้ 

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

 1 5 1 6 

 2 4 - 4 

 3 - - - 

 4 - - - 

 รวม 9 1 10 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 

          3.3 ข้อสังเกตการสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   

                  นางสาวศิริภรณ์  บุญเพียร ต าแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ ได้รายงานข้อสังเกตการสอบบัญชีสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 ดังนี้ 
                                     ข้อสังเกตการสอบบัญชีสหกรณ ์และกลุ่มเกษตรกร 
ข้อสังเกตท่ีอยู่ระหว่างการแก้ไข/ติดตามการแก้ไขจนกว่าจะแล้วเสร็จ (ปี 2562-2564) จ านวน 8 แห่ง 
กสส.1 2 แห่ง กสส.1 1. สหกรณ์การเกษตรแหลมกลัด จ ากัด  
    2. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตราด จ ากัด   
กสส.2  5 แห่ง กสส.2  3. สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จ ากัด 
                        4. สหกรณต์ราดยางพารา จ ากัด 
    5. สหกรณ์เกษตรเขาสมิง จ ากัด 
    6. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดินแดง จ ากัด 
    7. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จ ากัด 
กสส.4 1         แห่ง              8. สหกรณ์กองทุนสวนยางบางปิดบนร่วมใจ จ ากัด 
มติที่ประชุม  รับทราบและติดตามการด าเนินการแก้ไขข้อสังเกตจนกว่าจะแล้วเสร็จต่อไป  
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 3.4 การจัดท างบการเงินและปิดบัญชีประจ าปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปี 2565   

                นางภณิดา  บุญเนาว์  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รายงานจัดท างบการเงินและปิด
บัญชีประจ าปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ณ วันท่ี 30  เมษายน 2565 ดังนี้ 

ที่ สหกรณ์ วันสิ้นปีทาง
บัญช ี

วัน/เดือน/ปี 
ที่ส่งงบ

การเงิน (ตาม
หนังสือส่งงบ
การเงินและ

แจ้งพร้อมเข้า
รับการตรวจ

ให้ผู้สอบ
บัญชี) 

ปิด
บัญชีได้ 
ภายใน 
30 วัน 

ปิดบัญชีได้ 
เกิน 30 

วันภายใน 
60 วัน 
(ภายใน 
31 - 60 

วัน) 

ปิดบัญชีได้ 
เกิน 60 

วัน 
(ภายใน 

61 - 180 
วัน) 

ปิดบัญชี
ได้ เกิน 

180 วัน 

ปิดบัญชี 
ไม่ได้ 
(เกิน

กว่า 1 
รอบปี
ทาง
บัญชี
ของ

สหกรณ์) 
(แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง)  

 รวม  30 18 7 1 0 4 
 สหกรณ์ภาคการเกษตร (แผนงาน

พ้ืนฐาน) 
  4 5 0 0 1 

 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1        
1 สก.ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัด

ตราด จ ากัด 
30 ก.ย.64 ปิดไม่ได้ 

ต้ังแต่ปี 63 
    1 

2 สหกรณ์กุ้งตราด จ ากัด 31 ธ.ค.64       
3 สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งตราดย่ังยืน  จ ากัด 31 ธ.ค.64       
4 สหกรณ์ผู้ เลี้ยงสุกรและการปศุสัตว์ 

จ ากัด 
31 ธ.ค.64 31 ม.ค.65  1    

5 สหกรณ์สวนปาล์มน้ ามันจังหวัดตราด 
จ ากัด 

31 ธ.ค.64 24 มี.ค.65  1    

6 สกก.ชุมชนบ้านตะกาดหนอง เหี่ ย ง 
จ ากัด 

31 ม.ค.65 7 มี.ค.65  1    

7 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตราด 
จ ากัด 

31 มี.ค.65 29 เม.ย.65 1     

8 สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จ ากัด 31 มี.ค.65 3 พ.ค.65  1    
9 สหกรณ์การเกษตรแหลมกลัด  จ ากัด 31 มี.ค.65       

10 สกก.เพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ตราด 
จ ากัด 

31 มี.ค.65 22 เม.ย.65 1     

11 สกก.แปรรูปอาหารบ้านเปร็ดใน จ ากัด 31 มี.ค.65 26 เม.ย.65 1     
12 สหกรณ์ชาวสวนจังหวัดตราด จ ากัด 30 มิ.ย.64       
13 สกย.บ้านห้วงน้ าขาว จ ากัด 30 มิ.ย.64       
14 สกย.หนองโพรงพัฒนา จ ากัด 30 มิ.ย.64       
15 สกย.บ้านสามง่าม จ ากัด 30 มิ.ย.64       
16 สก.พัฒนาคุณภาพยางพาราต าบลห้วย

แร้ง จ ากัด 

30 มิ.ย.64       

17 สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด 
จ ากัด 

30 มิ.ย.64       

 

 



 

                                                              -8- 

 

 
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2        

30 สหกรณ์ประมงไม้รูด จ ากัด 30 มิ.ย.65       
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3        

31 สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ จ ากัด 31 มี.ค.65 29 เม.ย.65      
32 สหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง จ ากัด 30 มิ.ย.65       
33 สหกรณ์กองทุนสวนยางบางปิดบนร่วมใจ จ ากัด 30 มิ.ย.65       

สหกรณ์นอกภาคการเกษตร (แผนงานพื้นฐาน)   12 3 1 0 1 
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1        
1 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดตราด จ ากัด 30 ก.ย.64 7 ต.ค.64 1     
2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด 31 ต.ค.64 4 พ.ย.64 1     
3 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จ ากัด 31 ต.ค.64 3 พ.ย.64 1     
4 ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จ ากัด 31 ต.ค.64 27 ก.พ.65   1   
5 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลตราด จ ากัด 30 ก.ย.64 27 พ.ย.64 1     
6 สหกรณ์เดินรถตราด  จ ากัด 31 ธ.ค.64 22 ก.พ.65 1     
7 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตราด  จ ากัด 31 ธ.ค.64 28 ม.ค.65 1     
8 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหนองคันทรง  จ ากัด 30 มี.ค.65 29 เม.ย.65 1     
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2        
9 สก.เคหสถานบ้านมั่นคงคลองแก้ว-ปะอา จ ากัด 31 ส.ค. 64 30 ก.ย.64 1     

10 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนดอนสูงสามัคคี จ ากัด 31 ส.ค. 64 14 ก.ย.64 1     
11 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ่อพลอย จ ากัด 30 ก.ย. 64 25 ต.ค.64 1     
12 สค.เครดิตยูเน่ียนบ้านสลักร่วมใจพัฒนา จ ากัด 31 ธ.ค. 64 28 ม.ค.65 1     
13 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนท่าหาดสามัคคี จ ากัด 31 ธ.ค. 64 ปิดไม่ได้ต้ังแต่ 

ปี 62 
    1 

14 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านดินแดง จ ากัด 31 ธ.ค. 64 ปิดไม่ได้ 
ต้ังแต่ ปี 63 

    1 

15 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านท่าโสม จ ากัด 30 มิ.ย. 65       
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3        

16 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหาดเล็ก จ ากัด 30 ก.ย. 64 29 พ.ย.64  1    
17 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่ 2 จ ากัด 30 พ.ย. 64 23 ธ.ค.64 1     
18 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงรวมใจสามัคคี จ ากัด 31 ธ.ค. 64 27 ม.ค.65 1     
19 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่ จ ากัด 31 ธ.ค. 64 26 ม.ค.65 1     

 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4        
20 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงแหลมงอบ จ ากัด 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65  1    
21 สหกรณ์บริการเกาะช้าง จ ากัด 31 ก.ค. 65       
สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ       1 
1 สกก.โครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม 01 จ ากัด 31 ธ.ค. 64 ปิดไม่ได้ต้ังแต่ 

ปี 58 

    1 
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ที่ กลุ่มเกษตรกร วันสิ้นปีทาง
บัญชี 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ส่งงบ
การเงิน 

(ตามหนังสือ
ส่งงบ

การเงินและ
แจ้งพร้อม
เข้ารับการ
ตรวจให้

ผู้สอบบัญชี) 

ปิดบัญชี
ได้ 

ภายใน 
30 วัน 

ปิดบัญชีได้ 
เกิน 30 

วันภายใน 
60 วัน 
(ภายใน 
31 - 60 

วัน) 

ปิดบัญชีได้ 
เกิน 30 วัน 
(ภายใน 31 
- 180 วัน) 

ปิดบัญชี
ได้ เกิน 

180 วัน 

ปิดบัญชี 
ไม่ได้ 

(เกินกว่า 
1 รอบปี

ทาง
บัญชี
ของ

สหกรณ์) 
(แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง)  

 รวม  11 11 0 0 0 0 
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1        
1 กลุ่มเกษตรกรท าประมงช าราก 30 ก.ย.64 28 ต.ค.64 1     
2 กลุ่มเกษตรกรท าไร่สับปะรดตราดแฟร์

เทรด 
31 ธ.ค. 64 26 ม.ค. 65 1     

3 กลุ่มเกษตรกรท านาท่าพริก 31 มี.ค.64 25 เม.ย.65 1     
4 กลุ่มเกษตรกรท านาหนองโสน 31 มี.ค.64 25 เม.ย.65 1     
5 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ท่าพริก 31 มี.ค.64 20 เม.ย.65 1     
6 กลุ่มเกษตรกรท าสวนอ่าวใหญ่ 30 ม.ิย.64       
7 กลุ่มเกษตรกรท าสวนห้วงน้ าขาว 30 มิ.ย.64       
8 กลุ่มเกษตรกรท าสวนวังกระแจะ 31 ก.ค.64       
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2        

9 กลุ่มเกษตรกรท าสวนเทพนิมิต 31 มี.ค.64 26 เม.ย.65 1     
10 กลุ่มเกษตรกรท าสวนท่าโสม 31 มี.ค.64 21 เม.ย.65 1     
11 กลุ่มเกษตรกรท าสวนนนทรีย์ 31 มี.ค.64       
12 กลุ่มเกษตรกรท าสวนด่านชุมพล 31 มี.ค.64       
13 กลุ่มเกษตรกรท าสวนแสนตุ้ง 31 มี.ค.65 27 เม.ย.65 1     
14 กลุ่มเกษตรกรท าไร่เขาสมิง 31 ก.ค.64       
15 กลุ่มเกษตรกรท าสวนประณีต 31 ก.ค.64       
16 กลุ่มเกษตรกรท าสวนวังตะเคียน 31 ก.ย.64       
17 กลุ่มเกษตรกรท าสวนสะตอ 31 ก.ค.64       
18 กลุ่มเกษตรกรท าสวนทุ่งนนทรี 31 ก.ค.64       
19 กลุ่มเกษตรกรท าสวนหนองบอน 31 ก.ค.64       

 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4        
20 กลุ่มเกษตรกรท าสวนบางปิด 31 ธ.ค.64 27 ม.ค.65      
21 กลุ่มเกษตรกรท าสวนน้ าเชี่ยว 31 มี.ค.65 27 เม.ย.65      
22 กลุ่มเกษตรกรท าสวนคลองใหญ่ 31 มี.ค.65 21 เม.ย.65      
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          3.5.1 สรุปผลการเบิก - จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565  เดือนเมษายน 2565  
      นายธีรวุฒิ ใจดี  ต าแหน่ง  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  ต่อท่ีประชุม ดังนี้    
                   1) แผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน เมษายน 2565 – มิถุนายน 
2565 

เดือน 
เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย 

ภาพรวมสะสม ภาพรวมสะสม 
เมษายน 2565 85% 82% 
พฤษภาคม 2565 98%  
มิถุนายน  2565 100%  

        
       2) มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร PO เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
งบบุคลากร 2,373,660.00          - 2,086,420.00 287,240.00 87% 

งบด าเนินงาน 2,294,555.00 132,500.00 1,813,644.53 348,410.47 85% 
งบลงทุน 203,000.00 - 203,000.00 - 100% 

งบอุดหนุน 1,628,989.29 - 1,084,102.42 544,886.87 67% 
งบรายจ่ายอื่น             - - - - - 

รวมท้ังส้ิน 6,500,204.29 132,500.00 5,187,166.95 1,180,537.34    82% 
            
                   3) ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจ าเดือนเมษายน 2565 

ท่ี รายการ จังหวัด กลุ่มส่งเสริม 1-4 

1 ค่าไฟฟ้า 8,187.72 3,344.46 
2 ค่าโทรศัพท์  3,193.87 961.93 
3 ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 4,842.82 - 
4 ค่าไปรษณีย์ 1,896.00 - 
5 ค่าน้ าประปา - 223.63 

 รวม 18,120.41 4,530.02 
งบประมาณท่ีได้รับ (ท้ังปี)          180,750.00  บาท 

 เบิกจ่าย                                110,959.92  บาท 
          คงเหลือ                                  9,540.08  บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ   
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3.5.2 สรุปผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน เดือนเมษายน 2565  

การเผยแพร่/เร่ือง จ านวนคร้ัง 
(ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด) 

1. เคเบิ้ลทีวีหรือสถานีโทรทัศน์ แสงสยามเคเบิล้ทีวีตราด - 
2. สถานีวิทยุ FM หรือ AM ในพืน้ที่หรือจังหวัดข้างเคียง  
     - วันท่ี  2 เมษายน  2565  
     - วันท่ี  27 เมษายน  2565  

2 
 

3. หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน และ/หรือ หนังสือพิมพร์ายวัน 
    - ข่าว  
    - ภาพข่าว       

 
1 
7 

4. บทความ 1 
5. จัดนิทรรศการ     1 
6. สื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ผ่าน YOUTUBE 
- https://www.youtube.com/watch?v=zoB8GqW2Ew4 วันท่ี 12 เมษายน 2565  
(51 Views) กสส.2 
- https://www.youtube.com/watch?v=LFxaaXgNrmo    วันท่ี 29 เมษายน 2565 (72 
Views) ฝบท. 

2 
 
 
 
 

 
สรุปผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ต.ค.2564 – ก.ย. 2565) 

การเผยแพร่/เร่ือง จ านวนคร้ัง 
(ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด) 

จ านวนคร้ังที่เผยแพร่ 
(ต.ค.64 – เม.ย.65) 

1. เคเบ้ิลทีวีท้องถิ่นหรือสถานีโทรทัศน์ (ไม่ต่ ากว่า 5 ครั้ง/ปี) 6 (ครั้ง)  8

2. สถานีวิทยุ FM หรือ AM ในพื้นท่ีหรือจังหวัดข้างเคียง (ไม่ต่ ากว่า 
20 ครั้ง) 

22 (ครั้ง)  26

3. บทความ หรือ สกู๊ฟ (ไม่ต่ ากว่า 4 ครั้ง) 5 (ครั้ง)  1

4. ข่าว หรือภาพข่าวทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ไม่ต่ ากว่า 15 ครั้ง) 16 (ครั้ง)  32

5. จัดนิทรรศการ (ไม่ต่ ากว่า 6 ครั้ง) 7 (ครั้ง) 7 

6. ผลิตส่ือวีดีทัศน์เผยแพร่ผ่าน YOUTUBE (ไม่ต่ ากว่า 10 เรื่อง) 11 (เรื่อง) 4 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zoB8GqW2Ew4
https://www.youtube.com/watch?v=LFxaaXgNrmo
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ตารางการจัดรายการวิทยุ 92.75 MHz 

ประจ าเดือน เมษายน 2565 
วัน เดือน ป ี สังกัด 

4 พ.ค.2565 วันฉัตรมงคล   (วันหยุดนักขัตฤกษ์) 

11 พ.ค.2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

18 พ.ค.2565 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 

25 พ.ค.2565 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 

**ทุกวันพุธ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ    

3.5.3 สรุปผลการใช้รถยนต์ราชการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 
2565  

ล าดับ ทะเบียน 
รถยนต์ 

จ านวน 
คร้ังที่ใช้ 

จ านวน 
(ลิตร) 

ค่าน้ ามัน 
(บาท) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

   อัตราการสิ้นเปลือง 

1. กง 4244 13 185.47 5,570 1,956 10.54 
2. กข 6559 16 66.60 2,000 884 13.27 
3. กค 2988 5 57.60 1,730 501 8.70 
4. นข 1616 8 105.88 3,180 1,098 11.57 
5 กค 9565 7 136.53 4,100 1,580 11.57 

                 รวม 
49 552.08 16,580 6,019 

อัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง  
เม่ือเทียบกับเดือนก่อน 

*อัตราการส้ินเปลืองเฉล่ีย 10.90 กม./ลิตร (ราคาน้ ามันลิตรละ 29 บาท) ระยะทางถัวเฉล่ียจากจ านวนน้ ามัน 
*เฉพาะเครดิตน้ ามัน  ไม่รวมน้ ามันที่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

3.5.4 สรุปผลการใช้ไปรษณีย์ ประจ าเดือนเมษายน 2565  

เดือน จ านวน  (คร้ัง) จ านวน  (บาท) 
ตุลาคม 2564 12 5,066 

พฤศจิกายน 2564 19 3,603 
ธันวาคม 2564 13 2,982 
มกราคม 2565 14 2,132 

กุมภาพันธ์ 2565 18 3,553 
มีนาคม 2565 12 1,896 
เมษายน 2565 12 2,886 
  มติที่ประชุม  รับทราบ     
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             3.5.5  รายงานผลการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

1 งานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 

 งบประมาณ บาท 275,200 155,566.05 56.53 

 ตัวชี้วัดแผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร 
1. สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และ 2 อย่างน้อย 
2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ระดับ 1 อย่างน้อย 

 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
 

90 
25 

 
 

89.09 
0.00 

 

1.1 ตัวชี้วัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 
ตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการองค์กร  
(การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล/การควบคุมภายใน
ของสก./ก.) 
1.1.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร ผ่านการประเมินการจัด
ชั้นคุณภาพการควบคุมภายในระดับพอใช้ข้ึนไป ไม่น้อย
กว่า 
1.1.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 
ผ่านการประเมินการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในระ
ดับพอใช้ข้ึนไป ไม่น้อยกว่า 
1.1.3 กลุ่มเกษตรกร 
ผ่านการประเมินการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในระ
ดับดีข้ึนไป ไม่น้อยกว่า  

 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
สหกรณ ์

 
ร้อยละ 
สหกรณ ์

 
ร้อยละ 

กลุ่มเกษตรกร 

 
 
 
 
 
 
 
 

90 
30 

 
90 
19 

 
25 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 

81.81 
27 

 
71.42 

15 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.00 
 
 

78.94 

1.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่น ามาจัดเกณฑ์มาตรฐานกรม
ส่งเสริมสหกรณ ์
1.2.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่
น้อยกว่า      
(น ามาจัดเกณฑ์มาตรฐาน 31 แห่ง) 
1.2.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ไม่น้อยกว่า 
(น ามาจัดเกณฑ์มาตรฐาน 18 แห่ง) 
1.2.3 กลุ่มเกษตรกร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 
(น ามาจัดเกณฑ์มาตรฐาน 22 แห่ง) 

 
 

ร้อยละ 
สหกรณ ์

 
ร้อยละ 
สหกรณ ์

 
ร้อยละ 

กลุ่มเกษตรกร 

 
 

80 
25 

 
80 
15 

 
81 
18 

 
 

29.04 
9 
 

33.23 
6 
 

40.91 
9 

 
 
 

36.00 
 
 

40.00 
 
 

50.00 

1.3 ระดับความส าเร็จของการสง่เสริมสหกรณ์เพ่ือคัดเลือก
เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 
- จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ท่ีพิจารณาคัดเลือกและ 
ส่งรายชื่อเพ่ือคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติ 

 
 

สหกรณ์ภาค
การเกษตร 

สหกรณ์นอก
ภาคเกษตร 

กลุ่มเกษตรกร 

 
 

1 
 

1 
 

1 

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

1.4 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถจัดท างบ
การเงินและปิดบัญชีประจ าปีได้ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

แห่ง 
สหกรณ์ภาค
การเกษตร 

สหกรณ์นอกภาค
เกษตร 

กลุ่มเกษตรกร 

76 
33 

 
21 
22 

29 
4 
 

14 
11 

38.16 
12.12 

 
66.66 
50.00 

2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

2.1 ตัวชี้วัดด้านการการพัฒนาธุรกิจ 
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความสามารถใน
การให้บริการสมาชิก (การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในการใช้บริการ/ด าเนินกิจกรรมร่วมกับ 
สก./ก.)   
2.2.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร สมาชิกมสี่วน
ร่วมในการใช้บริการ/ด าเนินกิจกรรม ไม่น้อย
กว่า 
2.1.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร สมาชิกที่มี
ส่วนร่วมในการใช้บริการ/ด าเนินกิจกรรม ไม่
น้อยกว่า 
2.1.3 กลุ่มเกษตรกร สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
ใช้บริการ/ด าเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่า 

 
 
 
 
 

ร้อยละ  
สหกรณ ์

 
ร้อยละ 
สหกรณ์  

 
ร้อยละ 

กลุ่มเกษตรกร 

 
 
 
 
 

60  
20 

 
60 
13  

 
70 
16 

 
 
 
 
 

57.57 
19 

 
66.66 

14 
 

4.54 
1 

 
 
 
 
 
 
95.00 
 
 
107.69 
 
 
6.25 

2.2 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานการณ์
ด าเนินกิจการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน
จากปีก่อน (ปี 2564) 
2.2.1  สหกรณ์ ไม่น้อยกว่า 
2.2.2  กลุ่มเกษตรกร ไม่น้อยกว่า 

 
 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
 
 

3 
3 

 
 
 

2.42 
25.42 

 
 
 
 

2.3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีประสิทธิภาพใน
การด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับ 
มาตรฐานข้ึนไป  
2.3.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร มีประสิทธิภาพ
ในการด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับมาตรฐานข้ึนไป 
ไม่น้อยกว่า 
2.3.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 
มีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับม
าตรฐานข้ึนไป ไม่น้อยกว่า 
2.3.3 กลุ่มเกษตรกร 
มีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับ 
มาตรฐานข้ึนไป ไม่น้อยกว่า 

 
 
 

ร้อยละ 
สหกรณ ์

 
ร้อยละ 
สหกรณ ์

 
ร้อยละ 

กลุ่มเกษตรกร 

 
 
 

90 
30 

 
90 
19 

 
25 
6 
 
 

 
 
 

66.66 
22 

 
66.66 
14 
 
81.81 
18 

 
 
 
 
73.33 
 
 
73.68 
 
 
300 
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ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

2.4 จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วน
เงินออมของสมาชิกต่อ 
หน้ีสินของสมาชิกเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน (ปี 
2564) ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 
สก.ก. 

62 
47 

25.00 
19 

 
40.43 

2.5 ผลการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมี
ก าไรประจ าป ี

ร้อยละ 100 10.38  

3 ตัวชี้วัดด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

3.1 ตัวชี้วัดด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและ
คุ้มครองระบบสหกรณ ์
ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่
อยู่ระหว่างช าระบัญชี สามารถถอนชื่อได้ 

 
 

ร้อยละ 
แห่ง 

 
 

25 
1 

 
 

100 
1 

 

3.2 ประสิทธิภาพของการบริหารงาน (การแก้ไข
ปัญหาในการด าเนินกิจการ/ 
การบริหารงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) 
3.2.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร ที่มีข้อบกพร่อง
ได้รับการแก้ไขแล้ว ไม่น้อยกว่า 
3.2.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร ที่มี
ข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขแล้ว ไม่น้อยกว่า 
3.2.3 กลุ่มเกษตรกร ที่มีข้อบกพร่องได้รับการ
แก้ไขแล้ว ไม่น้อยกว่า 

 
 
 

ร้อยละ 
สหกรณ ์
ร้อยละ 
สหกรณ ์
ร้อยละ 

กลุ่มเกษตรกร 

 
 
 

90 
1 

90 
1 

25 
1 

 
 
 

100 
1 
- 
- 

100 
1 

 

4 ตัวชี้วัดด้านการติดตามที่ส าคัญ 

4.1 ติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด/
สิ่งก่อสร้าง ท่ีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับ
การสนับสนุนจากกรม (กพส.) 

ใช้ประโยชน์ร้อยละ 
แห่ง 

100 
 

10 

100 
 

10 

 

4.2 ติดตามการด าเนินโครงการลูกหลานเกษตรกร
กลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตร (ด าเนินการ
ต่อเน่ือง) (กพส.) 

ร้อยละ 
แห่ง 

100 
18 

100 
18 

 

4.3 ติดตามการด าเนินโครงการส่งเสริมการด าเนิน
ธุรกิจร้านค้าสหกรณใ์นรูปแบบซูเปอร์มาเก็ต
สหกรณ์ (กพส.) 

แห่ง 1 1 100 

4.4 ติดตามการด าเนินงานส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
ในระบบสหกรณ์ (กพส.) 

แปลง 7 7 100 

4.5 ติดตาม ขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) (กจส.) 

ศูนย์ 7  4 57.15 
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ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

 
กิจกรรมยกระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่ม
เกษตรกร (กลุ่มเร่งรัด) 

บาท 21,900 14,030 64.07 

1 
 
2  

ยกระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่เกษตรกร  
จากชั้น 2 สู่ชั้น 1 
ผลักดันระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตร ชัน้ที่ 3  
สู่ชั้น 2 

สก. / ก 
. 

สหกรณ ์

3 / 1 
 

1 

- 
 
- 

 

 กิจกรรม สนับสนุนการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ บาท 1,200 -  

 ด าเนินการสนับสนุนด้านการตลาด แปลงใหญ่ ปี 2563 
จัดกิจกรรม/อบรม ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม/ด้าน
การตลาด ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

 
แปลง 
ราย 

 
7 

285 

 
2 

100 

 
28.58 
35.09 

 โครงการสร้าความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนการผลิตและการตลาด 

บาท 7,400 - - 

1 
2 

จัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด เพ่ือ
คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
จัดประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติเงินกู้โครงการฯ ระดับจังหวัด 

ครั้ง/ราย 
ครั้ง/ราย 

1/10 
1/25 

- 
- 

 

2 งานก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ บาท 55,000  18,230 33.15 

 งานที่ด าเนินการ 
(1) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ 

 
ครั้ง/ราย 

 
1/20 

 
1/20 

 
100 

 (2) ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจงัหวัด แห่ง 14 1 7.15 

 (3) ตรวจการตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15) แห่ง 8 -  

 (4) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง แห่ง 6 3 50.00 

 (5) จัดประชุมคณะท างานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) 

ครั้ง 4 2 50.00 

 (6) ช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แห่ง 3 1 100 

 (7) จัดท าแผนการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียน 

แผน 1 1 100 
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แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

1 โครงการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกร (กิจกรรมรองดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตร 
สมาชิกสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร) 

บาท 2,168,204.88 1,084,102.
42 

50.00 

 ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก 
1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มหีน้ี 
เงินกู้เพ่ือการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย 

 
ราย 

 
2,590 

 
2,590 

 
100 

 2. จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตรา 
ส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหน้ีสินของสมาชิกเพ่ิมข้ึน 
(สก./ก.ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 7 แห่ง) 

ร้อยละ 62 28.58  

 งานที่ด าเนินการ 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกรเฉพาะเป้าหมายที่ผ่านการตรวจสอบและเป็
นไปตามหลักเกณฑ์ให้แล้วเสร็จ 

  
แห่ง/ราย 

บาท 

 
7/2,590 

2,168,204.88 

 
7/2,590 

1,084,102.
42 

 
100 
50.00 

2 โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชพีเพือ่สร้าง 
รายได้ (กิจกรรมรอง น าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน 
สานต่ออาชีพการเกษตร) 

บาท 17,565 12,080 68.78 

 ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก 
1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรได้ 
รับการสง่เสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ 
2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรมี 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่น้อยกว่า 
3. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

 
ราย 

 
บาท 

 
ร้อยละ 

 
4 
 

12,000 
 

3 

 
4 
 
- 
 
- 

 
100 

 งานที่ด าเนินการ 
1. จัดท าทะเบียนเกษตรกร 
และแผนธุรกิจรายบุคคลตามแบบที่ กพก. ก าหนด 
2. 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชี
พเพ่ือสร้างรายไ 
3. แนะน าให้ลูกหลานเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
และให้มีส่วนร่วมในการใช้บริการด้านการเกษตร/การบริ
หารงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
4. แนะน า ส่งเสริม  และสนับสนุนให้ลูกหลาน 
เกษตรกรเป้าหมายน าผลผลิต/สินค้า มาวางจ าหน่าย 
ในร้านค้าสหกรณ์ ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์  และร่วม     
กิจกรรมเชื่อมโยงกับโครงการอื่นของกรมสง่เสริมสหกรณ์ 

 
ราย 

 
ครั้ง/ราย 

 
 

ราย 
 
 
 

ราย 

 
4 
 

1/5 
 
 

4 
 
 
 

4 

 
4 
 

1/5 
 
 

1 
 
 
 
- 

 
100 

 
100 

 
 

25 
 
 
 
- 
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ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

3 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ บาท 46,500 3,840 8.26 

 ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก 
1. สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการฯได้รับการสง่เสริมและพัฒนาความ 
เข้มแข็งตามศักยภาพ  
2. โรงเรียนในพ้ืนที่โครงการฯได้รับการสง่เสริมและพัฒนาความรู้            
ด้านการสหกรณ์ 
3. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 
4. สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการฯ มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน  

 
แห่ง 

 
แห่ง 

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
1 
 

3 
 

90 
3 

 
1 
 
- 
 
- 
- 

 
100 

3.1 งานที่ด าเนินการกิจกรรมส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเน่ืองมา
จากพระราชด าร ิ
1. แนะน า ส่งเสริม ติดตาม แก้ไขปัญหา 
การด าเนินงานของสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการฯ 

 
 

บาท 
แห่ง 

 
 

2,600 
1 

 
 

1,450 
1 

 
 

55.77 
100 

3.2 กิจกรรม สง่เสริมกจิกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน 
ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
1. แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน“
การจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในภาคทฤษฎี” 
2. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา (โรงเรียนละไม่น้อยกว่า 15 ราย)  
3. ประเมินผลการเรียนเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
4. จัดกิจกรรมบันทึกบัญชี 
5. ส่งเสริมแนะน า 
ติดตามโครงการสง่เสริมการเชื่อมโยงกจิกรรมสหกรณ์นักเรียนสู่ผู้ 
ปกครอง (เป้าหมายเดิมของปี 2564) 

 
 
 

บาท 
 

โรงเรียน 
ร.ร./ราย 
โรงเรียน 

ครั้ง 
โรงเรียน 

 
 
 

22,600 
 

2 
2/30 

2 
1 
1 

 
 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

3.3 กิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง            
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิัฒนาพรรณวดี 
1. แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน“
การจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในภาคทฤษฎี” 
2. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา  
3. ประเมินผลการเรียนเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

บาท 
 

โรงเรียน 
ร.ร./ราย 
โรงเรียน 

10,300 
 

1 
1/15 

1 

 
 
- 
- 
- 

 

3.4 กิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
1. ด าเนินการกิจกรรมคลินิกสหกรณ์ ไตรมาสละ 1 ครัง้ 

บาท 
 

ครั้ง 

9,100 
 

4 

2,390 
 

2 

26.27 
 
50.00 

3.5 กิจกรรม ขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
1. แนะน า ส่งเสริม สนับสนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/สมาชิกให้น า 
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ในการด าเนินงาน 
และในการด าเนินชีวิต 
2. จัดประชุม และคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่น าหลักปรัชญา     
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้และสามารถเป็นแบบอย่างได้ 

บาท 
 

แห่ง 
 
 

แห่ง 

1,900 
 

5 
 
 

2 

- 
 

5 
 
 
- 

- 
 

100 
 
 

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

4 โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่ม 
เกษตรกร 
(กิจกรรมรองพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรกรของ 
สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP) 

บาท 12,480 5,130 41.11 

 ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก 
1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตร 
ปลอดภัยขยายตัว 
2. ปริมาณธุรกิจด้านเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์ 
ขยายตัว 
3. สมาชิกของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ 
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 
4. สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการฯ มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน  
5. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม 
โครงการในปี 2564 ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP 

 
ร้อยละ  

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
แห่ง/ราย 

 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 

1/11 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

1/11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 งานที่ด าเนินการ 
1. จัดท าฐานข้อมูลด้านการเกษตรปลอดภัยร่วมกับ 
สมาชิกที่ได้รับมาตรฐาน GAP 
2. แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนให้สหกรณ์จัดท า       
การรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง GAP 
ปี 2565 
3. ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ผู้ปลูกผักและผลไม้ ปลูกผลผลิตที่มีคุณภาพ 
เพ่ือขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 

 
แห่ง/ราย 

 
แห่ง/ราย 

 
 

แห่ง 

 
1/11 

 
1/11 

 
 
1 

 
1/11 

 
1/11 

 
 

1 

 
100 

 
100 

 
 

100 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 

บาท 17,600   

 ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก 
1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรแปรรูป 
ขยายตัวร้อยละ 

ร้อยละ 3   

 งานที่ด าเนินการ 
1. ก ากับ ติดตาม แนะน า 
ส่งเสริมการด าเนินงานของกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการ 
   (1) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน 
อุปกรณ์แปรรูป ปี 2560-2564 
ให้มีการใช้ประโยชน์อุปกรณ์ที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน 
   (2) กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที ่
ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปปี 2563 ให้มีการใช้ 
ประโยชน์ที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ และด าเนินการ 
ตามแผนการผลิตที่ก าหนด 

 
 
 

แห่ง 
 
 
 
 

แห่ง 

 
 
 
4 
 
 
 
 
3 
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แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร บาท 53,100 41,500 78.16 

 ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก 
1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการสง่เสริมและพัฒนาอาชีพ 
2. จัดท าฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรใน 
พ้ืนที่ คทช. 
3. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

 
แห่ง/ราย 

พ้ืนที่ 
 

ร้อยละ 

 
2/50 

4 
 

3 

 
2/50 

2 
 
- 

 
100 
50.00 

 งานที่ด าเนินการ 
1. จัดประชุมคณะท างานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด 
ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด 
2. จัดอบรมพัฒนาอาชีพของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มี 
ความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
3. แนะน า ส่งเสริม บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
และติดตามการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ 

 
ครั้ง/ราย 

 
แห่ง/ราย 

 
พ้ืนที่ 

 
4/140 

 
2/50 

 
4 

 
 
 

2/50 
 

2 

 
 
 

50.00 
 

50.00 

2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสนิค้าเกษตร บาท 18,000 14,020 77.89 

 ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก 
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการ 
บริหารจัดการด้านการตลาดการเชื่อมโยงเครือข่าย/คลัสเตอร์ 
2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมรีายได้ (ปริมาณธุรกิจ) 
เพ่ิมข้ึน 
3. มูลค่าสินค้าเกษตรที่ซื้อขายผ่านช่องทางการตลาด 

 
แห่ง 

 
ล้านบาท 

 
3 
 

3 
 
- 

 
3 
 
- 
 
- 

 
100 

 งานที่ด าเนินการ 
1. คัดเลือกสถาบันเกษตรกรที่มีความพร้อมในด้านการผลิต 
และการตลาดสินค้าเกษตรรวมถึงคัดเลือกสินค้าหลักของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 
2. แนะน า ส่งเสริม สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 
ในปี 2564 จัดท าแผน OPP และขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผน OPP 
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิตการ 
เกษตรระดับจังหวัด ครัง้ที่ 1 
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิตการ 
เกษตรระดับจังหวัด ครัง้ที่ 2 

 
แห่ง 

 
 

แห่ง 
 
 
 

ราย 
ราย 

 
3 
 
 

6 
 
 
 

20 
18 

 
3 
 
 

6 
 
 
 

20 
18 

 
100 

 
 

100 
 
 
 

100 
100 

         มติที่ประชุม  รับทราบ     
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ระเบียบวาระที่  4  เพื่อทราบและถือปฏิบัติ           
           4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป    
                           นายธีรวุฒิ  ใจดี ต าแหน่ง  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  ได้แจ้งในท่ีประชุมเพื่อทราบ
และถือปฏิบัติ ดังนี้                     
                           4.1.1  การประดิษฐ์ผีเส้ือเพื่อน าไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามาคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 
พรรษา 12 สิงหาคม 2565 
                          ด้วยจังหวัดตราด ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า รัฐบาลได้ก าหนดจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามาคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยก าหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันท่ี 1-
15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชด าเนินกลาง ซึ่งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จะน าผีเส้ือท่ี
ประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 
                 เพื่อให้การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ 
จังหวัดจึงขอความร่วมมือประดิษฐ์ผีเส้ือจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด โดยให้มีขนาดและสี
ให้แตกต่างกันตามความเหมาะสม โดยขอให้รวบรวมน าส่งให้ส านักงานจังหวัดตราด ต้ังแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารท่ี 
24 พฤษภาคม 2565  
                           4.1.2 การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
                  ด้วยส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีมติเห็นชอบมาตรการลดใช้พลังงานในหน่วยงาน
ภาครัฐให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 20 (รวมไฟฟ้าและน้ ามันเช้ือเพลิง) โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งด าเนินการตาม
แนวทางประหยัดพลังงาน และให้รายงานผลการใช้พลังงานผ่านเว็บไซต์ e-report.energy.go.th เป็นประจ าทุก
เดือน กระทรวงพลังงาน ได้มอบหมายให้ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นผู้รวบรวมข้อมูลผลการ
ด าเนินการลดใช้พลังงานของทุกหน่วยงานท่ีผ่าน e-report.energy.go.th เพื่อรายงานต่อนายกรัฐมนตรีทราบทุก
ไตรมาส ในการนี้ สนพ. จึงแจ้งมาตรการลดใช้พลังงานมายังหน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ และขอให้แจ้ง
และก าชับหน่วยงานภายใต้สังกัดให้ปฏิบัติตามมติ ครม. 
          มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 

4.2 กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์  
                 นางสาวอรฉัตร  อินทรโชติ  ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือนเมษายน 2565  ดังนี้  
                 4.2.1 ประชุมด าเนินการจัดต้ังสหกรณ์ของกลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงคลองใหญ่ 3     
                          วันท่ี  3 เมษายน  2565  นายสนิท  ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้      
นายวสันต์  สุขเสมอกุล ผู้อ านวยการการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์  ด าเนินการจัดต้ังสหกรณ์ของกลุ่มออม
ทรัพย์บ้านมั่นคงคลองใหญ่ 3 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลคลอง
ใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  โดยเป็นการประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์  มีการให้ความรู้
เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง พร้อมท้ังให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ และ 
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วิธีการสหกรณ์ และการน าเอาแนวทาง รูปแบบและวิธีการสหกรณ์ ไปประยุกต์ใช้ภายใต้อุดมการณ์สหกรณ์ท่ีว่า 
การรวมกันเพื่อช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีสมาชิกร่วมจัดต้ังสหกรณ์ท้ังส้ิน 48 คน 
4.2.2 วันท่ี 11 เมษายน  2565 นายสนิท   ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด  มอบหมายให้นายอนันต์  ยังสติ   
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ ด าเนินการเข้าร่วมประชุม  คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์ 
ของกลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงคลองใหญ่ 3 ณ ศาลาเอนกประสงค์สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่ จ ากัด 
ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  เพื่อด าเนินการก าหนดช่ือสหกรณ์  เลือกประเภทของสหกรณ์ 
การก าหนดวัตถุประสงค์การจัดต้ังสหกรณ์ จัดท าร่างข้อบังคับสหกรณ์ แผนการด าเนินงานของสหกรณ์และจัดท า
บัญชีรายช่ือผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
                  4.2.2 ประชุมสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงคลองใหญ่ 3     
                         วันท่ี 24 เมษายน  2565 นายสนิท   ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด  มอบหมายให้นาย
วสันต์  สุขเสมอกุล ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ ด าเนินการเข้าร่วมประชุม  การประชุมผู้ซึ่งจะเป็น
สมาชิกสหกรณ์ ของกลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงคลองใหญ่ 3 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 3 ต าบลคลองใหญ่ 
อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนในการจัดต้ังสหกรณ์ (สหกรณ์บริการเคหสถานบ้าน
มั่นคงคลองใหญ่ร่มเย็น  จ ากัด) ซึ่งสหกรณ์ท่ีจะจัด ต้ังขึ้นเพื่อด าเนินธุรกิจด้านการบริการตามรูปแบบของ
สหกรณ์ (ซื้อท่ีดินและจัดสร้างบ้านพักท่ีอยู่อาศัย)  แนะน าให้มีการส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิกและ
ครอบครัว ส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกัน  และกันในหมู่สมาชิก ร่วมมือกับสหกรณ์อื่นและ
หน่วยงานอื่นเพื่อความ ก้าวหน้าของกิจการสหกรณ์ความเข้มแข็งและเป็นท่ีพึ่งของสมาชิกได้อย่างยั่งยืน มีผู้ซึ่งจะ
เป็นสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุม จ านวน 48 คน 
                    4.2.3  ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามบรมราชกุมาร 
                            วันท่ี 27 เมษายน 2565 นายสนิท  ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด  มอบหมายให้นาย
อนันต์  ยังสติ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตร
เคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามบรมราชกุมาร โดยมีนายช านาญวิทย์ เตรัตน์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดคลินิก ณ วัดแหลมมะขาม หมู่ท่ี 3  ต าบลแหลมงอบ 
อ าเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด ท้ังนี้  มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการอย่าง
พร้อมเพรียงกัน   โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด   ออกหน่วยให้บริการคลินิกสหกรณ์ มีการจัดนิทรรศการให้
ความรู้ หลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์  พร้อมท้ังเปิดคลินิกให้ค าปรึกษาด้านการสหกรณ์ พร้อมท้ังมอบ
ของท่ีระลึก (กล่องพลาสติกและกระบอกพลาสติกใส่น้ า) ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีปร ะชาชนสนใจเข้ารับ
บริการคลินิกสหกรณ์ จ านวน 36 คน 
                  4.2.4  สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2565      
ท่ี ประเภทสหกรณ์ รวม

ทั้งหมด 
ไม่น ามาจัด
มาตรฐาน 

น ามาจัด 
มาตรฐาน 

ดีเลิศ 
(A) 

ดีมาก 
(B) 

ดี 
(C) 

ไม่ผ่าน 
(F) 

รวม 

1 สหกรณ์การเกษตร 33 5 28 5 4 - 4 13 
2 สหกรณ์นิคม - - -  - - -  
3 สหกรณ์ประมง 3 - 3 - - - 1 1 
4 สหกรณ์ร้านค้า 2 - 2 1 - - - 1 
5 สหกรณ์ออมทรัพย์ 3 - 3 - - - - - 
6 สหกรณ์บริการ 10 2 8 2 1 - 2 5 
7 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 6 1 5 2 - - 1 3 

 57 8 49 10 5 - 8 23 
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สหกรณ์ที่ไม่น ามาจัดมาตรฐาน (7 แห่ง) 
1. สหกรณ์การเกษตรโครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม 01 จ ากัด (หยุดด าเนินธุรกิจ) 
2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดินแดง  จ ากัด (หยุดด าเนินธุรกิจ) 
3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าหาดสามัคคี  จ ากัด (หยุดด าเนินธุรกิจ) 
4. สหกรณ์ชาวสวนจังหวัดตราด  จ ากัด (หยุดด าเนินธุรกิจ) 
5. สหกรณ์โคนมเมืองตราด  จ ากัด (ช าระบัญชี) 
6. สหกรณ์การเกษตรอัลมาส  จ ากัด (ช าระบัญชี) 
7. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่รวมใจสามัคคี จ ากัด (จัดต้ังใหม่ไม่ครบสองปี) 

                  4.2.5  รายงานผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ 2565 

ท่ี ชื่อกลุ่มเกษตรกร ประเภท อ าเภอ ผลการประเมิน หมายเหตุ 

1 กลุ่มเกษตรกรท าสวนสะตอ ท าสวน เขาสมิง ผ่าน  

2 กลุ่มเกษตรกรท าสวนทุ่งนนทรี ท าสวน เขาสมิง ผ่าน  

3 กลุ่มเกษตรกรท าสวนประณีต ท าสวน เขาสมิง ผ่าน  

4 กลุ่มเกษตรกรท าสวนหนองบอน ท าสวน เขาสมิง ผ่าน  

5 กลุ่มเกษตรกรท าสวนวังตะเคียน ท าสวน เขาสมิง ผ่าน  

6 กลุ่มเกษตรกรท าไร่เขาสมิง ท าไร่ เขาสมิง ผ่าน  

7 กลุ่มเกษตรกรท าสวนอ่าวใหญ่ ท าสวน เมือง ผ่าน  

8 กลุ่มเกษตรกรท าสวนห้วงน้ าขาว ท าสวน เมือง ผ่าน  

9 กลุ่มเกษตรกรท าประมงช าราก ท าประมง เมือง ผ่าน  
                
               5.2.6 สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ 2565 
ท่ี ประเภทกลุ่ม

เกษตรกร 
จ านวนกลุ่มเกษตรกร

รวมทั้งหมด 
น ามาจัด

มาตรฐาน (กลุ่ม) 
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

หมายเหตุ 

1 กลุ่มเกษตรกรท านา 2 1 - -  
2 กลุ่มเกษตรกรท าสวน 17 16 7 -  
3 กลุ่มเกษตรกรท าไร่ 2 2 1 -  
4 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 1 1 - -  
5 กลุ่มเกษตรกรท าประมง 1 1 1 -  

รวมทั้งสิ้น 23 21 9 -  
 
กลุ่มเกษตรกรที่ไม่น ามาจัดมาตรฐาน 
1. กลุ่มเกษตรกรท านาหนองโสน (หยุดด าเนินธุรกิจ)  
2. กลุ่มเกษตรกรท าสวนช้างทูน (ช าระบัญชี) 

         มติที่ประชุม   รับทราบ  
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        4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
                 นายณัฐชนน  สรรพนุเคราะห์  ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติ  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนเมษายน 2565 ดังนี้ 
        4.3.1  ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้  

                         วันท่ี 21-22 เมษายน 2565 จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะในการ
ประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เพื่อสนับสนุน
ความรู้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรุ่นใหม่ได้มีองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพเกษตร ให้
สามารถสร้างรายได้ท่ีมั่นคง ยั่งยืน โดยการสร้างเครือข่ายความรู้ระหว่างเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เกษตรกร
ต้นแบบ และได้รับความรู้ ค าแนะน า ส่งเสริมเพิ่มทักษะความรู้ด้านการผลิต การตลาด การสร้างเครือข่าย และ
จัดท าแผนการผลิตการตลาด จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานเกษตรจังหวัด สถานีพัฒนาท่ีดิน 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด และส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 
                4.3.2  ประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งท่ี 2  

                         วันท่ี 8 เมษายน 2565 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิต
การเกษตรระดับจังหวัด ครั้งท่ี 2 ณ สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จ ากัดเพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์
ท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม แลกเปล่ียน ซื้อขายผลผลิตการเกษตร และแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาด
อย่างเป็นระบบ สร้างการเช่ือมโยงเครือข่ายของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สร้างความเป็นธรรมและเพิ่มอ านาจ
ต่อรองอันจะส่งผลต่อรายได้และคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ ์
                 4.3.3 รายงานปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร                                    

                  ปริมาณธุรกิจสะสม กันยายน 2564 – เมษายน 2565 
1. ร้อยละของการเปรียบเทียบผลรวมปริมาณธุรกิจสหกรณ์ : 3,264.67 -   
    3,667.71 3,667.71 x  100  =   -10.99  ไม่ผ่านตัวชี้วัด (-403.03 ลบ.) 
2. ร้อยละของการเปรียบเทียบผลรวมปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร :   4.34 - 4.78 4.78 x  100  =   -9.23 
    ไม่ผ่านตัวชี้วัด (-0.44 ลบ.) 

     มติที่ประชุม   รับทราบ    

4.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
                  นางสาวจุฬาภา  กิสลัย  ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนเมษายน 2565 ดังนี้ 
                   4.4.1  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

                         จ่ายเงินกู้โครงการรวบรวมผลไม้จ านวน 4 สหกรณ์  

สหกรณ์ จ านวนเงิน วันที่จ่าย 

สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จ ากัด 3 ล้านบาท 

21 เม.ย.65 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ตราด จ ากัด 3 ล้านบาท 

สหกรณเ์พื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จ ากัด 3 ล้านบาท 

สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จ ากัด 3 ล้านบาท 6 พ.ค. 65 

รวมทั้งสิ้น 12 ล้านบาท  
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          เตือนช าระเงิน ครั้งท่ี 1  ส้ินสุดสัญญา 30 มิถุนายน 2565 

สหกรณ์ จ านวนเงิน 

สหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง จ ากัด 1,600,000 

สหกรณบ์ริการเกาะช้าง จ ากัด 200,000 

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสลัก จ ากัด (จ านวน 2 สัญญา) 
1,000,000 

1,000,000 

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ จ ากัด  (จ านวน 2 สัญญา) 300,000 

300,000 

สหกรณ์การเกษตรเทศบาลต าบลหนองบอน จ ากัด 4,000,000 

รวมทั้งสิ้น 8,400,00 

 
                           ครั้งท่ี 2  ส้ินสุดสัญญา 31 พฤษภาคม 2565 

สหกรณ์ จ านวนเงิน 

ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จ ากัด 12,000,000 

รวมทั้งสิ้น 12,000,000 

            การด าเนินคดี  สหกรณ์ชาวสวนจังหวัดตราด จ ากัด 
               วันท่ีช าระเงินวันท่ี 20 เมษายน 2565 ต้นเงิน 16,629.07 บาท  ดอกเบ้ีย  8,370.93 บาท 
รวม 25,000.00 บาท ต้นเงินคงเหลือ 909,246.72 บาท 
                งวดท่ี 2 โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  ได้รับจัดสรร จ านวน 542,886.87 

สถาบันที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 7 แห่ง 

สถาบัน จ านวนเงิน 

สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จ ากัด 309,519.72 

สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จ ากัด 53,732.75 

สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จ ากัด 82,697.33 

สหกรณ์การเกษตรแหลมกลัด จ ากัด 18,982.09 

สหกรณ์การเกษตร.แหลมงอบ จ ากัด 73,660.47 

สหกรณ์การเกษตรแปรรูปบ้านเปร็ดใน จ ากัด 2,320.89 

กลุ่มเกษตรกรท าสวนอ่าวใหญ่ 1,973.62 

สถาบันเกษตรกรส่งเอกสารเบิกเงินภายในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 
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              เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (1000 ล้านใหม่) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรฯ 
(ขยายเวลาออกไปอีก 3 ปี พ.ศ. 2565 – 2568) จัดประชุมกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร เพื่อพิจารณาคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมาย ในวันท่ี 12 พฤษภาคม  2565 เวลา 09.00 น. ได้รับจัดสรร จ านวน 8,000,000 บาท 

กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 12 กลุ่ม จ านวนเงิน 9,2000,000 บาท 

ท่ี กลุ่มเกษตรกร จ านวนเงิน ท่ี กลุ่มเกษตรกร จ านวนเงิน 

1 กลุ่มเกษตรกรท าสวนห้วงน้ าขาว 900,000 7 ก. ท าสวนประณีต 500,000 

2 กลุ่มเกษตรกรท านาท่าพริก 900,000 8 ก. ท าสวนสะตอ 500,000 

3 กลุ่มเกษตรท าไร่สับปะรดตราดแฟร์เทรด 400,000 9 ก. ท าสวนเทพนิมิต 1,000,000 

4 กลุ่มเกษตรกรท าสวนอ่าวใหญ่ 1,000,000 10 ก. ท าสวนท่าโสม 1,000,000 

5 กลุ่มเกษตรกรท าสวนหนองบอน 1,000,000 11 ก. ท าสวนแสนตุ้ง 1,000,000 

6 กกลุ่มเกษตรกรท าสวนทุ่งนนทรี 500,000 12 ก. ท าสวนวังตะเคียน 500,000 

  
        มติที่ประชุม   รับทราบ    

          4.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์    
                นางสาวศิริภรณ์  บุญเพียร ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ   ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือนเมษายน 2565 ดังนี้ 
                4.5.1  รายงานการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ให้สหกรณ์ท่ีมีธุรกิจรับฝากเงินทุกแห่ง
รายงานการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 
                 ภายในวันท่ี 15 ของทุกเดือน เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวรายงานกรมฯ ให้ทันตามก าหนด 
ด าเนินการแนะน า/ส่งเสริมสหกรณ์ในความดูแลรับผิดชอบให้รายงานการด ารงสินทรัพย์ สภาพคล่อง 
ตามก าหนดดังกล่าวเป็นประจ าทุกเดือน 
                4.5.2 รายงานข้อมูลการท าธุรกรรม(ฝากและกู้เงิน)ระหว่างสหกรณ์ในระบบ MIS 
รายงานไตรมาสละ 1 ครั้ง 
 ไตรมาส 1/2565 ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 รายงานภายในวันท่ี 25 เมษายน 2565 
 (ไตรมาสท่ี 1 รายงานเรียบร้อยแล้ว) 
 ไตรมาส 2/2565 ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 รายงานภายในวันท่ี 25 กรกฎาคม 2565 
 ไตรมาส 3/2565 ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 รายงานภายในวันท่ี 25 ตุลาคม 2565 
 ไตรมาส 4/2565 ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 รายงานภายในวันท่ี 25 มกราคม 2565 
 * รายงานเป็นรอบไตรมาสเช่นนี้ทุกปี (นับปีปฏิทิน) 
               4 .5 .3  ส า รวจราย ช่ื อ ผู้พัฒนาแอปพ ลิ เค ชันทางการ เงิ น ให้ กั บสหกร ณ์ในการบริ กา ร  
ให้สมาชิกตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน 
                         กรมฯ แจ้งส ารวจรายช่ือผู้พัฒนาแอปพลิเคชันทางการเงินให้กับสหกรณ์ในการบริการให้
สมาชิกตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน 
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               ให้ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 – 4 ส ารวจและตรวจสอบสหกรณ์ในความรับผิดชอบทุกแห่ง 
และรายงานตามแบบส ารวจท่ีกรมฯ ก าหนด รายงานให้ กลุ่มตรวจการสหกรณ์. ภายในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2565 
รวบรวมข้อมูลรายงานกรมฯ รายละเอียดตามหนังสือท่ีแจ้งแบบส ารวจดังกล่าว กรมฯ ให้ใส่ข้อมูลตามตัวกรองท่ีกรมฯ 
ก าหนดเท่านั้น 

            มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.6  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1         
                 นางสาวชลลดา  ล้ีมงคล  ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนเมษายน 2565  ดังนี้   
                  4.6.1 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
                           สหกรณ์ผู้เล้ียงสุกรและการปศุสัตว์ตราด จ ากัด  ประชุมใหญ่ ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2564 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2565 สหกรณ์มีผลก าไรสุทธิ (143,688.83) บาท 
                 4.6.2 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตราด จ ากัด ประชุมใหญ่ ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2564 เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2565 สหกรณ์มีผลก าไรสุทธิ 69,434.20 บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

          4.7  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  2 
                  นางสาวพิกุล  คุ้มปลี  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนเมษายน 2565  ดังนี้ 
         4.7.1  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
                             สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านท่าโสม จ ากัด  ประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี 2565 
วันท่ี 21  เมษายน 2565  นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมาย  สิบเอกวีรวัฒน์ สุริยะ 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2   เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี 2565 ในการประชุมได้มีวาระ
พิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 
                             1. พิจารณาอนุมัติให้ร่วมกับ ช.ส.ค.ในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์สมาชิก โดย
ชุมนุมสหกรณ์เครดิยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ ากัด สาขาภาคตะวันออก ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมการ
จัดสวัสดิการ หลักเกณฑ์หรือสัดส่วนในการจ่ายเงินประเดิม และการจ่ายเป็นทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์   
                             2. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ข้อ 26การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี และ ข้อ 109 
ระเบียบของสหกรณ์) 
                   4.7.2 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนสูงสามัคคี จ ากัด 
                            ประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี 2565 วันท่ี 28  เมษายน 2565  นายสนิท ต้นสมบัติ 
สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมาย นางสาวชณาพร  จันทร์ขุนนาค นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม
ใหญ่วิสามัญประจ าปี 2565 ในการประชุมได้มีวาระพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 
                            1. พิจารณาอนุมัติให้ร่วมกับ ช.ส.ค. ในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์สมาชิก โดย
ชุมนุมสหกรณ์เครดิยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ ากัด สาขาภาคตะวันออก ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมการ
จัดสวัสดิการ หลักเกณฑ์หรือสัดส่วนในการจ่ายเงินประเดิม และการจ่ายเป็นทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์   
                            2. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ข้อ 26 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี และ ข้อ 109 
ระเบียบของสหกรณ์)  

มติที่ประชุม  รับทราบ  
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    4.8   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  3  
                     นางสาวพิกุล  คุ้มปลี  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน  ได้กล่าวรายงาน     
ผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนเมษายน 2565  ดังนี้  
                        4.8.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ   
                                 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่ 2  จ ากัด ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564   
วันท่ี 8 เมษายน 2565  นายสนิท  ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวพรรษรัชต์  ตติชรา 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมด้วยนางสาวภัสธิดา วิรันทนา นักวิชาการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2564 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่ 2 จ ากัด ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2564  ณ ส านักงานสหกรณ์ฯ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จ านวน 60 คน (สมาชิกท้ังส้ิน 105 คน)  
ผลการด าเนินงานสหกรณ์มีก าไรสุทธิ 196,840.72 บาท โดยได้จัดสรรก าไรสุทธิตามกฎหมายและทุนสะสมต่าง 
ๆ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ในการประชุมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019 (โควิด-19) 

                     4.8.2  สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่  จ ากัด  
                              ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564  วันท่ี 22 เมษายน 2565  นายสนิท  ต้นสมบัติ 
สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวพรรษรัชต์  ตติชรา ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมด้วย
นางสาวภัสธิดา  วิรันทนา นักวิชาการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 สหกรณ์เคหสถานบ้าน
มั่นคงคลองใหญ่  จ ากัด ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  ณ ส านักงานสหกรณ์ฯ มีสมาชิกเข้าร่วม
ประชุม จ านวน 30 คน (สมาชิกท้ังส้ิน 42 คน)  ผลการด าเนินงานสหกรณ์มีก าไรสุทธิ 136,185.82  บาท โดย
ได้จัดสรรก าไรสุทธิตามกฎหมายและทุนสะสมต่าง ๆ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ในการประชุมปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

           4.9  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  4  
                    นางสาวพิกุล  คุ้มปลี  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนเมษายน 2565 ดังนี้ 
                     สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถจัดท างบการเงินและปิดบัญชีประจ าปีได้ภายใน 30 วัน นับแต่
วันส้ินปีทางบัญชีปีบัญชีส้ินสุด  31 มีนาคม 2565 จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 
                       1. สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ จ ากัด 
                       2. กลุ่มเกษตรกรท าสวนคลองใหญ่ 
                       3. กลุ่มเกษตรกรท าสวนน้ าเช่ียว 
          มติที่ประชุม   รับทราบ     
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ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเพื่อพิจารณา                      
                         5.1  ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดงาน “วันระก าหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด” 
ประจ าปี 2565 

                         ด้วยจังหวัดตราด ก าหนดให้มีการจัดงาน “วันระก าหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด” เป็น
ประจ าปีทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาผลไม้ราคาตกต่ า ส่งเสริมการตลาดตามหลักการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ และเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดตราด โดยปี 2565 ก าหนดจัดงานระหว่างวนัท่ี 25-29 
พฤษภาคม 2565 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด เนื่องจากเป็นช่วงเวลาท่ีมีผลไม้ของจังหวัดตราดออกสู่
ตลาดเป็นจ านวนมาก 

       ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้รับค าส่ังการแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานท่ี 
แสง สี เสียง เวที และจัดพิธีเปิดงาน 

           มติที่ประชุม   รับทราบ                                                             

ระเบียบวาระที่  6   เร่ืองอื่นๆ   

         นายธีรวฒุิ  ใจดี  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ได้แจ้งในท่ีประชุมโดยสังเขป ดังนี้ 
           6.1  ก าหนดการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ของส านักงานสหกรณ์
จังหวัดตราด ครั้งท่ี 6/2565 โดยก าหนดจัดฯ ในวันท่ี 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.    

มติที่ประชุม  รับทราบ 

         เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใด ๆ ในท่ีประชุม ประธานในท่ีประชุมกล่าวขอบคุณ และปิดประชุม 
 
  

                                                                                    ปิดประชุม  เวลา  12.05 น. 
 
 
 

                                                      สุรัตน์  อรุณรัตน์       
                                                                                                     (นางสาวสุรัตน์  อรุณรัตน์) 
                                                                                                   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 

 

                                                                                                    ธีรวุฒิ  ใจดี   
                                                                                                (นายธีรวุฒิ  ใจดี) 
                                                                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


