
 
รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 

ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 
คร้ังท่ี 6/2๕65 วันท่ี 9 มิถุนายน  ๒๕65 

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

ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม    จำนวน   2  คน 
1. นายธนทัศน์ ทิมกระจ่าง           ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ไปราชการ 
2. นายอำนาจ  กูลกัลยา   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน         อบรม 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

                        เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายสนิท ต้นสมบัติ  สหกรณ์จังหวัดตราด ประธานในที่ประชุมเปิด
การประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระก่อนการประชุม 
     1. นำสวดมนต์ 
     2. กิจกรรมออกกำลังกาย 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                           1.1  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการคร้ังที่  5/2565 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
                                  นายสนิท  ต้นสมบัติ  ตำแหน่ง  สหกรณ์จังหวัดตราด ได้รายงานผลการเข้าร่วม
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ  ดังน้ี 
                             แนะนำหัวหน้าส่วนราชการท่ีย้ายมาใหม่/ย้ายไป  
                 ย้ายมา    1. นายสุพจน์  สังข์หยู ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 5
ย้ายมาดำรงตำแหน่ง อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำจังหวัดตราด 
                              2. นางกัลยา  เหมะนัด  ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ประกันสังคมจังหวัดตราด  
                              3. นางมัณยาภา พุดเกลี้ยง ตำแหน่ง  หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดนครนายก  ย้าย
มาดำรงตำแหน่ง  หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดตราด                              
                    4. นายสุชัย  พงศ์พัฒนพาณิชย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
นครพนม ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด                            
                  ย้ายไป    1. นางสาวธนภร  นวนน  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด  
ย้ายไปดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม 
                              คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบและดูแลคนยากจน 
                                จังหวัด ได้มีคำสั่งแต่งต้ังคณะทำงานผู้รับผิดชอบและดูแลคนยากจนในการดำเนินงาน
ศูนย์อำนวยการขจัดความยกจนและพัฒนาคนทุกวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
ตราด เพื่อเป็นกลไกในการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดตราด โดยบู รณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของครัวเรือนยากจน เป้าหมายในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริง 
ตามที่ตกเกณฑ์ทั้ง 5 มิติ 17 ตัวชี้วัด 
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบคนยากจน ดังน้ี 
   1. นายถนอม  ชูพงษ์  บ้านเลขที่ 393/2 ม.3 บ้านป่าหมาก ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.
ตราด  ด้านการศึกษา 
   2. นายถนอม  พรมสร บ้านเลขที่ 844 ม.12 บ้านราษฎร์สามัคคี ต.วังกระแจะ อ.
เมือง จ.ตราด  ด้านความเป็นอยู่ 
   3. นายทัน  หงส์กลาย บ้านเลขที่ 117 ม.5 บ้านสระอินทนิน ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.
ตราด  ด้านรายได้ 

         มติท่ีประชุม  รับทราบ มอบหมายให้ ผอ.ประสาน พะนอจันทร์ และ ผอ.ธีระศักด์ิ  กิมยู่ฮะ 
ดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดตราดและรายงานความก้าวหน้า “แก้จนคนตราด” ตามกำหนด 
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                      1.2  แนะนำข้าราชการมาบรรจุใหม่  

                             - นางสาวประกายวรรณ  ไกรนารถ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  สังกัด กลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอเขาสมิง , บ่อไร่) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 
     1.3  แนะนำข้าราชการย้าย 
                               - นางสาวศิริวรรณ  สุขสวัสด์ิ  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  สังกัด กลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองตราด) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์
ชำนาญการ สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอเขาสมิง , บ่อไร่) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด  
                               - นางสาวจุฬาภา  กิสลัย  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  สังกัด กลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมือง) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด      
และย้ายมาช่วยงานในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สังกัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 

               มติท่ีประชุม  รับทราบ     

ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 

                  ฝ่ายบริหารทั่วไป  ได้บรรจุรายงานการประชุมคร้ังที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565        
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการทุกท่านได้ทราบใน  เว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/trat/ 
“หัวข้อรายงานการประชุมจำเดือน” ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด และเปิดในที่ประชุมให้ทุกคนได้อ่าน
พร้อมกัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม   

            มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 

ระเบียบวาระท่ี  3  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคร้ังท่ีแล้ว           
           3.1 การชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เลิกอยู่ระหว่างชำระบัญชี    
                    นางสาวอรฉัตร  อินทรโชติ  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์  ได้รายงานความก้าวหน้าในการชำระ
บัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 จำนวน 3 แห่ง ดังน้ี 
                           3.1.1  เลิกอยู่ระหว่างชำระบัญชี 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ชำระบัญชี  การดำเนินงาน 

1. สหกรณ์โคนมเมืองตราด จำกัด  
(เลิก 29 เมษายน 2556) 

นายธีระศักด์ิ  กิมยู่ฮะ ขั้นที่ 6 อยู่ระหว่างการจัดการทรัพยส์ิน - หน้ีสิน  

2. กลุ่มเกษตรกรทำสวนช้างทูน 
(เลิก 3 ธันวาคม 2562) 

น.ส.พิกุล  คุ้มปลี ขั้นที่ 6 อยู่ระหว่างการจัดการทรัพยส์ิน - หน้ีสิน 
 

 
 
 
 
 
 

http://web.cpd.go.th/trat/
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สหกรณ์ เลิกระหว่างปี ผู้ชำระบัญชี  การดำเนินงาน 

1. สหกรณ์การเกษตรอัลมาส จำกัด  
(เลิก 25 กุมภาพันธ์ 2564) 
 

สิบเอกวีรวัฒน์ สุรยิะ 
 

ขั้นที่ 8  ผู้สอบบัญชีรบัรองงบการเงิน ตามมาตรา 87 (วันที่ 25 
มีนาคม 2565) 
ขั้นที่ 9 ดำเนินการนำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียน ตามคำสั่งที่ ตร 
6/2565 ลงวันที่ 21 เมษายน 2565 
ขั้นที่ 10 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) รับมอบบรรดาสมุดบัญชี และ
เอกสารของสหกรณ์ฯที่ ชำระบัญชีไว้ 2 ปี นับแต่ วัน ถอนชื่อ  
(ผู้ชำระบัญชี ส่งมอบภายใน 30 วันนับ แต่วันถอนชื่อ)  

          มติท่ีประชุม  รับทราบ  

                  3.2 การแก้ไขปัญหาการทุจริต/ ข้อบกพร่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                   สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ได้รายงานการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต/ข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 9 แห่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 / ขายทรัพย์ที่ได้รบัโอนมาเป็นของ
สหกรณ์ - ขายบ้านแล้ว ราคา 600,000 บาท ชำระงวดแรก 50,000 
เรียบร้อยแล้ว และชำระรายเดือนในเดือนพฤศจิกายน 2564 – พฤษภาคม 
2565 งวดละ 25,000 บาท รวมชำระทั้งสิ้น 400,000 บาท คงเหลือ 
200,000 บาท ที่เหลือผ่อนชำระตามตกลงจนกว่าจะครบถ้วน - 
- เงินยืมทดรองนายวิโรจน์จำนวน 350,000 บาท  - 
สหกรณ์ยังไม่ได้รับชำระคืน 
- คดีอาญา: ตำรวจเรียก นายวิทยา ไสยวรรณ ผู้รบัมอบอำนาจกระทำการแทน
สหกรณ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้น 
จากการกระทำของนายกนก ทรัพย์ทวี รอการดำเนินการของทางตำรวจ 

2. ร้านสหกรณ์จังหวัด
ตราด จำกัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 
 

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

- ลูกหน้ีตามคำพิพากษา นางสาวยุวพักตร์ ยอดยกมา 1 พ.ย. 63 จำนวน 
404,616.22 บาท ชำระระหว่างปี 11,000 บาท มีดอกเบี้ยค้างรับ 
16,828.77 บาท ยอดคงเหลือ ณ 31 ส.ค. 64 จำนวน 412,355.95 บาท 
(ของดชำระช่วงโควิด 19) 
   นางวันทนีย์ ยอด 300,000 บาท ปัจจุบันชำระปกติ ณ เดือน ส.ค. 64 
รวมชำระ 47,500 บาท คงเหลือ 252,500 บาท (ของดชำระช่วงโควิด 19) 
- การจ่ายคืนโบนัสคณะกรรมการฯ 849,062.01 บาท ณ 30 เมษายน 2564 
รวมจ่ายคืน 402,634.26 บาท คงเหลือ 446,427.75 บาท ไม่มียอดชำระเพ่ิม/
อยู่ระหว่างการดำเนินคดี 
- การดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม ศาลดำเนินการสืบพยานเม่ือวันที่ 18, 27 - 28 
มกราคม 2565 - ยังดำเนินการสืบพยานไม่แล้วเสร็จ 
ศาลนัดสืบพยานครั้งถัดไปในวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2565 
(ไม่มีความเคลื่อนไหว) 

3. สหกรณ์ผู้เลีย้งกุ้งตราด
ยั่งยืน จำกัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 

 - ทุจริต 
3,847,034.50 
บาท 

- ลูกหน้ีตามคำพิพากษาชำระหน้ีติดต่อกันครบทุดงวด รวม 35 งวด (เดือน
กรกฎาคม 2562 – พฤษภาคม 2565) เดือน พ.ค.65 ชำระรวม 11,000 
บาท รวมชำระทั้งสิ้น 184,000 บาท คงเหลือ 3,663,034.50 บาท 
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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.64)  
- มูลค่าหุ้น ณ 30 กันยายน 2562  :  -1,388.85  
- สหกรณ์จัดทำงบการเงินส่งผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ -  

5. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน
บ้านดินแดง จำกัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 

 - ทุจริต 5,176,193.87 
บาท 

 - รับชำระ 70,000 บาทคงเหลือค้างจำนวน 5,106,193.87 บาท 
- ติดตามการสืบทรัพยบ์ังคับคดีลูกหน้ีตามคำพิพากษา – รอผลการ
เจรจาของ ดร.วิศิษฐ์ฯ  

6. สหกรณ์การเกษตร 
เขาสมิง จำกัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 
 

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

- ณ สิ้นปีบัญชี 30 มิถุนายน 2564 ปิดบัญชีเพ่ิมอีก 1 ราย รวมปิด
บัญชีทั้งสิ้นจำนวน 26 ราย คงเหลือ 9 ราย รับชำระเพ่ิม เดือนเมษายน 
2565 จำนวน 102,500.- รวมชำระแล้วทั้งสิ้นจำนวน 5,952,947 
บาท คงเหลือ จำนวน 3,572,605 บาท  
- นายชัชชัย จนท.ตลาด ทำหนังสือรับสภาพหน้ีทางอาญา ชำระงวดละ
ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท งวดแรก 30 กันยายน 2564 (หลังจากชำหน้ี
แทนนายสุขเกษม ดีชัย ครบถ้วน) ณ วันที่ 22 พ.ย. 2564 มาชำระ 
30,000 บาท สำหรับเดือน ก.ย. - พ.ย. 64 (เดือนละ 10,000 บาท) 
เดือน ม.ค. – ก.พ. 65 ชำระเดือนละ 5,000.- บาท รวมชำระ 
10,000 บาท (เดือน ก.พ. นายชัชชัย ทำหนังสือแจ้งขอผ่อนชำระเดือนละ 
5,000 บาท) – เดือน มี.ค. – พ.ค. 65 ยังไมไ่ด้รบัชำระ ซึ่งสหกรณ์อยู่
ระหว่างติดตามหน้ีและการบังคับคดี และสหกรณ์แจ้งว่าได้ประสาน
ทนายความใหด้ำเนินการดังกล่าวแทนสหกรณ์  

7. สหกรณ์เครดิต 
ยูเน่ียนบ่อพลอย จก. 
- สถานะ: อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ      

- ทุจริต 891,926.84 
บาท 

- ติดตามการดำเนินคดี ศาลดำเนินการสืบพยานโจทก์เมื่อวันที่ 8 – 10 
มิถุนายน 2564 และวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2565  
  - ยังดำเนินการสืบพยานไม่แล้วเสร็จ ศาลนัดสืบพยานจำเลยครั้งถัดไปใน
วันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2565  

8. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือ
การแปรรูปฯ จก. 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 

- ลูกหน้ีการค้าค้างนาน 35 
ราย ยอดเงิน 2,129,710 
บาท 

คงเหลือ 30 ราย  
- เดือนเมษายน 2565 ได้รับชำระ 11,000 บาท รวมชำระแล้วทั้งสิ้น  
300,279 บาท คงเหลือ 1,829,431 บาท - 

9. กลุ่มเกษตรกรทำนา
หนองโสน 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 
 

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

- ติดตามความก้าวหน้าการสืบทรัพย์บังคับคดี / การเร่งรัดติดตามการ
ชำระหน้ี  
- ติดตามผลการแจ้งความดำเนินคดี 
- ดำเนินการสืบทรัพย์เพ่ือบังคับคดีในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 
พบมีที่ดินจำนวน 6 แปลง - 
-  ไม่มีรายงานความคืบหน้าในเดือน พ.ค.65 

10. สหกรณ์กุ้งตราด  
ประชมุ จกบ. ทราบต่อไป 
 

มีข้อบกพร่อง 2 ประเด็น 
ประเด็นการเบิกถอนเงิน 
150,000 บาท ได้รบัการ
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ
ประเด็นข้อบกพร่องในส่วน
ที่ยังไมร่ายงาน 1 ประเด็น 

- จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกบัญชีในเดือนมกราคม 
2564 เป็นต้นมา พบว่าสหกรณ์บันทึกรายการรับ - จ่ายเงิน ไม่เป็นปัจจุบัน 
และสหกรณ์ไม่มีเอกสารให้ตรวจสอบ ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึง
ปัจจุบัน 
ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ผูร้ับผิดชอบติดตามให้สหกรณ์รายงานผลการ
แก้ไขข้อบกพร่อง เพ่ือรายงานความก้าวหน้าให้ 
ที่ประชมุ จกบ.ทราบต่อไป 
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กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ (แห่ง) กลุ่มเกษตรกร (แห่ง) รวม (แห่ง) 

1 5 1 6 

2 4 - 4 

3 - - - 

4 - - - 

รวม 9 1 10 

   มติท่ีประชุม  รับทราบ 

          3.3 ข้อสังเกตการสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   

                  สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ได้รายงานข้อสังเกตการสอบบัญชี
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ดังน้ี 
                                     ข้อสังเกตการสอบบัญชีสหกรณ ์และกลุ่มเกษตรกร 
ข้อสังเกตที่อยู่ระหว่างการแก้ไข/ติดตามการแก้ไขจนกว่าจะแล้วเสร็จ (ปี 2562-2564) จำนวน 8 แห่ง 
กสส.1 2 แห่ง กสส.1 1. สหกรณ์การเกษตรแหลมกลัด จำกัด  
    2. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตราด จำกัด  
    3. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ตราด จำกัด (ใหม่)  
กสส.2  5 แห่ง กสส.2  4. สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด 
                        5. สหกรณ์ตราดยางพารา จำกัด 
    6. สหกรณ์เกษตรเขาสมิง จำกัด 
    7. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านดินแดง จำกัด 
    8. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จำกัด 
กสส.4 1         แห่ง              9. สหกรณ์กองทุนสวนยางบางปิดบนร่วมใจ จำกัด 
มติท่ีประชุม  รับทราบและติดตามการดำเนินการแก้ไขข้อสังเกตจนกว่าจะแล้วเสร็จต่อไป  

 3.4 การจัดทำงบการเงินและปิดบัญชีประจำปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2565   

                นางภณิดา  บุญเนาว์  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รายงานจัดทำงบการเงินและปิด
บัญชีประจำปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ดังน้ี 

ที่ สหกรณ์ วันส้ินปีทาง
บัญชี 

วัน/เดือน/ปี ที่
ส่งงบการเงิน 
(ตามหนังสือ
ส่งงบการเงิน
และแจ้งพร้อม

เข้ารับการ
ตรวจให้ผู้สอบ

บัญชี) 

ปิดบัญชี
ได้ 

ภายใน 
30 วัน 

ปิดบัญชีได้ 
เกิน 30 วัน
ภายใน 60 
วัน (ภายใน 
31 - 60 

วัน) 

ปิดบัญชีได้ 
เกิน 60 วัน 

(ภายใน 
61 - 180 

วัน) 

ปิดบัญชี
ได้ เกิน 

180 วัน 

ปิดบัญชี 
ไม่ได้ 

(เกินกว่า 
1 รอบปี
ทางบัญชี

ของ
สหกรณ์) 

(แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง)  
 รวม  30 18 9 2 1 4 
 สหกรณ์ภาคการเกษตร  

(แผนงานพื้นฐาน) 
  5 6 1 1 1 

 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1        
1 สก.ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด 

จำกัด 
30 ก.ย.64 ปิดไม่ได้ ตั้งแต่

ปี 63 
    1 
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2 สหกรณ์กุ้งตราด จำกัด 31 ธ.ค.64       
3 สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งตราดย่ังยืน  จำกัด 31 ธ.ค.64 6 พ.ค.65   1   
4 สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและการปศุสัตว์ จำกัด 31 ธ.ค.64 31 ม.ค.65  1    
5 สหกรณ์สวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตราด จำกัด 31 ธ.ค.64 24 มี.ค.65  1    
6 สกก.ชุมชนบ้านตะกาดหนองเห่ียง จำกัด 31 ม.ค.64 7 มี.ค.65  1    
7 ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรจังหวัดตราด 

จำกัด 
31 มี.ค.65 29 เม.ย.65 1     

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

10 สกก .เพื่ อการตลาดลูก ค้า ธ.ก.ส .ตราด 
จำกัด 

31 มี.ค.65 22 เม.ย.65 1     

11 สกก.แปรรูปอาหารบ้านเปร็ดใน จำกัด 31 มี.ค.65 26 เม.ย.65 1     
12 สหกรณ์ชาวสวนจังหวัดตราด จำกัด 30 มิ.ย.65       
13 สกย.บ้านห้วงน้ำขาว จำกัด 30 มิ.ย.65       
14 สกย.หนองโพรงพัฒนา จำกัด 30 มิ.ย.65       
15 สกย.บ้านสามง่าม จำกัด 30 มิ.ย.65       
16 สก.พัฒนาคุณภาพยางพาราตำบลห้วยแร้ง 

จำกัด 
30 มิ.ย.65       

17 สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด 30 มิ.ย.64       
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2        

18 สหกรณ์ตราดยางพารา จำกัด 30 ก.ย. 64 20 เม.ย. 65    1  
19 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำเขาสมิง จำกัด 30 ก.ย. 64 8 พ.ย. 64  1    
20 สหกรณ์ เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด 

จำกัด 
31 มี.ค. 65 25 เม.ย. 65 1     

21 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังตัก จำกัด 30 มิ.ย. 65       
22 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ 

จำกัด 
30 มิ.ย. 65       

23 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสลัก จำกัด 30 มิ.ย. 65       
24 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านท่าโสม จำกัด 30 มิ.ย. 65       
25 สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด 30 มิ.ย. 65       
26 สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด 30 มิ.ย. 65       
27 สหกรณ์ การเกษตรเทศบาลหนองบอน 

จำกัด 
31 ก.ค. 65       

28 สกก.เพื่อการแปรรูปและส่งออก จ.ตราด 
จำกัด 

31 ก.ค. 65       

29 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบำโรณ-แสนตุ้ง จำกัด 31 ก.ค. 65       
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3        

30 สหกรณ์ประมงไม้รูด จำกัด 30 มิ.ย.65       
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4        

31 สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ จำกัด 31 มี.ค.65 29 เม.ย.65 1     
32 สหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง จำกัด 30 มิ.ย.65       
33 สหกรณ์กองทุนสวนยางบางปิดบนร่วมใจ 

จำกัด 
30 มิ.ย.65       
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สหกรณ์นอกภาคการเกษตร (แผนงานพ้ืนฐาน)   13 3 1 0 2 
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1        

1 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดตราด จำกัด 30 ก.ย.64 7 ต.ค.64 1     
2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด 31 ต.ค.64 4 พ.ย.64 1     
3 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จำกัด 31 ต.ค.64 3 พ.ย.64 1     
4 ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด 31 ต.ค.64 27 ก.พ.65   1   
5 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลตราด จำกัด 30 ก.ย.64 27 พ.ย.64 1     
6 สหกรณ์เดินรถตราด  จำกัด 31 ธ.ค.64 22 ก.พ.65  1    
7 สหกรณ์เคหสถานบ้านม่ันคงตราด  จำกัด 31 ธ.ค.64 28 ม.ค.65 1     
8 สหกรณ์เคหสถานบ้านม่ันคงหนองคันทรง  จำกัด 30 มี.ค.65 29 เม.ย.65 1     
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2        

9 สก.เคหสถานบ้านม่ันคงคลองแก้ว-ปะอา จำกัด 31 ส.ค. 64 30 ก.ย.64 1     
10 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนดอนสูงสามัคคี จำกัด 31 ส.ค. 64 14 ก.ย.64 1     
11 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ่อพลอย จำกัด 30 ก.ย. 64 25 ต.ค.64 1     
12 สค.เครดิตยูเน่ียนบ้านสลักร่วมใจพัฒนา จำกัด 31 ธ.ค. 64 28 ม.ค.65 1     
13 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนท่าหาดสามัคคี จำกัด 31 ธ.ค. 64 ปิดไม่ได้ต้ังแต่ 

ปี 62 
    1 

14 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านดินแดง จำกัด 31 ธ.ค. 64 ปิดไม่ได้ 
ตั้งแต่ ปี 63 

    1 

15 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านท่าโสม จำกัด 30 มิ.ย. 65       
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3        

16 สหกรณ์เคหสถานบ้านม่ันคงหาดเล็ก จำกัด 30 ก.ย. 64 29 พ.ย.64  1    
17 สหกรณ์เคหสถานบ้านม่ันคงคลองใหญ่ 2 จำกัด 30 พ.ย. 64 23 ธ.ค.64 1     
18 สหกรณ์เคหสถานบ้านม่ันคงรวมใจสามัคคี จำกัด 31 ธ.ค. 64 27 ม.ค.65 1     
19 สหกรณ์เคหสถานบ้านม่ันคงคลองใหญ่ จำกัด 31 ธ.ค. 64 26 ม.ค.65 1     

 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4        
20 สหกรณ์เคหสถานบ้านม่ันคงแหลมงอบ จำกัด 31 ก.ค. 65 28 ก.พ. 65  1    
21 สหกรณ์บริการเกาะช้าง จำกัด 31 ก.ค. 65       
สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  0 0 0   1 
1 สกก.โครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม 01 จำกัด 31 ธ.ค. 64 ปิดไม่ได้ต้ังแต่ 

ปี 58 
    1 

 
ที่ กลุ่มเกษตรกร วันส้ินปีทาง

บัญชี 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ส่งงบ
การเงิน (ตาม
หนังสือส่งงบ
การเงินและ

แจ้งพร้อมเข้า
รับการตรวจ

ให้ผู้สอบ
บัญชี) 

ปิดบัญชี
ได้ 

ภายใน 
30 วัน 

ปิดบัญชีได้ 
เกิน 30 วัน
ภายใน 60 
วัน (ภายใน 
31 - 60 

วัน) 

ปิดบัญชีได้ 
เกิน 30 วัน 
(ภายใน 31 
- 180 วัน) 

ปิดบัญชี
ได้ เกิน 

180 วัน 

ปิดบัญชี 
ไม่ได้ 

(เกินกว่า 
1 รอบปี
ทางบัญชี

ของ
สหกรณ์) 

(แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง)  

 รวม  12 11 1 0 0 0 
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1        

1 กลุ่มเกษตรกรทำประมงชำราก 30 ก.ย.64 28 ต.ค.64 1     
2 กลุ่มเกษตรกรทำไร่สับปะรดตราดแฟร์เท

รด 
31 ธ.ค. 64 26 ม.ค. 65 1     
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3 กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าพริก 31 มี.ค.64 25 เม.ย.65 1     
4 กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองโสน 31 มี.ค.65 25 เม.ย.65 1     
5 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ท่าพริก 31 มี.ค.65 20 เม.ย.65 1     
6 กลุ่มเกษตรกรทำสวนอ่าวใหญ่ 30 มิ.ย.65       
7 กลุ่มเกษตรกรทำสวนห้วงน้ำขาว 30 มิ.ย.65       
8 กลุ่มเกษตรกรทำสวนวังกระแจะ 31 ก.ค.65       
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2        

9 กลุ่มเกษตรกรทำสวนเทพนิมิต 31 มี.ค.65 26 เม.ย.65 1     
10 กลุ่มเกษตรกรทำสวนท่าโสม 31 มี.ค.65 21 เม.ย.65 1     
11 กลุ่มเกษตรกรทำสวนนนทรีย์ 31 มี.ค.65       
12 กลุ่มเกษตรกรทำสวนด่านชุมพล 31 มี.ค.65 30 พ.ค.65  1    
13 กลุ่มเกษตรกรทำสวนแสนตุ้ง 31 มี.ค.65 27 เม.ย.65 1     
14 กลุ่มเกษตรกรทำไร่เขาสมิง 31 ก.ค.65       
15 กลุ่มเกษตรกรทำสวนประณีต 31 ก.ค.65       
16 กลุ่มเกษตรกรทำสวนวังตะเคียน 31 ก.ค.65       
17 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะตอ 31 ก.ค.65       
18 กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งนนทรี 31 ก.ค.65       
19 กลุ่มเกษตรกรทำสวนหนองบอน 31 ก.ค.65       

 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4        
20 กลุ่มเกษตรกรทำสวนบางปิด 31 ธ.ค.64 27 ม.ค.65 1     
21 กลุ่มเกษตรกรทำสวนน้ำเชี่ยว 31 มี.ค.65 27 เม.ย.65 1     
22 กลุ่มเกษตรกรทำสวนคลองใหญ่ 31 มี.ค.65 21 เม.ย.65 1     

 

          3.5.1 สรุปผลการเบิก - จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565  เดือนพฤษภาคม 2565  
      นายธีรวุฒิ ใจดี  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  ต่อที่ประชุม ดังน้ี    
                   1) แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน เมษายน 2565 – มิถุนายน 
2565 

เดือน 
เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย 

ภาพรวมสะสม ภาพรวมสะสม 
เมษายน 2565 85% 82% 
พฤษภาคม 2565 98% 92.40% 
มิถุนายน  2565 100%  

        
       2) มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 หมวดรายจ่าย งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร PO เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
งบบุคลากร 2,666,260.00          - 2,384,480.00 281,780.00 89.43% 

งบดำเนินงาน 2,294,555.00 132,500.00 1,929,721.81 232,333.19 90% 
งบลงทุน 203,000.00 - 203,000.00 - 100% 

งบอุดหนุน 1,628,989.29 - 1,626,989.29 2,000.00 99.87% 
งบรายจ่ายอื่น             - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 6,792,804.29 132,500.00 6,144,191.10 514,113.19  92.40% 
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                   3) ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 

ท่ี รายการ จังหวัด กลุ่มส่งเสริม 1-4 
1 ค่าไฟฟ้า 4,507.06 3,121.65 
2 ค่าโทรศัพท์  3,207.68 961.93 
3 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4,844.96 - 
4 ค่าไปรษณีย ์ 2,895.00 - 
5 ค่าน้ำประปา - 192.60  

รวม 15,454.70 4,276.18 
งบประมาณที่ได้รับ (ทั้งปี)          180,750.00  บาท 

 เบิกจ่าย                                150,341.23  บาท 
          คงเหลือ                                 27,408.77  บาท 

มติท่ีประชุม  รับทราบ                                                     

3.5.2 สรุปผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เดือนพฤษภาคม 2565  

การเผยแพร่/เร่ือง จำนวนคร้ัง 
(ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด) 

1. เคเบ้ิลทีวีหรือสถานีโทรทัศน ์แสงสยามเคเบ้ิลทีวีตราด 
    - วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 1 

2. สถานีวิทยุ FM หรือ AM ในพื้นที่หรือจังหวัดข้างเคียง  
     - วันที่  11 พฤษภาคม  2565  
     - วันที่  18 พฤษภาคม  2565  
     - วันที่  25 พฤษภาคม  2565 

3 
 
 
 

3. หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน และ/หรือ หนังสือพิมพ์รายวนั 
    - ข่าว  
    - ภาพข่าว       

 
- 
9 

4. บทความ 1 
5. จัดนิทรรศการ     1 
6. สื่อวีดีทศัน์เผยแพร่ผ่าน YOUTUBE 
- https://youtu.be/SUyXvq6JH4E วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 (กบส.) 
- https://youtu.be/Tph17OOGyUU  วันที่  12 พฤษภาคม 2565 (กสส.1) 

2 
 
 

สรุปผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ต.ค.2564 – ก.ย. 2565) 

การเผยแพร่/เร่ือง จำนวนคร้ัง 
(ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัด) 

จำนวนคร้ังท่ีเผยแพร่ 
(ต.ค.64 – เม.ย.65) 

1. เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นหรือสถานีโทรทัศน์ (ไม่ต่ำกว่า 5 ครั้ง/ปี) 6 (ครั้ง) 9 

2. สถานีวิทยุ FM หรือ AM ในพ้ืนที่หรือจังหวัดข้างเคียง (ไม่ต่ำกว่า 20 ครั้ง) 22 (ครั้ง) 29 

3. บทความ หรือ สกู๊ฟ (ไม่ต่ำกว่า 4 ครั้ง) 5 (ครั้ง) 2 

4. ข่าว หรือภาพข่าวทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ไม่ต่ำกว่า 15 ครั้ง) 16 (ครั้ง) 41 

5. จัดนิทรรศการ (ไม่ต่ำกว่า 6 ครั้ง) 7 (ครั้ง) 8 

6. ผลิตสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ผ่าน YOUTUBE (ไม่ต่ำกว่า 10 เรื่อง) 11 (เรื่อง) 6 

https://youtu.be/SUyXvq6JH4E
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ตารางการจัดรายการวิทยุ 92.75 MHz 

ประจำเดือน มิถุนายน 2565 
วัน เดือน ปี สังกัด 

1 มิ.ย.2565 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 

8 มิ.ย.2565 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 

15 มิ.ย.2565 กลุ่มตรวจการสหกรณ์  

22 มิ.ย.2565 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

29 มิ.ย.2565 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

**ทุกวันพุธ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ    

3.5.3 สรุปผลการใช้รถยนต์ราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2565  

ลำดับ ทะเบียน 
รถยนต์ 

จำนวน 
คร้ังท่ีใช้ 

จำนวน 
(ลิตร) 

ค่าน้ำมัน 
(บาท) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

   อัตราการสิ้นเปลือง 

1. กง 4244 13 113.65 3,650 1,110 9.77 
2. กข 6559 17 93.66 3,000 915 9.77 
3. กค 2988 7 64.63 2,070 807 12.49 
4. นข 1616 4 73.97 2,370 700 9.46 
5 กค 9565 10 156.10 5,500 1,810 11.60 

                 รวม 
51 502.01 16,590 5,342 

อัตราการใช้น้ำมันเช้ือเพลิง  
เม่ือเทียบกับเดือนก่อน 

*อัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ย 10.64 กม./ลิตร (ราคาน้ำมันลิตรละ 29 บาท) ระยะทางถัวเฉลี่ยจากจำนวนน้ำมัน 
*เฉพาะเครดิตน้ำมัน  ไม่รวมน้ำมันท่ีเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
มติท่ีประชุม  รับทราบ   

3.5.4 สรุปผลการใช้ไปรษณีย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565  

เดือน จำนวน  (คร้ัง) จำนวน  (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 

พฤษภาคม 2565 13 1,891 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ     
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             3.5.5  รายงานผลการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ลำดับ โครงการ/ตัวช้ีวัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

1 งานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 
 

งบประมาณ บาท 275,200 175,196.05 62.58 

 ตัวชี้วัดแผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
1. สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และ 2 อย่างน้อย 
2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ระดับ 1 อย่างน้อย 

 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
 

90 
25 

 
 

27.78 
0.00 

 

1.1 ตัวชี้วัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการองค์กร  
(การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล/การควบคุมภายในของ
สก./ก.) 
1.1.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร ผ่านการประเมินการจัดชั้น
คุณภาพการควบคุมภายในระดับพอใช้ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 
1.1.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 
ผ่านการประเมินการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในระดับพ
อใช้ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 
1.1.3 กลุ่มเกษตรกร 
ผ่านการประเมินการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในระดับดี
ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า  

 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
สหกรณ ์

 
ร้อยละ 
สหกรณ ์

 
ร้อยละ 

กลุ่มเกษตรกร 

 
 
 
 
 
 
 
 

90 
30 

 
90 
19 

 
25 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 

15.16 
5 
 

38.10 
8 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.67 
 
 

23.81 

1.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีนำมาจัดเกณฑ์มาตรฐานกรม
ส่งเสริมสหกรณ ์
1.2.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อย
กว่า      
(นำมาจัดเกณฑ์มาตรฐาน 31 แห่ง) 
1.2.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ไม่น้อยกว่า 
(นำมาจัดเกณฑ์มาตรฐาน 18 แห่ง) 
1.2.3 กลุ่มเกษตรกร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 
(นำมาจัดเกณฑ์มาตรฐาน 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 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมสหกรณ์เพื่อคัดเลือกเป็น
สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 
- จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ท่ีพิจารณาคัดเลือกและ 
ส่งรายชื่อเพื่อคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 

 
 

สหกรณ์ภาค
การเกษตร 

สหกรณ์นอก
ภาคเกษตร 

กลุ่มเกษตรกร 

 
 

1 
 

1 
 

1 

 
 
- 
 
- 
 
- 
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ลำดับ โครงการ/ตัวช้ีวัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

1.4 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถจัดทำงบ
การเงินและปิดบัญชีประจำปีได้ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

แห่ง 
สหกรณ์ภาค
การเกษตร 

สหกรณ์นอกภาค
เกษตร 

กลุ่มเกษตรกร 

76 
33 

 
21 
22 

29 
5 
 

13 
11 

38.16 
15.16 

 
61.66 
50.00 

2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

2.1 ตัวชี้วัดด้านการการพัฒนาธุรกิจ 
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทีม่ีความสามารถใน
การให้บริการสมาชิก (การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในการใช้บริการ/ดำเนินกิจกรรมร่วมกบั 
สก./ก.)   
2.2.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร สมาชิกมีส่วน
ร่วมในการใช้บริการ/ดำเนินกิจกรรม ไม่น้อย
กว่า 
2.1.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร สมาชิกทีม่ี
ส่วนร่วมในการใช้บริการ/ดำเนินกิจกรรม ไม่
น้อยกว่า 
2.1.3 กลุ่มเกษตรกร สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
ใช้บริการ/ดำเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่า 

 
 
 
 
 

ร้อยละ  
สหกรณ์ 

 
ร้อยละ 
สหกรณ์  

 
ร้อยละ 

กลุ่มเกษตรกร 

 
 
 
 
 

60  
20 

 
60 
13  

 
70 
16 

 
 
 
 
 

6.06 
2 
 

28.58 
6 
 

4.54 
1 

 
 
 
 
 
 
10.00 
 
 
46.16 
 
 
6.25 

2.2 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทีม่ีสถานการณ์
ดำเนินกิจการขยายตัวของปรมิาณธุรกิจเพ่ิมขึ้น
จากปีก่อน (ปี 2564) 
2.2.1  สหกรณ์ ไม่น้อยกว่า 
2.2.2  กลุ่มเกษตรกร ไม่น้อยกว่า 

 
 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
 
 

3 
3 

 
 
 

5.01 
24.77 

 
 
  

2.3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมปีระสิทธิภาพใน
การดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับ 
มาตรฐานขึ้นไป  
2.3.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร มีประสิทธภิาพ
ในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับมาตรฐานขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่า 
2.3.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 
มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับม
าตรฐานขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 
2.3.3 กลุ่มเกษตรกร 
มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับ 
มาตรฐานขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 

 
 
 

ร้อยละ 
สหกรณ์ 

 
ร้อยละ 
สหกรณ์ 

 
ร้อยละ 

กลุ่มเกษตรกร 

 
 
 

90 
30 

 
90 
19 

 
25 
6 
  

 
 
 

12.13 
4 
 

     28.58 
        6 
 
    90.91 
      10 

 
 
 
 
73.33 
 
 
31.58 
 
 
166.67 
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ลำดับ โครงการ/ตัวช้ีวัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

2.4 จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทีม่ีอัตราส่วน
เงินออมของสมาชิกต่อ 
หน้ีสินของสมาชิกเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน (ปี 
2564) ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 
สก.ก. 

62 
47 

34.21 
26 

 
   55.32 

2.5 ผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมี
กำไรประจำปี 

ร้อยละ 100 18.19  

3 ตัวช้ีวัดด้านการกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

3.1 ตัวชี้วัดด้านการกำกับ ดูแล ตรวจสอบและ
คุ้มครองระบบสหกรณ์ 
ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่
อยู่ระหว่างชำระบัญชี สามารถถอนชื่อได้ 

 
 

ร้อยละ 
แห่ง 

 
 

25 
1 

 
 

33.33 
1 

 
 
 
     100 

3.2 ประสิทธภิาพของการบริหารงาน (การแก้ไข
ปัญหาในการดำเนินกิจการ/ 
การบริหารงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) 
3.2.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร ที่มขี้อบกพร่อง
ได้รับการแก้ไขแล้ว ไม่น้อยกว่า 
3.2.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร ที่มี
ข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขแล้ว ไม่น้อยกว่า 
3.2.3 กลุ่มเกษตรกร ที่มขี้อบกพร่องได้รบัการ
แก้ไขแล้ว ไม่น้อยกว่า 

 
 
 

ร้อยละ 
สหกรณ์ 
ร้อยละ 
สหกรณ์ 
ร้อยละ 

กลุ่มเกษตรกร 

 
 
 

90 
1 

90 
1 

25 
1 

 
 
 

100 
1 
- 
- 

100 
1 

 

4 ตัวช้ีวัดด้านการตดิตามที่สำคัญ 

4.1 ติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด/
สิ่งก่อสร้าง ที่สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรได้รบั
การสนับสนุนจากกรม (กพส.) 

ใช้ประโยชน์ร้อยละ 
แห่ง 

100 
 

10 

100 
 

10 

 

4.2 ติดตามการดำเนินโครงการลูกหลานเกษตรกร
กลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตร (ดำเนินการ
ต่อเน่ือง) (กพส.) 

ร้อยละ 
แห่ง 

100 
18 

    100 
18 

 

4.3 ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนิน
ธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาเก็ต
สหกรณ์ (กพส.) 

แห่ง 1 1 100 

4.4 ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
ในระบบสหกรณ์ (กพส.) 

แปลง 7 7 100 

4.5 ติดตาม ขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) (กจส.) 

ศูนย์ 7  4 57.15 
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ลำดับ โครงการ/ตัวช้ีวัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

 กิจกรรมยกระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่ม
เกษตรกร (กลุ่มเร่งรัด) 

บาท 21,900 15,580 71.15 

1 
 

2  

ยกระดับชั้นความเขม้แข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  
จากชั้น 2 สู่ชั้น 1 
ผลักดันระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตร ชั้นที่ 3  
สู่ชั้น 2 

สก. / ก 
. 

สหกรณ์ 

3 / 1 
 

1 

- 
 
- 

 

 
กิจกรรม สนับสนุนการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ บาท 1,200 600 50.00 

 
ดำเนินการสนับสนุนด้านการตลาด แปลงใหญ่ ปี 2563 
จัดกิจกรรม/อบรม ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม/ด้าน
การตลาด ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

 
แปลง 
ราย 

 
7 

285 

 
4 

100 

 
57.15 
35.09 

 โครงการสร้าความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนการผลิตและการตลาด 

บาท 7,400 7,400 100 

1 
 

2 

จัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด เพ่ือ
คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
จัดประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติเงินกู้โครงการฯ ระดับจังหวัด 

ครั้ง/ราย 
ครั้ง/ราย 

1/10 
1/25 

1/10 
1/25 

100 
100 

2 งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ บาท 55,000  20,980 38.15 
 

งานที่ดำเนินการ 
(1) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ 

 
ครั้ง/ราย 

 
1/20 

 
1/20 

 
100 

 
(2) ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด แห่ง 14 2 14.29 

 
(3) ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15) แห่ง 8 - 

 

 
(4) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง แห่ง 6 4 66.67 

 
(5) จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทีม่ีข้อบกพร่อง (จกบ.) 

ครั้ง 4 2 50.00 

 
(6) ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แห่ง 3 1 33.33 

 
(7) จัดทำแผนการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียน 

แผน 1 1 100 
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แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ลำดับ โครงการ/ตัวช้ีวัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

1 โครงการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกร (กิจกรรมรองดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตร 
สมาชิกสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร) 

บาท 2,168,204.88 1,626,989.
29 

75.04 

 
ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก 
1. สมาชิกสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรที่มหีน้ี 
เงินกู้เพ่ือการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย 

 
ราย 

 
2,590 

 
2,590 

 
100 

 
2. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตรา 
ส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหน้ีสินของสมาชิกเพ่ิมขึ้น 
(สก./ก.ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 แห่ง) 

ร้อยละ 62 28.58 
 

 งานที่ดำเนินการ 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกรเฉพาะเป้าหมายที่ผ่านการตรวจสอบและเป็
นไปตามหลักเกณฑ์ให้แล้วเสร็จ 

  
แห่ง/ราย 

บาท 

 
7/2,590 

2,168,204.88 

 
7/2,590 

1,626,989.
29 

 
100 
75.04 

2 โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้าง 
รายได้ (กิจกรรมรอง นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน 
สานต่ออาชีพการเกษตร) 

บาท 17,565 16,315 92.89 

 
ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมหลัก 
1. สมาชิกสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร/เกษตรกรได้ 
รับการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ 
2. สมาชิกสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร/เกษตรกรม ี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่น้อยกว่า 
3. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมรีายได้เพ่ิมขึ้น 

 
ราย 

 
บาท 

 
ร้อยละ 

 
4 
 

12,000 
 
3 

 
4 
 
- 
 
- 

 
100 

 
งานที่ดำเนินการ 
1. จัดทำทะเบียนเกษตรกร 
และแผนธุรกิจรายบุคคลตามแบบที่ กพก. กำหนด 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะในการประกอบ 
อาชีพเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
3. แนะนำให้ลูกหลานเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
และให้มีส่วนร่วมในการใช้บริการด้านการเกษตร/การบริ
หารงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
4. แนะนำ ส่งเสริม  และสนับสนุนให้ลูกหลาน 
เกษตรกรเป้าหมายนำผลผลิต/สินค้า มาวางจำหน่าย 
ในร้านค้าสหกรณ์ ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์  และร่วม     
กิจกรรมเชื่อมโยงกับโครงการอื่นของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 
ราย 

 
ครั้ง/ราย 

 
ราย 

 
 
 

ราย 

 
4 
 

1/5 
 
4 
 
 
 
4 

 
4 
 

1/5 
 
1 
 
 
 
- 

 
100 

 
100 

 
25 

 
 
 
- 
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ลำดับ โครงการ/ตัวช้ีวัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

3 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บาท 46,500 3,840 8.26 
 

ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมหลัก 
1. สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการฯได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความ 
เข้มแข็งตามศักยภาพ  
2. โรงเรียนในพ้ืนที่โครงการฯได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้            
ด้านการสหกรณ์ 
3. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 
4. สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการฯ มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้น  

 
แห่ง 

 
แห่ง 

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
1 
 

3 
 

90 
3 

 
1 
 
- 
 
- 
- 

 
100 

3.1 งานที่ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดำริ 
1. แนะนำ ส่งเสริม ติดตาม แก้ไขปัญหา 
การดำเนินงานของสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการฯ 

 
 

บาท 
แห่ง 

 
 

2,600 
1 

 
 

1,450 
1 

 
 

55.77 
100 

3.2 กิจกรรม ส่งเสรมิกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน 
ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
1. แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน“
การจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในภาคทฤษฎี” 
2. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา (โรงเรียนละไม่น้อยกว่า 15 ราย)  
3. ประเมินผลการเรยีนเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
4. จัดกิจกรรมบันทึกบัญช ี
5. ส่งเสริมแนะนำ 
ติดตามโครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงกิจกรรมสหกรณ์นักเรยีนสู่ผู้ 
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 สิริวัฒนาพรรณวด ี
1. แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน“
การจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในภาคทฤษฎี” 
2. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา  
3. ประเมินผลการเรยีนเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

บาท 
 

โรงเรียน 
 

ร.ร./ราย 
โรงเรียน 

10,300 
 

1 
 

1/15 
1 

 
 
- 
 
- 
- 

 

3.4 กิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
1. ดำเนินการกิจกรรมคลินิกสหกรณ์ ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

บาท 
 

ครั้ง 

9,100 
 

4 

2,390 
 

 3 

26.27 
 
75.00 

3.5 กิจกรรม ขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
1. แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/สมาชิกให้นำ 
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ในการดำเนินงาน 
และในการดำเนินชีวิต 
2. จัดประชุม และคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่นำหลักปรัชญา     
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้และสามารถเป็นแบบอย่างได้ 

บาท 
 

แห่ง 
 
 

แห่ง 

1,900 
 

5 
 
 

2 

- 
 

5 
 
 
- 

- 
 

100 
 
 

     - 
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ลำดับ โครงการ/ตัวช้ีวัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

4 โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่ม 
เกษตรกร 
(กิจกรรมรองพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรกรของ 
สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP) 

บาท 12,480 8,530 41.11 

 
ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมหลัก 
1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตร 
ปลอดภัยขยายตัว 
2. ปริมาณธุรกิจด้านเกษตรปลอดภยัของสหกรณ์ 
ขยายตัว 
3. สมาชิกของสหกรณ์ทีเ่ข้าร่วมโครงการมีรายได้ 
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 
4. สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการฯ มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้น  
5. สมาชิกสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรที่เข้าร่วม 
โครงการในปี 2564 ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP 

 
ร้อยละ  

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

แห่ง/ราย 

 
3 
 

3 
 

3 
 

3 
1/11 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

1/11 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
งานที่ดำเนินการ 
1. จัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตรปลอดภัยร่วมกับ 
สมาชิกที่ได้รับมาตรฐาน GAP 
2. แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนให้สหกรณ์จัดทำ       
การรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง GAP 
ปี 2565 
3. ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ผู้ปลูกผักและผลไม้ ปลูกผลผลิตที่มีคุณภาพ 
เพ่ือขอรับรองมาตรฐานการปฏบิัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 

 
แห่ง/ราย 

 
แห่ง/ราย 

 
 

แห่ง 

 
1/11 

 
1/11 

 
 

1 

 
1/11 

 
1/11 

 
 

1 

 
100 

 
100 

 
 

100 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธรุกิจของสหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 

บาท 17,600   

 ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมหลัก 
1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรแปรรูป 
ขยายตัวร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
3 

  

 งานที่ดำเนินการ 
1. กำกับ ติดตาม แนะนำ 
ส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการ 
   (1) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน 
อุปกรณ์แปรรูป ปี 2560-2564 
ให้มีการใช้ประโยชน์อุปกรณ์ที่ได้รบัอย่างมีประสิทธภิาพ 
และมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้น 
   (2) กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที ่
ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปปี 2563 ให้มีการใช ้
ประโยชน์ทีไ่ด้รับอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการ 
ตามแผนการผลิตที่กำหนด 

 
 
 

แห่ง 
 
 
 

แห่ง 

 
 
 

4 
 
 
 

3 

 
 
 

4 
 
 
 

1 

 
 
 

100 
 
 
 

33.33 
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แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

ลำดับ โครงการ/ตัวช้ีวัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีดินทำกินของเกษตรกร บาท 53,100 41,500 78.16 
 

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก 
1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ 
2. จัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรและเกษตรกรใน 
พ้ืนที่ คทช. 
3. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

 
แห่ง/ราย 

พ้ืนที่ 
 

ร้อยละ 

 
 2/50 

4 
 

3 

 
2/50 

4 
 
- 

 
100 
100 

 
งานที่ดำเนินการ 
1. จัดประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด 
ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด 
2. จัดอบรมพัฒนาอาชีพของสมาชิกสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรให้มี 
ความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกบัพ้ืนที่ 
3. แนะนำ ส่งเสริม บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
และติดตามการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ 

 
ครั้ง/ราย 

 
แห่ง/ราย 

 
พ้ืนที่ 

 
4/140 

 
2/50 

 
4 

 
 
 

2/50 
 

2 

 
 
 

50.00 
 

50.00 

2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร บาท 18,000 18,000 100 

 ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมหลัก 
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการ 
บริหารจัดการด้านการตลาดการเชื่อมโยงเครือข่าย/คลัสเตอร ์
2. สหกรณ์/กลุม่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมรีายได้ (ปริมาณธุรกิจ) 
เพ่ิมขึ้น 
3. มูลค่าสินค้าเกษตรที่ซื้อขายผ่านช่องทางการตลาด 

 
แห่ง 

 
ล้านบาท 

 
3 
 

3 
 
- 

 
3 
 
- 
 
- 

 
100 

 งานที่ดำเนินการ 
1. คัดเลือกสถาบันเกษตรกรที่มีความพร้อมในด้านการผลิต 
และการตลาดสินค้าเกษตรรวมถึงคัดเลือกสินค้าหลักของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 
2. แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 
ในปี 2564 จัดทำแผน OPP และขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผน OPP 
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิตการ 
เกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิตการ 
เกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 

 
แห่ง 

 
 

แห่ง 
 
 
 

ราย 
ราย 

 
3 
 
 

6 
 
 
 

20 
18 

 
3 
 
 

6 
 
 
 

20 
18 

 
100 

 
 

100 
 
 
 

100 
100 

         มติท่ีประชุม  รับทราบ     
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ระเบียบวาระท่ี  4  เพ่ือทราบและถือปฏิบัติ           
           4.1 ฝ่ายบริหารท่ัวไป    
                           นายธีรวุฒิ  ใจดี ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ได้แจ้งในที่ประชุมเพื่อทราบ
และถือปฏิบัติ ดังน้ี                     
                            4.1.1  การให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของ
ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยไม่ถือเป็นวันลา 
   ตามที่สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด กษ 0201.06/ว
3135 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิ สาหกิจ ลาเข้าร่วม
โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยไม่ถือ     
เป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการ และได้รับเงินเดือนตามปกติ ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 
2565  
   4.1.2 ปิดประกาศสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด 
   ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ชุดที่ 74 ประชุมคร้ังที่ 
5/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 มีมติเห็นชอบกำหนดโครงการต่างๆ และวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 
   1. โครงการเงินกู้สามัญเพื่อจัดซื้อยานพาหนะของสมาชิก  
   2. กำหนดการแจ้งการถอนเงินฝากของสมาชิกที่ประสงค์ถอนเงินฝากเกินกว่า 1 ล้าน
บาทขึ้นไป 
   3. หลักเกณฑ์การทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ผ่านทางโทรสารและ Application 
Line 
   4. โครงการส่งเสริมให้สมาชิกรักการออม 
   5. โครงการเงินฝากออมทรัพย์วิถีใหม่ New Normal Saving  
          มติท่ีประชุม  รับทราบ 

4.2 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  
                 นางสาวอรฉัตร  อินทรโชติ  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือนพฤษภาคม 2565  ดังน้ี  
                 4.2.1 ประชุมเตรียมการจัดต้ังสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง     
                          วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นาย
วสันต์ สุขเสมอกุล ผู้อำนวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการเข้าร่วมประชุมกลุ่มออมทรัพย์ (กลุ่ม
เตรียมการจัดต้ังสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง) อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  
เพื่อชี้แจงสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในภารกิจของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ในกระบวนงานและขั้นตอน
การจัดต้ังสหกรณ์บริการเคหสถานบ้านมั่นคง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกนำเสนอปัญหาและปรึกษาหารือ
ร่วมกันเพื่อกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  
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                  4.2.2 ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
พอ.สว.     
                         วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้นาย
วสันต์ สุขเสมอกุล ผู้อำนวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายชำนาญวิทย์      
เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บ้านคลอง
มะขาม หมู่ที ่1 ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ทั้งน้ี มีหน่วยงานราชการในจังหวัดตราด เข้าร่วม
โครงการให้บริการประชาชนในพื้นที่อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ออกหน่วยให้บริการ
จัดนิทรรศการให้ความรู้ หลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ พร้อมทั้งเปิดคลินิกให้คำปรึกษาด้านการสหกรณ์ 
พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก (กล่องพลาสติกและกระบอกพลาสติกใส่น้ำ) ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีประชาชน
สนใจเข้ารับบริการ จำนวน 36 คน 
                    4.2.3  สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2565      
ท่ี ประเภทสหกรณ์ รวม

ท้ังหมด 
ไม่นำมาจัด
มาตรฐาน 

นำมาจัด 
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 
   
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) 
8. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหาดเล็ก จำกัด (จัดต้ังใหม่ไม่ครบสองปี) 

                  4.2.4  รายงานผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ 2565 

ท่ี ช่ือกลุ่มเกษตรกร ประเภท อำเภอ ผลการประเมิน หมายเหตุ 

1 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะตอ ทำสวน เขาสมิง ผ่าน  

2 กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งนนทรี ทำสวน เขาสมิง ผ่าน  

3 กลุ่มเกษตรกรทำสวนประณีต ทำสวน เขาสมิง ผ่าน  

4 กลุ่มเกษตรกรทำสวนหนองบอน ทำสวน เขาสมิง ผ่าน  
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ท่ี ช่ือกลุ่มเกษตรกร ประเภท อำเภอ ผลการประเมิน หมายเหตุ 

5 กลุ่มเกษตรกรทำสวนวังตะเคียน ทำสวน เขาสมิง ผ่าน  

6 กลุ่มเกษตรกรทำไร่เขาสมิง ทำไร่ เขาสมิง ผ่าน  

7 กลุ่มเกษตรกรทำสวนอ่าวใหญ่ ทำสวน เมือง ผ่าน  

8 กลุ่มเกษตรกรทำสวนห้วงน้ำขาว ทำสวน เมือง ผ่าน  

9 กลุ่มเกษตรกรทำประมงชำราก ทำประมง เมือง ผ่าน  
                
               5.2.5 สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ 2565 
ท่ี ประเภทกลุ่ม

เกษตรกร 
จำนวนกลุ่มเกษตรกร

รวมท้ังหมด 
นำมาจัด

มาตรฐาน (กลุ่ม) 
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

หมายเหตุ 

1 กลุ่มเกษตรกรทำนา 2 1 - -  
2 กลุ่มเกษตรกรทำสวน 17 16 7 -  
3 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ 2 2 1 -  
4 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว ์ 1 1 - -  
5 กลุ่มเกษตรกรทำประมง 1 1 1 -  

รวมท้ังสิ้น 23 21 9 -  
 
กลุ่มเกษตรกรท่ีไม่นำมาจัดมาตรฐาน 
1. กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองโสน (หยุดดำเนินธุรกิจ)  
2. กลุ่มเกษตรกรทำสวนช้างทูน (ชำระบัญชี) 

              5.2.6 กำหนดจัดโครงการให้ความรู้เร่ืองสหกรณ์แก่นักเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ฯ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                   วันที่ 21 มิถุนายน 2565 หอประชุมโรงเรียนเพียงหลวง 6 ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัด
ตราด 
                    วันที่ 22 มิถุนายน 2565 หอประชุมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด ตำบล    
เทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
                     วันที่ 23 มิถุนายน 2565 หอประชุมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม ตำบลท่ากุ่ม 
อำเภอเมือง จังหวัดตราด 

         มติท่ีประชุม   รับทราบ                                             

        4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
                 นายประสาน  พะนอจันทร์  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญชำนาญการ  ได้กล่าวรายงาน   
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ดังน้ี 
        4.3.1  โครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้เพื่อยกระดับราคาไม่ให้ตกต่ำของสถาบันเกษตรกร 
ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้  
                         เงินอุดหนุนจ่ายขาดเพื่อให้สหกรณ์กระจายผลไม้ (ค่าบรรจุภัณฑ์) 

รายช่ือสหกรณ์ จำนวน (ตะกร้า) เงินอุดหนุนจากรัฐ 70% เป้าหมายรวบรวม 
1. สหกรณ์การเกษตรขาสมิง จำกัด 1,111 ใบ 27,219.50 บาท 10 ตัน 
2. สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด 2,000 ใบ 49,000 บาท 20 ตัน 
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รายช่ือสหกรณ์ จำนวน (ตะกร้า) เงินอุดหนุนจากรัฐ 70% เป้าหมายรวบรวม 
3. สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตร
จังหวัดตราด จำกัด 

12,444 ใบ 304,878 บาท 140 ตัน 

4. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูป
และส่งออกจังหวัดตราด จำกัด 

1,111 ใบ 27,219.50 บาท 10 ตัน 

สรุปยอดกระจาย 

ลำดับ วันท่ีจัดส่ง สหกรณ์ผู้จัดส่ง ส่งไปท่ี จำนวน 
(ตะกร้า) 

จำนวนเงิน 

1 6 ม.ิย.65 สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตร
จังหวัดตราด จำกัด 

กองทัพบก 1,670 601,200 

2 8 ม.ิย.65 สกก.เขาสมิง จก. 
สกก.เพื่อการแปรรูปฯ จก. 

 

กองบัญชาการกองทัพไทย 

 
1,334 480,240 

3 8 มิ.ย.65 สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด 

 

สำนักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ (สทป) 

987 355,320 

                 4.3.2 รายงานปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร     
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 แจ้งเพ่ิมเติม 
                       การประชุมโครงการจัดอบรมหลักสูตร “ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สร้างนักขายออนไลน์มือ
อาชีพ” เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผ่านตลาดออนไลน์และส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรมีการพัฒนารูปแบบการนำเสนอสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เป้าหมายคือ  

- 1. สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด  
- 2. สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จำกัด 
- 3. ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด 
- 4. สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด 
- 5. สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ จำกัด 
- 6. กลุ่มเกษตรกรทำสวนประณีต 

               - โดยอบรมผ่าน Application Zoom  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2565 แจ้งสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายและลงทะเบียนตอบรับเรียบร้อยแล้ว 

*** การจัดประชุมการพัฒนาสินเชื่อ ของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน เป้าหมาย คือ 

 1. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านสลักร่วมใจพัฒนา จำกัด 
 2. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนดอนสุงสามัคคี จำกัด 
 3. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ่อพลอย จำกัด 
 4. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนท่าโสม จำกัด 
               - โดยอบรมผ่าน Application Zoom  แจ้งสหกรณ์เป้าหมายเรียบร้อยแล้ว 

     มติท่ีประชุม   รับทราบ    
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4.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
                  นางบุศริน  ธันยาวาท  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ดังน้ี 
                   4.4.1  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี 65    

วงเงิน ปกติ (ล้านบาท) พิเศษ (ล้านบาท) รวม (ล้านบาท) 

จัดสรร 12.25  16.00 28.25  

จ่ายเงินกู้ 0.55  12.70  13.25  

ร้อยละของผลการเบิกจ่าย  = 46.90    เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โครงการปกติ 

ท่ี ช่ือสหกรณ์ เงินกู้ (บาท) วัตถุประสงค์ การดำเนินงาน 

1. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองแก้ว-ปะอา จำกัด  500,000.- ให้สมาชิกกู ้ เบิกจ่ายแล้ว 

2. สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านตะกาดหนองเหี่ยง จำกัด 50,000.- จัดหาสินค้า เบิกจ่ายแล้ว 

3. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสลัก จำกัด 1,500,000.- ให้สมาขิกกู ้ เดือน ก.ค. 65 

4. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ จำกัด 
 

ให้สมาชิกกู ้ เดือน ก.ค. 65 

5. สหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง จำกัด 1,600,000.- ให้สมาชิกกู ้ เดือน ก.ค. 65 

6. สหกรณ์บริการเกาะช้าง จำกัด 200,000.- ให้สมาชิกกู ้ เดือน ก.ค. 65 

7. สหกรณ์การเกษตรเทศบาลตำบลหนองบอน จำกัด 4,000,000 ให้สมาชิกกู ้ เดือน ก.ค. 65  

8. สหกรณ์ส่งเสรมิธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จำกัด 2,000,000 จัดหาสินค้า
จำหน่าย 

เดือน ก.ค. 65 

9. สหกรณ์ผู้เลีย้งกุ้งตราดยั่งยืน จำกัด 3,000,000 จัดหาสินค้า
จำหน่าย 

เดือน ก.ค. 65 

เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จ่ายเงินกู้  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   โครงการพิเศษ ดอกเบี้ย 1 % 

ท่ี สหกรณ์ เงินกู้ (บาท) วัตถุประสงค์ ผลดำเนินงาน 

1 สหกรณ์การเกษตรเขาสมิงจำกัด 3,000,000.- รวบรวมผลไม ้ เบิกจ่ายแล้ว 

2 สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด 3,000,000.- รวบรวมผลไม ้ เบิกจ่ายแล้ว 

3 สกก.เพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ตราด จำกัด 3,000,000.- รวบรวมผลไม ้ เบิกจ่ายแล้ว 

4 สกก.เพ่ือการแปรรปูและส่งออก จ.ตราด จก 3,000,000.- รวบรวมผลไม ้ เบิกจ่ายแล้ว 

5 สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด 300,000.- ภัยแล้ง เบิกจ่ายแล้ว 

6 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ จก. 400,000.- พัฒนาอาชีพ เบิกจ่ายแล้ว 
 

รวม  12,700,000.- 
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เตือนชำระหน้ี  คร้ังที่ 2  สิ้นสุดสัญญา 30 มิถุนายน 2565 
1. สหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง จำกัด           1,600,000.- บาท 
2. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ จำกัด 
  โครงการปกติ                300,000.- บาท 
  โครงการพิเศษ              300,000.- บาท 
3. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสลัก จำกัด 
  โครงการปกติ                   1,000,000.- บาท  
   โครงการพิเศษ                        1,000,000.- บาท 
4. สหกรณ์บริการเกาะช้าง จำกัด              200,000.- บาท 
5. ส.การเกษตรเทศบาลตำบลหนองบอน จำกัด         4,000,000.- บาท 
                     รวมทั้งสิ้น          8,400,000.- บาท 
 

การส่งชำระหน้ีเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
    1. ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด       โครงการซุปเปอร์มาเก็ตฯ 
       ต้นเงิน   12,000,000.-  บาท 
     ดอกเบี้ย                  86,794.-  บาท 
    2. สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด โครงการภัยแล้ง 
     ต้นเงิน        912,000.-  บาท 
    ดอกเบี้ย            8,795.-  บาท 

 
สหกรณ์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ คร้ังที่ 3/2565 

1. สหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง จำกัด  1,600,000.- บาท 
2. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ จำกัด       600,000.- บาท 
3. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสลัก จำกัด    1,500,000.- บาท 
4. สหกรณ์บริการเกาะช้าง จำกัด               200,000.- บาท 
5. ส.การเกษตรเทศบาลตำบลหนองบอน จำกัด 4,000,000.- บาท 

         รวมทั้งสิ้น             7,900,000.- บาท 
ส่งคำขอกู้ภายใน  20 มิถุนายน 2565    จัดประชุมอนุฯ พิจารณาเงินกู้  5 กรกฎาคม 2565 
    การดำเนินคดี เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ศาลสั่ง (บังคับคดี) ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ชาวสวน
จังหวัดตราด จำกัด  สัญญาลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557  จำนวนเงิน  2,400,000.- บาท วัตถุประสงค์เพื่อ   
จัดหาสินค้า (ปุ๋ย) มาจำหน่าย 
   เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565  ชำระต้นเงิน     19,955.55   บาท 
                      ดอกเบี้ย           5,044.45   บาท 
                       รวมเงิน           25,000.00  บาท 
                          คงเหลือต้นเงินทั้งสิ้น จำนวน  889,291.00  บาท 

    5.4.2  กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ดำเนินการจัดโครงการอบรม  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวน
แผนกลยุทธ์ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2565”  ในวันที่  8 – 10 มถิุนายน 2565 ณ โรงแรมแคนทาร่ี เบย์ 
โฮเทล  จังหวัดระยอง โดยผู้เข้าร่วม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมบริหารจัดการ นายสถาปนา ศิริรูป ผู้แทนร้าน
สหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด 
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5.4.3 กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการแหล่งเงินทุนฯ (ขยายเวลาโครงการ) 

             ดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 
1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนห้วงน้ำขาว จำนวนเงิน  900,000.- บาท 
2. กลุ่มเกษตรกรทำสวนแสนตุ้ง  จำนวนเงิน  900,000.- บาท 
3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนหนองบอน จำนวนเงิน       1,000,000.- บาท 
4. กลุ่มเกษตรกรทำสวนท่าโสม  จำนวนเงิน       1,000,000.- บาท 
5. กลุ่มเกษตรกรทำสวนเทพนิมิต  จำนวนเงิน   800,000.- บาท 
6. กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งนนทรี  จำนวนเงิน   500,000.- บาท 
7. กลุ่มเกษตรกรทำสวนวังตะเคียน จำนวนเงิน   500,000.- บาท 

                                รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น         5,600,000.- บาท 
 
5.4.4 กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการแหล่งเงินทุนฯ (ขยายเวลาโครงการ) 

                คงเหลือกลุ่มเกษตรกรฯ ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน  3  กลุ่มเกษตรกร 
1. กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าพริก จำนวนเงิน      900,000.-  บาท 
2. กลุ่มเกษตรกรทำสวนประณีต จำนวนเงิน      500,000.-  บาท 
3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนอ่าวใหญ่ จำนวนเงิน    1,000,000.-  บาท 

                            รวมทั้งสิ้น  2,400,000.- บาท  
5.4.5 โครงการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกชดเชยดอกเบี้ย งวดที่ 2  จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร  จำนวน
542,886.87 บาท 

1. สหกรณ์เกษตรเมืองตราด จำกัด จำนวน 309,519.72  บาท 
2. สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด จำนวน   53,732.75  บาท 
3. สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด  จำนวน   82,697.33  บาท 
4. สหกรณ์การเกษตรแหลมกลัด จำกัด จำนวน   18,982.09  บาท 
5. สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ จำกัด จำนวน  73,660.47  บาท 
6. สกก.แปรรูปอาหารบ้านเปร็ดใน จำกัด  จำนวน     2,320.89  บาท 
7. กลุ่มเกษตรกรทำสวนอ่าวใหญ่  จำนวน     1,973.62  บาท 

    ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
5.4.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (คทช.) 

            สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหา
ที่ดินทำกของเกษตรกร ปี 2565  วันที่  7  มิถุนายน 2565   เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มเกษตรกรทำประมง   
ชำราก  โดยมีนางสาวจันทรจิรา  ช่วยทุกข์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  กสส.1  ไปช่วยดำเนินการ 
5.4.7 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

              โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนการทำงานตามภารกิจเพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการ
ช่วยเหลือเกษตรกรตามกฎหมายกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร” ในวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2565 
ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครนายก โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมบริหารจัดการ  
เข้าร่วมประชุม 

        มติท่ีประชุม   รับทราบ   
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          4.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์    
                สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ  ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ดังน้ี 
                4.5.1 รายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ให้สหกรณ์ที่มีธุรกิจรับฝากเงินทุกแห่ง 
รายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง 
 *** ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวรายงานกรมฯ ให้ทันตามกำหนด 
      ดำเนินการแนะนำ/ส่งเสริมสหกรณ์ในความดูแลรับผิดชอบให้รายงานการดำรงสินทรัพย์ 
สภาพคล่องตามกำหนดดังกล่าวเป็นประจำทุกเดือน 
                4.5.2 รายงานข้อมูลการทำธุรกรรม (ฝากและกู้เงิน) ระหว่างสหกรณ์ในระบบ MIS 
รายงานไตรมาสละ 1 คร้ัง 
               ไตรมาส 1/2565 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 รายงานภายในวันที่ 25 เมษายน 
2565 (ไตรมาสที่ 1 รายงานเรียบร้อยแล้ว) 
               ไตรมาส 2/2565 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รายงานภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 
2565 
               ไตรมาส 3/2565 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 รายงานภายในวันที่ 25 ตุลาคม 
2565 
               ไตรมาส 4/2565 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รายงานภายในวันที่ 25 มกราคม 
2565 
 * รายงานเป็นรอบไตรมาสเช่นน้ีทุกปี (นับปีปฏิทิน) 

            มติท่ีประชุม  รับทราบ 

4.6  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1         
                 นางสาวชลลดา  ลี้มงคล  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2565  ดังน้ี   
                  4.6.1 ประชมุใหญ่สามัญประจำปี 
                           สหกรณ์สวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตราด จำกัด ประชุมใหญ่ (คร้ังที่2) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์มีผลขาดทุนสุทธิ (1,111,450.52) บาท 
                           ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด ประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อพิจารณางบการเงินประจำปี 
2564  แผนงานและงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจำรอบปีบัญชี 2565 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 
สหกรณ์มีผลขาดทุนสุทธิ (5,501,573.07) บาท  
                            กลุ่มเกษตรกรทำไร่สับปะรดตราดแฟร์เทรด ประชุมใหญ่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2564  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์มีผลขาดทุนสุทธิ (8,390.90) บาท 
                            เข้าตรวจการ สหกรณ์การเกษตรแหลมกลัด จำกัด วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 
ณ สหกรณ์การเกษตรแหลมลัด จำกัด 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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          4.7  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  2 
                  นางสาวพิกุล  คุ้มปลี  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2565  ดังน้ี 
         4.7.1  ประชุมใหญ่สามัญประจำป ี
                            นายสนิท  ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านสลักร่วมใจพัฒนา 
จำกัด มีสมาชิกเข้าประชุมจำนวน 106 คน (จากสมาชิกทั้งสิ้น 1 ,235 คน) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน 
รวมทั้งพิจารณาเลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23/2565 พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน และพิ จารณา
อนุมัติแผนการดำเนินงานงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ของสหกรณ์ จากการดำเนินงานสหกรณ์มีผลกำไรสุทธิ 
719,156.97 บาท ในการประชุมได้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรการของภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
                            วันที่  27 พฤษภาคม 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมาย  
นางสาวศิริวรรณ  สุขสวัสด์ิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2565      
ในการประชุมได้มีวาระพิจารณาอนุมัติ ดังน้ี 
                            พิจารณาอนุมัติให้สหกรณ์จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิก โดยจัดทำประกันกลุ่ม
ร่วมกับบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยชี้แจงการทำประกัน เงื่อนไขอายุของสมาชิก อัตราเบี้ยประกัน
ชีวิต และจำนวนเงินที่เอาประกัน  การจ่ายเงินสมทบประกันให้แก่สมาชิก 
                            ค่าใช้จ่ายในการทำประกันต้องกำหนดในแผนค่าใช้จ่าย โดยให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา
อนุมัติก่อน คาดว่าจะเร่ิมดำเนินการในวันที่ 1 มกราคม 2566 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

    4.8   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  3  
                     นางสาวภัสธิดา  วิรันทนา ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ได้กล่าวรายงาน ผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือนพฤษภาคม 2565  ดังน้ี  
                     4.8.1 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี   
                              วันที่ 9 พฤษภาคม 2565  นายสนิท  ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้                         
นางสาวพรรษรัชต์  ตติชรา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมด้วยนางสาวภัสธิดา  วิรันทนา นักวิชาการ
สหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่รวมใจสามัคคี จำกัด 
สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่  มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 
จำนวน 23 คน (สมาชิกทั้งสิ้น 36 คน) สหกรณ์ยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจ เน่ืองจากสหกรณ์ยังไม่ได้รับเงินกู้จาก พอช. 
ในการประชุมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรน่า 2019 (โควิด-19) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

           4.9  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  4  
                    นางสาวภัสธิดา  วิรันทนา ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ดังน้ี 
                    วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายทิวา  ศีติสาร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วย  
นางสาวภัสธิดา วิรันทนา นักวิชาการสหกรณ์  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสหกรณ์เคหสถาน
บ้านมั่นคงแหลมงอบ จำกัด   มีสมาชิกเข้าประชุมจำนวน 20 คน จากจำนวนสมาชิก 32 คน ผลการดำเนินงาน 
มีกำไรสุทธิ  จำนวน 21,932.86 บาท   
          มติท่ีประชุม   รับทราบ     
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ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองเพ่ือพิจารณา                      
                         5.1  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 

                                กองแผนงาน  ขอให้ ดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และรายงานกองแผนงานภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

     5.2  การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

    กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5 ขั้นตอน และให้รายงานสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565  

     5.3  การจัดการความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

   กรมส่งเสริมสหกรณ์  ได้กำหนดการจัดทำองค์ความรู้ของสำนักงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง 
และให้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยน จำนวน ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยงาน 

และส่งกรมฯ ภายในวันที่  30 สิงหาคม 2565  

   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ได้จัดเวียนองค์ความรู้ จำนวน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่ม
จัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการ
สหกรณ์ 

           มติท่ีประชุม   รับทราบและรายงานภายในกำหนด                                                             

ระเบียบวาระท่ี  6   เร่ืองอ่ืนๆ   

         นายธีรวุฒิ  ใจดี  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ได้แจ้งในที่ประชุมโดยสังเขป ดังน้ี 
           6.1  กำหนดการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดตราด คร้ังที่ 7/2565 โดยกำหนดจัดฯ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น.    

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

         เมื่อไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องใด ๆ ในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณ และปิดประชุม  
  

                                                                                    ปิดประชุม  เวลา  12.00 น. 
 
 

                                                      สุรัตน์  อรุณรัตน์       
                                                                                                     (นางสาวสุรัตน์  อรุณรัตน์) 
                                                                                                   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 

                                                                                                    ธีรวฒิุ  ใจดี   
                                                                                                (นายธีรวุฒิ  ใจดี) 
                                                                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


