
 
รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 

ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 
คร้ังที่ 7/2๕65 วันที่ 5 กรกฎาคม ๒๕65 
ณ  ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 

 
ผู้เข้าประชุม  จ านวน  23  คน     
1. นายวสันต์  สุขเสมอกุล    ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์  
2. นายธีรวุฒิ  ใจดี   นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  
3. นายธีระศักดิ์  กิมยู่ฮะ            ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1      
4. นางสาวพรรษรัชต์  ตติชรา  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3       
5. นายอนันต์  ยังสติ                นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
6. นายอ านาจ  กูลกัลยา   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
7. นางสาวพิกุล  คุ้มปลี   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
8. นายณัฐชนน  สรรพนุเคราะห์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
9. นางสาวชลลดา  ล้ีมงคล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
10. นางสาวประกายวรรณ ไกรนารถ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   
11. นายชโยดม  กัณหวงศ์  นิติกร 
12. นางวิริยา  สีนวล   นักวิชาการสหกรณ์ 
13. นางสาวอรฉัตร อินทรโชติ  นักวิชาการสหกรณ์ 
14. นางสาวภัสธิดา  วิรันทนา  นักวิชาการสหกรณ์ 
15. นางสาวพิมลรัตน์  ทิมดอน               นักวชิาการสหกรณ์ 
16. นางสาวศิริลักษณ์  รัยวรัก           นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
17. นางภณิดา บุญเนาว์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
18. นางปิยพร  บุญชู   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
19. นางสาวจันทรจิรา  ช่วยทุกข์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  
20. นางสาววรัญชลี  รัตนพิทักษ์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   
21. นางสาวสุปราณี  สุขสวัสด์ิ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
22. นางสาวสุทธิรักษ์  วงษ์ทองดี  เจ้าพนักงานธุรการ 
23. นางสาวสุรัตน์ อรุณรัตน์  เจ้าพนักงานธุรการ        
                     

ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม    จ านวน   8  คน 
1. นายสนิท  ต้นสมบัติ                  สหกรณ์จังหวัดตราด                                             ติดประขุม 
2. นายประสาน  พะนอจันทร์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์          ติดประชุม 
3. นายธนทัศน์ ทิมกระจ่าง           ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ติดประชุม 
4. นางสาวศิริวรรณ  สุขสวัสด์ิ  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2          ติดประชุม 
5. นายทิวา  ศีติสาร   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4          ติดประชุม 
6. สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ               ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์                              ลาป่วย 
7. นางสาวจุฬาภา  กิสลัย           นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ                                  ติดประชุม 
8. นางบุศริน  ธันยาวาท          เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน                       ติดประชุม 
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เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 

                        เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  นายธีรวุฒิ ใจดี  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  ประธานในท่ี
ประชุมเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระก่อนการประชุม 
     1. น าสวดมนต์ 
     2. กิจกรรมออกก าลังกาย 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                           1.1  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งท่ี  6/2565 เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2565 
                                  นายธีรวุฒิ  ใจดี  ต าแหน่ง  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ได้รายงานผลการเข้าร่วม
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ  ดังนี้ 
                             แนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่/ย้ายไป  
                 ย้ายมา    1. นายสุชิน  พุ่มพวง ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ ส่วนอ านวยการ
ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2 ย้ายมาด ารงต าแหน่ง สรรพสามิตพื้นท่ีตราด                               
                  ย้ายไป    1. นายจิรวัฒน์ นิคม ต าแหน่ง สรรพสามิตพื้นท่ีตราด ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะด้านวิศวกรรมท่ัวไป (วิศวกรเช่ียวชาญ) กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค กรมสรรพสามิต 
                              รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่  “คนตราด อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด) 
                                ความก้าวหน้าการขับเคล่ือนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ในระดับพื้นท่ี “คนตราด อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน “มีเป้าหมายท่ีต้องแก้ไข 467 ครัวเรือน 703 คน โดยได้มีการ
ลงพื้นท่ีแล้วท้ังหมด 643 ครั้ง พบปัญหาท้ังหมด 546 ปัญหา ด าเนินการแก้ไขแล้ว 474 ปัญหา อยู่ระหว่าง
ติดตามผล 72 ปัญหา และมีการแบ่งเกรดของครัวเรือนท่ีตกเกณฑ์ใน 5 มิติ 17 ตัวช้ีวัด คือ ท าได้แล้วทุกตัวช้ีวัด 
(A) 407 ครัวเรือน 624 คน ท าได้บาตัวชี้วัด (B) 21 ครัวเรือน 22 คน อยู่ระหว่างด าเนินการ (C) 30 ครัวเรือน 
48 คน อยู่ระหว่างแก้ไขปัญหา (F) 9 ครัวเรือน 9 คน  
   และในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2565 ได้มีการเพิ่มประเด็นใน
การแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน 1) ทุกหน่วยงาน บูรณาการท างานตามแนวทางแก้ไขและพัฒนาฯ ตาม 5 มิติของ
ความขัดสน โดยเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP ภายใน 30 
กันยายน 2565 2) ควรสร้างการรับรู้แก่ประชาชนท่ีมีปัญหาหนี้สินครัวเรือน แจ้งความต้องการรับการช่วยเหลือ
ผ่านผู้น าชุมชน เพื่อแจ้งมายัง ศจพ. ในระดับต่างๆ ตามล าดับ 3) ควรจัดให้มีช่องทางหรือวิธีการท่ีกลุ่มเปราะบาง
หรือกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึง การปรึกษาหารือหรือรูปแบบของการช่วยเหลือท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาท่ียั่งยืนได้
ด้วยตนเอง เพิ่มเติม พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ช่องทางหรือวิธีการดังกล่าวให้ชัดเจนและท่ัวถึงด้วย    

         มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

                  ฝ่ายบริหารท่ัวไป  ได้บรรจุรายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2565 เมื่อวันท่ี 9  มิถุนายน 2565        
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการทุกท่านได้ทราบใน  เว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/trat/ 
“หัวข้อรายงานการประชุมจ าเดือน” ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด และเปิดในท่ีประชุมให้ทุกคนได้อ่าน
พร้อมกัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม   

            มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2565 เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2565 

http://web.cpd.go.th/trat/
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ระเบียบวาระที่  3  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคร้ังที่แล้ว           
           3.1 การช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เลิกอยู่ระหว่างช าระบัญชี   
                    นางสาวอรฉัตร  อินทรโชติ  ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์  ได้รายงานความก้าวหน้าในการช าระ
บัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 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 ข้ันที่ 6 อยู่ระหว่างการจัดการทรัพย์สิน – หน้ีสิน 
 

2. กลุ่มเกษตรกรท าสวนช้างทูน 
(เลิก 25 กุมภาพันธ์ 2564) 

นางสาวพิกุล  คุ้มปลี ข้ันที่ 6 อยู่ระหว่างการจัดการทรัพย์สิน - หน้ีสิน 
 

 สหกรณ์ เลิกระหว่างปี  ผู้ช าระบัญชี  การด าเนินงาน

1. สหกรณ์การเกษตรอัลมาส จ ากัด  
(เลิก 25 กุมภาพันธ์ 2564) 

สิบเอกวีรวัฒน์ สุริยะ ข้ันที่ 10 รับมอบบรรดาสมุดบัญชี และเอกสารของสหกรณ์ฯ 
ที่ช าระบัญชีไว้ 2 ปี นับแต่ วัน ถอนชื่อ  
(ผู้ช าระบัญชี สง่มอบภายใน 30 วันนับ แต่วันถอนชื่อ) 
ถอนชื่อ 21 เมษายน 2565 * ส่งมอบเอกสาร 20 

 พฤษภาคม 2565

                  3.2 การแก้ไขปัญหาการทุจริต/ ข้อบกพร่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                   นายชโยดม  กัณหวงศ์  ต าแหน่ง นิติกร ได้รายงานการแก้ไขปัญหาการทุจริต/ข้อบกพร่องของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 9 แห่ง ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565  ดังนี้ 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ข้อบกพร่อง ความก้าวหน้า 

1. สหกรณ์ชาวสวน 
จังหวัดตราด จ ากัด 
สถานะ : เสร็จสิ้นติดตาม 

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

- สืบทรัพย์บังคับคดีลูกหน้ีตามค าพิพากษา / ขายทรัพย์ที่ได้รับโอนมาเป็นของ
สหกรณ์ - ขายบ้านแล้ว ราคา 600,000 บาท ช าระงวดแรก 50,000 
เรียบร้อยแล้ว และช าระรายเดือนในเดือนพฤศจิกายน 2564 – มิถุนายน 
2565 งวดละ 25,000 บาท รวมช าระทั้งสิ้น 375,000 บาท คงเหลือ 
225,000 บาท ที่เหลือผ่อนช าระตามตกลงจนกว่าจะครบถ้วน - 
- เงินยืมทดรองนายวิโรจน์จ านวน 350,000 บาท  - 
สหกรณ์ยังไม่ได้รับช าระคืน 
- คดีอาญา: ต ารวจเรียก นายวิทยา ไสยวรรณ ผู้รับมอบอ านาจกระท าการแทน
สหกรณ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม เก่ียวกับความเสียหายที่เกิดข้ึน 
จากการกระท าของนายกนก ทรัพย์ทวี รอการด าเนินการของทางต ารวจ 
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สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ข้อบกพร่อง ความก้าวหน้า 

2. ร้านสหกรณ์จังหวัด
ตราด จ ากัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 
 

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

- ลูกหน้ีตามค าพิพากษา นางสาวยุวพักตร์ ยอดยกมา 1 พ.ย. 63 จ านวน 
404,616.22 บาท ช าระระหว่างปี 11,000 บาท มีดอกเบี้ยค้างรับ 
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 าระเพ่ิม/
อยู่ระหว่างการด าเนินคดี 
- การด าเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม ศาลด าเนินการสืบพยานเมื่อวันที่ 21 - 22 
มิถุนายน 2565 - ยังด าเนินการสืบพยานไม่แล้วเสร็จ 
ศาลนัดสืบพยานครั้งถัดไปในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565  

3. สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งตราด
ย่ังยืน จ ากัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 

 - ทุจริต 
3,847,034.50 
บาท 

- ลูกหน้ีตามค าพิพากษาช าระหน้ีติดต่อกันครบทุดงวด รวม 36 งวด (เดือน
กรกฎาคม 2562 – มิถุนายน 2565) เดือน มิ.ย.65 ช าระรวม 11,000 บาท 
รวมช าระทั้งสิ้น 187,000 บาท คงเหลือ 3,660,034.50 บาท 

4. สหกรณ์การเกษตร
ส่งเสริมธุรกจิฯ 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 

- ข้อบกพร่องจาก
การด าเนินงาน 
- ลูกหน้ีการค้าค้าง
นาน 160,920 
บาท 

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

5. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน
บ้านดินแดง จ ากัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 

 - ทุจริต 
5,176,193.87 
บาท 

 - รับช าระ 70,000 บาทคงเหลือค้างจ านวน 5,106,193.87 บาท 
- ติดตามการสืบทรัพย์บังคับคดีลูกหน้ีตามค าพิพากษา – รอผลการเจรจาของ 
ดร.วิศิษฐ์ฯ  

6. สหกรณ์การเกษตร 
เขาสมิง จ ากัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 
 

- ลูกหน้ีการค้าค้าง
นาน 9,525,552.-  
- การด าเนินคดีกับ
อดีตเจ้าหน้าท่ีตลาด 
- ยอดเงิน 
1,202,177.46 
บาท 
 

- ณ สิ้นปีบัญชี 30 มิถุนายน 2564 ปิดบัญชีเพ่ิมอีก 1 ราย รวมปิดบัญชีทั้งสิ้น
จ านวน 26 ราย คงเหลือ 9 ราย รับช าระเพ่ิม เดือนพฤษภาคม 2565 ไม่มีการ
เรียกเก็บได้ คงเหลือ จ านวน 3,572,605 บาท  
-นายชัชชัย จนท.ตลาด ท าหนังสือรับสภาพหน้ีทางอาญา ช าระงวดละไม่ต่ ากว่า 
10,000 บาท งวดแรก 30 กันยายน 2564 (หลังจากช าหน้ีแทนนายสุขเกษม 
ดีชัย ครบถ้วน) ณ วันที่ 22 พ.ย. 2564 มาช 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. นายชัชชัย ท าหนังสือแจ้ง
ขอผ่อนช าระเดือนละ 5,000 บาท) – เดือน มี.ค. – มิ.ย. 65 ยังไม่ได้รับช าระ ซึ่ง
สหกรณ์อยู่ระหว่างติดตามหน้ีและการบังคับคดี และสหกรณ์แจ้งว่าได้ประสาน
ทนายความให้ด าเนินการดังกล่าวแทนสหกรณ์ 
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สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ข้อบกพร่อง ความก้าวหน้า 

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

- ทุจริต 891,926.84 
บาท 

- ติดตามการด าเนินคดี ศาลด าเนินการสืบพยานโจทก์เมื่อวันที่ 8 – 10 
มิถุนายน 2564 และวันที ่9 – 11 มีนาคม 2565  
  - ยังด าเนินการสืบพยานไม่แล้วเสร็จ ศาลนัดสืบพยานจ าเลยครั้งถัดไปใน
วันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2565  

8. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือ
การแปรรูปฯ จก. 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 

- ลูกหน้ีการค้าค้างนาน 35 
ราย ยอดเงิน 2,129,710 
บาท 

คงเหลือ 30 ราย  
- เดือนพฤษภาคม 2565 ไม่มีรายงานการรับช าระเพ่ิม รวมช าระแล้วทั้งสิน 
300,279 บาท คงเหลือ 1,829,431 บาท 

9. กลุ่มเกษตรกรท านา
หนองโสน 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 
 

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

- ติดตามความก้าวหน้าการสืบทรัพย์บังคับคดี / การเร่งรดัติดตามการ
ช าระหน้ี  
- ติดตามผลการแจ้งความด าเนินคดี 
- ด าเนินการสืบทรัพย์เพ่ือบังคับคดีในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 
พบมีที่ดินจ านวน 6 แปลง - 
-  ไม่มีรายงานความคืบหน้าในเดือน มิ.ย.65 

10. สหกรณ์กุ้งตราด  
ประชุม  
 

มีข้อบกพร่อง 2 ประเด็น 
ประเด็นการเบิกถอนเงิน 
150,000 บาท ได้รับการ
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
คงเหลือประเด็น
ข้อบกพร่องในส่วนที่ยังไม่
รายงาน 1 ประเด็น 

- จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกบัญชใีนเดือนมกราคม 
2564 เป็นต้นมา พบว่าสหกรณ์บันทึกรายการรับ - จ่ายเงิน ไม่เป็นปัจจุบัน 
และสหกรณ์ไม่มีเอกสารให้ตรวจสอบ ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึง
ปัจจุบันให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ผูร้ับผิดชอบติดตามให้สหกรณ์
รายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่อง เพ่ือรายงานความก้าวหน้าให้ 
ที่ประชุม จกบ.ทราบต่อไป 

 
 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   

                  นายชโยดม  กัณหวงศ์  ต าแหน่ง  นิติกร ได้รายงานข้อสังเกตการสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ณ วันท่ี 30  มิถุนายน 2565 ดังนี้ 
                                     ข้อสังเกตการสอบบัญชีสหกรณ ์และกลุ่มเกษตรกร 
ข้อสังเกตท่ีอยู่ระหว่างการแก้ไข/ติดตามการแก้ไขจนกว่าจะแล้วเสร็จ (ปี 2562-2564) จ านวน 10 แห่ง 
กสส.1 2 แห่ง กสส.1 1. สหกรณ์การเกษตรแหลมกลัด จ ากัด  
    2. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตราด จ ากัด  
    3. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ตราด จ ากัด (ยังไม่มีรายงาน) 
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กสส.2  5 แห่ง กสส.2  4. สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จ ากัด (ขาดการรายงาน) 
                        5. สหกรณต์ราดยางพารา จ ากัด   (ขาดการรายงาน) 
    6. สหกรณ์เกษตรเขาสมิง จ ากัด    (ขาดการรายงาน) 
    7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดินแดง จ ากัด   (ขาดการรายงาน) 
    8. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จ ากัด (ขาดการ
รายงาน) 
กสส.4 1         แห่ง              9. สหกรณ์กองทุนสวนยางบางปิดบนร่วมใจ จ ากัด 
                                     10. สหกรณ์บริการเกาะช้าง จ ากัด 
มติที่ประชุม  รับทราบและติดตามการด าเนินการแก้ไขข้อสังเกตจนกว่าจะแล้วเสร็จต่อไป  

 3.4 การจัดท างบการเงินและปิดบัญชีประจ าปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปี 2565   

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

ท่ี สหกรณ์ วันสิ้นปีทาง
บัญชี 

วัน/เดือน/ปี ท่ี
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 5 
 สหกรณ์ภาคการเกษตร  

(แผนงานพื้นฐาน) 
  5 6 1 1 2 

 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1        
1 สก.ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด 

จ ากัด 
30 ก.ย.64 ปิดไม่ได้ ต้ังแต่

ปี 63 
    1 

2 สหกรณ์กุ้งตราด จ ากัด 31 ธ.ค.64       
3 สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งตราดย่ังยืน  จ ากัด 31 ธ.ค.64 6 พ.ค.65   1   
4 สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและการปศุสัตว์ 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.ชุมชนบ้านตะกาดหนองเหี่ยง จ ากัด 31 ม.ค.64 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 9 พ.ค.65  1    

10 สกก.เพื่อการตลาดลูกค้า 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.65       
13 สกย.บ้านห้วงน้ าขาว จ ากัด 30 มิ.ย.65       
14 สกย.หนองโพรงพัฒนา จ ากัด 30 มิ.ย.65       
15 สกย.บ้านสามง่าม จ ากัด 30 มิ.ย.65       
16 สก.พัฒนาคุณภาพยางพาราต าบลห้วยแร้ง 

จ ากัด 
30 มิ.ย.65       

17 สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จ ากัด 30 มิ.ย.64 ปิดไม่ได้ตั้งแต่ 64     1 
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ท่ี สหกรณ์ วันสิ้นปีทาง

บัญชี 
วัน/เดือน/ปี ท่ี
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 2        
18 สหกรณ์ตราดยางพารา จ ากัด 30 ก.ย. 64 20 เม.ย. 65    1  
19 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าเขาสมิง จ ากัด 30 ก.ย. 64 8 พ.ย. 64  1    
20 สหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด 

จ ากัด 
31 มี.ค. 65 25 เม.ย. 65 1     

21 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังตัก จ ากัด 30 มิ.ย. 65       
22 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ 

จ ากัด 
30 มิ.ย. 65       

23 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสลัก จ ากัด 30 มิ.ย. 65       
24 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านท่าโสม จ ากัด 30 มิ.ย. 65       
25 สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จ ากัด 30 มิ.ย. 65       
26 สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จ ากัด 30 มิ.ย. 65       
27 สหกรณ์การเกษตรเทศบาลหนองบอน 

จ ากัด 
31 ก.ค. 65       

28 สกก.เพื่อการแปรรูปและส่งออก จ.ตราด 
จ ากัด 

31 ก.ค. 65       

29 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าบ าโรณ-แสนตุ้ง จ ากัด 31 ก.ค. 65       
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3        

30 สหกรณ์ประมงไม้รูด จ ากัด 30 มิ.ย.65       
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4        

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

จ ากัด 
30 มิ.ย.65       

สหกรณ์นอกภาคการเกษตร (แผนงานพ้ืนฐาน)   13 3 1 0 2 
 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     
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สหกรณ์นอกภาคการเกษตร (แผนงานพ้ืนฐาน)   13 3 1 0 2 
 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. 65 28 ก.พ. 65  1    
21 สหกรณ์บริการเกาะช้าง จ ากัด 31 ก.ค. 65       
สหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  0 0 0   1 
1 สกก.โครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม 01 จ ากัด 31 ธ.ค. 64 ปิดไม่ได้ต้ังแต่ 

ปี 58 
    1 

 
ท่ี กลุ่มเกษตรกร วันสิ้นปีทาง

บัญชี 
วัน/เดือน/ปี 

ท่ีส่งงบ
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  13 11 2 0 0 0 
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1        

1 กลุ่มเกษตรกรท าประมงช าราก 30 ก.ย.64 28 ต.ค.64 1     
2 กลุ่มเกษตรกรท าไร่สับปะรดตราดแฟร์เท

รด 
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.65 25 เม.ย.65 1     
5 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ท่าพริก 31 มี.ค.65 20 เม.ย.65 1     
6 กลุ่มเกษตรกรท าสวนอ่าวใหญ่ 30 มิ.ย.65       
7 กลุ่มเกษตรกรท าสวนห้วงน้ าขาว 30 มิ.ย.65       
8 กลุ่มเกษตรกรท าสวนวังกระแจะ 31 ก.ค.65       
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 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2        
9 กลุ่มเกษตรกรท าสวนเทพนิมิต 31 มี.ค.65 26 เม.ย.65 1     
10 กลุ่มเกษตรกรท าสวนท่าโสม 31 มี.ค.65 21 เม.ย.65 1     
11 กลุ่มเกษตรกรท าสวนนนทรีย์ 31 มี.ค.65 21 มิ.ย.65  1    
12 กลุ่มเกษตรกรท าสวนด่านชุมพล 31 มี.ค.65 30 พ.ค.65  1    
13 กลุ่มเกษตรกรท าสวนแสนตุ้ง 31 มี.ค.65 27 เม.ย.65 1     
14 กลุ่มเกษตรกรท าไร่เขาสมิง 31 ก.ค.65       
15 กลุ่มเกษตรกรท าสวนประณีต 31 ก.ค.65       
16 กลุ่มเกษตรกรท าสวนวังตะเคียน 31 ก.ค.65       
17 กลุ่มเกษตรกรท าสวนสะตอ 31 ก.ค.65       
18 กลุ่มเกษตรกรท าสวนทุ่งนนทรี 31 ก.ค.65       
19 กลุ่มเกษตรกรท าสวนหนองบอน 31 ก.ค.65       

 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4        
20 กลุ่มเกษตรกรท าสวนบางปิด 31 ธ.ค.64 27 ม.ค.65 1     
21 กลุ่มเกษตรกรท าสวนน้ าเชี่ยว 31 มี.ค.65 27 เม.ย.65 1     
22 กลุ่มเกษตรกรท าสวนคลองใหญ่ 31 มี.ค.65 21 เม.ย.65 1     

 

          3.5.1 สรุปผลการเบิก - จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565  เดือนมิถุนายน 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% 92.40% 
มิถุนายน  2565 100% 99.11% 

        
       2) มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร PO เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
งบบุคลากร 2,682,540.00          - 2,682,540.00 - 100% 

งบด าเนินงาน 2,294,555.00 106,000.00 2,130,576.49 57,978.51 97.47% 
งบลงทุน 203,000.00 - 203,000.00 - 100% 

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

รวมทั้งสิ้น 6,809,084.29 106,000.00 6,643,105.78 59,978.51  99.11% 
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                   3) ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจ าเดือนมิถุนายน 2565 

ท่ี รายการ จังหวัด กลุ่มส่งเสริม 1-4 
1 ค่าไฟฟ้า 5,668.19 4,225.80 
2 ค่าโทรศัพท์  2,259.84 961.93 
3 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4,844.96 - 
4 ค่าไปรษณีย์ 1,891.00 - 
5 ค่าน้ าประปา - 192.60 

 รวม 14,663.99 5,380.33 
งบประมาณท่ีได้รับ (ท้ังปี)          180,750.00  บาท 

 เบิกจ่าย                                174,347.48  บาท 
          คงเหลือ                                    6,402.52  บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ       

                                               

3.5.2 สรุปผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน เดือนมิถุนายน 2565  

การเผยแพร่/เรื่อง จ านวนครั้ง 
(ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัด) 

1. เคเบิ้ลทีวีหรือสถานีโทรทัศน์ แสงสยามเคเบิ้ลทวีีตราด - 
2. สถานีวิทยุ FM หรือ AM ในพื้นที่หรือจังหวัดขา้งเคยีง  
    - วันที่ 4  มิถุนายน 2565 
    - วันที่ 8  มิถุนายน 2565 
    - วันที่ 15  มิถุนายน 2565 
    - วันที่ 22  มิถุนายน 2565 
    - วันที่ 29  มิถุนายน 2565 

5 
 
 
 
 
 

3. หนังสือพิมพ์ทอ้งถ่ิน และ/หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน 
    - ข่าว  
    - ภาพข่าว       

 
2 
3 

4. บทความ - 
5. จัดนิทรรศการ   
   - วันที่ 15 มิถุนายน 2565 “โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้กับประชาชน” อ.เขาสมิง   
   - วันที่ 26 มิถุนายน 2565 “โครงการคลิกนิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ” อ.บ่อไร่ 

2 
 
 

6. สื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ผ่าน YOUTUBE 
https://youtu.be/XjJtMI3NjXc  - วันท่ี 10 มิถุนายน 2565  (กสส.3)

- https://youtu.be/fltXDsLElKc   วันท่ี 13 มิถุนายน 2565  (กพส)
- https://youtu.be/HTAMs0a06LA   วันท่ี 13 มิถุนายน 2565 (กตส)
- https://youtu.be/uBvNZ2rjK-Q   วันท่ี 16 มิถุนายน 2565 (ฝบท)

4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/XjJtMI3NjXc
https://youtu.be/fltXDsLElKc
https://youtu.be/HTAMs0a06LA
https://youtu.be/uBvNZ2rjK-Q
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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. เคเบิ้ลทีวีท้องถ่ินหรือสถานีโทรทัศน์ (ไม่ต่ ากว่า 5 ครั้ง/ปี) 6 (ครั้ง)  9

2. สถานีวิทยุ FM หรือ AM ในพ้ืนที่หรือจังหวัดข้างเคียง (ไม่ต่ ากว่า 20 ครั้ง) 22 (ครั้ง)  34

3. บทความ หรือ สกู๊ฟ (ไม่ต่ ากว่า 4 ครั้ง) 5 (ครั้ง)  2

4. ข่าว หรือภาพข่าวทางหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน (ไม่ต่ ากว่า 15 ครั้ง) 16 (ครั้ง)  46

5. จัดนิทรรศการ (ไม่ต่ ากว่า 6 ครั้ง) 7 (ครั้ง) 10 

6. ผลิตสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ผ่าน YOUTUBE (ไม่ต่ ากว่า 10 เรื่อง) 11 (เรื่อง) 9 

 
ตารางการจัดรายการวิทยุ 92.75 MHz 

ประจ าเดือน มิถุนายน 2565 
วัน เดือน ป ี สังกัด 

6 ก.ค.2565 กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 

13 ก.ค.2565 งดจัดรายการ เนื่องในวันอาสาฬบูชา (วันหยุดนักขัตฤกษ์) 

20 ก.ค.2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

27 ก.ค.2565 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 

**ทุกวันพุธ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ    

3.5.3 สรุปผลการใช้รถยนต์ราชการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2565  

ล าดับ ทะเบียน 
รถยนต์ 

จ านวน 
คร้ังที่ใช้ 

จ านวน 
(ลิตร) 

ค่าน้ ามัน 
(บาท) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

   อัตราการสิ้นเปลือง 

1. กง 4244 11 160.14 5,500 1,588 9.92 
2. กข 6559 20 86.47 3,000 804 9.29 
3. กค 2988 11 86.51 2,400 1,038 1515 
4. นข 1616 8 141.94 4,840 1,733 12.21 
5 กค 9565 10 183.60 6,300 1,970 10.73 

                 รวม 
60 640.66 22,140 7,133 

อัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง  
เม่ือเทียบกับเดือนก่อน 

*อัตราการส้ินเปลืองเฉล่ีย 11.13 กม./ลิตร (ราคาน้ ามันลิตรละ 29 บาท) ระยะทางถัวเฉล่ียจากจ านวนน้ ามัน 
*เฉพาะเครดิตน้ ามัน  ไม่รวมน้ ามันที่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
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3.5.4 สรุปผลการใช้ไปรษณีย์ ประจ าเดือนมิถุนายน 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 

พฤษภาคม 2565 13 1,891 
มิถุนายน 2565 12 1,770 
  มติที่ประชุม  รับทราบ     

 

             3.5.5  รายงานผลการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

1 งานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 

 งบประมาณ บาท 275,200 197,308.05 71.70 

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

 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
 

90 
25 

 
 

35.19 
0.00 

 

1.1 ตัวชี้วัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการองค์กร  
(การบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล/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 
สหกรณ์ 

 
ร้อยละ 
สหกรณ์ 

 
ร้อยละ 

กลุ่มเกษตรกร 

 
 
 
 
 
 
 
 

90 
30 

 
90 
19 

 
25 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 

24.25 
8 
 

42.86 
9 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.67 
 
 

47.37 
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ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

1.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่น ามาจัดเกณฑ์มาตรฐานกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
1.2.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อย
กว่า      
(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 
สหกรณ์ 

 
ร้อยละ 
สหกรณ์ 

 
ร้อยละ 

กลุ่มเกษตรกร 

 
 

80 
25 

 
80 
15 

 
81 
18 

 
 

29.04 
9 
 

38.89 
7 
 

40.91 
9 

 
 
 

36.00 
 
 

46.67 
 
 

50.00 

1.3 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมสหกรณ์เพื่อคัดเลือกเป็น
สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 
- จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่พิจารณาคัดเลือกและ 
ส่งรายชื่อเพื่อคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 

 
 

สหกรณ์ภาค
การเกษตร 

สหกรณ์นอก
ภาคเกษตร 

กลุ่มเกษตรกร 

 
 

1 
 

1 
 

1 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 

1.4 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถจัดท างบการเงินและปิด
บัญชีประจ าปีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

แห่ง 
สหกรณ์ภาค
การเกษตร 

สหกรณ์นอก
ภาคเกษตร 

กลุ่มเกษตรกร 

76 
33 

 
21 
22 

29 
5 
 

13 
11 

38.16 
15.16 

 
61.66 
50.00 

2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

2.1 ตัวชี้วัดด้านการการพัฒนาธุรกิจ 
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความสามารถในการ
ให้บริการสมาชิก (การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการใช้
บริการ/ด าเนินกิจกรรมร่วมกับ สก./ก.)   
2.2.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร สมาชิกมสี่วนร่วมในการ
ใช้บริการ/ด าเนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 
2.1.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร สมาชิกที่มีส่วนร่วม
ในการใช้บริการ/ด าเนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 
2.1.3 กลุ่มเกษตรกร สมาชิกมีส่วนร่วมในการใช้บริการ/
ด าเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่า 

 
 
 
 
 

ร้อยละ  
สหกรณ ์

 
ร้อยละ 
สหกรณ์  

 
ร้อยละ 

กลุ่มเกษตรกร 

 
 
 
 
 

60  
20 

 
60 
13  

 
70 
16 

 
 
 
 
 

15.16 
5 
 

33.34 
7 
 

4.54 
1 

 
 
 
 
 
 
25..00 
 
 
53.35 
 
 

6.25 
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ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

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

 
 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
 
 

3 
3 

 
 
 

-4.36 
8.87 

 
 
 
 

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

 
 
 

ร้อยละ 
สหกรณ ์

 
ร้อยละ 
สหกรณ ์

 
ร้อยละ 

กลุ่มเกษตรกร 

 
 
 

90 
30 

 
90 
19 

 
25 
6 
 
 

 
 
 

21.22 
7 
 

     33.34 
        7 
 
    59.09 
      13 

 
 
 
 
23.34 
 
 
36.85 
 
 
216.67 

2.4 จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วน
เงินออมของสมาชิกต่อ 
หน้ีสินของสมาชิกเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน (ปี 
2564) ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 
สก.ก. 

62 
47 

43.43 
33 

 
 70.22 

2.5 ผลการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมี
ก าไรประจ าป ี

ร้อยละ 100 22.08  

3 ตัวชี้วัดด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

3.1 ตัวชี้วัดด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและ
คุ้มครองระบบสหกรณ ์
ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่
อยู่ระหว่างช าระบัญชี สามารถถอนชื่อได้ 

 
 

ร้อยละ 
แห่ง 

 
 

25 
1 

 
 

33.33 
1 

 
 
 
     100 

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 
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ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

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 

 

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

 
กิจกรรมยกระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่ม
เกษตรกร (กลุ่มเร่งรัด) 

บาท 21,900 15,580 71.15 

1 
 
2  

ยกระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่เกษตรกร  
จากชั้น 2 สู่ชั้น 1 
ผลักดันระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตร ชัน้ที่ 3  
สู่ชั้น 2 

สก. / ก 
. 

สหกรณ ์

3 / 1 
 

1 

- 
 
- 

 

 กิจกรรม สนับสนุนการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ บาท 1,200 600 50.00 

 ด าเนินการสนับสนุนด้านการตลาด 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
คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
จัดประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติเงินกู้โครงการฯ ระดับจังหวัด 

ครั้ง/ราย 
ครั้ง/ราย 

1/10 
1/25 

1/10 
1/25 

100 
100 
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ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

2 งานก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ บาท 55,000  23,710 43.11 

 งานที่ด าเนินการ 
(1) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ 

 
ครั้ง/ราย 

 
1/20 

 
1/20 

 
100 

 (2) ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจงัหวัด แห่ง 14 9 64.29 

 (3) ตรวจการตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15) แห่ง 8 1 12.50 

 (4) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง แห่ง 6 4 66.67 

 (5) จัดประชุมคณะท างานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) 

ครั้ง 4 2 50.00 

 (6) ช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แห่ง 3 1 33.33 

 (7) จัดท าแผนการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียน 

แผน 1 1 100 

 

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

1 โครงการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกร (กิจกรรมรองดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตร 
สมาชิกสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร) 

บาท 2,168,204.88 1,626,989.29 75.04 

 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 

1,626,989.29 

 
100 
75.04 
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แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

2 โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชพีเพือ่สร้าง 
รายได้ (กิจกรรมรอง น าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน 
สานต่ออาชีพการเกษตร) 

บาท 17,565 16,315 92.89 

 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. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะในการประกอบ 
อาชีพเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
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 
 

4 
 
 
 

4 

 
100 

 
100 

 
100 

 
 
 

100 
 
 

3 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราช
ด าริ 

บาท 46,500 11,390 24.50 

 ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก 
1. สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการฯได้รับการสง่เสริมและ 
พัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ  
2. โรงเรียนในพ้ืนที่โครงการฯได้รับการสง่เสริม 
และพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ ์
3. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 
4. สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการฯ มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน  

 
แห่ง 

 
แห่ง 

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
1 
 

3 
 

90 
3 

 
1 
 

3 
 
- 
- 

 
100 

 
100 

3.1 งานที่ด าเนินการกิจกรรมส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครง
การอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
1. แนะน า ส่งเสริม ติดตาม แก้ไขปัญหา 
การด าเนินงานของสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการฯ 

 
 

บาท 
แห่ง 

 
 

2,600 
1 

 
 

2,600 
1 

 
 

100 
100 
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ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

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 

 
 
 

3,800 
 

2 
- 
- 
- 
1 

 
 
 

16.82 
 

100 
 
 
 

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 

1,900 
 

1 
 
- 
- 

18.45 
 
100 

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

บาท 
 

ครั้ง 

9,100 
 

4 

3,090 
 

 3 

33.96 
 
75.00 

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 
 
 

     - 

4 โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
(กิจกรรมรองพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรกรของสมาชิก 
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP) 

บาท 12,480 8,530 41.11 

 ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก 
1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตร 
ปลอดภัยขยายตัว 
2. ปริมาณธุรกิจด้านเกษตรปลอดภัยของสหกรณ ์
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 

 
- 
 
- 
 
- 
 

21.21 
1/11 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 
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ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

 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 

 
39.24 

 

 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 

 
 
 

4 
 
 
 

1 

 
 
 

100 
 
 
 

100 

แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร บาท 53,100 47,995 90.39 

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

 
แห่ง/ราย 

พ้ืนที่ 
 

ร้อยละ 

 
 2/50 

4 
 

3 

 
2/50 

4 
 
- 

 
100 
100 

 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 

 
1/35 

 
2/50 

 
2 

 
25.00 

 
100 

 
50.00 
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แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสนิค้าเกษตร บาท 18,000 18,000 100 

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

 
แห่ง 

 
ล้านบาท 

 
3 
 

3 
 
- 

 
3 
 

9.24 
 

1.35 

 
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     

ระเบียบวาระที่  4  เพื่อทราบและถือปฏิบัติ           
           4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป    
                           นายธีรวุฒิ  ใจดี ต าแหน่ง  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  ได้แจ้งในท่ีประชุมเพื่อทราบ
และถือปฏิบัติ ดังนี้                     
                            4.1.1  ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ประจ าป ี2565 
                                      ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอเชิญบุคลากรในสังกัด ร่วมอนุโมทนาการถวาย        
ผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล ต าบลท่าประดู อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ตรงกับวันขึ้น 5 ค่ า เดือน 12  
          หากผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมบริจาคจตุปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศล ในครั้งนี้ ขอได้
โปรดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเทเวศร์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ช่ือบัญชี กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กฐิน
พระราชทาน) เลขท่   
         4.1.2  การจัดกิจกรรมในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสงาด 
          ด้วยจังหวัดตราด แจ้ง ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในโครงการ
บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสงาด ประจ าเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม (ทุกวันพุธ) 
          มติที่ประชุม  รับทราบและร่วมกิจกรรมฯ 
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4.2 กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์  
                 นางสาวอรฉัตร  อินทรโชติ  ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือนมิถุนายน 2565  ดังนี้  
                 4.2.1  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 
   
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) 
8. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหาดเล็ก จ ากัด (จัดต้ังใหม่ไม่ครบสองปี) 

                  4.2.2  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  
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               5.2.3 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) 

              5.2.4 ก าหนดจัดโครงการทัศนศึกษาให้กับนักเรียนท่ีเป็นคณะกรรมการด าเนินการกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียนและครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                       - โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด  
                       - โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม  
             - โรงเรียนเพียงหลวง 6  
                       วันท่ี 25 กรกฎาคม 2565 สถานท่ีศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จ ากัด และ
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จังหวัดจันทบุรี 

         มติที่ประชุม   รับทราบ                                             

        4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
                 นายณัฐชนน  สรรพนุเคราะห์  ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ได้กล่าวรายงาน   ผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนมิถุนายน 2565 ดังนี้ 
        4.3.1  วันท่ี 21-24 มิถุนายน ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเช่ือมโยงเครือข่ายด้านการผลิตและ
การตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ ณ จังหวัดล าพูน โดยในส่วนของจังหวัดตราดได้มีผู้แทนจากสหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้
จ านวน 2 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จ ากัด และสหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จ ากัด    
ไปท าการเช่ือมโยงเครือข่ายแลกเปล่ียนผลผลิต รวมท้ังจัดท าแผนการผลิตและการตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรของสหกรณ์ 

                4.3.2 รายงานปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร             
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         มติที่ประชุม   รับทราบ    

4.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
                  นางบุศริน  ธันยาวาท  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนมิถุนายน 2565 ดังนี้ 
                   -ไม่ม-ี 

        มติที่ประชุม   รับทราบ   

          4.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์    
                นายชโยดม กัณหวงศ์ ต าแหน่ง นิติกร ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนมิถุนายน 
2565 ดังนี้ 
                4.5.1  การติดตามความเคล่ือนไหวข้อบกพร่องทุจริต 
                           นายกรัฐมนตรีมีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการแก้ไขปัญหาทุจริตในสหกรณ์เพื่อด าเนินการ 
ตรวจสอบทุจริตในสหกรณ์ ตลอดจนเร่งรัด ติดตาม การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการทุจริตในสหกรณ์  
ให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ ด าเนินการติดตามเร่งรัดสหกรณ์ให้เรียกมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดขึ้น*** 

ล าดับ รายชื่อสหกรณ์ ความเสียหาย(บาท) คงเหลือ  (บาท) 

1 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดินแดง จ ากัด 5,176,193.87 5,106,193.87 

2 ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จ ากัด 5,889,210.06 2,451,533.25 

3 สหกรณ์ผู้เล้ียงกุ้งตราดยั่งยืน จ ากัด 3,947,034.50 3,660,034.50 

                4.5.2  รายงานข้อมูลการท าธุรกรรม(ฝากและกู้เงิน)ระหว่างสหกรณ์ในระบบ MIS รายงาน         
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
      ไตรมาส 2/2565 ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 รายงานภายในวันท่ี 25 กรกฎาคม 2565 
(ติดตามรายงาน) 
      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) 

            มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.6  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1         
                 นางสาวชลลดา  ล้ีมงคล  ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนมิถุนายน 2565  ดังนี้   
                วันท่ี 7 - 28  มิถุนายน 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้คณะ
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ชุดท่ี 1 ลงพื้นท่ีตรวจสอบ สหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด เพื่อตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ ฐานะทางการเงินของสหกรณ์ ในด้านต่างๆ เช่น การด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  การด าเนินงาน
ตามแผนงบประมาณ การประชุมและมติท่ีประชุม เอกสารหลักฐานส าหรับใช้ในการด าเนินงานของสหกรณ์ การ
จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ  การด าเนินการตามระบบควบคุมภายในและการบริหาร  ความเส่ียง  สัญญาและ
ข้อเท็จจริงท่ีสมาชิกท าไว้กับสหกรณ์ท่ีเป็นเรื่องการกู้เงิน  สวัสดิการท่ีสมาชิกได้รับ  หรือจะได้รับจากสหกรณ์ การ
ฝาก - ถอนเงิน หรือ การถือหุ้น และการให้บริการสมาชิกในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องอันอาจจะเกิดจากการด าเนินงานหรือด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ หรือหากเกิดปัญหาข้อบกพร่อง ก็จะได้
ด าเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที หรือระงับยับยังได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 

               วันท่ี 29-30  มิถุนายน 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้คณะ
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ชุดท่ี 1 ลงพื้นท่ีตรวจสอบ สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จ ากัด เพื่อตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ ฐานะทางการเงินของสหกรณ์ ในด้านต่าง ๆ  เช่น การด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  การด าเนินงาน
ตามแผนงบประมาณ การประชุมและมติท่ีประชุม เอกสารหลักฐานส าหรับใช้ในการด าเนินงานของสหกรณ์ ให้เป็น
สหกรณ์ด าเนินการให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3 ) 
พ.ศ. 2562  เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาหรือข้อบกพร่องอันอาจจะเกิดจากการด าเนินงานหรือด าเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ หรือหากเกิดปัญหาข้อบกพร่อง ก็จะได้ด าเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

          4.7  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  2 
                  นางสาวประกายวรรณ  ไกรนารถ  ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ได้กล่าวรายงานผล
การปฏิบัติงานประจ าเดือนมิถุนายน 2565  ดังนี้ 
          4.7.1  ตรวจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านท่าโสม จ ากัด 
                          วันท่ี 7 - 8  มิถุนายน 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้คณะ
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ชุดท่ี 2 ลงพื้นท่ีตรวจสอบ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านท่าโสมจ ากัด เพื่อตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
ฐานะทางการเงินของสหกรณ์ ในด้านต่าง  ๆเช่น การด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  การด าเนินงานตามแผนงบประมาณ 
การประชุมและมติท่ีประชุม เอกสารหลักฐานส าหรับใช้ในการด าเนินงานของสหกรณ์ การจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ  
การด าเนินการตามระบบควบคุมภายในและการบริหาร  ความเส่ียง  สัญญาและข้อเท็จจริงท่ีสมาชิกท าไว้กับ
สหกรณ์ท่ีเป็นเรื่องการกู้เงิน  สวัสดิการท่ีสมาชิกได้รับ  หรือจะได้รับจากสหกรณ์ การฝาก - ถอนเงิน หรือ การถือ
หุ้น และการให้บริการสมาชิกในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาหรือข้อบกพร่องอันอาจจะเกิดจากการ
ด าเนินงานหรือด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ หรือหากเกิดปัญหาข้อบกพร่อง ก็จะได้ด าเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที 
หรือระงับยับยังได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
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                4.7.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จ ากัด 
                       วันท่ี 14 มิถุนายน 2565  นายสนิท  ต้นสมบัติ  สหกรณ์จังหวัดตราด  มอบหมาย นางสาว
ประกายวรรณ ไกรนารถ ต าแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เครือข่ายยางพารา
จังหวัดตราด จ ากัด เพื่อพิจารณารับรองงบการเงินของสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ด าเนินธุรกิจ 3 ด้าน ธุร กิจแปรรูป
ผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินค้า (น้ ายางข้น) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย และธุรกิจรวบรวม (บางก้อนถ้วย) สหกรณ์ฯ 
มีผลการด าเนินงาน ก าไรสุทธิ จ านวน 6724,125.02 บาท และท่ีประชุมมีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2564 ในวันพุธท่ี 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ การยางประเทศไทยจังหวัดตราด ต าบลหนองโสน อ าเภอเมือง
ตราด จังหวัดตราด ได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
                4.7.3 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีกลุ่มเกษตรกรท าสวนเทพนิมิต 
                       วันท่ี 28 มิถุนายน 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมาย กลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี กลุ่มเกษตรกรท าสวนเทพนิมิต (ปีบัญชีส้ินสุด 31 มีนาคม 2565) 
เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของสหกรณ์  พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ของ
กลุ่มเกษตรกรฯ และร่วมพิจารณาเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการ  ผลการด าเนินของกลุ่มฯ มีก าไรสุทธิ 
27,098.23 บาท ในการประชุมได้ด าเนินการเป็นไปตามมาตรการของภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
               4.7.4 ตรวจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าหาดสามัคคี จ ากัด 
                      วันท่ี 29 - 30  มิถุนายน 2565  นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้คณะ
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ชุดท่ี 2 ลงพื้นท่ีตรวจสอบ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าหาดสามัคคี จ ากัด เพื่อตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ ฐานะทางการเงินของสหกรณ์ ในด้านต่างๆ เช่น การประชุมและมติท่ีประชุม เอกสารหลักฐานส าหรับ
ใช้ในการด าเนินงานของสหกรณ์ การจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ การด าเนินการตามระบบควบคุมภายในและการ
บริหาร ความเส่ียง สัญญาและข้อเท็จจริงท่ีสมาชิกท าไว้กับสหกรณ์ท่ีเป็นเรื่องการกู้เงิน  การฝาก - ถอนเงิน หรือ 
การถือหุ้น และการให้บริการสมาชิกในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาหรือข้อบกพร่องอันอาจจะเกิดจาก
การด าเนินงานหรือด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ หรือหากเกิดปัญหาข้อบกพร่อง ก็จะได้ด าเนินการแก้ไขได้อย่าง
ทันท่วงที หรือระงับยับยังได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
                4.7.5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าหาดสามัคคี จ ากัด  
                       วันท่ี 29 มิถุนายน 2565  นายสนิท  ต้นสมบัติ  สหกรณ์จังหวัดตราด  มอบหมาย นางสาว
ศิริวรรณ สุขสวัสด์ิ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเ นี่ยนท่า
หาดสามัคคี จ ากัด ได้แนะน าให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี เพื่อเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
พร้อมท้ังก าหนดแผนด าเนินงานของสหกรณ์ฯ อีกท้ังให้สหกรณ์ฯ จัดท าบัญชีให้ครบถ้วน เพื่อให้ปิดบัญชีประจ าปี
ของสหกรณ์ฯ ได้ และท่ีประชุมมีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 ในวันอังคารท่ี 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 
09.00 น. ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าหาดสามัคคี จ ากัด 
              4.7.6 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีกลุ่มเกษตรกรท าสวนแสนตุ้ง 
                     วันท่ี 30 มิถุนายน 2565  นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมาย กลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปีกลุ่มเกษตรกรท าสวนแสนตุ้ง (ปีบัญชีส้ินสุด 31 มีนาคม 2565) 
เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของสหกรณ์  พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ของ
กลุ่มเกษตรกร และร่วมพิจารณาเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการ ผลการด าเนินของกลุ่มฯ มีก าไรสุทธิ 
31,608.79 บาท ในการประชุมได้ด าเนินการเป็นไปตามมาตรการของภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 



  

                                                              -26- 

 

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

มติที่ประชุม  รับทราบ  

           4.9  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  4  
                    นางสาวภัสธิดา  วิรันทนา ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือนมิถุนายน 2565 ดังนี้ 
                    -ไม่ม-ี 
          มติที่ประชุม   รับทราบ     
                                                   

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเพื่อพิจารณา                      
                         -ไม่มี- 

           มติที่ประชุม   รับทราบ                                                             

ระเบียบวาระที่  6   เร่ืองอื่นๆ   

         นายธีรวฒุิ  ใจดี  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ได้แจ้งในท่ีประชุมโดยสังเขป ดังนี้ 
           6.1  ก าหนดการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ของส านักงานสหกรณ์
จังหวัดตราด ครั้งท่ี 8/2565 โดยก าหนดจัดฯ ในวันท่ี 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.    

มติที่ประชุม  รับทราบ 

         เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใด ๆ ในท่ีประชุม ประธานในท่ีประชุมกล่าวขอบคุณ และปิดประชุม 
  

                                                                                    ปิดประชุม  เวลา  12.00 น. 
 
 

                                                      สุรัตน์  อรุณรัตน์       
                                                                                                     (นางสาวสุรัตน์  อรุณรัตน์) 
                                                                                                   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 

                                                                                                    ธีรวุฒิ  ใจดี   
                                                                                                (นายธีรวุฒิ  ใจดี) 
                                                                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


