
 
รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 

ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 
ครั้งที ่8/2๕65 วันที่ 3 สิงหาคม ๒๕65 

ณ  ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 
 
ผู้เข้าประชุม  จ านวน  29  คน    
 
1. นายสนิท  ต้นสมบัติ                  สหกรณ์จังหวัดตราด                                             
2. นายประสาน  พะนอจันทร์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์          
3. นายธนทัศน์ ทิมกระจ่าง           ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์   
4. นายวสันต์  สุขเสมอกุล    ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  
5. นายธีรวุฒิ  ใจดี   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
6. นายธีระศักดิ์  กิมยู่ฮะ            ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1   
7. นางสาวศิริวรรณ  สุขสวัสดิ์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2    
8. นางสาวพรรษรัชต์  ตติชรา  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  
9. สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ               ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ ์                         
10. นายอนันต์  ยังสติ               นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
11. นางสาวจุฬาภา  กิสลัย           นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
12. นายอ านาจ  กูลกัลยา  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
13. นางบุศริน  ธันยาวาท         เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
14. นางสาวพิกุล  คุ้มปลี   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
15. นายณัฐชนน  สรรพนุเคราะห์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
16. นางสาวชลลดา  ลี้มงคล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
17. นางสาวประกายวรรณ ไกรนารถ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   
18. นายชโยดม  กัณหวงศ์  นิติกร 
19. นางวิริยา  สีนวล   นักวิชาการสหกรณ์ 
20. นางสาวอรฉัตร อินทรโชติ  นักวิชาการสหกรณ์ 
21. นางสาวภัสธิดา  วิรันทนา  นักวิชาการสหกรณ์ 
22. นางสาวพิมลรัตน์  ทิมดอน               นักวิชาการสหกรณ์ 
23. นางสาวศิริลักษณ์  รัยวรัก           นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
24. นางภณิดา บุญเนาว์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
25. นางสาวจันทรจิรา  ช่วยทุกข์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  
26. นางสาววรัญชลี  รัตนพิทักษ์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   
27. นางสาวสุปราณี  สุขสวัสดิ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
28. นางสาวสุทธิรักษ์  วงษ์ทองดี  เจ้าพนักงานธุรการ 
29. นางสาวสุรัตน์ อรุณรัตน์  เจ้าพนักงานธุรการ        
                     

ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม    จ านวน  2  คน 
1. นายทิวา  ศีติสาร   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4         ลาป่วย 
2. นางปิยพร  บุญชู   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์          ลาป่วย 
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เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 

                        เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายสนิท  ต้นสมบัติ  สหกรณ์จังหวัดตราด ประธานในที่ประชุมเปิด
การประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระก่อนการประชุม 
     1. น าสวดมนต์ 
     2. กิจกรรมออกก าลังกาย 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                           1.1  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่  7/2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 
                                  นายธีรวุฒิ  ใจดี  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ได้รายงานผลการเข้าร่วม
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ  ดังนี้ 
                             แนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่/ย้ายไป  
                  ย้ายไป    1. นายคะนึง  คมข า ต าแหน่ง ประมงจังหวัดตราด ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ประมงจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
                              แผนการจัดการผลไม้จังหวัดตราด (ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด) 
                                เกษตรจังหวัดตราด  เสนอว่า ในปี 2565 มีวิกฤตผลไม้ 2 ประการ คือ ราคาผลไม้ที่
ไม่คงที่สาเหตุคือวิกฤตปุ๋ยแพง ซึ่งเป็นต้นทุน ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตของประชาชน โดยจังหวัดตราด มีแผนที่จะท า
ให้ผลไม้มีคุณภาพ คือ อ่อน เท คัด ตัดออกจากตราด ส่วนวิกฤตปุ๋ยแพงนั้น ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด ปศุสัตว์
จังหวัดตราด ประมงจังหวัดตราด ได้มีการส ารวจฟาร์มหมูในพ้ืนที่จังหวัดตราด โดยส่วนใหญ่เป็นระบบปิด และใช้
มูลสัตว์มาผลิตเป็นแก๊ส ปัจจุบันได้มีตัวอย่างเกษตรกรที่น ามูลหมูมาใช้กับสวนทุเรียนเป็นระยะเวลา 8 ปี และได้
เก็บตัวอย่างดินไปตรวจหาสารว่ามีธาตุอะไรบ้าง และเก็บน้ ามูลหมูจ านวน 4 ตัวอย่างส่งตรวจโดยบูรณาการ
ร่วมกับเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี คาดว่าจะทราบผลในวันที่ 7 
สิงหาคม 2565 ในส่วนของการวางแผนสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลไม้ในฤดูกาล ท าอย่างไรให้มังคุดแตกใบอ่อนและ
ออกดอกภายใน 9 สัปดาห์จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ    

         มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

                  ฝ่ายบริหารทั่วไป  ได้บรรจุรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565        
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการทุกท่านได้ทราบใน  เว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/trat/ 
“หัวข้อรายงานการประชุมจ าเดือน” ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด และเปิดในที่ประชุมให้ทุกคนได้อ่าน
พร้อมกัน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม   

            มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 

ระเบียบวาระท่ี  3  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว           
           3.1 การช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เลิกอยู่ระหว่างช าระบัญชี    
                    นางสาวอรฉัตร  อินทรโชติ  ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์  ได้รายงานความก้าวหน้าในการช าระ
บัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 
 
 
 

http://web.cpd.go.th/trat/
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                           3.1.1  เลิกอยู่ระหว่างช าระบัญชี 

/กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ ผู้ช าระบัญชี    การด าเนินงาน

1. สหกรณโ์คนมเมืองตราด จ ากัด 
(เลิก 29 เมษายน 2556) 

นายธีระศักดิ์  กิมยู่ฮะ ขั้นที่ 6 อยู่ระหว่างการจดัการทรพัย์สิน – หนี้สิน 
 

2. กลุ่มเกษตรกรท าสวนช้างทูน 
(เลิก 3 กุมภาพันธ์ 2562) 

นางสาวพิกุล  คุ้มปล ี ขั้นที่ 6 อยู่ระหว่างการจดัการทรพัย์สิน - หนี้สิน 
 

 สหกรณ์ เลิกระหว่างปี  ผู้ช าระบัญชี  การด าเนินงาน

1. สหกรณ์การเกษตรอัลมาส จ ากัด  
(เลิก 25 กุมภาพันธ์ 2564) 

สิบเอกวีรวัฒน์ สรุิยะ ขั้นที่ 10 รับมอบบรรดาสมุดบัญชี และเอกสารของสหกรณ์ฯ 
ที่ช าระบัญชีไว้ 2 ปี นับแต่ วัน ถอนช่ือ  
(ผู้ช าระบัญชี ส่งมอบภายใน 30 วันนับ แต่วันถอนช่ือ) 
ถอนช่ือ 21 เมษายน 2565 * สง่มอบเอกสาร 20 

 พฤษภาคม 2565

                  3.2 การแก้ไขปัญหาการทุจริต/ ข้อบกพร่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                   สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  ได้รายงานการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต/ขอ้บกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 9 แห่ง ณ วันที่ 31  กรกฎาคม 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 

- สืบทรัพย์บังคับคดลีูกหนี้ตามค าพิพากษา / ขายทรัพย์ที่ไดร้ับโอนมาเป็นของ
สหกรณ์ - ขายบ้านแล้ว ราคา 600,000 บาท ช าระงวดแรก 50,000 
เรียบร้อยแล้ว และช าระรายเดือนในเดือนพฤศจิกายน 2564 – กรกฎาคม 
2565 งวดละ 25,000 บาท รวมช าระทั้งสิ้น 375,000 บาท คงเหลือ 
225,000 บาท ที่เหลือผ่อนช าระตามตกลงจนกว่าจะครบถ้วน - 
- เงินยืมทดรองนายวิโรจน์จ านวน 350,000 บาท  - 
สหกรณ์ยังไม่ไดร้ับช าระคืน 
- คดีอาญา: ต ารวจเรยีก นายวิทยา ไสยวรรณ ผู้รบัมอบอ านาจกระท าการ
แทนสหกรณ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเตมิ เกีย่วกับความเสียหายทีเ่กิดขึ้น 
จากการกระท าของนายกนก ทรัพย์ทวี รอการด าเนินการของทางต ารวจ 

2. ร้านสหกรณ์จังหวัด
ตราด จ ากัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 
 

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

- ลูกหนี้ตามค าพิพากษา นางสาวยุวพักตร์ ยอดยกมา 1 พ.ย. 63 จ านวน 
404,616.22 บาท ช าระระหว่างปี 17,500 บาท  
มีดอกเบี้ยค้างรับ 16,828.77 บาท ยอดคงเหลือ ณ ก.ค. 65 จ านวน 
412,944.99 บาท  
 นางวันทนีย์ ยอด 300,000 บาท ณ เดือน ก.ค.65 รวมช าระ 48,500 
บาท คงเหลือ 251,500 บาท  
- การจ่ายคืนโบนัสคณะกรรมการฯ 849,062.01 บาท ณ 30 เมษายน 2564 
รวมจ่ายคืน 402,634.26 บาท คงเหลือ 446,427.75 บาท 
ไม่มียอดช าระเพิ่ม / อยู่ระหว่างการด าเนินคดี 
- การด าเนินคดีกบัผู้เกีย่วข้องเพิ่มเตมิ ศาลด าเนินการสืบพยานเมื่อวันที่ 21 – 22 
มิถุนายน 2565 - ยังด าเนินการสืบพยานไม่แล้วเสร็จ 
ศาลนัดสืบพยานครั้งถัดไปในวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2565   
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สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ข้อบกพร่อง ความก้าวหน้า 

3. สหกรณผ์ู้เลี้ยงกุ้งตราด
ยั่งยืน จ ากัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 

 - ทุจริต 
3,847,034.50 
บาท 

- ลูกหนี้ตามค าพิพากษาช าระหนีต้ิดต่อกันครบทุดงวด รวม 37 งวด (เดือน
กรกฎาคม 2562 – กรกฎาคม 2565) เดือน ก.ค.65 รวมช าระทั้งสิ้น 
198,000 บาท คงเหลือ 3,649,034.50 บาท 

4. สหกรณ์การเกษตร
ส่งเสริมธุรกิจฯ 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 

- ข้อบกพร่องจาก
การด าเนินงาน 
- ลูกหนี้การค้าค้าง
นาน 160,920 
บาท 

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

5. สหกรณเ์ครดิตยเูนี่ยน
บ้านดินแดง จ ากัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 

 - ทุจริต 
5,176,193.87 
บาท 

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

6. สหกรณ์การเกษตร 
เขาสมิง จ ากัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 
 

- ลูกหนี้การค้าค้าง
นาน 9,525,552.-  
- การด าเนินคดีกบั
อดีตเจ้าหนา้ที่ตลาด 
- ยอดเงิน 
1,202,177.46 
บาท 
 

- ณ สิ้นปีบัญชี 30 มิถุนายน 2564 ปิดบัญชีเพิ่มอีก 1 ราย รวมปดิบัญชีทั้งสิ้น
จ านวน 26 ราย คงเหลือ 9 ราย               
  เดือนมิถุนายน 2565 รวมช าระแล้วท้ังสิ้นจ านวน 6,098,145 บาท 
คงเหลือ จ านวน 3,675,105 บาท 
- กรณีของนายชัชชัย ชลชีพ สหกรณ์ไดด้ าเนินการท าหนังสือรับสภาพหนี้ทาง
อาญา ให้ช าระเงินให้สหกรณ์ฯ เป็นเงิน 1,202,117.46 บาท กับดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยให้ผ่อนช าระเป็นรายงวด งวดละไม่ต่ ากว่า 10,000 บาท 
โดยก าหนดช าระงวดแรกวันที่ 30 กันยายน 2564 และช าระให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลา 10 ปี ณ มิถุนายน 2565 (ช าระเพิ่มอีก 50,000 บาท) ช าระรวม
ทั้งสิ้น 90,000.- บาท  
- กรณีนายสุขเกษม ดีชัย  อยู่ระหว่างประสานทนายความด าเนินการยึดทรัพย์
บังคับคดี  (ณ สิงหาคม 2564  ยอดคงเหลือ 73,596 บาท) 

7. สหกรณเ์ครดิต 
ยูเนี่ยนบ่อพลอย จก. 
- สถานะ: อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ      

- ทุจริต 
891,926.84 
บาท 

- ติดตามการด าเนินคดี ศาลด าเนินการสืบพยานโจทก์เมื่อวันที ่8 – 10 มิถุนายน 
2564 และวันที ่9 – 11 มีนาคม 2565  
  - ยังด าเนินการสืบพยานไม่แล้วเสร็จ ศาลนัดสืบพยานจ าเลยครั้งถัดไปในวันที่ 9 
– 10 สิงหาคม 2565  

8. สหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การแปรรปูฯ จก. 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 

- ลูกหนี้การค้าค้าง
นาน 35 ราย 
ยอดเงิน 
2,129,710 บาท 

คงเหลือ 30 ราย  
- เดือนพฤษภาคม 2565 ไม่มีรายงานการรับช าระเพิ่ม รวมช าระแล้วทั้งสิน 
306,277 บาท คงเหลือ 1,823,433 บาท 

9. กลุ่มเกษตรกรท านา
หนองโสน 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 
 

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

- ติดตามความก้าวหน้าการสืบทรพัย์บังคับคดี / การเร่งรัดติดตามการช าระหนี้  
- ติดตามผลการแจ้งความด าเนินคดี 
- ด าเนินการสบืทรัพย์เพื่อบังคับคดีในวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 
พบมีที่ดินจ านวน 6 แปลง - 
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สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ข้อบกพร่อง ความก้าวหน้า 

10. สหกรณ์กุ้งตราด จ ากดั 
 

มีข้อบกพร่อง 2 ประเด็น 
ประเด็นการเบกิถอนเงิน 
150,000 บาท ไดร้ับการ
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
คงเหลือประเด็น
ข้อบกพร่องในส่วนท่ียังไม่
รายงาน 1 ประเด็น 

- จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกบัญชีในเดือนมกราคม 
2564 เป็นต้นมา พบว่าสหกรณ์บันทึกรายการรับ - จ่ายเงิน ไม่เป็นปจัจุบัน 
และสหกรณ์ไม่มีเอกสารให้ตรวจสอบ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึง
ปัจจุบันให้เจ้าหน้าทีส่่งเสริมสหกรณ์ผูร้ับผดิชอบติดตามให้สหกรณ์
รายงานผลการแกไ้ขข้อบกพร่อง เพื่อรายงานความก้าวหน้าให ้

ที่ประชุม จกบ.ทราบต่อไป 

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

 1 4 1 5 

 2 4 - 4 

 3 - - - 

 4 - - - 

 รวม 8 1 9 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 

          3.3 ข้อสังเกตการสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   

                  สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ  ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  ได้รายงานข้อสังเกตการสอบ
บัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  2565 ดังนี้ 
                                     ข้อสังเกตการสอบบัญชีสหกรณ ์และกลุ่มเกษตรกร 
ข้อสังเกตที่อยู่ระหว่างการแก้ไข/ติดตามการแก้ไขจนกว่าจะแล้วเสร็จ (ปี 2562-2564) จ านวน 10 แห่ง 
กสส.1 2 แห่ง กสส.1 1. สหกรณ์การเกษตรแหลมกลัด จ ากัด  
    2. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตราด จ ากัด  
    3. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.ตราด จ ากัด (ยังไม่มีรายงาน) 
กสส.2  5 แห่ง กสส.2  4. สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จ ากัด (ขาดการรายงาน) 
                        5. สหกรณ์ตราดยางพารา จ ากัด   (ขาดการรายงาน)+++เพ่ิมเติมปีบัญชี 
2564 (รายงานครั้งแรก 25 ส.ค.65) 
    6. สหกรณ์เกษตรเขาสมิง จ ากัด    (ขาดการรายงาน) 
    7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดินแดง จ ากัด   (ขาดการรายงาน) 
    8. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จ ากัด (ขาดการ
รายงาน) 
กสส.4 1         แห่ง              9. สหกรณ์กองทุนสวนยางบางปิดบนร่วมใจ จ ากัด 
                                     10. สหกรณ์บริการเกาะช้าง จ ากัด 
มติที่ประชุม  รับทราบและติดตามการด าเนินการแก้ไขข้อสังเกตจนกว่าจะแล้วเสร็จต่อไป  
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 3.4 การจัดท างบการเงินและปิดบัญชีประจ าปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปี 2565   

                นางภณิดา  บุญเนาว์  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รายงานจัดท างบการเงินและปิด
บัญชีประจ าปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ณ วันที่ 31  กรกฎาคม  2565 ดังนี้ 

ที ่ สหกรณ ์ วันสิน้ปีทาง
บญัช ี

วัน/เดือน/ปี ที่
ส่งงบการเงิน 
(ตามหนังสือ
ส่งงบการเงิน
และแจ้งพร้อม

เข้ารับการ
ตรวจใหผู้้สอบ

บญัชี) 

ปดิบัญชี
ได้ 

ภายใน 
30 วัน 

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

วัน) 

ปดิบัญชีได้ 
เกิน 60 วัน 

(ภายใน 
61 - 180 

วัน) 

ปดิบัญชี
ได้ เกนิ 

180 วัน 

ปดิบัญชี 
ไม่ได้ 

(เกินกว่า 
1 รอบปี
ทางบัญชี

ของ
สหกรณ์) 

(แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง)  
 รวม  37 24 10 2 1 5 
 สหกรณ์ภาคการเกษตร  

(แผนงานพื้นฐาน) 
  11 7 1 1 2 

 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1        
1 สก.ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด 

จ ากัด 
30 ก.ย.64 ปิดไม่ได้ ตั้งแต่

ปี 63 
    1 

2 สหกรณ์กุ้งตราด จ ากัด 31 ธ.ค.64       
3 สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน  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 5 ก.ค.65 1     
13 สกย.บ้านห้วงน้ าขาว จ ากัด 30 มิ.ย.65 1 ส.ค.65  1    
14 สกย.หนองโพรงพัฒนา จ ากัด 30 มิ.ย.65 18 ก.ค.65 1     
15 สกย.บ้านสามง่าม จ ากัด 30 มิ.ย.65 18 ก.ค.65 1     
16 สก.พัฒนาคุณภาพยางพาราต าบลห้วยแร้ง 

จ ากัด 
30 มิ.ย.65 22 ก.ค.65 1     

17 สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จ ากัด 30 มิ.ย.64 ปิดไม่ได้ตั้งแต่ 64     1 
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ที ่ สหกรณ ์ วันสิน้ปีทาง

บญัช ี
วัน/เดือน/ปี ที่
ส่งงบการเงิน 
(ตามหนังสือ
ส่งงบการเงิน
และแจ้งพร้อม

เข้ารับการ
ตรวจใหผู้้สอบ

บญัชี) 

ปดิบัญชี
ได้ 

ภายใน 
30 วัน 

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

วัน) 

ปดิบัญชีได้ 
เกิน 60 วัน 

(ภายใน 
61 - 180 

วัน) 

ปดิบัญชี
ได้ เกนิ 

180 วัน 

ปดิบัญชี 
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 27 ก.ค.65 1     
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 27 ก.ค.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  1     

สหกรณ์นอกภาคการเกษตร (แผนงานพื้นฐาน)   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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สหกรณน์อกภาคการเกษตร (แผนงานพืน้ฐาน)   13 3 1 0 2 
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2        

9 สก.เคหสถานบ้านมั่นคงคลองแก้ว-ปะอา จ ากัด 31 ส.ค. 64 23 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 ปิดไม่ได้ตั้งแต่ 

ปี 62 
    1 

14 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านดินแดง จ ากัด 31 ธ.ค. 64 ปิดไม่ได้ 
ตั้งแต่ 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       
สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   0 0 0 0 1 
1 สกก.โครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม 01 จ ากัด 31 ธ.ค. 64 ปิดไม่ได้ตั้งแต่ 

ปี 58 
    1 

 
ที ่ กลุ่มเกษตรกร วันสิน้ปีทาง

บญัช ี
วัน/เดือน/ปี 

ที่ส่งงบ
การเงิน (ตาม
หนังสือส่งงบ
การเงินและ

แจ้งพร้อมเข้า
รับการตรวจ

ใหผู้้สอบ
บญัชี) 

ปดิบัญชี
ได้ 

ภายใน 
30 วัน 

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

วัน) 

ปดิบัญชีได้ 
เกิน 30 วัน 
(ภายใน 31 
- 180 วัน) 

ปดิบัญชี
ได้ เกนิ 

180 วัน 

ปดิบัญชี 
ไม่ได้ 

(เกินกว่า 
1 รอบปี
ทางบัญชี

ของ
สหกรณ์) 

(แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง)  

 รวม  15 13 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 26 ก.ค.65 1     
7 กลุ่มเกษตรกรท าสวนห้วงน้ าขาว 30 มิ.ย.65 25 ก.ค.65 1     
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 28 เม.ย.65 1     
22 กลุ่มเกษตรกรท าสวนคลองใหญ่ 31 มี.ค.65 27 เม.ย.65 1     

 

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

งบประมาณ พ.ศ. 2565  ต่อที่ประชุม ดังนี้    
                   1) แผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2565 

เดือน 
เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย 

ภาพรวมสะสม ภาพรวมสะสม 
กรกฎาคม 2565 ค านวณจากงบประมาณท่ีได้รับ 88.75% 
สิงหาคม 2565   
กันยายน  2565   

        
       2) มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร PO เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
งบบุคลากร 3,560,440.00          - 2,980,600.00 579,840.00 83.71% 

งบด าเนินงาน 3,022,995.00 79,500.00 2,518,401.25 425,093.75 86% 
งบลงทุน 203,000.00 - 203,000.00 - 100% 

งบอุดหนุน 2,170,204.88 - 2,168,204.88 2,000.00 99.90% 
งบรายจ่ายอื่น             - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 8,956,639.88 79,500.00 7,870,206.13 1,006,933.75  88.75% 
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                   3) ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 

ที ่ รายการ จังหวัด กลุ่มส่งเสริม 1-4 
1 ค่าไฟฟ้า 4,062.34 3,471.37 
2 ค่าโทรศัพท์  3,217.49 961.93 
3 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที ่ 4,842.82 - 
4 ค่าไปรษณีย ์ 2,027.00 - 
5 ค่าน้ าประปา - 192.60 

 รวม 14,149.65 4,625.90 
งบประมาณท่ีได้รับ (ท้ังปี)          241,000.00  บาท 

 เบิกจ่าย                                193,123.03  บาท 
          คงเหลือ                                  47,876.97   บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ                   

3.5.2 สรุปผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน เดือนกรกฎาคม 2565  

การเผยแพร่/เรื่อง จ านวนครั้ง 
(ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด) 

1. เคเบ้ิลทีวีหรือสถานีโทรทัศน์ แสงสยามเคเบิ้ลทีวีตราด - 
2. สถานีวิทยุ FM หรือ AM ในพื้นที่หรือจังหวัดข้างเคียง  
    - วันท่ี 6 กรกฎาคม 2565 
    - วันท่ี 20 กรกฎาคม 2565 
    - วันท่ี 27  กรกฎาคม 2565 

3 
 
 
 

3. หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และ/หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน 
    - ข่าว  
    - ภาพข่าว       

 
2 
3 

4. บทความ 
   - วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 

- 

5. จัดนิทรรศการ   
   - วันท่ี 18  กรกฎาคม 2565 “โครงการบ าบดัทุกข์ บ ารุงสุข สรา้งรอยยิ้มให้กับประชาชน” อ.เมอืง 

1 
 

6. สื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ผ่าน YOUTUBE 
26https://youtu.be/Y4BZWDdxD4  - วันที่ 26 กรกฎาคม 2565  (กสส.4)

1 
 

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

การเผยแพร่/เรื่อง จ านวนครั้ง 
(ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด) 

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

1. เคเบิล้ทีวีท้องถิ่นหรือสถานีโทรทัศน์ (ไม่ต่ ากว่า 5 ครั้ง/ปี) 6 (ครั้ง)  9

2. สถานีวิทยุ FM หรือ AM ในพื้นที่หรือจังหวัดข้างเคียง (ไม่ต่ ากวา่ 20 ครั้ง) 22 (ครั้ง)  37

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

4. ข่าว หรือภาพข่าวทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ไม่ต่ ากว่า 15 ครั้ง) 16 (ครั้ง)  51

5. จัดนิทรรศการ (ไม่ต่ ากว่า 6 ครั้ง) 7 (ครั้ง) 11 

6. ผลิตสื่อวีดีทัศน์เผยแพรผ่่าน YOUTUBE (ไม่ต่ ากว่า 10 เรื่อง) 11 (เรื่อง) 10 

https://youtu.be/Y4BZWDdxD4
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ตารางการจัดรายการวิทยุ 92.75 MHz     ประจ าเดือน สิงหาคม 2565 
วัน เดือน ปี สังกัด 

3 ส.ค.2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

10 ส.ค.2565 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 

17 ส.ค.2565 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 

24 ส.ค.2565 กลุม่ส่งเสริมสหกรณ์ 3 

31 ส.ค.2565 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 

**ทุกวันพุธ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ    

3.5.3 สรุปผลการใช้รถยนต์ราชการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2565  

ล าดับ ทะเบียน 
รถยนต์ 

จ านวน 
ครั้งที่ใช้ 

จ านวน 
(ลิตร) 

ค่าน้ ามัน 
(บาท) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

   อัตราการสิ้นเปลือง 

1. กง 4244 15 106.76 3,740 1,484 13.90 
2. กข 6559 14 28.54 1,000 700 24.53 
3. กค 2988 13 57.08 3,100 1,231 21.57 
4. นข 1616 8 141.94 4,940 1,733 12.21 
5 กค 9565 9 138.42 4,840 1,690 12.21 

                 รวม 
59 472.74 17,630 6,838 

อัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง  
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

*อัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ย 14.46 กม./ลิตร (ราคาน้ ามันลิตรละ 29 บาท) ระยะทางถัวเฉลี่ยจากจ านวนน้ ามัน 
*เฉพาะเครดิตน้ ามัน  ไม่รวมน้ ามันที่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

3.5.4 สรุปผลการใช้ไปรษณีย์ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565  

เดือน จ านวน  (ครั้ง) 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 
กรกฎาคม 2565 9 1,041 
  มติที่ประชุม  รับทราบ     
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             3.5.5  รายงานผลการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

1 งานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 

 งบประมาณ บาท 275,200 216,928.05 78.83 

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

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
90 
25 

 
46.30 
0.00 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
สหกรณ์ 

 
ร้อยละ 
สหกรณ์ 

 
ร้อยละ 

กลุ่มเกษตรกร 

 
 
 
 
 
 
 

90 
30 

 
90 
19 

 
25 
6 

 
 
 
 
 
 
 

42.43 
14 

 
42.86 

9 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 

46.67 
 
 

47.37 
 
 
 

1.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีน 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 
 

54.53 
12 

 
 
 

36.00 
 

46.67 
 
 

66.67 

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

 
 

สหกรณ์ภาค
การเกษตร 

สหกรณ์นอก
ภาคเกษตร 

กลุ่มเกษตรกร 

 
 

1 
 

1 
 

1 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 

 

 

 



 

                                                                   -13- 

 

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

1.4 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถจดัท างบการเงินและปิด
บัญชีประจ าปไีดภ้ายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญช ี

แห่ง 
สหกรณ์ภาค
การเกษตร 

สหกรณ์นอก
ภาคเกษตร 

กลุ่มเกษตรกร 

76 
33 

 
21 

 
22 

37 
11 

 
13 

 
13 

48.69 
73.33 

 
61.66 

 
59.09 

2 แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

2.1 ตัวช้ีวัดด้านการการพัฒนาธุรกิจ 
สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรที่มีความสามารถในการ
ให้บริการสมาชิก (การมสี่วนร่วมของสมาชิกในการใช้
บริการ/ด าเนินกิจกรรมร่วมกับ สก./ก.)   
2.2.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
ใช้บริการ/ด าเนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 
2.1.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร สมาชิกที่มสี่วนร่วม
ในการใช้บริการ/ด าเนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 
2.1.3 กลุม่เกษตรกร สมาชิกมีส่วนร่วมในการใช้บริการ/
ด าเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่า 

 
 
 
 

ร้อยละ  
สหกรณ ์
ร้อยละ 
สหกรณ์  
ร้อยละ 

กลุ่มเกษตรกร 

 
 
 
 

60  
20 
60 
13  
70 
16 

 
 
 
 

32.36 
11 

33.34 
7 

4.54 
1 

 
 
 
 
 
55..00 
 
53.35 
 

6.25 

2.2 สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรที่มสีถานการณด์ าเนินกิจการ
ขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ปี 2564) 
2.2.1  สหกรณ์ ไม่น้อยกว่า 
2.2.2  กลุ่มเกษตรกร ไม่น้อยกว่า 

 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
 

3 
3 

 
 

0.47 
3.89 

 
 
 

 

2.3 สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรมีประสทิธิภาพในการด าเนิน
ธุรกิจอยู่ในระดับ 
มาตรฐานขึ้นไป  
2.3.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร มปีระสิทธิภาพในการ
ด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับมาตรฐานขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 
2.3.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 
มีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับ 
มาตรฐานขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 
2.3.3 กลุม่เกษตรกร 
มีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับ 
มาตรฐานขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 

 
 
 

ร้อยละ 
สหกรณ ์

 
ร้อยละ 
สหกรณ ์

 
ร้อยละ 

กลุ่มเกษตรกร 

 
 
 

90 
30 

 
90 
19 

 
25 
6 

 
 
 

29.42 
10 

 
     33.34 
        7 
 
    59.09 

13 

 
 
 
 
33.33 
 
 
36.85 
 
 
216.67 

2.4 จ านวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออม
ของสมาชิกต่อ 
หนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ปี 2564) ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
สก.ก. 

62 
47 

48.69 
37 

 
 78.73 
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ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

2.5 ผลการด าเนินงานของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรมี
ก าไรประจ าป ี

ร้อยละ 100 37.67  

3 ตัวชี้วัดด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

3.1 ตัวช้ีวัดด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและ
คุ้มครองระบบสหกรณ ์
ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่
อยู่ระหว่างช าระบญัชี สามารถถอนช่ือได้ 

 
 

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 กลุม่เกษตรกร ที่มีข้อบกพร่องได้รับการ
แก้ไขแล้ว ไม่น้อยกว่า 

 
 
 

ร้อยละ 
สหกรณ ์
ร้อยละ 
สหกรณ ์
ร้อยละ 

กลุ่มเกษตรกร 

 
 
 

90 
1 

90 
1 

25 
1 

 
 
 

100 
1 
- 
- 

100 
1 

 

4 ตัวชี้วัดด้านการติดตามที่ส าคัญ 

4.1 ติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด/
สิ่งก่อสร้าง ท่ีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รบั
การสนับสนุนจากกรม (กพส.) 

ใช้ประโยชน์ร้อยละ 
แห่ง 

100 
 

10 

100 
 

10 

 

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

ร้อยละ 
แห่ง 

100 
18 

    100 
18 

 

4.3 ติดตามการด าเนินโครงการส่งเสรมิการด าเนิน
ธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาเก็ต
สหกรณ์ (กพส.) 

แห่ง 1 1 100 

4.4 ติดตามการด าเนินงานส่งเสรมิเกษตรแปลงใหญ่
ในระบบสหกรณ์ (กพส.) 

แปลง 7 7 100 

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

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

 
กิจกรรมยกระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่
เกษตรกร (กลุ่มเร่งรัด) 

บาท 21,900 16,680 76.16 

1 
 

2  

ยกระดับช้ันความเข้มแข็งสหกรณภ์าคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  
จากช้ัน 2 สู่ชั้น 1 
ผลักดันระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตร ช้ันท่ี 3  
สู่ช้ัน 2 

สก. / ก 
. 

สหกรณ ์

3 / 1 
 

1 

- 
 
- 

 

 กิจกรรม สนับสนุนการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ บาท 1,200 1,200 100.00 

 ด าเนินการสนับสนุนด้านการตลาด แปลงใหญ่ ปี 2563 
จัดกิจกรรม/อบรม ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุม่/ด้าน
การตลาด ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

 
แปลง 
ราย 

 
7 

285 

 
7 

285 

 
100.00 
285 

 โครงการสร้าความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนการผลติและการตลาด 

บาท 7,400 7,400 100 

1 
 

2 

จัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุม่เกษตรกรระดับจังหวัด เพ่ือ
คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
จัดประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัตเิงินกู้โครงการฯ ระดบัจังหวัด 

ครั้ง/ราย 
ครั้ง/ราย 

1/10 
1/25 

1/10 
1/25 

100 
100 

2 งานก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ ์ บาท 55,000 32,920 59.86 

 งานท่ีด าเนินการ 
(1) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ 

 
ครั้ง/ราย 

 
1/20 

 
1/20 

 
100 

 (2) ตรวจการสหกรณโ์ดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด แห่ง 14 9 64.29 

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

 (4) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง แห่ง 6 4 66.67 

 (5) จัดประชุมคณะท างานระดับจงัหวัดแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทีม่ขี้อบกพร่อง (จกบ.) 

ครั้ง 4 2 50.00 

 (6) ช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แห่ง 3 1 33.33 

 (7) จัดท าแผนการส่งเสรมิสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยน 

แผน 1 1 100 

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

1 โครงการชว่ยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกร (กิจกรรมรองดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตร 
สมาชิกสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร) 

บาท 2,168,204.88 2,168,204.88 100 

 ตัวช้ีวัดระดับกจิกรรมหลัก 
1. สมาชิกสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรที่มีหนี ้
เงินกู้เพื่อการเกษตรไดร้ับการลดภาระดอกเบีย้ 

 
ราย 

 
2,590 

 
2,590 

 
100 
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 2. จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตรา 
ส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนีส้ินของสมาชิกเพิ่มขึ้น 
(สก./ก.ท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 7 แห่ง) 

ร้อยละ 62 71.43  

 งานที่ด าเนินการ 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ/์ 
กลุ่มเกษตรกรเฉพาะเป้าหมายทีผ่า่นการตรวจสอบและเป็
นไปตามหลักเกณฑ์ให้แล้วเสร็จ 

  
แห่ง/ราย 

บาท 

 
7/2,590 

2,168,204.88 

 
7/2,590 

2,168,204.88 

 
100 
100 

2 โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือสร้าง 
รายได้ (กจิกรรมรอง น าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน 
สานต่ออาชีพการเกษตร) 

บาท 17,565 17,565 100 

 ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก 
1. สมาชิกสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร/เกษตรกรได้ 
รับการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ 
2. สมาชิกสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร/เกษตรกรม ี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่น้อยกว่า 
3. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมรีายไดเ้พิ่มขึ้น 

 
ราย 

 
บาท 

 
ร้อยละ 

 
4 
 

12,000 
 

3 

 
4 
 

45,000 
 

3 

 
100 

 
375 

 
100 

 งานที่ด าเนินการ 
1. จัดท าทะเบียนเกษตรกร 
และแผนธรุกิจรายบุคคลตามแบบที่ กพก. ก าหนด 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาทักษะในการประกอบ 
อาชีพเพื่อสร้างรายได้เพิม่ขึ้น 
3. แนะน าให้ลูกหลานเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
และให้มสี่วนร่วมในการใช้บริการด้านการเกษตร/การบริ
หารงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
4. แนะน า ส่งเสรมิ  และสนับสนนุให้ลูกหลาน 
เกษตรกรเป้าหมายน าผลผลิต/สินค้า มาวางจ าหน่าย 
ในร้านค้าสหกรณ์ ซูปเปอร์มาร์เกต็สหกรณ์  และร่วม     
กิจกรรมเชื่อมโยงกับโครงการอื่นของกรมส่งเสริมสหกรณ ์

 
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 31,890 68.58 

 ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก 
1. สหกรณ์ในพื้นที่โครงการฯไดร้บัการส่งเสริมและ 
พัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ  
2. โรงเรียนในพ้ืนท่ีโครงการฯได้รบัการส่งเสริม 
และพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ ์
3. สหกรณม์ีความเขม้แข็งในระดบั 1 และระดับ 2 
4. สหกรณ์ในพื้นที่โครงการฯ มีปริมาณธุรกิจเพิม่ขึ้น  

 
แห่ง 

 
แห่ง 

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
1 
 

3 
 

90 
3 

 
1 
 

3 
 
- 
- 

 
100 

 
100 
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แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

3.1 งานที่ด าเนินการกิจกรรมส่งเสรมิการสหกรณ์ตามโครงกา
รอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
1. แนะน า ส่งเสรมิ ติดตาม แก้ไขปัญหา 
การด าเนินงานของสหกรณ์ในพื้นที่โครงการฯ 

 
 

บาท 
แห่ง 

 
 

2,600 
1 

 
 

2,600 
1 

 
 

100 
100 

3.2 กิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณน์ักเรียนในโรงเรียน 
ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
1. แนะน า ส่งเสรมิ สนับสนุน“
การจัดการเรยีนรู้วิชาการสหกรณใ์นภาคทฤษฎี” 
2. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา (โรงเรยีนละไม่น้อยกว่า 15 
ราย)  
3. ประเมินผลการเรยีนเด็กนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
4. จัดกิจกรรมบันทึกบญัชี 
5. ส่งเสริมแนะน า 
ติดตามโครงการส่งเสรมิการเชื่อมโยงกิจกรรมสหกรณ์นักเรี
ยนสู่ผู้ ปกครอง (เป้าหมายเดิมของปี 2564) 

 
 
 

บาท 
 

โรงเรียน 
ร.ร./ราย 
โรงเรียน 

ครั้ง 
โรงเรียน 

 
 
 

22,600 
 

2 
2/30 

2 
1 
1 

 
 
 

15,400 
 

2 
2/30 

2 
- 
1 

 
 
 

68.15 
 

100 
100 
100 

 
100 

3.3 กิจกรรม 
ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง            
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี 
1. แนะน า ส่งเสรมิ สนับสนุน“
การจัดการเรยีนรู้วิชาการสหกรณใ์นภาคทฤษฎี” 
2. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา  
3. ประเมินผลการเรยีนเด็กนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

บาท 
 

โรงเรียน 
 

ร.ร./ราย 
โรงเรียน 

10,300 
 

1 
 

1/15 
1 

10,300 
 

1 
 

1/15 
1 

100 
 
100 
 
100 
100 

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

บาท 
 

ครั้ง 

9,100 
 

4 

3,590 
 

 3 

39.45 
 
75.00 

3.5 กิจกรรม ขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
1. แนะน า ส่งเสรมิสนับสนุน  สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร/ 
สมาชิกให้น าแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป 
ประยุกต์ในการด าเนินงานและในการด าเนินชีวิต 
2. จัดประชุม และคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่น า 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 
และสามารถเป็นแบบอย่างได ้

บาท 
 

แห่ง 
 
 

แห่ง 

1,900 
 

5 
 
 

2 

- 
 

5 
 
 

2 

- 
 

100 
 

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

4 โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
(กิจกรรมรองพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรกรของสมาชิก 
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP) 

บาท 12,480 8,530 41.11 

 ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก 
1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตร 
ปลอดภัยขยายตัว 
2. ปริมาณธุรกจิด้านเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์ 
ขยายตัว 
3. สมาชิกของสหกรณ์ทีเ่ข้าร่วมโครงการมรีายได้ 
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ 
4. สหกรณ์ในพื้นที่โครงการฯ มีปริมาณธุรกิจเพิม่ขึ้น  
5. สมาชิกสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรที่เข้าร่วม 
โครงการในปี 2564 ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP 

 
ร้อยละ  

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

แห่ง/ราย 

 
3 
 

3 
 

3 
 

3 
1/11 

 
3.8 

 
4.2 

 
4.5 

 
21.21 
1/11 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 งานที่ด าเนินการ 
1. จัดท าฐานข้อมลูด้านการเกษตรปลอดภัยร่วมกับ 
สมาชิกที่ไดร้ับมาตรฐาน GAP 
2. แนะน า ส่งเสรมิ สนับสนุน ขับเคลื่อนให้สหกรณ์จัดท า       
การรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง GAP ปี 2565 
3. ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ผู้ปลูกผักและผลไม้ ปลูกผลผลิตทีม่ีคุณภาพ 
เพื่อขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัตทิางการเกษตรที่ดี (GAP) 

 
แห่ง/ราย 

 
แห่ง/ราย 

 
 

แห่ง 

 
1/11 

 
1/11 

 
 

1 

 
1/11 

 
1/11 

 
 

1 

 
100 

 
100 

 
 

100 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
และธรุกิจชุมชน 

บาท 17,600   

 ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก 
1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรแปรรปู 
ขยายตัวร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
3 

 
39.24 

 

 งานที่ด าเนินการ 
1. ก ากับ ติดตาม แนะน า 
ส่งเสริมการด าเนินงานของกลุ่มเปา้หมายภายใต้โครงการ 
   (1) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน 
อุปกรณ์แปรรูป ปี 2560-2564 
ให้มีการใช้ประโยชน์อุปกรณ์ทีไ่ด้รบัอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น 
   (2) กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรที ่
ได้รับการสนบัสนุนอุปกรณ์แปรรปูปี 2563 ให้มีการใช้ 
ประโยชน์ท่ีได้รับอยา่งมีประสิทธิภาพ และด าเนินการ 
ตามแผนการผลิตที่ก าหนด 

 
 
 

แห่ง 
 
 
 

แห่ง 

 
 
 

4 
 
 
 

3 

 
 
 

4 
 
 
 

3 

 
 
 

100 
 
 
 

100 
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แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร บาท 53,100 47,995 90.39 

 ตัวช้ีวัดระดับกจิกรรมหลัก 
1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ 
2. จัดท าฐานข้อมลูสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรใน 
พื้นที่ คทช. 
3. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมรีายได้เพิม่ขึ้น 

 
แห่ง/ราย 

พื้นที ่
 

ร้อยละ 

 
 2/50 

4 
 

3 

 
2/50 

4 
 
- 

 
100 
100 

 งานท่ีด าเนินการ 
1. จัดประชุมคณะท างานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด 
ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด 
2. จัดอบรมพัฒนาอาชีพของสมาชิกสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรให้ม ี
ความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ 
3. แนะน า ส่งเสรมิ บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
และตดิตามการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ 

 
ครั้ง/ราย 

 
แห่ง/ราย 

 
พื้นที ่

 
4/140 

 
2/50 

 
4 

 
1/35 

 
2/50 

 
2 

 
25.00 

 
100 

 
50.00 

 
แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร บาท 18,000 18,000 100 

 ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก 
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพัฒนาการ 
บริหารจดัการด้านการตลาดการเช่ือมโยงเครือข่าย/คลสัเตอร์ 
2. สหกรณ/์กลุม่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ (ปริมาณธุรกิจ) 
เพิ่มขึ้น 
3. มูลค่าสินค้าเกษตรทีซ่ื้อขายผ่านช่องทางการตลาด 

 
แห่ง 

 
ล้านบาท 

 
3 
 

3 
 
- 

 
3 
 

9.24 
 

1.35 

 
100 

 งานที่ด าเนินการ 
1. คัดเลือกสถาบันเกษตรกรที่มีความพร้อมในด้านการผลิต 
และการตลาดสินค้าเกษตรรวมถึงคัดเลือกสินค้าหลักของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 
2. แนะน า ส่งเสรมิ สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 
ในปี 2564 จัดท าแผน OPP และขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผน 
OPP 
3. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการวางระบบการบริหารจัดการผลผลติการ 
เกษตรระดับจังหวดั ครั้งท่ี 1 
4. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการวางระบบการบริหารจัดการผลผลติการ 
เกษตรระดับจังหวดั ครั้งท่ี 2 

 
แห่ง 

 
 

แห่ง 
 
 
 

ราย 
ราย 

 
3 
 
 

6 
 
 
 

20 
18 

 
3 
 
 

6 
 
 
 

20 
18 

 
100 

 
 

100 
 
 
 

100 
100 

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

          มติที่ประชุม  รับทราบ 

          4.2 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  
                           นางสาวอรฉัตร  อินทรโชติ   ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนกรกฎาคม 2565  ดังนี้  
                           4.2.1 โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
พอ.สว. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                                   วันที่ 18 กรกฎาคม  2565 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด  มอบหมาย
ให้นายอนันต์ ยังสติ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ เข้าร่วมโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายช านาญวิทย์  เตรัตน์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ศาลาการเปรียญวัดบางปรือ บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 8 
ต าบลห้วยแร้ง อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ทั้งนี้  มีหน่วยงานราชการในจังหวัดตราด เข้าร่วมโครงการให้บริ การ
ประชาชนในพื้นท่ีอย่างพร้อมเพรียงกัน  โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ออกหน่วยให้บริการจัดนิทรรศการให้
ความรู้ หลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์  พร้อมทั้งเปิดให้บริการประชาชนโดยให้ค าปรึกษาด้านการ
สหกรณ์ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก (กล่องพลาสติก) ให้กับผู้เข้าร่ วมกิจกรรมโดยมีประชาชนสนใจเข้ารับบริการ  
จ านวน 36 คน 
                            4.2.2  โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านสหกรณ์ ให้กับนักเรียนที่เป็น
คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจ าปี 2565 
                                   วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายสนิท  ต้นสมบัติ  สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้    
นายวสันต์  สุขเสมอกุล ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  ด าเนินการจัดท าโครงการทัศนศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างประสบการณ์ด้านสหกรณ์ ให้กับนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจ าปี 
2565 โดยมีโรงเรียนตามโครงการพระราชด าริเข้าร่วมจ านวน 3 โรงเรียน คือ 1. โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านท่ากุ่ม 2. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด  3. โรงเรียนเพียงหลวง 6 จ านวนเด็ก
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 45 คน และครูผู้ดูแลกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนอีกจ านวน 6 คน ณ  สหกรณ์
การเกษตร      เมืองขลุง  จ ากัด และห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล จังหวัดจันทบุรี โดยเป็นการศึกษาดูงานเพ่ือเปิด
โลกทัศน์ด้านการศึกษา การเรียนรู้ กระตุ้นและจุดประกายความคิดให้กับนักเรียน สามารถน าความรู้และแนวคิด
ในการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการเรียน อีกทั้งนักเรียน และครู ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ด าเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนเพ่ิมมากข้ึน  
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                            4.2.3  สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2565      
ที ่ 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 2 - 2 6 
7 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 6 1 5 2 - - 1 3 

 57 8 49 10 6 - 8 24 
   
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. สหกรณเ์คหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่รวมใจสามัคคี จ ากัด (จัดตั้งใหม่ไม่ครบสองปี) 
8. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหาดเล็ก จ ากัด (จัดตั้งใหม่ไม่ครบสองปี) 

                  4.2.4  รายงานผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ 2565 

ที ่ 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 กลุม่เกษตรกรท 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  

10 กลุ่มเกษตรกรท าสวนแสนตุ้ง ท าสวน เขาสมิง ผ่าน  

11 กลุ่มเกษตรกรท าสวนเทพนิมิต ท าสวน เขาสมิง ผ่าน  

12 กลุ่มเกษตรกรท าสวนบางปิด ท าสวน เขาสมิง ผ่าน  
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      5.2.5 สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ 2565 
ที ่ ประเภทกลุ่ม

เกษตรกร 
จ านวนกลุ่มเกษตรกร

รวมทั้งหมด 
น ามาจัด

มาตรฐาน (กลุ่ม) 
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

หมายเหตุ 

1 กลุ่มเกษตรกรท านา 2 1 - -  
2 กลุ่มเกษตรกรท าสวน 17 16 10 -  
3 กลุ่มเกษตรกรท าไร่ 2 2 1 -  
4 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว ์ 1 1 - -  
5 กลุ่มเกษตรกรท าประมง 1 1 1 -  

รวมทั้งสิ้น 23 21 12 -  
 
กลุ่มเกษตรกรที่ไม่น ามาจัดมาตรฐาน 
1. กลุ่มเกษตรกรท านาหนองโสน (หยุดด าเนินธุรกิจ)  
2. กลุ่มเกษตรกรท าสวนช้างทูน (ช าระบัญชี) 
             ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจะปิดระบบประเมิน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 
ขอให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-4 ประเมินผลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทุกแห่งให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 
สิงหาคม 2565 
             หมายเหตุ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่สามารถปิดบัญชีหรือประชุมใหญ่สามัญประจ าปีได้ ที่ไม่
สามารถประเมินผลได้  ภายใน 31 สิงหาคม 2565  ให้น าผลการด าเนินงานของปีบัญชีที่ผ่านมาใช้ในการ
ประเมินให้เสร็จสิ้นตามก าหนด 

         มติที่ประชุม   รับทราบ                                     

        4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
                 นายประสาน  พะนอจันทร์ ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญ  ได้กล่าวรายงาน   ผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 ดังนี้ 
        4.3.1  ตรวจเยี่ยมโครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร 
                            วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายประสาน พะนอจันทร์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการน า
ลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร 
                 4.3.2  ติดตามความก้าวหน้าโครงการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                           วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลง
พ้ืนที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จ ากัด 
                 4.3.3  ติดตามครัวเรือนยากจนของคณะท างานผู้รับผิดชอบและดูแลคนยากจน ในการด าเนินงาน
ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจน 
                         วันที่ 20 กรกฎาคม 2565  นายประสาน พะนอจันทร์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลง พ้ืนที่ติดตามครัวเรือนยากจนของ
คณะท างานผู้รับผิดชอบและดูแลคนยากจน ฯ ณ บ้านนายถนอม ชูวงษ์ บ้านเลขที่ 393/2 หมู่ 3 ซอยป่าหมาก        
ต าบลวังกระแจะ อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
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                4.3.4  โครงการส่งเสริม สนับสนุน การปลูกกัญชา 1 ล้านต้น เพ่ือรองรับการใช้ประโยชน์ใน
ครัวเรือนและทางการแพทย์ 
                           วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด รับลงทะเบียนขอรับ
ต้นกล้าพันธุ์กัญชา ณ สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ จ ากัด ในรอบการลงทะเบียนครั้งนี้ สามารถรับต้นกล้ากัญชา 
ระหว่างวันที่ 26 – 30 กันยายน 2565 

                4.3.2 รายงานปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร             

 
 
                                                               
   

       
         มติทีป่ระชุม   รับทราบ    
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4.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
                  นายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 ดังนี้ 
                     4.4.1  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2565 

วงเงิน ปกติ (ล้านบาท) พิเศษ (ล้านบาท) รวม (ล้านบาท 
จัดสรร 17.05 18.00 35.05 
จ่ายเงินกู ้ 8.05 12.70 20.75 
                       โครงการปกติ 
ที ่ ชื่อสหกรณ์ เงินกู้ (บาท) วัตถุประสงค์ การด าเนินงาน 
1 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองแก้ว-ปะอา จ ากัด 

 (4 ม.ค.62) 
500,000 ให้สมาชิกกู้ เบิกจ่ายแล้ว 

2 สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านตะกาดหนองเหี่ยง จ ากัด 50,000 จัดหาสินค้า เบิกจ่ายแล้ว 
3 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสลัก จ ากัด 1,500,000 

1,000,000 
ให้สมาชิกกู้ 
รวบรวมยาง 

เบิกจ่ายแล้ว 
( ส.ค.65) 

4 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ จ ากัด 600,000 ให้สมาชิกกู้ เบิกจ่ายแล้ว 
5 สหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง จ ากัด 1,200,000 ให้สมาชิกกู้ เบิกจ่ายแล้ว 
6 สหกรณ์บริการเกาะช้าง จ ากัด 200,000 ให้สมาชิกกู้ เบิกจ่ายแล้ว 
7 สหกรณ์การเกษตรเทศบาลต าบลหนองบอน จ ากัด 4,000,000 ให้สมาชิกกู้ เบิกจ่ายแล้ว 
8 สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน จ ากัด 3,000,000 รวบรวมผลผลิต (ส.ค.65) 
9 ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จ ากัด 5,000,000 จัดหาสินค้ามา

จ าหน่าย 
(ส.ค.65) 

 รวม 17,050,000   
                       จ่ายเงินกู้  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   โครงการพิเศษ ดอกเบี้ย 1 % 
ที ่ สหกรณ์ เงินกู้ (บาท) วัตถุประสงค์ ผลด าเนินงาน 

1 สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จ ากัด 3,000,000 รวบรวมผลไม้ เบิกจ่ายแล้ว 
2 สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จ ากัด 3,000,000 รวบรวมผลไม้ เบิกจ่ายแล้ว 
3 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ตราด 

จ ากัด 
3,000,000 รวบรวมผลไม้ เบิกจ่ายแล้ว 

4 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและส่งออกจังหวัด
ตราด จ ากัด 

3,000,000 รวบรวมผลไม้ เบิกจ่ายแล้ว 

5 สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จ ากัด 300,000 ภัยแล้ง เบิกจ่ายแล้ว 
6 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ จ ากัด 400,000 พัฒนาอาชีพ เบิกจ่ายแล้ว 
7 สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน จ ากัด 2,000,000 จัดหาสินค้ามา

จ าหน่าย 
(4 ส.ค.65) 

8 สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านตะกาดหนองเหี่ยง จ ากัด 500,000 New Normal (4 ส.ค.65) 
9 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตราด จ ากัด 800,000 ให้สมาชิกกู้ (4 ส.ค.65) 
10 สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จ ากัด 1,000,000 จัดหาปุ๋ย (4 ส.ค.65) 
 รวม 18,000,000   
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เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565    รับช าระหนี้    
ที ่ สหกรณ์ เงินกู้ (บาท) วัตถุประสงค์ ผลด าเนินงาน 

1 สหกรณก์องทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ จ ากัด 400,000 สมาชิกกู้ ช าระแล้ว 
2 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองแก้ว-ปะอา จ ากัด 500,000 สมาชิกกู้ ช าระแล้ว 
3 สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จ ากัด 70,000 สมาชิกกู้ 

(ลูกหลาน) 
ช าระแล้ว 

4 สหกรณ์การเกษตรบ้านตะกาดหนองเหี่ยง จ ากัด 50,000 จัดหาสินค้า ช าระแล้ว 
5 สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จ ากัด 50,000 สมาชิกกู้ 

(ลูกหลาน) 
ช าระแล้ว 

6 สหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง จ ากัด 1,600,000 สมาชิกกู้ ช าระแล้ว 
7 สหกรณ์บริการเกาะช้าง จ ากัด 200,000 สมาชิกกู้  ช าระแล้ว 
8 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ จ ากัด 600,000 สมาชิกกู้ ช าระแล้ว 
9 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสลัก จ ากัด 2,000,000 สมาชิกกู้  ช าระแล้ว 
10 สหกรณ์การเกษตรเทศบาลต าบลหนองบอน จ ากัด 4,000,000 สมาชิกกู้ ช าระแล้ว 
11 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสลัก จ ากัด 500,000 รวบรวมยาง ช าระแล้ว 
12 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตราด จ ากัด 800,000 สมาชิกกู้ ช าระแล้ว 
13 สหกรณ์การเกษตรแปรรูปอาหารบ้านเปร็ดใน จ ากัด 300,000 สมาชิกกู้ ช าระแล้ว 
14 สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จ ากัด 2,000,000 จัดหาปุ๋ย ช าระแล้ว 
15 สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านตะกาดหนองเหี่ยง จ ากัด 440,000 สมาชิกกู้ ช าระแล้ว 
16 สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน จ ากัด 5,000,000 จัดหาอาหารกุ้ง ช าระแล้ว 
17 ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จ ากัด 12,000,000 จัดหาสินค้ามา

จ าหน่าย 
ช าระแล้ว 

18 สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จ ากัด 3,000,000 รวบรวมผลไม้ ช าระแล้ว 
19 สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จ ากัด 3,000,000 รวบรวมผลไม้ ช าระแล้ว 
20 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ตราด 

จ ากัด 
3,000,000 รวบรวมผลไม้ ช าระแล้ว 

 รวม 39,510,000   
 
สหกรณ์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2565 
ที ่ สหกรณ์ จ านวนเงินที่ขอกู้ 

1 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสลัก จ ากัด 1,000,000 
2 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตราด จ ากัด 800,000 
3 สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านตะกาดหนองเหี่ยง จ ากัด 500,000 
4 ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จ ากัด 5,000,000 
5 สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน จ ากัด 5,000,000 
6 สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จ ากัด 2,000,000 

 รวม 14,300,000 
จัดประชุมพิจารณาเงินกู้ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. 



 
 
                                                             -26- 
 
             การด าเนินคดี เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  ศาลสั่ง   (บังคับคดี) ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  
สหกรณ์ชาวสวนจังหวัดตราด จ ากัด สัญญาลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557  จ านวนเงิน  2,400,000.- บาท 
วัตถุประสงค์เพ่ือ จัดหาสินค้า (ปุ๋ย) มาจ าหน่าย เมื่อวันที่ 11  กรกฏาคม 2565  ช าระต้นเงิน 21,421.84  
บาท ดอกเบี้ย 3,578.16 บาท รวมเงิน 25,000 บาท คงเหลือเงินต้นทั้งสิ้น จ านวน 849,264.00 บาท  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (คทช.) ประชุมคณะท างานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ คทช. ภายใต้
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ระดับจังหวัด 
ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 22 มิ.ย.65  ณ ห้องประชุม สนง.สหกรณ์จังหวัด 
ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 12 ก.ค.65  ณ กลุ่มเกษตรกรท าประมงช าราก 
ครั้งที่ 3/2565 วันที่  25 ก.ค.65 ณ สกก.ชุมชนบ้านตะกาดหนองเหี่ยง จ ากัด  
 ครั้งที่ 4/2565 วันที่  11  ส.ค.65 ณ ห้องประชุม สนง.สหกรณ์จังหวัด 
           กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร การจัดการหนี้ ปี 2565 สถาบันเกษตรกร  สหกรณ์การเกษตร 
แหลมงอบ  จ ากัด ซื้อหนี้ จ านวน 5 ราย  จ านวนเงิน  1,147,763  บาท 
           1. น.ส.สมถวิล ผลเจริญ 
           2. นายสมศักดิ ์ จังคพานิชย์ 
           3. นายสุธ ี สารวุฒ ิ
           4. นายสนธ ิ สินธุประเสริฐ 
           5. นางสาวชวนพิศ  พัฒนผล 
           ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  ประจ าปี 2565  รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนหนี้ 
สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จ ากัด  จ านวน 2 ราย 7 บญัชี 
           1. น.ส.ภัทรกร แซ่ตั้ง      เงิน 2,000,000 บาท  ด าเนินคด ี
           2. น.ส.พัชมน ปัสนานนท์  เงิน  445,000 บาท  ผิดนัด  6  สัญญา 
สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จ ากัด 
           1. น.ส.บัณฑิตา ทัศพันธ์   เงิน  330,000 บาท ผิดนัด   4 สัญญา 

        มติที่ประชุม   รับทราบ   

          4.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์    
                  สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 ดังนี้ 
                4.5.1  การติดตามความเคลื่อนไหวข้อบกพร่องจากเหตุทุจริต 
                           นายกรฐัมนตรี มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาทุจริตในสหกรณ์เพ่ือด าเนินการ 
ตรวจสอบทุจริตในสหกรณ์ ตลอดจนเร่งรัด ติดตาม การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทุจริตในสหกรณ์  
ให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ ด าเนินการติดตามเร่งรัดสหกรณ์ให้เรียกมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น*** 

ล าดับ รายช่ือสหกรณ์ 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 สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน จ ากัด 3,947,034.50 3,649,034.50 
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          4.5.2  รายงานข้อมูลสินทรัพย์สภาพคล่อง 
                    ขอให้แนะน าและแจ้งสหกรณ์ให้ส่งรายงานก่อนวันที่ 15 ของทุกเดือน  เนื่องจากส านักงานฯ 
จะต้องรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
          4.5.3 รายงานผลการตรวจการสหกรณ์ 
                    ขอให้รายงานภายใน 26 สิงหาคม 2565 โดยมีสหกรณ์ท่ียังไม่ได้ส่งรายงาน ดังนี้ 
1. สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด  จ ากัด 
2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดินแดง จ ากัด 
3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าหาดสามัคคี จ ากัด 
4. สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จ ากัด  
5. สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ จ ากัด 
6. สหกรณก์ุ้งตราด จ ากัด 
7. สหกรณเ์ครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จ ากัด  
8. สหกรณย์างพาราเนินดินแดงตราด จ ากัด 
9. ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จ ากัด  
10. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จ ากัด 
11.สหกรณต์ราดยางพารา จ ากัด 
12. สหกรณ์กองทุนสวนยางบางปิดบนร่วมใจ จ ากัด  
                 มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.6  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1         

                 นางสาวชลลดา  ลี้มงคล  ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนกรกฎาคม 2565  ดังนี้   
                4.6.1 เข้าตรวจการ สหกรณ์การเกษตรเมือตราด จ ากัด 
                         วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ มอบหมายให้คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ 
ชุดที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบ สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จ ากัด เพื่อตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ในด้านต่าง ๆ 
เช่น สัญญาเงินกู้และสัญญาเงินฝากของสหกรณ์ เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาหรือข้อบกพร่องอันอาจเกิดจากการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ จะได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
                4.6.2 ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์กุ้งตราด จ ากัด 
                         วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์กุ้งตราด จ ากัด 
ร่วมกับส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์กุ้งตราด จ ากัด เนื่องจากเอกสารทางบัญชีสูญหาย ซึ่งคณะกรรมการ
ได้มี มติ ที่ประชุมคณะกรรมให้สหกรณ์แจ้งความเอกสารสูญหาย ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 ธันวาคม 
2564 เนื่องจากไม่มีเอกสารหลักฐานในการบันทึกบัญชี และสหกรณ์มีการก าหนดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี
บัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่เกิน 150 วัน 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
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          4.7  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  2 
                  นางสาวประกายวรรณ  ไกรนารถ  ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ได้กล่าวรายงานผล
การปฏิบัติงานประจ าเดือนกรกฎาคม 2565  ดังนี้ 
                  4.7.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนสูงสามัคคี จ ากัด 
                           วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ  สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาว
ศิริวรรณ สุขสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมด้วย นางสาวประกายวรรณ  ไกรนารถ  ต าแหน่ง 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนสูงสามัคคี จ ากัด เพ่ือ
แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ด าเนินงานเป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ และกฎหมาย          
ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปโดยเรียบร้อย   
                 4.7.2  ตรวจการสหกรณ์การเกษตรเขาสมิง  จ ากัด 
                           วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ  สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้คณะ
ผู้ตรวจการสหกรณ์ชุดที่ 2 ซึ่งมีนายประสาน  พะนอจันทร์  เป็นประธานและสมาชิกภายในทีมลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จ ากัด เพ่ือตรวจสอบกิจการและฐานะทางการเงินของสหกรณ์ในด้านต่างๆ เช่น การ
ด าเนินงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ การประชุม การประชุมและมติที่ประชุมเอกสารหลักฐานส าคัญที่ใช้ในการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ สวัสดิการที่สมาชิกได้รับหรือจะได้รับจากสหกรณ์ สัญญาและข้อเท็จจริงที่สมาชิกท าไว้กับ
สหกรณ์ ทั้งเรื่องการกู้เงิน การฝากถอนเงิน การถือหุ้นของสมาชิก และการด าเนินการตามระบบควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาหรือข้อบกพร่องอันอาจจะเกิดจากการด าเนินงาน
หรือด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ หรือหากเกิดปัญหาข้อบกพร่อง ก็จะได้ด าเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที หรือระงับ
ยับยังได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  
                 4.7.3 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 สหกรณ์ตราดยางพารา จ ากัด 
                          วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ  สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้
นางสาวศิริวรรณ สุขสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2   เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  สหกรณ์
ตราดยางพารา จ ากัด  (ปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564)  ณ สหกรณ์ตราดยางพารา จ ากัด  ต าบลแสนตุ้ง 
อ าเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด  เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานของสหกรณ์ พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงาน 
งบประมาณรายรับ-รายจ่าย  ของสหกรณ์ การพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ และแนะน า
คณะกรรมการบริหารงาน ให้เป็นประโยชน์กับสมาชิกให้มากข้ึน บริหารงานตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ให้
ได้มาตรฐาน ของสหกรณ์และมีระบบการควบคุมภายในที่ดี 
                 4.7.4 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรโครงการหมูบ้านทับทิมสยาม 01 จ ากัด  
                          วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางสาวศิริวรรณ สุขสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์การเกษตรโครงการหมูบ้าน
ทับทิมสยาม 01 จ ากัด ณ ศาลาเอนกประสงค์ โครงการหมูบ้านทับทิมสยาม 01 จ ากัด  ต าบลด่านชุมพล อ าเภอ
บ่อไร่ จังหวัดตราด  ได้แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์มอบหมายหน้าที่กรรมการด าเนินการ สหกรณ์  การรวบรวม
เอกสารให้ครบถ้วน ให้สามารถบันทึก บัญชีเป็นปัจจุบัน และปิดบัญชีสหกรณ์ให้ได้ เพ่ือให้ทราบฐานะทางการเงิน
ของสหกรณ์ อีกท้ังการก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ 
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                  4.7.5 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าหาดสามัคคี จ ากัด 
                            วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ  สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้
นางสาวศิริวรรณ สุขสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปี 2564 (ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564) ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าหาดสามัคคี จ ากัด  
เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ก าหนดแผนฟ้ืนฟูสหกรณ์ แผนงานและงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย ณ  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าหาดสามัคคี จ ากัด ต าบลแสนตุ้ง อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ได้
แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินการปิดบัญชีสหกรณ์ให้ได้เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้ทราบฐานะทางการเงินของสหกรณ์ 
และสามารถ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือ ช่วยเหลือ สนับสนุนให้บริการสมาชิกได้ต่อไป  

                  4.7.6 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 สหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จ ากัด 
                           วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ  สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้สิบ
เอกวีรวัฒน์  สุริยะ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ นางสาวศิริวรรณ สุขสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ 2 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี สหกรณ์เครือข่ายยางพารา
จังหวัดตราด จ ากัด (ปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565) ณ ห้องประชุมส านักงานการยางแห่งประเทศไทย จังหวัด
ตราด เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานของสหกรณ์ พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย 
ของสหกรณ์ การพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการและแนะน าการมีบทบาทของสมาชิกในการ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการท าธุรกิจสหกรณ์ ตลอดจนให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด วิธีการ ปัญหา และแนวทางใน
การด าเนินธุรกิจต่างๆเพ่ือให้สมาชิกได้เห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของสหกรณ์ และรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของสหกรณ ์

มติที่ประชุม  รับทราบ  

           4.8   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  3  
                   นางสาวภัสธิดา  วิรันทนา  ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์  ได้กล่าวรายงาน ผลการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565  ดังนี้  
                   4.8.1 ประชมุใหญ่สามัญประจ าปี 2564 
                            วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายทิวา  ศีติสาร ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 พร้อม
ด้วย นางสาวภัสธิดา   วิรันทนา นักวิชาการสหกรณ์  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 ของสหกรณ์
การเกษตรแหลมงอบ จ ากัด ผลการด าเนินงาน สหกรณ์มีก าไรสุทธิ จ านวน 7,175,382.03 บาท 

                           วันที่  25  กรกฎาคม 2565  นายสนิท  ต้นสมบัติ  สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้ 
นางสาวพรรษรัชต์  ตติชรา ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
เคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่ 2 จ ากัด 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

           4.9  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  4  
                            นางสาวภัสธิดา  วิรันทนา ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 ดังนี้ 
                           วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายทิวา  ศีติสาร ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4      
พร้อมด้วย นางสาวภัสธิดา  วิรันทนา นักวิชาการสหกรณ์  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 ของ
สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ จ ากัด ผลการด าเนินงาน สหกรณ์มีก าไรสุทธิ จ านวน 7,175,382.03 บาท 
          มติที่ประชุม   รับทราบ     
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา                      
                    5.1 โครงการ “สหกรณ์ไทย ร่วมใจท าดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 
สิงหาคม 25           
                         นายธีรวฒุิ  ใจดี  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ไดแ้จ้งรายละเอียดโครงการ 
“สหกรณ์ไทย ร่วมใจท าดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565           
                          ก าหนดด าเนินกิจกรรมในวันที่ 16  สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
ตราด ต าบลท่าพริก อ าเภอเมือง จังหวัดตราด    

          มติที่ประชุม   รับทราบและปฏิบัติ 

  5.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ “วัตถุประสงค์ของการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ (ภารกิจ) 
                           นายวสนัต์  สุขเสมอกุล ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
“วัตถุประสงค์ของการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ (ภารกิจ) ดังนี้ 

                การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
จะเป็นการนัดหรือเรียกให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก (แล้วแต่กรณี) มาประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณา เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานหรือกิจการของสหกรณ์หรือเพ่ือพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ซึ่ งที่ประชุมใหญ่จะมีอ านาจ
ในการพิจารณาอนุมัติ เห็นชอบ หรือรับทราบเรื่องใดๆ ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของ
สหกรณ์ ทั้งนี้ สามารถจ าแนกวัตถุประสงค์ (ภารกิจ) ของการประชุมใหญ่ ดังนี้ 

              1. วัตถุประสงค์เพ่ือภารกิจต่อการด ารงอยู่ของสหกรณ์ เป็นการประชุมใหญ่ที่มีลักษณะ
บังคับตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ที่สหกรณ์จะต้องด าเนินการเรียกประชุมใหญ่ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 มาตรา ประกอบด้วย มาตรา 40 ซึ่งบัญญัติให้คณะผู้จัดตั้ง
สหกรณ์จะต้องนัดสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจด
ทะเบียนสหกรณ์ และตามความมาตรา 54 บัญญัติให้คณะกรรมการด าเนินการจะต้องเรียกประชุมใหญ่สามัญเป็น
การประจ าปี ปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

             2. วัตถุประสงค์เพ่ือภารกิจการรักษาผลประโยชน์ทางการเงินและบัญชี เป็นการประชุมใหญ่
โดยมีบทบัญญัติที่เก่ียวข้องอยู่ 2 มาตรา ประกอบด้วย ตามมาตรา 66 ที่ต้องให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดง
ฐานะการเงินที่สหกรณ์จัดท าและผู้สอบบัญชีสหกรณ์แสดงความเห็นต่องบการเงินแล้วเป็นการให้ความเห็นชอบใน
การใช้จ่ายเงินผูกพันสหกรณ ์และมาตรา 60 เรื่องการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ประกอบข้อบังคับของสหกรณ์ 

            3. วัตถุประสงค์เพ่ือภารกิจการก าหนดอนาคตร่วมกันของสหกรณ์โดยสมาชิก เป็นการ
ประชุมใหญ่เพ่ือให้สมาชิกพิจารณาก าหนดแผนงาน งบประมาณ โครงการต่าง ๆ ของสหกรณ์ในปีถัดไป ตลอดจน
ด าเนินการในเรื่องอ่ืนๆ ได้แก่ ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี เพ่ือขอความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ ตามมาตรา 48 การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แทนต าแหน่งที่ว่างลงตามวาระ ตามมาตรา 
50 ประกอบข้อบังคับของสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์จากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเพ่ือ
ด าเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ตามมาตรา 53 ประกอบข้อบังคับของสหกรณ์ การแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับ ตามมาตรา 44 การควบสหกรณ์ ตามมาตรา 90 การแยกสหกรณ์ และพิจารณาแบ่งแยกทรัพย์สิน ทุน 
ทุนส ารอง หนี้สิน สิทธิและความรับผิดของสหกรณ์ตามวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด ตามมาตรา 96 การ
เลิกสหกรณ์ ตามมาตรา 70 (3) การรับทราบผลการด าเนินงานของสหกรณ์และพิจารณาว่าจะให้สหกรณ์ด าเนิน 
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ธุรกิจต่อไปหรือเลิกสหกรณ์ (กรณีสหกรณ์ขาดทุนเกินหนึ่งของจ านวนทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้ว) หากที่

ประชุมใหญ่มีมติให้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจต่อไปจะต้องพิจารณาก าหนดแผนการด าเนินงานและแนวทางปฏิบัติใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนการอ่ืนใดที่ข้อบังคับก าหนดให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้อนุญาต อนุมัติ หรือเห็นชอบ
ให้ด าเนินการได ้
          มติที่ประชุม   รับทราบและปฏิบัติ 

  5.3 รายงานผลการตรวจแนะน าส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด  

                           นายธีรวุฒิ  ใจดี  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ไดร้ายงานผลการตรวจแนะน า
ของตรวจสอบภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดังนี้ 
                ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับแจ้งจากกลุ่มตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบด้านการรับ – 
จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Paymment) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบัญชี ได้แก่
ลูกหนี้เงินยืมราชการ สินทรัพย์และวัสดุ ค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ หลักฐานการจ่าย การเบิกค่าเช่าบ้าน และการใช้
รถราชการ โดยตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการควบคุมภายใน ตามกระบวนงาน การปฏิบัติตาม
กฎหมายระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง และความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการรับเงิน 
การจ่ายเงิน และการน าส่งเงิน ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ซึ่งเป็นส่วนราชการส่วนภู มิภาค สังกัดกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพียงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565  
          มติที่ประชุม   รับทราบและปฏิบัติ 

  5.4 ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุรายปี (ฝบท.) 

                         5.4.1  แต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี 2566 
                1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 2565   
           - นายประสาน พะนอจันทร์  ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
           - นายทิวา  ศีติสาร             ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
           - นางบุศริน  ธันยาวาท        ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
           - นางสาวประกายวรรณ ไกรนารถ ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
           - นางสาวอรฉัตร  อินทรโชติ  ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ 
                 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและก าหนดราคากลาง 
           - นายวสันต์  สุขเสมอกุล      ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
           - นายอ านาจ  กูลกัลยา        ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
           - นายอนันต์  ยังสติ             ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
                3. แต่งตั้งคณะกรรมการจ าหน่ายครุภัณฑ์ช ารุด 
           - นายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง     ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
           - นางสาวชลลดา  ลี้มงคล      ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
           - นางสาวพิกุล  คุ้มปลี          ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
      5.4.2 แต่งตั้งกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ประจ าปี 2565  
                                1. งานจ้างเหมาบริการ  ในต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  จ านวน  3  ต าแหน่ง 
         - นายประสาน  พะนอจันทร์     ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
                                     - นายอนันต์  ยังสติ                ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
                                     - นายธีระศักดิ์  กิมยู่ฮะ            ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส    
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                                2. งานจ้างเหมาบริการ ในต าแหน่งพนักงานท าความสะอาด จ านวน 1  ต าแหน่ง 
                                    - นายวสันต์  สุขเสมอกุล           ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  
                                     - นายชโยดม  กัณหวงศ์           ต าแหน่ง  นิติกร                                                     
                                     - นางสาวจุฬาภา  กิสลัย          ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
                                3. งานจ้างเหมาบริการ  ในต าแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จ านวน  2  
ต าแหน่ง 
                                     - นางสาวพรรษรัชต์  ตติชรา        ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
                                     - นางสาวชลลดา  ลี้มงคล           ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
                                     - นางสาวประกายวรรณ ไกรนารถ ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

  4. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบค่าเช่าอาคารส านักงาน(กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
 1-4) 
         - นางสาวศิริวรรณ  สุขสวัสดิ์    ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
          - นางสาวภัสธิดา  วิรันทนา      ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ 
         - นางสาวจันทรจิรา  ช่วยทุกข์   ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์  
     5. แต่งตั้งคณะกรรมการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ  
                                        นข 1616 ตราด 
         - นายวสันต์  สุขเสมอกุล         ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
         - นายอนันต์  ยังสติ     ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
         - นางสาวอรฉัตร  อินทรโชติ     ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ 
                              กง 4244 ตราด 
         - นายประสาน  พะนอจันทร์     ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
         - นางสาวจุฬาภา  กิสลัย          ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
         - นางสาวศิริลักษณ์  รัยวรัก      ต าแหน่ง  นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
                                         กค 9565 ตราด 
         - นายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง       ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
         - นางบุศริน  ธันยาวาท    ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
         - นายชโยดม  กัณหวงศ์          ต าแหน่ง  นิติกร 
             กข 6559 ตราด 
         - นายธีระศักดิ์  กิมยู่ฮะ          ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
         - นายอ านาจ  กูลกัลยา          ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
         - นายชโยดม  กัณหวงศ์         ต าแหน่ง  นิติกร 
                                         กค 2988 ตราด 
         - นางสาวศิริวรรณ  สุขสวัสดิ์   ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
         - นางสาวพิกุล  คุ้มปลี           ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
         - นางสาวประกายวรรณ  ไกรนารถ ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
 
           มติที่ประชุม   รับทราบ         

 

 



 

                                                                   -33-     

                                                 

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืนๆ   

         นายธีรวุฒิ  ใจดี  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ได้แจ้งในที่ประชุมโดยสังเขป ดังนี้ 
           6.1  ก าหนดการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ของส านักงานสหกรณ์
จังหวัดตราด ครั้งที่ 9/2565 โดยก าหนดจัดฯ ในวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. 
  6.2  การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาประจ าปี 2565  
                            อาศัยอ านาจตามระเบียบสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด  ว่าด้วยการใช้เงินทุนส่งเสริม
การศึกษาและการอบรมสัมมนา พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 74 
ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 จึงมีมติประกาศให้ทุนส่งเสริมการศึกษาประจ าปี 2565 โดยมี
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
                            ประเภทของทุน 
                            1.1 ทุนเรียนดี แบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังนี้  
                                   1.1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้น ม.1 – ม.3 
       1.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม.4 – ม.6 (รวม ปวช.) 
       1.1.3 ระดับอุดมศึกษา (ปวส.,อนุปริญญา และปริญญาตรี) 
        1.2 ทุนการศึกษา แบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังนี้ 
       1.2.1 ระดับประถมศึกษา ชั้น ป.2 – ป.6 
       1.2.2 ระดับประถมตอนต้น ชั้น ม.1 – ม.3 
       1.2.3 ระดับประถมตอนปลาย ชั้น ม.4 – ม.6 (รวม ปวช.) 
       1.2.4 ระดับอุดมศึกษา (ปวส.,อนุปริญญา และอนุปริญญาตรี) 
       1.3 ทุนการศึกษาส าหรับบุตรผู้พิการของสมาชิก 
       1.4 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (ส าหรับสมาชิกเท่านั้น) 
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด หรือ เว็บไซต์ส านักงานสหกรณ์
ข้าราชการสหกรณ ์จ ากัด  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

         เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใด ๆ ในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณ และปิดประชุม 
  

                                                                                    ปิดประชุม  เวลา  12.30 น. 
 
 

                                                      สุรัตน์  อรุณรัตน์       
                                                                                                     (นางสาวสุรัตน์  อรุณรัตน์) 
                                                                                                   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 

                                                                                                    ธีรวฒุิ  ใจดี   
                                                                                                (นายธีรวุฒิ  ใจดี) 
                                                                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


