
 
รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 

ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 
คร้ังที ่9/2๕65 วันที่ 8 กันยายน ๒๕65 

ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 
 
ผู้เข้าประชุม  จำนวน  30 คน    
 
1. นายสนิท  ต้นสมบัติ                  สหกรณ์จังหวัดตราด                                             
2. นายประสาน  พะนอจันทร์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์          
3. นายธนทัศน์ ทิมกระจ่าง           ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์   
4. นายวสันต์  สุขเสมอกุล    ผู้อำนวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์  
5. นายธีรวุฒิ  ใจดี   นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ  
6. นางสาวศิริวรรณ  สุขสวัสด์ิ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2    
7. นางสาวพรรษรัชต์  ตติชรา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  
8. นายทิวา  ศีติสาร   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
9. สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ              ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ ์                         
10. นายอนันต์  ยังสติ                นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
11. นางสาวจุฬาภา  กิสลัย           นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
12. นายอำนาจ  กูลกัลยา  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน 
13. นางบุศริน  ธันยาวาท         เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน 
14. นางสาวพิกุล  คุ้มปลี   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน 
15. นายณัฐชนน  สรรพนุเคราะห์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
16. นางสาวชลลดา  ล้ีมงคล  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. นางปิยพร  บุญชู   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
27. นางสาววรัญชลี  รัตนพิทักษ์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   
28. นางสาวสุปราณี  สุขสวัสด์ิ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
29. นางสาวสุทธิรักษ์  วงษ์ทองดี  เจ้าพนักงานธุรการ 
30. นางสาวสุรัตน์ อรุณรัตน์  เจ้าพนักงานธุรการ        
                     

ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม    จำนวน  1 คน 
1. นายธีระศักดิ์  กิมยู่ฮะ            ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1              ไปราชการ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

                        เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  นายสนิท  ต้นสมบัติ  สหกรณ์จังหวัดตราด ประธานในท่ีประชุมเปิด
การประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระก่อนการประชุม 
     1. นำสวดมนต์ 
     2. กิจกรรมออกกำลังกาย 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                           1.1  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งท่ี  8/2565 เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2565 
                                  นายธีรวุฒิ  ใจดี  ตำแหน่ง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ ได้รายงานผลการเข้าร่วม
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ  ดังนี้ 
                             แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่/ย้ายไป  
                  ย้ายมา    1. นายวินัย อนันตวรางกูล  ผู้อำนวยการส่วนจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ 1 กองบริหาร
จัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ธนารักษ์พื้นท่ีตราด 
                               2. นางฐิติพร  หลาวประเสริฐ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ย้ายมา
ดำรงตำแหน่ง ประมงจังหวัดตราด 
                               3. นาพัศลินทร์  เศวตรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
สำนักงานสิงค์โปร์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราด 
                               4. นายอิษฎา  เสาวรส   ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
สำนักงานตราด ย้ายไปดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยสำนักงานมุมไบ 
สาธาณรัฐอินเดีย 
   5. นายสุรเชษฐ์  แก้วคำ ตำแหน่งนายอำเภอคลองใหญ่ ช่วยราชการกองการเจ้าหน้าท่ี 
กรมการปกครอง เป็นการประจำ  

                              รายงานความก้าวหน้าการขับเคล่ือนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนในระดับพื้นท่ี “คนตราด อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด) 

                                - จังหวัดตราด มีครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 466 ครัวเรือน 699 คน  
    - ผลการดำเนินการมีครัวเรือนเสียชีวิต 1 ครัวเรือน 1 คน และย้ายออกจากพื้นท่ี
จังหวัดตราด จำนวน 14 ครัวเรือน 16 คน เหลือครัวเรือนเป้าหมาย 451 ครัวเรือน 682 คน ครัวเรือนท่ีตก
เกณฑ์ ท้ัง 5 มิติ ได้รับการช่วยเหลือเบ้ืองต้นแล้วทุกครัวเรือน 

         มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

                  ฝ่ายบริหารท่ัวไป  ได้บรรจุรายงานการประชุมครั้งท่ี 8/2565 เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2565        
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการทุกท่านได้ทราบใน  เว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/trat/ 
“หัวข้อรายงานการประชุมจำเดือน” ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด และเปิดในท่ีประชุมให้ทุกคนได้อ่าน
พร้อมกัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม   

            มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 8/2565 เมื่อวันท่ี 3  สิงหาคม  2565 

 

http://web.cpd.go.th/trat/
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ระเบียบวาระที่  3  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคร้ังที่แล้ว           
           3.1 การชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เลิกอยู่ระหว่างชำระบัญชี   
                    นางสาวอรฉัตร  อินทรโชติ  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์  ได้รายงานความก้าวหน้าในการชำระ
บัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 
                           3.1.1  เลิกอยู่ระหว่างชำระบัญชี 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ชำระบัญชี  การดำเนินงาน 

1. สหกรณ์โคนมเมืองตราด จำกัด 
(เลิก 29 เมษายน 2556) 

นายธีระศักด์ิ  กิมยู่ฮะ ข้ันที่ 6 อยู่ระหว่างการจัดการทรัพย์สิน – หน้ีสิน 
 

2. กลุ่มเกษตรกรทำสวนช้างทูน 
(เลิก 3 ธันวาคม 2562) 

นางสาวพิกุล  คุ้มปลี ข้ันที่ 6 อยู่ระหว่างการจัดการทรัพย์สิน - หน้ีสิน 
 

สหกรณ์ เลิกระหว่างป ี ผู้ชำระบัญช ี การดำเนินงาน 

1. สหกรณ์การเกษตรอัลมาส จำกัด  
(เลิก 25 กุมภาพันธ์ 2564) 

สิบเอกวีรวัฒน์ สุริยะ ชำระบัญชีเสรจ็เรียบร้อยทำการถอนชื่อ 21 เมษายน 2565  
* ผู้ชำระบัญชีสง่มอบเอกสาร 20 พฤษภาคม 2565 

                  3.2 การแก้ไขปัญหาการทุจริต/ ข้อบกพร่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                   สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ  ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ได้รายงานการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต/ข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 10 แห่ง ณ วันท่ี 31  สิงหาคม 2565  ดังนี้ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ข้อบกพร่อง ความก้าวหน้า 

1. สหกรณ์ชาวสวน 
จังหวัดตราด จำกัด 
สถานะ : เสร็จสิ้นติดตาม 

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

- สืบทรัพย์บังคับคดีลูกหน้ีตามคำพิพากษา / ขายทรัพย์ที่ได้รับโอนมาเป็นของ
สหกรณ์ - ขายบ้านแล้ว ราคา 600,000 บาท ชำระงวดแรก 50,000 
เรียบร้อยแล้ว และชำระรายเดือนในเดือนพฤศจิกายน 2564 – กรกฎาคม 
2565 งวดละ 25,000 บาท รวมชำระทั้งสิ้น 375,000 บาท คงเหลือ 
225,000 บาท ที่เหลือผ่อนชำระตามตกลงจนกว่าจะครบถ้วน - 
- เงินยืมทดรองนายวิโรจน์จำนวน 350,000 บาท  - 
สหกรณ์ยังไม่ได้รับชำระคืน 
- คดีอาญา: ตำรวจเรียก นายวิทยา ไสยวรรณ ผู้รับมอบอำนาจกระทำการ
แทนสหกรณ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม เก่ียวกับความเสียหายที่เกิดข้ึน 
จากการกระทำของนายกนก ทรัพย์ทวี รอการดำเนินการของทางตำรวจ 

2. ร้านสหกรณ์จังหวัด
ตราด จำกัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 
 

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

- ลูกหน้ีตามคำพิพากษา นางสาวยุวพักตร์ ยอดยกมา 1 พ.ย. 63 จำนวน 
404,616.22 บาท ชำระระหว่างปี 17,500 บาท  
มีดอกเบี้ยค้างรับ 16,828.77 บาท ยอดคงเหลือ ณ ก.ค. 65 จำนวน 
412,944.99 บาท (ไม่มีชำระเพ่ิม) 
 นางวันทนีย์ ยอด 300,000 บาท คงเหลือ 251,500 บาท (ไม่มีชำระ
เพ่ิมเติม)  
- การจ่ายคืนโบนัสคณะกรรมการฯ 849,062.01 บาท ณ 30 เมษายน 2564 
รวมจ่ายคืน 402,634.26 บาท คงเหลือ 446,427.75 บาท 
ไม่มียอดชำระเพ่ิม / อยู่ระหว่างการดำเนินคดี 
- การดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม ศาลดำเนินการสืบพยานเมื่อวันที่ 21 – 22 
มิถุนายน 2565 - ยังดำเนินการสืบพยานไม่แล้วเสร็จ 
ศาลนัดสืบพยานครั้งถัดไปในวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2565   
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สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ข้อบกพร่อง ความก้าวหน้า 

3. สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งตราด
ย่ังยืน จำกัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 

 - ทุจริต 
3,847,034.50 
บาท 

- ลูกหน้ีตามคำพิพากษาชำระหน้ีติดต่อกันครบทุดงวด รวม 39 งวด (เดือน
กรกฎาคม 2562 – สิงหาคม 2565) เดือน ส.ค.65 รวมชำระทั้งสิ้น 
214,000 บาท คงเหลือ 3,633,034.50 บาท 

4. สหกรณ์การเกษตร
ส่งเสริมธุรกจิฯ 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 

- ข้อบกพร่องจาก
การดำเนินงาน 
- ลูกหน้ีการค้าค้าง
นาน 160,920 
บาท 

 - ดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการดำเนินงานของสหกรณ์ 
 (ข้อมูล ณ 31 ต.ค.64)  
- มูลค่าหุ้น ณ 30 กันยายน 2562  :  -1,388.85  
- สหกรณ์จัดทำงบการเงินส่งผู้สอบบัญชี ให้ความเห็นและประชุม
คณะกรรมการดำเนินการรับรองงบการเงินแล้ว  

5. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน
บ้านดินแดง จำกัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 

 - ทุจริต 
5,176,193.87 
บาท 

 - รับชำระ 70,000 บาท คงเหลือค้างจำนวน 5,106,193.87 บาท 
- ติดตามการสืบทรัพย์บังคับคดีลูกหน้ีตามคำพิพากษา 

6. สหกรณ์การเกษตร 
เขาสมิง จำกัด 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 
 

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

- ณ สิ้นปีบัญชี 30 มิถุนายน 2564 ปิดบัญชีเพ่ิมอีก 1 ราย รวมปิดบัญชีทั้งสิ้น
จำนวน 26 ราย คงเหลือ 9 ราย               
  เดือนสิงหาคม 2565 รวมชำระแล้วทั้งสิ้นจำนวน 6,100645 บาท คงเหลือ 
จำนวน 3,672,605 บาท 
- กรณีของนายชัชชัย ชลชีพ สหกรณ์ได้ดำเนินการทำหนังสือรับสภาพหน้ีทาง
อาญา ให้ชำระเงินให้สหกรณ์ฯ เป็นเงิน 1,202,117.46 บาท กับดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยให้ผ่อนชำระเป็นรายงวด งวดละไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท 
โดยกำหนดชำระงวดแรกวันที่ 30 กันยายน 2564 และชำระให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลา 10 ปี ณ สิงหาคม 2565  ชำระรวมทั้งสิ้น 90,000.- บาท (ไม่มี
ชำระเพ่ิมเติม)  
- กรณีนายสุขเกษม ดีชัย  อยู่ระหว่างประสานทนายความดำเนินการยึดทรัพย์
บังคับคดี  (ณ สิงหาคม 2564  ยอดคงเหลือ 73,596 บาท) 

7. สหกรณ์เครดิต 
ยูเน่ียนบ่อพลอย จก. 
- สถานะ: อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ      

- ทุจริต 
891,926.84 
บาท 

- ติดตามการดำเนินคดี ศาลดำเนินการสืบพยานโจทก์และพยานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
- ศาลนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

8. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือ
การแปรรูปฯ จก. 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 

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

คงเหลือ 30 ราย  
- เดือนสิงหาคม 2565  รับชำระเพ่ิม 31,500 บาท  รวมชำระแล้วทั้งสิน 
337,777 บาท คงเหลือ 1,791,933 บาท 

9. กลุ่มเกษตรกรทำนา
หนองโสน 
- สถานะ: เสร็จสิ้นติดตาม 
 

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

- ติดตามความก้าวหน้าการสืบทรัพย์บังคับคดี / การเรง่รดัติดตามการชำระหน้ี  
- ติดตามผลการแจ้งความดำเนินคดี 
- ดำเนินการสืบทรัพย์เพ่ือบังคับคดีในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 
พบมีที่ดินจำนวน 6 แปลง – 
- จัดจ้างทนายในการดำเนินการบังคับคดีแล้ว 
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สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ข้อบกพร่อง ความก้าวหน้า 

10. สหกรณ์กุ้งตราด จำกัด 
 

มีข้อบกพร่อง 2 ประเด็น 
ประเด็นการเบิกถอนเงิน 
150,000 บาท ได้รับการ
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ
ประเด็นข้อบกพร่องในส่วน
ที่ยังไม่รายงาน 1 ประเด็น 

- จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกบัญชใีนเดือนมกราคม 
2564 เป็นต้นมา พบว่าสหกรณ์บันทึกรายการรับ - จ่ายเงิน ไม่เป็นปัจจุบัน 
และสหกรณ์ไม่มีเอกสารให้ตรวจสอบ ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึง
ปัจจุบัน ให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณผ์ู้รับผิดชอบติดตามให้สหกรณ์
รายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่อง เพ่ือรายงานความก้าวหน้าให้ 
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  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ได้รายงานข้อสังเกตการสอบ
บัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ วันท่ี 31 สิงหาคม  2565 ดังนี้ 
                                     ข้อสังเกตการสอบบัญชีสหกรณ ์และกลุ่มเกษตรกร 
ข้อสังเกตท่ีอยู่ระหว่างการแก้ไข/ติดตามการแก้ไขจนกว่าจะแล้วเสร็จ (ปี 2562-2564) จำนวน 10 แห่ง 
กสส.1 4 แห่ง กสส.1 1. สหกรณ์การเกษตรแหลมกลัด จำกัด  
    2. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตราด จำกัด  
    3. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ตราด จำกัด  
    4. สหกรณ์สวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตราด จำกัด (รายงานครั้งแรก 25 ก.ย.) 
กสส.2  6 แห่ง กสส.2  5. สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด (ขาดการรายงาน) 
                        6. สหกรณต์ราดยางพารา จำกัด   (แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว) 
    7. สหกรณ์เกษตรเขาสมิง จำกัด    (ขาดการรายงาน) 
    8. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดินแดง จำกัด   (ขาดการรายงาน) 
    9. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จำกัด (ขาดการ
รายงาน) 
            10. กลุ่มเกษตรกรทำสวนนนทรี (รายงานครั้งแรก 25 ก.ย.)   
กสส.4 2         แห่ง             11. สหกรณ์กองทุนสวนยางบางปิดบนร่วมใจ จำกัด 
                                      12. สหกรณ์บริการเกาะช้าง จำกัด 
มติที่ประชุม  รับทราบและติดตามการดำเนินการแก้ไขข้อสังเกตจนกว่าจะแล้วเสร็จต่อไป  
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 3.4 การจัดทำงบการเงินและปิดบัญชีประจำปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2565   

                นางภณิดา  บุญเนาว์  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รายงานจัดทำงบการเงินและปิด
บัญชีประจำปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ณ วันท่ี 31  สิงหาคม 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) 

11 (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง)  
 รวม  45 29 14 1 1 5 
 สหกรณ์ภาคการเกษตร  

(แผนงานพื้นฐาน) 
  15 7 0 1 2 

 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1        

1 สก.ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด 
จำกัด 

30 ก.ย.64 ปิดไม่ได้ ต้ังแต่
ปี 63 

    1 

2 สหกรณ์กุ้งตราด จำกัด 31 ธ.ค.64       
3 สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งตราดย่ังยืน  จำกัด 31 ธ.ค.64 6 พ.ค.65 

(ถูกตีกลับ) 
  1   

4 สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและการปศุสัตว์ จำกัด 31 ธ.ค.64 31 ม.ค.65  1    
5 สหกรณ์สวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตราด จำกัด 31 ธ.ค.64 24 มี.ค.65  1    
6 สกก.ชุมชนบ้านตะกาดหนองเหี่ยง จำกัด 31 ม.ค.64 3 มี.ค.65  1    
7 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตราด 

จำกัด 
31 มี.ค.65 29 เม.ย.65 1     

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

10 สกก.เพื่ อการตลาดลูกค้ า ธ.ก .ส.ตราด 
จำกัด 

31 มี.ค.65 22 เม.ย.65 1     

11 สกก.แปรรูปอาหารบ้านเปร็ดใน จำกัด 31 มี.ค.65 26 เม.ย.65 1     
12 สหกรณ์ชาวสวนจังหวัดตราด จำกัด 30 มิ.ย.65 5 ก.ค.65 1     
13 สกย.บ้านห้วงน้ำขาว จำกัด 30 มิ.ย.65 1 ส.ค.65  1    
14 สกย.หนองโพรงพัฒนา จำกัด 30 มิ.ย.65 18 ก.ค.65 1     
15 สกย.บ้านสามง่าม จำกัด 30 มิ.ย.65 18 ก.ค.65 1     
16 สก.พัฒนาคุณภาพยางพาราตำบลห้วยแร้ง 

จำกัด 
30 มิ.ย.65 18 ก.ค.65 1     

17 สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด 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 จำกัด 30 ก.ย. 64 20 เม.ย. 65    1  
19 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำเขาสมิง จำกัด 30 ก.ย. 64 8 พ.ย. 64  1    
20 สหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด 

จำกัด 
31 มี.ค. 65 25 เม.ย. 65 1     

21 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังตัก จำกัด 30 มิ.ย. 65 29 ส.ค.65 1     
22 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ 

จำกัด 
30 มิ.ย. 65 15 ส.ค.65  1    

23 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสลัก จำกัด 30 มิ.ย. 65 17 ส.ค.65  1    
24 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านท่าโสม จำกัด 30 มิ.ย. 65 27 ก.ค.65 1     
25 สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด 30 มิ.ย. 65       
26 สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด 30 มิ.ย. 65 15 ส.ค.65  1    
27 สหกรณ์การเกษตรเทศบาลหนองบอน 

จำกัด 
31 ก.ค. 65 30 ส.ค.65 1     

28 สกก.เพื่อการแปรรูปและส่งออก จ.ตราด 
จำกัด 

31 ก.ค. 65       

29 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบำโรณ-แสนตุ้ง จำกัด 31 ก.ค. 65 30 ส.ค.65 1     
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3        

30 สหกรณ์ประมงไม้รูด จำกัด 30 มิ.ย.65 27 ก.ค.65 1     
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4        

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

จำกัด 
30 มิ.ย.65 25 ก.ค.65 1     

สหกรณ์นอกภาคการเกษตร (แผนงานพ้ืนฐาน)   13 3 1 0 2 
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1        
1 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 

จำกัด 
30 ก.ย.64 7 ต.ค.64 1     

2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด 31 ต.ค.64 4 พ.ย.64 1     
3 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จำกัด 31 ต.ค.64 3 พ.ย.64 1     
4 ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด 31 ต.ค.64 27 ก.พ.65   1   
5 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลตราด จำกัด 30 ก.ย.64 27 พ.ย.64 1     
6 สหกรณ์เดินรถตราด  จำกัด 31 ธ.ค.64 22 ก.พ.65  1    
7 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตราด  จำกัด 31 ธ.ค.64 28 ม.ค.65 1     
8 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหนองคันทรง  

จำกัด 
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 จำกัด 31 ส.ค. 64 23 ก.ย.64 1     

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

ปี 62 
    1 

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

    1 

15 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านท่าโสม จำกัด 30 มิ.ย. 65 18 ก.ค.65 1     
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3        

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

 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4        
20 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงแหลมงอบ จำกัด 31 ธ.ค. 65 28 ก.พ. 65  1    
21 สหกรณ์บริการเกาะช้าง จำกัด 31 ก.ค. 65       
สหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   0 0 0 0 1 
1 สกก.โครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม 01 จำกัด 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  19 17 2 0 0 0 
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1        

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

เทรด 
31 ธ.ค. 64 26 ม.ค. 65 1     

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

9 กลุ่มเกษตรกรทำสวนเทพนิมิต 31 มี.ค.65 26 เม.ย.65 1     
10 กลุ่มเกษตรกรทำสวนท่าโสม 31 มี.ค.65 21 เม.ย.65 1     
11 กลุ่มเกษตรกรทำสวนนนทรีย์ 31 มี.ค.65 21 มิ.ย.65  1    
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 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2        
12 กลุ่มเกษตรกรทำสวนด่านชุมพล 31 มี.ค.65 30 พ.ค.65  1    
13 กลุ่มเกษตรกรทำสวนแสนตุ้ง 31 มี.ค.65 27 เม.ย.65 1     
14 กลุ่มเกษตรกรทำไร่เขาสมิง 31 ก.ค.65       
15 กลุ่มเกษตรกรทำสวนประณีต 31 ก.ค.65       
16 กลุ่มเกษตรกรทำสวนวังตะเคียน 31 ก.ค.65 11 ส.ค.65 1     
17 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสะตอ 31 ก.ค.65 8 ส.ค.65 1     
18 กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งนนทรี 31 ก.ค.65 2 ส.ค.65 1     
19 กลุ่มเกษตรกรทำสวนหนองบอน 31 ก.ค.65 18 ส.ค.65 1     

 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4        
20 กลุ่มเกษตรกรทำสวนบางปิด 31 ธ.ค.64 27 ม.ค.65 1     
21 กลุ่มเกษตรกรทำสวนน้ำเชี่ยว 31 มี.ค.65 28 เม.ย.65 1     
22 กลุ่มเกษตรกรทำสวนคลองใหญ่ 31 มี.ค.65 27 เม.ย.65 1     

 

          3.5.1 สรุปผลการเบิก - จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565  เดือนสิงหาคม 2565  
      นายธีรวุฒิ ใจดี  ตำแหน่ง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ  ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  ต่อท่ีประชุม ดังนี้    
                   1) แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2565 

เดือน 
เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย 

ภาพรวมสะสม ภาพรวมสะสม 
กรกฎาคม 2565 คำนวณจากงบประมาณท่ีได้รับ 88.75% 
สิงหาคม 2565 คำนวณจากงบประมาณท่ีได้รับ 97.00% 
กันยายน  2565   

        
       2) มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร PO เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
งบบุคลากร 3,560,440.00          - 3,278,660.00 281,780.00 92% 

งบดำเนินงาน 3,085,106.00 53,000.00 2,844,915.74 187,190.26 86% 
งบลงทุน 203,000.00 - 203,000.00 - 100% 

งบอุดหนุน 2,170,204.88 - 2,170,204.88 - 100% 
งบรายจ่ายอื่น             - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 9,018,750.88 53,000.00 8,496,780.62 468,90.26  97% 

                                                                      
                   3) ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 

ท่ี รายการ จังหวัด กลุ่มส่งเสริม 1-4 
1 ค่าไฟฟ้า 4,247.37 3,056.68 
2 ค่าโทรศัพท์  3,203.06 961.93 
3 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4,849.24 - 
4 ค่าไปรษณีย์ 1,041.00 - 
5 ค่าน้ำประปา - 192.60  

รวม 13,340.67 4,211.21 
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งบประมาณท่ีได้รับ (ท้ังปี)          241,000.00  บาท 

 เบิกจ่าย                              210,674.36  บาท 
          คงเหลือ                                30,625.64  บาท 

*กำหนดส่ง สัญญายืม ใบสำคัญ ใบแจ้งหนี้ ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2565 

มติที่ประชุม  รับทราบ                   

3.5.2 สรุปผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เดือนสิงหาคม 2565  

การเผยแพร่/เรื่อง จำนวนครั้ง 
(ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัด) 

1. เคเบิ้ลทวีีหรือสถานีโทรทัศน์ แสงสยามเคเบิ้ลทวีีตราด - 
2. สถานีวิทยุ FM หรอื AM ในพื้นที่หรือจังหวัดขา้งเคยีง  
    - วันที่ 3 สิงหาคม 2565 
    - วันที่ 10  สิงหาคม 2565 
    - วันที่ 17  สิงหาคม 2565 
    - วันที่ 24 สิงหาคม 2565  
    - วันที่ 31 สิงหาคม 2565  

5 
 
 
 

3. หนังสือพิมพ์ทอ้งถ่ิน และ/หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน 
    - ข่าว  
    - ภาพข่าว       

 
2 
6 

4. บทความ   - 

5. จัดนิทรรศการ   
   - วันที่ 4 สิงหาคม 2565  “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในพ้ืนที่ตำบลหนองเสม็ด” 
   - วันที่ 24 สิงหาคม 2565 “โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยย้ิมให้กับประชาชน ในเขตพ้ืนที่
อำเภอเกาะช้าง” 

2 
 

6. สื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ผ่าน YOUTUBE 3 
สรุปผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ ์

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

การเผยแพร่/เร่ือง จำนวนคร้ัง 
(ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด) 

จำนวนคร้ังที่เผยแพร่ 
(ต.ค.64 – ส.ค.65) 

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

2. สถานีวิทยุ FM หรือ AM ในพ้ืนที่หรือจังหวัดข้างเคียง (ไม่ต่ำกว่า 20 ครั้ง) 22 (ครั้ง) 42 

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

4. ข่าว หรือภาพข่าวทางหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน (ไม่ต่ำกว่า 15 ครั้ง) 16 (ครั้ง) 59 

5. จัดนิทรรศการ (ไม่ต่ำกว่า 6 ครั้ง) 7 (ครั้ง) 13 

6. ผลิตสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ผ่าน YOUTUBE (ไม่ต่ำกว่า 10 เรื่อง) 11 (เรื่อง) 13 
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ตารางการจัดรายการวิทยุ 92.75 MHz   ประจำเดือน กันยายน 2565 
วัน เดือน ป ี สังกัด 

7 ก.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 

14 ก.ย. 2565 กลุ่มตรวจการสหกรณ ์

21 ก.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

28 ก.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ ์

**ทุกวันพุธ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

                             รายงานผลิตสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ผ่าน YOUTUBE 

สังกัด เร่ือง ยอดคนดู จำนวนเร่ือง 

ฝ่ายบริหารทั่วไป - วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดตราด ประจำปี พ.ศ. 2565 

- เสริมสร้างสมดุลชีวิตทำงานและกิจกรรม 5 ส สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดตราด 

- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด จัดกิจกรรมปั่นจักรยานแรลลี่
ท่องเท่ียวสวนเกษตร 
- ผลการดำเนินงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ปี 2565 

393 

477 

 

351 

172 

4 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์ 

- กระจายผลไม้เพ่ือยกระดับราคาไม่ให้ตกต่ำของสถาบันเกษตรกร 
- ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ต้ังแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 
- ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด 

471 

124 

63 

3 

กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ ์ ให้ความรู้เรื่องสหกรณ์แก่นักเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ 1,723 1 

กลุ่มตรวจการสหกรณ์ - แชร์ประสบการณ์การสืบทรัพย์ 986 1 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารการจัดการสหกรณ์ 

โครงการสง่เสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของ
เกษตรกร คทช ตราด 

418 1 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 กลุ่มเกษตรกรทำประมงชำราก 405 1 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด ต้อนรับ กลุ่ม
เกษตรกรจังหวัดยโสธรศึกษาดูงาน 

415 1 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ ่ 349 1 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ 316 1 

รวม 14 

มติที่ประชุม  รับทราบ           

 

 

 

 

 



 

                                                     -12- 

 

3.5.3 สรุปผลการใช้รถยนต์ราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2565  

ลำดับ ทะเบียน 
รถยนต์ 

จำนวน 
คร้ังที่ใช้ 

จำนวน 
(ลิตร) 

ค่าน้ำมัน 
(บาท) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

   อัตราการสิ้นเปลือง 

1. กง 4244 20 143.61 5030 1612 11.22 
2. กข 6559 20 144.14 5000 1275 8.84 
3. กค 2988 17 101.61 3560 1247 12.27 
4. นข 1616 6 89.89 3150 860 9.57 
5 กค 9565 10 159.84 5600 2040 12.76 

                 รวม 
72 639.09 22,340 5,729 

อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง  
เม่ือเทียบกับเดือนก่อน 

*อัตราการส้ินเปลืองเฉล่ีย 8.96 กม./ลิตร (ราคาน้ำมันลิตรละ 34.95 บาท) ระยะทางถัวเฉล่ียจากจำนวนน้ำมัน 
*เฉพาะเครดิตน้ำมัน  ไม่รวมน้ำมันที่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

3.5.4 สรุปผลการใช้ไปรษณีย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2565  

เดือน จำนวน  (คร้ัง) จำนวน  (บาท) 
ตุลาคม 2564 12 5,066 

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

กุมภาพันธ์ 2565 18 3,553 
มีนาคม 2565 12 1,896 
เมษายน 2565 12 2,886 

พฤษภาคม 2565 13 1,891 
มิถุนายน 2565 12 1,770 
กรกฎาคม 2565 9 1,041 
สิงหาคม 2565 12 2,886 
  มติที่ประชุม  รับทราบ     
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             3.5.5  รายงานผลการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ลำดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

1 งานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 
 

งบประมาณ บาท 275,200 216,798.05 95.13 

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

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
90 
25 

 
52.73 
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 

 
 
 
 
 
 
 

51.52 
17 

 
42.86 

9 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 

56.67 
 
 

47.37 
 
  

1.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่นำมาจัดเกณฑ์มาตรฐานกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
1.2.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อย
กว่า      
(นำมาจัดเกณฑ์มาตรฐาน 31 แห่ง) 
1.2.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ไม่น้อยกว่า 
(นำมาจัดเกณฑ์มาตรฐาน 18 แห่ง) 
1.2.3 กลุ่มเกษตรกร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 
(นำมาจัดเกณฑ์มาตรฐาน 22 แห่ง) 

 
 

ร้อยละ 
สหกรณ์ 

 
ร้อยละ 
สหกรณ์ 

 
ร้อยละ 

กลุ่มเกษตรกร 

 
 

80 
25 

 
80 
15 

 
81 
18 

 
 

51.61 
16 

 
66.67 

12 
 

90.90 
20 

 
 
 

64.00 
 

80 
 
 

11111 

1.3 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือคัดเลือกเป็น
สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 
- จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่พิจารณาคัดเลือกและ 
ส่งรายชื่อเพื่อคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 

 
 

สหกรณ์ภาค
การเกษตร 

สหกรณ์นอก
ภาคเกษตร 

กลุ่มเกษตรกร 

 
 

1 
 

1 
 

1 

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

1.4 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถจัดทำงบการเงินและปิด
บัญชีประจำปีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

แห่ง 
สหกรณ์ภาค
การเกษตร 

สหกรณ์นอก
ภาคเกษตร 

กลุ่มเกษตรกร 

76 
33 

 
21 

 
22 

46 
15 

 
14 

 
17 

60.53 
45.46 

 
66.67 

 
77.28 

2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

2.1 ตัวชี้วัดด้านการการพัฒนาธุรกิจ 
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความสามารถในการ
ให้บริการสมาชิก (การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการใช้
บริการ/ดำเนินกิจกรรมร่วมกับ สก./ก.)   
2.2.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร สมาชิกมสี่วนร่วมในการ
ใช้บริการ/ดำเนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 
2.1.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร สมาชิกที่มีส่วนร่วม
ในการใช้บริการ/ดำเนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 
2.1.3 กลุ่มเกษตรกร สมาชิกมีส่วนร่วมในการใช้บริการ/
ดำเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่า 

 
 
 
 

ร้อยละ  
สหกรณ ์
ร้อยละ 
สหกรณ์  
ร้อยละ 

กลุ่มเกษตรกร 

 
 
 
 

60  
20 
60 
13  
70 
16 

 
 
 
 

39.40 
13 

33.34 
7 

4.54 
1 

 
 
 
 
 
65..00 
 
53.35 
 

6.25 

2.2 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานการณ์ดำเนินกิจการ
ขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน (ปี 2564) 
2.2.1  สหกรณ์ ไม่น้อยกว่า 
2.2.2  กลุ่มเกษตรกร ไม่น้อยกว่า 

 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
 

3 
3 

 
 

0.43 
18.40 

 
 
 

 

2.3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีประสิทธิภาพในการดำเนิน
ธุรกิจอยู่ในระดับ 
มาตรฐานข้ึนไป  
2.3.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร มีประสิทธิภาพในการ
ดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับมาตรฐานข้ึนไป ไม่น้อยกว่า 
2.3.2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 
มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับ 
มาตรฐานข้ึนไป ไม่น้อยกว่า 
2.3.3 กลุ่มเกษตรกร 
มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับ 
มาตรฐานข้ึนไป ไม่น้อยกว่า 

 
 
 

ร้อยละ 
สหกรณ ์

 
ร้อยละ 
สหกรณ ์

 
ร้อยละ 

กลุ่มเกษตรกร 

 
 
 

90 
30 

 
90 
19 

 
25 
6 

 
 
 

42.43 
14 

 
     33.34 
        7 
 
    68.19 

15 

 
 
 
 
46.67 
 
 
36.85 
 
 
250.00 

2.4 จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออม
ของสมาชิกต่อ 
หน้ีสินของสมาชิกเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน (ปี 2564) ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
สก.ก. 

62 
47 

48.69 
37 

 
 78.73 
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ลำดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

2.5 ผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมี
กำไรประจำป ี

ร้อยละ 100 44.15  

3 ตัวชี้วัดด้านการกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

3.1 ตัวชี้วัดด้านการกำกับ ดูแล ตรวจสอบและ
คุ้มครองระบบสหกรณ ์
ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่
อยู่ระหว่างชำระบัญชี สามารถถอนชื่อได้ 

 
 

ร้อยละ 
แห่ง 

 
 

25 
1 

 
 

33.33 
1 

 
 
 
     100 

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

 
 
 

ร้อยละ 
สหกรณ ์
ร้อยละ 
สหกรณ ์
ร้อยละ 

กลุ่มเกษตรกร 

 
 
 

90 
1 

90 
1 

25 
1 

 
 
 

100 
1 
- 
- 

100 
1 

 

4 ตัวชี้วัดด้านการติดตามที่สำคัญ 

4.1 ติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด/
สิ่งก่อสร้าง ท่ีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับ
การสนับสนุนจากกรม (กพส.) 

ใช้ประโยชน์ร้อยละ 
แห่ง 

100 
 

10 

100 
 

10 

 

4.2 ติดตามการดำเนินโครงการลูกหลานเกษตรกร
กลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตร (ดำเนินการ
ต่อเน่ือง) (กพส.) 

ร้อยละ 
แห่ง 

100 
18 

    100 
18 

 

4.3 ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนิน
ธุรกิจร้านค้าสหกรณใ์นรูปแบบซูเปอร์มาเก็ต
สหกรณ์ (กพส.) 

แห่ง 1 1 100 

4.4 ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
ในระบบสหกรณ์ (กพส.) 

แปลง 7 7 100 

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

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

 กิจกรรมยกระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่ม
เกษตรกร (กลุ่มเร่งรัด) 

บาท 21,900 20,900 94.38 

1 
 
2  

ยกระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่เกษตรกร  
จากชั้น 2 สู่ชั้น 1 
ผลักดันระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตร ชัน้ที่ 3  
สู่ชั้น 2 

สก. / ก 
. 

สหกรณ ์

3 / 1 
 

1 

- 
 
- 

 

 
กิจกรรม สนับสนุนการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ บาท 1,200 1,200 100 

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

 
แปลง 
ราย 

 
7 

285 

 
7 

285 

 
100 
285 

 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 

2 งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ ์ บาท 55,000 46,930 85.32 

 งานที่ดำเนินการ 
(1) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ 

 
ครั้ง/ราย 

 
1/20 

 
1/20 

 
100 

 (2) ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจงัหวัด แห่ง 14 9 100 

 (3) ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15) แห่ง 8 8 100 

 (4) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง แห่ง 6 6 100 

 (5) จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) 

ครั้ง 4 3 75.00 

 (6) ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แห่ง 3 1 33.33 

 (7) จัดทำแผนการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียน 

แผน 1 1 100 

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ลำดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

1 โครงการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกร (กิจกรรมรองดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตร 
สมาชิกสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร) 

บาท 2,168,204.88 2,168,204.88 100 

 
ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก 
1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มหีน้ี 
เงินกู้เพ่ือการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย 

 
ราย 

 
2,590 

 
2,590 

 
100 
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2. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตรา 
ส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหน้ีสินของสมาชิกเพ่ิมข้ึน 
(สก./ก.ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 แห่ง) 

ร้อยละ 62 71.43 
 

 งานที่ดำเนินการ 
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกรเฉพาะเป้าหมายที่ผ่านการตรวจสอบและเป็
นไปตามหลักเกณฑ์ให้แล้วเสร็จ 

  
แห่ง/ราย 

บาท 

 
7/2,590 

2,168,204.88 

 
7/2,590 

2,168,204.88 

 
100 
100 

2 โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชพีเพือ่สร้าง 
รายได้ (กิจกรรมรอง นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน 
สานต่ออาชีพการเกษตร) 

บาท 17,565 17,565 100 

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

 
ราย 

 
บาท 

 
ร้อยละ 

 
4 
 

12,000 
 

3 

 
4 
 

45,000 
 

3 

 
100 

 
375 

 
100 

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

 
ราย 

 
ครั้ง/ราย 

 
ราย 

 
 
 

ราย 

 
4 
 

1/5 
 

4 
 
 
 

4 

 
4 
 

1/5 
 

4 
 
 
 

4 

 
100 

 
100 

 
100 

 
 
 

100 
 

 

3 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราช
ดำริ 

บาท 46,500 45,600 98.06 

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

 
แห่ง 

 
แห่ง 

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
1 
 

3 
 

90 
3 

 
1 
 

3 
 
- 
- 

 
100 

 
100 
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แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ลำดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

3.1 งานที่ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงกา
รอันเน่ืองมาจากพระราชดำร ิ
1. แนะนำ ส่งเสริม ติดตาม แก้ไขปัญหา 
การดำเนินงานของสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการฯ 

 
 

บาท 
แห่ง 

 
 

2,600 
1 

 
 

2,600 
1 

 
 

100 
100 

3.2 กิจกรรม สง่เสริมกจิกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน 
ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
1. แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน“
การจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในภาคทฤษฎี” 
2. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา (โรงเรียนละไม่น้อยกว่า 15 ราย)  
3. ประเมินผลการเรียนเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
4. จัดกิจกรรมบันทึกบัญชี 
5. ส่งเสริมแนะนำ 
ติดตามโครงการสง่เสริมการเชื่อมโยงกจิกรรมสหกรณ์นักเรี
ยนสู่ผู้ ปกครอง (เป้าหมายเดิมของปี 2564) 

 
 
 

บาท 
 

โรงเรียน 
ร.ร./ราย 
โรงเรียน 

ครั้ง 
โรงเรียน 

 
 
 

22,600 
 
2 

2/30 
2 
1 
1 

 
 
 

22,600 
 

2 
2/30 

2 
1 
1 

 
 
 

100 
 

100 
100 
100 
100 
100 

3.3 กิจกรรม 
ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง            
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี 
1. แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน“
การจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในภาคทฤษฎี” 
2. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา  
3. ประเมินผลการเรียนเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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. ดำเนินการกิจกรรมคลินิกสหกรณ์ ไตรมาสละ 1 ครัง้ 

บาท 
 

ครั้ง 

9,100 
 
4 

8,590 
 

3 

94.39 
 
75.00 

3.5 กิจกรรม ขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
1. แนะนำ ส่งเสริมสนับสนุน  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/ 
สมาชิกให้นำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป 
ประยุกต์ในการดำเนินงานและในการดำเนินชีวิต 
2. จัดประชุม และคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่นำ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 
และสามารถเป็นแบบอย่างได้ 

บาท 
 

แห่ง 
 
 

แห่ง 

1,900 
 
5 
 
 
2 

1,510 
 

5 
 
 

2 

79.47 
 

100 
 

    
100 
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ลำดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

4 โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
(กิจกรรมรองพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรกรของสมาชิก 
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP) 

บาท 12,480 12,480 100 

 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 

 
3.8 

 
4.2 

 
4.5 

 
21.21 
1/11 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 งานที่ดำเนินการ 
1. จัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตรปลอดภัยร่วมกับ 
สมาชิกที่ได้รับมาตรฐาน GAP 
2. แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนให้สหกรณ์จัดทำ       
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 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
และธุรกิจชุมชน 

บาท 17,600 17,600 100 

 ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก 
1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรแปรรูป 
ขยายตัวร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
3 

 
39.24 

 

 งานที่ดำเนินการ 
1. กำกับ ติดตาม แนะนำ 
ส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการ 
   (1) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน 
อุปกรณ์แปรรูป ปี 2560-2564 
ให้มีการใช้ประโยชน์อุปกรณ์ที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน 
   (2) กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที ่
ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปปี 2563 ให้มีการใช ้
ประโยชน์ที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการ 
ตามแผนการผลิตที่กำหนด 

 
 
 

แห่ง 
 
 
 

แห่ง 

 
 
 

4 
 
 
 

3 

 
 
 

4 
 
 
 

3 

 
 
 

100 
 
 
 

100 
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แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

ลำดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร บาท 53,100 53,100 100 
 

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

 
แห่ง/ราย 

พ้ืนที่ 
 

ร้อยละ 

 
 2/50 

4 
 

3 

 
2/50 

4 
 

3 

 
100 
100 

 
งานที่ดำเนินการ 
1. จัดประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด 
ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด 
2. จัดอบรมพัฒนาอาชีพของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มี 
ความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
3. แนะนำ ส่งเสริม บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
และติดตามการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ 

 
ครั้ง/ราย 

 
แห่ง/ราย 

 
พ้ืนที่ 

 
4/140 

 
2/50 

 
4 

 
1/140 

 
2/50 

 
4 

 
100 

 
100 

 
100 

 
แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

ลำดับ โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ  

2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสนิค้าเกษตร 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 

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

 
แห่ง 

 
 

แห่ง 
 
 
 

ราย 
ราย 

 
3 
 
 

6 
 
 
 

20 
18 

 
3 
 
 

6 
 
 
 

20 
18 

 
100 

 
 

100 
 
 
 

100 
100 

         มติที่ประชุม  รับทราบ     
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ระเบียบวาระที่  4  เพื่อทราบและถือปฏิบัติ           
           4.1 ฝ่ายบริหารท่ัวไป    
                           นายธีรวุฒิ  ใจดี ตำแหน่ง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ  ได้แจ้งในท่ีประชุมเพื่อทราบ
และถือปฏิบัติ ดังนี้                     
                          4.1.1 ประกาศทะเบียนลายผ้าประจำจังหวัดตราด 

       เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชะนีพันปหีลวง 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 รัฐบาลได้กำหนดจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชะนีพันปีหลวง โดยมีการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ผ้าไทยเพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เสริม ตลอดจนเพื่อธำรงรักษาและฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมแบบไทยโบราณ ท่ีกำลังจะเส่ือมสูญไปตามกาลเวลา
ให้กลับมาแพร่หลาย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ จังหวัดตราดได้ร่วมกันพัฒนาลาย
ผ้าโดยนำอัตลักษณ์ประจำจังหวัดตราด มาเป็นลายผ้า ประกอบด้วย ดอกกฤษณา อัญมณีตราด คล่ืนทะเลตราด 
โดยเรียกผ้าจังหวัดตราดนี้ว่า “กฤษณาอัญมณีเกลียวคล่ืน” 
        ในการนี้จังหวัดตราด โดยคณะกรรมการพิจารณาลายผ้าประจำจังหวัดตราด ได้มี
มติในการประชุมครั้งท่ี 1/2565 วันจันทร์ท่ี 8 สิงหาคม 2565 เห็นชอบให้ประกาศลายผ้า “กฤษณาอัญมณี
เกลียวคล่ืน”เป็นลายผ้าประจำจังหวัดตราด รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย ท้ังนี้ ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้
หน่วยงานในสังกัดทราบ  
       4.1.2 ขั้นตอนการดำเนินงานและมาตรการเร่งรัดติดตามเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และขอ
ความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue 
                                   ตามท่ีจังหวัดตราดมีนโยบายนำแพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง 
(Traffy Fondue) มาใช้สำหรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน และเชิญส่วนราชการ เข่าร่วมอบรมการใช้
งานแพลตฟอร์ม นั้น  
                                   จังหวัดตราดพิจารณาแล้ว เพื่อให้ส่วนราชการรับทราบขั้นตอนการดำเนินงานเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ และมาตรการเร่งรัดตามเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และมาตรการเร่งรัดติดตามเรรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy 
Fondue ซึ่งเป็นช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ช่องทางใหม่ ท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางการร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ ได้สะดวกทุกท่ี ทุกเวลา ตลอด 24 ช่ัวโมง และเพื่อการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว จึงขอให้ส่วนราชการ ดำเนินการ ดังนี้ 
                                1. รับทราบและถือปฏิบัติตามข้ันตอนการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และ
มาตรการเร่งรัดติดตามเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
   2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด 
โดยเฉพาะช่องทางการแจ้งร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน Facebook Line เสียงตามสาย หอกระจ่ายข่าว และติดไว้ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของสำนักงาน
อาคาร ท่ีทำการของหน่วยงาน วัด ร้านค้าชุมชน หรือสถานท่ีท่ีพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม เพื่อให้ประชาชน 
มองเห็นได้ชัดเจน  
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            3. มอบหมายและกำชับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในแพลตฟอร์ม 
Traffy Fondue เป็นประจำ และสามารถติดต่อส่ือสารได้ตลอด 24 ช่ัวโมง หากได้รับเรื่องผ่านแพลตฟอร์ม
ดังกล่าว ขอให้ดำเนินการแก้ปัญหาตามอำนาจ หน้าท่ี โดยทันทีและรายงานผลการดำเนินการภายใน 24 ช่ัวโมง 
ท้ังนี้หากมีข้อสงสัย ปัญหา อุปสรรคในการใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue สามารถสอบถามรายละเอียดเพื่อ
เติมได้ท่ี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด หมายเลขโทรศัพท์ 039-525 741 และ 082-381 1231  
        4.1.3 ขอความร่วมมือใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในการบรรจุอาหาร อาหารว่าง และ
ส่ังอาหารจากชุมชน 
        ด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่ นคงภายในจังหวัดตราด ได้ จัดประชุม
คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ในวันท่ี 29 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 
นาฬิกา ณ ห้องประชุมพลอยแดง ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด/ผู้อำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม 
        จากการประชุมดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดตราด ได้ขอความร่วมมือในการจัดประชุม สัมมนา และกิจการของหน่วยงานต่างๆการจัดอาหารและ
อาหารว่าง ขอให้งดใช้โฟมและพลาสติกในการบรรจุอาหาร โดยให้ใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมแทนและให้ส่ัง
อาหารจากชุมชนในพื้นท่ีท่ีทำกิจกรรม เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนนั้น ๆ 
        ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด/ผู้อำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด จึงขอความร่วมมือในการปฏิบัติดังกล่าว 
        4.1.4 ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงาน
ราชการดีเด่นประจำปี พ.ศ.2565 
        กองการเจ้าหน้าท่ี แจ้ง ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายช่ือผู้ได้รับการ
คัดเลือกเป็นนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นประจำปี พ.ศ.2565 ลงวันท่ี 2 กันยายน 2565 และ รายช่ือผู้ได้รับการ
คัดเลือกเป็นพนักงานราชการดีเด่นประจำปี พ.ศ.2565 ลงวันท่ี 2 กันยายน 2565  
        1. ข้าราชการท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ระดับกรม จะ
ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 3 ราย 
         2. ข้าราชการท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ระดับเขตและ
ราชการบริหารส่วนกลาง ท้ัง 2 สาขา  ซึ่งจะได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 18 ราย   
  
         3. พนักงานราชการท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานราชการดีเด่นระดับกรม จะ
ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 2 ราย   
         4. พนักงานราชการท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานราชการดีเด่น ระดับ
ราชการบริหารส่วนกลางและระดับเขต ซึ่งจะได้รบัโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 10 ราย  
                                     ท้ังนี้  สามารถ เข้าไปดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าท่ี 
http://office.cpd.go.th/personnel/   
       4.1.5 การทบทวนอำนาจหน้าท่ีของผู้ประสานราชการอำเภอ    
      ตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่ี กษ 1102/2618 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2559 
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอีกหน้าท่ีหนึ่ง โดยได้มอบหมายให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
คัดเลือกข้าราชการในสังกัดเป็นผู้ประสานราชการกับอำเภอ ๆ ละ 1 คน เพื่อปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีตาม
กฎหมายและระเบียบต่างๆ ขับเคล่ือนภารกิจสำคัญตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพื่อให้งานด้านการส่งเสริมและ 
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พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงทำงานบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีอำเภอท่ีรับผิดชอบ นั้น  
    กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบูรณาการ การทำงานในพื้นท่ีอำเภอท่ี
รับผิดชอบสอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงกำหนดอำนาจหน้าท่ีของผู้
ประสานงานราชการอำเภอใหม่ ดังนี้ 
   1. มีหน้าท่ีปฏิบติัราชการร่วมกับส่วนราชการอำเภอ เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพืน้ท่ีรับผิดชอบ 
   2. ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำภารกิจ ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
งานสหกรณ์ 
   3. รับฟังปัญหา ความต้องการ พร้อมท้ังให้ความช่วยเหลือในภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมงานสหกรณ์ 
   4. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้แทนของหน่วยงานอื่นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบูรณา
การการทำงานในพื้นท่ีอำเภอท่ีรับผิดชอบ ให้สามารถขับเคล่ือนภารกิจสำคัญตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนในพื้นท่ีอำเภอท่ีรับผิดชอบ และอำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 
   5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ี
ได้รับมอบหมาย  
   ท้ังนี้ เพื่อให้การประสานงานไม่ส่งผลกระทบกับการปฏิบัติงานในภารกิจหลักรวมถึง
งบประมาณของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดให้สหกรณ์จังหวัดพิจารณามอบหมายบุคลากรในภารกิจด้านการประสาน
ราชการอำเภอตามความเหมาะสมเท่าท่ีจำเป็นต้องมี 
          มติที่ประชุม  รับทราบ 

          4.2 กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์  
                           นางสาวอรฉัตร  อินทรโชติ  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2565  ดังนี้  
                           4.2.1  โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 
สยามบรมราชกุมาร 
                                    วันท่ี 4 สิงหาคม  2565 นายสนิท  ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วย    
นายวสันต์ สุขเสมอกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ และสิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ ผู้อำนวยการกลุ่ม
ตรวจการสหกรณ์  เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 
สยามบรมราชกุมาร โดยมีนายชำนาญวิทย์  เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
คลินิก ณ วัดโคก หมู่ท่ี 6  ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด ท้ังนี้  มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
แ ล ะ ส ห ก ร ณ์  เข้ า ร่ ว ม โค ร ง ก ารอ ย่ า งพ ร้ อ ม เพ รี ย ง กั น   โด ย ส ำนั ก ง าน ส ห ก ร ณ์ จั ง ห วั ด ต ร า ด                                  
ออกหน่วยให้บริการคลินิกสหกรณ์  มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้หลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์  พร้อม
ท้ังเปิดคลินิกให้คำปรึกษาด้านการสหกรณ์พร้อมท้ังมอบของท่ีระลึก (กล่องพลาสติก) ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
โดยมีประชาชนสนใจเข้ารับบริการคลินิกสหกรณ์ และลงทะเบียนขอรับต้นกล้ากัญชา จำนวน 50 คน  
                         4.2.2  โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom Meeting 
                                   วันท่ี 24 สิงหาคม 2565 นายสนิท   ต้นสมบัติ   สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วย 
นายวสันต์  สุขเสมอกุล ผู้อำนวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ และนางสาวเกษเกล้า อินทะกูล นักทรัพยากร
บุคคล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ท่ี 3 จังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร 
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สหกรณ์ผ่านระบบ Zoom Meeting มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และถ่ายทอดความรู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าท่ีอาสาสมัครสหกรณ์ กลุ่มเป้าหมายอาสาสมัครสหกรณ์ 
                                จังหวัดตราด จำนวนท้ังส้ิน 18 คน  โดยมีการถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Zoom 
Meeting จากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 3 จังหวัดชลบุรี 
                         4.2.3  สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2565      
ท่ี ประเภทสหกรณ์ รวม

ทั้งหมด 
ไม่นำมาจัด
มาตรฐาน 

นำมาจัด 
มาตรฐาน 

ดีเลิศ 
(A) 

ดีมาก 
(B) 

ดี 
(C) 

ไม่ผ่าน 
(F) 

รวม 

1 สหกรณ์การเกษตร 32 4 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 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 6 2 4 2 - - 1 3 

 56 8 48 10 6 - 8 24 
   
สหกรณ์ที่ไม่นำมาจัดมาตรฐาน (7 แห่ง) 
1. สหกรณ์การเกษตรโครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม 01 จำกัด (หยุดดำเนินธุรกิจ) 
2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดินแดง  จำกัด (หยุดดำเนินธุรกิจ) 
3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าหาดสามัคคี  จำกัด (หยุดดำเนินธุรกิจ) 
4. สหกรณ์ชาวสวนจังหวัดตราด  จำกัด (หยุดดำเนินธุรกิจ) 
5. สหกรณ์โคนมเมืองตราด  จำกัด (ชำระบัญชี) 
6. สหกรณ์การเกษตรอัลมาส  จำกัด (ชำระบัญชี) 
7. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่รวมใจสามัคคี จำกัด (จัดต้ังใหม่ไม่ครบสองปี) 
8. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหาดเล็ก จำกัด (จัดต้ังใหม่ไม่ครบสองปี) 
                           4.2.4 สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ 2565 
ท่ี ประเภทกลุ่ม

เกษตรกร 
จำนวนกลุ่มเกษตรกร

รวมทั้งหมด 
นำมาจัด

มาตรฐาน (กลุ่ม) 
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

หมายเหตุ 

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

รวมทั้งสิ้น 23 21 20 1  
 
กลุ่มเกษตรกรที่ไม่นำมาจัดมาตรฐาน 
1. กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองโสน (หยุดดำเนินธุรกิจ)  
2. กลุ่มเกษตรกรทำสวนช้างทูน (ชำระบัญชี) 
3. กลุ่มเกษตรกรทำไร่สับปะรดตราดแฟร์เทรด (ไม่ผ่านเกณฑ์) 
             ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจะปิดระบบประเมิน ในวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 
และจะเปิดระบบให้แก้ไขในวันท่ี 15 กันยายน 2565  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
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             จากการตรวจสอบแบบรายงานประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2565 มี
สหกรณ์ท่ีต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องจำนวน 3 สหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
             - สหกรณ์การเกษตรแหลมกลัด จำกัด   เกณฑ์ข้อท่ี 6 (ข้อท่ี 118-124 ) ไม่ได้ทำการประเมิน 
             - สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสามง่าม จำกัด  เกณฑ์ข้อท่ี 1 (ข้อท่ี 1-3 ) ไม่ได้ทำการประเมิน 
             - สหกรณ์พัฒนาคุณภาพยางพาราห้วยแร้ง จำกัด เกณฑ์ข้อท่ี 3 (ข้อท่ี 87-90 ) ไม่ได้ทำการประเมิน 
             เกณฑ์ข้อท่ี 5 (ข้อท่ี 109-112 ) ไม่ได้ทำการประเมิน ขอให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ท่ีดูแล
รับผิดชอบสหกรณ์ท้ังสามแห่ง ดำเนินการประเมินให้ถูกต้อง ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะเปิดระบบประเมิน
มาตรฐานสหกรณ์ให้ดำเนินการแก้ไขในวันท่ี 15 กันยายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. 

         มติที่ประชุม   รับทราบ                                     

        4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
                 นายประสาน  พะนอจันทร์ ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญ  ได้กล่าวรายงาน   ผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2565 ดังนี้ 
        4.3.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการปลูกกัญชา 1 ล้านต้น เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ใน
ครัวเรือนและทางการแพทย์                             

 
 วันท่ี 22 – 26 สิงหาคม 2565 

การกระจายต้นกล้ากัญชา จำนวนราย จำนวนต้น 
ลงทะเบียนผ่านเว็บ 462 925 
Walk in 51 102 
รวมทั้งส้ิน 513 1026 
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                   ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการกระจายต้นกล้ากัญชา ครั้งท่ี 2 ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 
กันยายน 2565  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 

                   4.3.2 รายงานปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร             

 

 
 
         

       มติที่ประชุม   รับทราบ    

4.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
                  นายธนทัศน์  ทิมกระจ่าง ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2565 ดังนี้ 
                     4.4.1  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  

วงเงิน ปกติ (ล้านบาท) พิเศษ (ล้านบาท) รวม (ล้านบาท 
จัดสรร 17.05 18.00 35.05 
จ่ายเงินกู้ 17.05 16.00 33.05 

ร้อยละการเบิกจ่าย 94.29% 
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                   โครงการปกติ 
ท่ี ชื่อสหกรณ์ เงินกู้ (บาท) วัตถุประสงค์ การดำเนินงาน 
1 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองแก้ว-ปะอา จำกัด 

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

2 สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านตะกาดหนองเหี่ยง จำกัด 50,000 จัดหาสินค้า เบิกจ่ายแล้ว 
3 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสลัก จำกัด 1,500,000 

1,000,000 
ให้สมาชิกกู ้
รวบรวมยาง 

เบิกจ่ายแล้ว 
 

4 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ จำกัด 600,000 ให้สมาชิกกู ้ เบิกจ่ายแล้ว 
5 สหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง จำกัด 1,200,000 ให้สมาชิกกู ้ เบิกจ่ายแล้ว 
6 สหกรณ์บริการเกาะช้าง จำกัด 200,000 ให้สมาชิกกู ้ เบิกจ่ายแล้ว 
7 สหกรณ์การเกษตรเทศบาลตำบลหนองบอน จำกัด 4,000,000 ให้สมาชิกกู ้ เบิกจ่ายแล้ว 
8 สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุง้ตราดย่ังยืน จำกัด 3,000,000 รวบรวมผลผลิต เบิกจ่ายแล้ว 
9 ร้านสหกรณ์จงัหวัดตราด จำกัด 5,000,000 จัดหาสินค้ามา

จำหน่าย 
เบิกจ่ายแล้ว 

 รวม 17,050,000        100% 
                       จ่ายเงินกู้  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   โครงการพิเศษ ดอกเบี้ย 1 % 
ท่ี สหกรณ์ เงินกู้ (บาท) วัตถุประสงค์ ผลดำเนินงาน 
1 สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด 3,000,000 รวบรวมผลไม้ เบิกจ่ายแล้ว 
2 สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด 3,000,000 รวบรวมผลไม้ เบิกจ่ายแล้ว 
3 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ตราด จำกัด 3,000,000 รวบรวมผลไม้ เบิกจ่ายแล้ว 
4 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จำกัด 3,000,000 รวบรวมผลไม้ เบิกจ่ายแล้ว 
5 สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด 300,000 ภัยแล้ง เบิกจ่ายแล้ว 
6 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ จำกัด 400,000 พัฒนาอาชีพ เบิกจ่ายแล้ว 
7 สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งตราดย่ังยืน จำกัด 2,000,000 จั ด ห า สิ น ค้ า ม า

จำหน่ายอาหารกุ้ง 
เบิกจ่ายแล้ว 

8 สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านตะกาดหนองเหี่ยง จำกัด 500,000 New Normal เบิกจ่ายแล้ว 
9 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตราด จำกัด 800,000 ให้สมาชิกกู้ เบิกจ่ายแล้ว 

10 สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จำกัด 2,000,000 จัดหาปุ๋ย 12 ก.ย.65 
 รวม 18,000,000   
 
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565    รับชำระหนี้   
ท่ี สหกรณ์ เงินกู้ (บาท) วัตถุประสงค์ ผลดำเนินงาน 
1 ร้านสหกรณ์จงัหวัดตราด จำกัด 7,000,000 ซื้อที่ดินก่อสร้าง ชำระแล้ว 
2 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองแก้ว-ปะอา จำกัด 500,000 สมาชิกกู ้ ชำระแล้ว 
3 สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด 70,000 สมาชิกกู้ (ลูกหลาน) ชำระแล้ว 
4 สหกรณ์การเกษตรบ้านตะกาดหนองเหี่ยง จำกัด 50,000 จัดหาสินค้า ชำระแล้ว 
5 สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด 50,000 สมาชิกกู้ (ลูกหลาน) ชำระแล้ว 
6 สหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง จำกัด 1,600,000 สมาชิกกู ้ ชำระแล้ว 
7 สหกรณ์บริการเกาะช้าง จำกัด 200,000 สมาชิกกู้  ชำระแล้ว 
8 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ จำกัด 600,000 สมาชิกกู ้ ชำระแล้ว 
9 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสลัก จำกัด 2,000,000 สมาชิกกู้  ชำระแล้ว 

10 สหกรณ์การเกษตรเทศบาลตำบลหนองบอน จำกัด 4,000,000 สมาชิกกู้ ชำระแล้ว 
11 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสลัก จำกัด 500,000 รวบรวมยางพารา ชำระแล้ว 
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ท่ี สหกรณ์ เงินกู้ (บาท) วัตถุประสงค์ ผลดำเนินงาน 
12 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตราด จำกัด 800,000 สมาชิกกู ้ ชำระแล้ว 
13 สหกรณ์การเกษตรแปรรูปอาหารบ้านเปร็ดใน จำกัด 300,000 สมาชิกกู ้ ชำระแล้ว 
14 สหกรณ์สง่เสริมธุรกจิภาคเกษตรจังหวัดตราด จำกัด 2,000,000 จัดหาปุ๋ย ชำระแล้ว 
15 สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านตะกาดหนองเหี่ยง จำกัด 440,000 สมาชิกกู ้ ชำระแล้ว 
16 สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งตราดย่ังยืน จำกัด 5,000,000 จัดหาอาหารกุ้ง ชำระแล้ว 
17 ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด 12,000,000 จัดหาสินค้ามาจำหน่าย ชำระแล้ว 
18 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ จำกัด 400,000 สมาชิกกู ้ ชำระแล้ว 
19 สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด 3,000,000 รวบรวมผลไม ้ ชำระแล้ว 
20 สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด 3,000,000 รวบรวมผลไม ้ ชำระแล้ว 
21 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ตราด จำกัด 3,000,000 รวบรวมผลไม ้ ชำระแล้ว 
22 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด 

จำกัด 
3,000,000 รวบรวมผลไม ้ ชำระแล้ว 

 รวม 39,510,000   
     สหกรณ์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ คร้ังที่ 4/2565 
ท่ี สหกรณ์ จำนวนเงินที่ขอกู้ 

1 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสลัก จำกัด 1,000,000 
2 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตราด จำกัด 800,000 
3 สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านตะกาดหนองเห่ียง จำกัด 500,000 
4 ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด 5,000,000 
5 สหกรณ์ผู้เล้ียงกุ้งตราดยั่งยืน จำกัด 5,000,000 
6 สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จำกัด 2,000,000 

 รวม 49,510,000 
 
เตือนชำระหนี้    ภายใน 30 กันยายน 2565 
         1. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเนินดินแดง จำกัด  
             โครงการ เสาหลักยางพาราจำนวนเงินต้น 1 ,000,000 บาท 
         2. สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จำกัด       การดำเนินคดี เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์รวบรวมผลศาลส่ัง (บังคับคดี) ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 
2561  
          3. สหกรณ์ชาวสวนจังหวัดตราด จำกัด 
               สัญญาลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2557 จำนวนเงิน  2 ,400,000.- บาท วัตถุประสงค์เพื่อ   
จัดหาสินค้า (ปุ๋ย) มาจำหน่าย เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2565 ชำระต้นเงิน 18,543.26 บาท ดอกเบี้ย 
6,456.74 บาท รวมเงิน 25,000.- บาท คงเหลือต้นเงินท้ังส้ิน จำนวน  830,721.66 บาท  

ดำเนินคดี 
          1. สหกรณ์สวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตราด   จำกัด 
               สัญญาท่ี 17/62 จัดหาสินค้ามาจำหน่าย ต้นเงิน 778,849 บาท ดอกเบี้ย 43,146 บาท   
ค่าปรับ 86,292 บาท สัญญาท่ี 18/62 รวบรวมปาล์มน้ำมัน ต้นเงิน 1,190,389 บาท ดอกเบี้ย   
65,943 บาท ค่าปรับ 131,888 บาท รวม 2,296,507 บาท ส่งเรื่อง อัยการการดำเนินคดี ภายใน     
กันยายน  2565  
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แผนงาน/โครงการ   ปี งบประมาณ พ.ศ.2566    โครงการปกติ 
 

ท่ี ชื่อสหกรณ์ เงินกู้ (บาท) วัตถุประสงค์ การดำเนินงาน 

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

2. สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านตะกาดหนองเหี่ยง จำกัด 50,000.- จัดหาสินค้า 
 

3. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสลัก จำกัด 2,000,000.- 
500,000 

ให้สมาขิกกู้ 
รวบรวมยาง 

 

4. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ จำกัด 600,000.- ให้สมาชิกกู ้
 

5. สหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง จำกัด 1,200,000.- ให้สมาชิกกู ้
 

6. สหกรณ์บริการเกาะช้าง จำกัด 200,000.- ให้สมาชิกกู ้
 

7 สหกรณ์การเกษตรเทศบาลตำบลหนองบอน จำกัด 4,000,000 ให้สมาชิกกู ้  

8 ส.เคหสถานบ้านมั่นคงตราด จำกัด 800,000 ให้สมาชิกกู ้  

รวม 9,850,000   

แผนงาน/โครงการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566   โครงการพิเศษ  1% 

ที่ สหกรณ์ เงินกู้ (บาท) วัตถุประสงค์ ผลดำเนินงาน 

1 สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด 3,000,000.- รวบรวมผลไม ้
 

2 สกก.เพ่ือการแปรรูปและส่งออก จ.ตราด จก 3,000,000.- รวบรวมผลไม ้
 

3 ร้านสหกรณ์จงัหวัดตราด จำกัด 12,000,000.- จัดหาสินค้ามาจำหน่าย 
 

4 สกก.เทศบาลตำบลหนองบอน จำกัด 1,000,000 ให้สมาขิกกู้ 
 

5 สกย.บ้านเสนาณรงค์  จำกัด 600,000 ให้สมาชิกกู ้
 

6 สกก.ชุมชนบ้านตะกาดหนองเหี่ยง จำกัด 500,000 ให้สมาชิกกู ้
 

7 สกย.บ้านสลัก  จำกัด 500,000 รวบรวมยางพารา 
 

8 สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุง้ตราดย่ังยืน  จำกัด 5,000,000 จัดหาสินค้ามาจำหน่าย
อาหารกุ้ง 

 

9 สหกรณ์สง่เสริมธุรกจิภาคเกษตรจังหวัดตราด  
จำกัด 

200,000 จัดหาสินค้ามาจำหน่าย 
ปุ๋ย 

 

 รวม 27,600,000   
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กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็ง  ปลอดดอกเบี้ย กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 
2565 

ที่ กลุ่มเกษตรกร เงินกู้ (บาท) วัตถุประสงค์ การดำเนินงาน 

1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนหนองบอน 1,000,000 จัดหาปัจจัยการผลิต 
 

2. กลุ่มเกษตรกรทำสวนท่าโสม 1,000,000 จัดหาปัจจัยการผลิต 
 

3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนอ่าวใหญ่ 1,000,000 จัดหาปัจจัยการผลิต 
 

4. กกลุ่มเกษตรกรทำสวนห้วงน้ำขาว 900,000 จัดหาปัจจัยการผลิต 
 

5. กลุ่มเกษตรกรทำสวนสแสนตุ้ง 900,000 จัดหาปัจจัยการผลิต 
 

6. กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าพริก 900,000 จัดหาปัจจัยการผลิต 
 

7 กลุ่มเกษตรกรทำสวนเทพนิมิต 800,000 จัดหาปัจจัยการผลิต  

8 กกลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งนนทรีย์ 500,000 จัดหาปัจจัยการผลิต  

9 กลุ่มเกษตรกรทำสวนวังตะเคียน 500,000 จัดหาปัจจัยการผลิต  

10 กลุ่มเกษตรกรทำสวนประณีต 500,000 จัดหาปัจจัยการผลิต  

รวม 8,000,000   

กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มเกษตรกรที่จะขอเข้าร่วมโครงการ ปี 2565 
        กลุ่มเกษตรกร ท่ีจะขอเข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ปีที่ 2  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1,2,4  
สำรวจความต้องการเงินกู้ของกลุ่มเกษตรกร ที่มีความต้องการเงินทุน แจ้งกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการ
สหกรณ์  ประมาณ  เดือนเมษายน  2566 
โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   

ที่ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ชดเชยรอจัดสรร ชดเชยปี 65 คงเหลือ 

1. สกก.เมืองตราด จำกัด 2,544,112 1,236,173 1,307,939 

2. สกก.เขาสมิง  จำกัด 441,658 214,600 227,058 

3 สกก.บ่อไร่ จำกัด 679,734 330,280 349,454 

4. สกก.แหลมกลัด จำกัด 156,024 75,811 80,212 

5. สกก.แหลมงอบ 605,455 294,188 311,267 

6. ส.แปรรูปอาหารบ้านเปร็ดในจำกัด 19,076 9,262 9,807 

7. ก.ทำสวนอ่าวใหญ่ 16,221 7,882 8,338 
 

รวม 4,462,283 2,168,204 2,294,079 
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                   4.4.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ    คทช. 
                              สรุป ผลการดำเนินงาน 
                              1.จัดประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จำนวน 4 ครั้ง  
                              2.จัดอบรมพัฒนาอาชีพ 
                        - สกก.ชุมชนบ้านตะกาดหนองเหี่ยง จำกัด      สมาชิก 25 ราย 
                        - กลุ่มเกษตรกรทำประมงชำราก   สมาชิก 25 ราย 
                  4.4.3 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
                             ผลการดำเนินงาน จัดซื้อหนี้สหกรณ์ ปี 2565  จำนวน  2 สหกรณ์ 
                             1. สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ จำกัด  สมาชิก 5 ราย เงิน 1,147,763 บาท 
                             2. สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด  สมาชิก 2 ราย เงิน 1,557,110  บาท 
รวมซื้อหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สมาชิก 7 ราย เงิน 2,704,873 บาท 
                  4.4.4 อุทกภัย 
                            สำรวจสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  สำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดตราด แจ้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   สำรวจสมาชิกท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รายงาน
จังหวัด ภายใน วันท่ี 30 กันยายน 2565 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ รายงาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์  ต่อไป 

        มติที่ประชุม   รับทราบ    

          4.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์    
                  สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ  ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2565 ดังนี้ 
                4.5.1  การติดตามความเคล่ือนไหวข้อบกพร่องจากเหตุทุจริต 
                           นายกรัฐมนตรี มีคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการแก้ไขปัญหาทุจริตในสหกรณ์เพื่อดำเนินการ 
ตรวจสอบทุจริตในสหกรณ์ ตลอดจนเร่งรัด ติดตาม การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการทุจริตในสหกรณ์  
ให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ ดำเนินการติดตามเร่งรัดสหกรณ์ให้เรียกมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดขึ้น*** 
 

ลำดับ รายชื่อสหกรณ์ ความเสียหาย(บาท) คงเหลือ  (บาท) 

1 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดินแดง จำกัด 5,176,193.87 5,106,193.87 

2 ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด 5,889,210.06 2,451,533.25 

3 สหกรณ์ผู้เล้ียงกุ้งตราดยั่งยืน จำกัด 3,947,034.50 3,649,034.50 

             
          4.5.2  รายงานข้อมูลสินทรัพย์สภาพคล่อง 
                    ขอให้แนะนำและแจ้งสหกรณ์ให้ส่งรายงานก่อนวนัท่ี 15 ของทุกเดือน  เนื่องจากสำนักงานฯ 
จะต้องรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
                 มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.6  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1         

                 นางสาวชลลดา  ล้ีมงคล  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2565  ดังนี้   
                4.6.1 ประชุมใหญ่ประจำปี 
                        วันท่ี 11 สิงหาคม 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ มอบหมายให้  นางสาวชลลดา ล้ีมงคล 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนางสาวพิมลรัตน์ ทิมดอน นักวิชาการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปีบัญชีส้ินสุด 31 มีนาคม 2565 ของ กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ท่าพริก ณ ศาลาบ่อโห่ง  ตำบลท่าพริก 
อำเภอเมือง จังหวัดตราด กลุ่มเกษตรกรมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 7,321.70 บาท กลุ่มเกษตรกรได้จัดสรร
กำไรตามข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร 
                             วัน ท่ี 11 สิงหาคม 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ มอบหมายให้  นางสาวชลลดา ล้ีมงคล 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนางสาวพิมลรัตน์ ทิมดอน นักวิชาการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปีบัญชีส้ินสุด 31 มีนาคม 2565 ของ กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าพริก ณ ศาลาบ่อโห่ง ตำบลท่าพริก อำเภอ
เมือง จังหวัดตราด กลุ่มเกษตรกรมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 7,588.23 บาท กลุ่มเกษตรกรได้จัดสรรกำไรตาม
ข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร 
                        วัน ท่ี 16 สิงหาคม 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ มอบหมายให้  น างสาวพิมลรัตน์  ทิมดอน 
นักวิชาการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีส้ินสุด 31 มีนาคม 2565 ของ ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรตราด จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด ชุมนุมสหกรณ์มีผลการดำเนินงาน                 
กำไรสุทธิ 32,047.58 บาท ชุมนุมสหกรณ์ได้จัดสรรกำไรตามข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ 
                      วันท่ี 23 สิงหาคม 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ มอบหมายให้ นางสาวชลลดา ล้ีมงคล นักวิชาการ
สหกรณ์ปฏิบัติการ และนางสาววรัญชลี รัตนพิทักษ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปีบัญชีส้ินสุด 31 มีนาคม 2565 ของ สหกรณ์การเกษตรแปรรูปอาหารบ้านเปร็ดใน จำกัด ณ ของ 
สหกรณ์การเกษตรแปรรูปอาหารบ้านเปร็ดใน จำกัด สหกรณ์มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 104 ,901.60 บาท 
สหกรณ์ได้จัดสรรกำไรเป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ ์
                   วันท่ี 24 สิงหาคม 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ มอบหมายให้ นางสาวพิมลรัตน์ ทิมดอน นักวิชาการ
สหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีส้ินสุด 31 มีนาคม 2565 ของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง
หนองคันทรง จำกัด ณ ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง สหกรณ์มีผลการดำเนินงาน                 
กำไรสุทธิ 121,101.17 บาท สหกรณ์ได้จัดสรรกำไรตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
                    วันท่ี 24 สิงหาคม 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ มอบหมายให้  นางสาวชลลดา ล้ีมงคล นักวิชาการ
สหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีส้ินสุด 31 มีนาคม 2565 ของ สหกรณ์การเกษตร
แหลมกลัดจำกัด ณ ศาลาวัดท่าเส้น จำกัด สหกรณ์มีผลการดำเนินงานขาดสุทธิ 552,335.85 บาท ซึ่งได้แนะนำ
ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนได้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าท่ีของตนเองในฐานะสมาชิกสหกรณ์ 
                    วันท่ี 26 สิงหาคม 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ มอบหมายให้นายธีระศักด์ิ กิมยู่ฮะ ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริม 1  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีส้ินสุด 31 มีนาคม 2565 ของสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด 
จำกัด ณ ศาลาการเปรียญ วัดหนองบัว จ.ตราด สหกรณ์มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 5 ,311,296.42บาท 
สหกรณ์ได้จัดสรรกำไรเป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์  
                วันท่ี 26 สิงหาคม 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ มอบหมายให้  นางสาวชลลดา ล้ีมงคล นักวิชาการ
สหกรณ์ปฏิบัติการ  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีส้ินสุด 31 มีนาคม 2565 ของสหกรณ์การเกษตร
เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ตราดจำกัด ณ อาคารพระราชเขมากร ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายสัจจะ วัดไผ่ล้อม จ.ตราด 
สหกรณ์มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 189,834.38 บาท สหกรณ์ได้นำกำไรสุทธิไปหักขาดทุนสะสมของสหกรณ์  
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                  วันท่ี 27 สิงหาคม 2565 สหกรณ์กุ้งตราด จำกัด ได้ประชุมใหญ่ ประจำปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 
2564 เพื่อกำหนดแผนดำเนินงานของสหกรณ์ โดยไม่มีงบการเงิน 
                  วันท่ี 28 สิงหาคม 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ มอบหมายให้นายธีระศักด์ิ กิมยู่ฮะ ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริม 1  เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี2565 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำกัด ณ ห้องประชุมโรงเรียน
อนุบาลตราด เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ฯ หมวด 9 ผู้ตรวจสอบกิจการ และพิจารณาแก้ไข
เพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2565 

          4.7  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  2 

                  นางสาวประกายวรรณ  ไกรนารถ  ตำแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ได้กล่าวรายงาน    
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2565  ดังนี้ 
                  4.7.1  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
                            วันท่ี 5 สิหาคม 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาว
ศิริวรรณ สุขสวัสด์ิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมด้วย นางสาวประกายวรรณ ไกรนารถ ตำแหน่ง 
นักวิชาการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนสูงสามัคคี จำกัด เพื่อแนะนำส่งเสริม
สหกรณ์ให้ดำเนินงานเป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้การ
ดำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปโดยเรียบร้อย  
                           วันท่ี 10 สิงหาคม 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยสิบเอก
วีรวัฒน์ สุริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ และเจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านสลักร่วมใจพัฒนา จำกัด เป็นการเข้าเย่ียมเยียนสหกรณ์ เพื่อ
พบปะคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ติดตามผลการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ และประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการลูกหนี้ ท้ังนี้ได้แนะนำให้สหกรณ์ตระหนักถึงระบบการควบคุมภายในท่ีดี และการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
ให้เป็นไปตามพ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ และกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง  
                         วันท่ี 19 สิงหาคม 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาว
ศิริวรรณ สุขสวัสด์ิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ย
นบ่อพลอย จำกัด  เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ และแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ให้ดำเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกสูงสุด สร้างความเช่ือมั่นให้สมาชิกมีส่วนร่วมธุรกิจกับสหกรณ์ 
การควบคุมค่าใช้จ่าย ประเมินเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายกับแผนงานงบประมาณประจำปีของสหกรณ์ เพื่อให้
ทราบฐานะทางการเงินของสหกรณ์ และบริหารงานให้มีสภาพคล่อง ดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในท่ีดี 
โดยมอบหมายหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนและปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายนั้น 
เพื่อให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง เจริญรุ่งเรือง เป็นท่ีพึ่งของมวลสมาชิกได้อย่างมั่นคง ต่อไป 
                 4.7.2 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  
                          วันท่ี 26 สิงหาคม 2565 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้ เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำสวนท่าโสม (ปีบัญชีส้ินสุด 31 มีนาคม 2565) 
ณ วัดท่าโสม ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์  พิจารณา
อนุมัติแผนการดำเนินงานงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของสหกรณ์ การพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  
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การดำเนินงานสหกรณ์มีผลกำไรสุทธิ 23 ,311.79 บาท สามารถมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายใน
กำหนดเวลา 150 วัน ท้ังนี้ได้แนะนำสหกรณ์ให้สมาชิกได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองตลอดจนการมีส่วน
ร่วมในการทำธุรกิจกับสหกรณ์ และการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เพื่อพัฒนาให้เป็น
กลุ่มเกษตรท่ีเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

           4.8   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  3  
                   นางสาวพรรษรัชต์  ตติชรา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ได้กล่าวรายงาน ผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2565  ดังนี้  
                   4.8.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
                            วันท่ี 19 สิงหาคม 2565  นางสาวพรรษรัชต์  ตติชรา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม     
สหกรณ์ 3 พร้อมด้วยนางสาวภัสธิดา  วิรันทนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหสถานบ้าน
มั่นคงหาดเล็ก จำกัด เพื่อติดตามการจ้างเหมาปรับพื้นท่ีในการก่อสร้างบ้าน ให้สหกรณ์ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย
การจัดซื้อ จัดจ้าง  
                          วันท่ี 22 สิงหาคม 2565 นางสาวพรรษรัชต์  ตติชรา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 
พร้อมด้วย นางสาวภัสธิดา  วิรันทนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง     
คลองใหญ่ จำกัด เพื่อติดตามหนี้ค้างชำระของสมาชิก 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

           4.9  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  4  
                           นายทิวา  ศีติสาร  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ได้กล่าวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2565 ดังนี้ 
                          4.9.1 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 
                            วันท่ี 23 สิงหาคม 2565  นายทิวา  ศีติสาร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4   
พร้อมด้วย นางสาวภัสธิดา  วิรันทนา  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 กลุ่มเกษตรกรทำสวนน้ำเช่ียว  
ปีบัญชีส้ินสุด 31 มีนาคม 2565  ผลการดำเนินงาน มีกำไรสุทธิ 21,521.98 บาท   
                           วันท่ี 26 สิงหาคม 2565 นายทิวา ศีติสาร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  เข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  กลุ่มเกษตรกรทำสวนคลองใหญ่  ปีบัญชีส้ินสุด 31 มีนาคม 2565  ผลการ
ดำเนินงาน  มีกำไรสุทธิ   17,267.44 บาท   
          มติที่ประชุม   รับทราบ                                                   

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเพื่อพิจารณา                      
          มติที่ประชุม   รับทราบและปฏิบัติ 

  -ไม่มี- 

          มติที่ประชุม   รับทราบ       
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ระเบียบวาระที่  6   เร่ืองอื่นๆ   

         นายธีรวุฒิ  ใจดี  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ ได้แจ้งในท่ีประชุมโดยสังเขป ดังนี้ 
           6.1  กำหนดการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดตราด ครั้งท่ี 10/2565 โดยกำหนดจัดฯ ในวันท่ี 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.    

มติที่ประชุม  รับทราบ 

         เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใด ๆ ในท่ีประชุม ประธานในท่ีประชุมกล่าวขอบคุณ และปิดประชุม 
  

                                                                                    ปิดประชุม  เวลา  11.50 น. 
 
 

                                                      สุรัตน์  อรุณรัตน์       
                                                                                                     (นางสาวสุรัตน์  อรุณรัตน์) 
                                                                                                   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 

                                                                                                    ธีรวุฒิ  ใจดี   
                                                                                                (นายธีรวุฒิ  ใจดี) 
                                                                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


