
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O33)  
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกกองฯ ในงาน/กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ 

ของกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
................................ 

คำช้ีแจง  บันทึกข้อมูลการดำเนินการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานผ่านงาน/
กิจกรรม/แผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม
ตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผนร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น 

 
ชื่องาน/กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ   โครงการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อคัดเลือกสหกรณ์และ 
                                                กลุ่มเกษตรกรดีเด่น 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร   

ช่วงที่ดำเนินการ    ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค 64)   ไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค. 65)  
            ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิย 65)   ไตรมาส 4 (ก.ค. – ก.ย. 65)  
 

ท่ี รายการ ข้อมูล 

1 เรื่อง 1. การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ภาคะวันออกเฉียงเหนือ 
2. การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ภาคกลาง 
3. การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ภาคเหนือ 
4. การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ภาคใต้ 
5. การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ครั้งท่ี 1/2565 

2 วันท่ีดำเนินการ 1. วันพฤหัสบดีท่ี 13 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. 
2. วันพฤหัสบดีท่ี 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. 
3. วันจันทร์ท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. 
4. วันจันทร์ท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. 
5. วันศุกร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. 

3 ห้องประชุม/สถานท่ี 
 

1. ห้ องประชุม 226 อาคาร 1 ช้ัน  2  กรม ส่งเสริมสหกรณ์ และประชุม ผ่าน ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) 

2. ห้ องประชุม 226 อาคาร 1 ช้ัน  2  กรม ส่งเสริมสหกรณ์ และประชุม ผ่าน ส่ื อ
อิเล็กทรอนิกส์  
    (ระบบ Zoom Meeting) 
3. ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) 
4. ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) 
5. ห้องประชุม 226 อาคาร 1 ช้ัน 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์และประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์           
    (ระบบ Zoom Meeting) 

4 ประธานท่ีประชุม 1. นายประวัติ แดงบรรจง ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจราชการท่ี 10, 11, 12 
2. นายสมศักดิ์ กรีธาธร ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจราชการท่ี 2, 3, 4 
3. นายถาพร ณ นคร ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจราชการส่วนกลาง, 15, 16 
4. นางรอซนานี สันหมุด ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจราชการท่ี 5, 6, 7 



ท่ี รายการ ข้อมูล 

5. นายประกอบ  เผ่าพงศ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  
5 กลุ่มเป้าหมาย 1. คณะอนุกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามคำส่ังกรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่ี 1/2564 ส่ัง ณ วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 และ
คำส่ังคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (เพิ่มเติม) ท่ี 
2 / 2 5 6 4  
ส่ัง ณ วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 

2. คณะอนุกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ภาคกลาง ตามคำส่ัง  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่ี 1/2564 ส่ัง ณ วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564  

3. คณะอนุกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ภาคเหนือ ตามคำส่ัง  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่ี 1/2564 ส่ัง ณ วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564  

4. คณะอนุกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ภาคใต้ ตามคำส่ังกรมส่งเสริม
สหกรณ ์ท่ี 1/2564 ส่ัง ณ วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 

5. คณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ตามคำส่ังกรมส่งเสริม
สหกรณ ์ท่ี 451/2560 ส่ัง ณ วันท่ี 4 กันยายน 2560  

 
6 สาระสำคัญ 

(สรุปโดยย่อ) 
 
 

1. พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ภาคกลาง 
3. พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ภาคเหนือ 
4. พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ภาคใต้ 
5. พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ท่ีผ่านการพิจารณาจาก

คณะอนุกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค เพื่อตัดสินเป็น
สหกรณ์และ  กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค   

     
7 ผลจากการ

ดำเนินการ 
 
 

1. รายงานผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีผลงานดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           
    เสนอให้คณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติเพื่อพิจารณา 
2. รายงานผลการคัดเลือกสหกรณ์ท่ีมีผลงานดีเด่น ภาคกลาง เสนอให้คณะกรรมการ

คัดเลือกสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติเพื่อพิจารณา 
3. รายงานผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีผลงานดีเด่น ภาตะวันออกเฉียงเหนือ         
    เสนอให้คณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติเพื่อพิจารณา 
4. รายงานผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีผลงานดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
    เสนอให้คณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติเพื่อพิจารณา 
5. ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น 
ระดับภาค ประจำปี 2565 ประกาศ ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565     
 

 
 
 
 
 


