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กจิกรรมรอง  ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

2 ตวัชี้วัดด้านการส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

2.1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการองค์กร

(การบริหารจดัการที่มีธรรมาภิบาล การควบคุมภายใน)

สหกรณ์ภาคการเกษตร แห่ง 33

รักษา (ผลการประเมินจดัชั้นคุณภาพการควบคุมภายในอยู่ในระดบัดี แห่ง 20

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

1. สกก. เมืองลาํปาง จาํกดั (30 มิ.ย.) เมืองลาํปาง 1 นางอรุณศรี  กณัหาบวั

2. สกก. นิคมฯ กิ่วลม จาํกดั  (30 มิ.ย.) เมืองลาํปาง 1 นางวลิาสินี พวงพุ่ม

3. สกก. ตาํบลบา้นแลง จาํกดั  (30 ก.ย.) เมืองลาํปาง 1 นางวลิาสินี พวงพุ่ม

4. สกก. แม่เมาะพฒันา จาํกดั  (31 มี.ค.) แม่เมาะ 1 นางนฤมล  คาํมาบุตร

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

5. สกก.หา้งฉตัร จาํกดั  (31 มี.ค.) หา้งฉตัร 1 นายณรงคฤ์ทธิ์  กลุกฤตยารัตน์

6. สก.โคนมนครลาํปาง จาํกดั (31 ธ.ค.) หา้งฉตัร 1    นายณรงคฤ์ทธิ์  กลุกฤตยารัตน์

7. สกก. แม่ทะ จาํกดั  (30 มิ.ย.) แม่ทะ 1 นางอมรรัตน์  บวัภิบาล

8. สกต.ธ.ก.ส.ลาํปาง จาํกดั (31 มี.ค.) แม่ทะ 1 นางอมรรัตน์  บวัภิบาล

9. สกก.เสริมงาม จาํกดั (30 มิ.ย.) เสริมงาม 1 นางสาวขวญัฤทยั  แกว้ชุม

10. สกก.กองทุนสวนยางจงัหวดัลาํปาง จาํกดั (31 พ.ค.) เสริมงาม 1 นางสาวขวญัฤทยั  แกว้ชุม

11. สกก.เกาะคา จาํกดั (30 มิ.ย.) เกาะคา 1 นายสกลุ  ฟูเฟื่อง

รายงานแผน/ผลการปฏิบตังิานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานพืน้ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลติ สหกรณ์และก.ได้รับการส่งเสริมและพฒันาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กจิกรรมหลกั ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

สํานักงานสหกรณ์จงัหวัดลาํปาง

ใหก้ระจายแผนในช่องเดือนใหค้รบถว้น เพื่อประกอบการทาํ Ation Plan รายเดือน  และรายงานผลการปฏิบตัิงาน

ก.คมี.ค

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.64) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 64) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 64)

ส.คพ.คเม.ย
ผู้รับผดิชอบ

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ก.ย

รวมทั้งสิ้น

มิ.ย

แผน/ผลการปฏิบตังิานประจาํเดือน

ที่ ผลผลติ/กจิกรรมหลกั/ตวัชี้วัด/งานที่ดาํเนินการ
หน่วย

นับ
เป้าหมาย

แผน/ผลการปฏิบตังิานประจาํเดือน
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ก.คมี.ค

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.64) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 64) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 64)

ส.คพ.คเม.ย
ผู้รับผดิชอบ

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ก.ย

รวมทั้งสิ้น

มิ.ย

แผน/ผลการปฏิบตังิานประจาํเดือน

ที่ ผลผลติ/กจิกรรมหลกั/ตวัชี้วัด/งานที่ดาํเนินการ
หน่วย

นับ
เป้าหมาย

แผน/ผลการปฏิบตังิานประจาํเดือน

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

12. สกก. สบปราบ จาํกดั (30 มิ.ย.) สบปราบ 1 นางสาวเอมอร จันทร์เป็งผดั

13. สกก. เวียงมอก จาํกดั (31 มี.ค.) เถิน 1 นายศกัดิ์ศิริ ศิริจารุจรรยากลุ

14. สกก. สมุนไพรตาํบลแม่มอก จาํกดั (31 มี.ค.) เถิน 1 นายศกัดิ์ศิริ ศิริจารุจรรยากลุ

15. สกก. แม่พริก จาํกดั (31 มี.ค.) แม่พริก 1 นายสมบตัิ  ชมภูศรี

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

16. สกก. แจห้่ม จาํกดั  (31 มี.ค.) แจ้ห่ม 1 นายสนิท  หิรัญพิพฒัน์พงศ์

17.สกก. ศุภนิมิตแจห้่ม จาํกดั  (20 มิ.ย.) แจ้ห่ม 1 นายสนิท  หิรัญพิพฒัน์พงศ์

18.สผน. ฝายยางประสบสุก จาํกดั  (30 มิ.ย.) แจ้ห่ม 1 นายสนิท  หิรัญพิพฒัน์พงศ์

19. สกก.วงัเหนือ จาํกดั (31 มี.ค.) วงัเหนือ 1 นายจรัส  ใจกาวงั

นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร

20.สกน.หา้งฉตัร จาํกดั (31 มี.ค.) หา้งฉตัร 1 นายอารีย ์ กอบกาํ

ยกระดบั

 ยกระดบัจากระดบัพอใช้ขึน้ไปอย่างน้อยหนึ่งระดบั แห่ง 5

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

1. สกก. ตาํบลจางเหนือ จาํกดั (31 ธ.ค.) แม่เมาะ 1 นางนฤมล  คาํมาบุตร

2. สกก. แม่งาวฝั่งซา้ย จาํกดั  (31 มี.ค.) งาว 1 นางประนอม  ชุมภูสืบ

3.สก. ผูป้ลูกสับปะรดลาํปาง จาํกดั (30 ก.ย.) เมืองลาํปาง 1 นางสาวดาริกา  จุฑานนัท์

กลุ่มส่งสริมสหกรณ์ 2

4. ชสก. ลาํปาง จาํกดั (30 มิ.ย.) หา้งฉตัร 1 นายณรงคฤ์ทธิ์  กลุกฤตยารัตน์

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

5. สกก. เมืองปาน จาํกดั (30 มิ.ย.) เมืองปาน นางสาวจุรีรัตน์  วงเวยีน

ยกระดับจากระดับต้องปรับปรุง/ไม่มีการควบคุมภายในขึน้ไปอย่างน้อยห แห่ง 12

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

1. สกก. งาวพฒันา จาํกดั (30 มิ.ย.) งาว 1 นางสาวกิตติญา  แกว้บุญเรือง

2. สกก. แม่เมาะ จาํกดั (30 มิ.ย.) แม่เมาะ 1 นางนฤมล   คาํมาบุตร
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ก.คมี.ค

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.64) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 64) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 64)

ส.คพ.คเม.ย
ผู้รับผดิชอบ

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ก.ย

รวมทั้งสิ้น

มิ.ย

แผน/ผลการปฏิบตังิานประจาํเดือน

ที่ ผลผลติ/กจิกรรมหลกั/ตวัชี้วัด/งานที่ดาํเนินการ
หน่วย

นับ
เป้าหมาย

แผน/ผลการปฏิบตังิานประจาํเดือน

3. สกก.และปศุสัตวแ์ม่เมาะ จาํกดั (30 ก.ย.) แมเมาะ 1 นางนฤมล   คาํมาบุตร

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

4. สผน. ดว้ยไฟฟ้าบา้นดอนแกว้-ทุ่งงาม จาํกดั (30 มิ.ย.) เสริมงาม 1 นางสาวขวญัฤทยั  แกว้ชุม

5. สผน. ฝายนํ้ าลน้หว้ยแม่สะเปา-ดอนไฟ จาํกดั (30 มิ.ย.) แม่ทะ 1 นางอมรรัตน์  บวัภิบาล

6. สก. โคเนื้อแม่ทะ จาํกดั (31 ธ.ค.) แม่ทะ 1 นางอมรรัตน์  บวัภิบาล

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

7. สผน. สถานีสูบนํ้ าดว้ยไฟฟ้าบา้นวงัยาว จาํกดั  (31 มี.ค.) สบปราบ 1 นางสาวเอมอร จันทร์เป็งผดั

8. สผน. ลุ่มนํ้าแม่พริก จาํกดั  (30 มิ.ย.) แม่พริก 1 นายสมบตัิ  ชมภูศรี

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

10. สกก.ตาํบลแม่สุก จาํกดั  (31 ธ.ค.) แจ้ห่ม 1 นายสนิท  หิรัญพิพฒัน์พงศ์

9. สกก.เขตปฏิรูปที่ดินวงัเหนือ จาํกดั (31 ม.ค.) วงัเหนือ 1 นายจรัส  ใจกาวงั

11.สกก.บา้นปางม่วง จาํกดั (28 ก.พ.) เมืองปาน 1 นางสาวจุรีรัตน์  วงเวยีน

12.สก. ผูเ้ลี้ยงโคและกระบือตาํบลเมืองปาน จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองปาน 1 นางสาวจุรีรัตน์  วงเวยีน

สหกรณ์นอกภาคการเกษตร แห่ง 38

รักษา (ผลการประเมินจดัชั้นคุณภาพการควบคุมภายในอยู่ในระดบัดี แห่ง 24

1. สอ.ครูลาํปาง จาํกดั (30 พ.ย.) เมืองลาํปาง 1 นางอรุณศรี  กณัหาบวั

2. สอ.สาธารณสุขลาํปาง จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางอรุณศรี  กณัหาบวั

3. สอ.จงัหวดัทหารบกลาํปาง จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางอรุณศรี  กณัหาบวั

4. สอ.ตาํรวจภูธรจงัหวดัลาํปาง จาํกดั (30 ก.ย.) เมืองลาํปาง 1 นางอรุณศรี  กณัหาบวั

5.สอ.ฝ่ายทาํไมภ้าคเหนือ จาํกดั (30 พ.ย.) เมืองลาํปาง 1 นายกลุธวชั  ทองอยู่

6. สอ.ครูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัลาํปาง จาํกดั (30 ก.ย.) เมืองลาํปาง 1 นางสาวดาริกา  จุฑานนัท์

7. สอ.พนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางวลิาสินี พวงพุ่ม

8. รสก.ลาํปาง จาํกดั (31 ต.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางสาวกิตติญา  แกว้บุญเรือง

9. รสก. โรงพยาบาลลาํปาง จาํกดั (31 ต.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางวลิาสินี พวงพุ่ม

10.สก.เดินรถลาํปาง จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางวลิาสินี พวงพุ่ม

กลุ่มส่งเสริมสกรณ์ 1
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ก.คมี.ค

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.64) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 64) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 64)

ส.คพ.คเม.ย
ผู้รับผดิชอบ

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ก.ย

รวมทั้งสิ้น

มิ.ย

แผน/ผลการปฏิบตังิานประจาํเดือน

ที่ ผลผลติ/กจิกรรมหลกั/ตวัชี้วัด/งานที่ดาํเนินการ
หน่วย

นับ
เป้าหมาย

แผน/ผลการปฏิบตังิานประจาํเดือน

11. สค.โทกหวัชา้งร่วมใจ จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นายกลุธวชั  ทองอยู่

12. สค.การเคหะนครลาํปาง จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นายกลุธวชั  ทองอยู่

13. สค.พระธาตุนาก่วม จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นายกลุธวชั  ทองอยู่

14. สก.เคหสถานชุมชนตลาดรัตนเ์ก๊าจาว จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นายกลุธวชั  ทองอยู่

15. สค.กาศเมฆสามคัคี จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางสาวกิตติญา  แกว้บุญเรือง

16. สค.บา้นกลว้ยหลวง จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางสาวกิตติญา  แกว้บุญเรือง

17. สค.หมอสมวงัแควง้ จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางนฤมล   คาํมาบุตร

18.สค.จามเทวี จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางประนอม  ชุมภูสืบ

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

19. สอ.โรงเรียนตาํรวจภูธร 5 จาํกดั  (31 ต.ค.) หา้งฉตัร 1 นายณรงคฤ์ทธิ์  กลุกฤตยารัตน์

20. สค.ทิพยช์า้ง จาํกดั (30 ก.ย.) หา้งฉตัร 1 นายณรงคฤ์ทธิ์  กลุกฤตยารัตน์

21. สค.ศาลาหลวง จาํกดั  (31  ธ.ค.) เกาะคา 1 นายสกลุ  ฟูเฟื่อง

22.สค.เกาะคา จาํกดั (31 ธ.ค.) เกาะคา 1 นายสกลุ  ฟูเฟื่อง

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

23. สค.วงัศิลาท่าเมล ์จาํกดั (31 ธ.ค.) 1 นายสมบตัิ  ชมภูศรี

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

24.สค.แจซ้อ้น จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองปาน 1 นางสาวจุรีรัตน์  วงเวยีน

   ยกระดบั

 ยกระดบัจากระดบัพอใช้ขึน้ไปอย่างน้อยหนึ่งระดบั แห่ง 6

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

1. สก.ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมลาํปาง จาํกดั ( 31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางนฤมล   คาํมาบุตร

2.. สอ.โรงพยาบาลลาํปาง จาํกดั  (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางวลิาสินี พวงพุ่ม

3.. สค.ท่าคราวนอ้ย จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นายกลุธวชั  ทองอยู่

4. สค.ประตูมา้พฒันา จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางสาวดาริกา  จุฑานนัท์

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

5. สค.กา้วหนา้สันติธรรม จาํกดั (31 ธ.ค.) แม่ทะ 1 นางอมรรัตน์  บวัภิบาล
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กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

6. สค.อาํเภอแจห้่ม จาํกดั (31 ธ.ค.) แจ้ห่ม 1 นายสนิท  หิรัญพิพฒัน์พงศ์

ยกระดับจากระดับต้องปรับปรุง/ไม่มีการควบคุมภายในขึน้ไปอย่างน้อยห แห่ง 13

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

1. สค.บา้นดงไชย จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นายกลุธวชั  ทองอยู่

2.สค.หลวงใต ้จาํกดั  (31 ธ.ค.) งาว 1 นางประนอม  ชุมภูสืบ

3. สก.เคหสถานบา้นมัน่คงชุมชนกาํแพงเมือง เมืองลาํปาง 1 นางสาวกิตติญา  แกว้บุญเรือง

    ประตูตาลปงสนุก จาํกดั (31 ธ.ค.)

4. สก.เคหสถานชุมชนแจ่งหวัริน-สนัโคง้ จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางสาวกิตติญา  แกว้บุญเรือง

5. สก.เซรามิกและหตัถอุตสาหกรรมลาํปาง จาํกดั  (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางสาวดาริกา  จุฑานนัท์

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

6. สก.หตัถกรรมผลิตภณัฑเ์สริมงาม จาํกดั (31 ธ.ค.) เสริมงาม 1 นางสาวขวญัฤทยั  แกว้ชุม

7. สก.หตัถกรรมและผลิตภณัฑไ์มท้ิพยช์า้ง จาํกดั (28 ก.พ หา้งฉตัร 1 นางสาวมลิวรรณ  ใจอินปัน

8. สค.บา้นจูด้ จาํกดั (31 ธ.ค.) เกาะคา 1 นางสาวมลิวรรณ  ใจอินปัน

9. สค.ม่วงคาํ จาํกดั  (31 ธ.ค.) แม่ทะ 1 นางอมรรัตน์  บวัภิบาล

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

10. สค.แม่ถอดพฒันา จาํกดั  (31 ธ.ค.) เถิน 1 นายศกัดิ์ศิริ ศิริจารุจรรยากลุ

11. สก.หตัถกรรมผลิตภณัฑไ์มบ้า้นหว้ยเกาะหลวง จาํกดั  (31 มี.ค.) เถิน 1 นายศกัดิ์ศิริ ศิริจารุจรรยากลุ

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

12. สก.ไฟฟ้าโครงการป่าเหมี้ยงแจซ้อ้น จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองปาน 1 นางสาวจุรีรัตน์  วงเวยีน

13. สค.วงัเหนือ จาํกดั  (31 มี.ค.) วงัเหนือ 1 นายจรัส  ใจกาวงั

กลุ่มเกษตรกร แห่ง 16

รักษา (ผลการประเมินจดัชั้นคุณภาพการควบคุมภายในอยู่ในระดบัดี แห่ง 1

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

1. กลุ่มเกษตรกรทาํไร่สมยั (31 มี.ค.) สบปราบ 1 นางสาวเอมอร จันทร์เป็งผดั
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ยกระดบั

ยกระดบัจากระดบัพอใช้ขึน้ไปอย่างน้อยหนึ่งระดบั แห่ง 1

1.กลุ่มเกษตรกรทาํไร่ผสมผสานบา้นดง (31 ธ.ค.) แม่เมาะ นางสาวกิตติญา  แกว้บุญเรือง

ยกระดับจากระดับต้องปรับปรุง/ไม่มีการควบคุมภายในขึน้ไปอย่างน้อยหนึ่งระด แห่ง 62

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

1. กลุ่มเกษตรกรทาํนาชมพู (30 มิ.ย.) เมืองลาํปาง 1 1 นายกลุธวชั  ทองอยู่

2. กลุ่มเกษตรกรทาํนาบา้นเอื้อม (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นายกลุธวชั  ทองอยู่

3. กลุ่มเกษตรกรทาํนาตน้ธงชยั (31 มี.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางสาวดาริกา  จุฑานนัท์

4. กลุ่มเกษตรกรทาํนาบา้นเป้า  (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางสาวกิตติญา  แกว้บุญเรือง

5. กลุ่มเกษตรกรทาํนาบา้นแหง (31 มี.ค.) งาว 1 นางวลิาสินี พวงพุ่ม

6. กลุ่มเกษตรกรทาํนาปงเตา  (31 มี.ค.) งาว 1 นางประนอม  ชุมภูสืบ

7. กลุ่มเกษตรกรทาํนาสบป๊าด (31 มี.ค.) แม่เมาะ 1 นางนฤมล    คาํมาบุตร

8. กลุ่มเกษตรกรทาํนาสามคัคี (31 มี.ค.) แม่เมาะ 1 นางนฤมล  คาํมาบุตร

9. กลุ่มเกษตรกรทาํไร่บา้นร้อง (31 มี.ค.) งาว 1 นางวลิาสินี พวงพุ่ม

10. กลุ่มเกษตรกรทาํสวนจางเหนือ (31 มี.ค.) แม่เมาะ 1 นางวลิาสินี พวงพุ่ม

11. กลุ่มเกษตรกรทาํสวนตาํบลปงเตา (31 ธ.ค.) งาว 1 นางประนอม  ชุมภูสืบ

12. กลุ่มเกษตรกรทาํสวนบา้นแค่ (31 มี.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางกิตติญา  แกว้บุญเรือง

13. กลุ่มเกษตรกรทาํสวนปงแสนทอง (31 มี.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางกิตติญา  แกว้บุญเรือง

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

14. กลุ่มเกษตรกรทาํนาวอแกว้ (31 มี.ค.) หา้งฉตัร 1 นายณรงคฤ์ทธิ์  กลุกฤตยารัตน์

15. กลุ่มเกษตรกรทาํนาเกาะคา  (31 มี.ค.) เกาะคา 1 นางสาวมลิวรรณ  ใจอินปัน

16. กลุ่มเกษตรกรทาํนาตาํบลเสริมซา้ย (31 มี.ค.) เสริมงาม 1 นางสาวขวญัฤทยั  แกว้ชุม

17. กลุ่มเกษตรกรทาํนานาแส่ง (31 มี.ค.) เกาะคา 1 นางสาวขวญัฤทยั  แกว้ชุม

18. กลุ่มเกษตรกรทาํนาเสริมขวา (31 มี.ค.) เสริมงาม 1 นางสาวขวญัฤทยั  แกว้ชุม

19. กลุ่มเกษตรกรทาํนาท่าผา (31 มี.ค.) เกาะคา 1 นายสกลุ  ฟูเฟื่อง

20. กลุ่มเกษตรกรทาํนาวงัพร้าว  (31 มี.ค.) เกาะคา 1 นายสกลุ  ฟูเฟื่อง
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21. กลุ่มเกษตรกรทาํนาศาลา (31 มี.ค.) เกาะคา 1 นายสกลุ  ฟูเฟื่อง

22. กลุ่มเกษตรกรทาํนาบา้นกิ่ว (30 มิ.ย.) แม่ทะ 1 นางอมรรัตน์  บวัภิบาล

23. กลุ่มเกษตรกรทาํนาลุ่มนํ้าจาง (31 มี.ค.) แม่ทะ 1 นางอมรรัตน์  บวัภิบาล

24. กลุ่มเกษตรกรทาํนาเมืองยาว (30 มิ.ย.) หา้งฉตัร 1 นางสาวมลิวรรณ  ใจอินปัน

25. กลุ่มเกษตรกรทาํนาแม่สัน (31 มี.ค.) หา้งฉตัร 1 นางสาวมลิวรรณ  ใจอินปัน

26. กลุ่มเกษตรกรทาํนาหนองหล่ม (31 มี.ค.) หา้งฉตัร 1 นางสาวมลิวรรณ  ใจอินปัน

27. กลุ่มเกษตรกรทาํนาไหล่หิน (31 มี.ค.) เกาะคา 1 นางสาวมลิวรรณ  ใจอินปัน

28. กลุ่มเกษตรกรทาํไร่นาสวนผสมตาํบลวอแกว้ (31 ธ.ค.) หา้งฉตัร 1 นายณรงคฤ์ทธิ์  กลุกฤตยารัตน์

29. กลุ่มเกษตรกรทาํไร่ตาํบลลาํปางหลวง (31 ธ.ค.) เกาะคา 1 นายสกลุ  ฟูเฟื่อง

30. กลุ่มเกษตรกรทาํไร่ทุ่งงาม (31 มี.ค.) เสริมงาม 1 นางสาวขวญัฤทยั  แกว้ชุม

31. กลุ่มเกษตรกรทาํไร่เสริมขวา  (31 มี.ค.) เสริมงาม 1 นางสาวขวญัฤทยั  แกว้ชุม

32. กลุ่มเกษตรกรทาํไร่นํ้าโจ ้(31 มี.ค.) แม่ทะ 1 นางอมรรัตน์  บวัภิบาล

33. กลุ่มเกษตรกรทาํไร่ดอนไฟ (31 มี.ค.) แม่ทะ 1 นางอมรรัตน์  บวัภิบาล

34. กลุ่มเกษตรกรทาํไร่เมืองยาว  (31 มี.ค.) หา้งฉตัร 1 นางสาวมลิวรรณ  ใจอินปัน

35. กลุ่มเกษตรกรทาํสวนผสมผสานเวียงตาล (31 มี.ค.) หา้งฉตัร 1 นายณรงคฤ์ทธิ์  กลุกฤตยารัตน์

36. กลุ่มเกษตรกรทาํสวนวอแกว้ (31 มี.ค.) หา้งฉตัร 1 นายณรงคฤ์ทธิ์  กลุกฤตยารัตน์

37. กลุ่มเกษตรกรทาํสวนตาํบลลาํปางหลวง (31 ธ.ค.) เกาะคา 1 นายสกลุ  ฟูเฟื่อง

38. กลุ่มเกษตรกรทาํสวนนาแกว้ (31 มี.ค.) เกาะคา 1 นายสกลุ  ฟูเฟื่อง

39. กลุ่มเกษตกรทาํสวนใหม่พฒันา (31 มี.ค.) เกาะคา 1 นายสกลุ  ฟูเฟื่อง

40. กลุ่มเกษตรกรทาํสวนฮกันํ้าจาง (31 ธ.ค.) แม่ทะ 1 นางอมรรัตน์  บวัภิบาล

41. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตวว์อแกว้  (31 ธ.ค.) หา้งฉตัร 1 นายณรงคฤ์ทธิ์  กลุกฤตยารัตน์

42. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตวแ์ม่ปุ้มหลวง (30 มิ.ย.) เกาะคา 1 นางสาวมลิวรรณ  ใจอินปัน

42. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตวแ์ม่สัน (31 มี.ค.) หา้งฉตัร 1 นางสาวมลิวรรณ  ใจอินปัน

44. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตวส์ามคัคี (30 มิ.ย.) เกาะคา 1 นายสกลุ  ฟูเฟื่อง

45. กลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตวห์นองหล่ม  (31 มี.ค.) หา้งฉตัร 1 นางสาวขวญัฤทยั  แกว้ชุม
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กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

46. ก.ทาํนาตาํบลแม่กวัะ (31 มี.ค.) สบปราบ 1 นางสาวเอมอร จันทร์เป็งผดั

47. กลุ่มเกษตรกรทาํนาตาํบลสมยั (31 มี.ค.) สบปราบ 1 นางสาวเอมอร จันทร์เป็งผดั

48. กลุ่มเกษตรกรทาํนาแม่ปะ (31 ธ.ค.) เถิน 1 นายสมบตัิ  ชมภูศรี

49. กลุ่มเกษตรกรทาํไร่นายาง (31 มี.ค.) สบปราบ 1 นางสาวเอมอร จันทร์เป็งผดั

50. กลุ่มเกษตรกรทาํไร่สบปราบ (31 มี.ค.) สบปราบ 1 นางสาวเอมอร จันทร์เป็งผดั

51. กลุ่มเกษตรกรไร่นาสวนผสมตาํบลเวียงมอก (31 มี.ค.) เถิน 1 นายสมบตัิ  ชมภูศรี

52. กลุ่มเกษตรกรทาํสวนเวียงมอก (31 ธ.ค.) เถิน 1 นายศกัดิ์ศิริ ศิริจารุจรรยากลุ

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

53. กลุ่มเกษตรกรทาํนาบา้นสา  (31 มี.ค.) แจ้ห่ม 1 นายสนิท  หิรัญพิพฒัน์พงศ์

54. กลุ่มเกษตรกรทาํนาร่องเคาะ (31 มี.ค.) วงัเหนือ 1 นายจรัส  ใจกาวงั

55. กลุ่มเกษตรกรทาํนาวงัทอง (31 มี.ค.) วงัเหนือ 1 นายจรัส  ใจกาวงั

56. กลุ่มเกษตรกรทาํไร่แจห้่ม (30 มิ.ย.) แจ้ห่ม 1 นายสนิท  หิรัญพิพฒัน์พงศ์

57. กลุ่มเกษตรกรทาํไร่ปงดอน (31 มี.ค.) แจ้ห่ม 1 นายสนิท  หิรัญพิพฒัน์พงศ์

58. กลุ่มเกษตรกรทาํไร่เมืองมาย (31 มี.ค.) แจ้ห่ม 1 นายสนิท  หิรัญพิพฒัน์พงศ์

59. กลุ่มเกษตรกรทาํไร่ตาํบลวงัทอง (31 ธ.ค.) วงัเหนือ 1 นายจรัส  ใจกาวงั

60. กลุ่มเกษตรกรทาํไร่ร่องเคาะ (31 มี.ค.) วงัเหนือ 1 นายจรัส  ใจกาวงั

61. กลุ่มเกษตรกรทาํไร่เมืองปาน (31 มี.ค.) เมืองปาน 1 นางสาวจุรีรัตน์  วงเวยีน

62. กลุ่มเกษตรกรทาํสวนแจห้่ม (30 มิ.ย.) แจ้ห่ม 1 นายสนิท  หิรัญพิพฒัน์พงศ์

สหกรณ์ภาคการเกษตร (ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) แห่ง 30

สหกรณ์ที่นํามาจดั แห่ง 37

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

1. สกก.เมืองลาํปาง จาํกดั (30 มิ.ย.) เมืองลาํปาง 1 นางอรุณศรี  กณัหาบวั

2. สกก. ตาํบลจางเหนือ จาํกดั (31 ธ.ค.) แม่เมาะ 1 นางนฤมล   คาํมาบุตร

3. สกก.แม่เมาะพฒันา จาํกดั (31 มี.ค.) แม่เมาะ 1 นางนฤมล คาํมาบุตร

4. สกก.และปศุสัตวแ์ม่เมาะ จาํกดั (30 ก.ย.) แม่เมาะ 1 นางนฤมล  คาํมาบุตร
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5. สกก.นิคมฯ กิ่วลม จาํกดั (30 มิ.ย.) เมืองลาํปาง 1 นางวลิาสินี พวงพุ่ม

6. สกก.ตาํบลบา้นแลง จาํกดั (30 ก.ย.) เมืองลาํปาง 1 นางวลิาสินี พวงพุ่ม

7 สกก.งาวพฒันา จาํกดั (30 มิ.ย.) งาว 1 นางสาวกิตติญา  แกว้บุญเรือง

8. สกก.แม่งาวฝั่งซา้ย จาํกดั (31 มี.ค.) งาว 1 นางประนอม  ชุมภูสืบ

9. สกก.แม่เมาะ จาํกดั (30 มิ.ย.) แม่เมาะ 1 นางนฤมล  คาํมาบุตร

10. สกก.เวียงทิพย ์จาํกดั (30 มิ.ย.) งาว 1 นางประนอม  ชุมภูสืบ

11. สก.ผูป้ลูกสสับปะรดลาํปาง จาํกดั (30 ก.ย.) เมืองลาํปาง 1 นางสาวดาริกา  จุฑานนัท์

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

12. สก.โคนมนครลาํปาง จาํกดั (31 ธ.ค.) หา้งฉตัร 1 นายณรงคฤ์ทธิ์  กลุกฤตยารัตน์

13. สกก.หา้งฉตัร จาํกดั (31 มี.ค.) หา้งฉตัร 1 นายณรงคฤ์ทธิ์  กลุกฤตยารัตน์

14. ชุมนุม สกก.ลาํปาง จาํกดั (30 มิ.ย.) หา้งฉตัร 1 นายณรงคฤ์ทธิ์  กลุกฤตยารัตน์

15. สกก.แม่ทะ จาํกดั (30 มิ.ย.) แม่ทะ 1 นางอมรรัตน์  บวัภิบาล

16. สก.โคเนื้อแม่ทะ จาํกดั (31 ธ.ค.) แม่ทะ 1 นางอมรรัตน์  บวัภิบาล

17. สกต.ธกส.ลาํปาง จาํกดั (31 มี.ค.) แม่ทะ 1 นางอมรรัตน์  บวัภิบาล

18. สกก.เสริมงาม จาํกดั (30 มิ.ย.) เสริมงาม 1 นางสาวขวญัฤทยั  แกว้ชุม

19. สก.กองทุนสวนยางจงัหวดัลาํปาง จาํกดั (31 พ.ค.) เสริมงาม 1 นางสาวขวญัฤทยั  แกว้ชุม

20. สผน.แม่สะเปา-ดอนไฟ จาํกดั (30 มิ.ย.) แม่ทะ 1 นางอมรรัตน์  บวัภิบาล

21. สผน.บา้นดอกนแกว้-ทุ่งงาม จาํกดั (30 มิ.ย.) เสริมงาม 1 นางสาวขวญัฤทยั  แกว้ชุม

22. สกก. เกาะคา จาํกดั (30 มิ.ย.) เกาะคา 1 นายสกลุ  ฟูเฟื่อง

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

23. สกก.สบปราบ จาํกดั (30 มิ.ย.) สบปราบ 1 นางสาวเอมอร จันทร์เป็งผดั

24. สผน.บา้นวงัยาว จาํกดั (31 มี.ค.) สบปราบ 1 นางสาวเอมอร จันทร์เป็งผดั

25. สกก.แม่พริก จาํกดั (31 มี.ค.) แม่พริก 1 นายสมบตัิ  ชมภูศรี

26. สผน.ลุ่มนํ้าแม่พริก จาํกดั (30 มิ.ย.) แม่พริก 1 นายสมบตัิ  ชมภูศรี

27. สกก.สมุนไพรตาํบลแม่มอก จาํกดั (31 มี.ค.) เถิน 1 นายศกัดิ์ศิริ ศิริจารุจรรยากลุ

28. สกก.เวียงมอก จาํกดั (31 มี.ค.) เถิน 1 นายศกัดิ์ศิริ ศิริจารุจรรยากลุ



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ก.คมี.ค

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.64) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 64) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 64)

ส.คพ.คเม.ย
ผู้รับผดิชอบ

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ก.ย

รวมทั้งสิ้น

มิ.ย

แผน/ผลการปฏิบตังิานประจาํเดือน

ที่ ผลผลติ/กจิกรรมหลกั/ตวัชี้วัด/งานที่ดาํเนินการ
หน่วย

นับ
เป้าหมาย

แผน/ผลการปฏิบตังิานประจาํเดือน

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

29 สกก.ตาํบลแม่สุก จาํกดั (31 ธ.ค.) แจ้ห่ม 1 นายสนิท  หิรัญพิพฒัน์พงศ์

30. สกก.แจห้่ม จาํกดั (31 มี.ค.) แจ้ห่ม 1 นายสนิท  หิรัญพิพฒัน์พงศ์

31. สกก.ศุภนิมิตแจห้่ม จาํกดั (30 มิ.ย.) แจ้ห่ม 1 นายสนิท  หิรัญพิพฒัน์พงศ์

32. สผน.ฝายยางประสบสุก จาํกดั (30 มิ.ย.) แจ้ห่ม 1 นายสนิท  หิรัญพิพฒัน์พงศ์

33. สกก.เมืองปาน จาํกดั (30 มิ.ย.) เมืองปาน 1 นางสาวจุรีรัตน์  วงเวยีน

34. สกก.ปางม่วง จาํกดั (28 ก.พ.) เมืองปาน 1 นางสาวจุรีรัตน์  วงเวยีน

35. สก.ผูเ้ลี้ยงโคและกระบือตาํบลเมืองปาน จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองปาน 1 นางสาวจุรีรัตน์  วงเวยีน

36. สกก.วงัเหนือ จาํกดั (31 มี.ค.) วงัเหนือ 1 นายจรัส  ใจกาวงั

37. สกก.เขตปฏิรูปที่กินวงัเหนือ จาํกดั (31 ม.ค.) วงัเหนือ 1 นายจรัส  ใจกาวงั

นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร

สหกรณ์นิคมหา้งฉตัร จาํกดั (31 มี.ค.) หา้งฉตัร 1 นายอารีย ์ กอบกาํ

รักษา( เป้าหมายสหกรณ์ภาคเกษตรที่ผ่านเกณฑ์ระดบัดเีลศิ และดมีา แห่ง 26

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

1. สกก.เมืองลาํปาง จาํกดั (30 มิ.ย.) เมืองลาํปาง 1 นางอรุณศรี  กณัหาบวั

2. สกก. ตาํบลจางเหนือ จาํกดั (31 ธ.ค.) แม่เมาะ 1 นางนฤมล  คาํมาบุตร 

3. สกก.แม่เมาะพฒันา จาํกดั (31 มี.ค.) แม่เมาะ 1 นางนฤมล  คาํมาบุตร  

4. สกก.นิคมฯ กิ่วลม จาํกดั (30 มิ.ย.) เมืองลาํปาง 1 นางวลิาสิณี พวงพุ่ม

5. สกก.ตาํบลบา้นแลง จาํกดั (30 ก.ย.) เมืองลาํปาง 1 นางวลิาสิณี  พวงพุ่ม

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

6. สก.โคนมนครลาํปาง จาํกดั (31 ธ.ค.) หา้งฉตัร 1 นายณรงคฤ์ทธิ์  กลุกฤตยารัตน์

7. สกก.หา้งฉตัร จาํกดั (31 มี.ค.) หา้งฉตัร 1 นายณรงคฤ์ทธิ์  กลุกฤตยารัตน์

8. สกก. เกาะคา จาํกดั (31 ธ.ค.) เกาะคา 1 นายสกลุ  ฟูเฟื่อง

9. สกก.แม่ทะ จาํกดั (30 มิ.ย.) แม่ทะ 1 นางอมรรัตน์  บวัภิบาล

10. สกก.เสริมงาม จาํกดั (30 มิ.ย.) เสริมงาม 1 นางขวญัฤทยั  แกว้ชุม

11. สผน.แม่สะเปา-ดอนไฟ จาํกดั (30 มิ.ย.) แม่ทะ 1 นางอมรรัตน์  บวัภิบาล
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12. สผน.บา้นดอกนแกว้-ทุ่งงาม จาํกดั (30 มิ.ย.) เสริมงาม นางสาวขวญัฤทยั  แกว้ชุม

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

13. สกก.สบปราบ จาํกดั (30 มิ.ย.) สบปรบ 1 นางสาวเอมอร จันทร์เป็งผดั

14. สผน.บา้นวงัยาว จาํกดั (31 มี.ค.) สบปรบ 1 นางสาวเอมอร จันทร์เป็งผดั

15. สกก.แม่พริก จาํกดั (31 มี.ค.) แม่พริก 1 นายสมบตัิ  ชมภูศรี

16. สผน.ลุ่มนํ้าแม่พริก จาํกดั (30 มิ.ย.) แม่พริก 1 นายสมบตัิ  ชมภูศรี

17. สกก.เวียงมอก จาํกดั (31 มี.ค.) เถิน 1 นายศกัดิ์ศิริ ศิริจารุจรรยากลุ

18. สกก.สมุนไพรตาํบลแม่มอก จาํกดั (31 มี.ค.) เถิน 1 นายศกัดิ์ศิริ ศิริจารุจรรยากลุ

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

19. สกก.ตาํบลแม่สุก จาํกดั (31 ธ.ค.) แจ้ห่ม 1 นายสนิท  หิรัญพิพฒัน์พงศ์

20. สผน.ฝายยางประสบสุก จาํกดั (30 มิ.ย.) แจ้ห่ม 1 นายสนิท  หิรัญพิพฒัน์พงศ์

21. สกก.ศุภนิมิตแจห้่ม จาํกดั (30 มิ.ย.) แจ้ห่ม 1 นายสนิท  หิรัญพิพฒัน์พงศ์

22. สกก.แจห้่ม จาํกดั (31 มี.ค.) แจ้ห่ม 1 นายสนิท  หิรัญพิพฒัน์พงศ์

23. สก.ผูเ้ลี้ยงโคและกระบือตาํบลเมืองปาน จาํกดั (31 ธ.ค เมืองปาน 1 นางสาวจุรีรัตน์  วงเวยีน

24. สกก.ปางม่วง จาํกดั (28 ก.พ.) เมืองปาน 1 นางสาวจุรีรัตน์  วงเวยีน

25. สกก.วงัเหนือ จาํกดั (31 มี.ค.) วงัเหนือ 1 นายจรัส  ใจกาวงั

นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร

26. สก.นิคมหา้งฉตัร จาํกดั หา้งฉตัร 1 นายอารีย ์ กอบกาํ

ผลกัดนั ระดบั ด ีสู่ดมีาก หรือดเีลศิ แห่ง 4

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

1 สกก.งาวพฒันา จาํกดั (30 มิ.ย.) งาว 1 นางกิตติญา  แกว้บุญเรือง

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

2. ชุมนุม สกก.ลาํปาง จาํกดั (30 มิ.ย.) หา้งฉตัร 1 นายณรงคฤ์ทธิ์  กลุกฤตยารัตน์

3 สก.กองทุนสวนยางจงัหวดัลาํปาง จาํกดั (31 พ.ค.) เสริมงาม 1 นางสาวขวญัฤทยั  แกว้ชุม

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

4. สกก.เขตปฏิรูปที่กินวงัเหนือ จาํกดั (31 ม.ค.) วงัเหนือ 1 นายจรัส  ใจกาวงั
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ส.คพ.คเม.ย
ผู้รับผดิชอบ

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ก.ย

รวมทั้งสิ้น

มิ.ย

แผน/ผลการปฏิบตังิานประจาํเดือน

ที่ ผลผลติ/กจิกรรมหลกั/ตวัชี้วัด/งานที่ดาํเนินการ
หน่วย

นับ
เป้าหมาย

แผน/ผลการปฏิบตังิานประจาํเดือน

ผลกัดนัจากไม่ผ่านเกณฑ์ให้ผ่านเกณฑ์อย่างน้อยหนึ่งระดบั แห่ง   -

สหกรณ์นอกภาคการเกษตร (ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82) แห่ง 36

สหกรณ์ที่นํามาจดั แห่ง 43

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

1 สอ.สาธารณสุขลาํปาง จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางอรุณศรี  กณัหาบวั

2. สอ.ครูลาํปาง จาํกดั (30 พ.ย.) เมืองลาํปาง 1 นางอรุณศรี  กณัหาบวั

3. สอ.จงัหวดัทหารบกลาํปาง จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางอรุณศรี  กณัหาบวั

4. สอ.ตาํรวจภูธรจงัหวดัลาํปาง จาํกดั (30 ก.ย.) เมืองลาํปาง 1 นางอรุณศรี  กณัหาบวั

5. สอ.พนง.องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นจงัหวดัลาํปาง จาํกดั (31 ธ. เมืองลาํปาง 1 นางวลิาสินี พวงพุ่ม

6. สอ.โรงพยาบาลลาํปาง จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางวลิาสินี พวงพุ่ม

7. สอ.ฝ่ายทาํไมภ้าคเหนือ จาํกดั (30 พ.ย.) เมืองลาํปาง 1 นายกลุธวชั  ทองอยู่

8. สอ.ครูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัลาํปาง จาํกดั (30 ก.ย.) เมืองลาํปาง 1 นางสาวดาริกา  จุฑานนัท์

9. สก.เดินรถลาํปาง จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางวลิาสินี พวงพุ่ม

10. ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลาํปาง จาํกดั (31 ต.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางวลิาสินี พวงพุ่ม

11. สค.กาศเมฆสามคัคี จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางสาวกิตติญา  แกว้บุญเรือง

12.สค.บา้นกลว้ยหลวง จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางสาวกิตติญา  แกว้บุญเรือง

13. สค.ท่าคราวนอ้ย จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นายกลุธวชั  ทองอยู่

14. สค.โทกหวัชา้งร่วมใจ จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นายกลุธวชั  ทองอยู่

15. สค.บา้นดงไชย จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นายกลุธวชั  ทองอยู่

16. สค.พระธาตุนาก่วม จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นายกลุธวชั  ทองอยู่

17. สค.การเคหะนครลาํปาง จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นายกลุธวชั  ทองอยู่

18. สค.ประตูมา้พฒันา จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางสาวดาริกา  จุฑานนัท์

19. สค.หมอสม-วงัแควง้ จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางนฤมล   คาํมาบุตร

20. สค.จามเทวี จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางประนอม  ชุมภูสืบ

21. สค.หลวงใต ้จาํกดั (31 ธ.ค.) งาว 1 นางประนอม  ชุมภูสืบ

22. สก.ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมลาํปาง จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางนฤมล    คาํมาบุตร
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23. สก.เคหสถานบา้นมัน่คงชุมชนกาํแพงเมืองประตูตาล- เมืองลาํปาง นางสาวกิตติญา  แกว้บุญเรือง

     ปงสนุก จาํกดั (31 ธ.ค.) 1

24. สก.เคหสถานชุมชนแจ่งหวัริน-สนัโคง้ จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางสาวกิตติญา  แกว้บุญเรือง

25. สก.เคหะสถานชุมชนตลาดรัตน์เก๊าจาว จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นายกลุธวชั  ทองอยู่

26. สก.เซรามิกและหตัถกรรมอุตสาหกรรมลาํปาง จาํกดั เมืองลาํปาง 1 นางสาวดาริกา  จุฑานนัท์

27. ร้านสหกรณ์ลาํปาง จาํกดั (31 ต.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางสาวกิตติญา  แกว้บุญเรือง

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

28. สอ.โรงเรียนตาํรวจภูธร 5 ลาํปาง จาํกดั (31 ต.ค.) หา้งฉตัร 1 นายณรงคฤ์ทธิ์  กลุกฤตยารัตน์

29. สค.ทิพยช์า้ง จาํกดั (30 ก.ย.) หา้งฉตัร 1 นายณรงคฤ์ทธิ์  กลุกฤตยารัตน์

30. สค.กา้วหนา้สันติธรรม จาํกดั (31 ธ.ค.) แม่ทะ 1 นางอมรรัตน์  บวัภิบาล

31. สค.ม่วงคาํ จาํกดั (31 ธ.ค.) แม่ทะ 1 นางอมรรัตน์  บวัภิบาล

32. สค.เกาะคา จาํกดั (31 ธ.ค.) เกาะคา 1 นายสกลุ  ฟูเฟื่อง

33. สค.บา้นศาลาหลวง จาํกดั (31 ธ.ค.) เกาะคา 1 นายสกลุ  ฟูเฟื่อง

34. สค.บา้นจู๊ด จาํกดั (31 ธ.ค.) เกาะคา 1 มลิวรรณ

35. สก.หตัถกรรมและผลิตภณัฑไ์มท้ิพยช์า้ง จาํกดั (28 ก.พ.) หา้งฉตัร 1 มลิวรรณ

36. สก.หตัถกรรมผลิตภณัฑเ์สริมงาม จาํกดั (31 ธ.ค.) เสริมงาม 1 นางสาวขวญัฤทยั  แกว้ชุม

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

37. สค.วงัศิลาท่าเมล ์จาํกดั (31 ธ.ค.) เถิน 1 นายสมบตัิ  ชมภูศรี

38. สค.แม่ถอดพฒันา จาํกดั (31 ธ.ค.) เถิน 1 นายศกัดิ์ศิริ ศิริจารุจรรยากลุ

39. สก.หตัถกรรมผลิตไมบ้า้นหว้ยเกาะหลวง จาํกดั (31 มี.ค.) เถิน 1 นายศกัดิ์ศิริ ศิริจารุจรรยากลุ

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

40. สค.อาํเภอแจห้่ม จาํกดั (31 ธ.ค.) แจ้ห่ม 1 นายสนิท  หิรัญพิพฒัน์พงศ์

41. สค.แจซ้อ้น จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองปาน 1 นางสาวจุรีรัตน์  วงเวยีน

42. สก.ไฟฟ้าโครงการป่าเหมี้ยงแจซ้อ้น จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองปาน 1 นางสาวจุรีรัตน์  วงเวยีน

43. สค.วงัเหนือ จาํกดั  (31 ธ.ค.) วงัเหนือ 1 นายจรัส  ใจกาวงั
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รักษา( เป้าหมายสหกรณ์นอกภาคเกษตรที่ผ่านเกณฑ์ระดบัดเีลศิ และ แห่ง 32

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

1. สอ.ครูลาํปาง จาํกดั (30 พ.ย.) เมืองลาํปาง 1 นางอรุณศรี  กณัหาบวั

2. สอ.สาธารณสุขลาํปาง จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางอรุณศรี  กณัหาบวั

3. สอ.จงัหวดัทหารบกลาํปาง จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางอรุณศรี  กณัหาบวั

4. สอ.ตาํรวจภูธรจงัหวดัลาํปาง จาํกดั (30 ก.ย.) เมืองลาํปาง 1 นางอรุณศรี  กณัหาบวั

5. สอ.โรงพยาบาลลาํปาง จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางวลิาสินี พวงพุ่ม

6. สอ.พนง.องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นจงัหวดัลาํปาง จาํกดั  (31 ธ เมืองลาํปาง 1 นางวลิาสินี พวงพุ่ม

7. สอ.ครูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัลาํปาง จาํกดั (30 ก.ย.) เมืองลาํปาง 1 นางสาวดาริกา  จุฑานนัท์

8.สอ.ฝ่ายทาํไมภ้าคเหนือ จาํกดั (30 พ.ย.) เมืองลาํปาง 1 นายกลุธวชั  ทองอยู่

9. ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลาํปาง จาํกดั (31 ต.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางวลิาสินี พวงพุ่ม

10. สค.กาศเมฆสามคัคี จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางสาวกิตติญา  แกว้บุญเรือง

11..สค.บา้นกลว้ยหลวง จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางสาวกิตติญา  แกว้บุญเรือง

12. สค.ท่าคราวนอ้ย จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นายกลุธวชั  ทองอยู่

13. สค.โทกหวัชา้งร่วมใจ จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นายกลุธวชั  ทองอยู่

14. สค.การเคหะนครลาํปาง จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นายกลุธวชั  ทองอยู่

15. สค.พระธาตุนาก่วม จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นายกลุธวชั  ทองอยู่

16. สค.บา้นดงไชย จาํกดั (31 ธ.ค.) เมือง 1 นายกลุธวชั  ทองอยู่

17. สค.หมอสม-วงัแควง้ จาํกดั  (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางนฤมล   คาํมาบุตร

18. สค.ประตูมา้พฒันา จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางสาวดาริกา  จุฑานนัท์

19. สก.ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมลาํปาง จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางนฤมล  คาํมาบุตร

20. สก.เดินรถลาํปาง จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางวลิาสินี พวงพุ่ม

21. สก.เคหสถานบา้นมัน่คงชุมชนกาํแพงเมืองประตูตาล- เมืองลาํปาง 1 นางสาวกิตติญา  แกว้บุญเรือง

      ปงสนุก จาํกดั (31 ธ.ค.)

22. สก.เคหะสถานชุมชนตลาดรัตนเ์ก๊าจาว จาํกดั (31 ธ.ค เมืองลาํปาง 1 นายกลุธวชั  ทองอยู่
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กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

23. สอ.โรงเรียนตาํรวจภูธร 5 ลาํปาง จาํกดั (31 ต.ค.) หา้งฉตัร 1 นายณรงคฤ์ทธิ์  กลุกฤตยารัตน์

24. สค.ทิพยช์า้ง จาํกดั (30 ก.ย.) หา้งฉตัร 1 นายณรงคฤ์ทธิ์  กลุกฤตยารัตน์

25. สค.กา้วหนา้สันติธรรม จาํกดั (31 ธ.ค.) แม่ทะ 1 นางอมรรัตน์  บวัภิบาล

26. สค.ม่วงคาํ จาํกดั (31 ธ.ค.) แม่ทะ 1 นางอมรรัตน์  บวัภิบาล

27. สค.เกาะคา จาํกดั (31 ธ.ค.) เกาะคา 1 นายสกลุ  ฟูเฟื่อง

28. สค.บา้นศาลาหลวง จาํกดั (31 ธ.ค.) เกาะคา 1 นายสกลุ  ฟูเฟื่อง

29. สก.หตัถกรรมผลิตภณัฑเ์สริมงาม จาํกดั (31 ธ.ค.) เสริมงาม 1 นางสาวขวญัฤทยั  แกว้ชุม

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

30. สค.วงัศิลาท่าเมล ์จาํกดั (31 ธ.ค.) เถิน 1 นายสมบตัิ  ชมภูศรี

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

31. สค.แจซ้อ้น จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืงอปาน 1 นางสาวจุรีรัตน์  วงเวยีน

32. สก.ไฟฟ้าโครงการป่าเหมี้ยงแจซ้อ้น จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองปาน 1 นางสาวจุรีรัตน์  วงเวยีน

ผลกัดนั ระดบั ด ีสู่ดมีาก หรือดเีลศิ แห่ง 5

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

1. สค.จามเทวี จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางนางประนอม  ชุมภูสืบ

2. สค.หลวงใต ้จาํกดั (31 ธ.ค.) งาว 1 นางนางประนอม  ชุมภูสืบ

3. สค.เคหสถานชุมชนแจ่งหวัริน-สนัโคง้ จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางสาวกิตติญา  แกว้บุญเรือง

4. สก.เซรามิกและหตัถกรรมอุตสาหกรรมลาํปาง จาํกดั (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางสาวดาริกา  จุฑานนัท์

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

5.. สค.วงัเหนือ จาํกดั (31 ธ.ค.) วงัเหนือ 1 นายจรัส  ใจกาวงั

กลุ่มเกษตรกร (ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 81) แห่ง 52

กลุ่มเกษตรกรที่นํามาจดัเกณฑ์มาตรฐาน แห่ง 64

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

1.กลุ่มเกษตรกรทาํนาบา้นแหง (31 มี.ค.) งาว 1 นางวลิาสินี  พวงพุ่ม

2.กลุ่มเกษตรกรทาํนาบา้นเอื้อม  (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นายกลุธวชั  ทองอยู่
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ส.คพ.คเม.ย
ผู้รับผดิชอบ

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ก.ย

รวมทั้งสิ้น

มิ.ย

แผน/ผลการปฏิบตังิานประจาํเดือน

ที่ ผลผลติ/กจิกรรมหลกั/ตวัชี้วัด/งานที่ดาํเนินการ
หน่วย

นับ
เป้าหมาย
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3.กลุ่มเกษตรกรทาํนาชมพู (30 มิ.ย.) เมืองลาํปาง 1 นายกลุธวชั  ทองอยู่

4.กลุ่มเกษตรกรทาํนาบา้นเป้า (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางสาวกิตติญา แกว้บุญเรือง

5.กลุ่มเกษตรกรทาํนาสามคัคี (31 มี.ค.) แม่เมาะ 1 นางนฤมล  คาํมาบุตร

6.กลุ่มเกษตรกรทาํนาสบป้าด (31 มี.ค.) แม่เมาะ 1 นางนฤมล  คาํมาบุตร

7.กลุ่มเกษตรกรทาํนาตน้ธงชยั (31 มี.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางสาวดาริกา  จุพานนัท์

8.กลุ่มเกษตรกรทาํนาปงเตา (31 มี.ค.) งาว 1 นางประนอม    ชมภูสืบ

9.กลุ่มเกษตรกรทาํสวนตาํบลปงเตา (31 ธ.ค.) งาว 1 นางประนอม    ชมภูสืบ

10.กลุ่มเกษตรกรทาํสวนจางเหนือ (31 มี.ค.) แม่เมาะ 1 นางวลิาสินี  พวงพุ่ม

11.กลุ่มเกษตรกรทาํสวนปงแสนทอง (31 มี.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางสาวกิตติญา แกว้บุญเรือง

12.กลุ่มเกษตรกรทาํสวนบา้นแค่ (31 มี.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางสาวกิตติญา แกว้บุญเรือง

13.กลุ่มเกษตรกรทาํไร่ผสมผสานบา้นดง (31 ธ.ค.) แม่เมาะ 1 นางสาวกิตติญา แกว้บุญเรือง

14.กลุ่มเกษตรกรทาํไร่บา้นร้อง (31 มี.ค.) งาว 1 นางวลิาสินี  พวงพุ่ม

15.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตวส์ามคัคี (31 มี.ค.) แม่เมาะ 1 นางนฤมล  คาํมาบุตร

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

16.กลุ่มเกษตรกรทาํนาวอแกว้ (31 มี.ค.) หา้งฉตัร 1 นายณรงคฤ์ทธิ์  กลุกฤตยารัตน์

17.กลุ่มเกษตรกรทาํนาศาลา (31 มี.ค.) เกาะคา 1 นายสกลุ ฟูเฟื่อง

18.กลุ่มเกษตรกรทาํนาท่าผา (31 มี.ค.) เกาะคา 1 นายสกลุ ฟูเฟื่อง

19.กลุ่มเกษตรกรทาํนาวงัพร้าว (31 มี.ค.) เกาะคา 1 นายสกลุ ฟูเฟื่อง

20.กลุ่มเกษตรกรทาํนาไหล่หิน (31 มี.ค.) เกาะคา 1 นางสาวมลิวรรณ  ใจอินปัน

21.กลุ่มเกษตรกรทาํนาเกาะคา (31 มี.ค.) เกาะคา 1 นางสาวมลิวรรณ  ใจอินปัน

22.กลุ่มเกษตรกรทาํนาแม่สัน (31 มี.ค.) หา้งฉตัร 1 นางสาวมลิวรรณ  ใจอินปัน

23.กลุ่มเกษตรกรทาํนาเมืองยาว (30 มิ.ย.) หา้งฉตัร 1 นางสาวมลิวรรณ  ใจอินปัน

24.กลุ่มเกษตรกรทาํนาหนองหล่ม (31 มี.ค.) หา้งฉตัร 1 นางสาวมลิวรรณ  ใจอินปัน

25.กลุ่มเกษตรกรทาํนาตาํบลเสริมซา้ย (31 มี.ค.) เสริมงาม 1 นางสาวขวญัฤทยั  แกว้ชุม

26.กลุ่มเกษตรกรทาํนาเสริมขวา (31 มี.ค.) เสริมงาม 1 นางสาวขวญัฤทยั  แกว้ชุม

27.กลุ่มเกษตรกรทาํนานาแส่ง (31 มี.ค.) เกาะคา 1 นางสาวขวญัฤทยั  แกว้ชุม
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28.กลุ่มเกษตรกรทาํนาบา้นกิ่ว (30 มิ.ย.) แม่ทะ 1 นางอมรรัตน์ บวัภิบาล

29.กลุ่มเกษตรกรทาํนาลุ่มนํ้าจาง (31 มี.ค.) แม่ทะ 1 นางอมรรัตน์ บวัภิบาล

30.กลุ่มเกษตรกรทาํสวนผสมผสานเวียงตาล (31 มี.ค.) หา้งฉตัร 1 นายณรงคฤ์ทธิ์  กลุกฤตยารัตน์

31.กลุ่มเกษตรกรทาํสวนวอแกว้ (31 มี.ค.) หา้งฉตัร 1 นายณรงคฤ์ทธิ์  กลุกฤตยารัตน์

32.กลุ่มเกษตรกรทาํสวนตาํบลลาํปางหลวง (31 ธ.ค.) เกาะคา 1 นายสุกล  ฟูเฟื่อง

33.กลุ่มเกษตรกรทาํสวนใหม่พฒันา (31 มี.ค.) เกาะคา 1 นายสกลุ ฟูเฟื่อง

34.กลุ่มเกษตรกรทาํสวนฮกันํ้าจาง (31 ธ.ค.) แม่ทะ 1 นางอมรรัตน์ บวัภิบาล

35.กลุ่มเกษตรกรทาํสวนนาแกว้ (31 มี.ค.) เกาะคา 1 นายสกลุ ฟูเฟื่อง

36.กลุ่มเกษตรกรไร่นาสวนผสมตาํบลวอแกว้ (31 ธ.ค.) หา้งฉตัร 1 นายณรงคฤ์ทธิ์  กลุกฤตยารัตน์

37.กลุ่มเกษตรกรทาํไร่ตาํบลลาํปางหลวง  (31 ธ.ค.) เกาะคา 1 นายสกลุ ฟูเฟื่อง

38.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตวว์อแกว้ (31 ธ.ค.) หา้งฉตัร 1 นายณรงคฤ์ทธิ์  กลุกฤตยารัตน์

39.กลุ่มเกษตรกรทาํไร่เมืองยาว (31 มี.ค.) หา้งฉตัร 1 นางสาวมลิวรรณ  ใจอินปัน

40.กลุ่มเกษตรกรทาํไร่ทุ่งงาม (31 มี.ค.) เสริมงาม 1 นางขวญัฤทยั  แกว้ชุม

41.กลุ่มเกษตรกรทาํไร่นํ้าโจ ้(31 มี.ค.) แม่ทะ 1 นางอมรรัตน์ บวัภิบาล

42.กลุ่มเกษตรกรทาํไร่เสริมขวา (31 มี.ค.) เสริมงาม 1 นางสาวขวญัฤทยั  แกว้ชุม

43.กลุ่มเกษตรกรทาํไร่ดอนไฟ (31 มี.ค.) แม่ทะ 1 นางอมรรัตน์ บวัภิบาล

44.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตวแ์ม่สัน (31 มี.ค.) หา้งฉตัร 1 นางสาวมลิวรรณ  ใจอินปัน

45.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตวแ์ม่ปุ้มหลวง (30 มิ.ย.) เกาะคา 1 นางสาวมลิวรรณ  ใจอินปัน

46.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตวห์นองหล่ม (31 มี.ค.) หา้งฉตัร 1 นางสาวขวญัฤทยั  แกว้ชุม

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

47.กลุ่มเกษตรกรทาํนาตาํบลแม่กวัะ (31 มี.ค.) สบปราบ 1 นางสาวเอมอร  จันทร์เป็งผดั

48.กลุ่มเกษตรกรทาํนาตาํบลสมยั (31 มี.ค.) สบปราบ 1 นางสาวเอมอร  จันทร์เป็งผดั

49. กลุ่มเกษตรกรทาํนาแม่ปะ (31 ธ.ค.) เถิน 1 นายสมบตัิ ชมภูศรี

50.กลุ่มเกษตรกรทาํสวนเวียงมอก (31 มี.ค.) เถิน 1 นายสมบตัิ ชมภูศรี

51.กลุ่มเกษตรกรทาํไร่สบปราบ (31 มี.ค.) สบปราบ 1 นางสาวเอมอร  จันทร์เป็งผดั

52.กลุ่มเกษตรกรทาํไร่นายาง (31 มี.ค.) สบปราบ 1 นางสาวเอมอร  จันทร์เป็งผดั
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53.กลุ่มเกษตรกรทาํไร่สมยั (31 มี.ค.) สบปราบ 1 นางสาวเอมอร  จันทร์เป็งผดั

54.กลุ่มเกษตรกรไร่นาสวนผสมตาํบลเวียงมอก (31 มี.ค.) เถิน 1 นายสมบตัิ ชมภูศรี

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

55.กลุ่มเกษตรกรทาํนาบา้นสา (31 มี.ค.) แจห้่ม 1 นายสนิท  หิรัญพิพฒัน์พงศ์

56.กลุ่มเกษตรกรทาํนาวงัทอง (31 มี.ค.) วงัเหนือ 1 นายจรัส  ใจกาวงั

57.กลุ่มเกษตรกรทาํนาร่องเคาะ (31 มี.ค.) วงัเหนือ 1 นายจรัส  ใจกาวงั

58.กลุ่มเกษตรกรทาํไร่เมืองมาย (31 มี.ค.) แจห้่ม 1 นายสนิท  หิรัญพิพฒัน์พงศ์

59.กลุ่มเกษตรกรทาํไร่ปงดอน (31 มี.ค.) แจห้่ม 1 นายสนิท  หิรัญพิพฒัน์พงศ์

60.กลุ่มเกษตรกรทาํไร่แจห้่ม (30 มิ.ย.) แจห้่ม 1 นายสนิท  หิรัญพิพฒัน์พงศ์

61.กลุ่มเกษตรกรทาํไร่ร่องเคาะ (31 มี.ค.) วงัเหนือ 1 นายจรัส  ใจกาวงั

62.กลุ่มเกษตรกรทาํไร่ตาํบลวงัทอง (31 ธ.ค.) วงัเหนือ 1 นายจรัส  ใจกาวงั

63.กลุ่มเกษตรกรทาํไร่เมืองปาน (31 มี.ค.) เมืองปาน 1 นางสาวจุรีรัตน์  วงเวยีน

64.กลุ่มเกษตรกรทาํสวนแจห้่ม (30 มิ.ย.) แจห้่ม 1 นายสนิท  หิรัญพิพฒัน์พงศ์

รักษา( เป้าหมายกลุ่มเกษตรกรต้องรักษาให้อยู่ระดบัผ่านมาตรฐาน) แห่ง 59

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

1.กลุ่มเกษตรกรทาํนาบา้นเอื้อม  (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นายกลุธวชั  ทองอยู่

2.กลุ่มเกษตรกรทาํนาชมพู (30 มิ.ย.) เมืองลาํปาง 1 นายกลุธวชั  ทองอยู่

3.กลุ่มเกษตรกรทาํนาบา้นเป้า (31 ธ.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางสาวกิตติญา แกว้บุญเรือง

4.กลุ่มเกษตรกรทาํนาตน้ธงชยั (31 มี.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางสาวดาริกา  จุพานนัท์

5.กลุ่มเกษตรกรทาํนาสามคัคี (31 มี.ค.) แม่เมาะ 1 นางนฤมล  คาํมาบุตร

6.กลุ่มเกษตรกรทาํนาปงเตา (31 มี.ค.) งาว 1 นางประนอม    ชมภูสืบ

7.กลุ่มเกษตรกรทาํสวนตาํบลปงเตา (31 ธ.ค.) งาว 1 นางประนอม    ชมภูสืบ

8.กลุ่มเกษตรกรทาํไร่บา้นร้อง (31 มี.ค.) งาว 1 นางวลิาสินี  พวงพุ่ม

9.กลุ่มเกษตรกรทาํไร่ผสมผสานบา้นดง (31 ธ.ค.) แม่เมาะ 1 นางสาวกิตติญา แกว้บุญเรือง

10.กลุ่มเกษตรกรทาํสวนจางเหนือ (31 มี.ค.) แม่เมาะ 1 นางวลิาสินี  พวงพุ่ม

11.กลุ่มเกษตรกรทาํสวนปงแสนทอง (31 มี.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางสาวกิตติญา แกว้บุญเรือง
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12.กลุ่มเกษตรกรทาํสวนบา้นแค่ (31 มี.ค.) เมืองลาํปาง 1 นางสาวกิตติญา แกว้บุญเรือง

13.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตวส์ามคัคี (31 มี.ค.) แม่เมาะ 1 นางนฤมล  คาํมาบุตร

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

14.กลุ่มเกษตรกรทาํนาศาลา (31 มี.ค.) เกาะคา 1 นายสกลุ ฟูเฟื่อง

15.กลุ่มเกษตรกรทาํนาวงัพร้าว (31 มี.ค.) เกาะคา 1 นายสกลุ ฟูเฟื่อง

16.กลุ่มเกษตรกรทาํนาท่าผา (31 มี.ค.) เกาะคา 1 นายสกลุ ฟูเฟื่อง

17.กลุ่มเกษตรกรทาํนาเกาะคา (31 มี.ค.) เกาะคา 1 นางสาวมลิวรรณ  ใจอินปัน

18.กลุ่มเกษตรกรทาํนาวอแกว้ (31 มี.ค.) หา้งฉตัร 1 นายณรงคฤ์ทธิ์  กลุกฤตยารัตน์

19.กลุ่มเกษตรกรทาํนาไหล่หิน (31 มี.ค.) เกาะคา 1 นางสาวมลิวรรณ  ใจอินปัน

20.กลุ่มเกษตรกรทาํนาแม่สัน (31 มี.ค.) หา้งฉตัร 1 นางสาวมลิวรรณ  ใจอินปัน

21.กลุ่มเกษตรกรทาํนาเมืองยาว (30 มิ.ย.) หา้งฉตัร 1 นางสาวมลิวรรณ  ใจอินปัน

22.กลุ่มเกษตรกรทาํนาตาํบลเสริมซา้ย (31 มี.ค.) เสริมงาม 1 นางสาวขวญัฤทยั  แกว้ชุม

23.กลุ่มเกษตรกรทาํนานาแส่ง (31 มี.ค.) เกาะคา 1 นางสาวขวญัฤทยั  แกว้ชุม

24.กลุ่มเกษตรกรทาํนาเสริมขวา (31 มี.ค.) เสริมงาม 1 นางสาวขวญัฤทยั  แกว้ชุม

25.กลุ่มเกษตรกรทาํนาลุ่มนํ้าจาง (31 มี.ค.) แม่ทะ 1 นางอมรรัตน์ บวัภิบาล

26.กลุ่มเกษตรกรทาํนาบา้นกิ่ว (30 มิ.ย.) แม่ทะ 1 นางอมรรัตน์ บวัภิบาล

27.กลุ่มเกษตรกรทาํสวนวอแกว้ (31 มี.ค.) หา้งฉตัร 1 นายณรงคฤ์ทธิ์  กลุกฤตยารัตน์

28.กลุ่มเกษตรกรทาํสวนผสมผสานเวียงตาล (31 มี.ค.) หา้งฉตัร 1 นายณรงคฤ์ทธิ์  กลุกฤตยารัตน์

29.กลุ่มเกษตรกรทาํสวนฮกันํ้าจาง (31 ธ.ค.) แม่ทะ 1 นางอมรรัตน์ บวัภิบาล

30.กลุ่มเกษตรกรทาํสวนตาํบลลาํปางหลวง (31 ธ.ค.) เกาะคา 1 นายสุกล  ฟูเฟื่อง

31.กลุ่มเกษตรกรทาํสวนนาแกว้ (31 มี.ค.) เกาะคา 1 นายสกลุ ฟูเฟื่อง

32.กลุ่มเกษตรกรทาํสวนใหม่พฒันา (31 มี.ค.) เกาะคา 1 นายสกลุ ฟูเฟื่อง

33.กลุ่มเกษตรกรไร่นาสวนผสมตาํบลวอแกว้ (31 ธ.ค.) หา้งฉตัร 1 นายณรงคฤ์ทธิ์  กลุกฤตยารัตน์

34.กลุ่มเกษตรกรทาํไร่เมืองยาว (31 มี.ค.) หา้งฉตัร 1 นางสาวมลิวรรณ  ใจอินปัน

35.กลุ่มเกษตรกรทาํไร่ทุ่งงาม (31 มี.ค.) เสริมงาม 1 นางสาวขวญัฤทยั  แกว้ชุม

36.กลุ่มเกษตรกรทาํไร่เสริมขวา (31 มี.ค.) เสริมงาม 1 นางสาวขวญัฤทยั  แกว้ชุม
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37.กลุ่มเกษตรกรทาํไร่ตาํบลลาํปางหลวง  (31 ธ.ค.) เกาะคา 1 นายสกลุ ฟูเฟื่อง

38.กลุ่มเกษตรกรทาํไร่นํ้าโจ ้(31 มี.ค.) แม่ทะ 1 นางอมรรัตน์ บวัภิบาล

39.กลุ่มเกษตรกรทาํไร่ดอนไฟ (31 มี.ค.) แม่ทะ 1 นางอมรรัตน์ บวัภิบาล

40.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตวว์อแกว้ (31 ธ.ค.) หา้งฉตัร 1 นายณรงคฤ์ทธิ์  กลุกฤตยารัตน์

41.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตวแ์ม่สัน (31 มี.ค.) หา้งฉตัร 1 นางสาวมลิวรรณ  ใจอินปัน

42.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตวแ์ม่ปุ้มหลวง (30 มิ.ย.) เกาะคา 1 นางสาวมลิวรรณ  ใจอินปัน

43.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตวห์นองหล่ม (31 มี.ค.) หา้งฉตัร 1 นางสาวขวญัฤทยั  แกว้ชุม

44.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตวห์นองหล่ม (31 มี.ค.) หา้งฉตัร 1 นางสาวขวญัฤทยั  แกว้ชุม

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

45.กลุ่มเกษตรกรทาํนาตาํบลแม่กวัะ (31 มี.ค.) สบปราบ 1 นางสาวเอมอร  จันทร์เป็งผดั

46.กลุ่มเกษตรกรทาํนาตาํบลสมยั (31 มี.ค.) สบปราบ 1 นางสาวเอมอร  จันทร์เป็งผดั

47. กลุ่มเกษตรกรทาํนาแม่ปะ (31 ธ.ค.) เถิน 1 นายสมบตัิ ชมภูศรี

48.กลุ่มเกษตรกรทาํสวนเวียงมอก (31 มี.ค.) เถิน 1 นายสมบตัิ ชมภูศรี

49.กลุ่มเกษตรกรทาํไร่สบปราบ (31 มี.ค.) สบปราบ 1 นางสาวเอมอร  จันทร์เป็งผดั

50.กลุ่มเกษตรกรทาํไร่นายาง (31 มี.ค.) สบปราบ 1 นางสาวเอมอร  จันทร์เป็งผดั

51.กลุ่มเกษตรกรทาํไร่สมยั (31 มี.ค.) สบปราบ 1 นางสาวเอมอร  จันทร์เป็งผดั

52.กลุ่มเกษตรกรไร่นาสวนผสมตาํบลเวียงมอก (31 มี.ค.) เถิน 1 นายสมบตัิ ชมภูศรี

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

53.กลุ่มเกษตรกรทาํนาบา้นสา (31 มี.ค.) แจห้่ม 1 นายสนิท  หิรัญพิพฒัน์พงศ์

54.กลุ่มเกษตรกรทาํนาวงัทอง (31 มี.ค.) วงัเหนือ 1 นายจรัส  ใจกาวงั

55.กลุ่มเกษตรกรทาํนาร่องเคาะ (31 มี.ค.) วงัเหนือ 1 นายจรัส  ใจกาวงั

56.กลุ่มเกษตรกรทาํไร่แจห้่ม (30 มิ.ย.) แจห้่ม 1 นายสนิท  หิรัญพิพฒัน์พงศ์

57.กลุ่มเกษตรกรทาํไร่เมืองมาย (31 มี.ค.) แจห้่ม 1 นายสนิท  หิรัญพิพฒัน์พงศ์

58.กลุ่มเกษตรกรทาํไร่ปงดอน (31 มี.ค.) แจห้่ม 1 นายสนิท  หิรัญพิพฒัน์พงศ์

59.กลุ่มเกษตรกรทาํไร่ร่องเคาะ (31 มี.ค.) วงัเหนือ 1 นายจรัส  ใจกาวงั
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กลุ่มเกษตรกรที่ต้องผลักดัน จากไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ให้ผ่านเกณฑ์มาต แห่ง 5

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

2.กลุ่มเกษตรกรทาํนาบา้นแหง (31 มี.ค.) งาว 1 นางวลิาสินี  พวงพุ่ม

3.กลุ่มเกษตรกรทาํนาสบป้าด (31 มี.ค.) แม่เมาะ 1 นางนฤมล  คาํมาบุตร

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

1.กลุ่มเกษตรกรทาํไร่ตาํบลวงัทอง (31 ธ.ค.) วงัเหนือ 1 นายจรัส  ใจกาวงั

4.กลุ่มเกษตรกรทาํไร่เมืองปาน (31 มี.ค.) เมืองปาน 1 นางสาวจุรีรัตน์ วงเวยีน

5. กลุ่มเกษตรกรทาํสวนแจห้่ม (30 มิ.ย.) แจ้ห่ม 1 นายสนิท  หิรัญพิพฒัน์พงศ์

ลายมือชื่อผูเ้สนอแผน                           กาญจนา  ยะถา

ลายมือชื่อผูร้ับผิดชอบโครงการ      เอกวฒัน ์ ไชยสมบูรณ์

ชื่อผูอ้นุมตัิแผน                   สาธิต   ปานขาํ

ชื่อ-สกลุ                           (นายสาธิต  ปานขาํ)

ตาํแหน่ง                         สหกรณ์จงัหวดัลาํปาง

ชื่อ-สกลุ                                        (นายเอกวฒัน ์ ไชยสมบูรณ์)

ตาํแหน่ง                                     นกัจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการ

โทร.                                                          0 5426 5089

โทร.                                                       0 5426 5089

ตาํแหน่ง                                 นกัวิชาการสหกรณ์ชาํนาญการ

ชื่อ-สกลุ                                        (นางสาวกาญจนา  ยะถา)


