
รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ 
ครั้งท่ี 8/2561 

เม่ือวันท่ี 30  สิงหาคม  2561   
เวลา 13.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง 
********************************** 

ผู้มาประชุม 
ท่ี ช่ือ – สกุล  ตําแหน่ง 
1. นายกฤษฎา  จันทน์แดง สหกรณ์จังหวัดระนอง 
2. นายจิรศักดิ์  บริบูรณ์ นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
3. นายสุเทพ  ทองคํา เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
4.. นายจักรวาล คเชนทร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
5. นายชัชวาล  เจนวิพากษ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
6. นางณัชกช  นามจันทร ์ นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
7. นางสุธิดา  ศรีวิไล นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
8. นางสาวดวงรัตน์  เมฆพยับ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
9. นางสาวจรรยาวรรณ  พูลสวน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

นางสาวนภาพร  มณีฉาย 
นางสาวอติกานต์  วงษณรัตน ์
นางสาวปณัฑิตา  บัวฉิม 
นายสมพร  กลับหลังสวน 
นายสุนทร  พยัฆยุทธิ ์
นางสาวหทัยกาญจน์ เลิศไกร 

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป 
พนักงานขับรถยนต ์
นักวิชาการสหกรณ์ 

16. นางสาวเจสิญา  เกษแก้ว นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
17. นางสาวบุษรา  ช่วยพัฒน ์ นักวิชาการสหกรณ์ 
18. นายสุนทร  โนรัตน ์ นักวิชาการสหกรณ์ 
19. นายอาคม  มีมาก นิติกร นิติกร 
20. นางสาวนิภาพร  มีศร ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
21. นางนิพาภรณ์  ทําทอง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
22. นางสุวรรณดี  เชือ่งช้าง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
23. นางกาญจนา  ว่าวทอง เจ้าพนักงานธุรการ 
24. นางสาวพัฑฒิดา  มณีโชต ิ เจ้าพนักงานธุรการ 
25. นายณรงค์ศักดิ์ ไชยวงศ์เหล็ก พนักงานขับรถยนต ์
26. นายชัยวัฒน์  เต็มพร้อม พนักงานขับรถยนต ์
27. นางสุนิสา  ดารา แม่บ้าน 
28. นายนาคพันธ์ นาควิเชียร พนักงานรักษาความปลอดภัย 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1 
2 
3 
4 
5 

นางสาวจิรายุ ศรีใส 
นางสาวปัทมา  รัตนวรรณ 
นายจิตรวิระ  หีตดาษ 
นายธีรทัศน์  ควรวินิจ 
นางสาวสุฑามาศ กุลมะลิวัน 

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
พนักงานพิมพ์ 
พนักงานขับรถยนต ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
  นายกฤษฎา จันทน์แดง  สหกรณ์จังหวัดระนอง ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

  นายกฤษฎา จนัทน์แดง สหกรณ์จังหวัดระนอง แจ้ง แจ้งเรื่อง งานเกษียณอายุราชการของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง โดยกําหนดจัดวันท่ี 20 กันยายน 2561 ณ เฮริเทจ  
โดยให้หน่วยงานจัดซุ้มอาหารไว้บริการผู้มาร่วมงาน  หากกําหนดการมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครัง้ 
    
  จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ  
   
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานราชการ ครั้งท่ี 7/2561 เม่ือวันท่ี 2 สิหาคม 2561 เวลา 09.30 น.โดยนําลงเว็บไซต์สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดระนอง ในบล็อกรับรองรายงานการประชุม เพ่ือให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ ตรวจสอบ
ความถูกต้องและรับรองรายงานการประชุม หลังจากดําเนินการประชุมไปแล้ว 15 วัน จึงจะสามารถรับรองรายงาน
การประชุมได้ และหากต้องการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ขอให้ประสานกับฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ือจะได้ดําเนินการต่อไป 
หากพ้นกําหนดถือว่ารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 
  มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ    
ครั้งท่ี 7/2561 เม่ือวันท่ี 2 สิหาคม 2561   
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
  ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
  นางสาวนิภาพร  มีศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งว่า สรุปผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปี 2561 สํานักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เดือนกรกฎาคม มีเป้าหมาย 95.00 % 
ข้อมูล ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2561 สามารถเบิกจ่ายได้ 90.17 %  
 
  จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ ์
  นางสุธิดา  ศรีวิไล นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ ผู้อํานวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์   
แจ้งว่า  
  1. งานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านระบบ CPS มีผลการดําเนินงานดังนี ้

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงาน  

แห่ง 48  48  100  

 - สหกรณ์  30  แห่ง  แห่ง 30 30 100 

 - กลุ่มเกษตรกร 18 แห่ง  แห่ง 18  18  100 

2. ผลการเบิกจ่าย   บาท 169,190  145,287 85.87  

  2. ส่งเสริมจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ตัวช้ีวัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  ผล  ร้อยละ  

สหกรณ ์
กลุ่มเกษตรกร 
- กลุ่มเกษตรกรทําสวนผสม
บ้านในกรัง  

แห่ง 
แห่ง  

1  
1 

- 
1  

0 
100  

ผลการเบิกจ่าย   บาท  19,000  12,296 64.72  

 
  3. การรับสมาชิกเพ่ิมสหกรณ์ภาคการเกษตร 

ตัวช้ีวัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  ผล  ร้อยละ  

สหกรณ์ภาคการเกษตร  ราย  170  119 70 

กลุ่มเกษตรกร  ราย  17  48 282.35 

จํานวนสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่ม
เกษตรกรเพิ่มข้ึน ร้อยละ 1 

ราย 187 167 89.30 

ผลการเบิกจ่าย   บาท 7,440 7,440  100  

4.  พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น 
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ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. จัดประชุมคณะทํางานเพื่อคัดเลือก
สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 

ครั้ง 1 1 100 

2. ส่งเสริม แนะนําสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ตามแผนพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการดําเนนิงานของสถาบัน
เกษตรกร 

ครั้ง/แห่ง 15/3  14/6  93.33/100  

3. ติดตามและประเมินผลการเข้าแนะนํา
ส่งเสริมตามแผนพัฒนา  

ครั้ง 5 3  0  

4.จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับ
จังหวัดเพื่อคัดเลือกส่งประกวดระดับภาค 

ครั้ง 1 0 0 

5.ส่งผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ครั้ง 1 0 0 

7. ผลการเบิกจ่าย    บาท 12,800 4,070  31.80  

เป้าหมาย : สหกรณ์ออมทรัพย์คร/ูสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุร/ีกลุ่มเกษตรกรทําสวนนาคา 
5. พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน  

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย  ผล ร้อยละ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย จนท.กลุ่มวิชาการและกลุ่มส่งเสริมฯ เพื่อวิเคราะห์
ประเมินสถานภาพ  

ครั้ง 1 1 100  

2.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร       
เพื่อพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน  

ครั้ง/คน 2/40  2/40 100  

3. แนะนําส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาสหกรณใ์ห้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

แห่ง 1 1  100  

4. แนะนําส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

แห่ง 1 1  100  

5. กํากับแนะนําส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ให้
รักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร 

แห่ง 
แห่ง 

20 
10 

12  
7 

60 
70 

6. ติดตาม ประเมินผล การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่
มาตรฐาน 

ครั้ง 4 4 100 

7. ผลการเบิกจ่าย  บาท 24,380  15,324 62.85 

เป้าหมาย :   สหกรณ์การเกษตรปาล์มน้ํามันกะเปอร ์ จํากัด และกลุ่มเกษตรกรทําสวนมังคุดบ้านในวง 
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จํานวนสหกรณ์ท่ีนํามาจัดมาตรฐานในปี 2561 (สหกรณ)์ 

 
จํานวนกลุ่มเกษตรกรท่ีนํามาจัดมาตรฐานในปี 2561 (กลุ่ม)  

 
 

6.  คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร 
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ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย  ผล รอ้ยละ 

1. ประสานงานกับประธานกรรมการกลุ่ม
เกษตรกรในอําเภอ      เพื่อกําหนดแผนจัดประชุม 

ครั้ง 8 8 100 

2. ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่ม
เกษตรกรระดับอําเภอ 
  ครั้งท่ี 1 ก.พ. 61  
  ครั้งท่ี 2 พ.ค. 61 (วันจันทร์ท่ี 21 พ.ค. 2561) 

ครั้ง 4 4  100 

3. ดําเนินการจดัประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่ม
เกษตรกรระดับจังหวัด 
ครั้งท่ี 1 มี.ค. 61 (วันท่ี 22 มี.ค.61) 
ครั้งท่ี 2 มิ.ย. 61 

ครั้ง 2 2 100 

4. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่ม
เกษตรกรระดับอําเภอ และระดับจังหวัด ตามแบบ
ท่ีกําหนด 

ครั้ง 4 4 100  

5. ผลการเบิกจ่าย  บาท 22,990 20,150 87.65 

เป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกร = กสส1 อ.เมือง 6 กลุ่ม อ.สุขสําราญ 1 กลุ่ม / กสส2 อ.กระบุร ี7 กลุ่ม  อ.ละอุ่น 2 กลุ่ม 
 

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผล 
ร้อย
ละ 

1. จัดประชุม สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร เป้าหมายโดย    มีกรรมการ/ฝ่าย
จัดการ/สมาชิกช้ันนําและหน่วยงาน อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

คณะ/
คน 

1/15 3/30 100 

2. แนะนํา ช้ีแจงข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาฯ ให้
สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 

ครั้ง 1 3 100 

3. แนะนํา ส่งเสริมช่วยเหลือและการดําเนินกิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญา ครั้ง 1 3 100 

4.จัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 

ครั้ง/
คน 

1/7 01/7 100 

5. ผลการเบิกจ่าย  บาท 10,000 4,116 41.16 

เป้าหมาย : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับการคัดเลือกในระดับจังหวัด 3 แห่ง 
สอ.พนักงานราชการจังหวัดระนอง  สกก.ศุภนิมิตกระบุร ีจํากัด  กลุ่มเกษตรกรทําสวนมะมุ 
หมายเหตุ : จัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด ฯ วันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 (ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว) 

 
 
 
โครงการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร 2561 
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ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล รอ้ยละ 

1. ประสานงานคณะกรรมการดําเนินการ และสมาชิก
กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
กลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง 

ครั้ง 1 1 100 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับทราบปัญหาและ
แนวทางในการพัฒนากลุ่มเกษตรกร 

ครั้ง/คน 1/33 1/33 100 

3. รายงานผล ครั้ง 1 1 100 

4. ผลการเบิกจ่าย  บาท 15,660 15,660 100 

เป้าหมาย : คณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร (อ.เมือง อ.สุขสําราญ อ.ละอุ่น อ.กระบุรี) กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร ปี 2561 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล รอ้ยละ 

1. วิเคราะห์และคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 

ครั้ง/แห่ง 4/4 4/4 100 

2. จัดทําฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่น การทําธุรกิจด้านต่างๆ 
ของสมาชิกของกลุ่มเกษตรกร 

ครั้ง/กลุ่ม 3/16 3/16 100 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
เกษตรกรและการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัต ิ

ครั้ง/คน 1/38 1/38 100 

4. แนะนําส่งเสริมติดตาม ผลการดําเนินงาน และ
รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 

ครั้ง/กลุ่ม 9/16 9/16 100 

5. ผลการเบิกจ่าย  บาท 41,800 25,331 60.60 

เป้าหมาย : คณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร (อ.เมือง อ.สุขสําราญ อ.ละอุ่น อ.กระบุรี) 
 
   จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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 นายจิรศักดิ ์  บริบูรณ์ นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์    
แจ้งว่า  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่ายและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 

ตวัช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. ประสานงาน แนะนํา ส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ใน
ระดับจังหวัด 

แห่ง 
ครั้ง 

2 
10 

2 
8 

100 
80 

2. ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ แห่ง 
ครั้ง 

2 
4 

2  
3 

100 
75  

3. ผลการเบิกจ่าย  บาท 10,320 10,320 100 

เป้าหมาย :  1. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จํากัด 
      2. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จํากัด  
 
จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพเพิ่มการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. ประสานงาน แนะนํา ส่งเสริม สนับสนุน เช่ือมโยง
เครือข่ายธุรกิจ การดําเนินธรุกิจรวมซ้ือ – รวมขาย
ของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็ง 

แห่ง 
ครั้ง 

32 
8 

32  
8  

100 
100 

2. แนะนํา ติดตามผลการดําเนินงาน และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ  

แห่ง 
ครั้ง 

2 
2 

2 
2 

100  
100  

3. ผลการเบิกจ่าย  บาท 81,960 80,920 98.73 

  เป้าหมาย :  1. สหกรณ์ภาคการเกษตร 15 แห่ง 
         2. กลุ่มเกษตรกร 17 แห่ง  
 
  จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
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โครงการส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. ดําเนินการประชุมช้ีแจง วิเคราะห์ปัญหา กําหนด
กิจกรรมและตัวช้ีวัด ครั้ง/ราย 1/30 1/30 100 

2. สัมมนา อบรม ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ แก่
กรรมการ พนักงาน สมาชิก สกต. เครือข่าย 

ครั้ง/ราย 2/60 0 0 

3. แนะนํา ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

ครั้ง 6 2 33.33 

4. ผลการเบิกจ่าย  บาท 37,080 36,540 98.54 

เป้าหมาย :  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ระนอง จํากัด 
หมายเหตุ ประชุมวันท่ี 9 – 10 กรกฎาคม 2561 (ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว) 
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ ์
  นางณัชกช  นามจันทร์  นักวิชการสหกรณ์ชํานาญการ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารการจัดการสหกรณ์  แจ้งว่า 1. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน
การผลิตและการตลาด และการติดตามหนี้ค้างชําระเงินอ่ืนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู ้ ครั้ง 2 1  50 

2. เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มเกษตรกร ในครั้งท่ีมีมติขอกู้
เงิน พร้อมท้ังรวบรวมเอกสารในการย่ืนกู้เงิน 

ครั้ง 
แห่ง 

8 
8 

8 
8  

100 
100 

3. ติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ครั้ง 
แห่ง 

16 
8 

12  
8  

75 
100  

4. ติดตามเร่งรัดการชําระหนี ้ ครั้ง 
แห่ง 

6 
6 

6 
6  

100 
100  

 5. ผลการเบิกจ่าย  บาท 20,400 15,760 77.25 

เป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกร 6 แห่ง  
              1. กลุ่มเกษตรกรทําสวนมะมุ 2. กลุ่มเกษตรกรทําสวนบางแก้ว 3 .  กลุ่ ม เกษตรกรผู้ เลี้ ยง โค เนื้ อ    
กระบุร ี  4. กลุ่มเกษตรกรทําสวนเกาะพยาม   5. กลุ่มเกษตรกรทําสวนนาคา6. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทรายแดง 
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2.  โครงการยกระดับช้ัน 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. คัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายจากข้อมูลผลการจัด
ระดับช้ันสหกรณ์ ( ณ 1 ต.ค.58) 

ครั้ง 1 1  100 

2. วิเคราะห์ ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์เป้าหมายเพื่อ
ยกระดับช้ัน 
2.1 สหกรณ์ ช้ัน 1  
2.2 สหกรณ ์ช้ัน 2 
2.3 สหกรณ์ ช้ัน 3 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

10 
16 
1 

10  
16 
1 

100  
100 
100 

3. รักษาระดับช้ัน 1 
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 

ครั้ง/แห่ง 
ครั้ง/แห่ง 

32/8 
8/2 

32/8  
8/2 

100/100  
100/100 

4. เข้าส่งเสริมสหกรณ์จากช้ันท่ี 2 ไปสู่ช้ันท่ี 1 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 

ครั้ง/แห่ง 
ครั้ง/แห่ง 

72/9 
48/7 

64/11 
39/6 

88.89/100 
81.25/100 

5. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ครั้ง/แห่ง 81/27 61/27 75.31/100 

6. ผลการเบิกจ่าย  บาท 77,880 44,310 56.90 

       เป้าหมาย : สหกรณ์การเกษตรปาลม์น้ํามันกะเปอร์ จํากัด เป็นสหกรณ์จัดตั้งใหม่ และเพิ่งเริ่มดําเนินธุรกิจ  
   
  จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
กลุ่มตรวจการสหกรณ ์
  นางณัชกช  นามจันทร์  นักวิชการสหกรณ์ชํานาญการ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกลุ่ม-  
ตรวจการสหกรณ์  แจ้งว่า  1. กํากับ ดูแลและตรวจการสหกรณ์โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์ 

ตัวช้ีวัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  ผล  ร้อยละ  

1. กํากับ ดูแลและตรวจการสหกรณ์โดยกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ ์

แห่ง 28 24  85.71  

2. ผลการเบิกจ่าย  บาท 14,960 9,405 62.87 
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 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการปอ้งกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรในระดับจังหวัด 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (เป้าหมายประกอบด้วย สกจ., 
ผอ.กลุ่มงาน, ผอ.กสส., และผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ร้อยละ 20 ของจํานวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีอยู่ใน
การส่งเสริม(แผนประชุม ครั้งท่ี 2 เดือน เม.ย.61 และ มิ.ย.
61) ครั้งแรกจัดวันท่ี 27 ก.พ.61 สหกรณ์เข้าประชุม 9 
แห่ง สมาชิกเข้าประชุม 25 คน ภาคสหกรณ์ออมทรัพย์ 
เครดิตยูเนี่ยน และร้านค้า ใช้งบประมาณ 4,000.-บาท  

ครั้ง  3  3 100 

 2. ผลการเบิกจ่าย บาท 12,900  12,900 100  

หมายเหตุ  กําหนดประชุม ครั้งท่ี 2 วันจันทร์ท่ี 15 พฤษภาคม 2561  (ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว) 
                      ครั้งท่ี 3 วันจันทร์ท่ี 21 พฤษภาคม 2561   (ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว) 
 
 3. กํากับ คุ้มครอง ดูแล ระบบสหกรณ์ 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบสหกรณ์ 
 ร้อยละ 35 จํานวน 3 ทีม 

แห่ง 7 7 100 

2. ตรวจการสหกรณ์ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ แห่ง 12 0 0 

3. จัดประชุม จกบ.  ครั้ง 4 4 100 

4. ผลการเบิกจ่าย  บาท 76,580  42,753  55.83  

 



 
 

๑๒

 
  หมายเหตุ  กําหนดประชุม จกบ. ครั้งท่ี 4 วันท่ี 3 สิงหาคม 2561 
            ครั้งท่ี 3 วันท่ี 2 กรกฎาคม 2561 (ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว)  
                             ครั้งท่ี 2 วันท่ี 24 พฤษภาคม 2561 (ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว)  
 
 4.โครงการขับเคลื่อนการชําระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. เป้าหมาย ปี 2561 จํานวน 3 แห่ง แยกเป็น  
    - สหกรณ์  
    - กลุ่มเกษตรกร 

แห่ง 
แห่ง 

2 
1 

1 
1 

50 
100 

 2. ผลการเบิกจ่าย บาท 2,000  2,000  100  

หมายเหต ุ
 สหกรณ์  1. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรระนอง จํากัด (ศาลล้มละลายกลาง) 
                (คดีหมายเลขแดงท่ี ล.3708/2560 ลงวันท่ี 28 ส.ค.2560) 
                         2. สหกรณ์การเกษตรบ้านในวง จํากัด  (ถอนชื่อออกจากทะเบียน) 
                             (คําสั่ง นทส. ท่ี รน 04/2561 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ ์2561)    
 กลุ่มเกษตรกร  1. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กําพวน (ถอนชื่อออกจากทะเบียน) 
                                   (คําสั่ง นทก. ท่ี รน 01/2561 ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ ์2561) 
 
โครงการขับเคลื่อนการชําระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
การชําระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีเลกิระหว่าง  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
     1. สหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตผลไม้บ้านในวง จํากัด 
         นายทะเบียนสหกรณ์ สั่งเลิก เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2561  
ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ท่ี (รน) 08/2561 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2561    
ขณะนี้อยู่ระหว่างการอุทธรณ์การสั่งเลิกสหกรณ ์
     2. กลุ่มเกษตรกรทําสวนยาง กยท. บ้านบางนอน 
         นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจําจังหวัดระนอง ประกาศเลิกกลุ่ม ฯ เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2561 
คําสั่งแต่งตั้งผู้ชําระบัญชีให้   นางสาวดวงรัตน์ เมฆพยับ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เป็นผู้ชําระบัญชี  
ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทํางบการเงินส่งให้ผู้สอบบัญชีรับรองตามมาตร 80  
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๓

 5.การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ ์

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

 เป้าหมาย ปี 2561 จํานวน 2 แห่ง  
 1. สหกรณ์การเกษตรสุขสําราญ จํากัด 
    (ดําเนินการแก้ไขแล้วเสร็จต้องติดตาม) 
 2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอามานะห์สุขสําราญ จํากัด 
    (ดําเนินการแก้ไขแล้วเสร็จต้องติดตาม) 

แห่ง 2  2 100 

 
  จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
หมายเหตุ  ดําเนินการแล้วเสร็จ แต่ต้องติดตามการแก้ไขตามเง่ือนไขสัญญา  
 
  นางสุธิดา  ศรีวิไล นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกลุ่มจัดตั้ง
และส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี  

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. ประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
จัดคลินิก  

ครั้ง 4 3 75 

2. ผลการเบิกจ่าย  บาท 19,040 18,323 96.23 

 
  โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวด ี

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. แนะนํา ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
สหกรณ์นักเรียน 

ครั้ง 5 5 100 

2. แนะนําให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ครั้ง 1 1 100 

3. รายงานผลการดําเนินแต่ละกิจกรรม ครั้ง 1 1 100 

4. ผลการเบิกจ่าย บาท 8,600 7,314 85.05 
เป้าหมาย :โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) อําเภอกระบุรี  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๔

 
  โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. แนะนํา ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียน  

ครั้ง 5 3 60 

2. แนะนําให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ครั้ง 1 1 100 

3. จัดกิจกรรม/ทัศนศึกษา ให้แก่นักเรียนท่ีเป็น
คณะกรรมการสหกรณ์ (วันศุกร์ท่ี 11 พ.ค. 2561) 

ครั้ง/คน 1/12 1/27 100 

4. จัดประกวดกิจกรรมการออม  
“สุดยอดเด็กดี มีเงินออม” 

ครั้ง 1 1 100 

5. รายงานผลการดําเนินแต่ละกิจกรรม ครั้ง 1 1 100 

6. ผลการเบิกจ่าย  บาท 18,000 18,000 100 

เป้าหมาย : โรงเรียนบ้านในวง อ.ละอุ่น จ.ระนอง 
 
  นายจิรศักดิ์   บริบูรณ์ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  แจ้งว่า  โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย  ผล รอ้ยละ 

1. แนะนํา ส่งเสริม ติดตามสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ในการ
ดําเนินงานกิจกรรมสํารวจ/บันทึก ข้อมูลพันธุ์พืช และกิจกรรม
การจัดทําแปลงสาธิตการเรียนรู้ (ภายในพื้นท่ีของสหกรณ)์ 

ครั้ง 4 4 100 

2. ผลการเบิกจ่าย บาท 13,560 13,560 100 

เป้าหมาย :  1. กลุ่มเกษตรกรทําสวนเกาะช้าง 
      2. กลุ่มเกษตรกรทําสวนเกาะพยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๕

 นายจิรศักดิ์  บริบูรณ์  นักวิชการสหกรณ์ชํานาญการ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์  แจ้งว่า  โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย  ผล 
ร้อย
ละ 

1. ประสานสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ดําเนินตาม 
“แนวทางปฏิบัติการดําเนินโครงการท่ีได้รับการสนับสนุน
เงินอุดหนุนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561” 

แห่ง 1 1 100 

2. จัดทําข้อมูลสมาชิกสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร และ
เกษตรกรท่ีนําผลผลิตยางพารามาจําหน่าย 

แห่ง 1 1 100 

3. จัดทําข้อมูลด้านการรวบรวม การแปรรูปยางพาราเพื่อ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 

แห่ง 1 1 100 

4. แนะนํา ควบคุม และติดตามการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ตามระเบียบว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างของสหกรณ/์กลุ่ม
เกษตรกร 

แห่ง 1 1 100 

5. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน ติดตาม ควบคุมการเบิกจ่ายให้
เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

แห่ง 1 1 100 

6. รายงานผลการดําเนินงาน และติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

ครั้ง 5 2 40 

7. จัดทําแผนการใช้ประโยชน์ ตามแบบรายงาน แห่ง 1 0 0 

8. ติดตาม แนะนํา การดําเนินการของสหกรณ/์กลุ่ม
เกษตรกรในการใช้ประโยชน์ 

แห่ง/
ครั้ง 

1/4 0 0 

9. ผลการเบิกจ่าย (เงินอุดหนุน) บาท 1,080,000 1,078,560 100 

ส่งงบประมาณคืนกรม  1,440 บาท 
เป้าหมาย :  สหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๖

โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย  ผล ร้อยละ 

1. ประสานสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ดําเนินตาม 
“แนวทางปฏิบัติการดําเนินโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนเงิน
อุดหนุนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561” 

แห่ง 3 3 100 

2. ประสาน แนะนํา ส่งเสริม การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 

แห่ง 3 3 100 

3. จัดทําข้อมูลด้านการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
ของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 

แห่ง 3 3 100 

4. แนะนํา ควบคุม และติดตามการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ตามระเบียบว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างของสหกรณ/์กลุ่ม
เกษตรกร 

แห่ง 3 3 100 

5. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน ติดตาม ควบคุมการเบิกจ่ายให้
เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

แห่ง 3 3 100 

6. รายงานผลการดําเนินงาน และติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

แห่ง/ 
ครั้ง 

3/5 3/1 100/20 

7. จัดทําแผนการใช้ประโยชน์ ตามแบบรายงาน แห่ง 3 0 0 

8. ติดตาม แนะนํา การดําเนินการของสหกรณ/์กลุ่ม
เกษตรกรในการใช้ประโยชน์ 

แห่ง/
ครั้ง 

3/4 0 0 

9. ผลการเบิกจ่าย  
   - งบเงินอุดหนุน 
   - งบดําเนินงาน 
       รวม 

บาท 
บาท 
บาท 

933,800 
5,400 

939,200 

933,800 
2,800 

936,600 

100 
51.85 
99.72 

เป้าหมาย :  3 สหกรณ์ 
  1. สหกรณ์การเกษตรกระบุรี จํากดั     
  2. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จํากัด 
  3. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ระนอง จํากัด 
 
 
 
 
     
 
 
 



 
 

๑๗

 นางณัชกช  นามจันทร์  นักวิชการสหกรณ์ชํานาญการ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
การจัดการสหกรณ์  แจ้งว่า การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ ์
 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. จังหวัดแต่งตั้ง/มีคณะทํางานส่งเสริมระดับจังหวัด  ครั้ง 1 1 100 

2. จัดประชุมช้ีแจงโครงการจัดประชุมคณะทํางาน
ส่งเสริมระดับจังหวัด 

สหกรณ ์
ครั้ง 

2 
1 

2  
1 

100  

3. คณะทํางานส่งเสริมระดับจังหวัดเข้าตรวจประเมิน 
ธรรมาภิบาลสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

สหกรณ ์ 2 
2  

100 

4. จังหวัดแนะนําส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามหลัก    
ธรรมาภิบาล  

ครั้ง/
สหกรณ ์

7 
6 

85.71 

5. จังหวัดแต่งตั้ง/คณะทํางานตรวจประเมินระดับ
จังหวัด  

คณะ 1 1 100 

6. จัดประชุมคณะทํางานตรวจประเมินระดับจังหวัด
คณะทํางานตรวจประเมินเข้าตรวจประเมินสหกรณ ์

สหกรณ/์
ครั้ง 

2/1 
2/1 100 

7. จังหวัดรายงานผลการประเมินธรรมาภิบาลให้กรม
ทราบ 

ครั้ง 1 
1 100 

8. ผลการเบิกจ่าย บาท 50,560 26,550 52.51 

 
เป้าหมาย :   2 แห่ง สหกรณ์ขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ 1 แห่ง 
                1. สหกรณอ์อมทรัพย์ครูระนอง จํากัด 
       2. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จํากัด 
 
กํากับตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรอย่างเร่งด่วน 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. ร่วมประชุมช้ีแจงแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาสหกรณ์กับคณะกรรมการฝ่ายจัดการและ
สมาชิก 

แห่ง 6 6 100  

2. แนะนําส่งเสริมสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติตาม
แผน 

ครั้ง 36 30 83.33 

3. ติดตามประเมินผล/รายงานผล ครั้ง 18 12 66.67 

4. ผลการเบิกจ่าย  บาท 59,040 47,604 86.63 

 
 
 



 
 

๑๘

เป้าหมาย :   สหกรณ์ 5 แห่ง /กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง 
             1. สหกรณ์ประมงบ้านบางเบน จํากัด   
    2. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางแก้ว จํากัด 
            3. สหกรณ์ปาล์มน้ํามันกะเปอร์ จํากัด 
    4. สหกรณ์ชาวสวนกาแฟกะเปอร์ จํากัด 
    5. สหกรณ์การเกษตรละอุ่น จํากัด 
    6. กลุ่มเกษตรกรทําสวน จ.ป.ร. 
 
โครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอําเภอ 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวิเคราะห์สถานภาพ
สหกรณ์ และจัดทําแผนพัฒนาสหกรณ์  

ครั้ง/คน 5/150 5/150 100  

2. แนะนํา ส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์และพัฒนา
สหกรณ์ตามแผนพัฒนาสหกรณ์  

ครัง้ 30 30 100 

3. ผลการเบิกจ่าย บาท 79,680 61,620 77.33 

เป้าหมาย :   สหกรณ์ 5 แห่ง 
             1. สหกรณ์การเกษตรเมืองระนอง จํากัด   
    2. สหกรณ์ปาล์มน้ํามันกะเปอร์ จํากัด 
    3. สหกรณ์การเกษตรกระบุรี จํากัด 
    4. สหกรณ์การเกษตรละอุ่น จํากัด 
    5. สหกรณ์การเกษตรสุขสําราญ จํากัด 
 
  จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๙

โครงการพัฒนาความเข็มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล 
ร้อย
ละ 

1. ประสานงาน ช้ีแจง ให้คําแนะนํา และติดตามให้สหกรณ์
เป้าหมาย ตอบแบบประเมินและเก็บรวบรวมข้อมูลตามรูปแบบท่ี
กรม ฯ กําหนด 

แห่ง 19 14 73.68 

2. จัดเก็บข้อมูล รวบรวม ประมวลผลสรุปผล และปรับปรุงข้อมูล
พื้นฐานรายสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน 

แห่ง 28 28 100 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการภายในหน่วยงาน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์
ข้อมูลรายสหกรณ ์

ครั้ง/คน 1/19 0 0 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์เป้าหมาย 
    

 4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์เป้าหมายของจังหวัด
ระนอง 

ครั้ง/คน 1/47 0 0 

 4.2 การลงพื้นท่ีประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์เป้าหมาย
ของจังหวัดระนอง 

แห่ง 28 0 0 

5. จัดทําแผนการแนะนํา ส่งเสริมและพฒันาความเข้มแข็งราย
สหกรณ ์

แห่ง 28 0 0 

6. สรุปรูปแบบและวิธีการ การเข้าแนะนํา ส่งเสริมและพัฒนา
สหกรณ์ตามแผนการส่งเสริมฯ (ข้อ5) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ชุด 3 0 0 

7. ผลการเบิกจ่าย  บาท 59,200 59,200 100 
เป้าหมาย :   สหกรณ์ จํานวน 28 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๐

  นายจิรศักดิ์   บริบูรณ์ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  แจ้งว่า  โครงการ 1 
สหกรณ์ 1 หอการค้า 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. ช้ีแจงโครงการให้คณะกรรมสหกรณ ์ ครั้ง 1 1 100 

2. จัดเวทีประชุมจัดทําแผนการดําเนินการ ร่วมกับ หอการค้า
จังหวัดและสหกรณ์ฯ  

ครั้ง 
ราย 

1 
20 

1 
20 

100 

3. จัดเวทีสรุปผลการดําเนินงาน 
ครั้ง 
ราย 

1 
20 

1 
20 

100 

4. ติดตามประเมินผลและรายงานผล ครั้ง 1 1 100 

5. ผลการเบิกจ่าย  บาท 15,420 13,240 85.86 

เป้าหมาย :   สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลกูค้า ธ.ก.ส.ระนอง จํากัด 
 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีบทบาทขับเคลื่อน นโยบายรัฐ/ยกกระดาษ A4 (Agenda) 
  นางสุธิดา  ศรีวิไล นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ ผู้อํานวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
แจ้งว่า  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจดัท่ีดินตามนโยบายรัฐ 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. ประสานงานแนะนํา ส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรได้รับ
ความรู้ภายใต้โครงการฯ 

ครั้ง 6 3 50 

2. จัดประชุมคณะทํางานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ครั้ง 2 1  50  

3. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการรวมกลุ่มการบริหาร 
จัดการกลุ่ม ในรูปแบบสหกรณ์ 

ครั้ง/ราย 1/130 1/98  75.38  

4. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล  ครั้ง 6 6  100  

 5. ผลการเบิกจ่าย  (กรมฯ โอนมา 26,900 บาท) บาท 43,200  33,150 76.74  

เป้าหมาย :  1. ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองลําเลียง - ละอุ่น  
หมายเหตุ  จัดประชุมคณะทํางานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ในเดือนสิงหาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๑

โครงการพัฒนาศกัยภาพการดําเนินธุรกิจสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. พัฒนาศักยภาพการดําเนนิธุรกิจสินค้าเกษตรใน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ครั้ง 1 1  100  

2. เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการรวบรวม   แปรรูป
และกระจายสินค้าสหกรณ์ฯ 

แห่ง 2 2 100 

3. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล ครั้ง 1 1 100 

4. ผลการเบิกจ่าย บาท 139,000 138,355 100 

ส่งงบประมาณคืนกรม 645 บาท 
 
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้สมาชิกสหกรณ์ ครั้ง 12 12 100 

2. ช่วยบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ครั้ง 12 12 100 

3. จัดประชุมถ่ายทอดความรู ้
3.1 แปลงใหญ่ปี 2559  
     - เช่ือมโยงเครือข่ายการทําแผนธุรกิจ/แผนการตลาด
ร่วมกัน 

แปลง 
ครั้ง 
ราย 

2 
2 
12 

2 
2 
12 

100 
100 
100 

3.2 แปลงใหญ่ ปี 2560, ปี 2561 
เป้าหมายอบรม 
     - ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การบริหารจัดการฯ 
     - เช่ือมโยงเครือข่ายการทําแผนธุรกิจ/แผนการตลาด
ร่วมกัน  

ราย 
แปลง 
ครั้ง 

1,055 
18 
36 

1,055 
18 
36 

100 
100 
100 

4. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล ครั้ง 12 12 100 

 5. ผลการเบิกจ่าย  บาท 196,600  195,778  99.58  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๒

 โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์     
การรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ 

ศูนย์ 5 5 100 

2. สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมกลุ่มของเกษตรกรฯ 
  (40% ศพก. ท้ังหมด =  ศพก. อ.สุขสําราญ อ.เมือง) 

ศูนย์ 2 2  100 

3.จัดให้มีการประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการ
ผลิต การตลาดฯ (วันท่ี 30 พ.ค. 61) 

ศูนย์ 5 5 100 

4. สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ ประจํา ศพก.  ศูนย์ 5 5 100  

5.ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Fied Day  
   วันท่ี 15 พ.ค. 61 ศพก.เมืองระนอง 
   วันท่ี 22 พ.ค. 61 ศพก.สุขสําราญ 
   วันท่ี 25 พ.ค. 61 ศพก. ละอุ่น 

ศูนย์ 5 5 100 

6. ติดตามประเมินผลกิจกรรม ศูนย์ 5 2  40  

 7. ผลการเบิกจ่าย บาท 41,700  41,240 98.90 

 
  จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
แนวทางท่ี 3 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (Function/Agenda) 
  นายจิรศักดิ์   บริบูรณ์ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  แจ้งว่า  โครงการ
สนับสนนุการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร เพื่อเป็นแหล่งรองรับผลผลิตตลาดจากแปลงใหญ่ 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. ประสานงาน แนะนํา ส่งเสริม  
การจัดตั้ง ตลาดกลางสินค้าเกษตร  

ครั้ง 3 3 100 

2. จัดประชุมทําแผนการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าฯ ครั้ง 1 1 100 

3. จัดกิจกรรมตลาดกลางสินค้าเกษตร ครั้ง 6 4 66.67  

4. แนะนํา ติดตามผลการดําเนินงาน ครั้ง 1 1 100 

5. ผลการเบิกจ่าย  บาท 80,980 78,064 96.40 

เป้าหมาย :  1. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จํากัด 
      2. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จํากัด 
      3. กลุ่มเกษตรกรทําสวนมังคุดบ้านในวง  
 
 
 



 
 

๒๓

  ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ในการยกระดับคุณภาพสินค้าของสมาชิกและสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรให้
มีมาตรฐาน (สินค้าผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด) 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. คัดเลือกและดําเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร แห่ง 5 5 100 

2. จัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการรวบรวมผลผลิตท่ีมี
คุณภาพ การพัฒนาตลาดสินค้าผลไม้  

ครั้ง 
แห่ง 

5 
5 

5 
5 

100 

3. แนะนํา ส่งเสริมการดําเนินงานตามโครงการ ครั้ง 
แห่ง 

20 
5 

10  
5 

50 
100 

4. ติดตามผลประเมินการดําเนินงาน ครั้ง 
แห่ง 

5 
5 

5 
5 

100 
100 

6. ผลการเบิกจ่าย  บาท 55,000 54,160 98.47 

 
เป้าหมาย :  1. สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดินป่าน้ําขาว จํากัด (อบรมเรียบร้อยแล้ว 28 เม.ย.61) 
      2. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จํากัด (อบรมเรียบร้อยแล้ว 8 พ.ค.61) 
      3. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จํากัด (อบรมเรียบร้อยแล้ว 24 พ.ค. 61) 
      4. กลุ่มเกษตรกรทําสวนนาคา (อบรมเรียบร้อยแล้ว 4 พ.ค. 61) 
      5. กลุ่มเกษตรกรทําสวนมังคุดบ้านในวง (อบรมเรียบร้อยแลว้ 21 พ.ค. 61) 
 
 ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ในการยกระดับราคาสินค้าโดยการแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูป
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของสนิค้า 

ครั้ง 
ราย 

1 
20 

1 
20 

100 

2. ติดตามผลการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ และ
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ครั้ง 1 1  100  

3. ผลการเบิกจ่าย  บาท 27,240 27,240  100  

เป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกรทําสวนเกาะพยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๔

 ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพในสหกรณ์ ในการยกระดับราคาสินคา้โดยการแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. ประสานงาน แนะนํา ส่งเสริม การจัดทํา
แผนพัฒนาธุรกิจ 

ครั้ง 
กลุ่ม 

2 
2 

2 
2 

100 

2. จัดทําฐานข้อมูลสมาชิกกลุ่มอาชีพ กลุ่ม 2 2 100 

3. จัดอบรมการผลิตการแปรรูปและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ 

กลุ่ม 
คน 

2 
40 

2 
40 

100 

4. แนะนํา ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ ครั้ง 3 2 66.67 

 5. ผลการเบิกจ่าย  บาท 40,740 40,740  100 

เป้าหมาย : 1. กลุ่มอาชีพประมงบ้านแหลมนาว  สังกัด สหกรณ์การเกษตรสุขสําราญ จํากัด 
     2. กลุ่มอาชีพเม็ดมะม่วงหิมพานต์เกาะพยาม สังกัด กลุม่เกษตรกรทําสวนเกาะพยาม 
 
 ส่งเสริมพัฒนาในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าสินค้ากาแฟ 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. ประสานงาน แนะนํา ส่งเสริม เช่ือมโยงเครือข่าย และ
พัฒนาสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรในการดําเนนิธุรกิจกาแฟ 

ครั้ง 3 3 100 

2. ประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการรวบรวมผลผลิตท่ีมี
คุณภาพ การแปรรูป และการพัฒนาตลาดสินค้ากาแฟ 

ครั้ง 
ราย 

1 
50 

1 
50 

100 

3. แนะนํา และติดตามผลการดําเนินงานโครงการ ครั้ง 3 3 100 

 4. ผลการเบิกจ่าย บาท 47,940 47,840 99.79 

เป้าหมาย :  1. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จํากัด 
  2. สหกรณ์การเกษตรกระบุรี จํากัด 
  3. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จํากัด 
  4. กลุ่มเกษตรกรทําสวน จปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๕

 พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าในสังกัดสถาบันเกษตรกร 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. ประสานงาน แนะนํา ส่งเสริม การจัดทําแผนพัฒนา
ธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มอาชีพให้มี
คุณภาพ 

กลุ่ม 2 2 100 

2.จัดทําฐานข้อมูลสมาชิกกลุ่มอาชีพ กลุ่ม 2 2 100 

3.จัดประชุมทําแผนพัฒนาธุรกิจกลุ่มอาชีพ กลุ่ม 
ราย 

2 
40 

2 
40 

100 

4. สนับสนุนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิต การตลาด 
และการแปรรูป 

กลุ่ม 2 2 100 

5. แนะนํา ติดตามผลการดําเนินโครงการ ครั้ง 
กลุ่ม 

2 
2 

2  100  

6. ผลการเบิกจ่าย  บาท 122,800 121,960 99.32 

เป้าหมาย :  1. กลุ่มผู้ผลิตเครื่องแกงบ้านระวิ  
  2. กลุ่มปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพหมู่ 8 บ้านบางพรวด  
 
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)์ 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. จัดเวทีเสวนาร่วม 5 ประสาน เพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่     

1.1 จํานวนครั้งในการจัดเวทีเสวนาร่วม 5 ประสาน ครั้ง 1 1 100 

1.2 จํานวนเกษตรกรท่ีเข้าร่วมเสวนาร่วม 5 ประสาน ราย 30 49 100 

2. การให้ความรู้ ติดตาม ตรวจเย่ียมเพื่อให้เกษตรกร
เป้าหมายสามารถดําเนินกิจกรรมได้อย่างย่ังยืน     

2.1 ให้ความรู้ติดตาม ตรวจเย่ียม เพื่อให้เกษตรกร
เป้าหมาย สามารถดําเนินกิจกรรมได้อย่างย่ังยืน 
  - เกษตรกรรายเดิม ปี 2560 17  ราย 
  - เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561  17 ราย 

ครั้ง 
ราย 

25 
34 

23 
34 

92 
100 

3. ผลการเบิกจ่าย  บาท 5,300 3,860 72.83 

   
 
 
 
 
 



 
 

๒๖

  โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young 
Smart Farmer)      

1.1 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ราย 65 65  100  

1.2 จัดทําข้อมูลพื้นฐานของเป้าหมายรายคน เพื่อ
ประเมินศักยภาพในการพัฒนาเป็น young smart 
farmer  

ราย 65 65 100 

1.3 ถ่ายทอดกระบวนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อ
เข้าสู่ smart farmer  

ครั้ง 1 1 100  

1.4 คัดเลือกเกษตรกรท่ีมีความพร้อมปรับแนวคิดและ
สามารถพัฒนาไปสู่ smart farmer ได ้

ราย 5 5  100  

1.5 ติดตามและประเมินคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายท่ี
ได้รับการพัฒนาให้เป็น young smart farmer  ราย 65  65  100  

2. กิจกรรมปรับแนวคิดเพื่อก้าวสู่การเป็นเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  

ครั้ง 3 3 100 

2.1 ประสานเกษตรกรท่ีผ่านการคัดเลือกจากกิจกรรม
ท่ี 1 

ราย 5 5 0 

2.2 ประสานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 3 
จังหวัดชลบุรี ส่งรายช่ือเข้ารับการอบรมเกษตรกร
ปราดเปรื่อง 

ราย 5 5 100 

3. ติดตามประเมินผล ครั้ง 3 3 100 

3.1 ตดิตามผลให้เกษตรกรท่ีเข้ารับการอบรม
ดําเนินการตามแผน 

ราย 5 5 100 

3.2 ติดตามการขยายผลเกษตรกรท่ีเข้ารับการอบรม
ไปสู่เกษตรกรรายอ่ืน 

ราย 25 25 100 

4. ผลการเบิกจ่าย  บาท 24,150 19,930 82.53 

 
  จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 



 
 

๒๗

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
  - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   - ไม่มี – 
 

จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
  - ไม่มี – 
 

จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
    
       (ลงชื่อ)        พัฑฒิดา มณีโชต ิ    ผู้จดรายงานการประชุม 

              (นางสาวพัฑฒิดา  มณีโชต)ิ 
                  เจ้าพนักงานธุรการ 

 

 
       (ลงชื่อ)       สุเทพ  ทองคํา        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

               (นายสุเทพ  ทองคํา) 
            เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 


