
รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ 
ครั้งท่ี 2/2561 

เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ ์2561   
เวลา 09.00  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  
6. นางณัชกช  นามจันทร ์ นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
7. นางสาวจรรยาวรรณ  พูลสวน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

  นางสาวดวงรัตน์  เมฆพยับ 
นางสาวจิรายุ ศรีใส 
นางสาวปัทมา  รัตนวรรณ 
นางสาวสุดา  มาคะทาน 
นางสาวอติกานต์  วงษณรัตน ์
นางสาวปัณฑิตา  บัวฉิม 
นายจิตรวิระ  หีตดาษ 
นายสมพร  กลับหลังสวน 
นายสุนทร  พยัฆยุทธิ ์

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
พนักงานพิมพ์ 
พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป 
พนักงานขับรถยนต ์

17. นางสาวหทัยกาญจน์ เลิศไกร นักวิชาการสหกรณ์ 
18. นางสาวเจสิญา  เกษแก้ว นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
19. นายอาคม   มีมาก นิติกร 
20. นางสาวนิภาพร  มีศร ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
21. นางสุวรรณดี  เชื่องช้าง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
22. นางนิพาภรณ์  ทําทอง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
23. นางกาญจนา  ว่าวทอง เจ้าพนักงานธุรการ 
24. นางสาวพัฑฒิดา  มณีโชต ิ เจ้าพนักงานธุรการ 
25. นางสาวสุฑามาศ กุลมะลิวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี
26. นายณรงค์ศักดิ์ ไชยวงศ์เหล็ก พนักงานขับรถยนต ์
27. นายชัยวัฒน์  เต็มพร้อม พนักงานขับรถยนต ์
28. นางสนุิสา  ดารา แม่บ้าน 
29. นายนาคพันธ์ นาควิเชียร พนักงานรักษาความปลอดภัย 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

นางสาวสุดารัตน์  ขาวเรือง 
นางสาวบุษรา  ช่วยพัฒน ์
นายสุนทร  โนรัตน ์
นายธีรทัศน์  ควรวินิจ 
 

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
นักวิชาการสหกรณ์ 
นักวิชาการสหกรณ์ 
พนักงานขับรถยนต ์
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
  นายกฤษฎา จันทน์แดง  สหกรณ์จังหวัดระนอง ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  นายกฤษฎา จันทน์แดง สหกรณ์จังหวัดระนอง แจ้ง ให้ข้าราชการใหม่ท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ณ 
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง แนะนําตนเองต่อท่ีประชุม  

1.)  นางสาวอติกานต์  วงษณรัตน์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ประจํากลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
2.) นางสาวปัณฑิตา  บัวฉิม  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ประจํากลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 

    
  จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
   
  นายกฤษฎา จันทน์แดง สหกรณ์จังหวัดระนอง แจ้งว่า เนื่องจากวันนี้ (20 ก.พ. 61) ผู้ตรวจ
ราชการของกระกรวงเกษตรและสหกรณ์มาตรวจเยี่ยม จ.ระนอง และได้เน้นย้ําในเรื่องติดตามนโยบายของกระทรวง
นองจากในส่วนของเรื่องการยกกระดาษ A4 แล้วนั้น ยังเน้นย้ําในส่วนของ เรื่อง ข้าว โดยมีเป้าหมายให้ปลูกข้าว 
พวงพะยอม ซึ่งเป็นความประสงค์ของ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองอยากให้เป็นข้าวพ้ืนถ่ิน โดยได้ขอมอบหมายกลุ่ม 
กพส.ดําเนินการรับผิดชอบในส่วนนี้ต่อไป 
 
  จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานราชการ ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.โดยนําลงเว็บไซต์สํานักงาน
สหกรณ์จังหวัดระนอง ในบล็อกรับรองรายงานการประชุม เพ่ือให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ 
ตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานการประชุม หลังจากดําเนินการประชุมไปแล้ว 15 วัน จึงจะสามารถ
รับรองรายงานการประชุมได้ และหากต้องการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ขอให้ประสานกับฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ือจะได้
ดําเนินการต่อไป หากพ้นกําหนดถือว่ารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 
  มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ    
ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2561   
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
 

    - ไม่มี เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งท่ีผ่านมา- 
 
จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
  นายสุเทพ  ทองคํา หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งว่า สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําป ี
2561 สํานักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ข้อมูล ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ ์2561  
  งบประมาณตามแผน ฯ ท้ังสิ้น        5,906,550.00  บาท 
  งบประมาณโอนมาท้ังสิ้น     3,338,995.00  บาท 
  งบประมาณท่ีเบิกจ่ายไปท้ังสิ้น     2,582,685.89  บาท   
  งบประมาณท่ีเบิกจ่ายไปคิดเป็นร้อยละ    77.35   
  เป้าหมายเบิกจ่ายเดือน กุมภาพันธ์ 2561         ร้อยละ 87 
 

กิจกรรม แผน งบประมาณ 
ท่ีโอนมา 

ใบสั่งซ้ือ/ 
สัญญา 

เบิกจ่าย ร้อยละ 
การเบิกจ่าย 

งบดําเนินงาน 2,846,900.00 1,594,340.00 9,000.00 1,084,905.89 68.03 

งบบุคลากร 2,660,500.00 1,330,300.00 - 1,083,425.00 81.44 

งบลงทุน 164,000.00 164,000.00 - 164,000.00 100 

งบเงินอุดหนุน 250,355.00 250,355.00 - 250,355.00 100 

งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 5,921,755.00 3,338,995.00 9,000.00 2,582,685.89 77.35 

 
  จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ ์
  นายจิรศักดิ์บริบูรณ์ นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกลุ่มจัดตั้งและ
ส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งว่า แผน-ผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่องการส่งเสริมสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรผ่านระบบ CPS 
 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผล ร้อย
ละ 

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงาน  

แห่ง 48  48  100  

 - สหกรณ์  30  แห่ง  รักษามาตรฐาน 20 แห่ง  แห่ง 20 4  20 

 - กลุ่มเกษตรกร 18 แห่ง รักษามาตรฐาน 10 แห่ง   แห่ง 10  1  10 
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2. ผลักดันสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
(เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 เม่ือเทียบกับผลการดําเนินงานปี 2559) 

แห่ง 1  0 0 

3. ผลักดันกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
(เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 เม่ือเทียบกับผลการดําเนินงานปี 2559)  

แห่ง 1 0  0  

 ส่งเสริมจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ตัวช้ีวัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  ผล  ร้อยละ  

สหกรณ ์
กลุ่มเกษตรกร  

แห่ง 
แห่ง  

1  
1 

- 
- 

0 
0  

  
 การรับสมาชิกเพิ่มสหกรณ์ภาคการเกษตร  

ตัวช้ีวัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  ผล  ร้อยละ  

สหกรณ์ภาคการเกษตร  สหกรณ ์ 170  10  5.88 

กลุ่มเกษตรกร  กลุ่ม  17  20  117.64 

 
 การให้คําแนะนําการจัดตั้งสหกรณ์ 2 แห่ง 
  1.เทศบาลตําบลราชกรูด         เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2560 
  2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปาล์มน้ํามันราชกรูด    เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2561 
 
 พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น 
 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผล ร้อย
ละ 

1. จัดประชุมคณะทํางานเพื่อคัดเลือกสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ครั้ง 1 0 0  

2. ส่งเสริม แนะนําสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามแผนพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานการดําเนนิงานของสถาบันเกษตรกร 

ครั้ง/
แห่ง 

15/3  0 0  

3. ติดตามและประเมินผลการเข้าแนะนําสง่เสริมตามแผนพัฒนา  ครั้ง 5 0  0  

4.จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น 
ระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกส่งประกวดระดับภาค 

ครั้ง 1 0 0 

5.ส่งผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ครั้ง 1 0 0 
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 เรื่อง การดําเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีผลงานดีเด่น เพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือก
เป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาต ิประจําปี 2561/2562  ตามเกณฑ์การให้คะแนน 5 หมวด 
จํานวน 1,000 คะแนน  ส่งรายช่ือเป้าหมายให้กรมฯ  ภายใน วันท่ี 25 กุมภาพันธ ์2561 
  

ภาคออมทรัพย์ ภาคเกษตร กลุ่มเกษตรกร 

1.สหกรณ์ออมทรัพย์คร ู 1.สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิต  1.กลุ่มเกษตรกรทําสวนนาคา 

2.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานราชการ   2.กลุ่มเกษตรกรทําสวนมะมุ  

 
พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน    

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผล 
ร้อย
ละ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย จนท.กลุ่มวิชาการและกลุ่มส่งเสริมฯ เพ่ือวิเคราะห์
ประเมินสถานภาพ  

ครั้ง 1 1 100 

2.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร 
เพ่ือพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน  

ครั้ง/
คน 

2/40 0 0 

3. แนะนําส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน แห่ง 1 0 0 

4. แนะนําส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน แห่ง 1 0 0 

5. กํากับแนะนําส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้
รักษาระดับมาตรฐาน 
          สหกรณ์ 
          กลุม่เกษตรกร 

 
แห่ง 
แห่ง 

 
20 
10 

 
4 
1 

 
20 
10 

6. ติดตาม ประเมินผล การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่
มาตรฐาน ครั้ง 4 1 25 

7. ผลการเบิกจ่าย   (งปม.งบดําเนินงานกรมฯ โอนมา 117,130 
บาท)  

บาท 260,850 10,025 9.35 
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การรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ ปี 2561 

ช่ือสหกรณ ์ ปีบัญชี วันท่ีประชุมใหญ ่ การจัดมาตรฐาน 

สอ.โรงพยาบาลระนอง จก. 30 ก.ย. 11 พ.ย. 60 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเลิศ 

สอ. ตํารวจภูธรจังหวัดระนอง จก. 30 ก.ย. 6 พ.ย. 60 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเลิศ 

สอ. ครูระนอง  จก. 30 ก.ย. 26 พ.ย. 60 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเลิศ 

สอ. พนักงานราชการจังหวัดระนอง จก. 30 ก.ย. 15 ธ.ค. 60 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเลิศ 

 
 การรักษาระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปี 2561   

ช่ือสหกรณ ์ ปีบัญชี วันท่ีประชุมใหญ ่ การจัดมาตรฐาน 

กลุ่มเกษตรกรทําประมงปากน้ํา 30 ก.ย. 18 ม.ค. 61 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 เรื่องการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายการผลักดันกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน เดิมกลุ่มเกษตรกรทําสวน จ.ป.ร. 
เป็นกลุ่มเกษตรกรทําสวนมังคุดบ้านในวง 

 
คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร  

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ 
ห น่ ว ย
นับ 

เป้าหมาย  ผล ร้อยละ 

1. ประสานงานกับประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรในอําเภอ เพื่อ
กําหนดแผนจัดประชุม 

ครั้ง 8 2 25 

2. ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับ
อําเภอ 
  ครั้งท่ี 1 ก.พ. 61 (กสส1 แผน 21 กพ 61) 
  ครั้งท่ี 2 พ.ค. 61  

ครั้ง 4 0 0 

3. ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับ
จังหวัด 
ครั้งท่ี 1 มี.ค. 61 
ครั้งท่ี 2 มิ.ย. 61 

ครัง้ 2 0  0  

4. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับ
อําเภอ และระดับจังหวัด ตามแบบท่ีกําหนด 

ครั้ง 4 0  0  

5. ผลการเบิกจ่าย   (งปม.งบดําเนินงาน 9,460 บาท)  บาท 22,990 3,080 32.56 

 
  



 
 

๗

การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
1. โครงการคลินกิเกษตรเคลือ่นท่ี 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ  

1. ประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดคลินิก ครั้ง 4 1 25 

2. ผลการเบิกจ่าย (งบประมาณท่ีโอนมา 9,520 บาท)  บาท 19,040 835  8.77 

 
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
2. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผล 
ร้อย
ละ  

1. จัดประชุม สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร เป้าหมายโดยมีกรรมการ/ฝ่าย
จัดการ/สมาชิกช้ันนําและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

คณะ/
คน 

1/15 0 0 

2. แนะนํา ช้ีแจงข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาฯ ให้
สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 

ครั้ง 1 0 0 

3. แนะนํา ส่งเสริมช่วยเหลือและการดําเนินกิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญา  ครั้ง 1 0 0 

4.จัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 

ครั้ง/
คน 

1/7 0 0 

5. รายงานผลให้กรมฯทราบตามกําหนด 
    

6. ผลการเบิกจ่าย งบป.ดําเนินงานท่ีโอนมา 3,500 บาท  บาท 10,000 0 0  

 
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี  

ท่ี ตัวช้ีวัด/งานดําเนินการ 
หน่วย
นับ 

 

เป้าหมาย ผล 
ร้อย
ละ 

1 แนะนํา ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
สหกรณ์นักเรียน 

แห่ง 5 1 20 

2 แนะนําให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี แห่ง 
ครั้ง 

1 (แผน 27 ก.พ. 
61) 

0 
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3 รายงานผลการดําเนินแต่ละกิจกรรม ครั้ง 1 - - 

4 ผลการเบิกจ่าย (งปม.ดําเนินการโอนมา          
4,200 บาท) 

บาท 8,600 0 0 

เป้าหมาย   โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) อําเภอกระบุรี  
 การดําเนินการ  ประสานงาน ผู้อํานวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนของ
โรงเรียนเพียงหลวง 15 บ้านรังแตน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมใหญ่ และเข้าแนะนําส่งเสริมวิชาการ
สหกรณ์แก่เด็กนักเรียน ชั้น ม.1 – ม.3 
� กําหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 

                วันท่ี  27 กุมภาพันธ์  2561 
� กําหนดเข้าแนะนําส่งเสริม และจัดการเรียนการสอนในวิชาการสหกรณ์   

                วันท่ี 22 ก.พ. 27 ก.พ 25 พ.ค 8 มิ.ย 22 มิ.ย 2561  
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผล 
ร้อย
ละ  

1. แนะนํา ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียน  

ครั้ง 5 1 20 

2. แนะนําให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ครั้ง 1 
(แผน 28 กพ 
61) 

0 

3. จัดกิจกรรม/ทัศนศึกษา ให้แก่นักเรียนท่ีเป็นคณะกรรมการ
สหกรณ ์

ครั้ง/คน 1/12 0 0 

4. จัดประกวดกิจกรรมการออม  
“สุดยอดเด็กดี มีเงินออม” 

ครั้ง 1 0 0 

5. รายงานผลการดําเนินแต่ละกิจกรรม ครั้ง 1 0 0 

6. ผลการเบิกจ่าย งปม.ดําเนินงานโอนมา 4,920 บาท  บาท 18,000 0 0 

การดําเนินการ 
 แนะนําส่งเสริม เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี และงบการเงินของกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน แก่ครู
ผู้รับผิดชอบโรงเรียนบ้านในวง เพื่อเตรียมจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2561 วันท่ี 28 กุมพันธ ์2561 
 
 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผล 
ร้อย
ละ 

1. สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์     การ
รวมกลุ่มแบบสหกรณ์ 

ศูนย์ 5 
4 
1 แห่ง 21 กพ 
61 

100 
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2. สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมกลุ่มของเกษตรกรฯ 
    (40% ศพก. ท้ังหมด =  ศพก. อ.สุขสําราญ อ.เมือง) 

ศูนย์ 2 0 0 

3.จัดให้มีการประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการ
ผลิต การตลาดฯ  

ศูนย์ 5 
(แผน ก.พ. 
61) 

0 

4. สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ ประจํา ศพก.  ศูนย์ 5 0 0  

5.ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Fied Day  ศูนย์ 5 0 0 

5. ติดตามประเมินผลกิจกรรม ศูนย์ 5 0  0  

 6. ผลการเบิกจ่าย 
(งปม.งบดําเนินงานโอนมา 24,600 บาท)  

บาท 41,000  240  0.98  

-ต่อ..... 

 
    
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้
โครงการจัดท่ีดินตามนโยบายรัฐ 
 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผล 
ร้อย
ละ  

1. ประสานงานแนะนํา ส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรได้รับความรู้
ภายใต้โครงการฯ 

ครั้ง 6 0 0 

2. จัดประชุมคณะทํางานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ครั้ง 2 1 50 

3. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการรวมกลุ่มการบริหารจัดการกลุ่ม ในรูปแบบ
สหกรณ์ 

ครั้ง/ราย 1/130 0 0 

4. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล  ครั้ง 6 0 0 

 5. ผลการเบิกจ่าย  
(งปม.งบดําเนินงาน  21,600 บาท)  

บาท 43,200 1,750 8.10 

 
 การดําเนินการ จัดประชุมคณะทํางานด้านการส่งเสริมอาชีพตามกรอบแนวทาง 6 ด้าน เพื่อจัดทําแผน
บูรณาการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรท่ีได้รับการจัดสรรท่ีดิน ในพื้นท่ี ป่าคลองลําเลียง – ละอุ่น เม่ือวันท่ี 24 
มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมรักษะวาริน ศาลากลางช้ัน 5 
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เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทําทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์ 
 1.1 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 64 (1) และ (2) สหกรณ์ต้องรายงานทะเบียน
สมาชิกและทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
 1.2 กรณีสหกรณ์ไม่จัดส่งทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนตามรูปแบบท่ีกําหนด เข้า
ลักษณะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์กระทําการหรืองดเว้นกระทําการในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนจนทําให้
สหกรณ์มีข้อบกพร่อง ตามมาตรา 22 วรรคหนึ่ง ดังนั้นจึงเป็นอํานาจนายทะเบียนในการออกคําสั่งให้สหกรณ์
แก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อกํากับดูแลให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป  
 
สหกรณ์ท่ีจัดส่งทะเบียนสมาชิกและหุ้น ณ  สิ้นปีบัญชี 2560 
 1 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง  จํากัด      ปีบัญชี ก.ย. 
 2 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิต  จํากัด      ปีบัญชี ธ.ค. 
 
สหกรณ์ท่ียังไม่จัดส่งทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นรอบแรก จาก 28 สหกรณ ์ 
 - สหกรณ์การเกษตรกะเปอร์  จํากัด 
� ขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร สําหรับข้าราชการบรรจุใหม่ 
� ร่วมจัดนิทรรศการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี ครั้งท่ี 2 วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลาประจํา

หมู่บ้านคลองจั่นพัฒนา หมู่ 8 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี  จ.ระนอง 
 
   จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ ์
  นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งว่า แผน-ผลการ
ปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการทฤษฎีใหม่ (กรมส่งเสริมสหกรณ)์ 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ  
ห น่ ว ย
นับ  

เป้าหมาย  ผล  
ร้ อ ย
ละ  

1. จัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกษตรกรทราบแนว
ทางการดําเนินงาน โครงการ 1  1  100  

2. ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกษตรกรทราบแนวทางใน
การดําเนินโครงการ  

ครั้ง/ราย  1/32  
  

 3. แนะนํา ส่งเสริมเกษตรกรให้ดําเนินการตามโครงการแนะนํา
แนวทางมาปรับใช้ในการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นท่ี 

ครั้ง  25  
  

4. รายงานผลการดําเนินงานให้กรมทราบ  ครั้ง  1  
  

4. ผลการเบิกจ่าย  
(งปม.งบดําเนินงานกรมฯ โอนมา 33,700 บาท)  

บาท 33,700  
  

  
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่ายและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ ์

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ  ห น่ ว ย เป้าหมาย  ผล  ร้ อ ย



 
 

๑๑

นับ  ละ  

1.ประสานงาน แนะนํา ส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ในระดับจังหวัด 

แห่ง 
ครั้ง 

2 
10  

2 
2  

100 
20  

2.ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ แห่ง 
ครั้ง  

2 
4    

3. ผลการเบิกจ่าย  บาท  10,320  
  

 
 
 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ  
หน่ ว ย
นับ  

เป้าหมาย  ผล  ร้อยละ  

1. แนะนํา ส่งเสริม ติดตามสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในการดําเนินงาน
กิจกรรมสํารวจ/บันทึก ข้อมูลพันธุ์พืช และกิจกรรมการจัดทําแปลง
สาธิตการเรียนรู้ (ภายในพ้ืนท่ีของสหกรณ์)  

ครั้ง  4  2  50  

2. ผลการเบิกจ่าย  บาท 13,560  6,300  46.46  

 
โครงการ 1 สหกรณ์ 1 หอการค้า 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ 
ห น่ ว ย
นับ  

เป้าหมาย  ผล  
ร้ อ ย
ละ  

1. ชี้แจงโครงการให้คณะกรรมสหกรณ์  ครั้ง 1  1  100  

2. จัดเวทีประชุมจัดทําแผนการดําเนินการ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดและ
สหกรณ์ฯ  

ครั้ง 
ราย  

1 
20    

3. จัดเวทีสรุปผลการดําเนินงาน 
ครั้ง 
ราย  

1 
20    

4. ติดตามประเมินผลและรายงานผล ครั้ง  1  
  

5. ผลการเบิกจ่าย  บาท 15,420  
  

 
 
 



 
 

๑๒

โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ 
ห น่ ว ย
นับ  

เป้าหมาย  ผล  ร้อยละ  

1. พัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจสินค้าเกษตรในสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร 

ครั้ง 1  1  100  

2.เงินอุดหนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการรวบรวม   แปรรูปและ
กระจายสินค้าสหกรณ์ฯ 

แห่ง  2  2  100  

3. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล ครั้ง  1  
  

3. ผลการเบิกจ่าย บาท 139,000  138,355  99.60  

 
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร เพื่อเป็นแหล่งรองรับผลผลิตตลาดจากแปลงใหญ่ 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ  เป้าหมาย  ผล  ร้อยละ  

1. ประสานงาน แนะนํา ส่งเสริม  
การจัดตั้ง ตลาดกลางสินค้าเกษตร  

ครั้ง 3  1  33.33  

2. จัดประชุมทําแผนการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าฯ ครั้ง  1  
  

3. จัดกิจกรรมตลาดกลางสินค้าเกษตร ครั้ง  6  
  

4. แนะนํา ติดตามผลการดําเนินงาน  ครั้ง  1  
  

5. ผลการเบิกจ่าย  บาท 80,980  
  

 
 
ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพในสหกรณ์ ในการยกระดับราคาสินค้าโดยการแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ  เป้าหมาย  ผล  ร้อยละ  

1. ประสานงาน แนะนํา ส่งเสริม การจัดทํา
แผนพัฒนาธุรกิจ 

ครั้ง 
กลุ่ม  

2 
2  

2 
2  

100  

2. จัดทําฐานข้อมูลสมาชิกกลุ่มอาชีพ กลุ่ม  2  1  50  

3. จัดอบรมการผลิตการแปรรูปและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ 

กลุ่ม 
คน  

2 
40  

1 
20 

50  

4. แนะนํา ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ  ครั้ง  3  
  

5. ผลการเบิกจ่าย  บาท 40,740  24,940  61.22  

 



 
 

๑๓

ส่งเสริมพัฒนาในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าสินค้ากาแฟ 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ 
หน่ ว ย
นับ  

เป้าหมาย  ผล  ร้อยละ  

1. ประสานงาน แนะนํา ส่งเสริม เช่ือมโยงเครือข่าย และ
พัฒนาสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรในการดําเนินธุรกิจกาแฟ 

ครั้ง  3  2  66.67  

2. ประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการรวบรวมผลผลิตท่ีมี
คุณภาพ การแปรรูป และการพัฒนาตลาดสินค้ากาแฟ 

ครั้ง 
ราย  

1 
50  

1 
50  

100  

3. แนะนํา และติดตามผลการดําเนินงานโครงการ  ครั้ง  3  
  

3. ผลการเบิกจ่าย  บาท 47,940  43,140  89.99  

 
 
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 .  สนับสนุน เ งิน อุดหนุน ปัจจั ยพื้ นฐานการผลิต 
การตลาด และการแปรรูป 

กลุ่ม  2  2  100  

5. แนะนํา ติดตามผลการดําเนินโครงการ ครั้ง 
กลุ่ม  

2 
2  

2  100  

6. ผลการเบิกจ่าย  บาท 122,800  119,600  97.39  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๔

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)์ 

ตัวชี้วัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ  เป้าหมาย  ผล  ร้อยละ  

1. จัดเวทีเสวนาร่วม 5 ประสาน เพ่ือขับเคลื่อนการ
ดําเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่     

1.1 จํานวนครั้งในการจัดเวทีเสวนาร่วม 5 ประสาน ครั้ง  1  
  

1.2 จํานวนเกษตรกรท่ีเข้าร่วมเสวนาร่วม 5 ประสาน ราย  30  
  

2. การให้ความรู้ ติดตาม ตรวจเยี่ยมเพ่ือให้เกษตรกร
เป้าหมายสามารถดําเนินกิจกรรมได้อย่างยั่งยืน     

2.1 ให้ความรู้ติดตาม ตรวจเยี่ยม เพ่ือให้เกษตรกร
เป้าหมาย สามารถดําเนินกิจกรรมได้อย่างยั่งยืน 
  - เกษตรกรรายเดิม ปี 2560 17  ราย 
  - เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561  17 ราย  

ครั้ง 
ราย 

25 
34    

3. ผลการเบิกจ่าย  บาท 36,600  4,000 10.93  

งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561 เพิ่มเติม (งบกลางปี) 
ขอรับการสนับสนุน   จํานวน 4 สถาบัน    มูลค่ารวม  3,317,288  บาท   
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จํากัด 
สมาชิก  718  คน  ธุรกิจรวบรวมกาแฟจากสมาชิก  126.64 ตัน มูลค่า 11.17 ล้านบาท 
รายการอุปกรณ์ท่ีขอรับการสนับสนุน 

รายการ จํานวน หน่วย ราคาต่อหน่วย มูลค่า 

เครื่องสีสดพร้อมอุปกรณ์ 5 เครื่อง            29,960          149,800  

เครื่องสีสลัดเมือก 5 เครื่อง            21,040          105,200  

เครื่องสีเมล็ดกะลาพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง          129,470          129,470  

เครื่องอบเมล็ดกาแฟ 1 เครื่อง            99,992            99,992  

 
สหกรณ์การเกษตรกระบุรี จํากัด 
สมาชิก  864  คน ธุรกิจรวบรวมกาแฟจากสมาชิกปี   66.45 ตัน มูลค่า 6.06 ล้านบาท 
รายการอุปกรณ์ท่ีขอรับการสนับสนุน 

รายการ จํานวน หน่วย ราคาต่อหน่วย มูลค่า 

เครื่องสีสดเมล็ดกาแฟพร้อมมอเตอร ์ 6 เครื่อง  29,960   179,760  

เครื่องอบเมล็ดกาแฟ 1 เครื่อง  120,000   120,000  
 
 
 



 
 

๑๕

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จํากัด 
สหกรณ์ขนาดใหญ่มาก  สมาชิก  10,828  คน  
ธุรกิจหลัก  รวบรวมกาแฟจากสมาชิก  452.55 ตัน มูลค่า 39.62 ล้านบาท 
รายการอุปกรณ์ท่ีขอรับการสนับสนุน 

รายการ จํานวน หน่วย ราคาต่อหน่วย มูลค่า 

เครื่องอบเมล็ดกาแฟ ขนาด 500 กก./ครั้ง) 3 เครื่อง            99,992          299,976 

เครื่องสีเมล็ดกาแฟสด รุ่นตะแกรงพร้อมมอเตอร ์ 3 เครื่อง            29,960            89,880 

เครื่องสีสลัดเมือกกาแฟพร้อมมอเตอร ์ 3 เครื่อง            21,400            64,200 

เครื่องสีกาแฟกะลา รุ่น 020 ชุดตะแกรงคัดเกร็ด 3 เครื่อง          129,470          388,410 

 
สหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จํากัด 
สมาชิก  748  คน  ธุรกิจรวบรวมยางพาราและปาล์มน้ํามันจากสมาชิก 
รายการอุปกรณ์ท่ีขอรับการสนับสนุน 

รายการ จํานวน หน่วย ราคาต่อหน่วย มูลค่า 

รถโฟล์คลิฟท์  1 คัน  856,000  856,000  

 
  จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
กลุ่มตรวจการสหกรณ ์ 
  นายอาคม  มีมาก นิติกร กลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งว่า แผน-ผลการปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่องการ กํากับ ดูแลและตรวจการสหกรณ์โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์

ตัวช้ีวัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  ผล  ร้อยละ  

กํากับ ดูแลและตรวจการสหกรณ์โดยกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ ์

แห่ง 28   

 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร  

ตัวช้ีวัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  ผล  ร้อยละ  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (เป้าหมายประกอบด้วย 
สกจ., ผอ.กลุ่มงาน, ผอ.กสส., และผู้แทนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 20 ของจํานวนสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรท่ีอยู่ในการส่งเสริม(แผนประชุมเดือน 
ก.พ.61, เม.ย.61 และ มิ.ย.61 ครั้งแรกจัดวันท่ี 27 
ก.พ.61)  

ครั้ง  3    



 
 

๑๖

 
 กํากับ คุ้มครอง ดูแล ระบบสหกรณ ์

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบสหกรณ์ ร้อย
ละ 35 จํานวน 3 ทีม 

แห่ง 7 1 
 

 
เป้าหมายสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบสหกรณ์ ร้อยละ 35 
      1. สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.25 พัน 2 จํากัด                  2. ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลระนอง  จํากัด 
      3. สหกรณ์การเกษตรปาล์มน้ํามันกะเปอร์ จํากัด          4.  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง  จํากัด 
      5. สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดระนอง จํากัด     6. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระนอง จํากัด 
      7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง  จํากัด  
 
กํากับ คุ้มครอง ดูแล ระบบสหกรณ ์

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

2. ตรวจการสหกรณ์ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ แห่ง 12 
  

3. จัดประชุม จกบ.  ครั้ง 4 
  

4. ผลการเบิกจ่าย  
(งปม.งบดําเนินงานกรมฯ โอนมา 13,500 บาท )  

บาท 76,580  0  0  

หมายเหต ุ ประชุม จกบ. ครั้งท่ี 1 ใน วันท่ี 23 ก.พ.61 
 
โครงการขับเคลื่อนการชําระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

       เป้าหมาย ปี 2561 จํานวน 3 แห่ง แยกเป็น  
        - สหกรณ์  
        - กลุ่มเกษตรกร 

แห่ง 
แห่ง 

2 
1 

1 
1 

 

 2. ผลการเบิกจ่าย 
(งปม.งบดําเนินงาน กรมฯโอนมา 2,000 บาท)  

บาท 2,000  0  0  

 
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) 
 
 
 



 
 

๑๗

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 
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
  นางณัชกช  นามจันทร์  ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ แจ้ง
ว่า ขอชี้แจงเรื่องสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน  
ปีบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560 (ส่งงบการเงินให้ผู้สอบแล้ว) 

สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม 
ท่ีรับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบตาม 
คําสั่ง 

วันท่ีส่งงบ 

สหกรณ ์
1. สหกรณ์รถยนต์โดยสารระนอง  
2. สหกรณ์บริการเดินเรือหมู่เกาะอันดามัน 
3. สหกรณ์บริการเดินเรือปากน้ํา-เกาะสอง 
4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอามานะห์สุขสําราญ 
5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทองหลางร่วมใจ
พัฒนา 
6. ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลระนอง  
7. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี  

 
น.ส.ดวงรัตน์ เมฆพยับ 
น.ส.ดวงรัตน์ เมฆพยับ  
น.ส.สุดารัตน์  ขาวเรือง 
น.ส.สุดารัตน์  ขาวเรือง 
น.ส.ดวงรัตน์ เมฆพยับ  
 
นายจักรวาล  คเชนทร  
นายพีรภัทร  พุ่มจันทร์  

 
 - 
- 
นางสุวรรณดี  เช่ืองช้าง 
- 
น.ส.บุษรา  ช่วยพัฒน์  
 
- 
- 

 
30 ม.ค. 61 
22 ม.ค. 61 
30 ม.ค. 61 
22 ม.ค. 61 
12 ก.พ. 61 
(ปิด 2 ปี) 
31 ม.ค. 61 
11 ม.ค. 61  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๘

สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร  เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม  
ท่ีรับผิดชอบ  

ผู้รับผิดชอบตาม 
คําสั่ง  

วันท่ีส่งงบ  

กลุ่มเกษตรกร 
1. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ําทรายแดง  
 
2. กลุ่มเกษตรกรทําสวนเกาะช้าง 
3. กลุ่มเกษตรกรทําสวนเกาะพยาม 
4. กลุ่มเกษตรกรทําสวนมะมุ 
5. กลุ่มเกษตรกรทํานาปากจั่น 
6. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อกระบุร ี
7. กลุ่มเกษตรกรทําสวนมังคุดบ้านในวง 
8. กลุ่มเกษตรกรทํานาน้ําจืดน้อยมะมุ  

 
นายจักรวาล  คเชนทร/  
นางสุวรรณดี  เช่ืองช้าง 
น.ส.สุดารัตน ์ ขาวเรือง 
น.ส.ดวงรัตน ์เมฆพยับ  
นายพีรภัทร  พุ่มจันทร์  
นายพีรภัทร  พุ่มจันทร์  
นายพีรภัทร  พุ่มจันทร์  
น.ส.รัชดาภรณ ์ บุญวงศ ์
น.ส.รัชดาภรณ ์ บุญวงศ์  

 
- 
 
นางสุวรรณด ี เช่ืองช้าง 
นางสุวรรณด ี เช่ืองช้าง 
น.ส.นิพาภรณ ์ ทําทอง 
นายสุนทร  โนรัตน ์
น.ส.นิพาภรณ ์ ทําทอง 
- 
- 

 
29 ม.ค. 61 
 
30 ม.ค. 61 
22 ม.ค. 61 
25 ม.ค. 61 
25 ม.ค. 61 
25 ม.ค. 61  
17 ม.ค. 61 
17 ม.ค. 61  

 
ปีบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560 (ยังไม่ส่งงบการเงิน) 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม  
ท่ีรับผิดชอบ  

ผู้รับผิดชอบตาม 
คําสั่ง  

หมายเหต ุ 

1. สหกรณ์ประมงบ้านบางเบน 
 
 

2. สหกรณ์บริการผู้ใช้น้ําเกาะพยาม 
 
 
 
 
3. กลุ่มเกษตรกรทําสวนปากจั่น  

น.ส.ดวงรัตน ์ เมฆพยับ  
 
 
น.ส.สุดารัตน ์ ขาวเรือง, 
นางสุวรรณดี  เชื่องช้าง 
 
 
 
นายพีรภัทร  พุ่มจันทร ์ 

ทีม 1  
 
 
น.ส.บุษรา ช่วยพัฒน ์ 
 
 
 
 
นายสุนทร  โนรัตน ์ 

สก.ส่งมอบเอกสารบางเพียง
บางส่วน (อยู่ระหว่างดําเนินการ)  
 
สก.มีพนักงานบัญช ีแต่ไม่
สามารถปิดงบได ้กสส. ลงพ้ืนท่ี
ช่วยปิดงบเม่ือวันท่ี 5 - 6 ก.พ. 
61  (อยู่ระหว่าดําเนินการ)  
 
(อยู่ระหว่าดําเนินการ) 

 
แผนปิดบัญชี สําหรับปีส้ินสุด 31 มีนาคม 2561 

สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร  เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม  
ท่ีรับผิดชอบ  

ผู้รับผิดชอบตาม 
คําสั่ง  



 
 

๑๙

สหกรณ ์
1. สหกรณ์การเกษตรเมืองระนอง 
2. สหกรณ์การเกษตรกะเปอร ์ 
3. สหกรณ์การเกษตรสุขสําราญ  
4. สหกรณ์การเกษตรปาล์มน้ํามันกะเปอร ์ 
5. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ระนอง 
6. สหกรณ์การเกษตรกระบุร ี
7. สหกรณ์การเกษตรละอุ่น 
8. สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดินป่าน้ําขาว 
9. สหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ  

 
นายจักรวาล  คเชนทร  
นายจักรวาล  คเชนทร  
น.ส.สุดารัตน์  ขาวเรือง 
น.ส.ดวงรัตน์  เมฆพยับ 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  

 
นางสุวรรณด ี เช่ืองช้าง 
* มีพนักงานบัญชี 
นางสุวรรณด ี เช่ืองช้าง 
น.ส.บุษรา  ช่วยพัฒน ์ 
* มีพนักงานบัญชี 
* มีพนักงานบัญชี 
* มีพนักงานบัญชี 
นายสุนทร  โนรัตน ์
-  

10. สหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตผลไม้บ้านในวง 
11. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางแก้ว 
12. สหกรณ์กองทุนสวนยาง จปร.3  

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 

ทีม 2 
น.ส.นิพาภรณ ์ ทําทอง 
นายสุนทร  โนรัตน ์ 

 

สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร  เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม  
ท่ีรับผิดชอบ  

ผู้รับผิดชอบตาม 
คําสั่ง  

กลุ่มเกษตรกร 
1. กลุ่มเกษตรกรทําสวนนาคา 
 
2. กลุ่มเกษตรกรกองทุนสวนยาง กยท.บ้านบางนอน 
3. กลุ่มเกษตรกรทําสวนบางแก้ว 
4. กลุ่มเกษตรกรทําสวน จปร.  
5. กลุ่มเกษตรกรทําสวน สกย.บ้านฝ่ายคลองน้ําจืด 

 
น.ส.สุดารัตน ์ ขาวเรือง/ 
นางสุวรรณดี  เช่ืองช้าง 
น.ส.ดวงรัตน์  เมฆพยับ 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  

 
- 
 
-  
-  
น.ส.นิพาภรณ ์ ทําทอง  
-  

        
จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   - ไม่มี – 
 

จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๐

 
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 


