
รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ 
ครั้งท่ี 3/2561 

เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2561   
เวลา 10.30  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. นางสาวจรรยาวรรณ  พูลสวน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20 

  นางสาวดวงรัตน์  เมฆพยับ 
นางสาวจิรายุ ศรีใส 
นางสาวสุดา  มาคะทาน 
นางสาวสุดารัตน์  ขาวเรือง 
นางสาวอติกานต์  วงษณรัตน ์
นางสาวปัณฑิตา  บัวฉมิ 
นายจิตรวิระ  หีตดาษ 
นายสมพร  กลับหลังสวน 
นายธีรทัศน์  ควรวินิจ 
นายสุนทร  พยัฆยุทธิ ์
นางสาวบุษรา  ช่วยพัฒน ์
นายสุนทร  โนรัตน ์
นางสาวหทัยกาญจน์ เลิศไกร 

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัตกิาร 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
พนักงานพิมพ์ 
พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป 
พนักงานขับรถยนต ์
พนักงานขับรถยนต ์
นักวิชาการสหกรณ์ 
นักวิชาการสหกรณ์ 
นักวิชาการสหกรณ์ 

21. นางสาวเจสิญา  เกษแก้ว นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
22. นางสาวนิภาพร  มีศร ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
23. นางสุวรรณดี  เชื่องช้าง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
24. นางกาญจนา  ว่าวทอง เจ้าพนักงานธุรการ 
25. นางสาวพัฑฒิดา  มณีโชต ิ เจ้าพนักงานธุรการ 
26. นางสาวสุฑามาศ กุลมะลิวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี
27. นายณรงค์ศักดิ์ ไชยวงศ์เหล็ก พนักงานขับรถยนต ์
28. นายชัยวัฒน์  เต็มพร้อม พนักงานขับรถยนต ์
29. นางสุนิสา  ดารา แม่บ้าน 
30. นายนาคพันธ์ นาควิเชียร พนักงานรักษาความปลอดภัย 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. 
2. 
3. 

นางสาวปัทมา  รัตนวรรณ 
นายอาคม  มีมาก นิติกร 
นางนิพาภรณ์  ทําทอง 

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
นิติกร 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
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เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 
  นายกฤษฎา จันทน์แดง  สหกรณ์จังหวัดระนอง ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  นายกฤษฎา จันทน์แดง สหกรณ์จังหวัดระนอง แจ้ง เรื่องการจัดกิจกรรม Sport day โดยจะมีการ
จัดงานในวันท่ี 26 เมษายน 2561 ณ โรงยิมเนเซี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ซึ่งมีรายละเอียดของกีฬา
ดังนี ้
  1.  ฟุตซอล 
  2.  เซปักตะกร้อ 
  3.  วอลเลย์บอลหญิง 
  4.  ชักกะเย่อ 
  5.  โบว์ลิ่งเกษตร 
  6.  เตะปี้บผู้บริหาร 
  7.  ปิดตาตีหม้อ 
  8.  รูปรองดอง 
  9.  แข่งขันร้องเพลง 
      
  จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานราชการ ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 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 2/2561 เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561   
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
  ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
  นายสุเทพ  ทองคํา หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งว่า สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําป ี
2561 สํานักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เดือนมีนาคม มีเป้าหมาย 98.00 % ข้อมูล ณ วันท่ี 27 มีนาคม 2561 
สามารถเบิกจ่ายได้ 95.92 %  
 
  จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ ์
  นายจิรศักดิ์   บริบูรณ์ นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกลุ่มจัดตั้ง
และส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งว่า  
  1. งานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านระบบ CPS มีผลการดําเนินงานดังนี ้

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงาน  

แห่ง 48 48 100 

 - สหกรณ์  30  แห่ง  รักษามาตรฐาน 20 แห่ง  แห่ง 20 5 20 

 - กลุ่มเกษตรกร 18 แห่ง รักษามาตรฐาน 10 แห่ง   แห่ง 10 1 10 

2. ผลการเบิกจ่าย   
(งปม.งบดําเนินงานกรมฯ โอนมา 57,900 บาท)  

บาท 169,190 56,790 98.08 

   
  2. ส่งเสริมจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ตัวช้ีวัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  ผล  ร้อยละ  

สหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกร 

แห่ง 
แห่ง 

1 
1 

- 
- 

0 
0 

 
  3. การรับสมาชิกเพ่ิมสหกรณ์ภาคการเกษตร 

     
   
 
 
 
 

 
 
 
 

ตัวช้ีวัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  ผล  ร้อยละ  

สหกรณ์ภาคการเกษตร  สหกรณ์  170  79 46.47 

กลุ่มเกษตรกร  กลุ่ม  17  39 100 
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4.  พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ ผล ร้อยละ 

1. จัดประชุมคณะทํางานเพ่ือคัดเลือก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 

ครั้ง 1 100 

2. ส่งเสริม แนะนําสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ตามแผนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการ
ดําเนินงานของสถาบันเกษตรกร 

ครั้ง/แห่ง 12/6  80  

3. ติดตามและประเมินผลการเข้าแนะนํา
ส่งเสริมตามแผนพัฒนา  

ครั้ง 0  0  

4.จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดเพ่ือ
คัดเลือกส่งประกวดระดับภาค 

ครั้ง 0 0 

5.ส่งผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด 

ครั้ง 0 0 

7. ผลการเบิกจ่าย    
(งปม.งบดําเนินงานกรมฯ โอนมา 1,980
บาท)  

บาท 0  0  

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

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย  ผล ร้อยละ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์หรือกลุ่ม
เกษตรกรเป้าหมาย จนท.กลุ่มวิชาการและกลุ่ม
ส่งเสริมฯ เพ่ือวิเคราะห์ประเมินสถานภาพ  

ครั้ง 1 100  

2.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์หรือกลุ่ม
เกษตรกร เพ่ือพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่
มาตรฐาน  

ครั้ง/คน 2/40 100 

3. แนะนําส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาสหกรณ์ให้ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

แห่ง 1 100 

4. แนะนําส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมข้ึน แห่ง 1 100  
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5. กํากับแนะนําส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร ให้รักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์กลุ่ม
เกษตรกร 

แห่ง 
แห่ง 

20 
10 

20 
10 

6. ติดตาม ประเมินผล การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรสู่มาตรฐาน ครั้ง 4 25 

7. ผลการเบิกจ่าย (งปม.งบดําเนินงานกรมฯ โอนมา 
10,500 บาท)  

บาท 24,380  82.86 

เป้าหมาย :   สหกรณ์การเกษตรปาล์มน้ํามันกะเปอร ์ จํากัด และกลุ่มเกษตรกรทําสวนมังคุดบ้านในวง 
 
6.  คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย  ผล ร้อยละ 

1. ประสานงานกับประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรในอําเภอ      
เพื่อกําหนดแผนจัดประชุม ครั้ง 8 4 50 

2. ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับ
อําเภอ 
  ครั้งท่ี 1 ก.พ. 61  
  ครั้งท่ี 2 พ.ค. 61  

ครั้ง 4 2  50 

3. ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับ
จังหวัด 
ครั้งท่ี 1 มี.ค. 61 (เม่ือวันท่ี 22 มี.ค.61) 
ครั้งท่ี 2 มิ.ย. 61 

ครั้ง 2 1  50 

4. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับ
อําเภอ และระดับจังหวัด ตามแบบท่ีกําหนด 

ครั้ง 4 2 50  

5. ผลการเบิกจ่าย (งปม.งบดําเนินงานกรม ฯ โอนมา 11,155 
บาท)  

บาท 22,990 9,735 87.27 

เป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกร = กสส1 อ.เมือง 6 กลุ่ม อ.สุขสําราญ 1 กลุ่ม / กสส2 อ.กระบุร ี7 กลุ่ม  อ.ละอุ่น 2 กลุ่ม 
 
จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ ์
 นายจิรศักดิ ์  บริบูรณ์ นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์    
แจ้งว่า  โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผล 
ร้อย
ละ 

1. จัดประชุม สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป้าหมายโดย    มีกรรมการ/ฝ่าย
จัดการ/สมาชิกชั้นนําและหน่วยงาน อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

คณะ/
คน 

1/15 0 0 

2. แนะนํา ชี้แจงข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาฯ ให้สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร 

ครั้ง 1 0 0 

3. แนะนํา ส่งเสริมช่วยเหลือและการดําเนินกิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญา ครั้ง 1 0 0 

4.จัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด เพ่ือคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 

ครั้ง/คน 1/7 0 0 

5. ผลการเบิกจ่าย  
(งบป. งบดําเนินงานกรม ฯ โอนมา 3,500 บาท)  

บาท 10,000 0 0  

เป้าหมาย : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับการคัดเลือกในระดับจังหวัด 3 แห่ง 
สอ.พนักงานราชการจังหวัดระนอง  สกก.ศุภนิมิตกระบุร ีจํากัด  กลุ่มเกษตรกรทําสวนมะมุ 

 
จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ ์
  นางณัชกช  นามจันทร์  นักวิชการสหกรณ์ชํานาญการ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารการจัดการสหกรณ์  แจ้งว่า 1.  โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน
การผลิตและการตลาด และการติดตามหนี้ค้างชําระเงินอ่ืนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ ครั้ง 1 0  0 

2. เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มเกษตรกร ในครั้งท่ีมีมติขอกู้
เงิน พร้อมท้ังรวบรวมเอกสารในการยืน่กู้เงิน 

ครั้ง 
แห่ง 

6 
6 

0 
0  

0 
0  

3. ติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ครั้ง 
แห่ง 

12 
6 

6  
6  

50 
100  

4. ติดตามเร่งรัดการชําระหนี้ ครั้ง 
แห่ง 

6 
6 

0 
0  

0 
0  

 5. ผลการเบิกจ่าย  
(งปม. งบดําเนินงานกรม ฯ โอนมา 5,000 บาท)  

บาท 20,400 4,900 98.00 



 
 

๗

เป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกร 6 แห่ง  
              1. กลุ่มเกษตรกรทําสวนมะมุ  4. กลุ่มเกษตรกรทําสวนเกาะพยาม 
 2. กลุ่มเกษตรกรทําสวนบางแก้ว  5. กลุ่มเกษตรกรทําสวนนาคา 
 3. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อกระบุร ี 6. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทรายแดง  
 
 2.  โครงการยกระดับช้ัน 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. คัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายจากข้อมูลผลการจัดระดับช้ัน
สหกรณ์ ( ณ 1 ต.ค.58) 

ครั้ง 1 1  100 

2. วิเคราะห์ ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์เป้าหมายเพื่อยกระดับ
ช้ัน 
2.1 จากช้ันท่ี 2 ไปสู่ช้ันท่ี 1 
2.2 จากช้ันท่ี 3 ไปสู่ช้ันท่ี 2 

 
 

แห่ง 
แห่ง 

 
 

17 
- 

 
 

17  
- 

 
 

100  
- 

3. รักษาระดับช้ัน 1 
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 

 
ครั้ง/แห่ง 
ครั้ง/แห่ง 

 
32/8 
8/2 

 
0 
0  

 
0 
0  

4. เข้าส่งเสริมสหกรณ์จากช้ันท่ี 2 ไปสู่ช้ันท่ี 1 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 

 
ครัง้/แห่ง 
ครั้ง/แห่ง 

 
88/11 
48/6 

 
0 
0 

 
0 
0 

5. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ครั้ง/แห่ง 81/27 0 0 

6. ผลการเบิกจ่าย (งปม.งบดําเนินงานกรมฯ โอนมา 19,640 
บาท)  

บาท 77,880 
9,260 47.15 

       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
สหกรณ์ 

แห่ง 28 12  42.86  

2. ผลการเบิกจ่าย (งปม.งบดําเนินงาน         กรมฯ 
โอนมา 8,480 บาท)  

บาท 14,960 7,190 84.79 



 
 

๘

ตรวจการสหกรณ์แล้ว  12  แห่ง ดังนี ้ 
       1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จํากัด                     
  2. สหกรณ์ออมทรพัย์โรงพยาบาลระนอง  จํากัด 
       3. สหกรณ์การเกษตรกะเปอร ์จํากัด                       
  4.  สหกรณ์ชาวสวนกาแฟกะเปอร ์ จํากัด 
           5. สหกรณ์การเกษตรปาล์มน้ํามันกะเปอร ์ จํากัด         
           6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานราชการจังหวัดระนอง จํากัด 
           7. สหกรณ์บริการเดินเรือหมู่เกาะอันดามัน จํากัด        
           8. สหกรณ์รถยนต์โดยสารระนอง  จํากัด 
           9. สหกรณ์การเกษตรสุขสําราญ  จํากัด                  
          10.สหกรณ์บริการผู้ใช้น้ําเกาะพยาม จํากัด 
          11. สหกรณ์บริการเดินเรือปากน้ํา – เกาะสอง จํากัด    
          12.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอามานะห์สุขสําราญ  จํากัด 
 
 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรในระดับจังหวัด 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

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

ครั้ง  3  1 33.33  

 2. ผลการเบิกจ่าย 
(งปม.งบดําเนินงาน กรมฯโอนมา 4,300 บาท)  

บาท 12,900  4,000 93.02  

 
 3. กํากับ คุ้มครอง ดูแล ระบบสหกรณ์ 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบสหกรณ์ 
 ร้อยละ 35 จํานวน 3 ทีม 

แห่ง 7 2 28.57 

2. ตรวจการสหกรณ์ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ แห่ง 12 0 0 

3. จัดประชุม จกบ.  ครั้ง 4 1 25 

4. ผลการเบิกจ่าย  
(งปม.งบดําเนินงานกรมฯ โอนมา 7,500 บาท )  

บาท 76,580  3,650  48.67  

 



 
 

๙

เป้าหมายสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบสหกรณ์ ร้อยละ 35 
      1. สหกรณ์ออมทรัพย ์ร.25 พัน 2 จํากัด                  2. ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลระนอง  จํากัด 
      3. สหกรณ์การเกษตรปาล์มน้ํามันกะเปอร ์จํากัด          4.  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง  จํากัด 
      5. สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดระนอง จํากัด     6. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระนอง จํากัด 
      7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง  จํากัด 

 
หมายเหตุ  ประชุม จกบ. ครั้งท่ี 1 ใน วันท่ี 19 มี.ค. 61  

   
 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 
(งปม.งบดําเนินงาน กรมฯโอนมา 2,000 บาท)  

บาท 2,000  0  0  

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) 
 
 5.การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ ์

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

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

 
แห่ง 

 
2  

 
2 

 
100 

 
  จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
  - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   - ไม่มี – 



 
 

๑๐

 
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 


