
รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ 
ครั้งท่ี 5/2561 

เม่ือวันท่ี 5  มิถุนายน  2561   
เวลา 09.30  น. 

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

ผู้มาประชุม 
ท่ี ช่ือ – สกุล  ตําแหน่ง 
1. นายกฤษฎา  จันทน์แดง สหกรณ์จังหวัดระนอง 
2. นายสุเทพ  ทองคํา เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
3. นายจักรวาล คเชนทร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
4. นายชัชวาล  เจนวิพากษ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
5. นางณัชกช  นามจันทร ์ นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
6. นางสุธิดา  ศรีวิไล นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
7. นางสาวดวงรัตน์  เมฆพยับ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
8. นางสาวจรรยาวรรณ  พูลสวน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

นางสาวจิรายุ ศรีใส 
นางสาวสุดารัตน์  ขาวเรือง 
นางสาวปัทมา  รัตนวรรณ 
นางสาวอติกานต์  วงษณรัตน ์
นางสาวปัณฑิตา  บัวฉิม 
นางสาวนภาพร  มณีฉาย 
นายจิตรวิระ  หีตดาษ 
นายสมพร  กลับหลังสวน 
นายธีรทัศน์  ควรวินิจ 
นายสุนทร  พยัฆยุทธิ ์
นางสาวบุษรา  ช่วยพัฒน ์
นางสาวหทัยกาญจน์ เลิศไกร 

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิัติการ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
พนักงานพิมพ์ 
พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป 
พนักงานขับรถยนต ์
พนักงานขับรถยนต ์
นักวิชาการสหกรณ์ 
นักวิชาการสหกรณ์ 

21. นางสาวเจสิญา  เกษแก้ว นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
22. นายอาคม  มีมาก นิติกร นิติกร 
23. นางสาวนิภาพร  มีศร ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
24. นางนิพาภรณ์  ทําทอง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
25. นางสุวรรณดี  เชื่องช้าง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
26. นางกาญจนา  ว่าวทอง เจ้าพนักงานธุรการ 
27. นางสาวพัฑฒิดา  มณีโชต ิ เจ้าพนกังานธุรการ 
28. นางสาวสุฑามาศ กุลมะลิวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี
29. นายณรงค์ศักดิ์ ไชยวงศ์เหล็ก พนักงานขับรถยนต ์
30. นายชัยวัฒน์  เต็มพร้อม พนักงานขับรถยนต ์
31. นางสุนิสา  ดารา แม่บ้าน 
32. นายนาคพันธ์ นาควิเชียร พนักงานรักษาความปลอดภัย 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุนทร  โนรัตน ์ นักวิชาการสหกรณ์ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
  นายกฤษฎา จันทน์แดง  สหกรณ์จังหวัดระนอง ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  นายกฤษฎา จันทน์แดง สหกรณ์จังหวัดระนอง แจ้ง ใหข้้าราชการบรรจุใหม่รายงานตัวต่อท่ีประชุม 
  นางสาวนภาพร  มณีฉาย  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ รายงานตัวต่อท่ีประชุม 
 
  จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
  นายกฤษฎา จันทน์แดง สหกรณ์จังหวัดระนอง แจ้งวา่  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมกรมการ
จังหวัด 1. ผูว้่าราชการจังหวัดระนองไดเ้ชิญชวนทุกส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมวิ่งเพ่ือสุขภาพและรักษา
สิ่งแวดล้อมโดยมีจุดเริ่มต้นท่ีลานหน้าเทศบาลระนองในวันท่ี 5 มิถุนายน 2561   
 2. เน้นย้ําเรื่องการแต่งกายโดยให้ส่วนราชการแต่งกายด้วยชุดพ้ืนเมืองในวันศุกร์ 
 3. ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองขอความร่วมมือจังหวัดระนองปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจํารัชกาลท่ี 10 
 
  จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานราชการ ครั้งท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี 30  เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.โดยนําลงเว็บไซต์สํานักงาน
สหกรณ์จังหวัดระนอง ในบล็อกรับรองรายงานการประชุม เพ่ือให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ 
ตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานการประชุม หลังจากดําเนินการประชุมไปแล้ว 15 วัน จึงจะสามารถ
รับรองรายงานการประชุมได้ และหากต้องการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ขอให้ประสานกับฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ือจะได้
ดําเนินการต่อไป หากพ้นกําหนดถือว่ารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 
  มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ    
ครั้งท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี 30  เมษายน 2561   
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
  ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
  นายสุเทพ  ทองคํา หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งว่า สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําป ี
2561 สํานักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เดือนเมษายน มีเป้าหมาย 85.00 % ข้อมูล ณ วันท่ี 4  มิถุนายน 2561 
สามารถเบิกจ่ายได้ 53.17 %  
 
  จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ ์
  นางสุธิดา  ศรีวิไล นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ ผู้อํานวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์   
แจ้งว่า  
  1. งานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านระบบ CPS มีผลการดําเนินงานดังนี ้

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน  

แห่ง 48  48  100  

 - สหกรณ์  30  แห่ง  แห่ง 30 30 100 

 - กลุ่มเกษตรกร 18 แห่ง  แห่ง 18  18  100 

2. ผลการเบิกจ่าย   บาท 169,190  113,323 66.98  

   
  2. ส่งเสริมจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

สหกรณ ์
กลุ่มเกษตรกร  

แห่ง 
แห่ง  

1  
1 

- 
- 

0 
0  

ผลการเบิกจ่าย   บาท 19,000 8,060  42.42  

 
  3. การรับสมาชิกเพ่ิมสหกรณ์ภาคการเกษตร 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

สหกรณ์ภาคการเกษตร  ราย  170  106 62.35 

กลุ่มเกษตรกร  ราย  17  45 264.71 

จํานวนสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่ม
เกษตรกรเพิ่มข้ึน ร้อยละ 1 

ราย 187 151 80.75 

ผลการเบิกจ่าย   บาท 7,440 3,120  41.94  
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4.  พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. จัดประชุมคณะทํางานเพื่อคัดเลือก
สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 

ครั้ง 1 1 100 

2. ส่งเสริม แนะนําสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ตามแผนพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการดํา เนินงานของสถาบัน
เกษตรกร 

ครั้ง/แห่ง 15/3  12/6  80  

3. ติดตามและประเมินผลการเข้าแนะนํา
ส่งเสริมตามแผนพัฒนา  

ครั้ง 5 
0
  

0  

4.จั ดประชุมคณะกรรมการคั ด เลื อก
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับ
จังหวัดเพื่อคัดเลือกส่งประกวดระดับภาค 

ครั้ง 1 0 0 

5.ส่งผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ครั้ง 1 0 0 

7. ผลการเบิกจ่าย    บาท 12,800 0 0 

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 

8 
2 

20 
10 

6. ติดตาม ประเมินผล การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่
มาตรฐาน 

ครั้ง 4 2  25 

7. ผลการเบิกจ่าย  บาท 24,380  14,580 59.80 

เป้าหมาย :   สหกรณ์การเกษตรปาล์มน้ํามันกะเปอร์  จํากัด และกลุ่มเกษตรกรทําสวนมังคุดบ้านในวง 
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จํานวนสหกรณ์ท่ีนํามาจัดมาตรฐานในปี 2561 (สหกรณ)์ 

 
จํานวนกลุ่มเกษตรกรท่ีนํามาจัดมาตรฐานในปี 2561 (กลุ่ม)  
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6.  คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย  ผล ร้อยละ 

1. ประสานงานกับประธานกรรมการกลุ่ม
เกษตรกรในอําเภอ   เพื่อกําหนดแผนจัด
ประชุม 

ครั้ง  4 50 

2. ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลาง
กลุ่มเกษตรกรระดับอําเภอ 
  ครั้งท่ี 1 ก.พ. 61  
ครั้ง ท่ี 2 พ.ค. 61 (วันจันทร์ ท่ี 21 พ.ค. 
2561) 

ครั้ง 4 4  100 

3. ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลาง
กลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด 

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

ครั้ง  1  50 

4. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกลาง
กลุ่มเกษตรกรระดับอําเภอ และระดับจังหวัด 
ตามแบบท่ีกําหนด 

ครั้ง 4 2 50  

5. ผลการเบิกจ่าย  บาท 22,990 15,330 66.68 

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 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 ส่งเสริมชว่ยเหลือและการดําเนินกิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญา 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 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีไดร้ับการคัดเลือกในระดับจังหวัด 3 แห่ง 
สอ.พนักงานราชการจังหวัดระนอง  สกก.ศุภนิมิตกระบุร ีจํากัด  กลุ่มเกษตรกรทําสวนมะมุ 

 
 



 
 

๗

จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ ์
 นายจิรศักดิ ์  บริบูรณ์ นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์    
แจ้งว่า  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่ายและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 

ตัวช้ีวัด/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 หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. ประสานงาน แนะนํา ส่งเสริม สนับสนุน เช่ือมโยง
เครือข่ายธุรกิจ การดําเนินธุรกิจรวมซ้ือ – รวมขายของ
สหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 

แห่ง 
ครั้ง 

32 
8 

20 
5 

62.50 
62.50 

2. แนะนํา ติดตามผลการดําเนินงาน และการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

แห่ง 
ครั้ง 

2 
2 

1 
1 

50  
50  

3. ผลการเบิกจ่าย  บาท 81,960 81,760 99.76 

  เป้าหมาย :  1. สหกรณ์ภาคการเกษตร 15 แห่ง 
         2. กลุ่มเกษตรกร 17 แห่ง  
 
  จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 



 
 

๘

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 ในครั้งท่ีมีมติขอกู้เงิน 
พร้อมท้ังรวบรวมเอกสารในการยื่นกู้เงิน 

ครั้ง 
แห่ง 

6 
6 

0 
0  

0 
0  

3. ติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ครั้ง 
แห่ง 

12 
6 

6  
6  

50 
100  

4. ติดตามเร่งรัดการชําระหนี ้ ครั้ง 
แห่ง 

6 
6 

0 
0  

0 
0  

 5. ผลการเบิกจ่าย  บาท 20,400 9,460 46.37 

เป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกร 6 แห่ง  
              1. กลุ่มเกษตรกรทําสวนมะมุ 2. กลุ่มเกษตรกรทําสวนบางแก้ว 3 .  กลุ่ ม เกษตรกรผู้ เลี้ ยง โค เนื้ อ    
กระบุร ี  4. กลุ่มเกษตรกรทําสวนเกาะพยาม   5. กลุม่เกษตรกรทําสวนนาคา6. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทรายแดง 
  
2.  โครงการยกระดับช้ัน 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

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

ครั้ง 1 1  100 

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

 
 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

 
 

10 
16 
1 

 
 

0  
16 
0 

 
 

0  
100 

0 

3. รักษาระดับช้ัน 1 
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 

 
ครั้ง/แห่ง 
ครั้ง/แห่ง 

 
32/8 
8/2 

16/4  
4/2 

50/50  
50/100 

4. เข้าส่งเสริมสหกรณ์จากช้ันท่ี 2 ไปสู่ช้ันท่ี 1 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 

 
ครั้ง/แห่ง 
ครั้ง/แห่ง 

 
88/11 
48/6 

 
44/11 
24/6 

 
50/100 
50/100 

5. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ครั้ง/แห่ง 81/27 27/27 33.33/100 

6. ผลการเบิกจ่าย  บาท 77,880 33,180 42.60 

       เป้าหมาย : สหกรณ์การเกษตรปาล์มน้ํามันกะเปอร์ จํากัด เป็นสหกรณ์จัดตั้งใหม่ และเพ่ิงเริ่มดําเนินธุรกิจ  



 
 

๙

  จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
กลุ่มตรวจการสหกรณ ์
  นางณัชกช  นามจันทร์  นักวิชการสหกรณ์ชํานาญการ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกลุ่ม-  
ตรวจการสหกรณ์  แจ้งว่า  1. กํากับ ดูแลและตรวจการสหกรณ์โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์ 

ตัวช้ีวัด  หน่วยนับ  เป้าหมาย  ผล  ร้อยละ  

1. กํากับ ดูแลและตรวจการสหกรณ์โดยกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ ์

แห่ง 28 14  50  

2. ผลการเบิกจ่าย  บาท 14,960 7,365 49.23 

 
 2. โครงการประชมุเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรในระดับจังหวัด 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (เป้าหมายประกอบด้วย สกจ., 
ผอ.กลุ่มงาน, ผอ.กสส., และผู้แทนสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร 
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 
                      ครั้งท่ี 3 วันจันทร์ท่ี 21 พฤษภาคม 2561  
 
 
 



 
 

๑๐

 3. กํากับ คุ้มครอง ดูแล ระบบสหกรณ์ 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบสหกรณ์ 
 ร้อยละ 35 จํานวน 3 ทีม 

แห่ง 7 4 57.14 

2. ตรวจการสหกรณ์ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ แห่ง 12 0 0 

3. จัดประชุม จกบ.  ครั้ง 4 2 50 

4. ผลการเบิกจ่าย  บาท 76,580  23,454  30.61  

 

 
          หมายเหตุ  กําหนดประชุม จกบ. ครั้งท่ี 2 วันพฤหัสบดีท่ี 24 พฤษภาคม 2561  
   
 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๑

 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 
 
งานตามภารกิจพื้นฐาน/งานประจํา (Function) 
  นางสุธิดา  ศรีวิไล นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกลุ่มจัดตั้ง
และส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี  

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. ประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
จัดคลินิก  

ครั้ง 4 2 50 

2. ผลการเบิกจ่าย  บาท 19,040 14,410 75.68 

 
  โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวด ี

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. แนะนํา ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
สหกรณ์นักเรียน 

ครั้ง 5 2 40 

2. แนะนําให้มีการประชุมใหญส่ามัญประจําปี ครั้ง 1 1 100 

3. รายงานผลการดําเนินแต่ละกิจกรรม ครั้ง 1 - - 

4. ผลการเบิกจ่าย บาท 8,600 7,040 81.86 
เป้าหมาย :โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) อําเภอกระบุรี  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๒

 
  โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

ตัวชี้วัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. แนะนํา ส่งเสรมิ สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  ครั้ง 5 3 60 

2. แนะนําให้มีการประชุมใหญส่ามัญประจําป ี ครั้ง 1 1 100 

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

ครั้ง/คน 1/12 1/12 100 

4. จัดประกวดกิจกรรมการออม  
“สุดยอดเด็กดี มเีงินออม” 

ครั้ง 1 1 100 

5. รายงานผลการดําเนินแตล่ะกิจกรรม ครั้ง 1 0 0 

6. ผลการเบิกจ่าย  บาท 18,000 17,515 97.31 

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

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย  ผล ร้อยละ 

1. แนะนํา ส่งเสริม ติดตามสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในการ
ดําเนินงานกิจกรรมสํารวจ/บันทึก ข้อมูลพันธุ์พืช และกิจกรรม
การจัดทําแปลงสาธิตการเรียนรู้ (ภายในพ้ืนท่ีของสหกรณ์) 

ครั้ง 4 3 75 

2. ผลการเบิกจ่าย บาท 13,560 10,260 75.66 

เป้าหมาย :  1. กลุ่มเกษตรกรทําสวนเกาะช้าง 
      2. กลุ่มเกษตรกรทําสวนเกาะพยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/แนวทางท่ี  1 
 



 
 

๑๓

แนวทางท่ี 1 : สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (Function/Agenda) จํานวน 4 โครงการ 
  นางณัชกช  นามจันทร์  นักวิชการสหกรณ์ชํานาญการ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  แจ้งว่า 

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 
4 57.14 

5. จังหวัดแต่งตั้ง/คณะทํางานตรวจประเมินระดับ
จังหวัด  

คณะ 1 1 100 

 
ส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ ์

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

6. จัดประชุมคณะทํางานตรวจประเมินระดับจังหวัด
คณะทํางานตรวจประเมินเข้าตรวจประเมินสหกรณ ์

สหกรณ/์
ครั้ง 

2/1 0 
(ก.ค.61) 

0 

7. จังหวัดรายงานผลการประเมินธรรมาภิบาลให้กรม
ทราบ 

ครั้ง 1 
1 100 

8. ผลการเบิกจ่าย บาท 50,560 26,550 52.51 

 
เป้าหมาย :   2 แห่ง สหกรณ์ขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ 1 แห่ง 
                1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จํากัด 
       2. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๔

กํากับตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรอย่างเร่งด่วน 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาสหกรณ์กับคณะกรรมการฝ่ายจัดการและ
สมาชิก 

แห่ง 6 6 100  

2. แนะนําส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติตาม
แผน 

ครั้ง 36 12 33.33 

3. ติดตามประเมินผล/รายงานผล ครั้ง 18 6 33.33 

4. ผลการเบิกจ่าย  บาท 59,040 35,160 59.55 

 
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 เพ่ือวิเคราะห์สถานภาพ
สหกรณ์ และจัดทําแผนพัฒนาสหกรณ์  

ครั้ง/คน 5/150 5/150 100  

2. แนะนํา ส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์และพัฒนา
สหกรณ์ตามแผนพัฒนาสหกรณ์  

ครั้ง 30 15 50 

3. ผลการเบิกจ่าย บาท 79,680 59,780 75.03 

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



 
 

๑๕

  นายจิรศักดิ์   บริบูรณ์ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  แจ้งว่า  โครงการ 1 
สหกรณ์ 1 หอการค้า 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. ชี้แจงโครงการให้คณะกรรมสหกรณ์  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. ตดิตามประเมินผลและรายงานผล ครั้ง 1 0 0 

5. ผลการเบิกจ่าย  บาท 15,420 5,460 35.41 

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

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 3  50  

 5. ผลการเบิกจ่าย  (กรมฯ โอนมา 26,900 บาท) บาท 43,200  24,650 57.06  

เป้าหมาย :  1. ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองลําเลียง - ละอุ่น  
 
 
  จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๖

 
  นางสุธิดา  ศรีวิไล นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ ผู้อํานวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
แจ้งว่า 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 9 75.00  

 5. ผลการเบิกจ่าย  บาท 196,600  192,668  98.00  

 
 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  28,840 69.16 

 
 



 
 

๑๗

  
  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 0 0 

3. จัดกิจกรรมตลาดกลางสินค้าเกษตร ครั้ง 6 0 0 

4. แนะนํา ติดตามผลการดําเนินงาน ครั้ง 1 0 0 

5. ผลการเบิกจ่าย  บาท 80,980 0 0 

เป้าหมาย :  1. สหกรณก์ารเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จํากัด 
      2. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จํากัด 
      3. กลุ่มเกษตรกรทําสวนมังคุดบ้านในวง  
 
  ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ในการยกระดับคุณภาพสินค้าของสมาชิกและสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรให้
มีมาตรฐาน (สินค้าผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด) 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. คัดเลือกและดําเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร แห่ง 5 5 100 

2. จัดอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านการรวบรวมผลผลิตท่ีมี
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 

0 
0 

0 
0 

6. ผลการเบิกจ่าย  บาท 55,000 53,620 97.49 

 
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 (อบรมเรียบร้อยแล้ว 21 พ.ค. 61) 



 
 

๑๘

 ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ในการยกระดับราคาสินค้าโดยการแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

ตัวช้ีวัด/งานท่ีดําเนินการ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูป
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้า 

ครั้ง 
ราย 

1 
20 

1 
20 

100 

2. ติดตามผลการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

ครั้ง 1 1  100  

3. ผลการเบิกจ่าย  บาท 27,240 23,040  84.58 

เป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกรทําสวนเกาะพยาม 
 
  ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพในสหกรณ์ ในการยกระดับราคาสินค้าโดยการแปรรูปและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ 

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 1 33.33 

 5. ผลการเบิกจ่าย  บาท 40,740 39,940  98.04 

เป้าหมาย : 1. กลุ่มอาชีพประมงบ้านแหลมนาว  สังกัด สหกรณ์การเกษตรสุขสําราญ จํากัด 
     2. กลุ่มอาชีพเม็ดมะม่วงหิมพานต์เกาะพยาม สังกัด กลุ่มเกษตรกรทําสวนเกาะพยาม 
 
 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 2 66.67 

 4. ผลการเบิกจ่าย บาท 47,940 44,700 93.24 

 
 
 



 
 

๑๙

เป้าหมาย :  1. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จํากัด 
  2. สหกรณ์การเกษตรกระบุรี จํากัด 
  3. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จํากัด 
  4. กลุ่มเกษตรกรทําสวน จปร. 
 
 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 122,800 120,460 98.09 

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 

15 
34 

60 
100 

3. ผลการเบิกจ่าย  บาท 37,700 11,748 31.16 

 



 
 

๒๐

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

 
 

ครั้ง 
ราย 

 
 

25 
34 

 
 

20 
34 

 
 

80 
100 

3. ผลการเบิกจ่าย  บาท 5,300 2,300 43.40 

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

จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
  - ไม่มี – 
 

จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 



 
 

๒๑

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
    
       (ลงชื่อ)        พัฑฒิดา มณีโชต ิ    ผู้จดรายงานการประชุม 

              (นางสาวพัฑฒิดา  มณีโชต)ิ 
                  เจ้าพนักงานธุรการ 

 

 
       (ลงชื่อ)       สุเทพ  ทองคํา        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

               (นายสุเทพ  ทองคํา) 
            เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 


