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สารจากสหกรณ์จังหวดัสระแก้ว 
 
การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีเล่มนี้ เพ่ือแสดงผลการปฏิบัติราชการตามภารกิจของ

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีบุคลากรในสังกัดเป็นข้าราชการ 
๓๒ อัตรา ลูกจ้างประจํา ๑1 อัตรา พนักงานราชการ ๑๔ อัตรา จ้างเหมาบริการ ๖ อัตรา รวม ๖4 อัตรา 
จากโครงสร้าง ๔ กลุ่มงาน 1 ฝุาย ๒ กลุ่มส่งเสริม ๒ นิคมสหกรณ์  ที่ได้รวมพลังขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
สนองนโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และจังหวัดสระแก้ว ทีมงาน
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้วมีบุคลากรประสมประสานจากคนหลากหลายวัย ความรู้ประสบการณ์ 
ต่างคนต่างช่วยกันทํางานอย่างเป็นหนึ่งเดียว ที่พัฒนา ส่งเสริม แนะนํา ๕๕ สหกรณ์ ๑๘ กลุ่มเกษตรกร 
รวม ๗๓ สถาบันเกษตรกร ให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่พ่ึงและแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของสมาชิก
ได้อย่างแท้จริง แต่จากผลการประเมินการปฏิบัติงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวัด
สระแก้วได้รับการจัดลําดับที่ ๗๘ ในระดับประเทศ และลําดับที่ 47 ของกลุ่มจังหวัดขนาดกลาง ด้วย
คะแนนประเมินด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ๒3.008 คะแนน (จากเต็ม ๓5 คะแนน) ด้านคุณภาพ
ของการปฏิบัติงาน 9.685 คะแนน (จากเต็ม 1๐ คะแนน) ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ๒๘.788 
คะแนน (จากเต็ม ๓๕ คะแนน) และด้านพัฒนาองค์กรเพ่ือการปฏิบัติงาน ๑8.850 คะแนน (จากเต็ม ๒๐ 
คะแนน) รวม ๘๐.331 คะแนน ซึ่งอยู่ในกลุ่มต้องปรับปรุงที่ต้องมีคะแนนน้อยกว่า ๘5.699 คะแนน ซึ่ง
จําเป็นที่ต้องนํามาเป็นบทเรียนเพ่ือทบทวน ปรับปรุงเพ่ือจะได้มาปรับกระบวนการทํางานใหม่ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน พ่ึงตนเองได้ ต่อไป 

 
 
 
 

นายพิษณุ  คล้ายเจตน์ดี 
สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 

  มกราคม 2560  
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ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสระแกว้ 

สารบัญ 
 

บทสรุปผู้บริหาร ก 
ส่วนที่ 1 บทน า ข 
  1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน   ข-1 
  2. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน ข-2 
  3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ข-5 
  4. ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข-6 
  5. สรุปข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข-7 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน ค 
  1. ผลการดําเนินงานโครงการเด่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ค-1 
           2. การส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามระบบ CPS ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
           3. การดําเนินงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ พ.ศ. 2559-2560 
               ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
           4. การดําเนินงานประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ และกิจกรรมเด่นของหน่วยงาน                              

ค-12 
ค-18 

 
ค-82 

  5. สรุปผลการดําเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
               ตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ค-112 

  6. งบการเงินประจําปีของหน่วยงาน ค-115 
ส่วนที่ 3 สรุปและข้อเสนอแนะ  
           1. สรุป 
            2. ปัญหา อุปสรรค 
            3. ข้อเสนอแนะ 

ง 

  
บรรณานุกรม จ 
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บทสรุปผู้บริหาร  
(Executive Summary) 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ดําเนินงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็น
หลัก แต่หากยังขาดบุคลากรในการทํางานที่มีความเชี่ยวชาญเนื่องจากมีการโยกย้าย และปรับเปลี่ยนกรอบ
อัตรากําลังใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ ทําให้ผลการดําเนินงานตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ํา แต่สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ก็ยังยึดมั่นในค่านิยมของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ “ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝุา พัฒนาสหกรณ์” มาใช้ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้วให้ประสบผลสําเร็จตามเปูาหมาย ดังนี้ 

๑. การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น ได้ดําเนินการส่งเสริมองค์ความรู้ แก่ผู้แทน
กลุ่มเกษตรกรทําไร่วังทอง ประกอบไปด้วยคณะกรรมการดําเนินการ ประธานกลุ่ม และสมาชิกสหกรณ์ 
ตามแผนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกร เพ่ือพัฒนาสู่ดีเด่นและส่งเข้า
ประกวดคัดเลือกกลุ่มเกษตร จนทําให้กลุ่มเกษตรทําไร่วังทองได้รับการคัดเลือกให้เป็นกลุ่มเกษตรกรดี เด่น
ระดับจังหวัด พร้อมด้วยได้รับการคัดเลือกให้เป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาคตะวันออก  และ
เตรียมพร้อมสําหรับการคัดเลือกเป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่นในระดับประเทศในปีต่อไป 

๒. การดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มุ่งเน้นเพ่ือพัฒนา และ
ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็ง จงึไดเ้กิดโครงการต่างๆ มากมาย อาทิเช่น โครงการ
ส่งเสริมการจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร, โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer), โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร
ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ, การจัดสรรเงินสําหรับเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์, การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจต่างๆ 
ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตร พร้อมทั้งกํากับ ดูแล และคุ้มครองระบบสหกรณ์ให้ดําเนินไปตามนโยบายการ
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

๓. การส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และการส่งเสริมให้
สหกรณ์ใช้หลักธรรมมาภิบาล และการควบคุมภายใน ไปใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ สรุปผลได้ดังนี้ 

  3.1 สถานะของสถาบันเกษตรกรและการจัดมาตรฐาน 

สถาบัน
เกษตรกร
ทั้งหมด 

ทุก
สถานะ 
(แห่ง) 

ด าเนิน
ธุรกิจ
กิจ 

(แห่ง) 

หยุด
ด าเนิน
ธุรกิจ
กิจ 

(แห่ง) 

เลิก/
ช าระ
บัญชี 
(แห่ง) 

การจัดมาตรฐาน 

ปี 2558 ปี 2559 
น ามาจัด
มาตรฐาน 

(แห่ง) 

ผ่าน
มาตรฐาน 

(แห่ง) 

น ามาจัด
มาตรฐาน 

(แห่ง) 

ผ่าน
มาตรฐาน 

(แห่ง) 

สหกรณ์ 61 58 3 - 55 49 55 38 
กลุ่มเกษตรกร 21 18 3 - 18 18 18 17 
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ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสระแกว้ 

 
3.2 รายได้/ค่าใช้จ่าย/กําไร(ขาดทุน) เมื่อเทียบกับปีก่อน  

สถาบัน
เกษตรกร 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่าย 
(ล้านบาท) 

ก าไร (ขาดทุน) 
(ล้านบาท) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 

สหกรณ์ 990.484 3,720.034 789.474 3,432.937 265.48 287.097 

กลุ่มเกษตรกร 2.009 1.651 1.062 0.845 0.727 0.806 
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  ส่วนที่ 1 
 

บทน า 
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ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสระแกว้ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
๑. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของสํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว มีดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง เป็นแหล่งพืชพลังงาน อาหารปลอดภัย” 
 พันธกิจ (Mission) 

ประกอบด้วยภารกิจสําคัญ 5 ประการ 
ภารกิจที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ภารกิจที่ 2 การบริการและการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ภารกิจที่ 3 การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
ภารกิจที่ 4 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม 
ภารกิจที่ 5 การนิเทศงานและการติดตามประเมินผล 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ.2557 – 2560) (ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สามารถดําเนินการขนส่งและ

กระจายสินค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงเวลาประหยัดและ สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคอินโดจีน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น รองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัยของจังหวัด 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยวเ พ่ือเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้ เ อ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิ เวศและเชื่อม  
โยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขอม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้
สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชน และพ้ืนที่ตามแนวชายแดนให้เกิดความ
ปลอดภัยและมั่นคง เพ่ือสนับสนุนการแข่งขันในประชาคมอาเซียน 
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ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 

 ชื่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้แก่ นายกล้าณรงค์  พงษ์เจริญ 
ดํารงตําแหน่งตั้งแต่ 1 ตุลาคม ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน 

 
 ชื่อสหกรณ์จังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์จังหวัดสระแก้วได้แก่ นายพิษณุ  คล้ายเจตน์ดี 
ดํารงตําแหน่งตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน 
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ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสระแกว้ 

 โครงสร้างและบุคลากรของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว แบ่งโครงสร้างบุคลากรออกเป็น ๑ ฝุาย ๔ กลุ่มงาน ๒ 

นิคมสหกรณ์ และ ๒ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ดังนี้ 
 นายพิษณุ  คล้ายเจตน์ดี  สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
๑. ฝุายบริหารทั่วไป ประกอบด้วย 

 ข้าราชการ จํานวน 2 ราย 
 ลูกจ้างประจํา จํานวน 6 ราย 
 พนักงานราชการ จํานวน ๓ ราย 
 จ้างเหมาบริการ จํานวน ๔ ราย 

๒. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  ประกอบด้วย 
 นายอาทร  ชัยยันต์ ผู้อํานวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
 ข้าราชการ จํานวน ๓ ราย 
 พนักงานราชการ จํานวน ๔ ราย 

๓. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ประกอบด้วย 
 ว่าที่ร้อยตรีเจน  ศิริกําเนิด รักษาการผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

สหกรณ์ 
 ข้าราชการ จํานวน 2 ราย 
 พนักงานราชการ จํานวน ๔ ราย 

๔. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์  ประกอบด้วย 
 นายสมรัก  จันทร์ตะลิ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการ

สหกรณ์ 
 ข้าราชการ จํานวน ๓ ราย 
 พนักงานราชการ จํานวน ๒ ราย 

๕. กลุ่มตรวจการสหกรณ์  ประกอบด้วย 
 นายณรงค์ชัย  เทียนทอง ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
 ข้าราชการ จํานวน ๒ ราย 
 พนักงานราชการ จํานวน ๑ ราย 

๖. นิคมสหกรณ์วังน้ําเย็น  ประกอบด้วย 
 นางรุ่งนภา  สุวรรณสุข  ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์วังน้ําเย็น 
 ข้าราชการ จํานวน 4 ราย 
 ลูกจ้างประจํา จํานวน 3 ราย 
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7. นิคมสหกรณ์สระแก้ว  ประกอบด้วย 
 ว่าที่ร้อยโทสราวุธ  นาคพงษ์  ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์วังน้ําเย็น 
 ข้าราชการ จํานวน 2 ราย 
 ลูกจ้างประจํา จํานวน 2 ราย 

8. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  ประกอบด้วย 
 นางสุนีย์ วารุกะกุล  ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
 ข้าราชการ จํานวน 6 ราย 
 ลูกจ้างประจํา จํานวน 2 ราย 

9. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  ประกอบด้วย 
 นางสาวอรทิน  ศรีสวาท  ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
 ข้าราชการ จํานวน 6 ราย 
 จ้างเหมาบริการ จํานวน ๒ ราย 

 
 
รวม บุคลากรของสํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
 รวมข้าราชการ  จํานวน 31 ราย 
 รวมลูกจ้างประจํา จํานวน 13 ราย 
 รวมพนักงานราชการ จํานวน 14 ราย 
 รวมจ้างเหมาบริการ จํานวน   6 ราย 
 รวมบุคลากรทั้งสิ้น จํานวน 64 ราย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานประจ าปี 2559 (Annual Report) |   

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสระแกว้ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
จ านวน 84,433,101.00 บาท 

1.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  28,192,101.00 บาท (ร้อยละ 33.390)         
     แยกเป็น 
 

      งบบุคลากร         3,058,140.00 บาท (ร้อยละ 10.848) 
    งบดําเนินงาน       7,047,234.00 บาท (ร้อยละ 24.997) 
    งบลงทุน               355,500.00 บาท (ร้อยละ   1.261) 
    เงินอุดหนุน      17,575,892.00 บาท (ร้อยละ 62.343) 
    งบรายจ่ายอื่น (ถ้ามี)     155,335.00 บาท (ร้อยละ   0.551) 
 

 2.  กองทุนพัฒนาสหกรณ์  56,241,000.00 บาท  (ร้อยละ 66.610) 
     แยกเป็น 

      เงินกู้โครงการปกต ิ           42,000,000.00 บาท (ร้อยละ 74.679) 
    เงินกู้โครงการพิเศษ           14,100,000.00 บาท (ร้อยละ 25.071) 
    ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม          87,200.00 บาท (ร้อยละ   0.155) 
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ      53,800.00 บาท (ร้อยละ   0.095) 
 3.  งบประมาณจังหวัด (ถ้ามี)   .................................... บาท  (ร้อยละ....................) 
                 งบ........................................ จํานวน ............................ บาท (ร้อยละ.............)  
                 งบ......................................... จํานวน ............................ บาท (ร้อยละ.............) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : (ฝุายบริหารทั่วไป, กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวัด
สระแก้ว) 
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ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของส านักงานสหกรณจ์ังหวัดสระแก้ว 

 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2557      สหกรณ์จังหวัด คือ นายพีรพันธ์  กิจโกศล 
           ระยะเวลาดํารงตําแหน่ง 10 กุมภาพันธ์ – 10 ธันวาคม 2557 
 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2558      สหกรณ์จังหวัด คือ นางศศิธร  วิเศษ 
           ระยะเวลาดํารงตําแหน่ง 8 มกราคม 2558–28 มกราคม 2559 
 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2559     สหกรณ์จังหวัด คือ นายพิษณุ  คล้ายเจตน์ดี 
           ระยะเวลาดํารงตําแหน่ง 1 เมษายน 2559 – ปัจจุบัน 

1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมของประเทศ 

ล าดับที ่
(ให้ระบุล าดับท่ีได้
จากการประเมิน) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

(3 ปีย้อนหลัง) 

คะแนนของ
หน่วยงาน 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 
สูงสุด 

คะแนน 
ต่ าสุด 

คะแนน 
เฉลี่ย 

59 2557 80.704 100 93.964 67.676 83.647 
57 2558 89.483 100 99.245 79.927 92.155 
78 2559 80.331 100 97.794 80.331 91.167 

ที่มา : กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 
 

 
2. ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกลุ่มจังหวัดขนาดกลาง 

ล าดับที ่
(ให้ระบุล าดับท่ีได้
จากการประเมิน) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

(2 ปีย้อนหลัง) 

คะแนนของ
หน่วยงาน 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 
สูงสุด 

คะแนน 
ต่ าสุด 

คะแนน 
เฉลี่ย 

37 2557 80.704 100 93.167 67.676 83.715 
33 2558 89.483 100 99.100 80.009 91.655 
47 2559 80.331 100 96.647 80.331 91.071 

ที่มา : กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 
 

 
 

 

3 ปี 
ย้อน
หลัง 
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ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสระแกว้ 

สรุปข้อมลูสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 

จ านวนสหกรณ์และจ านวนสมาชิกสหกรณ์ 

ประเภทสหกรณ์ จ านวนสหกรณ์ (แห่ง) จ านวนสมาชิกสหกรณ์ (คน) 

1. สหกรณ์การเกษตร 39 53,552 
2. สหกรณ์ประมง - - 
3. สหกรณ์นิคม 3 11,137 
4. สหกรณ์ออมทรัพย ์ 11 10,374 
5. สหกรณร์้านค้า - - 
6. สหกรณ์บริการ 8 655 
7. สหกรณเ์ครดิตยเูนี่ยน - - 

รวม 61 75,718 

ที่มา : (กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ และนิคมสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว)  
 
สถานะสหกรณ์ 

ประเภทสหกรณ์ 

จ านวนสหกรณ์ (แห่ง) จ านวนสหกรณ์
ทั้งหมด 

 (1) + (2) + 
(3) + (4) 

ด าเนินงาน/
ธุรกจิ 
(1) 

หยุดด าเนินงาน/
ธุรกจิ 
(2) 

เลิก 
 

(3) 

จัดต้ังใหม่ 
 

(4) 
1. สหกรณ์การเกษตร 35 3 - 1 39 
2. สหกรณ์ประมง - - - - - 
3. สหกรณ์นิคม 3 - - - 3 
4. สหกรณ์ออมทรัพย ์ 11 - - - 11 
5. สหกรณร์้านค้า - - - - - 
6. สหกรณ์บริการ 8 - - - 8 
7. สหกรณเ์ครดิตยเูนี่ยน - - - - - 

รวม 57 3 - 1 61 
ที่มา : (กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ และนิคมสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว) 
ชี้แจง : การแยกสถานะของสหกรณ์ยึดตามคํานิยามของสํานักนายทะเบียนและกฎหมาย 
 

 

 

 

  ข้อมูลสถิติของสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
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ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ประเภทสหกรณ์ 

ปริมาณ
ธุรกิจ 
ของ

สหกรณ์ 
(แห่ง) 

ปริมาณธุรกิจ แยกตามประเภทการใหบ้ริการ  (ล้านบาท) 

รับฝากเงิน ให้เงินกู้ 
จัดหาสินค้ามา

จ าหน่าย 

รวบรวม
ผลผลิตและ

แปรรูป 

บริการ 
และอื่น ๆ 

รวมทั้งสิ้น 

1. สหกรณ์
การเกษตร 

39 459.202 791.579 975.341 2,495.952 252.827 4,974.901 

2. สหกรณ์ประมง - - - - - - - 
3. สหกรณ์นิคม 3 82.244 139.095 52.999 16.223 - 290.562 
4. สหกรณ์ออม
ทรัพย ์

11 820.387 7,926.912 - - - 8,747.299 

5. สหกรณร์้านค้า - - - - - - - 
6. สหกรณ์บริการ 8 0.299 1.658 0.722 - 0.172 2.851 
7. สหกรณเ์ครดิต 
ยูเนียน 

- - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 61 1,362.132 8,859.244 1,029.062 2,512.175 252.999 14,015.613 

ที่มา : (กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ และนิคมสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว) 
 

ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ 

ประเภทสหกรณ์ 

ผลการด าเนินงานปีล่าสุดที่มีการปิดบัญชีในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ก าไร 
(ขาดทุน) 

สุทธิ 
ในภาพรวม 
(ล้านบาท) 
(5) – (7)  

ผลการด าเนินงานในภาพรวม การด าเนินงานมีผลก าไร - ขาดทุน  

(1) 
จ านวน
สหกรณ์ 
(แห่ง) 

(2) 
รายได้ 

(ล้านบาท) 

(3) 
ค่าใช้จ่าย 
(ล้านบาท) 

สหกรณ์ที่มีผลก าไร สหกรณ์ที่ขาดทุน 
(4) 

จ านวน
สหกรณ์ 
(แห่ง) 

(5) 
ก าไร 

(ล้านบาท) 

(6) 
จ านวน
สหกรณ์ 
(แห่ง) 

(7) 
ขาดทุน 
(ล้าน
บาท) 

1. สหกรณ์การเกษตร 39 3,118.089 3,097.221 27 27.621 12 6.753 20.868 
2. สหกรณ์ประมง - - - - - - - - 
3. สหกรณ์นิคม 3 85.641 78.713 3 6.928 - - 6.928 
4. สหกรณ์ออมทรัพย ์ 11 515.566 256.348 11 259.218 - - 259.218 
5. สหกรณร์้านค้า - - - - - - - - 
6. สหกรณ์บริการ 8 0.738 0.655 6 0.156 2 0.073 0.083 
7. สหกรณเ์ครดิต 
ยูเนี่ยน 

- - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 61 3,720.034 3,432.937 48 293.923 13 6.826 287.097 

ที่มา : (ใช้ข้อมูลผลการดําเนินงานจากงบการเงินของสหกรณ์ที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีแล้วเท่าน้ัน) 
หมายเหตุ   ผลรวมของสหกรณ์ในช่อง (1) จะต้องเท่ากับผลรวมของช่อง (4) + (6) 
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  ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ในรอบปีบัญชีล่าสุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(คน) หน้ีสิน ทนุของสหกรณ์

สหกรณ์ 54,547 3,113,769,721.00 8,656,216,783.50 5,017,880,973.43 3,774,486,455.51 548,337,869.93 321,823,809.11 226,514,060.82 178,209,783.94 1,026,693,847.62 7,577,446,475.64 438,921,479.05 200,516,532.94 1,850,060.75 9,245,428,396.00 8,220,621,844.30

สหกรณ์การเกษตร 45,186 147,785,731.00 721,243,812.32 469,901,866.28 186,261,757.44 73,377,429.90 76,524,697.72 -3,147,267.82 2,467,731.90 257,086,674.54 245,022,489.00 438,593,569.05 200,516,532.94 1,707,900.75 1,142,927,166.28 1,088,025,236.85

1. สกก.เมืองสระแกว้ จ ากดั 31 มี.ค. 2,077 ดีเลิศ ด าเนินงาน 36,213,360.00 258,341,697.67 202,952,058.77 55,389,638.90 5,528,644.08 9,884,901.19 -4,356,257.11 440,049.59 130,869,164.56 85,252,040.00 120,864,878.94 73,595,642.60 144,674.49 410,726,400.59 447,515,420.94

2. สกก.สกต ธ.ก.ส. จ ากดั 31 มี.ค. 35,324 ดีเลิศ ด าเนินงาน 43,284,940.00 75,196,999.68 18,244,351.56 56,952,648.12 5,616,880.21 5,254,663.51 362,216.70 1,134,323.63 0.00 0.00 289,219,666.48 55,005,980.00 0.00 344,225,646.48 374,811,333.87

3. สกก.เพือ่เกษตรกรไทยอ าเภอเมือง

 จ ากดั
30 เม.ย. 189 ไม่จัด

หยดุ

ด าเนินงาน
171,900.00 4,612.42 251,738.17 -247,125.75 31,884.88 30,534.17 1,350.71 58,632.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.สกก.เพือ่เกษตรกรไทยต าบลสระ

ขวญั จ ากดั
30 เ.ม.ย. 85 ดีมาก ด าเนินงาน 357,400.00 1,850,958.05 1,378,479.02 472,479.03 114,536.36 63,837.95 50,698.41 10,643.92 26,762.09 1,455,000.00 0.00 0.00 0.00 1,481,762.09 2,142,342.00

5. สก.สตรีและเยาวชนจังหวดั

สระแกว้ จ ากดั
31 มี.ค. 2,541 ดีมาก ด าเนินงาน 255,180.00 436,713.27 145,760.85 290,952.42 56,975.59 49,398.36 7,577.23 57,170.77 93,711.72 0.00 42,270.00 0.00 0.00 135,981.72 917,939.54

6. สก.ชาวไร่ออ้ยจังหวดัสระแกว้ 

จ ากดั
31 พ.ค. 1,754 ดีมาก ด าเนินงาน 604,210.00 2,975,768.67 1,001,150.57 1,974,618.10 1,412,931.22 802,885.93 610,045.29 787,682.82 0.00 0.00 0.00 0.00 1,389,975.27 1,389,975.27 1,739,456.19

(คน) หน้ีสิน ทนุของสหกรณ์

7. สกก.คลองน้ าเขยีว จ ากดั 31 มี.ค. 1,236 ดีเลิศ ด าเนินงาน 40,296,401.00 281,400,052.41 169,921,344.42 44,796,519.89 9,991,199.07 9,323,827.22 667,371.85 48,466.57 120,272,140.25 93,589,485.00 20,858,245.95 0.00 0.00 234,719,871.20 90,055,832.40

8. สก.ผู้ใชน้้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้

บา้นพระเพลิง จ ากดั
31 มี.ค. 200 ดีมาก ด าเนินงาน 201,070.00 61,163.32 148,059.19 -86,895.87 114,813.52 105,852.90 8,960.62 42,744.27 0.00 0.00 0.00 0.00 97,950.00 97,950.00 76,740.00

9. สกก.เขาสามสิบ จ ากดั 31 มี.ค. 88 ไม่ผ่าน ด าเนินงาน 307,970.00 1,053,170.56 487,439.31 565,731.25 97,251.29 76,361.74 20,889.55 72,863.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10. สกก.เพือ่เกษตรกรไทยเขาฉกรรจ์

 จ ากดั
30 เม.ย. 138 ไม่ผ่าน ด าเนินงาน 338,650.00 836.52 1,202,198.12 -1,201,361.60 136,145.02 139,255.85 -3,110.83 23,504.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11. สกก.วงัน้ าเยน็ จ ากดั 31 มี.ค. ดีเลิศ ด าเนินงาน 19,322,560.00 63,918,251.90 41,042,985.93 22,875,265.97 9,538,219.04 9,181,114.86 357,104.18 24,902.65 5,337,520.39 52,326,405.00 4,386,765.18 0.00 0.00 62,050,690.57 70,039,115.39

12. สกก.ทุ่งมหาเจริญ จ ากดั 31 มี.ค. 181 ดีมาก ด าเนินงาน 1,190,230.00 5,389,707.45 3,606,527.20 1,783,180.25 1,481,190.98 1,707,020.05 -225,829.07 14,999.77 55,108.37 3,419,000.00 1,005,684.00 0.00 0.00 4,479,792.37 3,800,249.37

13. สกก.พฒันาปา่เขาฉกรรจ์โนนสาว

เอ ้123 จ ากดั
30 เม.ย. 361 ดีมาก ด าเนินงาน 1,241,050.00 5,751,790.23 4,239,124.23 1,512,665.50 375,519.43 362,133.97 13,385.46 345,819.67 47,946.09 3,209,700.00 311,165.00 0.00 0.00 3,568,811.09 3,891,853.48

14. สก.โคขนุสระแกว้ นทพ. จ ากดั 31 ธ.ค. 306 ดี ด าเนินงาน 84,950.00 178,530.97 1,593,206.72 187,324.25 1,866,770.61 1,909,760.69 -42,990.08 97,810.79 0.00 788,859.00 1,856,058.50 0.00 0.00 2,644,917.50 1,597,697.00

15. สกก.ถาวรพฒันาสระแกว้ จ ากดั 31 มิ.ย. 51 ไม่จัด
หยดุ

ด าเนินการ
60,730.00 914,318.00 1,750,176.01 -835,858.01 7.00 89,025.00 -89,018.00 -10,639.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16. สก.โคนมวงัสมบรูณ์ จ ากดั 31 ธ.ค. 37 ดี ด าเนินงาน 3,308,020.00 20,599,298.77 19,924,438.16 674,860.61 36,634,884.95 37,469,699.46 -834,814.51 -853,966.90 384,217.64 2,152,000.00 48,835.00 32,513,970.34 75,250.00 35,174,272.98 50,640,949.48

(คน) หน้ีสิน ทนุของสหกรณ์

17. สก.วงัทองมิตรเกษตร จ ากดั 30 เม.ย. 97 ดีมาก ด าเนินการ          129,490.00        2,541,274.46        2,000,000.00           541,274.46 243,984.65       13,230.00               230,754.65         73,598.49                      -          1,050,000.00                            -     39,400,940.00                    -        40,450,940.00      39,215,993.54 

18. สก.สวนยางพาราสระแกว้ จ ากดั 31 มี.ค. 106 ดีมาก ด าเนินการ          326,170.00          626,398.11            11,828.05           614,570.06 135,541.01      21,194.87               114,346.14         98,918.08                103.43        1,780,000.00 0 0 0       1,780,103.43       1,580,106.83 

19. สก.โคเนื้อ-โคขนุวงัสมบรูณ์ จ ากดั 31 มี.ค. 415 ไม่จัด
หยดุ

ด าเนินการ
           91,450.00              2,269.86              1,000.00              1,269.86 50.99 40,000.00        -39,949.01 206.82 0 0 0 0 50.99 50.99 206.82

สหกรณ์ประมง

สหกรณ์นิคม

จ านวน

สมาชิก
ผลการจดั

มาตรฐาน

สถานะ

สหกรณ์
สหกรณ์ ปบีญัชี

ปรมิาณธุรกิจ แยกตามประเภทการใหบ้รกิาร  (บาท)
รวมปรมิาณธุรกิจปี

ล่าสุด (พ.ศ. 2559)

ปรมิาณธุรกิจปี

บญัชีก่อนหน้า 

(พ.ศ. 2558)ทนุเรอืนหุน้ สินทรพัย์
ทนุด าเนินงาน

รายได้ ค่าใช้จา่ย รบัฝากเงิน ใหเ้งินกู้

สถานะทัว่ไปของสหกรณ์ ปลี่าสุดทีม่ีการปดิบญัชีในปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 (บาท)
ก าไร/(ขาดทนุ) 

ปบีญัชีล่าสุด

ก าไร/(ขาดทนุ) 

ปบีญัชีก่อนหน้า จดัหาสินค้ามาจ าหน่าย
รวบรวมผลผลิต

และแปรรปู
บรกิารและอ่ืน ๆ

รบัฝากเงิน ใหเ้งินกู้ จดัหาสินค้ามาจ าหน่าย
รวบรวมผลผลิต

และแปรรปู
บรกิารและอ่ืน ๆ

ปรมิาณธุรกิจปี

บญัชีก่อนหน้า 

(พ.ศ. 2558)

ก าไร/(ขาดทนุ) 

ปบีญัชีล่าสุด

ก าไร/(ขาดทนุ) 

ปบีญัชีก่อนหน้า

ปรมิาณธุรกิจ แยกตามประเภทการใหบ้รกิาร  (บาท)
รวมปรมิาณธุรกิจปี

ล่าสุด (พ.ศ. 2559)ทนุเรอืนหุน้ สินทรพัย์
ทนุด าเนินงาน

รายได้ ค่าใช้จา่ย
สหกรณ์ ปบีญัชี

จ านวน

สมาชิก
ผลการจดั

มาตรฐาน

สถานะ

สหกรณ์

สถานะทัว่ไปของสหกรณ์ ปลี่าสุดทีม่ีการปดิบญัชีในปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 (บาท)

ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ในรอบปบีญัชีล่าสุด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

ส านักงานสหกรณ์จงัหวดัสระแก้ว /ส านักงานส่งเสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหานคร พ้ืนที ่.......

สหกรณ์ ปบีญัชี

จ านวน

สมาชิก

ผลการจดั

มาตรฐาน

 ประจ าป ี

สถานะ

สหกรณ์

สถานะทัว่ไปของสหกรณ์ ปลี่าสุดทีม่ีการปดิบญัชีในปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 (บาท)
ก าไร/(ขาดทนุ) 

ปบีญัชีล่าสุด

ก าไร/(ขาดทนุ) 

ปบีญัชีก่อนหน้า จดัหาสินค้ามาจ าหน่าย
รวบรวมผลผลิต

และแปรรปู
บรกิารและอ่ืน ๆ

ปรมิาณธุรกิจ แยกตามประเภทการใหบ้รกิาร  (บาท)
รวมปรมิาณธุรกิจปี

ล่าสุด (พ.ศ. 2559)

ปรมิาณธุรกิจปี

บญัชีก่อนหน้า 

(พ.ศ. 2558)
ทนุเรอืนหุน้ สินทรพัย์

ทนุด าเนินงาน
รายได้ ค่าใช้จา่ย รบัฝากเงิน ใหเ้งินกู้
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(คน) หน้ีสิน ทนุของสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรพัย์ 8,838 2,964,954,940.00 7,930,762,691.99 4,546,155,847.82 3,585,815,839.17 474,303,912.20 244,696,780.15 229,607,132.05 175,839,930.95 769,308,662.59 7,330,869,086.64 0.00 0.00 0.00 8,100,177,749.23 7,131,393,551.42

1. สอ.ครูสระแกว้ จ ากดั 30 พ.ย. 5,775 ดีเลิศ ด าเนินการ 2,410,631,450.00 6,957,342,295.87 4,207,688,298.73 2,749,653,997.14 416,137,054.12 232,055,919.86 184,081,134.26 138,993,491.81 645,036,097.64 6,792,540,976.15 0.00 0.00 0.00 7,437,577,073.79 6,481,180,190.10

2. สอ.สาธารณสุขสระแกว้ จ ากดั 31 ธ.ค. 1,378 ดีเลิศ ด าเนินการ 269,104,090.00 407,153,342.82 106,998,967.82 300,154,375.00 21,008,156.06 2,965,123.83 18,043,032.23 15,080,634.20 92,955,471.76 25,368,104.49 0.00 0.00 0.00 118,323,576.25 84,364,944.64

3. สอ.ต ารวจภธูรจังหวดัสระแกว้ 

จ ากดั
30 ก.ย. 1,078 ดีเลิศ ด าเนินการ 215,259,770.00 400,803,287.90 145,727,890.06 255,075,397.84 27,190,395.30 8,566,128.23 18,624,267.07 17,499,462.13 27,445,631.93 306,922,000.00 0.00 0.00 0.00 334,367,631.93 367,434,673.63

4. สอ.กรมทหารราบท่ี 12 รักษา

พระองค์ จ ากดั
30 ก.ย. 164 ดีเลิศ ด าเนินการ 13,312,440.00 16,738,853.01 786,094.96 15,952,758.05 1,007,444.81 103,242.13 904,202.68 914,704.51 646,238.34 7,686,006.00 0.00 0.00 0.00 8,332,244.34 7,499,019.81

5. สอ. ร.12 พนั 1 รอ. จ ากดั 30 ก.ย. 376 ดีเลิศ ด าเนินการ 37,944,300.00 46,861,173.59 5,225,222.92 43,635,945.67 2,615,574.03 67,615.51 2,547,958.52 2,314,732.50 3,225,222.92 21,979,000.00 0.00 0.00 0.00 25,204,222.92 30,249,223.24

6. สอ.เครือขา่ยพฒันาชวีติครูสระแกว้

 จ ากดั
30 ก.ย 67 ดีเลิศ ด าเนินการ 18,702,890.00 101,863,738.80 79,729,373.33 221,343,365.47 6,345,287.88 938,750.59 5,406,537.29 1,036,905.80 0.00 176,373,000.00 0.00 0.00 0.00 176,373,000.00 160,665,500.00

สหกรณ์รา้นค้า

(คน) หน้ีสิน ทนุของสหกรณ์

สหกรณ์บรกิาร 523 1,029,050.00 4,210,279.19 1,823,259.33 2,408,858.90 656,527.83 602,331.24 54,196.59 -97,878.91 298,510.49 1,554,900.00 327,910.00 0.00 142,160.00 2,323,480.49 1,203,056.03

1. สบ.เดินรถสระแกว้ จ ากดั 31 ธ.ค. 173 ดีมาก ด าเนินงาน 337,000.00 1,214,012.76 608,804.62 605,208.14 166,121.09 229,505.83 -63,384.74 -153,984.51 298,510.49 125,000.00 0.00 0.00 142,160.00 565,670.49 538,696.03

2. สก.หตัถกรรมผลิตภณัฑ์ไม้วงัน้ า

เยน็ จ ากดั
31 ธ.ค. 34 ดีเลิศ ด าเนินงาน 116,600.00 955,195.04 142,391.04 812,804.00

352,826.20 327,572.63 25,253.57 34,714.56
0.00 0.00 327,910.00 0.00 0.00 327,910.00 439,360.00

3. สก.ประดิษฐกรรมไม้จังหวดั

สระแกว้ จ ากดั
30 เม.ย. 24 ดีมาก ด าเนินงาน 40,800.00 336,806.24 21,838.04 336,807.24 54,068.94 30,400.00 23,668.94 2,304.04 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00

4. สก.เคหะสถานเทศบาลต าบลวงั

สมบรูณ์ จ ากดั
31 ธ.ค. 292 ดี ด าเนินงาน 534,650.00 1,704,265.15 1,050,225.63 654,039.52 83,511.60 14,852.78 68,658.82 19,087.00 0.00 1,399,900.00 0.00 0.00 0.00 1,399,900.00 225,000.00

สหกรณ์เครดิตยเูนียน

2. ...........................

บรกิารและอ่ืน ๆ

ก าไร/(ขาดทนุ) 

ปบีญัชีก่อนหน้า

ปรมิาณธุรกิจ แยกตามประเภทการใหบ้รกิาร  (บาท)

รวมปรมิาณธุรกิจปี

ล่าสุด (พ.ศ. 2559)

ปรมิาณธุรกิจปี

บญัชีก่อนหน้า 

(พ.ศ. 2558)
ทนุเรอืนหุน้ สินทรพัย์

ทนุด าเนินงาน
รายได้ ค่าใช้จ่าย รบัฝากเงิน

ผลการจัด

มาตรฐาน

สถานะ

สหกรณ์

สถานะทัว่ไปของสหกรณ์ ปลี่าสุดทีม่ีการปดิบญัชีในปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 (บาท)

ก าไร/(ขาดทนุ) 

ปบีญัชีล่าสุด

ปรมิาณธุรกิจปี

บญัชีก่อนหน้า 

(พ.ศ. 2558)ทนุเรอืนหุน้ สินทรพัย์
ทนุด าเนินงาน

รายได้ ค่าใช้จ่าย รบัฝากเงิน ใหเ้งินกู้ จดัหาสินค้ามาจ าหน่าย
รวบรวมผลผลิต

และแปรรปู
บรกิารและอ่ืน ๆ

สถานะทัว่ไปของสหกรณ์ ปลี่าสุดทีม่ีการปดิบญัชีในปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 (บาท)

ก าไร/(ขาดทนุ) 

ปบีญัชีล่าสุด

ก าไร/(ขาดทนุ) 

ปบีญัชีก่อนหน้า

ปรมิาณธุรกิจ แยกตามประเภทการใหบ้รกิาร  (บาท)

ใหเ้งินกู้ จดัหาสินค้ามาจ าหน่าย
รวบรวมผลผลิต

และแปรรปู

สหกรณ์ ปบีญัชี
จ านวน

สมาชิก
ผลการจัด

มาตรฐาน

สถานะ

สหกรณ์

รวมปรมิาณธุรกิจปี

ล่าสุด (พ.ศ. 2559)

สหกรณ์ ปบีญัชี
จ านวน

สมาชิก
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ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสระแกว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(คน)
หน้ีสนิ ทนุของสหกรณ์

สหกรณ์ รวม 8,769 435,713,120.00 964,022,503.27 434,723,043.23 521,597,722.13 121,667,571.31 88,945,649.24 32,721,922.07 26,322,639.15 128,130,884.23 748,578,205.27 99,689,851.21 0.00 933,727.00 977,332,667.71 872,423,942.53

สหกรณ์การเกษตร รวม 7,495 81,292,100.00 375,839,119.06 278,337,803.59 85,777,111.91 81,481,036.50 77,711,314.59 3,769,721.91 1,267,721.21 77,368,730.95 160,918,825.27 99,295,320.98 0.00 903,727.00 338,486,604.20 298,799,042.53

1.สกก.ตาพระยา จ ากดั 31-Mar 1,377 ผ่าน ด าเนินธรุกจิ 14,917,880.00 40,341,621.48 22,172,856.48 6,443,983.36 4,155,725.57 3,944,160.26 211,565.31 -358,977.22 5,316,374.48 25,895,147.55 9,395,718.79 0.00 0.00 40,607,240.82 -358,977.22

2.สกกก.บ้านทัพไทย จ ากดั 31-Mar 237 ไมผ่่าน ด าเนินธรุกจิ 459,220.00 991,862.84 137,317.60 854,548.24 380,006.62 387,195.46 -7,188.84 -8,502.19 12,133.15 264,910.00 252,270.00 0.00 0.00 529,313.15 518,078.75

3.สกก.คลองทราย จ ากดั 31-Mar 193 ไมผ่่าน ด าเนินธรุกจิ 123,600.00 6,944,288.08 6,924,823.73 19,464.35 0.00 0.00 0.00 0.00 23,588.97 41,534.25 0.00 0.00 0.00 65,123.22 0.00

4.สกก.ต าบลหนองน้ าใส จ ากดั 31-Mar 310 ไมผ่่าน ด าเนินธรุกจิ 172,070.00 1,472,926.06 748,238.16 724,687.90 0.00 0.00 0.00 38,780.21 31,290.83 21,375.47 0.00 0.00 0.00 52,666.30 18,293.00

5.สกก.บ้านห้วยชัน จ ากดั 31-Mar 209 ไมผ่่าน ด าเนินธรุกจิ 175,830.00 634,512.59 409,495.43 225,017.16 115,437.54 57,638.20 57,799.34 45,862.44 38,815.08 335,000.00 62,500.00 0.00 0.00 436,315.08 400,876.22

6.สกก.คลองหาด จ ากดั 31-Mar 528 ไมผ่่าน ด าเนินธรุกจิ 1,650,570.00 2,112,152.97 3,120,269.24 -1,008,116.27 318,998.41 1,403,589.71 -1,084,591.30 -458.32 71,806.06 56,000.00 17,048.00 0.00 0.00 144,854.06 1,306,835.90

7.สกก.บ้านเขาดิน จ ากดั 31-Mar 188 ผ่าน ด าเนินธรุกจิ 145,100.00 749,613.38 225,994.46 523,618.92 608,670.48 578,990.00 29,680.48 59,886.87 0.00 0.00 606,703.00 0.00 0.00 606,703.00 941,822.00

8.สก.ปาล์มน้ ามนัสระแกว้ จ ากดั 30-Sep 128 ไมผ่่าน ด าเนินธรุกจิ 108,490.00 76,912.32 3,230.00 73,682.32 4,094.19 900.00 3,194.19 1,325.18 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 300,000.00

9.สกก.ทับทิมสยาม 05 จ ากดั 31-Mar 132 ผ่าน ด าเนินธรุกจิ 935,620.00 3,209,402.59 1,875,161.24 1,334,241.35 706,870.81 557,721.74 149,149.07 -350,474.84 175,443.49 34,825.00 188,600.00 0.00 0.00 398,868.49 1,636,059.16

10.สกก.อรัญประเทศ จ ากดั 31-Mar 855 ผ่าน ด าเนินธรุกจิ 21,535,110.00 92,821,213.33 66,890,659.94 25,931,075.01 4,220,242.69 3,767,335.15 452,907.54 281,570.29 26,548,000.00 38,147,090.00 34,803,930.00 0.00 0.00 99,499,020.00 90,604,920.00

11.สกก.นิคมฯคลองน้ าใส จ ากดั 31-Mar 388 ผ่าน ด าเนินธรุกจิ 11,952,610.00 48,983,734.15 29,066,044.00 19,917,689.61 2,740,651.09 1,040,518.56 1,700,132.53 916,487.82 3,731,200.00 30,205,720.00 874,640.00 0.00 0.00 34,811,560.00 35,655,910.00
12.สกก.ศุภนิมิตรอรัญประเทศร่วมใจ

พฒันา จ ากดั จ ากดั
31-Mar 299.00 ผ่าน ด าเนินธรุกจิ 459,220.00 3,246,550.07 1,632,944.53 1,613,605.54 1,646,155.75 1,482,519.66 163,636.09 184,072.50 11,941.44 1,833,000.00 1,160,570.00 0.00 0.00 3,005,511.44 4,191,259.00

13.สกก.ท่าช้าง จ ากดั 31-Mar 483.00 ผ่าน ด าเนินธรุกจิ 554,640.00 1,743,154.61 1,715,337.07 27,871.54 152,304.71 149,341.39 2,963.32 2,963.32 0.00 1,269,480.00 51,360.00 0.00 0.00 1,320,840.00 1,183,180.00

14.สกก.เขาพรมสุวรรณ จ ากดั 31-Mar 488 ไมผ่่าน ด าเนินธรุกจิ 1,074,060.00 2,963,467.21 10,060,887.01 -7,097,419.80 214,840.52 283,969.40 -69,128.88 -57,235.47 109,223.09 66,000.00 36,558.00 0.00 170,187.00 381,968.09 415,399.44

15.สกก.ทับทิมสยาม 03 จ ากดั 30-Sep 112 ผ่าน ด าเนินธรุกจิ 54,820.00 916,236.29 319,392.57 596,843.72 1,014,961.82 746,252.00 268,709.82 181,748.61 4,932.48 0.00 280,850.00 0.00 733,540.00 1,019,322.48 968,356.36

16.สกก.เขื่อนพระปรง จ ากดั 31-Mar 117 ผ่าน ด าเนินธรุกจิ 213,990.00 935,381.62 742,139.38 193,242.24 1,636,109.42 1,548,989.61 87,119.81 -145,426.60 112,739.26 240,000.00 1,460,468.40 0.00 0.00 1,813,207.66 501,252.93

17.สก.ปฏิรูปทีดิ่น จ ากดั 31-May 100 ต้ังใหมป่ีแรก ด าเนินธรุกจิ 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00

18.สกก.วฒันานคร จ ากดั 31-Mar 1,351 ผ่าน ด าเนินธรุกจิ 26,749,270.00 167,686,089.47 132,293,012.75 35,393,076.72 63,565,966.88 61,762,193.45 1,803,773.43 476,098.61 41,181,242.62 62,448,743.00 50,082,104.79 0.00 0.00 153,712,090.41 160,515,776.99

สหกรณ์ประมง รวม 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. ........................... 0.00 0.00

สหกรณ์นิคม รวม 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. ........................... 0.00 0.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ รวม 1,142 354,357,920.00 588,098,588.28 156,385,052.08 435,565,619.48 40,105,459.59 11,181,858.83 28,923,600.76 25,199,784.58 50,762,153.28 587,556,380.00 0.00 0.00 0.00 638,318,533.28 572,683,085.00

1.สอ. พนั2 ร 12 รอ. จ ากดั 30-Sep 324 ผ่าน ด าเนินธรุกิจ 26,787,900.00 30,634,083.67 3,804,683.28 30,634,083.67 1,889,606.68 206,054.76 1,683,551.92 1,432,480.34 3,804,683.28 34,387,500.00 0.00 0.00 0.00 38,192,183.28 30,301,350.00

2.สอ.ตชด.ที ่12 จ ากดั 30-Sep 818 ผ่าน ด าเนินธรุกิจ 240,315,620.00 425,596,387.60 120,491,240.84 305,105,146.76 30,507,903.77 8,128,135.03 22,379,768.74 19,077,195.58 15,996,500.00 423,431,300.00 0.00 0.00 0.00 439,427,800.00 404,602,100.00

3.สอ.ค่ายสุรสิงหนาท จ ากดั 31-Dec 402 ผ่าน ด าเนินธรุกิจ 65,188,620.00 105,265,675.39 31,119,200.17 74,145,875.22 6,125,113.46 2,637,538.25 3,487,575.21 3,390,757.53 29,967,000.00 103,460,580.00 0.00 0.00 0.00 133,427,580.00 110,193,575.00

4.สอ.ร 12 พนั 3 รอ. จ ากดั 30-Sep 298 ผ่าน ด าเนินธรุกิจ 22,065,780.00 26,602,441.62 969,927.79 25,680,513.83 1,582,835.68 210,130.79 1,372,704.89 1,299,351.13 993,970.00 26,277,000.00 0.00 0.00 0.00 27,270,970.00 27,586,060.00

สหกรณ์ร้านค้า รวม 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. ........................... 0.00 0.00

สหกรณ์บริการ รวม 132 63,100.00 84,795.93 187.56 254,990.74 81,075.22 52,475.82 28,599.40 -144,866.64 0.00 103,000.00 394,530.23 0.00 30,000.00 527,530.23 941,815.00

1.สก.ดอกแกว้ออร์คิด จ ากดั 31-Jan ไมน่ ามาจัดมาตรฐาน หยดุด าเนิน

ธุรกิจ
-436,058.32 22,850.00 32,205.96 -9,355.96 -157,800.79 0.00 0.00 394,530.23 0.00 0.00 394,530.23 406,315.00

2.สก.เดินรถชายแดนคลองหาด จ ากดั 30-May 132 ผ่าน ด าเนินธรุกจิ 63,100.00 84,795.93 187.56 84,608.37
6,886.89 6,090.89 796.00 0.00

0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00

3.สก.เดินรถยนต์วฒันานคร จ ากดั 31-Dec ไมผ่่าน ด าเนินธรุกจิ 30,000.00 607,148.49 78,409.21 528,739.28 43,513.23 10,800.00 32,713.23 8,705.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

4.สก.เคหะสถานชมุชนเมืองอรัญประเทศ

 จ ากดั
30-Sep ไมผ่่าน ด าเนินธรุกจิ 123,600.00 88,099.19 10,397.78 77,701.41 7,825.10 3,378.97 4,446.13 4,229.15 0.00 43,000.00 0.00 0.00 0.00 43,000.00 445,500.00

สหกรณ์เครดติยเูนียน รวม 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. ........................... 0.00 0.00

สหกรณ์ ปบีญัชี

จ านวน

สมาชิก
ผลการจดั

มาตรฐาน 

ประจ าป ี2559

สถานะ

สหกรณ์

สถานะทัว่ไปของสหกรณ์ ปลีา่สดุทีม่ีการปดิบญัชีในปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 (บาท)

ก าไร/(ขาดทนุ)

 ปบีญัชีลา่สดุ

ก าไร/(ขาดทนุ)

 ปบีญัชีก่อนหน้า

ปริมาณธรุกิจปี

บญัชีก่อนหน้า 

(พ.ศ. 2558)ทนุเรือนหุน้ สนิทรัพย์

ทนุด าเนินงาน

รายได้ ค่าใช้จา่ย

ปริมาณธรุกิจ แยกตามประเภทการใหบ้ริการ  (บาท)

รวมปริมาณ

ธรุกิจปลีา่สดุ 

(พ.ศ. 2559)รับฝากเงิน ใหเ้งินกู้
จดัหาสนิค้ามา

จ าหน่าย

รวบรวม

ผลผลติและ

แปรรูป

บริการและ

อ่ืน ๆ

 า       า     า 
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จ านวนกลุ่มเกษตรกรและจ านวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 

ประเภทกลุ่มเกษตรกร จ านวนกลุ่มเกษตรกร (แห่ง) จ านวนสมาชิกกลุม่เกษตรกร (คน) 

1. กลุ่มเกษตรกรทํานา 7 354 
2. กลุ่มเกษตรกรทําสวน 1 80 
3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว ์ 8 455 
4. กลุ่มเกษตรกรทําไร ่ 5 757 
5. กลุ่มเกษตรกรทําประมง - - 
6. กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ (ระบุ) - - 

รวม 21 1,646 

ที่มา : (กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ และนิคมสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว) 
 

สถานะกลุ่มเกษตรกร 

ประเภทกลุ่มเกษตรกร 

จ านวนกลุ่มเกษตรกร (แห่ง) 
จ านวนกลุ่ม

เกษตรกรทั้งหมด 
 (1) + (2) + 
(3) + (4) 

ด าเนินงาน/
ธุรกจิ 

 
(1) 

หยุด
ด าเนินงาน/

ธุรกจิ 
(2) 

เลิก 
 
 

(3) 

จัดต้ังใหม่ 
 
 

(4) 
1. กลุ่มเกษตรกรทํานา 4 3 - - 7 
2. กลุ่มเกษตรกรทําสวน 1 - - - 1 
3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว ์ 8 - - - 8 
4. กลุ่มเกษตรกรทําไร ่ 5 - - - 5 
5. กลุ่มเกษตรกรทําประมง - - - - - 
6. กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม 18 3 - - 21 
ที่มา : (กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ และนิคมสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว) 
ชี้แจง : การแยกสถานะของสหกรณ์ยึดตามคํานิยามของสํานักนายทะเบียนและกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ข้อมูลสถิติของกลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสระแกว้ 

ปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ประเภท 
กลุ่มเกษตรกร 

ปริมาณ
ธุรกิจ 

ของกลุ่ม
เกษตรกร
(แห่ง) 

ปริมาณธุรกิจ แยกตามประเภทการใหบ้ริการ  (ล้านบาท) 
รับฝาก

เงิน 
ให้เงินกู้ จัดหาสินค้า

มาจ าหน่าย 
รวบรวม

ผลผลิตและ
แปรรูป 

บริการ 
และอื่น ๆ 

รวมทั้งสิ้น 

1. กลุ่มเกษตรกรทํานา 4 - 1.996 - - - 1.996 
2. กลุ่มเกษตรกรทําสวน 1 - 0.774 - - - 0.774 
3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว ์ 8 0.058 4.713 0.013 - - 4.784 
4. กลุ่มเกษตรกรทําไร ่ 5 0.097 3.334 0.605 - - 4.037 
5. กลุ่มเกษตรกรทําประมง - - - - - - - 
6. กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ  
(ระบุ)……… 

- - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 18 0.155 10.817 0.618 - - 11.590 
ที่มา : (กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ และนิคมสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว) 
 
ผลการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร 

ประเภท 
กลุ่มเกษตรกร 

ผลการด าเนินงานปีล่าสุดที่มีการปิดบัญชีในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ก าไร 
(ขาดทุน) 

สุทธิ 
ในภาพรวม 
(ล้านบาท) 
(5) – (7) 

ผลการด าเนินงานในภาพรวม การด าเนินงานมีผลก าไร - ขาดทุน  

(1) 
จ านวน
กลุ่ม

เกษตรกร 
(แห่ง) 

(2) 
รายได้ 
(ล้าน
บาท) 

(3) 
ค่าใช้จ่าย 

(ล้าน
บาท) 

กลุ่มเกษตรกร 
ที่มีผลก าไร 

กลุ่มเกษตรกร 
ที่ขาดทุน 

(4) 
จ านวน
กลุ่ม

เกษตรกร 
(แห่ง) 

(5) 
ก าไร 
(ล้าน
บาท) 

(6) 
จ านวน
กลุ่ม

เกษตรกร 
(แห่ง) 

(7) 
ขาดทุน 
(ล้าน
บาท) 

1. กลุ่มเกษตรกรทํานา 4 0.238 0.021 4 0.218 - - 0.218 
2. กลุ่มเกษตรกรทําสวน 1 0.087 0.005 1 0.082 - - 0.082 
3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว ์ 8 0.336 0.159 8 0.177 - - 0.177 
4. กลุ่มเกษตรกรทําไร ่ 5 0.990 0.661 4 0.331 1 0.002 0.329 
5. กลุ่มเกษตรกรทําประมง - - - - - - - - 
6. กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ 
(ระบุ) 

- - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 18 1.651 0.846 17 0.808 1 0.002 0.806 
ที่มา : (ระบุหน่วยงานที่นําข้อมูลมาอ้างอิง) 
หมายเหตุ   ผลรวมของกลุ่มเกษตรกรในช่อง (1) จะต้องเท่ากับผลรวมของช่อง (4) + (6) 
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ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสระแกว้ 

  ผลการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ในรอบปีบัญชีล่าสุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(คน)
หน้ีสิน

ทนุของกลุ่ม

เกษตรกร

กลุ่มเกษตรกร 1,107 1,669,700.00 7,712,042.80 2,197,403.06 5,695,448.46 1,101,370.79 484,634.93 616,735.86 479,959.74 97,151.85 6,104,000.00 391,910.00 0.00 0.00 6,593,061.85 6,356,499.89

กลุ่มเกษตรกรท านา 354 561,650.00 2,295,990.49 576,025.47 1,719,965.02 238,206.68 20,513.99 217,692.69 126,901.19 0.00 1,996,000.00 0.00 0.00 0.00 1,996,000.00 2,128,062.73

1. ท านาบา้นแกง้ 31 มี.ค. 84 ผ่านเกณฑ์ ด าเนินการ 144,150.00 254,831.02 50,000.00 204,831.02 31,493.54 5,702.97 25,790.57 16,420.29 0.00 314,000.00 0.00 0.00 0.00 314,000.00 169,000.00

2. กลุ่มเกษตรกรท านาท่าแยก 31 มี.ค. 192 ผ่านเกณฑ์ ด าเนินการ 135,850.00 468,265.90 50,000.00 418,265.90 56,034.34 7,841.00 48,193.34 7,724.85 0.00 555,000.00 0.00 0.00 0.00 555,000.00 520,214.30

3. กลุ่มเกษตรกรท านาเขาฉกรรจ์ 31 มี.ค. 44 ผ่านเกณฑ์ ด าเนินการ 173,800.00 918,782.09 169,084.81 749,697.28 70,672.10 2,602.43 68,069.67 38,102.72 0.00 505,000.00 0.00 0.00 0.00 505,000.00 700,828.43

4. กลุ่มเกษตรกรท านาวงัสมบรูณ์ 31 มี.ค. 34 ผ่านเกณฑ์ ด าเนินการ 107,850.00 654,111.48 306,940.66 347,170.82 80,006.70 4,367.59 75,639.11 64,653.33 0.00 622,000.00 0.00 0.00 0.00 622,000.00 738,020.00

5. กลุ่มเกษตรกรท านาทุ่งมหาเจริญ
 - 0  - ไม่พบท่ีต้ัง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กลุ่มเกษตรกรท าไร่ 673 874,200.00 4,545,175.54 1,200,377.59 3,525,606.67 775,687.44 458,796.88 316,890.56 278,729.49 97,151.85 3,334,000.00 391,910.00 0.00 0.00 3,823,061.85 3,498,437.16

6. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ตาหลังใน 31 ม.ค. 322 ไม่ผ่าน ด าเนินการ 55,700.00 14,356.36 191,579.01 3,586.07 5,859.07 8,132.07 -2,273.00 18.30 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

7. กลุ่มเกษตรกรท าไร่วงัน้ าเยน็ 31 ธ.ค. 69 ผ่านเกณฑ์ ด าเนินการ 125,900.00 1,038,439.99 330,000.00 708,439.99 396,072.99 360,947.00 35,125.99 2,708.52 0.00 0.00 391,910.00 0.00 0.00 391,910.00 547,426.00

8. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ทุ่งมหาเจริญ 31 ม.ค. 209 ผ่านเกณฑ์ ด าเนินการ 125,800.00 644,459.30 69,509.54 574,949.76 65,426.86 50,515.96 14,910.90 45,723.25 0.00 544,000.00 0.00 0.00 0.00 544,000.00 475,500.00

(คน) หน้ีสิน ทนุของสหกรณ์

9. กลุ่มเกษตรกรท าไร่วงัทอง 31 มี.ค. 73 ผ่านเกณฑ์ ด าเนินการ 566,800.00 2,847,919.89 609,289.04 2,238,630.85 308,328.52 39,201.85 269,126.67 230,279.42 97,151.85 2,780,000.00 0.00 0.00 0.00 2,877,151.85 2,475,511.16

กลุ่มเกษตรกรท าสวน 80 233,850.00 870,876.77 421,000.00 449,876.77 87,476.67 5,324.06 82,152.61 74,329.06 0.00 774,000.00 0.00 0.00 0.00 774,000.00 730,000.00

10. กลุ่มเษตรกรท าสวนวงัสมบรูณ์ 31 มี.ค. 80 ผ่านเกณฑ์ ด าเนินการ 233,850.00 870,876.77 421,000.00 449,876.77 87,476.67 5,324.06 82,152.61 74,329.06 0.00 774,000.00 0.00 0.00 0.00 774,000.00 730,000.00

รวมปรมิาณ

ธุรกิจปลี่าสุด 

(พ.ศ. 2559)

ปรมิาณธุรกิจปี

บญัชีก่อนหน้า 

(พ.ศ. 2558)ทนุเรอืนหุน้ สินทรพัย์
ทนุด าเนินงาน

รายได้ ค่าใช้จ่าย รบัฝากเงิน ใหเ้งินกู้
จดัหาสินค้ามา

จ าหน่าย

รวบรวม

ผลผลิตและ

แปรรปู

บรกิารและอ่ืน ๆ

ก าไร/(ขาดทนุ)

 ปบีญัชีก่อนหน้า

ปรมิาณธุรกิจ แยกตามประเภทการใหบ้รกิาร  (บาท)

รวบรวม

ผลผลิตและ

แปรรปู

บรกิารและอ่ืน ๆ

สหกรณ์ ปบีญัชี
จ านวน

สมาชิก

ผลการจัด

มาตรฐาน

 ประจ าป ี

2559

สถานะ

สหกรณ์

สถานะทัว่ไปของสหกรณ์ ปลี่าสุดทีม่ีการปดิบญัชีในปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 (บาท)
ก าไร/(ขาดทนุ)

 ปบีญัชีล่าสุด

รายได้ ค่าใช้จ่าย รบัฝากเงิน ใหเ้งินกู้
จดัหาสินค้ามา

จ าหน่าย

ผลการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ในรอบปบีญัชีล่าสุด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

ส านักงานสหกรณ์จังหวดัสระแก้ว /ส านักงานส่งเสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหานคร พ้ืนที ่.......

กลุ่มเกษตรกร ปบีญัชี

จ านวน

สมาชิก

ผลการจัด

มาตรฐาน

 ประจ าป ี

2559

สถานะ

กลุ่ม

เกษตรกร

สถานะทัว่ไปของกลุ่มเกษตร ปลี่าสุดทีม่ีการปดิบญัชีในปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 (บาท)

ก าไร/(ขาดทนุ)

 ปบีญัชีล่าสุด

ก าไร/(ขาดทนุ)

 ปบีญัชีก่อนหน้า

ปรมิาณธุรกิจ แยกตามประเภทการใหบ้รกิาร  (บาท)
รวมปรมิาณ

ธุรกิจปลี่าสุด 

(พ.ศ. 2559)

ปรมิาณธุรกิจปี

บญัชีก่อนหน้า 

(พ.ศ. 2558)
ทนุเรอืนหุน้ สินทรพัย์

ทนุด าเนินงาน
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(คน)
หน้ีสนิ

ทนุของกลุม่

เกษตรกร

กลุ่มเกษตรกร รวม 539 899,340.00 4,747,247.36 1,569,092.68 3,178,154.68 549,673.81 360,743.41 188,930.40 303,235.87 57,811.65 4,713,180.00 226,180.00 0.00 0.00 4,997,171.65 4,326,132.72
กลุม่เกษตรกรท านา รวม 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.กลุ่มเกษตรกรท านาท่าข้าม หยดุด าเนนิ

ธุรกิจ
0.00

2.กลุ่มเกษตรกรท านาวฒันานคร หยดุด าเนนิ

ธุรกิจ

กลุม่เกษตรกรท าสวน รวม 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. ........................... 0.00 0.00

2. ........................... 0.00 0.00

กลุม่เกษตรกรเลีย้งสตัว์ รวม 455 832,340.00 4,382,207.31 1,449,851.88 2,932,355.43 335,540.85 158,786.07 176,754.78 284,317.22 57,811.65 4,713,180.00 12,600.00 0.00 0.00 4,783,591.65 4,103,232.72

1.กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวเ์มอืงไผ่ 31-Mar 60 ผ่าน ด าเนินธรุกจิ 103,850.00 260,742.71 105,833.93 154,908.78 14,350.69 823.61 13,527.08 11,116.35 223.93 359,000.00 0.00 0.00 0.00 359,223.93 142,500.00

2.กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวท่์าข้าม 31-Dec 45 ผ่าน ด าเนินธรุกจิ 268,100.00 647,380.45 160,547.00 486,833.45 29,979.42 9,314.00 20,665.42 27,252.98 500.00 319,400.00 12,600.00 0.00 0.00 332,500.00 317,250.00

3.กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวห์ัน 30-Jun 34 ผ่าน ด าเนินธรุกจิ 77,590.00 280,464.97 148,199.80 132,265.17 15,065.07 5,131.72 9,933.35 11,607.39 0.00 103,000.00 0.00 0.00 0.00 103,000.00 305,200.00

4.กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวทั์บพริก 31-Mar 42 ผ่าน ด าเนินธรุกจิ 148,400.00 626,556.40 20,006.30 606,550.10 36,418.60 27,818.07 8,600.53 33,039.68 0.00 632,840.00 0.00 0.00 0.00 632,840.00 464,510.13

5.กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวห์นอง 31-Mar 80 ผ่าน ด าเนินธรุกจิ 98,400.00 1,367,676.87 491,352.84 876,324.03 98,811.11 55,564.29 43,246.82 76,202.59 27,000.00 1,749,000.00 0.00 0.00 0.00 1,776,000.00 1,737,760.00

6.กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวฟ์าก 31-Mar 127 ผ่าน ด าเนินธรุกจิ 20,050.00 616,965.77 1,000.00 615,965.77 23,668.85 -10,977.00 34,645.85 42,091.78 0.00 966,500.00 0.00 0.00 0.00 966,500.00 101,000.00

7.กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวค์ลอง 31-Jan 35 ผ่าน ด าเนินธรุกจิ 68,450.00 223,189.25 105,140.51 118,048.74 22,080.72 1,766.80 20,313.92 11,167.10 9,063.32 350,300.00 0.00 0.00 0.00 359,363.32 461,592.43

8.กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวป์่าไร่ 30-Jun 32 ผ่าน ด าเนินธรุกจิ 47,500.00 359,230.89 417,771.50 -58,540.61 95,166.39 69,344.58 25,821.81 71,839.35 21,024.40 233,140.00 0.00 0.00 0.00 254,164.40 573,420.16

0.00 0.00

กลุม่เกษตรกรท าไร่ รวม 84 67,000.00 365,040.05 119,240.80 245,799.25 214,132.96 201,957.34 12,175.62 18,918.65 0.00 0.00 213,580.00 0.00 0.00 213,580.00 222,900.00

1.กลุ่มเกษตรกรท าไร่ไทยอดุม 31-Jan 84 ผ่าน ด าเนินธรุกจิ 67,000.00 365,040.05 119,240.80 245,799.25 214,132.96 201,957.34 12,175.62 18,918.65 0.00 0.00 213,580.00 0.00 0.00 213,580.00 222,900.00

2. ........................... 0.00 0.00

กลุม่เกษตรกรท าประมง รวม 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. ........................... 0.00 0.00

กลุม่เกษตรกรอ่ืน ๆ (ระบ)ุ……… รวม 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. ........................... 0.00 0.00

ปริมาณธรุกิจปี

บญัชีก่อนหน้า 

(พ.ศ. 2558)รับฝากเงิน ใหเ้งินกู้
จดัหาสนิค้า

มาจ าหน่าย

รวบรวม

ผลผลติและ

แปรรูป

บริการ

และอ่ืน ๆ

รวมปริมาณ

ธรุกิจปลีา่สดุ 

(พ.ศ. 2559)รายได้ ค่าใช้จา่ย

ก าไร/(ขาดทนุ)

 ปบีญัชีก่อนหน้า

สถานะทัว่ไปของกลุม่เกษตรกร ปลีา่สดุทีม่ีการปดิบญัชีในปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 (บาท)

ก าไร/(ขาดทนุ)

 ปบีญัชีลา่สดุ

ทนุด าเนินงาน

ทนุเรือนหุน้
กลุม่เกษตรกร

สนิทรัพย์

ปริมาณธรุกิจ แยกตามประเภทการใหบ้ริการ  (บาท)

ปบีญัชี

ผลการ

จัด

มาตรฐาน

จ านวน

สมาชิก สถานะกลุม่

เกษตรกร

 า       า     า 



 
 
รายงานประจ าปี 2559 (Annual Report)  | ค-20 
 

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสระแกว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 2  

ผลการด าเนินงาน 
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ผลการด าเนินงานโครงการเด่น ในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 ชื่องานที่/โครงการ การส่งเสริมกิจกรรมสหกรณน์ักเรียน ตามพะราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ตชด.) 
2. เป้าหมาย / ตัวชี้วัด   

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีผลการประเมินระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป 

ร้อยละ 70 

โรงเรียนสังกัดตํารวจตระเวนชายแดน  จํานวน  3  แห่ง   และ สังกัด สพฐ. 8  จํานวน  11  โรงเรียน  
ดังนี้ 

 1) โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง  ต.วังทอง  อ.วังสมบูรณ์   
 2)  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์  ต.วังใหม่   อ.วังสมบูรณ์ 
 3   โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย ต.ทุ่งมหาเจริญ  อ.วังน้ําเย็น 
 4)  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 1  ต.วังทอง  อ.วังสมบูรณ์ 
 5)  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านน้ําอ้อม   ต.เขาสามสิบ  อ.เขาฉกรรจ์ 
 6)  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการบินไทย   ต.ไทรเดี่ยว   อ.คลองหาด 
 7)  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนประชารัฐบํารุง 1 ต.ปุาไร่   อ.อรัญประเทศ 
 8)  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี    ต.ทับพริก   อ.อรัญประเทศ 
 9)  โรงเรียนบ้านท่าผักชี    ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ 
 10)  โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข   ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ 
 11)  โรงเรียนบ้านโคกน้อย   ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์   

3. กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ   

  1) แนะนํา  ส่งเสริม  ช่วยเหลือ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนใน
โรงเรียน (การผลิต  ร้านค้า  ออมทรัพย์  สาธารณประโยชน์) 
  2) ประสานงาน  แนะนําครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน 
  3) แนะนํา  ส่งเสริมให้มีการจัดทําบัญชีสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน และสามารถปิดบัญชีได้
ทุกภาคเรียน 
  4) แนะนํา  ส่ ง เสริม ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี  พร้อมการ เลือกตั้ ง        
คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน 
  5) แนะนํา ส่งเสริมให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุม และตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน 
  6) จัดทัศนศึกษาเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์งานสหกรณ์ให้กับนักเรียน/ครูที่รับผิดชอบ
กิจกรรมสหกรณ ์  
  7) จัดให้มีกิจกรรมการประกวดการจดบันทึกรายงานการประชุมและการประกวดการ
บันทึกบัญชี พร้อมทั้งมอบรางวัลให้ผู้ชนะการประกวด 
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  8) ประสานงานกับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรม 
สหกรณ์นักเรียน (ปรับปรุง / ก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และ สนับสนุน กิจกรรมร้านค้า 
ได้แก่ ชั้นวางสินค้า  ตู้กระจกเก็บสินค้า ) โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของเงิน
อุดหนุน 
4. ผลส าเร็จของงาน/โครงการ 

1) นักเรียนมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนทั้ง  11  โรงเรียน 
   2) สหกรณ์นักเรียนทั้ง  11  โรงเรียน  สามารถปิดบัญชีได้ 
   3) สหกรณ์นักเรียนทั้ง  11  โรงเรียน  มีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ ่

4) สหกรณ์นักเรียนทั้ง  11  โรงเรียน  มีการบันทึกรายงานการประชุม
ประจําเดือน 

   5) โรงเรียนในโครงการฯ มีผลการประเมินระดับคุณภาพท่ี 2 ขึ้นไป 
6) ความเข้าใจร่วมกันของส่วนที่เกี่ยวข้อง  เช่น  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรครูที ่
    รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  ฯลฯ 
7) สื่อการเรียนการสอน  พร้อมเอกสารประกอบที่น่าสนใจ  เครื่องมือ  และ

อุปกรณ ์
8) การติดตามกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
9) ความร่วมมือของครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์ 

5.  ปัญหา / อุปสรรค   
1. บุคลากรที่รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์มีการโยกย้ายบ่อย ทําให้กิจกรรม

สหกรณน์ักเรียนขาดความต่อเนื่อง 
   2. ครูที่รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณส์่วนใหญ่ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม 

3. ผลงานของครูผู้รับผิดชอบด้านการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ไม่ได้รับการ
สนับสนุนเข้าประเมินผลงานจากหน่วยงานต้นสังกัด ทําให้ครูผู้รับผิดชอบ
ด้านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนขาดขวัญกําลังใจในการพัฒนางานกิจกรรม
สหกรณ์นักเรียน       
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ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสระแกว้ 

1. ชื่องาน/โครงการ/  ทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู้งานสหกรณ์ 
2. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสหกรณ์ / ผู้สังเกตการณ์ และครูที่รับผิดชอบกิจกรรม
สหกรณ์  จํานวน  156  คน  ดังนี้ 
 1) โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง  ต.วังทอง  อ.วังสมบูรณ์   
 2)  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์  ต.วังใหม่   อ.วังสมบูรณ์ 
 3   โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย ต.ทุ่งมหาเจริญ  อ.วังน้ําเย็น 
 4)  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 1  ต.วังทอง  อ.วังสมบูรณ์ 
 5)  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านน้ําอ้อม   ต.เขาสามสิบ  อ.เขาฉกรรจ์ 
 6)  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการบินไทย   ต.ไทรเดี่ยว   อ.คลองหาด 
 7)  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนประชารัฐบํารุง 1 ต.ปุาไร่   อ.อรัญประเทศ 
 8)  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี    ต.ทับพริก   อ.อรัญประเทศ 
 9)  โรงเรียนบ้านท่าผักชี    ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ 
 10)  โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข   ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ 
 11)  โรงเรียนบ้านโคกน้อย   ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ 

  3. กิจกรรม/งานที่ด าเนินงาน   
 รายละเอียดงานที่ทํา 
  1.) แจ้งรายละเอียดโครงการให้โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  2) ประสานการขอทําประกันชีวิตหมู่ให้กับนักเรียนที่ไปทัศนศึกษา 
  3) ติดต่อประสานงานกับสถานที่ทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือประสานวิทยากรในการบรรยาย
และสาธิตตลอดจนเส้นทางการเดินทางและระยะเวลาการเข้าศึกษาดูงานในแต่ละสถานที่ 
  4) จัดหาพาหนะและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จําเป็นเพ่ืออํานวยความสะดวกในการทัศน
ศึกษาดูงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

4.ผลส าเร็จของงาน/โครงการ 

 นักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ เกินกว่าจํานวนที่กรมฯ กําหนด 
  1) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดกระบวนการเรียนรู้และได้แนวคิดจากการทัศนศึกษาดูงานฯ 
ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง 

  2) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองในการที่เป็นพลเมืองดีของชาติ
ต่อไป 

  3) เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดการนําความรู้มา
พัฒนาชุมชนและสังคมของตนเองได้ต่อไป 

    4.6  ปัญหา / อุปสรรค   

  -  ไม่มี 
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ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสระแกว้ 

 

     
    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

   ดูงานที่ สหกรณ์การเกษตรคลองน้ าเขียว จ ากัด  อ าเภอเมืองสระแก้ว      
จังหวัดสระแก้ว 
 

มอบสิ่งของที่ระลึกแก่ผู้แทนสหกรณ์ฯ ถ่ายรูปร่วมกัน (เยี่ยมชมการดําเนินงานของสหกรณ์ฯ) 

นักเรียนฟังการบรรยายของศูนย์การ
เรียนรู้การสหกรณ์ 

ศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริ (ตามรอยพ่อ ) 

พักผ่อนขา  แพร่บ!! 
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ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสระแกว้ 

 ชื่องานที่/โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการ 
                                   อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
2. เป้าหมาย / ตัวชี้วัด   

 - คณะกรรมการ  เจ้าหน้าที่ และสมาชิก สหกรณ์เดินรถชายแดนคลองหาด จํากัด จํานวน 30 คน 

3. กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ   
 -  จัดทําโครงการ 
 - ประสานงานในพื้นที่ดําเนินงาน เพื่อประสานความร่วมมือด้านสถานที่ห้องประชุและการเข้าร่วม
ประชุมตลอดจนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 - ประสานงานองค์กรเกษตรกรเปูาหมายในพ้ืนที่ และผู้นําชุมชน เพื่อเข้าประชุมตามกําหนดการ 
 - ดําเนินการจัดทํากรอบแนวทางการประชุมด้านเนื้อหาและรูปแบบ 
 - มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการประชุม เพ่ือรวบรวมสาระสําคัญที่ประชุมมีมติร่วมกันและ
เป็นข้อมูลในการติดตามการประเมินผล 
 - การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กําหนดให้อยู่ในกรอบทิศทางที่กําหนดโดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วน
ร่วมในการประชุมมากท่ีสุด 
 - ประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติฯ ให้สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว และใช้เป็นแนวทางใน
การแนะนําส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป 
    
4. ผลส าเร็จของงาน/โครงการ 
 - สหกรณ์มีแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 
 - สหกรณ์เกิดความเชื่อมั่นและเข้ามามีส่วนร่วมในขบวนการสหกรณ์ 
5.  ปัญหา / อุปสรรค   
 -ไม่มี     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
รายงานประจ าปี 2559 (Annual Report)  | ค-26 
 

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสระแกว้ 

 ชื่องานที่/โครงการ สหกรณ์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี  
                                   อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
2. เป้าหมาย / ตัวชี้วัด   

 - สหกรณ์ในโครงการพระราชดําริ จํานวน 5 แห่ง 

3. กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ   
 - กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม/ธุรกิจของสหกรณ์  
 - กิจกรรมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์  แห่งละ 1 คน  ระยะเวลา 1  ปี 
 - กิจกรรมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์เก่ียวกับการดําเนินการธุรกิจของสหกรณ์หรือการประกอบอาชีพ
ของสมาชิก 
    
4. ผลส าเร็จของงาน/โครงการ 
 - สหกรณ์มีฝุายจัดการคอยอํานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ในเรื่องของการดําเนิน
ธุรกิจต่างๆ และจัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
 - สหกรณ์มีการวางแผนการดําเนินงานประจําปี เพ่ือให้เกิดการดําเนินงานอย่างเป็นระบบร่วมถึง
การประมาณการรายรับ – รายจ่ายให้สอดคล้องกับการดําเนินงานประจําปีเพ่ือง่ายต่อการดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ 
 - สหกรณ์มีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือใช้ในการดําเนินงานสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิก
ได้ สมาชิกสามารถทําธุรกิจกับสหกรณ์เพ่ิมมากข้ึน สร้างความเชื่อม่ันให้เกิดข้ึนในมวลสมาชิก 
5.  ปัญหา / อุปสรรค   
 - สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการบางแห่งคณะกรรมการยังขาดความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการงานด้าน
สหกรณ์ยังคงให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าช่วยเหลือและการเปลี่ยนคณะกรรมการใหม่ทําให้เกิดการ
เรียนรู้ที่ล่าช้า   
 - ปัญหาการดําเนินงานของสหกรณ์ที่สะสมเป็นระยะเวลานานบางครั้งก่อให้เกิดอุปสรรคในด้าน
ข้อมูล   ที่ชัดเจน 
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ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสระแกว้ 

ผลการด าเนินงานโครงการเด่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) เพ่ือเป็นทุนส่งเสริมกิจการสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 

พ.ศ. 2542 มาตรา 27  โดยมุ่งเน้นให้เป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ําสําหรับพัฒนาธุรกิจและกิจการของ
สหกรณ์ เพ่ือเป็นเงินทุนหนุนเวียนการดําเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เช่น ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝาก ธุรกิจ
จัดหาสินค้ามาจําหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิตและการแปรรูป และลงทุนในการพัฒนาธุรกิจในด้านต่างๆ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ ภายใต้แนวคิดของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และความ
เอ้ืออาทรต่อสังคม รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือแก่สหกรณ์ท่ีได้รับ 

เปูาหมาย/ตัวชี้วัด กิจกรรม/งานที่ดําเนินการ ผลสําเร็จของงาน/โครงการ 
1. โครงการปกติ  
       วงเงินกู้ที่ได้รับ
จัดสรร จํานวนเงิน 
42 ล้านบาท  

   การจ่ายเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ให้
สหกรณ์ภาคการเกษตร โครงการปกติ 
วัตถุประสงค์  
1.เพ่ือเป็นทุนในการจัดหาสินค้ามาจําหน่าย     
2.เพ่ือเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมทําการเกษตร 
3.เพ่ือเป็นทุนในการรวบรวมผลผลิต   
4.เพ่ือเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพ 
5.เพ่ือเป็นทุนในการจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงฯ 
 
เป้าหมาย สหกรณ์  12  แห่ง 
1.  สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า 

ธกส. สระแก้ว  
2.  สหกรณ์นิคมวังน้ําเย็นหนึ่ง  
3.  สหกรณ์การเกษตรคลองน้ําเขียว 
4.  สหกรณ์ศุภนิมิตอรัญประเทศร่วมใจ

พัฒนา  
5.  สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร    
6.  สหกรณ์การเกษตรวังน้ําเย็น  
7.  สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว  
8.  สหกรณ์วังทองมิตรเกษตร  
9.  สหกรณ์สวนยางพาราสระแก้ว 
10.สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทย

ตําบลสระขวัญ  
11.สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง 
12.สหกรณ์นิคมวังน้ําเย็นสอง 
 

     สหกรณ์ในจังหวัดสระแก้ว ที่เข้าร่วมโครงการปกติ
จํานวน 12 แห่ง  มีเงินทุนในการดําเนินงานการ
รวบรวมผลผลิต การจัดหาปัจจัยการผลิต การจัดหา
สินค้ามาจําหน่าย และเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืม เป็นเงิน
ทั้งสิ้น จํานวน 51.50 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้ 
1.เพ่ือเป็นทุนในการจัดหาสินค้ามาจําหน่าย     
     1.1 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส. 

สระแก้ว    จํานวน 5 ล้านบาท 
     1.2 สหกรณ์นิคมวังน้ําเย็นหนึ่ง               

จํานวน   3  ล้านบาท 
     1.3 สหกรณ์การเกษตรคลองน้ําเขียว       

จํานวน  5  ล้านบาท 
     1.4 สหกรณ์ศุภนิมิตอรัญประเทศร่วมใจพัฒนา 

จํานวน   5  แสนบาท 
     1.5 สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร           

จํานวน  2  ล้านบาท 
     1.6 สหกรณ์การเกษตรวังน้ําเย็น            

จํานวน   2  ล้านบาท 
 1.7 สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว       

จํานวน  5  ล้านบาท 
2.เพ่ือเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมทําการเกษตร 
     2.1 สหกรณ์ศุภนิมิตอรัญประเทศร่วมใจพัฒนา 

จํานวน  1 ล้านบาท 
3.เพ่ือเป็นทุนในการรวบรวมผลผลิต   
     3.1 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส. 

สระแก้ว      จํานวน   5  ล้านบาท 
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4.เพ่ือเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพ 
     4.1 สหกรณ์วังทองมิตรเกษตร                   

จํานวน  2  ล้านบาท  
     4.2 สหกรณ์สวนยางพาราสระแก้ว            

จํานวน 1.3  ล้านบาท 
     4.3 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือเกษตรกรไทยตําบล

สระขวัญ    จํานวน  1.3   ลา้นบาท  
     4.4 สหกรณ์ศุภนิมิตอรัญประเทศร่วมใจพัฒนา 

จํานวน  1.5 ล้านบาท 
     4.5 สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง                

จํานวน  9 แสนบาท 
5.เพ่ือเป็นทุนในการจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงฯ 
     5.1 สหกรณ์นิคมวังน้ําเย็นหนึ่ง                 

จํานวน  1  ล้านบาท 
     5.2 สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ              

จํานวน   3  ล้านบาท 
     5.3 สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร                

จํานวน  3  ล้านบาท 
     5.4 สหกรณ์การเกษตรวังน้ําเย็น                      

จํานวน  1  ล้านบาท 
     5.5 สหกรณ์นิคมวังน้ําเย็นสอง                         

จํานวน  5  ล้านบาท 
6. ผลสําเร็จ 

6.1 สมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิต จากการ
ได้รับเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ํา 

6.2 สมาชิกมีการสะสมทุนเรือนหุ้น และเงินออม
ในสหกรณ์เพ่ิมข้ึน 

6.3 สหกรณ์มีความมั่นคงจากการสะสมทุนสํารอง
เพ่ิมข้ึน และมีทุนเรือนหุ้นเพ่ิมขึ้น 

6.4 สหกรณ์มีเงินทุนเป็นของตนเองในการดําเนิน
ธุรกิจ 

6.5 สหกรณ์มีความพร้อมที่จะเข้าสู่แหล่งเงินทุน
ภายนอกได้ 
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เปูาหมาย/ตัวชี้วัด กิจกรรม/งานที่ดําเนินการ ผลสําเร็จของงาน/โครงการ 
 
2. โครงการพิเศษ  
       วงเงินกู้ที่ได้รับ
จัดสรร จํานวนเงิน 
14.1 ล้านบาท  

  
   การจ่ายเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ให้สหกรณ์
ภาคการเกษตร โครงการพิเศษ มีรายละเอียดดังนี้      
1. โครงการการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ตลอด

มูลค่าของห่วงโซ่การผลิต Whole Value 
chain Network ปี 2559 วงเงินกู้ที่ได้รับ
จัดสรร 10 ล้านบาท 

    - เปูาหมาย 1 แห่ง 
     1. สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น  
 
2. โครงการพัฒนาธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ ปีที่ 3 

วงเงินที่ได้รับจัดสรร  2.6 ล้านบาท 
    - เปูาหมาย 2 แห่ง 

1. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือเกษตรกรไทยตําบล
สระขวัญ  

2. สหกรณ์สวนยางพาราสระแก้ว     
 

3. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ
โครงการหลวง วงเงินกู้ที่ได้รับจัดสรร             
1.5 ล้านบาท 

    - เปูาหมาย 3 แห่ง 
1. สหกรณ์การเกษตรคลองน้ําเขียว  
2. สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง   
3. สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 05   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
     สหกรณ์ในจังหวัดสระแก้ว ที่กู้เงิน 
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการพิเศษ 
แยกได้ ดังนี้ 
1. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์
ตลอดมูลค่าของห่วงโซ่การผลิต Whole 
Value chain Network ปี 2559  ดังนี้ 
     1.1 สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น  
           จํานวน  7  ล้านบาท 
2. โครงการพัฒนาธุรกิจสินเชื่อของ

สหกรณ์ ปีที่ 3 และโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ไม่มี สหกรณ์
ขอกู้เงิน 

3. ผลสําเร็จ 
3.1 สหกรณ์เกิดความเข้มแข็ง การ

เชื่อมโยง การเพ่ิมมูลค่า และเพ่ิม
ช่องทางการตลาด 

3.2 สหกรณ์สามารถลดต้นทุน
ดําเนินงาน 

3.3 สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตร
รายใหญ่อีกรายหนึ่งซึ่งจะช่วย
คานอํานาจของกลุ่มพ่อค้าเอกชน
ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความสมดุล
มากขึ้น 
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เปูาหมาย/ตัวชี้วัด กิจกรรม/งานที่ดําเนินการ ผลสําเร็จของงาน/โครงการ 
 
3. การติดตามหนี้
เงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ เงินต้นยกมา
ทั้งสิ้น จํานวน 
6,701,688.16 บาท 
   
 
 
 
 
 

    
     การติดตามหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ค้าง
ชําระ ดังนี้ 
1. สหกรณ์ที่ดําเนินคดีแล้ว  จํานวน 4 แห่ง เงินต้น

ยกมา 2,654,413.99  บาท รายละเอียดดังนี้ 
1.1 สหกรณ์การเกษตรเขาสามสิบ                

จํานวน 503,290.41 บาท 
1.2 สหกรณ์การเกษตรคลองหาด              

จํานวน 1,259,860.80 บาท 
1.3 สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนา               

จํานวน 647,430.45 บาท  
1.4 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือเกษตรกรไทยอําเภอ

เมืองสระแก้ว                              
จํานวน 243,832.33 บาท 

 
2. สหกรณ์อยู่ระหว่างการติดตาม/การรวบรวม

เอกสารดําเนินคดี  จํานวน 5 สหกรณ์  เงินต้นยก
มา 4,047,274.17 บาท รายละเอียดดังนี้ 

2.1 สหกรณ์การเกษตรเขาพรมสุวรรณ์     
จํานวน 999,999.22 บาท 

2.2 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือเกษตรกรไทยเขา
ฉกรรจ์                                             
จํานวน  647,274.95 บาท 

2.3 สหกรณ์โคขุนสระแก้ว นทพ.              
จํานวน 1,500,000.- บาท  

2.4 สหกรณ์ดอกแก้วออร์คิด                       
จํานวน 400,000.- บาท 

2.5 สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 05              
จํานวน 500,000.- บาท 

 
 

 
    การติดตามหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
ประจําปี 2559  มีรายละเอียดดังนี้ 
1. สหกรณ์ที่ดําเนินคดีแล้ว จํานวน 4 แห่ง  
ชําระระหว่างปี  385,333.08 บาท 
รายละเอียดดังนี้ 

1.1 สหกรณ์การเกษตรเขาสามสิบ  
จํานวน 221,665.21 บาท   

1.2 สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนา              
จํานวน 72,189.15  บาท 

1.3 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือเกษตรกรไทย
อําเภอเมืองสระแก้ว                     
จํานวน 91,478.72 บาท 

 
 
2. สหกรณ์อยู่ระหว่างการติดตาม/การ
รวบรวมเอกสารดําเนินคดี จํานวน 5 แห่ง  
ชําระระหว่างปี 179,073.56 บาท 
รายละเอียดดังนี้ 

 2.1 สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 05  
จํานวน 179,073.56 บาท 

 
 

ปัญหา อุปสรรค์ในการดําเนินงาน 
 
         ในรอบปีมีสหกรณ์ท่ีกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ไม่สามารถเรียกเก็บหนี้เงินกู้จากสมาชิกได้ ทําให้มีลูกหนี้ค้าง
ชําระเพ่ิม 1 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรทุ่งมหาเจริญ จํากัด จํานวน 3 ล้านบาท 
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ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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การส่งเสรมิสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามระบบ CPS ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 
 กลุ่มสง่เสริมสหกรณ์ 1 
     พ้ืนที่อําเภอเมืองสระแก้ว  อําเภอเขาฉกรรจ์  อําเภอวังน้ําเย็น  อําเภอวังสมบูรณ์   

ผลการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในรอบปีบัญชีล่าสุด 
 

ที ่ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญช ี
จ านวน

สมาชกิ (คน) 
ปริมาณธุรกิจ (บาท) ก าไร/ขาดทุน (บาท) 

ผลการจัด
มาตรฐาน 

อ าเภอ เมืองสระแก้ว 
1 สกก.เพื่อเกษตรกรไทยตําบล

สระขวัญ จก. 30 เม.ย. 85 1,481,762.09 50,598.41 ดีมาก 

2 สกก.คลองน้ําเขียว จก. 31 มี.ค. 1,236 234,719,87120 667,371.85 ดีเลิศ 
3 สกก.เมืองสระแก้ว  จก. 31 มี.ค 2,077 410,726,400.59 -4,356,257.11 ดีเลิศ 
4 สกก.เพื่อการตลาดลูกค้าธกส.

สระแก้ว จก. 
31 มี.ค 35,324 344,225,646.48 362,216.70 ดีเลิศ 

5 สก.ชาวไร่อ้อยสระแก้ว จก. 31 พ.ค. 1,754 1,389,975.27 610,045.29 ดีมาก 

6 สอ.สาธารณสุขสระแก้ว จก. 31 ธ.ค. 1,378 118,323,576.25 18,043,032.23 ดีเลิศ 
7 สอ.ครสูระแก้ว จก. 30 ก.ย. 5,775 7,437,577,073.79 184,081,134.26 ดีเลิศ 
8 สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดสระแก้ว 

จก. 
30 ก.ย. 1,078 334,367,631.93 18,624,267.07 ดีเลิศ 

9 สอ.กรมทหารราบท่ี 12 รักษา
พระองค์ จก. 

30 ก.ย. 164 8,332,244.34 904,202.68 ดีเลิศ 

10 สอ.เครือข่ายพัฒนาชีวิตครู
สระแก้ว จก. 

30 ก.ย. 67 176,373,000 5,406,537.29 ดีเลิศ 

11 สอ. ร.12 พัน 1 รอ. จก. 30 ก.ย. 376 25,204,222.92 2,547,958.52 ดีเลิศ 
12 สหกรณ์บริการเดินรถสระแก้ว 

จํากัด 
31 ธ.ค. 173 565,670.49 -63,384.74 ดีมาก 

13 สก.สตรีและเยาวชนจังหวัด
สระแก้ว จํากดั 

31 มี.ค. 2,541 135,981.72 7,577.23 ดีมาก 

14 สกก.เพื่อเกษตรกรไทยอําเภอ
เมืองสระแก้ว จํากัด 

30 เม.ย. 189 0.00 1,350.71 
หยุด

ดําเนินการ 
15 กลุ่มเกษตรกรทํานาท่าแยก 31 มี.ค.  192 555,000.00 48,193.34 ผ่าน 
16 กลุ่มเกษตรกรทํานาบา้นแก้ง 31 มี.ค.  84 314,000.00 25,790.57 ผ่าน 
อําเภอ เขาฉกรรจ ์
1 สกก.เขาสามสบิ จํากัด 31 มี.ค.  88 0.00 20,889.55 ไม่ผา่น 
2 สก.ผู้ใช้น้ําสถานสีูบน้ําด้วย

ไฟฟูาบ้านพระเพลิง จํากัด 
31 มี.ค.  200 97,950.00 8,960.62 ดีมาก 

3 สกก.เพื่อเกษตรกรไทยเขา
ฉกรรจ์ จํากัด 

30 เม.ย. 138 0.00 -3,110.83 ไม่ผา่น 

4 กลุ่มเกษตรกรทํานาเขาฉกรรจ ์ 31 มี.ค.  44 505,000.00 68,069.67 ผ่าน 
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ที ่ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญช ี
จ านวน
สมาชิก 
(คน) 

ปริมาณธุรกิจ 
(บาท) 

ก าไร/ขาดทุน 
(บาท) 

ผลการจัด
มาตรฐาน 

อําเภอ วังน้ําเย็น 
1 สก.ประดิษฐกรรมไม้จังหวัด

สระแก้ว จก. 
31 มี.ค 24 30,000.00 23,668.94 ดีมาก 

2  สหกรณ์การเกษตรวังน้ําเย็น 
จํากัด 

31 มี.ค  62,050,690.57 357,104.18 ดีเลิศ 

3  สหกรณ์การเกษตรทุ่งมหาเจรญิ 
จํากัด 

31 มี.ค 181 4,479,792.37 -225,829.07 ดีมาก 

4 สกก.พัฒนาปุาเขาฉกรรจ-์โนน
สาวเอ้ 123  จํากัด 

30 เม.ย. 361 3,568,811.09 13,385.46 ดีมาก 

5 สกก.ถาวรพัฒนาสระแก้ว จํากดั 
30 มิ.ย. 51 0.00 -89,018.00 

หยุด
ดําเนินการ 

6  สหกรณ์โคนมวังสมบูรณ์ จํากัด 31 ธ.ค. 37 35,174,272.98 -834,814.51 ดี 
7 สหกรณ์โคขุนสระแก้ว นทพ. 

จํากัด 
31 ธ.ค. 306 2,644,917.50 -42,990.08 ดี 

8 สก.หัตถกรรมผลติภณัฑไ์ม้วังน้ํา
เย็น จก. 

31 มี.ค 34 327,910.00 25,253.57 ดีเลิศ 

9 กลุ่มเกษตรกรทําไร่วังนํ้าเย็น 31 ธ.ค. 69 391,910.00 35,125.99 ผ่าน 
10 กลุ่มเกษตรกรทําไร่ทุ่งมหาเจรญิ 31 ม.ค. 209 544,000.00 50,515.96 ผ่าน 
11 กลุ่มเกษตรกรทําไรต่าหลังใน 31 ม.ค. 322 10,000.00 -2,273.00 ไม่ผา่น 
อําเภอ วังสมบูรณ ์
1 สก.ผู้เลี้ยงโคเนื้อ-โคขุนวัง

สมบูรณ์ จก. 
31 มี.ค 415 50.99 -39,949.01 หยุด

ดําเนินการ 
2 สก.วังทองมิตรเกษตร จก. 30 เม.ย 97 40,450,940.00 230,754.65 ดีมาก 
3 สก.สวนยางพาราสระแก้ว จก. 31 มี.ค 106 1,780,103.43 114,346.14 ดีมาก 
4 สก.เคหสถานเทศบาลตําบลวัง

สมบูรณ์ จก. 
31 ธ.ค. 292 1,399,900.00 68,658.82 ดี 

5 กลุ่มฯ ทํานาวังสมบูรณ ์ 31 มี.ค 34 622,000.00 75,639.11 ผ่าน 
6 กลุ่มฯ ทําสวนวังสมบูรณ ์ 31 มี.ค 80 774,000.00 82,152.61 ผ่าน 
7 กลุ่มฯ ทําไร่วังทอง 31 มี.ค 73 2,877,151.85 269,126.67 ผ่าน 
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ผลการเข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) 
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมแนะนําในเรื่องระเบียบข้อบังคับ การดําเนินธุรกิจเงิน

ฝาก ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจําหน่าย ธุรกิจการรวบรวมผลิตผล สมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรได้รับความรู้ในเรื่องหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ วิธีการสหกรณ์ การรวมกลุ่ม การรวมกันซื้อและ
การรวมกันขาย  กรรมการได้รับความรู้ในเรื่องบทบาทหน้าที่ตลอดจนการบริหารงานขององค์กร  
          1. สหกรณ์ท่ีมีปัญหาการดําเนินงานสามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องได้ 
 2. สหกรณ์ท่ีมีปัญหามีหนี้ค้างนานมีการเข้ามาชําระหนี้ในบางส่วน  
 3. ดําเนินการให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสารและการบันทึกบัญชี 
 4. สหกรณ์ดําเนินการภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ 
 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
         1. ปัญหาด้านการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์บริการไม่สามารถดําเนินงานได้เนื่องจากติดปัญหาใน
เรื่องของผู้มาใช้บริการมีปริมาณน้อยไม่คุ้มค่ากับการดําเนินงาน และในบางกิจกรรมที่ต้ องการก็ติดขัดกับ
กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. ด้านการดําเนินธุรกิจมีคู่แข่งสําคัญคือธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เนื่องจาก
สมาชิกไปให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคารซึ่งได้รับความสะดวกและรวดเร็วกว่าสหกรณ์ 
 3. ปัญหาสมาชิกมีหนี้ค้างชําระเป็นจํานวนมาก อีกทั้งสหกรณ์บางแห่งมีหนี้กับกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ส่งผลให้สหกรณ์ไม่สามารถชําระหนี้ได้ ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการทํากิจกรรมกับสมาชิก 
 4. สหกรณ์หลายแห่งมีผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดทําบัญชีแต่ไม่สามารถทําบัญชีได้ทําได้เพียง
ออกใบเสร็จรับจ่ายเงิน และผู้ได้รับมอบหมายจะเป็นกรรมการเมื่อหมดวาระแล้วส่วนใหญ่จะไม่เข้ามาทํา
หน้าที่อีกส่งผลให้สหกรณ์บางแห่งปิดบัญชีได้ล่าช้าหรือเกิน 150 วัน 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
 1. แนะนําให้สหกรณ์บริการดําเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสหกรณ์ 
 2. แนะนําให้สหกรณ์ประชาสัมพันธ์ถึงข้อดีของการมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ทั้งในเรื่องการได้รับเงิน
ปันผล เฉลี่ยคืน การได้ซื้อปัจจัยการผลิตในราคาถูกกว่าท้องตลาดเนื่องรวมกันซื้อในปริมาณมาก และ
แนะนําให้วางแผนการทําธุรกิจโดยเน้นการลดระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมกับสมาชิกเพ่ือให้ทันต่อ
ความต้องการของสมาชิก 
 3. ปัญหาหนี้ค้างชําระเกิดขึ้นในแทบทุกสหกรณ์ในภาคเกษตรที่มีธุรกิจสินเชื่อ ต้องดําเนินการออก
ประชุมกลุ่มสมาชิก และให้สหกรณ์ดําเนินการตรวจสอบอายุหนี้ ทําการส่งเอกสารแจ้งหนี้ให้สมาชิกที่ค้าง
ชําระนานทราบ  และทําโครงการลดดอกเบี้ยและค่าปรับเพ่ือจูงใจให้สมาชิกมาชําระหนี้กับสหกรณ์ และ
หากสมาชิกไม่มาติดต่อสหกรณ์ให้สหกรณ์ดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 4. แนะนําให้สหกรณ์หาผู้มีความสามารถในการจัดทําบัญชีและพร้อมเข้ามาช่วยเหลือในการจัดทํา
บัญชี เนื่องจากสหกรณ์ไม่สามารถจ้างเป็นรายเดือนได้ และจัดให้มีโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดทํา
บัญชีสหกรณ ์
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 กลุ่มสง่เสริมสหกรณ์ 2 
พ้ืนที่อําเภออรัญประเทศ อําเภอวัฒนานคร อําเภอตาพระยา อําเภอโคกสูงและอําเภอคลองหาด 

ผลการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในรอบปีบัญชีล่าสุด 

ที ่ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญช ี
จํานวน

สมาชิก(คน) 
ปริมาณธุรกิจ (บาท) กําไร/ขาดทุน(บาท) 

ผลการจัด
มาตรฐาน 

อ าเภออรัญประเทศ 
1 สอ.ตํารวจตะเวนชายแดนที่ 12 จาํกัด 30 ก.ย. 818 439,427,800.00 22,379,768.74 ผ่าน 
2 สอ.กองพันทหารราบท่ี 12 พัน 3 รักษา

พระองค์ จํากัด 
30 ก.ย. 298 27,270,970.00 1,372,704.89 ผ่าน 

3 สอ.ค่ายสุรสิงหนาท จํากัด 31 ธ.ค.  402 133,427,580.00 3,487,575.21 ผ่าน 
4 สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ จาํกัด 31 มี.ค. 855 99,499,020.00 452,907.54 ผ่าน 
5 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ คลองน้ําใส จํากัด 31 มี.ค. 388 34,811,560.00 1,700,132.53 ผ่าน 
6 สหกรณ์ศุภนมิิตอรญัประเทศร่วมใจพัฒนา 

จํากัด 
31 มี.ค.  299 163,636.09 3,005,511.44 ผ่าน 

7 สหกรณ์เคหสถานชุมชนเมืองอรญัประเทศ 
จํากัด 

30 ก.ย. 70 4,446.13 43,000 ไม่ผา่น 

8 สหกรณ์ดอกแก้วออร์คดิ จํากัด 31 ม.ค. 40 394,530.23 -9,355.96 หยุด
ดําเนินการ 

9 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์คลองน้ําใส 31 มี.ค. 35 359,363.32 20,313.92 ผ่าน 
10 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์ฟากห้วย 31 มี.ค. 127 966,500.00 34,645.85 ผ่าน 
11 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์ท่าข้าม 31 ธ.ค. 45 332,500.00 20,665.42 ผ่าน 
12 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์หนองสังข์ 30 มิ.ย. 80 1,776,000.00 43,246.82 ผ่าน 
13 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์หันทราย 30 มิ.ย. 34 103,000.00 9,933.35 ผ่าน 
14 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์ทับพริก 31 มี.ค. 42 632,840.00 8,600.53 ผ่าน 
15 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์เมืองไผ ่ 30 มิ.ย. 60 359,223.93 13,527.08 ผ่าน 
16 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์ปุาไร ่ 30 มิ.ย. 32 254,164.40 25,821.81 ผ่าน 
อ าเภอวัฒนานคร 
17 สอ.กองพันทหารราบท่ี 2 กรมทหารราบท่ี 

12 รักษาพระองค์ จํากัด 
30 ก.ย.  324 38,192,183.28 1,683,551.92 ผ่าน 

18 สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จํากัด 31 มี.ค. 1,351 153,712,090.41 1,803,773.43 ผ่าน 
19 สหกรณ์การเกษตรเขาพรมสุวรรณ์ จํากัด 31 มี.ค. 488 381,96.09 -69,128.88 ไม่ผา่น 
20 สหกรณ์การเกษตรห้วยชัน จํากัด 31 มี.ค. 209 436,315.08 57,799.34 ไม่ผา่น 
21 สหกรณ์การเกษตรเขื่อนพระปรง จํากัด 31 ม.ค. 117 1,813,207.66 87,119.81 ผ่าน 
22 สหกรณ์การเกษตรหนองน้ําใส จาํกัด 31 พ.ค. 310 - - - 
23 สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จํากัด 31 มี.ค. 483 1,320,840.00 2,963.32 ผ่าน 
24 สหกรณ์การเกษตรคลองทราย จํากัด 31 มี.ค. 193 - - - 
25 สหกรณ์บริการเดินรถวัฒนานคร จํากัด 31 ธ.ค. 51 30,000.00 32,713.23 ไม่ผา่น 
26 สหกรณ์ปฏริูปที่ดิน จํากัด 31 พ.ค. 100 22,000.00  0.00 จัดตั้งใหม ่
27 กลุ่มเกษตรกรผู้ทํานาวัฒนานคร - - - - หยุด

ดําเนินการ 
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ที ่ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญช ี
จํานวน
สมาชิก
(คน) 

ปริมาณธุรกิจ (บาท) กําไร/ขาดทุน(บาท) 
ผลการจัด
มาตรฐาน 

อ าเภอตาพระยา 
28 สหกรณ์การเกษตรตาพระยา จํากดั 31 มี.ค. 1,377 40,607,240.82 211,565.31  
29 สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 03 

จํากัด 
30 ก.ย. 112 1,019,322.48 268,709.82 ผ่าน 

30 สหกรณ์การเกษตรบ้านทัพไทย จาํกัด 31 มี.ค. 237 529,313.15 -7,188.84 ไม่ผา่น 
อ าเภอคลองหาด 
31 สหกรณ์การเกษตรบ้านเขาดิน จํากัด 31 มี.ค. 188 606,703.00 29,680.48 ผ่าน 
32 สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 05 

จํากัด 
31 ธ.ค. 132 398,868.49 149,149.07 ผ่าน 

33 สหกรณ์การเกษตรคลองหาด จํากดั 31 ธ.ค. 528 144,854.06 (1,084,591.30) ไม่ผา่น 
34 สหกรณ์ปาล์มน้ํามันสระแก้ว จํากดั 30.ก.ย. 128 60,000.00 3,194.19 ไม่ผา่น 
35 สหกรณ์เดินรถชายแดนคลองหาด 

จํากัด 
31 พ.ค. 132 60,000.00 796.00 ผ่าน 

36 กลุ่มเกษตรกรทําไรไ่ทยอุดม 31 ม.ค. 84 213,580.00 12,175.62 ผ่าน 
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อ าเภออรัญประเทศ 
ประกอบด้วย สหกรณ์...๗....คน สมาชิก..๓,๑๑๑...คน กลุ่มเกษตรกร...๙....แห่ง สมาชิก..๔๖๔...คน 
อ าเภอวัฒนานคร 
ประกอบด้วย สหกรณ์...7....แห่ง  สมาชิก…3,002....ราย  กลุม่เกษตรกร....1...แห่ง สมาชิก.....ราย 
อ าเภอตาพระยา  
ประกอบด้วย สหกรณ์ …3….แห่ง  สมาชิก…1,726...คน  กลุ่มเกษตรกร …. แห่ง สมาชิก ….คน  
อ าเภอคลองหาด 

ประกอบด้วย สหกรณ์ 5 แห่ง  สมาชิก 987 คน  กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง สมาชิก 84 คน  
 
ผลการเข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมแนะนําในเรื่องระเบียบข้อบังคับ การดําเนินธุรกิจเงิน
ฝาก ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจําหน่าย ธุรกิจการรวบรวมผลิตผล สมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรได้รับความรู้ในเรื่องหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ วิธีการสหกรณ์ การรวมกลุ่ม การรวมกันซื้อและ
การรวมกันขาย  กรรมการได้รับความรู้ในเรื่องบทบาทหน้าที่ตลอดจนการบริหารงานขององค์กร การ
บันทึกบัญชีและการจัดทําเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี เพ่ือให้การบันทึกบัญชีของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรเป็นปัจจุบัน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนําในด้านการแก้ไขข้อบกพร่องและ
ข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับการแนะนําส่งเสริมในเรื่องการควบคุมภายในเพ่ือให้สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นองค์กรที่สมาชิกพ่ึงพาและได้รับประโยชน์
จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ในการดําเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กรรมการขาดความรู้ในเรื่องการบริหารงาน การ
ดําเนินธุรกิจ ขาดความรู้ในด้านกฎหมาย และไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง ใช้
อารมณ์มากกว่าเหตุผล ขาดการรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน ขาดความสนใจในเรื่องระเบียบข้อบังคับ และ
บางส่วนเข้ามาเป็นกรรมการโดยไม่มีความศรัทธาในสหกรณ์ แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนมากกว่าสมาชิก 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรบางส่วนหวังพ่ึงเงินทุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าที่จะระดมทุนภายในของ
ตนเอง 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 

๑. ควรให้การศึกษาอบรมกรรมการและสมาชิกเกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ วิธีการ
สหกรณ ์การมีส่วนร่วม การบริหารงานของสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง  

๒. การให้การสนับสนุนเงินทุนต่าง ๆ ควรเน้นให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการระดมทุนภายในของ
ตนเองให้มากขึ้น 

๓.ในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องด่วน ๆ ต่าง ๆ ควรมีความชัดเจนในการให้ดําเนินงานและมีความ
รวดเร็ว และควรให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้ทราบและเข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนที่จะให้สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรดําเนินการ 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรที่มีผลการด าเนินงานเด่น 

สหกรณ์ในอําเภออรัญประเทศในรอบปีที่ผ่านมามีสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ 
จํากัด ได้รับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด  
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       การด าเนินงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ พ.ศ. 2559-2560 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
 
 

  แผน/ผลการยกระดับช้ันสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของหน่วยงาน 

สหกรณ์เป้าหมาย 

ระดับชั้น
ของสหกรณ์ 
ก่อน การ
ยกระดับ 

ระดับชั้น
ของสหกรณ์ 
หลัง การ
ยกระดับ 

หมายเหตุ 

1. ชุมนุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมและแปร
รูปผลิตภัณฑ์นม(2010) จํากัด 

2 1 / 

2.สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 03 
จํากดั 

2 2 ไม่มีการควบคุมภายใน 

3.สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จํากัด 2 2 ไม่มีการควบคุมภายใน 
4.สหกรณ์การเกษตรบ้านเขาดิน 
จํากัด 

2 2 ไม่มีการควบคุมภายใน 

5.สหกรณ์เคหสถานเทศบาลตําบลวัง
สมบูรณ์ จํากัด 

2 2 ไม่มีการควบคุมภายใน 

6.สหกรณ์วังทองมิตรเกษตร จํากัด 2 1 / 
7.สหกรณ์ศุภนิมิตอรัญประเทศร่วมใจ
พัฒนา จํากัด 

2 1 / 

8.สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้วัง
น้ําเย็น จํากัด 

2 1 / 

9.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สระแก้ว จํากัด 

2 2 สมาชิกมาร่วมทําธุรกิจปริมาณน้อย 

10.สหกรณ์การเกษตรพัฒนาปุาเขา
ฉกรรจ์-โนนสาวเอ้ 1 2 3 จํากัด 

3 2 / 

11.สหกรณ์นิคมวังน้ําเย็นสอง จํากัด 3 2 / 
 

  วิธีด าเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ พ.ศ. 2559-2560 
1. การแต่งตั้งคณะทํางานสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์ระดับจังหวัด  
2. คัดเลือกสหกรณ์เปูาหมายจากข้อมูลผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ตามเกณฑ์การจัดระดับความ

เข้มแข็ง  
3. วิเคราะห์ สหกรณ์เปูาหมายเพ่ือยกระดับชั้นสหกรณ์ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็ง 
4. ประชุมร่วมกับสหกรณ์เปูาหมายเพ่ือยกระดับชั้นสหกรณ์ 

การยกระดับช้ันสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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5. ติดตามประเมินผลการยกระดับชั้นสหกรณ์ 
  ปัจจัยส าเร็จในการยกระดับช้ันสหกรณ์ 

1. สหกรณ์นําผลการวิเคราะห์การยกระดับชั้นสหกรณ์เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือนําไปสู่
การปฏิบัติ 

2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ร่วมติดตามผลการยกระดับชั้นสหกรณ์ในที่ประชุมคณะกรรมการ
สหกรณ์ 

  ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
1. สหกรณ์ขนาดเล็กยังมีปัญหาเรื่องการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ในการดําเนินงาน 
2. สหกรณ์มีอัตราส่วนทางการเงินที่ยังไม่ผ่าน 

 ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

 ประชุมร่วมกับสหกรณ์เป้าหมายเพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์ 

ประชุมร่วมกับสหกรณ์ในภาคตะวันออกเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2559 
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 การจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
พื้นที่/สหกรณ์ เป้าหมาย  

กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ ให้คําแนะนําความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ให้กับประชาชนผู้รวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์ 
ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ และรับจดทะเบียน 
ผลส าเร็จของงาน/โครงการ  

 
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนนิงาน/โครงการ  

- ผู้มีความประสงค์จะขอจัดตั้งสหกรณ์มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์ไม่เป็นไปตามหลักการ 
อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์  

ภาพกิจกรรม 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ รายการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
1 สหกรณ์ 2 แห่ง 
2 กลุ่มเกษตรกร - 

ล าดับที่ รายการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลส าเร็จของงาน/โครงการ 
1 สหกรณ์ 2 แห่ง 0 แห่ง 
2 กลุ่มเกษตรกร - 0 แห่ง 

ผลการด าเนินงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ให้ความรู้การสหกรณ์ แก่เกษตรกรให้พ้ืนที่แปลงใหญ่อําเภอวัฒนานคร 

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
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 โครงการส่งเสริมการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
พื้นที่/สหกรณ์ เป้าหมาย  กลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่มในท้องที่จังหวัดสระแก้ว ผ่านมาตรฐาน จํานวน 18 แห่ง
กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ  

- ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ การกําหนดกลุ่มเกษตรเปูาหมาย การ
แนะนําส่งเสริม ฯลฯ 
 - แจ้งผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรให้สหกรณ์จังหวัดเพ่ือรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 - จัดเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานการประชุมคณะทํางานฯ หลักฐานการตรวจสอบ 
 - อ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควร 
ผลส าเร็จของงาน/โครงการ  
 

รายละเอียด น ามาจัดมาตรฐาน ผลส าเร็จที่เกิดขึ้น 
คิดเป็นร้อย

ละ 
- กลุ่มเกษตรกรมีผลการดําเนินงานผ่าน
มาตรฐาน 

๑๘ แห่ง ๑7 แห่ง 99 

ปัญหา อุปสรรคในการด าเนนิงาน/โครงการ  
 - การไม่เห็นความสําคัญของการจัดระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรของผู้บริหารกลุ่มฯ 
(คณะกรรมการ) 
 - ประโยชน์ที่กลุ่มได้รับจากการจัดระดับมาตรฐานไม่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสระแก้ว 

เพ่ือหาแนวทางพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน 
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 โครงการส่งเสริมการจัดมาตรฐานสหกรณ์ 
พื้นที่/สหกรณ์ เป้าหมาย  

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม เป้าหมาย 

๑ สหกรณร์ักษาระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 37 แห่ง 

๒ สหกรณผ์่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น 1 แห่ง 

กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ  

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม จ านวน 

๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์หรือกลุ่มเปูาหมาย เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการและ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือวิเคราะห์ประเมินสถานภาพและผลการดําเนินงาน และกําหนด
แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์แผนพัฒนากลุ่มเกษตรกร 

๑ แห่ง 

๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร เพ่ือพัฒนาสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรสู่มาตรฐานและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

๑ แห่ง 

๓ แนะนําส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้รักษาระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 37 แห่ง 
๔ แนะนําส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้รักษาระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๑๘ แห่ง 
๕ แนะนําส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 1 แห่ง 

๖ แนะนําส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมข้ึน ๐ แห่ง 
๗ ติดตามประเมินผลและสรุปผลการเข้าไปแนะนําส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน

ความรับผิดชอบ 
๔ ครั้ง 

ผลส าเร็จของงาน/โครงการ  

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

๑ สหกรณร์ักษาระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 37 แห่ง 36 แห่ง 99 

๒ สหกรณผ์่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น 1 แห่ง 2 แห่ง 100 

ปัญหา/อุปสรรค การด าเนินงานโครงการ 
 - การไม่เห็นความสําคัญของการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ของผู้บริหารสหกรณ์ (คณะกรรมการ
ดําเนินการ) 
 - ประโยชน์ที่สหกรณ์ได้รับจากการจัดระดับมาตรฐานไม่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
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ภาพกิจกรรม 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่วมประชุมวิเคราะห์สหกรณ์เพ่ือพัฒนาสู่มาตรฐาน 
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 โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart  Farmer) 
พื้นที่/สหกรณ์ เป้าหมาย  
ล าดับที่ รายการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

1 กลุ่มเปูาหมายที่ 1 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ Smart Farmer มีรายได้ไม่
ต่ํากว่า  180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 

50 คน 

2 กลุ่มเปูาหมายที่ 2 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ Smart Farmer มีรายได้ไม่
ต่ํากว่า  180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี  และผ่านคุณสมบัติพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70     

20 คน 

กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ 
ที ่  (กิจกรรม/ตัวชี้วัด) แผน 
1 
  
  
  

กลุ่มเป้าหมายที่ 1 
1. คัดเลือกสหกรณ์ในภาคการเกษตรเข้าร่วมกิจกรรม 
   1.1 สหกรณ์นิคมสระแก้ว  จํากัด 

 
 

1 แห่ง 
2. พิจารณาคัดสรร พร้อมทั้งสํารวจและจัดทําข้อมูลเบื้องต้นของเกษตรกรสมาชิก
กลุ่มเปูาหมาย  
(ตามแบบฟอร์มการสํารวจและประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer) 
ประเมินคุณสมบัติรอบท่ี 1 (กลุ่มเปูาหมายที่ 1) 

50 ราย 
 

3. ให้ความรู้ด้านการสหกรณ์ และความรู้ด้านการเกษตร 
ที่เหมาะสมกับ เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเปูาหมาย รายละเอียด 

1. การจัดทําบัญชีครัวเรือน 
2. การปลูกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาล 
3. การเขียนแผนเสนอเพ่ือจัดหาปัจจัยการผลิตเพ่ือสมาชิกสหกรณ์ 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ Smart Farmer มีรายได้ไม่ต่ํากว่า  180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
(ประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer) 

50 ราย 

2 
  

กลุ่มเป้าหมายที่ 2 
1. พิจารณาคัดสรรเกษตรกรสมาชิกกลุ่มเปูาหมาย (ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติด้านรายได้ แต่คุณสมบัติพ้ืนฐานยังไม่ครบ 6 ข้อ) 

 
20 ราย 
 

2. ให้ความรู้ด้านการสหกรณ์ และความรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสม และจําเป็นเพ่ือพัฒนา
เกษตรกรให้มีคุณสมบัติครบถ้วน 6 ข้อ 

3 ครั้ง 

3. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  
1.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ Smart Farmer มีรายได้ไม่ต่ํากว่า  180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
(ประเมนิคุณสมบัติของ Smart Farmer) 
2.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ Smart Farmer ผ่านคุณสมบัติพ้ืนฐานครบทั้ง 6 ข้อ (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  70) 

 
50 
ราย 
40 
ราย 

3 แนะนํา ส่งเสริม และติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน 6 ครั้ง 
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ผลส าเร็จของงาน/โครงการ 
ล าดับ

ที ่
รายการ เป้าหมาย/

ตัวชี้วัด 
ผลส าเร็จ 

1 กลุ่มเปูาหมายที่ 1 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ Smart Farmer 
มีรายได้ไม่ต่ํากว่า  180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 

50 คน 50 คน 

2 กลุ่มเปูาหมายที่ 2 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ Smart Farmer 
มีรายได้ไม่ต่ํากว่า  180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี  และ
ผ่านคุณสมบัติพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70     

20 คน 20 คน 

 
  ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ 

กลุ่มเปูาหมายที่ 1  
1) ยังขาดความรู้ในเรื่องการเกษตร(พืช)ท่ีปลูกอยู่  
2) ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการประกอบอาชีพ  
3) ขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการผลผลิตการตลาด 
4) ไม่ได้คํานึงถึงความสําคัญของความคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค 
5) ปัจจัยจากดินฟูาอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนของแผนการผลิต 

 กลุ่มเปูาหมายที่ 2  
1) มีจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการตามแผนน้อย ทําให้มีเกษตรกรที่ต้องการพัฒนายังไม่ได้เข้าร่วม

โครงการ 
2) ขาดเงินทุนในการพัฒนาอาชีพ  
3) ปัจจัยจากดินฟูาอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนของแผนการผลิต 

 
ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

โครงการอบรมให้ความรู้การพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 2559 
ณ สหกรณน์ิคมสระแก้ว จํากัด ตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
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 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พื้นที่/สหกรณ์ เป้าหมาย  

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เป็นต้นแบบในด้านเศรษฐกิจพอเพียง สามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ ๘๐ ประกอบด้วย สหกรณ์ 1 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง 

1) สหกรณ์ปาล์มน้ํามันสระแก้ว จํากัด 
2) กลุ่มเกษตรกรทําไร่วังน้ําเย็น 

กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ  

  า ับท  ่ ราย ะ อ ย  

1 อบรมให้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่กรรมการและฝุายจัดการ(แห่งละ 1 ครั้งๆละ20 คน) 
ทั้งหมด 2 แห่ง 

2 แนะนํา ส่งเสริม ให้ดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 5 แห่ง 
3 สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพ่ือนําไปดําเนินกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงแก่สมาชิกฯ แห่งละ 30,000 บาท 2 แห่ง 
4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงแก่สมาชิกฯ 2 แห่ง 

ผลส าเร็จของงาน/โครงการ  

  า ับท ่ ตัวช ้วั    ส า ร็จขอ  า  

1 สหกรณ์ปาล์มน้ํามันสระแก้ว จํากัด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 85 
2 กลุ่มเกษตรกรทําไร่วังน้ําเย็น ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 82 

ปัญหา อุปสรรคในการด าเนนิงาน/โครงการ  
๑. เกษตรกรขาดความรู้ด้านการเกษตร 
๒. ผลผลิตทางการเกษตรเฉลี่ยต่อไร่ต่ํา 
๓. สมาชิกโครงการมีจํานวนมากที่ไปทํางานต่างถ่ิน 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 ให้ความรู้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง 
 สหกรณ์ปาล์มน้ํามันสระแก้ว จํากัด และ กลุ่มเกษตรกรทําไร่วังน้ําเย็น 
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 โครงการคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร 
พื้นที่/สหกรณ์ เป้าหมาย . 
     -  คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด   จํานวน  ๖  คน   
     -  คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอําเภอ    จํานวน ๑๘ คน 
กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ  
     - ประสานงานกับประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่มในอําเภอตามรายชื่อคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอําเภอเพ่ือกําหนดแผนการจัดประชุม 
     - ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรระดับอําเภอ 
     - ประสานงานกับประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอําเภอทุกอําเภอในจังหวัดตาม
รายชื่อในคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด เพ่ือกําหนดแผนการจัดประชุม 
     - ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลางเกษตรกรระดับจังหวัด 
     - รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ตามแบบที่กําหนดให้สํานัก
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ทราบทุกไตรมาส 
     - จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เพ่ือกําหนดงานผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินงานให้ชัดเจน
โดยเร็ว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 

ผลส าเร็จของงาน/โครงการ  
                           กิจกรรม    เปูาหมาย 

  (หน่วยนับ) 
ผลการดําเนินงาน 
    (หน่วยนับ) 

   ร้อยละ 
 

๑.ประสานงานกับประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทุก 
กลุ่มในอําเภอตามรายชื่อคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลาง 
กลุ่มเกษตรกรระดับอําเภอเพ่ือกําหนดแผนการจัดประชุม 

    ๑๘ ราย      18 ราย 100 

๒.ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่ม 
เกษตรกรระดับอําเภอ 

     ๓ ครั้ง       ๓ ครั้ง ๑๐๐ 

๓.ประสานงานกับประธานคณะกรรมการกลางกลุ่ม 
เกษตรกรระดับอําเภอทุกอําเภอในจังหวัดตามรายชื่อใน 
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด 
เพ่ือกําหนดแผนการจัดประชุม 

     ๖ ครั้ง       ๖ ครั้ง ๑๐๐ 

๔.ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่ม 
เกษตรกรระดับจังหวัด 

     ๒ ครั้ง       ๒ ครั้ง ๑๐๐ 

๕.รายงานผลการการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่ม 
เกษตรกรระดับอําเภอและระดับจังหวัด ตามแบบท่ี 
กําหนดให้สํานักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ทราบทุกไตรมาส 

     ๔ ครั้ง       ๔ ครั้ง ๑๐๐ 

๖.จัดทําแผนปฏิบัติงาน(Action Plan) เพ่ือกําหนดงาน
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินงานให้ชัดเจนโดยเร็ว เพ่ือใช้

     ๓ แผน       ๓ แผน ๑๐๐ 
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เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนนิงาน/โครงการ 
     ๑) คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรมีภารกิจหน้าที่ในชุมชนหลายตําแหน่งทําให้ไม่สะดวกในการเข้า
ร่วมประชุมทุกครั้ง 
     ๒) คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําให้มีภาระหน้าที่ในการ
ประกอบอาชีพ ทําให้ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง 
ภาพกิจกรรม 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
                               
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการกลางระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59 
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 โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 
พื้นที่/สหกรณ์ เป้าหมาย  
 สมาชิกสหกรณ์ในเขตพ้ืนที่อ่างเก็บน้ําเขารัง อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จํานวน  ๓๕ ราย 

กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ 
     - ประสานงานกับสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
     - อบรมให้ความรู้ด้านการสหกรณ์ และติดตาม/ร่วมแก้ไขบัญหากับสมาชิก 
     - ประเมินผลความรู้ผู้เข้าอบรม ก่อน-หลัง 
     - ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 
ผลส าเร็จของงาน/โครงการ  

                          รายละเอียด            ตัวช้ีวัด     ผลส าเร็จที่ 
      เกิดขึ้น 

๑.ประสานงานกับสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
๒.อบรมให้ความรู้ด้านการสหกรณ์ และติดตาม/ร่วม 
แก้ไขบัญหากับสมาชิก 
๓.ประเมินผลความรู้ผู้เข้าอบรม ก่อน-หลัง 
๔.ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 

          ๑ ครั้ง 
      ๓๕ ราย/๑ ครั้ง 
 
      ๓๕ ราย/๑ ครั้ง 
           ๔ ครั้ง 

      ๑ ครั้ง 
  ๓๕ ราย/๑ ครั้ง 
 
  ๓๕ ราย/๑ ครั้ง 
       ๔ ครั้ง 

 

ปัญหา อุปสรรคในการด าเนนิงาน/โครงการ  
     1. เกษตรกรขาดความรู้ด้านการเกษตร 
     2. ผลผลิตทางการเกษตรเฉลี่ยต่อไร่ต่ํา 
     3. สมาชิกโครงการมีจํานวนมากที่ไปทํางานต่างถ่ิน 
ภาพกิจกรรม 
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 พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น 
พื้นที่/สหกรณ์ เป้าหมาย  

1. สหกรณ์การเกษตรคลองน้ําเขียว จํากัด 
2. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ท่าข้าม 
3. กลุ่มเกษตรกรทําไร่วังทอง 

กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ  
1. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด เพ่ือ

คัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเข้าประกวดคัดเลือกระดับภาค ระดับชาติต่อไป 
2. ส่งเสริม แนะน าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามแผนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการ

ด าเนินงานของสถาบันเกษตรกร เพ่ือพัฒนาสู่ดีเด่นและส่งเข้าประกวดคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ดีเด่น ในปีถัดไป 

3. ส่งผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดให้ส านักส่งเสริมและ
พัฒนาสหกรณ์ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน 2559 
ผลส าเร็จของงาน/โครงการ  

1. สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประเภท สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สหกรณ์การเกษตรคลอง
น้ําเขียว จํากัด 

2. กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประเภท กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ คือ กลุ่มเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์ท่าข้าม 

3. กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประเภท กลุ่มเกษตรกรทําไร่ คือ กลุ่มเกษตรกรทําไร่วัง
ทอง และ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาคตะวันออก 

ปัญหา อุปสรรคในการด าเนนิงาน/โครงการ  
1. แบบกรอกข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น มีรูปแบบที่เข้าใจยาก สหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกรไม่สามารถกรอกได้แบบสมบูรณ์ 
2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไม่มีผู้จัดทําข้อมูลด้านเอกสารส่งเข้าประกวด 

ภาพกิจกรรม 
 

 

ประชุมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
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โครงการ : โครงการ 1 หอการค้า 1  สหกรณ์การเกษตร 
เป้าหมาย : สหกรณ์ภาคการเกษตร จํานวน 1 แห่ง 
ตัวช้ีวัด : มีการลงนามทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการดําเนินงานระหว่าง หอการค้าจังหวัด
สระแก้ว กับ สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 
กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ : 
 1. จัดทํา Action plan ระบุข้ันตอน และช่วงเวลาการปฏิบัติงาน 
 2. ประสานผู้เกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
   3. ประสานงานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว เพ่ือประชุม/หารือ แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ภาค
การเกษตรเปูาหมาย  
   4. จัดทําบันทึกข้อตกลง(MOU)ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ กับ หอการค้าจังหวัดสระแก้ว 
   5. จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสินค้าสหกรณ์ฯ 
   6. ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของกลุ่มเปูาหมาย ส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ผลส าเร็จของงาน/โครงการ  : 
 สหกรณ์ภาคการเกษตร จํานวน 3 แห่ง ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร
เมืองสระแก้ว จํากัด สหกรณ์การเกษตรเขื่อนพระปรง จํากัด และสหกรณ์การเกษตรคลองน้ําเขียว จํากัด 
มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการดําเนินงานระหว่าง หอการค้าจังหวัดสระแก้ว เมื่อ
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนนิงาน/โครงการ :  
 - หอการค้าจังหวัดสระแก้ว จะประสานงานวิทยากรในการจัดอบรมการผลิตข้าวอินทรีย์ของ
สมาชิกสหกรณ์ 
 - หอการค้าจังหวัดสระแก้วมีบุคลากรไม่เพียงพอ ในการติดตามการดําเนินงาน อย่างต่อเนื่อง 

รูปภาพกิจกรรมตามโครงการ 
 

  
  
 
 
 

ร่วมประชุมคณะสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพ่ือพัฒนาสู่ดีเด่น กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
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  เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเลอวิมาน โรงแรมทิพปุระ อําเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการ 
 
ดําเนินงานระหว่าง หอการค้าจังหวัดสระแก้ว กับ สหกรณ์การเกษตร จํานวน 3 แห่ง เพ่ือส่งเสริมการผลิต
ข้าวอินทรีย์ของสมาชิกสหกรณ์ (สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จํากัด สหกรณ์การเกษตรเขื่อนพระปรง 
จํากัด) และเพ่ือส่งเสริมการผลิตน้ําดื่มคุณภาพดี (สหกรณ์การเกษตรคลองน้ําเขียว จํากัด) 
โครงการ : โครงการตลาดนัดเกษตรกร (Farmer Market) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕9 
เป้าหมาย  : สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จํากัด 
ตัวช้ีวัด : 1. สหกรณ์เปูาหมาย ได้รับการพัฒนาการดําเนินธุรกิจ จํานวน 1 แห่ง 
  2. สหกรณ์ มีอุปกรณ์การตลาดสินค้าสหกรณ์ (ระบบตรวจสอบย้อนกลับ) เพิ่มข้ึน อย่างน้อย 1 
แห่ง 
กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ : 
 1. จัดทํา Action plan ระบุข้ันตอน และช่วงเวลาการปฏิบัติงาน 
 2. ประสานผู้เกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
 3. ประสานสหกรณเ์ปูาหมาย เพ่ือจัดประชุม ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับ 
 4. เบิกจา่ยเงินอุดหนุนตามโครงการการจัดหาอุปกรณ์การตลาดสินค้าสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์
หมาย 
 5. ติดตาม และสรุปผลการดําเนินงานของกลุ่มเปูาหมายแล้วส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ผลส าเร็จของงาน/โครงการ : 
   1. สหกรณ์เปูาหมาย มีความรู้เกี่ยวกับระบบตรวจสอบย้อนกลับ และสามารถสร้างระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับให้กับสินค้า/ผลิตภัณฑ์ 
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนนิงาน/  โครงการ : 
 1. การเก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลการสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับ
ของสินค้าไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากสมาชิกสหกรณ์เปูาหมายส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ  
 2. สหกรณ์เปูาหมาย ขาดทรัพย์กรบุคคลในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และการส่งเสริมสมาชิก
ให้ปลูกผักปลอดภัย 

รูปภาพกิจกรรมตามโครงการ 
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 เมื่อวันอังคารที่ 5  เมษายน พ.ศ. 2559  นางสาวเบญจมาศ  สืบเนียม ตําแหน่ง นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ชํานาญงาน สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ ให้ความรู้การใช้งานระบบตาม
สอบสินค้าเกษตรการ และจัดเก็บข้อมูลผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
เพ่ือสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าทางการเกษตร 

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ผลิต OTOP 
เป้าหมาย : กลุ่มหัตถกรรมแม่บ้านหนองหอย สังกัด สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จํากัด 
ตัวช้ีวัด :  
  1. กลุ่มเปูาหมาย ได้รับการพัฒนาการดําเนินธุรกิจ จํานวน 1 แห่ง 
  2. กลุ่มผู้ผลิตได้รับการพัฒนาการผลิต การตลาด และได้รับความรู้หลักการ วิธีการสหกรณ์ 
เพ่ิมข้ึน จํานวน 1 แห่ง 
  3. กลุ่มผู้ผลิต มีการเชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณ์ต้นสังกัด และมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน 
กิจกรรม/งานที่ด าเนินงาน : 
 1. จัดทํา Action plan ระบุข้ันตอน และช่วงเวลาการปฏิบัติงาน 
 2. ประสานผู้เกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
 3. ประสานกลุ่มเปูาหมาย เพ่ือจัดประชุม และศึกษาดูงาน 
 4. จัดประชุม เพื่อจัดทําข้อมูล/วิเคราะห์สถานภาพกลุ่มเปูาหมาย และให้ความรู้ด้านการ
รวมกลุ่ม การมีส่วนร่วมของสมาชิก การบริหารจัดการด้านการผลิต การตลาด การเชื่อมโยงธุรกิจกับ
สหกรณ์ ต้นสังกัด เพ่ือเพ่ิมปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ จํานวน 1 ครั้ง 
 5. จัดประชุมและศึกษาดูงาน เพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนการ
ผลิต จํานวน 1 ครั้ง  
 6. ติดตาม และสรุปผลการดําเนินงานของกลุ่มเปูาหมายส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ผลส าเร็จของงาน/ โครงการ : 
 1. กลุ่มผู้ผลิต ได้รับการพัฒนาการดําเนินธุรกิจ ด้านการผลิต และการตลาด  
 2. กลุ่มผู้ผลิต มีการเชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณ์ต้น สังกัด 
 3. กลุ่มผู้ผลิต มีความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ มากข้ึน 
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนนิงาน/  โครงการ : 
 1. กลุ่มเปูาหมายมีต้นทุนในการผลิตที่สูง เนื่องจากรับสินค้าจากท้องถิ่นอ่ืน มาแปรรูป  
 2. กลุ่มเปูาหมายมีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ ในการทอผ้าขาวม้า เพียงเล็กน้อย
จึงทําให้โอกาสการแข่งขันทางการตลาดน้อย 
 

รูปภาพกิจกรรมตามโครงการ 
จัดประชุม เพื่อจัดทําข้อมูล/วิเคราะห์สถานภาพกลุ่มเปูาหมาย 1 ครั้ง 
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เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559 ณ ที่ทําการกลุ่มหัตถกรรมแม่บ้านหนองหอย ว่าที่ร้อยตรีเจน  ศิริ
กําเนิด ตําแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ สํารวจข้อมูลและวิเคราะห์ SWOT สภาพของกลุ่ม 
หัตถกรรมแม่บ้านหนองหอย และนายบุญเรือง สีขาม ประธานกรรมสหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จํากัด 
ชี้แจงแนวทาง และวิธีการเชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณ์ 

รูปภาพกิจกรรมตามโครงการ 
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 กลุ่มหัตถกรรมแม่บ้านหนองหอย เข้าศึกษาดูงาน กระบวนการผลิต

ผ้าขาวม้าแบบธรรมดา ณ กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านหนองโกวิท ตําบลเขาสามสิบ อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัด
สระแก้ว  

 

  

 

  

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 กลุ่มหัตถกรรมแม่บ้านหนองหอย เข้าศึกษาดูงานการทอผ้าขาวม้า
แบบกี่กระตุก (สมัยโบราณ) ณ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านน้อย ม. 7 ตําบลโคกสูง อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว  

 

 

 

 

  

 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 สมาชิกกลุ่มหัตถกรรมแม่บ้านหนองหอย ประชุมและ
วางแผนการเชื่อมโยง การผลิต และการตลาด ผ้าขาวม้า เพ่ือลดต้นทุนการผลิต แปรรูปเป็นกระเป๋า
ผ้าขาวม้า โดยมีวิทยากรให้ความรู้และแนะนําจาก สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ อาจารย์จากวิทยาลัย
ชุมชนสระแก้ว และประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จํากัด 
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โครงการ :  โครงการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
เป้าหมาย  : 1. สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด 
      2. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สระแก้ว จํากัด 
      3. สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จํากัด 
      4. สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ จํากัด 
      5. สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จํากัด 
       6. สหกรณ์นิคมวังน้ําเย็นหนึ่ง จํากัด 
      7. สหกรณ์นิคมวังน้ําเย็นสอง จํากัด 
ตัวช้ีวัด :  1. บุคลากรสหกรณ์ได้รับการพัฒนาความสามารถในการค้าขายตามแนวชายแดน 20 คน 
    2. สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับดําเนินการการค้า
ตามแนวชายแดน 
กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ : 
 1. จัดทํา Action plan ระบุข้ันตอน และช่วงเวลาการปฏิบัติงาน 
 2. ชี้แจงโครงการ และให้ความรู้แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจสินค้าเกษตรตามแนวชายแดน 
 3. เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในการสนับสนุนอุปกรณ์การตลาด 
 4. ประสานสหกรณเ์ปูาหมาย เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเชื่อมโยงเครือข่ายและการตลาด 
 5. ประสานสหกรณ์เพ่ือจัดอบรมแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษระดับจังหวัด 
 7. ติดตามการดําเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ผลส าเร็จของงาน/โครงการ : 
   1. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สระแก้ว จํากัด ได้รับเงินอุดหนุนในการ
สนับสนุนอุปกรณ์การตลาด จํานวน 16,114,000 บาท เพ่ือก่อสร้างลานตากขนาด 20 ไร่ และอาคาร
เอนกประสงค์ 1 หลัง สหกรณ์สมทบเงินในการก่อสร้าง จํานวน 2,386,000 บาท 
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนนิงาน/  โครงการ : 

1. บุคลากรของสหกรณ์ยังไม่มีความพร้อม และไม่มีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพิเศษ 
 

รูปภาพกิจกรรมตามโครงการ 
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 วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559  อาจารย์ชิตพล  ชัยมะดัน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโอกาสและอุปสรรค
ในการนําเข้า – ส่งออก จากการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ นายยุทธนา  พูลพิพัฒน์ หัวหน้าด่านศุลกากร
อรัญประเทศ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเป็นผู้นําเข้า – ส่งออก นายสันติสุข  ภูมิเงิน หัวหน้าด่าน
ตรวจพืช อรัญประเทศ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตนําเข้า – ส่งออก พืชผลทางการเกษตร ใน
โครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 

วันอังคารที่ 22  มีนาคม พ.ศ. 2559  ผู้แทนจากสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ เข้าศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ สหกรณ์นิคมแม่สอด จํากัด โดยมี
นายบรรจง  ชัยขุนพล ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์แม่สอด และ นายสุวัฒน์  มีผิว ผู้จัดการสหกรณ์นิคมแม่
สอดจํากัด บรรยายให้ความรู้เรื่องการน้ําเข้าสินค้าเกษตร (ข้าวโพด) ขั้นตอนการนําเข้า ปัญหาและ
อุปสรรคของการนําเข้า และ การบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่นําเข้ามาแล้ว การควบคุมคุณภาพสินค้า 
และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดคุณภาพ 
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ชื่อโครงการ : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
เป้าหมาย : กลุ่มการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในจังหวัดสระแก้ว จํานวน 3 แปลง ได้แก่ 
 1. แปลงหลัก กลุ่มการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตําบลหนองหว้า อําเภอเขาฉกรรจ์ 
 2. แปลงทั่วไป กลุ่มการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตําบลหนองน้ําใส อําเภอวัฒนานคร 
 3. แปลงทั่วไป กลุ่มการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตําบลวังสมบูรณ์ อําเภอวังสมบูรณ์ 
ตัวช้ีวัด :  
 1. สมาชิกแปลงใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจ การรวมกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการ  
และวิธีการสหกรณ์ เพ่ิมข้ึน 
 2. กลุ่มการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และกําหนดแนวทางการตลาดร่วมกันกับ
สหกรณ์การเกษตรที่เป็นคูล่งนามบันทึกข้อตกลง 
ผลส าเร็จของงาน/โครงการ : 
 - ได้มีการจัดประชุม ให้การศึกษาอบรมสมาชิกกลุ่มเกษตรแบบแปลงใหญ่ ครบ 3 แปลง 

- มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงระหว่างโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่ กับสหกรณ์ โดย
สหกรณ์จะเป็นผู้รับซื้อผลผลิตด้วยราคา และระบบ ชั่ง ตวง วัด ที่ยุติธรรม ตามเกณฑ์คุณภาพ และราคาที่
เป็นธรรม 

1. กลุ่มการเกษตรแปลงใหญ่ตําบลวังสมบูรณ์ กับสหกรณ์วังทองมิตรเกษตร จํากัด 
2. กลุ่มการเกษตรแปลงใหญ่ตําบลหนองหว้า กับสหกรณ์นิคมวังน้ําเย็นหนึ่ง จํากัด 
3. กลุ่มการเกษตรแปลงใหญ่ตําบลหนองน้ําใส กับ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาด

ลูกค้า ธ.ก.ส. สระแก้ว จํากัด 
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนนิงาน/  โครงการ : 
 1. ผลผลิตมันสําปะหลังประสบภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง คาดว่าได้ผลผลิตไม่เต็มที 
 2. การรวมกลุ่มของเกษตรกร ในช่วงเริ่มต้นยังไม่ปรากฏกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม 
 3. เกษตรกรแต่ละราย ได้กู้เงินทุนหมุนเวียนจาก ธ.ก.ส. เปน็ประจําเพื่อการผลิตเต็มเพดาน ไม่
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนตามโครงการฯ กับ ธ.ก.ส. ได้ 

รูปภาพกิจกรรมตามโครงการ 
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  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
ให้เกียรติ เป็นประธานสักขีพยานในการจัดทําบันทึกข้อตกลงระหว่างโครงการส่งเสริมระบบการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ กับสหกรณ์ โดยมี คณะทํางานการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบ
เบ็ดเสร็จ (Single Command) จังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นสักขีพยาน 

ภาพประกอบกิจกรรม 
โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จํานวน 3 แปลง 

 
แปลงที่ 1 เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2559 สมาชิก
แปลงใหญ่ รับฟังแผนการรวบรวมผลผลิต การตลาด
ของสหกรณ์วังทองมิตรเกษตรจํากัด ณ ศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สินค้าการเกษตร 
(ศพก.)ตําบลวังสมบูรณ์ อําเภอ วังสมบูรณ์ จังหวัด
สระแก้ว 

 
 
 
 

แปลงที่ 2 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559 สมาชิก
แปลงใหญ่ รับฟังแผนการรวบรวมการ ตลาดของ
สหกรณ์นิคมวังน้ําเย็นหนึ่ง จํากัด ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหว้า อําเภอเขาฉกรรจ์ 
จงัหวัดสระแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 

แปลงที่ 3 เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 สมาชิก
แปลงใหญ่ รับฟังแผนการรวบรวมการตลาดของ
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
 สระแก้ว จํากัด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) ตําบล
หนองน้ําใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
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โครงการ : โครงการจัดงาน "สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย สู้ภัยแล้ง  ณ ตลาด อ.ต.ก. ครั้งท่ี 5 
เป้าหมาย  : กลุ่มผู้ผลิตสินค้า ในขบวนการสหกรณ์ 
วัตถุประสงค ์

5.๑ เพ่ือสร้างช่องทางการจําหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้ผลิตใน
ขบวนการสหกรณ ์
 5.๒ เพ่ือจัดจําหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
และกลุ่มผู้ผลิตในขบวนการสหกรณ์ 
 5.3 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน และสร้างโอกาสให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้ผลิตในขบวนการ
สหกรณ์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการผลิตซึ่งกันและกัน เรียนรู้การจําหน่ายสินค้าและการบรรจุหีบห่อ
สินค้า กับแม่ค้าตลาด อ.ต.ก. 
กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ : 
 - ประชาสัมพันธ์โครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือเปิดรับสมัครสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ
กลุ่มผู้ผลิตในขบวนการสหกรณ์เข้าร่วมโครงการฯ 
 - พิจารณา คัดเลือกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้ผลิตในขบวนการสหกรณ์ ในเบื้องต้น เพ่ือ
ส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ พิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ 
 - ประกาศผลการคัดเลือก และประสานสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้ผลิตในขบวนการ
สหกรณ์ ที่ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมจําหน่ายสินค้าในงาน 
 - อํานวยความสะดวก และติดตามผลการจําหน่ายสินค้าให้กรมฯ ทราบต่อไป 
 

รูปภาพกิจกรรมตามโครงการ 
เมื่อวันที่ 14 ถึง 18 กันยายน พ.ศ. 2559  

ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก. เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
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    ภายในงานจําหน่ายสินค้า ได้แก่ เสื้อผ้า อาหาร และเครื่องประดับ ของดี ของเด่น ในแต่ละจังหวัด  
แต่ละภาค 
 

 

โครงการ : โครงการศึกษาดูงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 (ระหว่างวันที่ 18 – 21 
สิงหาคม พ.ศ. 2559) 
เป้าหมาย  : บุคลากรสํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
วัตถุประสงค์ 

๑ เพ่ือให้บุคลากรสํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ได้สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
 ๒ เพ่ือให้บุคลากรสํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ได้น้อมนําแนวทางการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีทัศนคติการ
ทํางานราชการเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

3 เพ่ือให้บุคลากรสํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ได้ปฏิบัติตน เสริมสร้างจิตสํานึกในการ 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ : 

- ศึกษาดูงานโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี   
 - เยี่ยมชมอุทยานราชภักดิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์     
 - ศึกษาดูงาน แนวทางการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา ณ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จํากัด 
จังหวัดชุมพร 
 - เยี่ยมชมสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จํากัด (โค-ออฟ)     
 - ศึกษาดูงานการพัฒนาพลังงานและแหล่งน้ํา  ตามพระราชดําริ ณ เขื่อนรัชประภา  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

- ศึกษาดูงานตลาดกลางการเกษตรท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี    
 

รูปภาพกิจกรรมตามโครงการ 
 
 

 
 
  
 
 



 
 

รายงานประจ าปี 2559 (Annual Report)  | ค-61 

 

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสระแกว้ 

 
 โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จ.เพชรบุรี         ศึกษาดูงานตลาดกลางการเกษตรเพชรบุรี 
       ณ สถานีเรียนรู้การเลี้ยงแพะเนื้อ ของ   ซึ่งเป็นศูนย์รวมผลิตผลการเกษตรภาคตะวันตก  
                นายมนูญ เตี๋ยวศรีทอง    ดําเนินการโดยสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จํากัด 
         
 

โครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผักปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
เป้าหมาย  : กลุ่มปลูกผักเกษตรอินทรีย์บ้านเขามะกา สังกัด สหกรณ์นิคมสระแก้ว จํากัด 
ตัวช้ีวัด :  1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการพัฒนาการดําเนินธุรกิจ 1 แห่ง 
    2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้น 
กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ : 
 1. จัดทํา Action plan ระบุข้ันตอน และช่วงเวลาการปฏิบัติงาน 
 2. ประสานผู้เกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
 3. ประสานสหกรณเ์ปูาหมาย เพื่อจัดอบรมให้ความรู้การผลิตพืชผักปลอดภัยตามระบบ GAP 
และการตรวจรับรองแบบกลุ่ม 
 4. ประสานสหกรณเ์ปูาหมาย เพื่อจัดอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการด้านการผลิต และ
การตลาดพืชผักปลอดภัย 
 5. ประสานงานส่งเสริมการขอรับรองมาตรฐาน การวางแผนการผลิต และจัดทําฐานข้อมูลของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 6. ประสานคู่ค้าผักปลอดภัยเพื่อหาช่องทางการตลาดให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ดําเนิน
ธุรกจิรวบรวมจําหน่ายผัก 
 7. ติดตามการดําเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ผลส าเร็จของงาน/โครงการ : 
   1. สมาชิกกลุ่มปลูกผักเกษตรอินทรีย์บ้านเขามะกา สังกัดสหกรณ์นิคมสระแก้ว จํากัด ได้รับรอง
มาตรฐาน GAP จํานวน 8 ราย 
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนนิงาน/  โครงการ : 
 1. การขอรับรองมาตรฐาน GAP ใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากเอกสารของสมาชิกไม่พร้อม และ
สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 
 2. ราคาขายผักของสมาชิกที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP ยังไม่แตกต่างจากผักท่ีปลูกแบบใช้
สารเคมีทั่วไป 

รูปภาพกิจกรรมตามโครงการ 
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 เมื่อวันอังคารที่ 8  ธันวาคม พ.ศ. 2558  นายศักดิ์เศวต  เศวตเวช ตําแหน่ง เจ้า
พนักงานการเกษตรชํานาญงาน สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี  ให้ความรู้ด้านการผลิต
พืชผักปลอดภัยตามระบบ GAP และการตรวจรับรองแบบกลุ่ม แก่สมาชิกกลุ่มปลูกผักเกษตรอินทรีย์บ้าน
เขามะกา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

วันพุทธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สมาชิกกลุ่มปลูกผักเกษตรอินทรีย์บ้านเขามะกา ศึกษาดูงาน
ต้นแบบแหล่งผลิตและการตลาดพืชผักปลอดภัย ณ สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดิน อําเภอวัง
น้ําเขียว จํากัด ตําบลวังน้ําเขียว อําเภอวังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา โดยมีนายอํานาจ  หมายยอดกลาง เป็น
ผู้บรรยาย 
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ชื่องาน/โครงการ : โครงการพัฒนาอาชีพให้แก่สหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เป้าหมาย :กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์การเกษตร ที่มีเกณฑ์การจัดชั้นระดับความเข้มแข็งในระดับชั้น  
ตัวช้ีวัด : สามารถจัดตั้งกลุ่มอาชีพการเกษตร ในสังกัดสหกรณก์ารเกษตร ชั้น 1 ได้อย่างน้อย 3 กลุ่ม 
กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ :  
 1. จัดทํา Action plan ระบุข้ันตอน และช่วงเวลาการปฏิบัติงาน 
 2. ประชาสัมพันธ์แผนงาน/โครงการให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดทําโครงการและกําหนดการประชุม 
 3. ขออนุมัติโครงการ การประชุมตามแผนงาน/โครงการ 
 4. จัดประชุมชี้แจงโครงการ และวิธีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ จํานวน 3 ครั้ง 
 5. ติดตาม และสรุปผลการดําเนินงาน ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ 
ผลส าเร็จของงาน/ โครงการ : 
 สามารถจัดตั้งกลุ่มอาชีพการเกษตร ในสังกัดสหกรณ์การเกษตร ชั้น 1 ได้จํานวน 3 กลุ่ม ดังนี้ 
  - กลุ่มผลิตผักผลไม้ปลอดภัย สังกัดสหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จํากัด 
  - กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านแสนสุข สังกัดสหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ จํากัด 
  - กลุ่มเกษตรผสมผสานเพ่ือความยั่งยืน สังกัด สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.
ก.ส.สระแก้ว จํากัด 
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนนิงาน/โครงการ : 
 - ไม่มี 

รูปภาพกิจกรรมประกอบโครงการ 

กลุ่มที่ 1 

จัดประชุมชี้แจงโครงการ และวิธีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม  
พ.ศ. 2559 ณ ที่ทําการสหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จํากัด ตําบลสระแก้ว อําเภอเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว 

ว่าที่ร้อยตรี เจน ศิริกําเนิด ตําแหน่ง นักวิชาการ                                                      
สหกรณ์ชํานาญการ  ชี้แจงวัตถุประสงค์ ในการ                                                                    
จัดฝึกอบรม และระเบียบว่าด้วยการดําเนินงาน                                                                      
กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ (กลุ่มผลิตผักผลไม้
ปลอดภัย)     
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นางสายรุ่ง สุวรรณพืชตําแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์                                                   
การเกษตรเมืองสระแก้ว จํากัด ชี้แจงและวาง                                                              
แนวทางการรวมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ การดําเนิน                                                      
กิจกรรมของกลุ่ม เพื่อกําหนดแนวทางการตลาด                                                         
ต่อไป (กลุ่มผลิตผักผลไม้ปลอดภัย)  

กลุ่มที่ 2 
จัดประชุมชี้แจงโครงการ และวิธีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.

2559 ณ บ้านไร่ ณ ชายแดน ตําบลคลองทับพริก อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางสุนีย์ วารุกะกุล ตําแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ชี้แจง ความเป็นมาของโครงการ 

และหลักเกณฑ์ วิธีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ ให้กับกลุ่มอาชีพการเกษตรใน สังกัด สหกรณ์
การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สระแก้ว จํากัด (กลุ่มเกษตรผสมผสานเพ่ือความยังยืน) 

กลุ่มที่ 3 
จัดประชุมชี้แจงโครงการ และวิธีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 

2559 ณ วัดแสนสุข ตําบลคลองน้ําใส อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 

 นายณัฐพงษ ์เจริญรัมย์ ตําแหน่ง นักวิชาการ                                                                
สหกรณป์ฏิบัติการ บรรยายให้ความรู้ การมีส่วน                                                              
ร่วม และการรวมกลุ่มดีอย่างไรให้แก่กลุ่มอาชีพ                                                    
การเกษตร (กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านแสนสุข) สังกัด                                                             
สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ จํากัด 

 
 
 
 
 
 

นายตฤณ วงศ์สุรินทร์ ตําแหน่งนักวิชาการ                                                             
สหกรณป์ฏิบัติการ บรรยายให้  ความรู้การ                                                               
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จัดทําบัญชีเบื้องต้น, บัญชีครัวเรือน ให้แก่                                                                   
กลุ่มอาชีพการเกษตร (กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านแสนสุข) 

 
 
 
 
โครงการ : โครงการการยกระดับคุณภาพผู้ผลิตสินค้าการเกษตร 
เป้าหมาย :  1. กลุ่มปลูกผักเกษตรอินทรีย์บ้านเขามะกา สังกัด สหกรณ์นิคมสระแก้ว จํากัด 
      2. สหกรณ์การเกษตรบ้านเขาดิน จํากัด 
ตัวช้ีวัด : สหกรณ์/กลุ่มเกษตร ได้รับการพัฒนาการดําเนินธุรกิจ จํานวน 2 แห่ง 
กิจกรรม/งานที่ด าเนินงาน : 
 1. จัดทํา Action plan ระบุข้ันตอน และช่วงเวลาการปฏิบัติงาน 
 2. ประสานผู้เกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
 3. ประสานกลุ่มเปูาหมายผู้ผลิต ผลผลิตทางการเกษตร และแปรรูป 
 4. จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ จํานวน 1 ครั้ง 
 5. จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา"ศักยภาพการผลิต " จํานวน 2 ครั้ง 
 6.ติดตาม และสรุปผลการดําเนินงานของกลุ่มเปูาหมายแล้วส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ผลส าเร็จของงาน/โครงการ : 
 1. สหกรณ์และกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร มีความรู้ความเข้าใจ การรวมกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ตามหลักการ และวิธีการสหกรณ์ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 
 2. สหกรณ์/กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพ
ผลผลิต/การแปรรูป และลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร เพ่ิมข้ึน 
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนนิงาน/  โครงการ : 

- ไม่มี 
รูปภาพกิจกรรมตามโครงการ 

การจัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ ครั้งที่ 1 
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 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ที่ทําการสหกรณ์การเกษตรบ้านเขาดิน 
จํากัด ภาพซ้ายมือ นายอาทร ชัยยันต์ ตําแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ ชี้แจงวัตถุประสงค์
โครงการในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้  
 ภาพขวามือ นายตฤณ วงศ์สุรินทร์ ตําแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เผยแพร่ให้
ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ให้แก่กลุ่มเปูาหมายโครงการฯ รวมทั้งระบบ
พัฒนาสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง เสริมสร้างเรียนรู้  เพ่ิมขีดความสามารถในด้านการบริหารการจัดการ 
การดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และการเชื่อมโยงธุรกิจ สหกรณ/์กลุ่มอาชีพ ดีอย่างไร 
 

การจดัอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา"ศักยภาพการผลิต " จ านวน 2 ครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 1 กลุ่มปลูกผักเกษตรอินทรีย์บ้านเขามะกา สังกัด สหกรณ์นิคมสระแก้ว จํากัด 
 เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ณ ศาลาประชาคมบ้านเขามะกา ตําบลศาลา
ลําดวน อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  ปราชญ์ชาวบ้านมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดเลย บรรยายเกษตร
อินทรีย์ภาคปฏิบัติ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในการปลูกผักอินทรีย์ในแปลง และวิธีการผลิต
สารอินทรีย์ที่ใช้ในแปลงผัก 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 2  สหกรณ์การเกษตรบ้านเขาดิน จํากัด 
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 เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559  สมาชิกผู้ปลูกผักสหกรณ์การเกษตรบ้านเขา
ดิน จํากัด ศึกษาดูงาน ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักสลัด  ณ หมู่บ้านคลองบง  (ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง) ตําบลวังน้ําเขียว อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนคราราชสีมา 
 
 
 
 
 

 
 
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพ่ือเป็นทุนสนับสนุนให้เกษตรกรพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เน้นนโยบายในการให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนา รวมพลังช่วยเหลือ ซึ่งกัน และกันในรูปแบบของกลุ่มเกษตรกร  เพ่ือปรับโครงสร้ างการผลิต 
การแปรรูป และการตลาด มีวัตถุ ประสงค์ครอบคลุมทั้งกลุ่มเกษตรกรที่สมาชิกทําการปลูกพืช กลุ่ม
เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ และกลุ่มเกษตรกรประเภทอ่ืนๆ ทําให้กลุ่มเกษตรกรยกระดับ การพัฒนาธุรกิจให้สูงขึ้น
จนสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ในการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้  ของสมาชิกกลุ่ม
เกษตรกร 

เปูาหมาย/ตัวชี้วัด กิจกรรม/งานที่ดําเนินการ ผลสําเร็จของงาน/โครงการ 
 
1. โครงการสนับสนุนสิ้นเชื่อ 
เพ่ือพัฒนากลุ่มเกษตรกร  
   วงเงินกู้ที่ได้รับจัดสรร 
จํานวน 2,846,660.- บาท  

 
   การจ่ายเงินกู้กองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร โครงการสนับสนุนสิ้นเชื่อ     
เพ่ือพัฒนากลุ่มเกษตรกร 
วัตถุประสงค์  
 

1.เพ่ือเป็นทุนในการจัดหาสินค้ามา
จําหน่าย     
2.เพ่ือเป็นทุนส่งเสริมการผลิตพืช 
 

เป้าหมาย กลุ่มเกษตรกร 8 แห่ง 
1. กลุ่มเกษตรกรทํานาท่าแยก  
2. กลุ่มเกษตรกรทําไร่วังน้ําเย็น  
3. กลุ่มเกษตรกรทําสวนวังสมบูรณ์ 
4. กลุ่มเกษตรกรทําไร่วังทอง  
5. กลุ่มเกษตรกรทํานาบ้านแก้ง    
6. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองสังข์  
7. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทับพริก  

     
   กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสระแก้ว ที่เข้าร่วม
โครงการสนับสนุนสิ้นเชื่อ  เพ่ือพัฒนากลุ่มเกษตรกร
จํานวน 8 แห่ง  มีเงินทุนในการดําเนินงานการ
จัดหาสินค้ามาจําหน่าย และทุนส่งเสริมการผลิตพืช 
เป็นเงินทั้งสิ้น  จํานวน  2,091,640.-  บาท         
มีรายละเอียดดังนี้ 
1.เพ่ือเป็นทุนในการจัดหาสินค้ามาจําหน่าย     
     1.1 กลุ่มเกษตรกรทําไร่วังน้ําเย็น           

จํานวน 300,000.-  บาท 
2.เพ่ือเป็นทุนส่งเสริมการผลิตพืช 

2.1 กลุ่มเกษตรกรทํานาท่าแยก             
จํานวน  200,000.-  บาท  

2.2 กลุ่มเกษตรกรทําสวนวังสมบูรณ์         
จํานวน   300,000.-  บาท 

2.3 กลุ่มเกษตรกรทําไร่วังทอง                    
จํานวน  300,000.-  บาท 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
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8. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เมืองไผ่ 
 
 

2.4 กลุ่มเกษตรกรทํานาบ้านแก้ง               
จํานวน   100,000.-  บาท 

2.5 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองสังข์   
จํานวน   673,300.-  บาท 

2.6 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทับพริก     
จํานวน   118,340.-  บาท 

2.7 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เมืองไผ่           
จํานวน  100,000.-  บาท 

 
เปูาหมาย/ตัวชี้วัด กิจกรรม/งานที่ดําเนินการ ผลสําเร็จของงาน/โครงการ 
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2.  โครงการสร้ า ง
ความเข้มแข็งให้กับ
กลุ่มเกษตรกร เพ่ือ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนใน
ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ
การตลาด  
       วงเงินกู้ที่ได้รับ
จั ด ส ร ร  จํ า น ว น 
4,481,000.-  บาท  

      การจ่ายเงินกู้กองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนในการผลิตและการตลาด 
วัตถุประสงค์  
 

1.เพ่ือเป็นทุนในการจัดหาสินค้ามา
จําหน่าย     
2.เพ่ือเป็นทุนส่งเสริมการผลิตพืช 
 

เป้าหมาย กลุ่มเกษตรกร  12  แห่ง 
1.  กลุ่มเกษตรกรทํานาท่าแยก  
2.  กลุ่มเกษตรกรทําไร่วังน้ําเย็น  
3.  กลุ่มเกษตรกรทําสวนวังสมบูรณ์ 
4.  กลุ่มเกษตรกรทําไร่วังทอง  
5.  กลุ่มเกษตรกรทํานาบ้านแก้ง    
6.  กลุ่มเกษตรกรทํานาเขาฉกรรจ์ 
7.  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์คลองน้ํา
ใส  
8.  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนอง
สังข์  
9.  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หันทราย 
10.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทับพริก  
11.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เมืองไผ่ 
12.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปุาไร่ 
 
 
 
 
 
 

     กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสระแก้ว ที่เข้าร่วมโครงการ
สนับสนุนสิ้นเชื่อ เพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร จํานวน 12 แห่ง มี
เงินทุนในการดําเนินงานการจัดหาสินค้ามาจําหน่าย และทุน
ส่งเสริมการผลิตพืช เป็นเงินทั้งสิ้น  จํานวน  4,481,000.-  
บาท         มีรายละเอียดดังนี้ 
1.เพ่ือเป็นทุนในการจัดหาสินค้ามาจําหน่าย     

1.1   กลุ่มเกษตรกรทําไร่วังน้ําเย็นจํานวน 500,000บาท 
2.เพ่ือเป็นทุนส่งเสริมการผลิตพืช 

2.1   กลุ่มเกษตรกรทํานาท่าแยกจํานวน 531,000.-บาท  
2.2   กลุ่มเกษตรกรทําสวนวังสมบูรณ์จํานวน 500,000.-  

บาท 
2.3   กลุ่มเกษตรกรทําไร่วังทอง จํานวน 450,000.-บาท 
2.4   กลุ่มเกษตรกรทํานาบ้านแก้ง               จํานวน   

200,000.-  บาท 
2.5   กลุ่มเกษตรกรทํานาเขาฉกรรจ์        จํานวน   

300,000.-  บาท 
2.6   กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์คลองน้ําใส     จํานวน   

400,000.-  บาท 
2.7   กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองสังข์   จํานวน   

800,000.-  บาท 
2.8   กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หันทราย     จํานวน   

200,000.-  บาท 
2.9   กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทับพริก           จํานวน  

200,000.-  บาท 
2.10 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เมืองไผ่     จํานวน   

200,000.-  บาท 
2.11 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปุาไร่           จํานวน  

200,000.-  บาท 

ปัญหา อุปสรรค์ในการดําเนินงาน 
1. เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรฯ มีงบประมาณท่ีจํากัด จึงทําให้ได้รับการจัดสรรวงเงินกู้ในจํานวนที่น้อย ทําให้ไม่

เพียงพอสําหรับกลุ่มเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนเงินทุน 
2. เมื่อกลุ่มเกษตรกรส่งชําระหนี้คืนทําให้ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจจึงขาดความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 

เพราะโครงการมีเงินทุนอยู่อย่างจํากัด 

กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
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การด าเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและ
การตลาดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
เงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ 
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         เงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ เป็นเงินที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 
2511  กําหนดอัตราการเรียกเก็บจากบุคคลที่เข้ามาใช้ประโยชน์หรือทําประโยชน์จากที่ดิน หรือทรัพย์สิน
อ่ืนของนิคมสหกรณ์ในระยะเวลาชั่วคราว จะต้องจ่ายเงินตามอัตราการเก็บเงินค่าบํารุงนิคมสหกรณ์ ตามที่
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กําหนดตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บเงิน
ค่าบํารุงนิคมสหกรณ์ สําหรับการเข้าหาประโยชน์ ภายในเขตนิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2535 

เปูาหมาย/ตัวชี้วัด กิจกรรม/งานที่ดําเนินการ ผลสําเร็จของงาน/โครงการ 
 
1. เงินรายได้ของนิคม
สหกรณ์  
   
 
 
 
 
 

    
     เงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ ซึ่งกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ได้อนุมัติแผนการกู้เงินรายได้ของนิคม
สหกรณ์  จํานวน  3  สหกรณ์ จํานวนเงิน 
6,000,000.- บาท ดังนี้ 
วัตถุประสงค์  
 

1.เพ่ือเป็นทุนในการรวบรวมผลผลิต     
2.เพ่ือเป็นทุนจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงมาจําหน่าย 
 

เป้าหมาย สหกรณ์  3 แห่ง 
 

1.  สหกรณ์นิคมวังน้ําเย็นหนึ่ง 
2.  สหกรณ์นิคมวังน้ําเย็นสอง 
3.  สหกรณ์นิคมสระแก้ว 
 

 
    การให้กู้เงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ 
คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้เงินรายได้ของนิคม
สหกรณ์  จํานวน  2  สหกรณ์  จํานวนเงิน 
3,000,000.- บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
1. เพ่ือเป็นทุนในการรวบรวมผลผลิต 

1.1. สหกรณ์นิคมวังน้ําเย็นหนึ่ง              
จํานวน 2,000,000.-  บาท 

2. เพื่อเป็นทุนจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงมาจําหน่าย 
2.1. สหกรณ์นิคมสระแก้ว                      

จํานวน 1,000,000.-  บาท 
 
 

ปัญหา อุปสรรค์ในการดําเนินงาน 
 

1. เงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ มีวงเงินกู้ที่จํากัดตามปริมาณเงินของนิคมสหกรณ์ท่ีอยู่  ทําให้สหกรณ์ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ของ
นิคมสหกรณ์นั้น จะต้องกู้ตามวงเงินที่มีอยู่ บางครั้งอาจจะไม่เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

2. เมื่อสหกรณ์ไม่สามารถชําระหนี้เงินกู้ได้ ทําให้เงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ขาดเงินทุนมาหมุนเวียนในการให้กู้แก่สหกรณ์
อ่ืนในเขตนิคมสหกรณ์ ทําให้สหกรณ์ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ 

 
 
 

 
 
 
 
มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2558/59 ของสมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
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 รัฐบาลมีนโยบายในการดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลดต้นทุน
การผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกร รายย่อย ตลอดจนการใช้
กลไกตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตรกรที่ตกต่ํา สําหรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิต  เพื่อ
เป็นการบรรเทาภาระต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิกตามนโยบายรัฐบาล และให้มีรายได้เพียงพอ เพ่ือ
หมุนเวียนใช้จ่ายในครัวเรือน 

เปูาหมาย/ตัวชี้วัด กิจกรรม/งานที่ดําเนินการ ผลสําเร็จของงาน/โครงการ 
 
1. มาตรการลดดอกเบี้ย
เงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าว ปีการผลิต 
2558/59 ของสมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
จํานวน 648 ราย  
 
   
 
 
 
 
 

    
     มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 
2558/59 ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร  จํานวน 648 ราย มูลหนี้ต้น
เงินจํานวน 32,814,240.35 บาท ดังนี้ 
วัตถุประสงค์  
 

1.เพ่ือชดเชยตามมาตรการลดดอกเบี้ย
เงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี การผลิต 
2558/59      
 
 

เป้าหมาย สหกรณ์  8  แห่ง 
 

1. สหกรณ์การเกษตรตาพระยา  
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว  
3. สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ  
4. สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ คลองน้ําใส 
5. สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร   
6. สหกรณ์นิคมวังน้ําเย็นหนึ่ง 
7. สหกรณ์นิคมสระแก้ว  
8. สหกรณ์ศุภนิมิตอรัญประเทศร่วมใจ

พัฒนา 
   

 
    ผลการเบิกเงินชดเชยตามมาตรการลดดอกเบี้ย
เงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2558/59 
ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  จํานวน 648 
ราย  จํานวน  8  สหกรณ์  จํานวนเงิน  
478,222.23  บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
1. เพ่ือชดเชยตามมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี การผลิต 2558/59      

1.1 สหกรณ์การเกษตรตาพระยา  
- จํานวนสมาชิก 149 ราย  
- มูลหนี้ต้นเงิน 5,142,000.- บาท 
- ชดเชยดอกเบี้ย จํานวน 77,343.52 บาท 

1.2 สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว  
- จํานวนสมาชิก 143 ราย  
- มูลหนี้ต้นเงิน 8,284,671.- บาท 
- ชดเชยดอกเบี้ย จํานวน 117,315.55 บาท 

1.3 สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ 
- จํานวนสมาชิก 82 ราย  
- มูลหนี้ต้นเงิน 5,272,000.- บาท 
- ชดเชยดอกเบี้ย จํานวน 76,750.37 บาท 

1.4 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ คลองน้ําใส 
- จํานวนสมาชิก 78 ราย  
- มูลหนี้ต้นเงิน 5,108,965.21 บาท 
- ชดเชยดอกเบี้ย จํานวน 75,707.56 บาท 

1.5 สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร  
- จํานวนสมาชิก 74 ราย  
- มูลหนี้ต้นเงิน 3,880,000.- บาท 
- ชดเชยดอกเบี้ย จํานวน 57,865.96 บาท 
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1.6 สหกรณ์นิคมวังน้ําเย็นหนึ่ง 
- จํานวนสมาชิก 62 ราย  
- มูลหนี้ต้นเงิน 3,094,604.14.- บาท 
- ชดเชยดอกเบี้ย จํานวน 43,203.18 บาท 

1.7 สหกรณ์นิคมสระแก้ว  
- จํานวนสมาชิก 36 ราย  
- มูลหนี้ต้นเงิน 1,455,000.- บาท 
- ชดเชยดอกเบี้ย จํานวน 21,560.09 บาท 

1.8 สหกรณ์ศุภนิมิตอรัญประเทศร่วมใจพัฒนา 
- จํานวนสมาชิก  24 ราย  
- มูลหนี้ต้นเงิน  577,000.- บาท 
- ชดเชยดอกเบี้ย จํานวน  8,476.- บาท 

 
ปัญหา อุปสรรค์ในการดําเนินงาน 
 

1. สหกรณ์ไม่เข้าใจในเงื่อนไขของโครงการ ทําให้การดําเนินการเกิดความล่าช้าและเกิดความคลาดเคลื่อนในการขอเบิก
เงินชดเชยดอกเบี้ยให้กับสมาชิกของสหกรณ์ 

2. การตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์ท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58 เกิดความ
ล่าช้า เนื่องจากจะต้องประสานงานกับสํานักงานเกษตรจังหวัดเพ่ือดําเนินการตรวจสอบรายชื่อของสมาชิก เนื่องจากมี
สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจํานวนมาก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว                             
ปีการผลิต 2558/59 
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ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบัน

เกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบัน

เกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

โครงการจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการคุ้มครองระบบสหกรณ์ ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์และผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ปี 2559 

กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
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************************************* 
1.  ชื่อโครงการ :  โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการคุ้มครองระบบสหกรณ์ ระหว่างเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์และผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ปี 2559 

2.  วัตถุประสงค์     
 2.1  เพ่ือให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการคุ้มครองสหกรณ์ระบบสหกรณ์ 
 2.2  เพื่อกําหนดเปูาหมายแนวทาง และวิธีการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องรายสหกรณ์ 
 2.3  เพ่ือให้มีการถ่ายทอดเทคนิคและประสบการณ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในลักษณะการบูร -ณา
การร่วมกัน 
 2.4 เพ่ือให้งานกํากับ และการตรวจการสหกรณ์เกิดประสิทธิภาพ 
 2.5  เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้และระดมสมองร่วมกัน 

3.  เป้าหมาย 
  ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วยผู้ตรวจการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจการและผู้เกี่ยวข้องสหกรณ์ใน
จังหวัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และผู้เข้าร่วมประชุม รวม 10 คน 

4. วิธีการด าเนินงาน 
 4.1 ประสานงานผู้ตรวจการสหกรณ์ เจ้าหน้าทีกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมตามโครงการฯ จํานวน 10 คน 
 4.2 เสนอโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 4.3 จัดทําหนังสือนัดประชุม โดยกําหนดวัน เวลา และสถานที่ โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการ เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมเตรียมข้อมูลที่จะนํามาใช้ในการประชุม 
 4.4 รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการฯ 
5. ผลส าเร็จของงาน/โครงการ 
 สามารถกําหนดเปูาหมายแนวทาง วิธีการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ได้ และ  
ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ด้านการคุ้มครองระบบสหกรณ์  

5. ปัญหาและอุปสรรค 
 - ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 

1. การประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์  
**************************** 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ ปี 2559 
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2. วัตถุประสงค ์
 2.1  เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ และแนวทางการตรวจการสหกรณ์ตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 2.2 เพ่ือลดปัญหาทุจริตและข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัดสระแก้ว  

3. เป้าหมาย 
 ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วยผู้ตรวจการสหกรณ์ 10 คน เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจการสหกรณ์ จํานวน 4 
คน และข้าราชการสํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จํานวน 8 คน รวม 22 คน 
4. วิธีการด าเนินงาน 
 4.1  ประสานงานผู้ตรวจการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจการสหกรณ์ และข้าราชการสํานักงาน
สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จํานวน 22 คน 
 4.2  เสนอโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ปี 2559 

4.3  จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติการตรวจการสหกรณ์ 
4.4  รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการฯ 

5. ผลส าเร็จของงาน/โครงการ 
 ข้าราชการและพนักงานราชการ ของสํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เพิ่มองค์ความรู้แนว
ทางการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและลดปัญหาทุจริตที่จะเกิดขึ้นเป็นข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
6. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ 
  - ไม่มี 
 

 
2. ประชุมเพื่อก าหนดเป้าหมายแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องรายสหกรณ์ 

******************************* 
1. ชื่อโครงการ  :   โครงการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือกําหนดเปูาหมาย แนวทาง และวิธีการแก้ไขปัญหา 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อกําหนดเปูาหมายแนวทาง และวิธีการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องรายสหกรณ์ 
 2.2  เพื่อให้มีการถ่ายทอดเทคนิคและประสบการณ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในลักษณะการบูร-ณา
การร่วมกัน 
 2.3  เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้และระดมสมองร่วมกัน 
3.  เป้าหมาย 
 ผู้เข้าประชุม  ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจการและผู้เกี่ยวข้องสหกรณ์ในจังหวัด เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ และผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รวม 10 คน 
4.  วิธีการด าเนินงาน 
 4.1  ประสานงาน เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจการสหกรณ์และผู้เกี่ยวข้องสหกรณ์ในจังหวัด เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ และผู้สอบบัญชีสหกรณ์ จํานวน 10 คน 
 4.2  เสนอโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือกําหนดเปูาหมาย แนวทาง และวิธีการแก้ไขปัญหา
ข้อบกพร่อง ปี 2559 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมเตรียมข้อมูลที่จะนํามาใช้ใน
การประชุม 
 4.3  รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 
5. ผลส าเร็จของงาน/โครงการ 
 1.  สามารถกําหนดเปูาหมาย แนวทาง และวิธีการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องรายสหกรณ์ได้ 
 2.  ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จากการบูรณาการร่วมกัน 
 3.  สร้างกิจกรรมการระดมสมองร่วมกันและรวบรวมองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องได้ 

5. ปัญหาและอุปสรรค 

 - ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. จัดอบรมให้ความรู้การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน 

************************* 
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1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ตรวจการสหกรณ์ หลักสูตร “การอ่านและวิเคราะห์งบ
การเงิน การกํากบัและคุ้มครองระบบสหกรณ์ ปี 2559”  

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ให้แก่บุคลากรของสหกรณ์ 
  2.2  เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสหกรณ์ 
  2.3  เพ่ือทําความเข้าใจถึงขั้นตอน วิธีการดําเนินการกรณีสหกรณ์ เกิดข้อบกพร่อง มีพฤติกรรม

หรือการกระทําท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือดําเนินการนอกกรอบวัตถุประสงค์ 
  2.4  เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันในการวางแนวทางการปูองกันและการแก้ไขปัญหา

การเกิดข้อบกพร่อง รวมถึงทุจริตในสหกรณ์ 
3. เป้าหมาย 
 ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วยผู้ตรวจการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจการและผู้เกี่ยวข้องสหกรณ์ใน
จังหวัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และผู้เข้าร่วมประชุม รวม 22 คน 

4. วิธีการด าเนินงาน 
  4.1  ประสานงานผู้ตรวจการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจการและผู้เกี่ยวข้องสหกรณ์ในจังหวัด

และ ผู้เข้าร่วมประชุม รวม  22  คน 
  4.2  เสนอโครงการ ปี 2559 
  4.3  จัดทําหนังสือนัดประชุม โดยกําหนดวัน เวลา และสถานที่  
  4.4  รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 

5. ผลส าเร็จของงาน/โครงการ 
 มีผู้เข้าประชุมจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ตรวจการสหกรณ์ หลักสูตร “การอ่านและวิเคราะห์งบ
การเงิน การกํากับและคุ้มครองระบบสหกรณ์” ปี 2559 จํานวน 20 คน 
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1. ประชุมการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
************************************************ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชุมคณะทํางานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ) ปี 2559 
 เนื่องด้วยในปัจจุบันมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบปัญหาข้อบกพร่อง มีการร้องเรียนการที่
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไม่สามารถดําเนินงานเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ของสมาชิกสหกรณ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับสํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้วได้รับแผนปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดําเนินงาน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) เป็นประจําทุกเดือน ดังนั้น สํานักงานสหกรณ์จังหวัด
สระแก้วจึงได้จัดทําโครงการจัดประชุมคณะทํางานดังกล่าวขึ้น เพ่ือให้คําแนะนําและติดตามการแก้ไข
ข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความก้าวหน้ามีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กําหนดไว้  
2. วัตถุประสงค์  

 2.1  เพ่ือกําหนดเปูาหมายแนวทาง และวิธีการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องรายสหกรณ์ 
 2.2  เพ่ือให้การถ่ายทอดเทคนิคและประสบการณ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในลักษณะการบูรณาการร่วมกัน 
 2.3  เพ่ือให้งานกํากับ และการตรวจการสหกรณ์เกิดประสิทธิภาพ 
 2.4  เพ่ือเป็นการรวบรวมองค์ความรู้และระดมสมองร่วมกัน 

2. เป้าหมายของโครงการ 
       ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วยคณะทํางานระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม รวม 15 คน 
3. วิธีการด าเนินงาน 
 3.1 จัดทําโครงการประชุมคณะทํางานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) 
 3.2 เชิญคณะทํางานมาประชุมติดตามการแห้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ โดยกําหนดวัน เวลา 
และสถานที่ โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ 

3.4 จัดทําวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดของข้อมูลที่บรรจุในวาระการประชุม 
 3.4 ทําหนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ดําเนินการตามมติที่ประชุม 
4. ผลส าเร็จของงาน/โครงการ 
 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว มีการจัดประชุมฯ ทั้งสิ้น  4  ครั้งทําให้
สามารถกําหนดแนวทาง และวิธีการแก้ปัญหาข้อบกพร่องรายสหกรณ์ของจังหวัดสระแก้ว เพ่ือการแก้ไขได้ 
และมีการถ่ายทอดเทคนิค ประสบการณ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน ทําให้งานกํากับและการตรวจการ
สหกรณ์เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการรวบรวมองค์ความรู้และระดมสมองร่วมกัน 
5. ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 - ไม่มี 
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ประชุมการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
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          7.ประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์อย่างยั่งยืน 
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กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ        
 1.   ดําเนินการออกหนังสืออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในที่ดิน  (กสน. 3 )  
 2.   ดําเนินการออกหนังสือแสดงการทําประโยชน์ในที่ดิน  (กสน. 5 ) 

3.   สํารวจรอบ-รายแปลงพ้ืนที่จัดรูปที่ดินที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปแผนที่4.   
ผลส าเร็จของงาน/โครงการ 

รายละเอียดงานที่ทํา ตัวชี้วัด แผน ผลสําเร็จที่เกิดข้ึน 

1. ดําเนินการออกหนังสืออนุญาตให้
เข้าทําประโยชน์ในที่ดิน(กสน.3) 

 

พ้ืนที่ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์
ในที่ดิน(กสน.3)แล้วเสร็จเมื่อเทียบกับแผน 

1,400ไร่ 745-1-94 

2.ดําเนินการออกหนังสือรับรองการ
ทําประโยชน์ในที่ดิน (กสน.5) 
 

พ้ืนที่ออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ใน
ที่ดิน (กสน.5)แล้วเสร็จเมื่อเทียบกันแผน 

1,600 ไร่ 1,054-3-0 

3. สํารวจวงรอบ-รายแปลงพ้ืนที่จัด
รูปที่ดินที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปแผนที่  

สํารวจวงรอบ-รายแปลงพ้ืนที่จัดรูปที่ดินที่
ยังไม่ได้ขึ้นรูปแผนที่แล้วเสร็จเมื่อเทียบกับ
แผน 

1,000 ไร่ 243-0-0 

 
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนนิงาน/โครงการ      
 1.  ขาดแคลนบุคลากรในการสํารวจวงรอบ รายแปลง ทําให้ไม่สามาร๔ดําเนินการตามแผนงานได้
สําเร็จ  
          2.  ต้องรอแผนที่จากกรมฯส่งมาให้ จึงจะดําเนินการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ใน
ที่ดิน(กสน.3) และการออกหนังสือสิทธิ์ในการทําประโยชน์ในที่ดิน  ( กสน.5) เมื่อแผนที่มาล่าช้า  จึง
ดําเนินการออกหนังสืออนุญาตให้ทําประโยชน์ในที่ดิน ( กสน.3 ) และ การออกหนังสือรับรองแสดงการทํา
ประโยชน์ ( กสน.5 ) ไม่ได้ตามแผนงาน       
          3.  เมื่อได้แผนที่มาแต่ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรับทราบได้ทั่วถึง ทําให้สมาชิกไม่ได้เข้า
มาติดต่อดําเนินการ จึงไม่สามารถออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดิน (กสน.3) และ การออก
หนังสือแสดงการทําประโยชน์ใน ( กสน.5 )  
 
 
 
 
 
 

นิคมสหกรณ์วังน้ าเย็น 
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ผลการด าเนินงานโครงการส าคัญตามนโยบาย 
1.   กิจกรรม  ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์: CPS 
 นิคมสหกรณ์วังน้ําเย็น  ปัจจุบันเป็นหน่วยงานราชการ่าวนภูมิภาค  สังกัดสํานักงานสหกรณ์
จังหวัดสระแก้ว กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสระแก้ว เป็นหน่วยงานภาครัฐมี
ภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่
บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรทั่วไป  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง ดังนี้ 
 1.  ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่และภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 2.  ดําเนินงานตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์(Cooperatives Promotion System : CPS) 
 3.  ดําเนินการตามแนวทางกํากับ ดูแลและคุ่มครองระบบสหกรณ์ 
 4.  ผลักดันให้สหกรณ์ดําเนินการตามแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 
 5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทุกแห่งในหน่วยงาน 
 ปัจจุบันมีสหกรณ์ในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์วังน้ําเย็น ได้แก่ 

1.  สหกรณ์นิคมวังน้ําเย็นหนึ่ง จํากัด 
2.  สหกรณ์นิคมวังน้ําเย็นสอง จํากัด 
3.  สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด 
5. ชุมนุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมและแปรรูปผลิตภัณฑ์โคนม ( 2010 ) จํากัด 

2.   เป้าหมาย / ตัวชี้วัด 
 2.1  ตัวชี้วัด 
  2.1.1  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดําเนินการตามหลักการ  วิธีการสหกรณ์และกฎหมาย
สหกรณ์รวมทั้งกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.1.2  สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมขึ้นร้อยละ3 เมื่อเทียบผลการดําเนินงานปี 
2557 
  2.1.3  กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมขึ้นร้อยละ1เมื่อเทียบกับผลการ
ดําเนินงาน 2557 
  2.1.4 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานร้อยละ 
100  
3.   กิจกรรม / งานที่ด าเนินการ 
  ปัจจุบันมีสหกรณ์ในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์วังน้ําเย็น ได้แก่ 

1. สหกรณ์นิคมวังน้ําเย็นหนึ่ง จํากัด 
2.  สหกรณ์นิคมวังน้ําเย็นสอง จํากัด 
3.  สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด 
5. ชุมนุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมและแปรรูปผลิตภัณฑ์โคนม ( 22010 ) จํากัด 
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4.   ผลส าเสร็จของงาน / โครงการ 
รายละเอียดตัวชี้วัด ผลสํารวจการดําเนินงาน ร้อยละของความสําเร็จ 

1.สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ดําเนินการตามหลักการ วิธีการ
สหกรณ์และกฎหมายสหกรณ์ 
รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

สหกรณ์ในกํากับดูแลดําเนินการ
ตามหลักการ วิธีการสหกรณ์และ
กฎหมายสหกรณ์รวมทั้งกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องจํานวน 5 แห่ง 

ร้อยละ 100 

2.สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สหกรณ์ในกํากับดูแลผ่านเกณฑ์
มาตรฐานจํานวน 5 แห่ง 

ร้อยละ 100 

3.สหกรณ์และกลุ่มเกษตรได้รับ
การส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 

สหกรณ์ในกํากับดูแลได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงาน จนวน 5 แห่ง 

ร้อยละ 100 

ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดําเนินการตามหลักการ วิธีการสหกรณ์และกฎหมายสหกรณ์ร่วมทั้ง

กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง         

รายละเอียดตัวชี้วัด รายละเอียดการดําเนินงาน ผลสําเสร็จของงาน 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ดําเนินการตามหลักการ วิธีการ
สหกรณ์และกฎหมายสหกรณ์ 
รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

-กํากับดูแล และส่งเสริมการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ตาม
อํานาจ หน้าที่และภารกิจและ
กรมส่งเสริมสหกรณ์-กํากับดูแล 
และส่งเสริมสหกรณ์ตามแนวทาง
กํากับ ดูแลและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์-กํากับดูแล และส่งเสริม
สหกรณ์ตามหลักการ วิธีการ
สหกรณ์และกฎหมายสหกรณ์ 
รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

สหกรณ์ในกํากับดูแลจํานวน 5 
แห่ง ดําเนินการตามหลักการ 
วิธีการสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ทั้ง 5 แห่ง 

2. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

รายละเอียดตัวชี้วัด รายละเอียดการดําเนินงาน ผลสําเสร็จของงาน 

สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน -ส่งเสริมและแนะนําสหกรณ์ให้ผ่าน
เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน ทั้ง 7 ข้อ 

สหกรณ์กํากับดูแล จํานวน 5 แห่ง 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทั้ง 5 แห่ง 
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ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ 
สหกรณ์ในความรับผิดชอบ ปี 

2557 
ปี2558 ปี 2559 

1.สหกรณ์นิคมวังน้ําเย็นหนึ่ง จํากัด ดีมาก ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.สหกรณ์นิคมวังน้ําเย็นสอง จํากัด ดีมาก ดีมาก ดีเลิศ 

3.สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

4.สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด ดีเลิศ ดีมาก ดีเลิศ 

5.ชุมนุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมและแปรรูปผลิตภัณฑ์โคนม(2010)  ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 
3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน 

รายละเอียดตัวชี้วัด รายละเอียดการดําเนินงาน ผลสําเสร็จของงาน 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงาน 

-ดําเนินการตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์
(Cooperatives Promotion System : 
CPS) 

 -ส่งเสริมและผลักดันให้สหกรณ์ดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 3          

-ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทุกแห่งใน
หน่วยงาน 

สหกรณ์ในกํากับดูแล 
จํานวน 5 แห่งได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงาน ทั้ง 5 แห่ง 
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ผลการด าเนินงานโครงการส าคัญตามนโยบาย       

กิจการนิคมสหกรณ์วังน้ําเย็น  ปัจจุบันเป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค  สังกัดสํานักงาน
สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสระแก้ว เป็นหน่วยงาน
ภาครัฐมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรทั่วไป  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง
ปัจจุบันมีสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์วังน้ําเย็น ได้แก่  

1.  สหกรณ์นิคมวังน้ําเย็นหนึ่ง จํากัด ประกอบด้วย จํานวนกลุ่มสมาชิก 15 กลุ่ม  
2. สหกรณ์นิคมวังน้ําเย็นสอง จํากัด ประกอบด้วย จํานวนกลุ่มสมาชิก 40 กลุ่ม  
3.  สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด             ประกอบด้วยจํานวนกลุ่มสมาชิก 14 กลุ่ม  
4. สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด    

 5. ชุมนุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมและแปรรูปผลิตภัณฑ์โคนม ( 2010 ) จํากัด                
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด         
 2.1  ตัวชี้วัด          

2.1.1 จํานวนสหกรณ์การเกษตรและ สหกรณ์นิคมที่เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก 
จํานวน 3 แห่ง     .         

2.1.2 จําวนวนกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกสรและกลุ่มสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุม 
จํานวน 69 กลุ่ม 

 2.2  เปูาหมาย 
        2.2.1 ประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตร 
  - จํานวนสหกรณ์การเกษตร 
  - จํานวนกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตร(ร้อยละ 50 ของจํานวนกลุ่มสมาชิกในสหกรณ์
แต่ละแห่ง) 
        2.2.2 ประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์นิคม 
  - จํานวนสหกรณ์นิคม 
กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ         

1. ประชุมกลุ่มสมาชิก สหกรณ์การเกษตร 1 แห่ง จํานวน 14 กลุ่ม    
2. ประชุมกลุ่มสมาชิก สหกรณ์นิคม 2 แห่ง จํานวน 55 กลุ่ม 
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ผลส าเร็จของงาน/โครงการ 
รายละเอียดตัวชี้วัด รายลเอียดการดําเนินงาน ผลสําเร็จของงาน 

1.จํานวนสหกรณ์การเกษตรและ 
สหกรณ์นิคมที่เข้าร่วมประชุม
กลุ่ม 
สมาชิก จํานวน 3 แห่ง 

-เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก
สหกรณ์ 
การเกษตร จํานวน 1 แห่ง 
-เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก
สหกรณ์ 
นิคม จํานวน 2 แห่ง 

ร้อยละ 100 

2.จํานวนกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ 
การเกษตรและกลุ่มสมาชิก 
สหกรณ์ท่ีเข้าร่มประชุม 
จํานวน 69 กลุ่ม 

-เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรและกลุ่ม
สมาชิกสหกรณ์นิคมในความ
รับผิดชอบ จํานวน 67 กลุ่ม 

ร้อยละ 100 

 
ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 

1. ประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตร 
รายละเอียดตัวชี้วัด รายลเอียดการดําเนินงาน ผลสําเร็จของงาน 

-จํานวนสหกรณ์การเกษตร 
-จํานวนกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ 
การเกษตร(ร้อยละ 50 ของ
จํานวนกลุ่มสมาชิกในสหกรณ์แต่
ละแห่ง) 

-เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกของ
สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จํากัด 
จํานวน 1 แห่ง 
มีกลุ่มสมาชิกจํานวน 14 กลุ่ม 

สามารถเข้าร่วมประชุมกลุ่ม 
สมาชิกของสหกรณ์โคนมวังน้ํา
เย็น จํากัด ได้ 14 กลุ่ม 
(ร้อยละ 100) 

๒. ประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์นิคม 
รายละเอียดตัวชี้วัด รายลเอียดการดําเนินงาน ผลสําเร็จของงาน 

-จํานวนสหกรณ์นิคม 
-จํานวนกลุ่มสมาชิกสหกรณ์นิคม 
(ร้อยละ100ของจํานวนกลุ่ม
สมาชิกในสหกรณ์แต่ละแห่ง) 

-เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกของ
สหกรณ์นิคมวังน้ําเย็นหนึ่ง จํากัด 
จํานวน 1 แห่ง มี กลุ่มสมาชิก 
จํานวน 15 กลุ่ม 
-เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกของ
สหกรณ์นิคมวังน้ําเย็นสอง จํากัด 
จํานวน 1 แห่ง มีกลุ่มสมาชิก  
จํานวน 40 กลุ่ม 

-เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกของ
สหกรณ์นิคมวังน้ําเย็นหนึ่ง จํากัด 
จํานวน 1 แห่ง มีกลุ่มสมาชิก 
จํานวน 15 กลุ่ม สามารถเข้าร่วม 
ประชุมได้ 13 กลุ่ม ( ร้อยละ 
86.67) 
-เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกของ
สหกรณ์นิคมวังน้ําเย็นสอง จํากัด 
จํานวน 40 กลุ่ม ( ร้อยละ 100 ) 
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ผลการด าเนินงานโครงการส าคัญตามนโยบาย 
โครงการอนุรักษ์วังน้ําเย็น  สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์  เพื่อดําเนินการขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรมกลุ่มสมาชิก  เพ่ือการอนุรักษ์และการ
ใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในเขตนิคมสหกรณ์วังน้ําเย็น ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาอาชีพ 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและใช้ประโยชน์จากพันธุ์ไม้หายาก  พันธุ์ไม้ที่เคยมีในท้องถิ่น และใช้ประโยชน์จาก
พันธุ์จากพันธุกรรมพืชแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการให้มีความเข้าใจ ด้านการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์จาก
พันธุ์พืช การจัดทําแปลงสาธิตแปลงเรียนรู้ เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยรวบรวมพันธุ์พืชพ้ืนถิ่นที่สําคัญมา
ปลูกและบํารุงรักษาไว้ โดยสมาชิกมีส่วนร่วมในการปลูก การดูแลรักษา ทั้งนี้เพ่ือเป็นตัวอย่างการเรียน 
และขยายผลไปสู่ในแปลงพ้ืนที่ของเกษตรกรตลอดจนการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชในการสร้างรายได้ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืช ไปสู่การพัฒนาอาชีพ 

2. จัดให้มีแปลงสาธิตอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามแนวทางของ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
รวบรวมพันธุ์พืชหายาก พันธุ์พืชที่เคยมีในท้องถิ่น เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และขยายผล
ไปสู่เกษตรกร   
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1.  การออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ 
หลักการและเหตุผล     กรมส่งเสริมสหกรณ์  ได้พิจารณาดําเนินการจัดตั้งนิคมสหกรณ์มาตั้งแต่ปี 2485 
ถึงปัจจุบัน โดยใช้พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2485 และพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือ
การครองชีพ พ.ศ. 2511 ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน การจัดนิคมสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์มีปัญหา
ที่ต้องแก้ไขอยู่เป็นประจํา และการแก้ไขอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอันเนื่องมาจากการนําที่ดินมาจัดนิคมสหกรณ์ 
การออกพระราช กฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ การสํารวจ และการจัดทําแผนที่กําหนดแนวเขตที่ดิน การจัด
บุคคลเข้าทําประโยชน์ในที่ดิน การสํารวจวางผังแบ่งแปลง การส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงบํารุงดิน การ
ส่งเสริมสหกรณ์ การใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ การห้ามบุคคลเข้าไปในเขตที่ดินในนิคมสหกรณ์การออก
หนังสือแสดงการทําประโยชน์(กสน.3) การออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์(กสน.5) 
วัตถุประสงค์   เพ่ือให้สมาชิกนิคมสหกรณ์ได้เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดที่ดิน และเพ่ือให้บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนที่ ไม่ได้เกี่ยวข้องได้ทราบ 
เข้าใจ และสนับสนุนการจัดนิคมสหกรณ์ เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์แก่ทางราชการ และสมาชิกนิคมสหกรณ์ 
งบประมาณ  1. ค่าใช้สอยและวัสดุ    10,000 บาท 
           - ค่าใช้สอย    10,000 บาท 
       2. ค่าใช้จ่ายอื่น    56,965 บาท 
           - ค่าใช้จ่ายในการออก กสน.3,กสน.5และสํารวจวงรอบ-รายแปลง 56,965 บาท 
เป้าหมาย   ผู้ไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเองหรือมีแต่เพียงเล็กน้อยไม่พอแก่การครองชีพ และคุณสมบัติ
ตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 
กิจกรรม1. จัดทําแผนปฏิบัติงาน(Action Plan)เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและประเมินผล 
 2. ประกาศรับสมัครสมาชิกตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของสมาชิกนิคมสหกรณ์ 
 3. คัดเลือกสมาชิกที่มีคุณสมบัติเข้าทําประโยชน์ในที่ดิน 
 4. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทําประโยชน์ในที่ดิน 
 5. การสํารวจวงรอบ-รายแปลงพ้ืนที่จัดรูปที่ดินที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปแผนที่ 
 6. การออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดิน(กสน.3) 
 7. การออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ในที่ดิน(กสน.5) 
 8.จัดทําสรุปผลการออ กสน.3และกสน.5 ของนิคมสหกรณ์ตัง้แต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน 
ตัวชี้วัด   ร้อยละ 100 พ้ืนที่ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดิน(กสน.3) แล้วเสร็จเมื่อเทียบ
กับแผน 

  ร้อยละ 100 พ้ืนที่ออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ในที่ดิน (กสน.5) แล้วเสร็จเมื่อเทียบกับ
แผน 
พิจารณาจาก   แบบรายงาน (การออกเอกสารสิทธิ์) 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด       1. นายมงคล    ธัญญการ  จพส.ชง. 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด   นิคมสหกรณ์สระแก้ว 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2558 – กันยายน  2559 
ขั้นตอนด าเนินการ 

นิคมสหกรณ์สระแก้ว 
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 1. ขั้นเตรียมการ 
     กิจกรรมที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์แผนงาน/โครงการและวางแผนดําเนินงาน 

1.1 ศึกษาวิเคราะหโ์ครงการ/หนังสือสั่งการและเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง  
1.2 จัดทําแผนงาน/โครงการ/คู่มือที่จะต้องปฏิบัติ 
1.3 ทําหนังสือแจ้งแผนงาน/โครงการ แก่กลุ่มเปูาหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. ขั้นด าเนินการ 
    กิจกรรมที่ 2 ประกาศรับสมัครสมาชิกตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของสมาชิกนิคมสหกรณ์ 
    กิจกรรมที่ 3 คัดเลือกสมาชิกท่ีมีคุณสมบัติเข้าทําประโยชน์ในที่ดิน 

      กิจกรรมที่ 4 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทําประโยชน์ใน
ที่ดิน 

    กิจกรรมที่ 5 การสํารวจวงรอบ-รายแปลงพ้ืนที่จัดรูปที่ดินที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปแผนที่ 
    กิจกรรมที่ 6 การออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดิน(กสน.3) 
    กิจกรรมที่ 7 การออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ในที่ดิน(กสน.5) 
2. ขั้นติดตามประเมินผล 

              กิจกรรมที่ 8 จัดทําสรุปผลการออก กสน.3 และกสน.5 ของนิคมสหกรณ์ตั้งแต่เริ่ มโครงการ
จนถึงปัจจุบัน 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
การออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ 

 
ที ่ รายการ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 
1. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทํา(Action Plan) ต.ค. 58 จพส.ชง 
2. ดําเนินการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดิน

(กสน.3) 
พ.ย.58 – พ.ค.59 จพส.ชง 

3. ดําเนินการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ในที่ดิน
(กสน.5) 

ต.ค. 58 – มิ.ย. 59 จพส.ชง 

4. สํารวจวงรอบ-รายแปลงพ้ืนที่จัดรูปที่ดินที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป
แผนที่ 

พ.ย. 58 – ธ.ค. 59 จพส.ชง 

5. จัดทําสรุปผลการออก กสน.3 และกสน.5  ก.ค. 59 จพส.ชง 
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2.  การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ .. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
หลักการและเหตุผล    กรมส่งเสริมสหกรณ ์ ได้ร่วมสนองพระราชดําริ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ใน 2 พ้ืนที่  คือ   (1)  
พ้ืนที่นิคมสหกรณ์พนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดําเนินกิจกรรม ดูแลและปลูกพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ  
จํานวน 83 ชนิด ในพ้ืนที่ 2-2-0  ไร่  และส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มอาชีพ  ด้านพืชสมุนไพรและเครื่องเทศใน
รูปแบบสหกรณ์  จํานวน  3 กลุ่ม  (2) พ้ืนที่ของสํานักพระราชวัง ตําบลสุขสําราญ อําเภอตากฟูา จังหวัด
นครสวรรค์  ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพในรูปแบบสหกรณ์แก่เกษตรกรในบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่
โครงการและอยู่ระหว่างการแนะนําส่งเสริมการรวมกลุ่มอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

ในปี 2555 คณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ (อพ.สธ.กสส.) โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานแต่งตั้งโดยพระราชา -นุญาต 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามประกาศโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ที่ อพ.ธส. 
96/2555 โดย อพ.สธ.กสส.ได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานร่วมสนองพระราชดําริ ตามโครงการอพ.สธ.
ในปี 2555 เป็นพ้ืนที่ดําเนินการจํานวน 12 แห่ง เพ่ิมพ้ืนที่จากเดิมที่ดําเนินการอยู่แล้ว 2 แห่ง คือพ้ืนที่
นิคมสหกรณ์พนม จังหวัดสุราษฏร์ธานีและพ้ืนที่ของสํานักพระราชวัง ตําบลสุขสําราญ อําเภอตากฟูา 
จังหวัดนครสวรรค์ โดยจุดดําเนินการที่เพ่ิม 10 แห่ง จะดําเนินการในพื้นที่นิคมสหกรณ์ จังหวัดละ 1 นิคม รวม 
10 นิคม (10 จังหวัด) และในปี 2556 เพ่ิมจุดดําเนินการในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ที่เหลืออีก 10 นิคม (10 
จังหวัด) ทั้งนีเ้พ่ือให้ขอบข่ายการดําเนินงานได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทุกภูมิภาคของประเทศ  โดยกรอบการ
ดําเนินงานและกิจกรรม ต้องสอดคล้องกับสภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่ ทั้งนี้ จะได้ครอบคลุมงานใน
โครงการตามแนวพระราชดําริฯ 

นิคมสหกรณ์สระแก้ว สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  เป็น 1 ใน 10 นิคมสหกรณ์  ที่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์  ได้กําหนดเป็นจุดดําเนินการร่วมสนองพระราชดําริ ตามโครงการ อพ.สธ.ในปี 2556 
วัตถุประสงค ์1.เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น สนองพระราชดําริฯ เพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพเพ่ิมรายได้แก่เกษตรกร 

     2. เพ่ือสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชให้กับเยาวชน  นักเรียน นักศึกษา 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
งบประมาณ  1. ค่าใช้สอยและวัสดุ  31,100 บาท 
เป้าหมาย  1. สมาชิกนิคมสหกรณ์สระแก้ว ที่เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 30 ราย 
     2. จัดทําแปลงสาธิตพันธุกรรมพืช ตามแนวทางของโครงการฯ 
กิจกรรม    1. จัดทําแผนปฏบิัติงาน(Action Plan)เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและประเมินผล 
     2. สํารวจและคัดเลือกพ้ืนทีเ่ปูาหมายจัดทําแปลงสาธิตพันธุกรรมพืช เพ่ือเป็นตัวอย่างการเรยีนรูแ้ละขยาย
ผลและใช้ประประโยชน ์
 
 
     3. แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ ในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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     4. ดําเนินการฝึกอบรมสมาชิกเปูาหมาย ให้ความรู้ด้านสหกรณ์ พัฒนาอาชีพ อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมพืชแก่สมาชิกสหกรณ์ในโครงการ 
     5. ส่งเสริมการจัดทําแปลงสาธิตพันธุกรรมพืช ตามแนวทางของโครงการ 
     6. รายงานผลการดําเนินโครงการฯ 
ตัวช้ีวัด    ร้อยละ 10  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพในพ้ืนที่โครงการมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้น 
พิจารณาจาก   การสุ่มสัมภาษณ์สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมนําผลไปประกอบอาชีพ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด        2. นายมงคล    ธัญญการ  จพส.ชง. 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด   นิคมสหกรณ์สระแก้ว 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2558 – กันยายน  2559 
ขั้นตอนด าเนินการ 
 1. ขั้นเตรียมการ 
     กิจกรรมที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์แผนงาน/โครงการและวางแผนดําเนินงาน 

1.1 ศึกษาวิเคราะหโ์ครงการ/หนังสือสั่งการและเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง  
1.2 จัดทําแผนงาน/โครงการ/หลักเกณฑ์ท่ีจะต้องปฏิบัติ 
1.3 สํารวจและคัดเลือกพ้ืนทีเ่ปูาหมายจัดทําแปลงสาธิตพันธุกรรมพืช  

2. ขั้นด าเนินการ 
    กิจกรรมที่ 2 แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ ในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
         กิจกรรมที่ 3 ดําเนินการฝึกอบรมสมาชิกเปูาหมาย ให้ความรู้ด้านสหกรณ์ พัฒนาอาชีพ 
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชแก่สมาชิกสหกรณ์ในโครงการ 

    กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการจัดทําแปลงสาธิตพันธุกรรมพืช ตามแนวทางของโครงการฯ                               
2. ขั้นติดตามประเมินผล 

              กิจกรรมที่ 5 รายงานผลการดําเนินโครงการฯ 
 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี 
 

ที ่ รายการ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 
1. จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ต.ค. 58 จพส.ชง 
2.  แนะนําส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการฯ พ.ย.58 – ธ.ค. 58 จพส.ชง 
3. ส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์ พัฒนาอาชีพ อนุรักษ์และใช้

ประโยชน์พันธุกรรมพืชแก่สมาชิกสหกรณ์ในโครงการฯ 
พ.ค. 59 จพส.ชง 

4. ส่งเสริมการจัดทําแปลงสาธิตพันธุกรรมพืช พ.ค. 59 จพส.ชง 
5. รายงานผลการดําเนินโครงการฯ ต.ค. 58 – ก.ย. 59 จพส.ชง 
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3.  ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS 
หลักการและเหตุผล    กรมส่งเสริมสหกรณ์  มีนโยบายปรับปรุงกระบวนการทํางานส่งเสริมสหกรณ์ขึ้น
ใหม่ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงานสหกรณ์จังหวัด  สามารถเข้าไปส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือต่างๆ  ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  โดยวางระบบในการเข้าไปปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  ให้มีแผนงานเข้าไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ที่ชัดเจน  ออกไปทํางานอย่าง
มีเปูาหมาย       มีประเด็น และเนื้อหา ในการส่งเสริมและพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือจัดระเบียบการปฏิบัติงานในการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีแบบแผน มีข้ันตอน เป็นระบบและเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ โดยมุ่งหมายให้การ
ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
       2. เพ่ือให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ มีการบริหารงานตาม
อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ สนองความต้องการของสมาชิกตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ  1. ค่าใช้สอยและวัสดุ      60,000 บาท 
           - ค่าใช้สอย       60,000 บาท   
เป้าหมาย  สหกรณ์นิคมสระแก้ว จํากัด  
กิจกรรม    1. จัดทําแผนปฏบิัติงาน(Action Plan)เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและประเมินผล 
     2. ศึกษาวิเคราะห์สหกรณ์ จากข้อมูลต่างๆ  
     3. ชี้แจงทําความเข้าใจในการดําเนินงานตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ 
     4. การปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนา 
     5. จัดทําตารางการปฏิบัติงานตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ 
     6. ดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ 
     7. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ 
ตัวช้ีวัด    ร้อยละ 78 สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  

   รอ้ยละ 92 กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
    ร้อยละ 100 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน 
    ร้อยละ 60 สมาชิกสหกรณ์/และกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม 

พิจารณาจาก   แบบรายงาน (งบทดลองประจําเดือน,งบการเงินของสหกรณ์)  
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด         1. นายมงคล    ธัญญการ  จพส.ชง. 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด   1. นิคมสหกรณ์สระแก้ว 
         2. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
                  3. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
        4. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2558 – กันยายน  2559 
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ขั้นตอนด าเนินการ 
 1. ขั้นเตรียมการ 
     กิจกรรมที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์แผนงาน/โครงการและวางแผนดําเนินงาน 

1.1 รวบรวมข้อมูลสหกรณ์/เอกสารข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
1.2 ศึกษาวิเคราะห์/จัดทําแผนงาน/โครงการ ที่จะต้องปฏิบัติ 
1.3 ชี้แจงทําความเข้าใจในการดําเนินงานตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ แผนงาน/

โครงการ แก่สหกรณ์ฯ 
2. ขั้นด าเนินการ 
    กิจกรรมที่ 2 การกําหนดประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ 
    กิจกรรมที่ 3 การบันทึก CDP card 
    กิจกรรมที่ 4 การปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนา 
    กิจกรรมที่ 5 จัดทําตารางการปฏิบัติงานตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์        
    กิจกรรมที่ 6 ดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ 
3. ขั้นติดตามประเมินผล 

              กิจกรรมที่ 7 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ 
 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS 

 
ที ่ รายการ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 
1. จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ต.ค. 58 จพส.ชง 
2. การให้คําปรึกษา แนะนําส่งเสริมตามประเด็นการ

วิเคราะห์ 
พ.ย. 58 – ส.ค. 59  

3. ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ธ.ค. 58,มี.ค.59,ม.ย.59 จพส.ชง 
4. การร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการประจําเดือน ต.ค. 58- ก.ย. 59 จพส.ชง 
5. การเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ธ.ค. 58 , พ.ค. 59 จพส.ชง 
6. การรายงานผลการส่งเสริมสหกรณ์ตามระบบ CPS ต.ค. 58- ก.ย. 59 จพส.ชง 
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4.แนวคิดการริเริ่มด าเนินงาน 
  4.1 ให้เขียนแนวคิดในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ปุาไม้  

เป็นการสร้างระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเกษตรกรสมาชิกบุกรุก
ปุาไม้ที่กันไว้เป็นปุาส่วนกลาง เพ่ือนํามาเป็นพ้ืนที่ทํากินทําให้ปุาค่อยๆ หมดไป นิคมสหกรณ์สระแก้วได้
ร่วมมือกับชุมชน ผู้นําชุมชน ผู้นําหมู่บ้าน ปลูกจิตสํานักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ือ
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน การปลูกปุาปูองกันแนวเขต มิให้ผู้ใดบุกรุกเข้าทําประโยชน์ส่วนตัวทุกอย่างให้ชุมชน
หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมกันพัฒนาปุาไม้ส่วนกลาง 20 % ให้คงอยู่โดยการปลูกปุา พืช ใน
ท้องถิ่นที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ พืชสมุนไพร ไม้ยืนต้น เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่พักผ่อน และสร้างความร่มเย็นให้กับ
ชุมชน 
  4.2 แนวคิดในการพัฒนาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในเขตนิคมสหกรณ์ 
  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่ยั่งยืน และอยู่กับชุมชน หมู่บ้านไปตลอด ให้ชุมชน
หมู่บ้านมรส่วนร่วมในการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ร่วมกัน สร้างจิตสํานักในการเป็นร่วมกัน ในการอรุรักษ์
ทรัพยากรพันธุ์พืช และถ่ายทอดแนวคิด ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมให้กับเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้รับรู้รับทราบ และเป็นการปูองกันปุาไม่ส่วนกลาง 20% ของนิคมสหกรณ์ถูก
บุกรุกถือครองทําประโยชน์เพียงคนเดียว ทําให้เป็นปุาที่สมบูรณ์โดยการให้ชุมชน หมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชร่วมกัน ปกปูองรักษาปุาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ อยู่คู่กับชุมชน
ตลอดไป 
  4.3 การดูแลรักษาพ้ืนที่ในนิคมสหกรณ์ 
  พ้ืนที่นิคมสหกรณ์สระแก้ว เป็นที่ราชพัสดุ มีเนื้อที่ 112 -0-85 ไร่ เป็นพ้ืนที่ใช้สอย 91-
1-52 ไร่ เป็นสระน้ํา 20-3-33 ไร่ การดูแลรักษานิคมสหกรณ์ร่วมกับชาวบ้านชุมชนในหมู่บ้านพัฒนา
พ้ืนที่รอบบริเวณนิคมสหกรณ์และสระน้ําของนิคมสหกรณ์เพ่ือใช้ร่วมกัน โดยการตัดสายบัวหลวงในสระน้ํา 
และส่วนหนึ่งได้พัฒนาปรับตกแต่งพ้ืนที่โดยการปลูกยางพารา ปรับปรุงสระน้ํา ปรับภูมิทัศน์รอบสํานักงาน
บ้านพัก ถนน  โดยรอบให้ดูสะอาดตา และเป็นระเบียบ ในส่วนที่เป็นปุาได้ปรับปรุงรักษาพันธุ์พืชให้ดู
ร่มเย็นเป็นระเบียบ 
  4.4 งานอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ในนิคมสหกรณ์ 
  สร้างศูนย์เรียนรู้ ด้านการเกษตรในเขตนิคมสหกรณ์ โดยนิคมสหกรณ์ที่มีเนื้อที่ มีแหล่งน้ํา 
หรือมีอาณาบริเวณเหมาะสม เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน โดยเฉพาะพืช
เศรษฐกิจหลักของจังหวัด และพืชอ่ืนที่จะทําให้เกษตรกรมาศึกษาและนําไปปลูกในพ้ืนที่ตนเพ่ือสร้างรายได้
อีกทางหนึ่ง 
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สาระส าคัญ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์สระแก้ว 
-------------------- 

ความเป็นมา 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่ มีภารกิจในหน้าที่
ความรับผิดชอบในการส่งเสริมให้ประชาชน และเกษตรกร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการรวมกลุ่มเพ่ือ
ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ นอกจากนี้ยังมี
ภารกิจดําเนินการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ในการจัดที่ดิน
ให้แก่ราษฎร เพ่ือให้สมาชิกสามารถประกอบอาชีพ ดํารงชีพ ได้อย่างมั่นคงถาวร มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมี
การพัฒนาที่ไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมสนอง
พระราชดําริ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ใน 2 พ้ืนที่ คือ     (1) พ้ืนที่นิคมสหกรณ์พนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดําเนินกิจกรรม 
ดูแลและปลูกพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ จํานวน 83 ชนิด ในพ้ืนที่ 2-2-0 ไร่ และส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มอาชีพ
ด้านพืชสมุนไพรและเครื่องเทศในรูปแบบสหกรณ์ จํานวน 3 กลุ่ม (2) พ้ืนที่ของสํานักพระราชวัง ตําบลสุข
สําราญ อําเภอตากฟูา จังหวัดนครสวรรค์ ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพในรูปแบบสหกรณ์แก่เกษตรกร
ในบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการและอยู่ระหว่างการแนะนําส่งเสริมการรวมกลุ่มอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช 
  ในปี 2555 คณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ          
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (อพ.สธ.กสส.) โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานแต่งตั้งโดยพระชานุญาต       
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามประกาศโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ที่ อพ.ธส. 
96/2555 โดย อพ.สธ.กสส.ได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานร่วมสนองพระราชดําริ ตามโครงการอพ.สธ.
ในปี 2555 เป็นพ้ืนที่ดําเนินการจํานวน 12 แห่ง เพ่ิมพ้ืนที่จากเดิมที่ดําเนินการอยู่แล้ว 2 แห่ง คือพ้ืนที่
นิคมสหกรณ์พนม จังหวัดสุราษฏร์ธานีและพ้ืนที่ของสํานักพระราชวัง ตําบลสุขสําราญ อําเภอตากฟูา 
จังหวัดนครสวรรค์ โดยจุดดําเนินการที่เพ่ิม 10 แห่ง จะดําเนินการในพื้นที่นิคมสหกรณ์ จังหวัดละ 1 นิคม รวม 
10 นิคม (10 จังหวัด) และในปี 2556 เพ่ิมจุดดําเนินการในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ที่เหลืออีก 10 นิคม (10 
จังหวัด) ทั้งนีเ้พ่ือให้ขอบข่ายการดําเนินงานได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทุกภูมิภาคของประเทศ  โดยกรอบการ
ดําเนินงานและกิจกรรม ต้องสอดคล้องกับสภาพและ ทรพัยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่ ทั้งนี้ จะได้ครอบคลุมงานใน
โครงการตามแนวพระราชดําริฯ 
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  นิคมสหกรณ์สระแก้ว   สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  เป็น 1 ใน 10 นิคมสหกรณ์      
ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กําหนดเป็นจุดดําเนินการร่วมสนองพระราชดําริ ตามโครงการ อพ.สธ.ในปี 2555 
ดังนั้นนิคมสหกรณ์สระแก้ว และสหกรณ์นิคมสระแก้ว  จํากัด   จึงได้ดําเนินการจัดทําโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช            อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีใน
เขตพ้ืนที่นิคมสหกรณ์สระแก้วอําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ขึ้น ทั้งนี้ เพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และการสร้างแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น สนองพระราชดําริฯ และ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และสร้างจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น สนองพระราชดําริฯ 
  2. เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรรวมกลุ่มดําเนินกิจกรรมโดยใช้รูปแบบสหกรณ์ในการอนุรักษ์
และใช้ 
                       ประโยชน์พันธุกรรมพืช แปรรูป เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพเพ่ิมร ายได้แก่
เกษตรกร 
  3. เพ่ือสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
เป้าหมาย  1. จัดทําแปลงสาธิต ปลูกพันธุ์ไม้ไผ่ต่าง ๆ และรวบรวมพันธุ์พืชพ้ืนถิ่นที่สําคัญมาปลูก
และบํารุงรักษาไว้ เพ่ือเป็นตัวอย่าง  การเรียนรู้ และขยายผลไปสู่ในแปลงของเกษตรกรและใช้ประ
ประโยชน์ พ้ืนที่ ๗ ไร่ 
  2. ประสานงาน กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่บ้านเขามะกา กลุ่มสมาชิกเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
พันธุ์กรรมพืช  ในรูปแบบสหกรณ์ 1 กลุ่ม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ๒๕๕8 – กันยายน 2559 
สถานที ่ บ้านเขามะกา หมู่ที่ ๑๐ ตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เขตนิคม
สหกรณส์ระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
วิธีการด าเนินงาน/กิจกรรม 
กิจกรรมการดําเนินงานโครงการฯ 
 กิจกรรมที่1. การสํารวจและคัดเลือกพ้ืนที่เปูาหมาย 
    ๑) สํารวจและคัดเลือกพ้ืนทีเ่ปูาหมายจัดทําแปลงสาธิต รวบรวมพันธุ์พืชพ้ืนถิ่นที่สําคัญมา
ปลูกและบํารุงรักษาไว้ เพ่ือเป็นตัวอย่างการเรียนรู้และขยายผลไปสู่ในแปลงของเกษตรกรและใช้ประประโยชน์ 
    2) สํารวจและคัดเลือกกลุ่มเปูาหมายในการประสานงานกับกลุ่มสมาชิกเพ่ือการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์กรรมพืชในรูปแบบสหกรณ์  
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 กิจกรรมที่2. การบูรณาการหน่วยงานพื้นที่ 
     การบูรณาการหน่วยงานพื้นที่ โดยจัดประชุม ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ โครงการฯ 
เพ่ือการขับเคลื่อนการดําเนินการตามโครงการฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดย 
    - ร่วมบูรณาการโครงการฯ 
    - ให้คําปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานโครงการฯ 
    - ขับเคลื่อนกิจกรรมกลุ่มในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืช ได้แก่การ
เพ่ิมรายได้/ลดรายจ่าย โดยสมาชิกมีส่วนร่วมในการปลูก การขยายผลเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์จําหน่ายหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - ติดตามผลการดําเนินงาน 
 กิจกรรมที่3. การ ประสานงานกลุ่มอาชีพฯกลุ่มสมาชิกเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์
กรรมพืช 
   1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์ การ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช โดย 
   - คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 30 คน 
   - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์ การ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
   2) ประสานงานกลุ่มอาชีพฯ กลุ่มสมาชิกเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์กรรมพืช
ในรูปแบบสหกรณ ์
   - จัดประชุมกลุ่มอาชีพฯกลุ่มสมาชิกเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์
กรรมพืช 
   - การแนะนําส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมกลุ่ม    
 กิจกรรมที่4. การจัดทําแปลงสาธิต (แปลงเรียนรู้) 
   1) สํารวจพันธุ์พืชที่สําคัญของท้องถิ่น 
   2) จัดการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งทางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
การศึกษาดูงานและการจัดทําแปลงสาธิต 
   3) จัดทําแปลงสาธิต (แปลงเรียนรู้) 
   - วางผังจัดทําแปลงสาธิต(แปลงเรียนรู้)และการจัดทําแปลงสาธิต รวบรวมพันธุ์พืชพ้ืน
ถิ่นที่สําคัญมาปลูกและบํารุงรักษาไว้โดยสมาชิกมีส่วนร่วมในการปลูก เพ่ือเป็นตัวอย่างการเรียนรู้และขยาย
ผลไปสู่ในแปลงของเกษตรกรและใช้ประประโยชน์พร้อมปูายโครงการฯ    
  
 กิจกรรมที่5. การขับเคลื่อนกิจกรรมกลุ่ม 
   1) แนะนําส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ 
   2) แนะนําส่งเสริม การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืช ได้แก่การเพ่ิมรายได้        
ลดรายจ่าย โดยสมาชิกมีส่วนร่วมในการปลูก การขยายผลเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์จําหน่ายหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 กิจกรรมที่6. การติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน 
   - การจัดทํา Action Plan 
   - การติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน 
   - สรุปผลการดําเนินงาน    
  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

๑. เกษตรกร /สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ ประชาชนทั่วไป ได้มีจิตสํานึกมีความรู้
ความเข้าใจมีส่วนร่วมสนองงานตามพระราชดําริ ในการอนุรักษ์พันธุ์พืชในท้องถิ่นให้มีอยู่ตลอดไปมิให้สูญ
หายและรู้จักใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช ทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืน 

2. เกษตรกร /สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ ประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืช โดยแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเช่นสมุนไพรต่างๆ เป็นการสร้างอาชีพและรายได้อันจะทําให้เกษตรกร
สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดี  โดยดําเนินกิจกรรมรูปแบบสหกรณ์ 
  3. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการรักษาสมดุลระหว่าง
การ พัฒนาและการอนุรักษ์รวมถึงการฟื้นฟูเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
                    4. เกิดความร่วมมือและการทํางานในเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาค
ประชาชน 
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คะแนนการประเมิน 
การจัดระดับผลการปฏิบัติงานของนิคมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2558 

นิคมสหกรณ์สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
 การจัดระดับผลการปฏิบัติงานของนิคมสหกรณ์ โดยประเมินนิคมสหกรณ์ภายใต้หลักเกณฑ์การ
ประเมินจํานวน 8 ข้อ ดังนี้ 

ข้อ หมวดการให้คะแนน คะแนน ผลการให้คะแนน 
1 การดําเนินงานด้านจัดที่ดิน 

1.1 ดําเนินการออก กสน.3 , กสน.5 แล้วเสร็จตามแผนที่กําหนด 
1.2 ดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น ข้อพิพาท เรื่องร้องเรียน แล้วเสร็จ
ภายในพ้ืนที่ 
1.3 ดําเนินการส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ 

50 
20 
15 
 

15 

40 
10 
15 

 
15 

2 การส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและ
เข้าร่วมประกวดสหกรณ์ดีเด่น 
2.1 ในรอบสองปีบัญชีย้อนหลังสหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
2.2 มีส่วนร่วมส่งเสริมแนะนําให้สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบเข้าร่วม
ประกวดสหกรณ์ดีเด่น 

30 
 

15 
 

15 

14 
 

10 
 

4 

3 การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน/แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ที่กําหนด 10 8 
4 การใช้จ่ายงบประมาณและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน 10 8 
5 การรายงานผลการดําเนินงาน/การรายงานข้อมูลตามหนังสือสั่งการของกรม 

5.1 มีรายงานผลการดําเนินงานให้กรม 
5.2 มรีายงานข้อมูลตามหนังสือสั่งการของกรม 

20 
10 
10 

20 
10 
10 

6 การบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10 10 
7 ภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณนิคมและอาคารสํานักงานนิคมสหกรณ์ 10 10 
8 แนวคิดการริเริ่มดําเนินงาน 

8.1 เพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในเขตปุาพ้ืนที่ปุาไม้ส่วนกลาง 
20% และในเขตพ้ืนที่สงวนไว้ เพื่อกิจการนิคมสหกรณ์ 
8.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในเขตนิคมสหกรณ์ 
8.3 การดูแลรักษาพ้ืนที่ในนิคมสหกรณ์ 
8.4 งานอ่ืนๆ ที่เห็นว่าประโยชน์ในนิคมสหกรณ์ 

60 
15 

 
15 
15 
15 

 

                                                                      รวม 200  
 
     ว่าที่ร้อยโท................................................ 
                 (สราวุธ  นาคพงษ์)        
       ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์สระแก้ว 
หมายเหตุ  ใช้ข้อมูลถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 
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การด าเนินงานประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ และกิจกรรมเด่น  
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
1. สระแก้วร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนภายในจังหวัดสระแก้ว  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : ข่าวในพระราชสํานัก  13 มกราคม  2559. 
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2. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้วร่วมส่งเสริมสินค้าสหกรณ์ในโครงการ “สหกรณ์มั่นคง สมาชิกม่ัง
คั่ง ประเทศยั่งยืน” 
 นายพิษณุ  คล้ายเจตน์ดี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนางสายรุ้ง สุวรรณพืช ผู้จัดกา ร
สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จํากัด ตั้งอยู่ถนนสุวรรณศร บ้านโคกกํานัน เทศบาลเมืองสระแก้ว อ.เมือง 
จ.สระแก้ว นําผลิตภัณฑ์สินค้าสหกรณ์ ข้าวสารไรซ์เบอร์รี่ ข้าวเหนียวลืมผัว ข้าวมะลิแดง ข้าวหอมมะลิ 
และผลิตภัณฑ์อาหารบริโภคท่ีจําเป็นในครัวเรือน มาเข้าโครงการฯ เดลินิวส์ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์. ฉบับท่ี 24,341. 4 มิ.ย. 2559. หน้า 2. 
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3. MOU รวบรวมมันส าปะหลังเกษตรแปลงใหญ่ 
ขบวนการสหกรณ์สระแก้ว ร่วมส่งเสริมเกษตรแปล่งใหญ่ตามนโยบายประชารัฐ ลงนามบันทึก

ข้อตกลงรับซื้อ และรวบรวมผลผลิตมันสําปะหลังเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ , ปีท่ี 66 ฉบับท่ี 23061 ,วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559  

หน้า 12. 
 
 



 
 
รายงานประจ าปี 2559 (Annual Report)  | ค-106 
 

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสระแกว้ 

 
ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ 
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รายงานประจ าปี 2559 (Annual Report)  | ค-112 
 

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสระแกว้ 
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สรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
จัดสรร+โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมาย
เหตุ

ประกอบ 
หน่วยนับ ร้อยละ บาท บาท ร้อยละ 

แผนงาน พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก 
   กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        

   กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยี ร้อยละ 100  ร้อยละ 100 161,000.00 161,000.00 100  
  ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม 

     กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความ
เข้มแข็ง 

กิจกรรม กิจกรรม 100 8,365,255.00 8,364,872.88 99.99  

   1 กิจกรรมรอง พนักงานราชการ 14 อัตรา 14 อัตรา 100 3,178,540.00 3,178,540.00 100  
   2 กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบCPS 93 แห่ง ร้อยละ  100 4505680.00 4,505,680.00 99.99  
   3 กิจกรรมรอง พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น 1 แห่ง 1 เกณฑ์ 100 29,100.00 29,100.00 100  
   4 กิจกรรมรอง พัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่มีศักยภาพ 1 ครั้ง ร้อยละ  100 30,400.00 30,400.00 100  

   5 กิจกรรมรอง จัดที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ 2 แห่ง ร้อยละ  100 184,535.00 184,535.00 100  
   6 กิจกรรมรอง คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร 9 อ าเภอ ร้อยละ  100 32,000.00 32,000.00 100  

   7 กิจกรรมรอง  ก ากับ ดูแล และคุ้มครองระบบสหกรณ์  60 แห่ง ร้อยละ 100 144,200.00 144,200.00 100  
   8 กิจกรรมรอง การจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน 1 แห่ง ร้อยละ  100 46,100.00 61,100.00 100  

   9 กิจกรรมรอง เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ 3 แห่ง ร้อยละ  100 47,200.00 47,200.00 100  
   10 กิจกรรมรอง สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่ง

เงินทุนฯ 
1 แห่ง ร้อยละ  100 20,900.00 20,900.00 100  

   11 กิจกรรมรอง มาตรการส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง 12 แห่ง ร้อยละ 100 79,600.00 79,600.00 100  
   12 กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนส าหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 67,000.00 67,000.00 100  
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แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

จัดสรร+โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมาย
เหตุ

ประกอบ 
หน่วยนับ ร้อยละ บาท บาท ร้อยละ 

   กิจกรรมหลัก พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง  1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 100 26,900.00 26,900.00 100  
    1 กิจกรรมรอง พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง 2 แห่ง ร้อยละ 100 26,900.00 26,900.00 100  

   กิจกรรมหลัก การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 5 กิจกรรม 5 กิจกรรม 100 1,883,492.00 1,883,492.00 100  
   1 กิจกรรมรอง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 1,222,592.00 1,222,592.00 100  

   2 กิจกรรมรอง คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 28,800.00 28,800.00 100  
   3 กิจกรรมรอง อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 78,800.00 78,800.00 100  

   4 กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 417,900.00 417,900.00 100  
   5 กิจกรรมรอง ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 135,400.00 135,400.00 100  

   กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของของสหกรณ์และเกษตรกร 6 กิจกรรม 6 กิจกรรม 100 282,800.00 282642.68.00 99.94  
   1 กิจกรรมรอง  พัฒนาสินค้าของสถาบันเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน 1 แห่ง ร้อยละ  100 20,900.00 20,900.00 100  
   2 กิจกรรมรอง  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโค 2 แห่ง 2 แห่ง 100 8,800.00 8,800.00 100  

   3 กิจกรรมรอง  พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจโคเนือ้ 1 แห่ง 1 แห่ง 100 10,800.00 10,800.00 100  
   4 กิจกรรมรอง  สร้างเครือข่ายพัฒนาการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรส าปะหลัง 6 แห่ง 6 แห่ง 100 55,000.00 54,842.68 99.71  

    5 กิจกรรมรอง  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผักปลอดภัย 1 แห่ง 1 แห่ง 100 64,600.00 64,600.00 100  
    6 กิจกรรมรอง  ตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตร Co-op Market) 1 แห่ง 1 แห่ง 100 122,700.00 122,700.00 100  

   กิจกรรมหลัก สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรกรรายใหญ่ 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 100 780,800.00 780,800.00 100  
   1 กิจกรรมรอง  สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตร 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 100 80,000.00 80,000.00 100  
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แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
จัดสรร+โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ 

หน่วยนับ ร้อยละ บาท บาท ร้อยละ 

แผนงาน ส่งเสริมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ        
กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์ชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  1 แห่ง 1 แห่ง 1,6348,800.00 1,6348,800.00 100  

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559 
ที่มา : (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝุายบริหารทั่วไป) 
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งบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
งบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล) 

 
สินทรัพย ์
สินทรัพย์หมุนเวียน 
   เงินสด      -   
   เงินฝากธนาคาร    100,150.00 
   เงินฝากคลัง      54,700.00 
   ลูกหนี้เงินยืมราชการ     37,471.00 
   ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง    -     .  
    รวมทรัพย์สินหมุนเวียน  192,321.00 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
   ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ (สุทธิ)             2,562}219.62 
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      2,562,219.62 
    รวมสินทรัพย์         2,754,540.62 
หนี้สิน 
หนี้สินหมุนเวียน 
   เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก    22,630.00 
   รายได้รอรับรู้      12,181.97 
   เจ้าหนี้อ่ืน-หน่วยงานของรัฐ   - 
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    100,441.62 
    รวมหนี้สินหมุนเวียน  135,253.59 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 
   เงินรับฝากและเงินประกัน     54,700.00 
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน    54,700.00 
    รวมหนี้สิน   189,953.59 
ส่วนทุน 
   ทุนหน่วยงาน    296,581.33 
   รายได้สูงต่ํายอดยกมา สะสม        2,110,093.53 
   รายได้สูงต่ําสุทธิ             157,912.17 
    รวมทุน          2,564,587.03 
    รวมหนี้สินและทุน        2,754,540.62 
 
 
 

งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน (งบก าไร-ขาดทุน) 
รายได้ 
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  รายได้จากรัฐบาล    30,398,790.08 
  รวมรายได้จากรัฐบาล    30,398,790.08 
ค่าใช้จ่าย 
  ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร     3,750,348.55 
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม       920,355.00 
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง       682,541.64 
  ค่าวัสดุและใช้สอย     4,087,375.86 
  ค่าสาธารณูปโภค         291,889.19 
  ค่าเบี้ยประกัน           22,091.44 
  ครุภัณฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์          49,550.00 
  ค่าใช้จ่ายจัดประชุม/พิธี        660,501.00 
  ค่าเช่า            20,064.50 
  ค่าประชาสัมพันธ์           53,710.00 
  ค่าใช้สอยอ่ืนๆ           23,000.00 
  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย       517,323.66 
  ค่าใช้จ่ายอุดหนุน             18,751,002.07 
  จําหน่ายอุปกรณ์อ่ืน           7,150.00 
  เงินส่งคืน/ปรับยอด        421,975.00 
  รวมค่าใช้จ่าย            30,240,877.91 
รายได้สูง (ต่ า) 
  รายได้สูง (ต่ํา) สุทธิ       157,912.17 
  รายได้สูง (สูง) ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ     157,912.17 
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ส่วนที่ 3  

สรุปและข้อเสนอแนะ 
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สรุปและข้อเสนอแนะ  
      สรุป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ดําเนินงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็น
หลัก แต่หากยังขาดบุคลากรในการทํางานที่มีความเชี่ยวชาญเนื่องจากมีการโยกย้าย และปรับเปลี่ยนกรอบ
อัตรากําลังใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ ทําให้ผลการดําเนินงานตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ํา แต่สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ก็ยังยึดมั่นในค่านิยมของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ “ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝุา พัฒนาสหกรณ์” มาใช้ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้วให้ประสบผลสําเร็จตามเปูาหมาย ดังนี้ 

๔. การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น ได้ดําเนินการส่งเสริมองค์ความรู้ แก่ผู้แทน
กลุ่มเกษตรกรทําไร่วังทอง ประกอบไปด้วยคณะกรรมการดําเนินการ ประธานกลุ่ม และสมาชิกสหกรณ์ 
ตามแผนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกร เพ่ือพัฒนาสู่ดีเด่นและส่งเข้า
ประกวดคัดเลือกกลุ่มเกษตร จนทําให้กลุ่มเกษตรทําไร่วังทองได้รับการคัดเลือกให้เป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่น
ระดับจังหวัด พร้อมด้วยได้รับการคัดเลือกให้เป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาคตะวันออก และ
เตรียมพร้อมสําหรับการคัดเลือกเป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่นในระดับประเทศในปีต่อไป 

๕. การดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มุ่งเน้นเพ่ือพัฒนา และ
ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็ง จึงได้เกิดโครงการต่างๆ มากมาย อาทิเช่น โครงการ
ส่งเสริมการจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร, โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer), โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร
ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ, การจัดสรรเงินสําหรับเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์, การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจต่างๆ 
ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตร พร้อมทั้งกํากับ ดูแล และคุ้มครองระบบสหกรณ์ให้ดําเนินไปตามนโยบายการ
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ ์

๖. การส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และการส่งเสริมให้
สหกรณ์ใช้หลักธรรมมาภิบาล และการควบคุมภายใน ไปใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ สรุปผลได้ดังนี้ 

  3.1 สถานะของสถาบันเกษตรกรและการจัดมาตรฐาน 

สถาบัน
เกษตรกร
ทั้งหมด 

ทุก
สถานะ 
(แห่ง) 

ด าเนิน
ธุรกิจ
กิจ 

(แห่ง) 

หยุด
ด าเนิน
ธุรกิจ
กิจ 

(แห่ง) 

เลิก/
ช าระ
บัญชี 
(แห่ง) 

การจัดมาตรฐาน 

ปี 2558 ปี 2559 
น ามาจัด
มาตรฐาน 

(แห่ง) 

ผ่าน
มาตรฐาน 

(แห่ง) 

น ามาจัด
มาตรฐาน 

(แห่ง) 

ผ่าน
มาตรฐาน 

(แห่ง) 

สหกรณ์ 61 58 3 - 55 49 55 38 
กลุ่มเกษตรกร 21 18 3 - 18 18 18 17 
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3.2 รายได้/ค่าใช้จ่าย/กําไร(ขาดทุน) เมื่อเทียบกับปีก่อน  

 ปัญหา/อุปสรรค    
 ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการทํางานของสํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จะประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับอัตรากําลังพลที่ยังไม่ครบตามกรอบอัตรากําลัง ส่งผลให้การดําเนินการต่างๆ ขาดความ
คล่องตัวในบางเรื่องและส่งผลให้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการทํางานได้ไม่เต็มที่ 
 ทั้งยังมีปัญหาเกี่ยวกับคณะกรรมการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรบางส่วน ที่ยังขาดความเข้าใจ
และขาดความร่วมมืออันดี ทําให้เกิดปัญหาในการส่งเสริมงาน หรือโครงการต่างๆ  

 ข้อเสนอแนะ 
      สํานักงานสหกรณ์สระแก้วมีแนวทางพัฒนาและปรับปรุงข้าราชการในสังกัดเพ่ือให้สามารถ
ดําเนินการส่งเสริมได้อย่างเต็มความสามารถ ให้สามารถติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร ได้ด้วยความเข้าใจอันดี ด้วยการจัดส่งข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าอบรมตาม
นโยบายการพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทั้งจัดกิจกรรม และโครงการต่างๆ ที่ช่วย
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรในสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบัน
เกษตรกร 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่าย 
(ล้านบาท) 

ก าไร (ขาดทุน) 
(ล้านบาท) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 

สหกรณ์ 990.484 3,720.034 789.474 3,432.937 265.48 287.097 

กลุ่มเกษตรกร 2.009 1.651 1.062 0.845 0.727 0.806 
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ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสระแกว้ 

บรรณานุกรม 
 
- กองแผนงาน. แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9. 
- ฝุายบริหารทั่วไป. ข้อมูลทางการเงิน ๒๕๕9. สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว : ๒๕๕9. 
- ฝุายบริหารทั่วไป.รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9. สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดสระแก้ว : ๒๕๕9. 
- กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์.  ผลการด าเนินงานกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ประจ าปี 2559. 
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว : ๒๕๕9. 
- กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ .  รายงานผลการด าเนินงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์ประจ าปี 2559. สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว : ๒๕๕9. 
- กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ . รายงานผลการด าเนินงาน กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ประจ าปี 2559. สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว : ๒๕๕9. 
 กลุ่มตรวจการสหกรณ์. รายงานผลการด าเนินงานกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ประจ าปี 2559 . สํานักงาน
สหกรณ์สระแก้ว : 2559. 
- นิคมสหกรณ์สระแก้ว. ผลการด าเนินงานนิคมสหกรณ์สระแก้ว ประจ าปี 2559 . สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดสระแก้ว : 2559. 
- นิคมสหกรณ์วังน้ําเย็น. ผลการด าเนินงานนิคมสหกรณ์วังน้ าเย็น ประจ าปี 2559. สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดสระแก้ว : 2559. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


