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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแกว้ 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน  
  

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว มีดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 

มุ่งม่ันพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง เป็นแหล่งพืชพลังงาน อาหารปลอดภัย 

 พันธกิจ (Mission) 

          ประกอบด้วยภารกิจส าคัญ  5  ประการ 

ภารกิจที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ภารกิจที่ 2 การบริการและการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ภารกิจที่ 3  การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 

ภารกิจที่ 4  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจและสังคม 

ภารกิจที่  5  การนิเทศงานและการติดตามประเมินผล 

 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1) ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วย การจัดที่ดินเพื่อการครอง 
ชีพ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  2) ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร 

  3) ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และ วิธีการสหกรณ์ ให้แก่บุคลากร 
      สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชน ทั่วไป 

  4) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

  5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 
      มอบหมาย 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแกว้ 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ. 2560 - 2564) (ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว 
ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการด ารงชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน การประพฤติตนตามหลักศาสนา 
3. มีอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดี รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
4. ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การมีงานท าและมีสวัสดิการ 
5. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
7. ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ 
8. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชด าริ 
9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการบริหารและให้บริการประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาแหล่งน้ า และระบบชลประทาน ตลอดจนฟื้นฟู และปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น 
2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
3. พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล 
4. สร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตร โดยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพ 

ชนิด และราคาของสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
5. ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล ด้ว ยการถ่ายทอดความรู้แก่ เกษตรกร 

เพ่ือปรับปรุงปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การจัดหาพันธุ์พืชและสัตว์ที่ดี เพื่อลด
การใช้สารเคม ี

6. ส่งเสริมระบบการปลูกพืชปศุสัตว์ และประมงท่ีปลอดภัย เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน 
7. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเกษตรปลอดภัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานปลอดภัย 

ถูกสุขลักษณะ ในราคาที่เหมาะสม ยุติธรรมให้กับนักท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการ

ท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 
3. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้วยการฟ้ืนฟูและจัดระเบียบให้คงสภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยว  

ที่สวยงามและหลากหลายโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว 
5. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
6. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 
7. พัฒนากิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวให้หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ

การแพทย์แผนไทยและการเชื่อมโยงกับอารยธรรมโบราณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า  การลงทุน พัฒนา
เศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการลงทุน การจราจร และการขนส่งสินค้าในการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

สระแก้ว ทั้งการก่อสร้างและขยายช่องทางถนนและระบบรางเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพ่ือน
บ้าน 

2. ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการค้า การลงทุน และชักจูงให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน   มาด าเนินกิจการใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

3. อ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดน พิธีการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง การสร้างคลังสินค้า และการ
อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าว โดยด าเนินการให้ได้มาตรฐานเป็นสากล มีประสิทธิภาพ ประหยัด รวดเร็ว มี
คุณภาพ ลดขั้นตอน และทันเวลา 

4. พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพและการศึกษา ผลิตและพัฒนาฝีมือแรงงานของบุคลากรให้ตรงตาม
ตลาดแรงงาน 

5. เตรียมการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพการอยู่อาศัย การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่จะเกิดในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผังเมือง การค้า การลงทุน แรงงาน สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 
 (One Stop Service - OSS) 

7. เตรียมการรองรับการตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน 

กลยุทธ์ 
1. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน 
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
3. เสริมสร้างคนและชุมชนให้มีจิตส านึก รู้ตระหนักในด้านความม่ันคง 
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความม่ันคง ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์สามารถใช้งานได้ทันที 

และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ 
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0 

      ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว 
 

 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้แก่  นายวิชิต  ชาตไพสิฐ 
ด ารงต าแหน่งตั้งแต ่ 1 ตลุาคม 2561 – ปัจจุบัน 

 
 สหกรณ์จังหวดัสระแก้ว 

 
สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  ได้แก่ นายพิษณุ  คล้ายเจตน์ดี 

ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ 1 เมษายน 2559 – ปัจจุบัน 
 

 โครงสร้างและบุคลากรของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว แบ่งโครงสร้างบุคลากรออกเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่มงาน 2 นิคมสหกรณ์ และ 
2 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ดังนี้ 

 นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป ประกอบด้วย 
 นายธีรพงษ์  ทรัพย์ธานินทร์   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

 ข้าราชการ จ านวน 2 ราย 
 ลูกจ้างประจ า จ านวน 5 ราย 
 พนักงานราชการ จ านวน 3 ราย 
 จ้างเหมาบริการ จ านวน 4 ราย 

 

2. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ประกอบด้วย 
 นายอาทร ชัยยันต์ ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
 ข้าราชการ จ านวน 4 ราย 
 พนักงานราชการ จ านวน 2 ราย 

3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ประกอบด้วย 
 นางพรทิพย์ สงสกุล  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
 ข้าราชการ จ านวน 3 ราย 
 พนักงานราชการ จ านวน 7 ราย 

4.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ ประกอบด้วย 
 นายสมรัก จันทร์ตะลิ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ 
 ข้าราชการ จ านวน 3 ราย 
 พนักงานราชการ จ านวน 3 ราย 

5. กลุ่มตรวจการสหกรณ์ ประกอบด้วย 
 นายณรงค์ชัย เทียนทอง ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
 ข้าราชการ จ านวน 3 ราย 
 พนักงานราชการ จ านวน 6 ราย 

6. นิคมสหกรณ์วังน้ าเย็น ประกอบด้วย 
 นางรุ่งนภา สุวรรณสุข ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์วังน้ าเย็น 
 ข้าราชการ จ านวน 2 ราย 
 ลูกจ้างประจ า จ านวน 2 ราย 
 จ้างเหมาบริการ จ านวน 3 ราย 

7. นิคมสหกรณ์สระแก้ว ประกอบด้วย 
 ว่าที่ร้อยโทสราวุธ นาคพงษ์  ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์สระแก้ว 
 ข้าราชการ จ านวน 2 ราย   
 ลูกจ้างประจ า จ านวน 2 ราย 
 จ้างเหมาบริการ จ านวน 2 ราย 

8. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ประกอบด้วย 
 นางสุนีย์ วารุกะกุล  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
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 ข้าราชการ จ านวน 4 ราย 
 ลูกจ้างประจ า จ านวน 2 ราย 
 จา้งเหมาบริการ จ านวน 1 ราย 

9. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ประกอบด้วย 
 นายสุรสิทธิ์  วงศ์กาวี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
 ข้าราชการ จ านวน 6 ราย 
 จ้างเหมาบริการ จ านวน 2 ราย 

  
 รวม บุคลากรของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
  รวมข้าราชการ   จ านวน     30 ราย 
  รวมลูกจ้างประจ า  จ านวน     11 ราย 
  รวมพนักงานราชการ  จ านวน     15 ราย 
  รวมจ้างเหมาบริการ  จ านวน     13 ราย 
  รวมบุคลากรทั้งสิ้น  จ านวน     69 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  อัตราก าลังของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
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หน่วย : คน 
ประเภทอัตราก าลัง ชาย หญิง รวม 

ข้าราชการ 17 13 30 
ลูกจ้างประจ า 9 2 11 
พนักงานราชการ 2 13 15 
พนักงานจ้างเหมา 11 2 13 

รวม 39 30 69 

*** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รวม 
69 
คน 
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 แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1. แผนงานพื้นฐาน: ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้้า และสร้างการเติบโตจากภายใน 
    ผลผลิต: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะน้าส่งเสริมและก้ากับ 
 กิจกรรมหลัก : บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กิจกรรมรอง : ค่าเช่าบ้าน 
กิจกรรมรอง : ประกันสังคม 

 กิจกรรมหลัก : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมรอง : รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   
  กิจกรรมรอง : รายจ่ายเพื่อการลงทุนส าหรับครุภัณฑ์ 
  กิจกรรมรอง : รายจ่ายเพื่อการลงทุนส าหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
  กิจกรรมรอง : รายจ่ายเพื่อการลงทุนส าหรับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ CPS 

กิจกรรมหลัก : การจัดที่ดินในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ 
กิจกรรมหลัก : โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
กิจกรรมหลัก : โครงการส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรเพ่ือลูกค้า ธ.ก.ส. 
กิจกรรมหลัก : โครงการประชุมแก้ไขแนวทางหนี้สินสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟู 
กิจกรรมหลัก : โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร ปี2561 
กิจกรรมหลัก : โครงการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร 
กิจกรรมหลัก : โครงการพัฒนาบริหารจัดการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง 
 

2. แผนงานยุทธศาสตร์: การส่งเสริมการด้าเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียง 
    ผลผลิต/โครงการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
  กิจกรรมรอง : ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  กิจกรรมรอง : ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
3. แผนงานบูรณาการ: พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
    ผลผลิต/โครงการพัฒนาสหกรณ์ชายแดน 
   กิจกรรมรอง : บริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ   
 
4. แผนงานบูรณาการ: พัฒนาเศรษฐกิจรากและชุมชนเข้มแข็ง   
    ผลผลิต/โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร 
   กิจกรรมรอง : พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพ่ิมในสังกัดสถาบันเกษตรกร 
5. แผนงานบูรณาการ : จัดการปัญหาที่ดินท้ากิน 
    ผลผลิต/โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากินของเกษตรกร 
   กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล 
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6.แผนงานบูรณาการ : การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
       กิจกรรมหลัก : สนับสนุนตลาดเกษตรกรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
    กิจกรรมรอง : ตลาดเกษตรกร 
 กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการด าเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ 
  กิจกรรมรอง : ระบบส่งเสริมการเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ 
 กิจกรรมหลัก : สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
  กิจกรรมรอง : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการด าเนินงานในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตรในสหกรณ์ 
  กิจกรรมรอง : ธนาคารสินค้าเกษตร 
 กิจกรรมหลัก : สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร 1 อ าเภอ 1 สหกรณ์ภาคการเกษตร 
  กิจกรรมรอง : 1 สหกรณ์ 1 อ าเภอ 
  กิจกรรมรอง : 1 สหกรณ์ 1 หอการค้า 
 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์พ้ืนที่นิคมสหกรณ์   
  กิจกรรมรอง : สนับสนุนการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  กิจกรรมรอง : เกษตรผสมผสาน 

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 กิจกรรมรอง : เกษตรทฤษฎีใหม่ 
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการเกษตรตามแผนที่ Agri-Mapในสหกรณ์ 
 กิจกรรมรอง : บริหารจัดการปรับเปลี่ยนแผนที่ Agri-Map 
กิจกรรมหลัก:พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง 

กิจกรรมรอง : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
 

7.แผนงานบูรณาการ: การสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 กิจกรรมหลัก: สนับสนุนการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร 
  กิจกรรมรอง : ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 
 

แผนภูมิแสดงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59- ๒๕๖1  
จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
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           ล้าน

บาท  
 

 
 

หน่วย : ล้านบาท   

ประเภทงบรายจ่าย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

รวมทั้งสิ้น 28,192,101.- 15,646,822.39 13,727,907.00 
งบบุคลากร 3,058,140.- 3,198,010.- 3,484,090.00- 
งบด าเนินงาน 7,047,234.- 8,141,272.39 6,589,477.00.- 
งบลงทุน   355,500.- 714,000.- 1,559,400.00.- 
เงินอุดหนุน  17,575,892.- 3,561,080.- 1,977,920.00.- 
งบรายจ่ายอืน่ (ถ้ามี)   155,335.- 32,560.- 117,020.00.- 

 
 
 
 
 
 

สรุปข้อมลูสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

 ข้อมูลสถิติของสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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จ านวนสหกรณ์และจ านวนสมาชิกสหกรณ์ 
จ านวนสหกรณ์และจ านวนสมาชิกสหกรณ์  

 
ประเภทสหกรณ์ 

จ านวนสหกรณ์ 
 

จ านวนสมาชกิสหกรณ์ 

(แห่ง)  (คน) 

1. สหกรณ์การเกษตร 44  57,974 
2. สหกรณ์ประมง    0 
3. สหกรณ์นิคม 3  6,101 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ 13  12,256 
5. สหกรณ์ร้านค้า    0 
6. สหกรณ์บริการ 9  649 
7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน    0 

รวม 69   76,980  
 

ที่มา : (กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ และนิคมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว) 

สถานะสหกรณ์ 

ประเภทสหกรณ์ 

                   จ านวนสหกรณ์ (แห่ง)  จ านวนสหกรณ์
ทั้งหมด 

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

ด าเนินงาน/ธุรกิจ 
(1) 

หยุดด าเนินงาน/
ธุรกจิ 
(2) 

เลิก 
(3) 

 
จัดต้ังใหม่ 

(4) 
1. สหกรณ์การเกษตร 44 2 -  46 
2. สหกรณ์ประมง - - -  - 
3. สหกรณ์นิคม 3 - -  3 
4. สหกรณ์ออมทรัพย ์ 11 - -  11 
5. สหกรณร์้านค้า - - -  - 
6. สหกรณ์บริการ 7 1 -  8 
7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน - - -  - 

รวม 65 3 -  68 
ที่มา : (กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ และนิคมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว) 
ช้ีแจง : การแยกสถานะของสหกรณ์ยึดตามค านยิามของส านักนายทะเบียนและกฎหมาย 
 
 
 
 

ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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(แหง่)

1. สหกรณ์การเกษตร 39 517,269,573.42 1,123,666,661.60 580,690,488.45 2,701,553,216.28 147,898,769.16 5,071,078,708.91

2. สหกรณ์ประมง

3. สหกรณ์นิคม 3      90,294,598.02       165,419,459.12      19,537,471.83         7,165,299.70        32,688,947.01 315,105,775.68

4. สหกรณ์ออมทรัพย์ 12 663,473,461.99 13,283,324,819.78 0.00 0.00 13,946,798,281.77

5. สหกรณ์ร้านค้า

6. สหกรณ์บริการ 8 190,283.70 3,440,900.00 479,210.00 0.00 135,940.00 4,246,333.70

7. สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยน

รวมทัง้สิ้น 62 1,271,227,917.13 14,575,851,840.50 600,707,170.28 2,708,718,515.98 180,723,656.17 19,337,229,100.06

ประเภทสหกรณ์

ปรมิาณธุรกิจของ

สหกรณ์

ปรมิาณธุรกิจ แยกตามประเภทการใหบ้รกิาร  (บาท)

รบัฝากเงิน ใหเ้งินกู้ จดัหาสินค้ามาจ าหน่าย
รวบรวมผลผลิตและแปร

รปู
บรกิารและอ่ืน ๆ รวมทัง้สิ้น

 
ที่มา : (กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ และนิคมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว) 
 
 

ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ 

จ ำนวนสหกรณ์ ก ำไร จ ำนวนสหกรณ์ ขำดทนุ

(แหง่) (บำท) (บำท) (แหง่) (บำท) (แหง่) (บำท) (บำท)

1. สหกรณ์การเกษตร 39 3,241,764,622.55 3,225,265,145.35 26 18,189,656.97 12 -1,124,886.66 17,064,770.31

2. สหกรณ์ประมง

3. สหกรณ์นิคม 3 70,471,359.63 71,076,103.82 2 ๔๔๗,๔๓๒.๗๘ 1 -1,052,176.97 -604,744.19

4. สหกรณ์ออมทรัพย์ 12 402,139,875.68 56,183,090.74 12 342,637,622.36 0 342,637,622.36

5. สหกรณ์ร้านค้า

6. สหกรณ์บริการ 8 994,773.75 850,793.47 6 149,171.55 2 -612,484.59 -463,313.04

7. สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยน

รวมทัง้สิ้น 62 3,715,370,631.61 3,353,375,133.38 46 361,423,883.66 15 -2,789,548.22 358,634,335.44

ประเภทสหกรณ์

ผลกำรด ำเนินงำนปีล่ำสุดทีม่ีกำรปิดบัญชีในปีงบประมำณ พ.ศ.2561

ก ำไร (ขำดทนุ) สุทธิ
 ในภำพรวม

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม กำรด ำเนินงำนมีผลก ำไร (ขำดทนุ)

จ ำนวนสหกรณ์ รำยได้ ค่ำใช้จำ่ย
สหกรณท์ีม่ีผลก ำไร สหกรณท์ีข่ำดทนุ

 
ที่มา : (กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ และนิคมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว) 
หมายเหตุ   ผลรวมของสหกรณ์ในช่อง (1) จะต้องเท่ากับผลรวมของช่อง (4) + (6) 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแกว้ 
 

 
(คน)

หน้ีสนิ ทนุของสหกรณ์

สหกรณ์ รวม 13,665 518,537,420.00 1,123,531,266.49 474,428,303.31 649,655,672.50 139,088,298.34 96,074,439.78 40,458,952.04 39,301,538.54 150,597,803.08 883,639,818.29 174,376,117.01 0.00 131,080.00 1,208,744,818.38 975,199,918.14

สหกรณ์การเกษตร รวม 10,984 94,215,710.00 451,420,471.37 323,680,128.31 128,293,121.90 95,837,723.36 91,120,458.44 5,481,501.20 6,160,819.70 83,587,254.03 231,131,273.30 174,376,117.01 0.00 131,080.00 489,225,724.34 350,518,273.27

1. สหกรณ์การเกษตรวฒันานคร จ ากดั 31 ม.ีค. 1,362 ดีเลิศ ด าเนินธรุกจิ 30,998,350.00 193,537,350.21 147,677,213.96 45,860,136.25 82,068,297.05 79,349,116.28 2,719,180.77 3,954,195.09 53,222,536.03 50,832,825.00 69,089,558.17 173,144,919.20 141,519,560.83

2. สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ จ ากดั 31 ม.ีค. 811 ดีเลิศ ด าเนินธรุกจิ 23,505,250.00 97,072,430.75 56,413,442.98 40,658,987.77 3,552,405.41 2,980,528.05 571,877.36 415,436.05 18,575,042.79 61,312,831.27 42,656,243.75 122,544,117.81 84,871,965.35

3. สหกรณ์การเกษตรตาพระยา จ ากดั 31 ม.ีค. 1,403 ไมผ่่านเกณฑ์ ด าเนินธรุกจิ 16,679,320.00 42,837,521.49 34,383,010.16 8,454,511.33 4,135,139.66 3,486,063.87 649,075.79 -411,007.82 5,049,572.76 25,649,125.21 60,405,616.61 91,104,314.58 72,203,043.34

4. สหกรณ์การเกษตรนิคมฯคลองน  าใส จ ากดั 31 ม.ีค. 402 ดีเลิศ ด าเนินธรุกจิ 14,779,540.00 64,514,141.30 38,425,935.06 26,088,206.24 3,695,186.90 1,784,070.79 1,911,116.11 2,428,203.30 6,706,213.57 56,203,720.66 389,090.00 63,299,024.23 47,013,398.19

5. สหกรณ์ปศุสัตวโ์คบาลบูรพาโคกสูง จ ากดั 31-ม.ีค. 1,259 ตั งใหม่ ด าเนินธรุกจิ 1,923,400.00 36,869,410.67 34,946,010.67 1,923,400.00 0.00 0.00 32,590,000.00 32,590,000.00 0.00

6. สหกรณ์การเกษตรคลองหาด จ ากดั 31 ธ.ค. 528 ไมผ่่านเกณฑ์ ด าเนินธรุกจิ 1,650,570.00 869,987.84 2,980,545.54 -2,110,557.70 256,020.64 491,848.35 -235,827.71 -375,933.58 0.00 153,427.62

7. สหกรณ์ศุภนิมติรอรัญประเทศร่วมใจพฒันา จ ากดั 31 ม.ีค. 358 ไมผ่่านเกณฑ์ ด าเนินธรุกจิ 1,490,540.00 8,136,068.06 4,485,048.93 3,651,019.13 329,901.10 365,987.96 -36,086.86 77,545.30 16,823.25 3,334,592.16 757,057.00 4,108,472.41 3,114,888.28

8. สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 05 จ ากดั 31 ธ.ค. 132 ไมผ่่านเกณฑ์ ด าเนินธรุกจิ 981,610.00 1,992,799.28 1,466,720.29 526,078.99 415,207.70 1,057,704.35 -642,496.65 -216,500.14 0.00 108,790.00

9. สหกรณ์ปศุสัตวโ์คบาลบูรพาวฒันานคร จ ากดั 31-ธ.ค. 1,372 ตั งใหม่ ด าเนินธรุกจิ 686,000.00 845,494.46 142,994.46 702,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10. สหกรณ์ไมผ้ลคลองหาด จ ากดั 30-ม.ิย. 273 ตั งใหม่ ด าเนินธรุกจิ 496,000.00 494,130.16 100.00 494,030.16 141,162.35 143,132.19 -1,969.84 0.00 106,600.00 106,600.00 0.00

11. สหกรณ์การเกษตรบ้านทัพไทย จ ากดั 31 ม.ีค. 240 ไมผ่่านเกณฑ์ ด าเนินธรุกจิ 459,220.00 991,865.84 137,317.60 861,727.08 380,006.62 387,195.46 -7,188.84 -7,188.84 12,133.15 1,001,969.00 252,270.00 1,266,372.15 529,313.15

12. สหกรณ์ปศุสัตวโ์คบาลบูรพาอรัญประเทศ จ ากดั 31-ธ.ค. 2,042 ตั งใหม่ ด าเนินธรุกจิ 217,100.00 422,800.47 205,700.47 217,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13. สหกรณ์การเกษตรบ้านเขาดิน จ ากดั 31 ม.ีค. 189 ไมผ่่านเกณฑ์ ด าเนินธรุกจิ 145,100.00 749,613.38 225,994.46 523,618.92 608,670.48 578,990.00 29,680.48 29,680.48 606,703.48 606,703.48 606,703.00

14. สหกรณ์ปาล์มน  ามนัสระแกว้ จ ากดั 30 ก.ย. 128 ไมผ่่านเกณฑ์ ด าเนินธรุกจิ 108,490.00 73,718.13 3,230.00 70,488.13 116,102.76 110,903.00 5,199.76 3,149.19 60,000.00 112,978.00 172,978.00 60,000.00

15. สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 03 จ ากดั 30 ก.ย. 88 ไมผ่่านเกณฑ์ ด าเนินธรุกจิ 49,720.00 59,426.47 269,392.57 323,033.90 139,196.28 382,118.14 521,314.42 257,465.38 4,932.48 146,210.00 131,080.00 282,222.48 315,183.51

16. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีดิ่นสระแกว้ จ ากดั 30 เม.ย. 174 ตั งใหม่ ด าเนินธรุกจิ 23,200.00 28,001.70 1,460.00 26,541.70 426.41 2,800.00 -2,373.59 5,775.29 0.00 22,000.00

17. สหกรณ์ปฏิรูปทีดิ่นอ าเภอโคกสูง (คทช.) จ ากดั 31-ธ.ค. 94 ตั งใหม่ ด าเนินธรุกจิ 9,400.00 1,912,306.79 1,902,906.79 9,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18. สหกรณ์ปฏิรูปทีดิ่นอ าเภอวฒันานคร (คทช.) จ ากดั 31-ธ.ค. 69 ตั งใหม่ ด าเนินธรุกจิ 6,900.00 1,400.00 7,100.00 6,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19. สหกรณ์ปฏิรูปทีดิ่นอ าเภออรัญประเทศ (คทช.) จ ากดั 31-ธ.ค. 60 ตั งใหม่ ด าเนินธรุกจิ 6,000.00 12,004.37 6,004.37 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20. สหกรณ์การเกษตรเมอืงสระแกว้ จ ากดั 31 ม.ีค. 2,049 ดีมาก ด าเนินงาน 36,651,170.00 270,426,483.56 212,211,095.63 58,215,387.93 208,735,594.16 206,586,511.85 2,149,082.31 -4,356,257.11 200,911,512.23 135,542,656.85 119,506,174.58 71,429,876.85 99,780.00 527,490,000.51 410,726,400.00

21. สกก.สกต ธ.ก.ส. จ ากดั 31 ม.ีค. 35,564 ดีเลิศ ด าเนินงาน 47,289,900.00 96,292,648.16 35,139,839.14 61,152,809.02 5,548,962.15 5,087,710.12 461,252.03 362,216.70 0.00 0.00 174,927,854.32 19,774,075.13 0.00 194,701,929.45 344,225,646.48

22. สกก.เพือ่เกษตรกรไทยอ าเภอเมอืง จ ากดั 30 เม.ย. 189 ไมจ่ัด เลิกสหกรณ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23.สกก.เพือ่เกษตรกรไทยต าบลสระขวญั จ ากดั 30 เ.ม.ย. 107 ไมผ่่าน ด าเนินงาน 609,690.00 3,589,405.34 2,282,248.54 1,307,156.81 762,229.21 155,743.63 606,485.58 -670,028.03 68,322.94 1,725,000.00 0.00 0.00 0.00 1,793,322.94 1,481,762.09

24. สก.สตรีและเยาวชนจังหวดัสระแกว้ จ ากดั 31 ม.ีค. 2,541 ไมผ่่าน ด าเนินงาน 255,180.00 436,713.27 145,760.85 290,952.42 56,975.59 49,398.36 7,577.23 7,577.23 927.85 0.00 42,270.00 0.00 0.00 43,197.85 135,981.72

25. สก.ชาวไร่ออ้ยจังหวดัสระแกว้ จ ากดั 31 พ.ค. 1,713 ดีมาก ด าเนินงาน 780,160.00 2,784,771.11 389,910.02 2,394,861.09 2,898,894.26 2,590,465.27 308,428.99 610,045.29 0.00 675,000.00 1,427,610.00 0.00 1,413,299.46 3,515,909.46 1,389,975.27

26. สกก.คลองน  าเขียว จ ากดั 31 ม.ีค. 1,270 ดีเลิศ ด าเนินงาน 43,268,770.00 173,426,988.92 186,534,862.04 48,414,872.63 9,573,190.74 8,894,192.90 678,997.84 667,371.85 133,397,972.77 43,562,495.00 24,782,777.82 4,097,383.21 0.00 205,840,628.80 124,447,730.95

27. สก.ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟา้บ้านพระเพลิง จ ากดั 31 ม.ีค. 200 ดีมาก ด าเนินงาน 201,570.00 122,302.95 154,059.19 -31,756.24 107,306.38 52,666.75 54,639.63 8,960.60 0.00 0.00 0.00 0.00 85,480.00 85,480.00 97,950.00

28. สกก.เขาสามสิบ จ ากดั 31 ม.ีค. 88 ไมจ่ัด หยุดด าเนินการ 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

29. สกก.เพือ่เกษตรกรไทยเขาฉกรรจ์ จ ากดั 30 เม.ย. 138 ไมจ่ัด หยุดด าเนินการ 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

30. สกก.วงัน  าเย็น จ ากดั 31 ม.ีค. 680 ดีเลิศ ด าเนินงาน 21,654,840.00 72,770,356.37 47,020,217.84 25,705,138.53 3,269,080.31 2,899,999.57 369,080.74 559,958.14 8,803,277.77 43,925,000.00 3,970,896.33 373,910.00 0.00 57,073,084.10 72,484,813.65

31. สกก.ทุง่มหาเจริญ จ ากดั 31 ม.ีค. 170 ไมผ่่าน ด าเนินงาน 1,132,380.00 4,845,489.06 3,284,470.53 1,561,018.53 -128,388.40 33,923.32 -162,311.72 -225,829.07 13,147.38 130,000.00 0.00 0.00 0.00 143,147.38 4,479,792.37

32. สกก.พฒันาป่าเขาฉกรรจ์โนนสาวเอ ้123 จ ากดั 30 เม.ย. 361 ดีมาก ด าเนินงาน 1,439,200.00 5,597,826.95 4,333,791.36 1,264,035.59 179,322.50 148,720.46 30,602.04 -476,412.70 27,914.54 1,631,000.00 41,090.00 0.00 0.00 1,700,004.54 1,832,250.40

33. สก.โคขุนสระแกว้ นทพ. จ ากดั 31 ธ.ค. 306 ไมจ่ัด เลิกสหกรณ์ 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

34. สกก.ถาวรพฒันาสระแกว้ จ ากดั 31 ม.ิย. 51 ไมจ่ัด เลิกสหกรณ์ 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

35. สก.โคนมวงัสมบูรณ์ จ ากดั 31 ธ.ค. 38 ดี ด าเนินงาน 5,087,820.00 16,629,603.11 15,060,203.31 1,569,399.80 981,719.79 1,046,270.29 -64,550.50 833,790.31 2,013,228.19 4,857,188.00 308,121.25 32,256,040.80 0.00 39,434,578.24 35,582,752.69

36. สก.วงัทองมติรเกษตร จ ากดั 30 เม.ย. 125 ดีมาก ด าเนินการ         274,590.00          787,836.45            2,548.37         785,288.08 11,169,647.74    11,000,932.92    168,714.82      2,307,547.65      2,105,000.00     10,890,835.00 12,995,835.00     40,450,940.00

37. สก.สวนยางพาราสระแกว้ จ ากดั 31 ม.ีค. 106 ดีเลิศ ด าเนินการ        449,260.00          826,845.39          10,064.28        816,781.11 178,022.34       50,836.98         127,185.36        114,346.14              106.03      1,950,000.00 0.00 0.00 0.00        1,950,106.03      1,780,103.43

38. สก.โคเนื อ-โคขุนวงัสมบูรณ์ จ ากดั 31 ม.ีค. 415 ไมจ่ัด หยุดด าเนินการ          91,450.00           42,278.25           1,000.00          41,278.25 40,008.39         0.00 40,008.39 -39,949.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39. สก.การยางจังหวดัสระแกว้ จ ากดั ตั งใหม่ ไมจ่ัด

40. สก.ชุมชนวถิีธรรมชาติวงัสมบูรณ์ จ ากดั ตั งใหม่ ไมจ่ัด

41. สก.ปฏิรูปทีดิ่นอ าเภอวงัน  าเย็น จ ากดั ตั งใหม่ ไมจ่ัด

42.สกก.บ้านคลองทรายสหพชืผล จ ากดั ตั งใหม่ ไมจ่ัด

จดัหาสนิค้ามา

จ าหน่าย

รวบรวมผลผลติ

และแปรรูป
บริการและอ่ืน ๆ

สหกรณ์ ปีบัญชี

จ านวน

สมาชิก
ผลการจดั

มาตรฐาน 

ประจ าปี 2561

สถานะสหกรณ์

สถานะทัว่ไปของสหกรณ์ ปีลา่สดุทีม่ีการปิดบัญชีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (บาท)

ก าไร/(ขาดทนุ) ปี

บัญชีลา่สดุ

ก าไร/(ขาดทนุ) ปี

บัญชีก่อนหน้า

ปริมาณธรุกิจปี

บัญชีก่อนหน้า 

(พ.ศ. 2560)ทนุเรือนหุน้ สนิทรัพย์

ทนุด าเนินงาน

รายได้ ค่าใช้จา่ย

ปริมาณธรุกิจ แยกตามประเภทการใหบ้ริการ  (บาท)

รวมปริมาณธรุกิจปี

ลา่สดุ (พ.ศ. 2561)รับฝากเงิน ใหเ้งินกู้

ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ในรอบบัญชีล่าสุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแกว้ 

(คน)
หน้ีสนิ ทนุของสหกรณ์

สหกรณ์ รวม 13,665 518,537,420.00 1,123,531,266.49 474,428,303.31 649,655,672.50 139,088,298.34 96,074,439.78 40,458,952.04 39,301,538.54 150,597,803.08 883,639,818.29 174,376,117.01 0.00 131,080.00 1,208,744,818.38 975,199,918.14
สหกรณ์การเกษตร รวม 10,984 94,215,710.00 451,420,471.37 323,680,128.31 128,293,121.90 95,837,723.36 91,120,458.44 5,481,501.20 6,160,819.70 83,587,254.03 231,131,273.30 174,376,117.01 0.00 131,080.00 489,225,724.34 350,518,273.2712. สหกรณ์ปศุสัตวโ์คบาลบูรพาอรัญประเทศ จ ากดั 31-ธ.ค. 2,042 ตั งใหม่ ด าเนินธรุกจิ 217,100.00 422,800.47 205,700.47 217,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ รวม 2,518 424,224,670.00 671,352,052.14 150,651,459.65 520,700,592.49 43,203,716.04 4,930,466.26 34,954,106.98 33,107,241.53 67,010,549.05 652,467,544.99 0.00 0.00 0.00 719,478,094.04 624,560,644.87

50. สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที ่12 จ ากดั 30 ก.ย. 897 ดีเลิศ ด าเนินธรุกจิ 293,567,300.00 472,012,130.09 100,685,911.10 371,326,218.99 29,959,252.77 2,759,743.38 27,199,509.39 25,747,116.15 19,649,114.33 463,883,862.86 483,532,977.19 473,603,441.88

51. สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสุรสิงหนาท จ ากดั 31 ธ.ค. 452 ดีเลิศ ด าเนินธรุกจิ 71,910,790.00    127,482,138.37 45,144,153.71 82,337,984.66 7,835,843.64 1,858,438.76 4,299,855.00 4,106,030.38 40,114,175.27 122,512,512.13 162,626,687.40 92,971,656.06

53. สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.12 พนั 3 รอ. จ ากดั 30 ก.ย. 306 ดีเลศ ด าเนินธรุกจิ 23,032,880.00 27,884,586.63 1,150,134.68 26,734,451.95 3,190,427.74 181,518.78 1,367,316.04 1,377,920.57 3,621,049.29 24,232,500.00 27,853,549.29 19,793,363.65

54. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารพรานที ่13 จ ากดั 31 ธ.ค. 542 ตั งใหม่ ด าเนินธรุกจิ 2,958,100.00 4,503,464.09 1,475,690.20 3,027,773.89 98,688.31 29,014.42 69,673.89 0.00 1,430,640.20 3,224,570.00 4,655,210.20 0.00

55. สอ.ครูสระแกว้ จ ากดั 30 พ.ย. 5,853 ดีเลิศ ด าเนินการ 3,334,438,510.00 9,863,121,676.53 6,069,650,331.52 3,793,471,345.01 290,531,142.28 39,584,244.90 250,946,897.38 203,811,014.96 517,135,178.95 11,749,063,872.91 0.00 0.00 0.00 12,266,199,051.86 9,419,073,862.03

56. สอ.สาธารณสุขสระแกว้ จ ากดั 31 ธ.ค. 1,566 ดีเลิศ ด าเนินการ 364,153,480.00 561,939,730.66 157,220,657.84 404,719,072.82 28,423,421.61 4,827,029.70 23,596,391.91 20,390,522.17 43,610,626.01 291,555,680.00 0.00 0.00 0.00 335,166,306.01 286,961,500.62

57. สอ.ต ารวจภูธรจังหวดัสระแกว้ จ ากดั 30 ก.ย. 1,159 ดีเลิศ ด าเนินการ 265,121,580.00 517,597,336.23 201,137,426.21 316,459,910.02 28,666,574.27 2,632,910.83 26,033,663.44 21,345,709.77 13,835,593.71 323,093,041.74 0.00 0.00 0.00 336,928,635.45 388,411,754.23

58. สอ.กรมทหารราบที ่12 รักษาพระองค์ จ ากดั 30 ก.ย. 155 ดีเลิศ ด าเนินการ 13,176,720.00 16,614,037.98 637,356.08 15,976,681.90 875,347.92 85,321.32 790,026.60 877,460.87 623,156.08 4,989,482.00 0.00 0.00 0.00 5,612,638.08 8,332,244.24

59. สอ. ร.12 พนั 1 รอ. จ ากดั 30 ก.ย. 367 ดีเลิศ ด าเนินการ 37,338,500.00 45,267,608.67 1,824,967.76 43,442,640.91 2,424,147.68 77,570.00 2,346,577.68 2,395,181.24 821,734.17 14,761,000.00 0.00 0.00 0.00 15,582,734.17 17,225,002.69

60. สอ.เครือข่ายพฒันาชีวติครูสระแกว้ จ ากดั 30 ก.ย 76 ดีมาก ด าเนินการ 200,866,550.00 114,759,959.92 89,289,368.15 25,470,591.77 3,458,450.33 1,023,441.26 2,434,989.29     1,821,645.11 319,594.84 189,674,000.00 0.00 0.00 0.00 189,993,594.84 155,562,752.07

สหกรณ์บริการ รวม 163 97,040.00 758,742.98 96,715.35 661,958.11 46,858.94 23,515.08 23,343.86 33,477.31 0.00 41,000.00 0.00 0.00 0.00 41,000.00 121,000.00

61. สหกรณ์เคหสถานชุมชนเมอืงอรัญประเทศ จ ากดั 30 ก.ย. 68 ไมผ่่านเกณฑ์ ด าเนินธรุกจิ 51,420.00 81,987.44 10,730.48 71,187.44 8,221.30 13,412.57 -5,191.27 -5,191.27 41,000.00 41,000.00 41,000.00

62. สหกรณ์เคหสถานบ้านมัน่คงสวนกาญจนาภิเษกอรัญ

ประเทศ จ ากดั
31 ธ.ค. 56 ตั งใหม่ ด าเนินธรุกจิ 22,620.00 28,234.23 5,614.23 22,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63. สหกรณ์เดินรถยนต์วฒันา จ ากดั 31 ธ.ค. 39 ดีมาก ด าเนินธรุกจิ 23,000.00 648,521.31 80,370.64 568,150.67 38,637.64 10,102.51 28,535.13 32,577.69 0.00 20,000.00

64.สหกรณ์เดินรถชายแดนคลองหาด จ ากดั 31 ธ.ค. เลิก 0.00 6,090.89 0.00 60,000.00

65. สบ.เดินรถสระแกว้ จ ากดั 31 ธ.ค. 136 ไมผ่่าน ด าเนินงาน 285,000.00 1,000,098.48 507,133.66 492,964.82 204,005.35 261,298.67 -57,293.32 -63,384.74 173,542.12 200,000.00 0.00 0.00 98,940.00 472,482.12 565,670.49

66. สก.หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไมว้งัน  าเย็น จ ากดั 31 ธ.ค. 34 ดีเลิศ ด าเนินงาน 116,600.00 988,748.24 157,577.62 831,170.62 503,080.88 471,791.58 31,289.30 25,253.57 16,741.58 0.00 479,210.00 0.00 0.00 495,951.58 327,910.00

68. สก.ประดิษฐกรรมไมจ้ังหวดัสระแกว้ จ ากดั 30 เม.ย. 24 ดีมาก ด าเนินงาน 58,800.00 397,350.88 4,223.00 393,127.43 56,656.68 -8,725.00 65,381.68 84,468.94 0.00 360,000.00 0.00 0.00 37,000.00 397,000.00 30,000.00

69. สก.เคหะสถานเทศบาลต าบลวงัสมบูรณ์ จ ากดั 31 ธ.ค. 292 ดีมาก ด าเนินงาน 649,150.00 3,673,506.60 2,828,241.16 845,265.44 184,171.90 102,913.14 81,258.76 68,658.82 0.00 2,839,900.00 0.00 0.00 0.00 2,839,900.00 1,399,900.00

38,192,183.28101,750.92 2,017,752.66 1,876,174.43 2,195,569.96 38,614,100.00
52. สหกรณ์ออมทรัพย์กองพนัทหารราบที ่2 กรมทหารราบที ่

12 รักษาพระองค์ จ ากดั
30 ก.ย. 321 ดีเลิศ ด าเนินธรุกจิ 40,809,669.96

จดัหาสนิค้ามา

จ าหน่าย

รวบรวมผลผลติ

และแปรรูป
บริการและอ่ืน ๆ

32,755,600.00 39,469,732.96 2,195,569.96 37,274,163.00 2,119,503.58

สหกรณ์ ปีบัญชี

จ านวน

สมาชิก
ผลการจดั

มาตรฐาน 

ประจ าปี 2561

สถานะสหกรณ์

สถานะทัว่ไปของสหกรณ์ ปีลา่สดุทีม่ีการปิดบัญชีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (บาท)

ก าไร/(ขาดทนุ) ปี

บัญชีลา่สดุ

ก าไร/(ขาดทนุ) ปี

บัญชีก่อนหน้า

ปริมาณธรุกิจปี

บัญชีก่อนหน้า 

(พ.ศ. 2560)ทนุเรือนหุน้ สนิทรัพย์

ทนุด าเนินงาน

รายได้ ค่าใช้จา่ย

ปริมาณธรุกิจ แยกตามประเภทการใหบ้ริการ  (บาท)

รวมปริมาณธรุกิจปี

ลา่สดุ (พ.ศ. 2561)รับฝากเงิน ใหเ้งินกู้

 
 

ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ในรอบบัญชีล่าสุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
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จ านวนกลุ่มเกษตรกรและจ านวนสมาชิกกลุม่เกษตรกร 
ประเภทกลุ่มเกษตรกร จ านวนกลุ่มเกษตรกร (แห่ง) จ านวนสมาชิกกลุม่เกษตรกร (คน) 

1. กลุ่มเกษตรกรท านา 8 442 
2. กลุ่มเกษตรกรท าสวน 1 83 
3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว ์ 8 446 
4. กลุ่มเกษตรกรท าไร ่ 5 811 
5. กลุ่มเกษตรกรท าประมง - - 
6. กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ (ระบุ) - - 

รวม 22 1,782 
ที่มา : (กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ และนิคมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว) 
 

สถานะกลุ่มเกษตรกร 

ประเภทกลุ่มเกษตรกร 

จ านวนกลุ่มเกษตรกร (แห่ง)  จ านวนกลุ่ม
เกษตรกรทั้งหมด 

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

ด าเนินงาน/ธุรกิจ 
(1) 

หยุดด าเนินงาน/
ธุรกจิ 
(2) 

เลิก 
(3) 

 
ต้ังใหม ่

(3) 
1. กลุ่มเกษตรกรท านา 6 2 -  8 
2. กลุ่มเกษตรกรท าสวน 1 - -  1 
3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยง
สัตว ์

8 - -  8 

4. กลุ่มเกษตรกรท าไร ่ 5 - -  5 
5. กลุ่มเกษตรกรท า
ประมง 

- - -  - 

6. กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ 
(ระบุ) 

- - -  - 

รวม 20 2 - - 22 
ที่มา : (กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ และนิคมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว) 
ช้ีแจง : การแยกสถานะของกลุ่มเกษตรกรยดึตามค านิยามของส านกัทะเบียนและกฎหมาย 
 
 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่มีกลุ่มเกษตรกรจดทะเบียนจัดตั้งใหม่  

 
 
 
 
 
 

ปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ประเภท 
กลุ่มเกษตรกร 

ปริมาณ
ธุรกจิ 

ของกลุม่
เกษตรกร
(แห่ง) 

ปริมาณธุรกิจ แยกตามประเภทการให้บริการ  (ล้านบาท) 

รับฝาก
เงิน 

ให้เงินกู้ จัดหา
สินค้ามา
จ าหน่าย 

รวบรวม
ผลผลิต
และแปร

รูป 

บริการ 
และอื่น 

ๆ 

รวมท้ังสิ้น 

1. กลุ่มเกษตรกรท านา 6 0.02 1.81 - - - 1.83 
2. กลุ่มเกษตรกรท าสวน 1 - 0.77 - - - 0.77 
3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว ์ 8 4.73 3.55 0.017 - 0.003 4.043 
4. กลุ่มเกษตรกรท าไร ่ 5 - 3.03 0.233 - - 3.263 
5. กลุ่มเกษตรกรท าประมง - - - - - - - 
6. กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ  
(ระบุ)……… 

- - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 20 0.493 9.16 0.25 - 0.003 9.906 
ที่มา : (กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ และนิคมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว) 

ผลการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร 

ประเภท 
กลุ่มเกษตรกร 

ผลการด าเนินงานปีล่าสุดท่ีมีการปิดบัญชีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ก าไร 
(ขาดทุน) 

สุทธ ิ
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. กลุ่มเกษตรกรท านา 6 0.45 0.12 6 0.12 - - 0.12 
2. กลุ่มเกษตรกรท าสวน 1 0.08 - 1 0.07 - - 0.07 
3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว ์ 8 0.345 0.107 8 0.238 - - 0.238 
4. กลุ่มเกษตรกรท าไร ่ 5 1.134 0.835 5 0.299 - - 0.299 
5. กลุ่มเกษตรกรท า
ประมง 

- - - - - - - - 

6. กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ 
(ระบุ) 

- - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 20 2.009 1.062 20 0.727 - - 0.727 
ที่มา : (กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ และนิคมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว) 
หมายเหตุ   ผลรวมของกลุ่มเกษตรกรในช่อง (1) จะต้องเท่ากับผลรวมของช่อง (4) + (6)    



 
รายงานประจ าปี 2561 (Annual Report)  | 18 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแกว้ 
 

(คน)
หน้ีสนิ

ทนุของกลุม่

เกษตรกร

กลุม่เกษตรกร รวม 594 1,193,890.00 5,806,597.47 2,217,908.64 3,610,990.76 310,155.53 173,456.41 136,699.12 174,963.40 624,363.49 5,620,237.81 12,600.00 0.00 0.00 6,257,201.30 5,206,653.90

กลุม่เกษตรกรท านา รวม 57 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 านาบ้านโคกระกา 57 ตั งใหม่ ด าเนินธรุกจิ

2. ท านาบ้านแกง้ 31 มี.ค. 84 ผ่านเกณฑ์ ด าเนินการ 194,250.00 350,018.70 1,000.00 349,018.70 30,113.05 11,590.74 18,522.31 26,565.37 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 823,000.00

3. กลุ่มเกษตรกรท านาท่าแยก 31 มี.ค. 208 ผ่านเกณฑ์ ด าเนินการ 267,250.00 716,124.51 50,100.00 666,024.51 86,403.93 10,663.00 75,740.93 65,144.28 0.00 731,000.00 0.00 0.00 0.00 731,000.00 1,488,000.00

4. กลุ่มเกษตรกรท านาเขาฉกรรจ์ 31 มี.ค. 44 ไมผ่่าน 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 0.00 505,415.05 700,828.43

5. กลุ่มเกษตรกรท านาวงัสมบูรณ์ 31 ม.ีค. 34 ไมผ่่าน ด าเนินการ 75,639.11 0.00 0.00 0.00 0.00 622,000.00

6. กลุ่มเกษตรกรท านาทุง่มหาเจริญ  - 0  - ไมพ่บทีตั่ ง 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

กลุม่เกษตรกรเลีย้งสตัว์ รวม 453 1,122,490.00 5,436,727.88 2,098,425.45 3,360,604.36 304,738.60 172,516.60 132,222.00 162,788.40 624,363.49 5,470,237.81 12,600.00 0.00 0.00 6,107,201.30 4,993,073.90

7. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงสัตวท์่าข้าม 31 ธ.ค. 45 ไมผ่่านเกณฑ์ ด าเนินธรุกจิ 268,100.00 647,380.45 160,547.00 486,833.45 29,979.42 9,314.00 20,665.42 20,665.42 500.00 319,400.00 12,600.00 332,500.00 332,500.00

8. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงสัตวท์ับพริก 31 ม.ีค. 42 ผ่านเกณฑ์ ด าเนินธรุกจิ 237,300.00 1,007,906.23 300,042.00 707,868.23 48,576.04 25,754.93 22,821.11 -4,892.98 907,000.00 907,000.00 917,340.00

9. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงสัตวห์นอง 31 ม.ีค. 78 ผ่านเกณฑ์ ด าเนินธรุกจิ 213,900.00 1,866,510.17 699,472.84 1,167,037.33 112,095.54 13,373.56 98,721.98 43,246.82 280,800.00 1,549,000.00 1,829,800.00 1,776,000.00

10. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงสัตวป์่าไร่ 30 ม.ิย. 39 ไมผ่่านเกณฑ์ ด าเนินธรุกจิ 107,950.00 587,843.93 482,421.62 105,422.31 36,935.97 9,975.89 26,960.08 30,855.68 275,179.05 733,593.79 1,008,772.84 179,361.97

11. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงสัตวเ์มอืงไผ่ 30 ม.ิย. 60 ผ่านเกณฑ์ ด าเนินธรุกจิ 103,850.00 260,742.71 105,833.93 154,908.78 14,350.69 823.61 13,527.08 13,527.08 359,008.61 359,008.61 359,008.61

12. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงสัตวค์ลอง 31 ม.ีค. 34 ผ่านเกณฑ์ ด าเนินธรุกจิ 93,750.00 320,279.12 200,908.26 119,370.86 4,320.83 12,491.31 -8,170.48 20,313.92 63,828.89 196,300.00 260,128.89 359,363.32

13. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงสัตวห์ัน 30 ม.ิย. 31 ผ่านเกณฑ์ ด าเนินธรุกจิ 77,590.00 280,464.97 148,199.80 154,563.10 24,136.12 3,640.80 20,495.32 4,406.61 4,055.55 466,675.41 470,730.96 103,000.00

14. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงสัตวฟ์าก 31 ม.ีค. 124 ไมผ่่านเกณฑ์ ด าเนินธรุกจิ 20,050.00 465,600.30 1,000.00 464,600.30 34,343.99 97,142.50 -62,798.51 34,665.85 939,260.00 939,260.00 966,500.00

กลุม่เกษตรกรท าไร่ รวม 84 71,400.00 369,869.59 119,483.19 250,386.40 5,416.93 939.81 4,477.12 12,175.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 213,580.00

15.กลุ่มเกษตรกรท าไร่ไทยอดุม 15 ม.ค. 84 ไมผ่่านเกณฑ์ ด าเนินธรุกจิ 71,400.00 369,869.59 119,483.19 250,386.40 5,416.93 939.81 4,477.12 12,175.00 150,000.00  150,000.00 213,580.00

16. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ตาหลังใน 31 ม.ค. 322 ผ่านเกณฑ์ ด าเนินการ 56,200.00 15,257.99 191,579.01 -176,321.02 3,471.13 3,069.50 401.63 -2,273.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00

17. กลุ่มเกษตรกรท าไร่วงัน  าเย็น 31 ธ.ค. 69 ผ่านเกณฑ์ ด าเนินการ 148,250.00 1,320,155.05 550,730.00 769,425.05 751,979.59 703,039.03 48,940.56 35,125.99 0.00 0.00 749,656.00 0.00 0.00 749,656.00 391,910.00

18. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ทุง่มหาเจริญ 31 ม.ค. 209 ไมผ่่าน ด าเนินการ 188,400.00 790,989.60 75,266.01 715,723.59 70,327.83 25,353.11 44,974.72 48,753.11 0.00 559,404.00 0.00 0.00 0.00 559,404.00 1,068,100.00

19. กลุ่มเกษตรกรท าไร่วงัทอง 31 ม.ีค. 73 ผ่านเกณฑ์ ด าเนินการ 685,450.00 3,235,576.88 707,971.02 2,527,605.86 344,487.61 68,851.60 275,636.01 269,126.67 95,681.98 3,592,000.00 0.00 0.00 0.00 369,681.98 2,877,151.85

กลุม่เกษตรกรท าสวน 80 322,550.00 721,591.39 125,266.00 596,325.39 103,633.54 10,268.92 93,364.62 82,152.61 0.00 1,090,000.00 0.00 0.00 0.00 1,090,000.00 774,000.00

21. กลุ่มเษตรกรท าสวนวงัสมบูรณ์ 31 ม.ีค. 80 ผ่านเกณฑ์ ด าเนินการ 322,550.00 721,591.39 125,266.00 596,325.39 103,633.54 10,268.92 93,364.62 82,152.61 0.00 1,090,000.00 0.00 0.00 0.00 1,090,000.00 774,000.00

รวมปริมาณ

ธรุกิจปีลา่สดุ 

(พ.ศ. 2561)รายได้
ปีบัญชี

ผลการจดั

มาตรฐาน 

ประจ าปี 2561

จ านวน

สมาชิก สถานะกลุม่

เกษตรกร

ก าไร/(ขาดทนุ)

 ปีบัญชีลา่สดุ

ปริมาณธรุกิจปี

บัญชีก่อนหน้า 

(พ.ศ. 2560)รับฝากเงิน ใหเ้งินกู้
จดัหาสนิค้า

มาจ าหน่าย

รวบรวม

ผลผลติและ

แปรรูป

ก าไร/(ขาดทนุ)

 ปีบัญชีก่อนหน้า

สถานะทัว่ไปของกลุม่เกษตรกร ปีลา่สดุทีม่ีการปิดบัญชีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (บาท)

บริการ

และอ่ืน ๆ

กลุม่เกษตรกร
สนิทรัพย์

ปริมาณธรุกิจ แยกตามประเภทการใหบ้ริการ  (บาท)

ทนุด าเนินงาน

ทนุเรือนหุน้ ค่าใช้จา่ย

ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ในรอบบัญชีล่าสุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแกว้ 
 

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
จัดสรร+โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ 

หน่วยนับ ร้อยละ บาท บาท ร้อยละ 

แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 100 67,600.00 67,600.00 100  
   1 กิจกรรมรอง รายจ่ายเพ่ือการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 งาน 1 งาน 100 67,600.00 67,700.00 100  
   กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่
ความเข้มแข็ง 

3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 100 1,521,400.00 1,521,400.00 100  

   1 กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนและสิ่งก่อสร้าง 1 งาน 1 งาน 100 145,800.00 145,800.00 100  
   2 กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนส าหรับครุภัณฑ์ส านักงาน 3 งาน 3 งาน 100 390,600.00 390,600.00 100  
   3 กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1 งาน 1 งาน 100 985,000.00 985,000.00 100  
   กิจกรรมหลัก บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์  3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 100 3,939,490.00 3,939,490.00 100  
   1 กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์  15 อัตรา 15 อัตรา 100 3,484,090.00 3,484,090.00 100  
   2 กิจกรรมรอง  ค่าเช่าบ้าน 11 อัตรา 11 อัตรา 100 325,000.00 325,000.00 100  
   3 กิจกรรมรอง  ประกันสังคม 15 อัตรา 15 อัตรา 100 130,400.00 130,400.00 100  
   กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่
ความเข้มแข็ง 

10 กิจกรรม 10 กิจกรรม 100 4,066,167.00 4,066,167.00 100  

  1 กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามระบบCPS 90  แห่ง 90 แห่ง 100 2,805,077.00 2,805,077.00 100  
  2 กิจกรรมรอง การจัดที่ดินในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ 4,100 ไร ่ 4,100 ไร ่ 100 117,020.00 117,020.00 100  
  3 กิจกรรมรอง โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมลูค่าเพิ่ม  1 งาน 1 งาน 100 24,500.00 24,500.00 100  
  4 กิจกรรมรอง โครงการส่งเสรมิสหกรณ์การเกษตรเพื่อลูกค้า ธ.ก.ส. 1 งาน 1 งาน 100 37,080.00 37,080.00 100  

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
จัดสรร+โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ 

หน่วยนับ ร้อยละ บาท บาท ร้อยละ 

   5 กิจกรรมรอง โครงการประชุมแก้ไขแนวทางหนี้สินสมาชิก
กองทุนฟ้ืนฟู 

1 งาน 1 งาน 100 14,550.00 14,550.00 100  

   6 กิจกรรมรอง โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร ปี2561 1 งาน 1 งาน 100 41,800.00 41,800.00 100  
   7 กิจกรรมรอง โครงการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่ม
เกษตรกร 

1 งาน 1 งาน  100 16,040.00 16,040.00   100  

   8  กิจกรรมรอง โครงการพัฒนาบริหารจัดการสหกรณ์เคหสถาน
บ้านมั่นคง 

1 งาน 1 งาน 100 52,000.00 52,000.00 100  

   9 กิจกรรมรอง โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจสินค้า
เกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

1 งาน 1 งาน 100 414,000.00 414,000.00 100  

   10 กิจกรรมรอง นอกแผนงาน ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 1 งาน 1 งาน 100 544,100.00 544,100.00 100  
แผนงานยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการด้าเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 100 1,944,120.00 1,944,120.00 100  

   1 กิจกรรมรอง  ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

1 งาน 1 งาน 100 1,838,120.00 1,838,120.00 100  

   2 กิจกรรมรอง  ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 งาน 1 งาน 100 106,000.00 106,000.00 100  
   แผนงานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์ชายแดน 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 100 61,600.00 61,600.00 100  
   1 กิจกรรมรอง  โครงการบริหารจัดการผลลิตผลทางการเกษตร
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

1 งาน 1 งาน 100 61,600.00 61,600.00 100  
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แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
จัดสรร+โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ 

หน่วยนับ ร้อยละ บาท บาท ร้อยละ 

แผนงานบูรณาการ: พัฒนาเศรษฐกิจรากและชุมชนเข้มแข็ง   
กิจกรรมหลกั: พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมลูค่าเพ่ิมในสังกัดสถาบันเกษตรกร 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 100 65,800.00 65,800.00 100  
1 โครงการ: พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพ่ิมในสังกัดสถาบัน
เกษตรกร 

1 งาน 1 งาน 100 65,800.00 65,800.00 100  

แผนงานบูรณาการ: จัดการปัญหาที่ดินท้ากิน 
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 100 51,200.00 51,200.00 100  
1 โครงการ: ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตาม
นโยบายรัฐบาล 

1 งาน 1 งาน 100 51,200.00 51,200.00 100  

แผนงานบูรณาการ: การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
กิจกรรมหลัก: สนับสนุนตลาดเกษตรกรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 100   100  
   1 กิจกรรมรอง  โครงการ: ตลาดเกษตรกร 1 งาน 1 งาน 100 82,400.00 82,400.00 100  
กิจกรรมหลัก: สนับสนุนการด าเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ 

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 100 280,700.00 280,700.00 100  

  1.โครงการ: ระบบส่งเสริมการเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ 1 งาน 1 งาน 100 280,700.00 280,700.00 100  
กิจกรรมหลัก: สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

       

โครงการ: ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 1 งาน 1 งาน 100 74,300.00 74,300.00 100  
กิจกรรมหลัก: สนับสนุนการด าเนินงานในรูปแบบธนาคารสินค้า
เกษตรในสหกรณ์ 

       

โครงการ: ธนาคารสินค้าเกษตร 1 งาน 1 งาน 100 25,500.00 25,500.00 100  
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแกว้ 
 

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
จัดสรร+โอนเพิ่ม 

ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
ประกอบ 

หน่วยนับ ร้อยละ บาท บาท ร้อยละ 
  กิจกรรมหลัก:สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร 1 อ าเภอ      
1 สหกรณ์ภาคการเกษตร 

2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 100 109,500.00 109,500.00 100  

   โครงการ: 1 สหกรณ์ 1 อ าเภอ 1 งาน 1 งาน 100 56,700.00 56,700.00 100  
   โครงการ: 1 สหกรณ์ 1 หอการค้า 1 งาน 1 งาน 100 52,800.00 52,800.00 100  
   กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์พื้นที่นิคม
สหกรณ์ 

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 100 323,300.00 323,300.00 100  

   1 กิจกรรมรอง  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร 

1 งาน 1 งาน 100 323,300.00 323,300.00 100  

   กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 100 800,580.00 800,580.00 100  
   1 กิจกรรมรอง  โครงการเกษตรผสมผสาน 1 งาน 1 งาน 100 800,580.00 800,580.00 100  
   กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์ 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 100 5,400.00 5,400.00 100  
1 กิจกรรมรอง  โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 งาน 1 งาน 100 5,400.00 5,400.00 100  
   กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการเกษตรตามแผนที่      
Agri-map ในสหกรณ ์ 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 100 268,500.00 268,500.00 100  

โครงการบริหารจัดการปรับเปลี่ยนแผนที่ Agri-map 1 งาน 1 งาน 100 268,500.00 268,500.00 100  
  กิจกรรมหลัก พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 100 24,150.00 24,150.00 100  
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer 1 งาน 1 งาน 100 24,150.00 24,150.00 100  
แผนงานบูรณาการ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
   กิจกรรมหลัก พัฒนาสมาชิกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 100 16,200.00 16,200.00 100  
โครงการส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร 1 งาน 1 งาน 100 16,200.00 16,200.00 100  

8 แผนงาน 26 โครงการ    13,727,907.00 13,727,907.00 100  

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561 
ที่มา : (ฝ่ายบริหารทั่วไป,ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว) 
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สรุปผลการปฏิบัติงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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สรุปผลส าเร็จจากการปฏิบัติงานตามแนวทางการขับเคลื่อน  
Smart Agricultural Curve ของกรมส่งเสรมิสหกรณ์ ประจ าปี 2561 
 

แนวทางท่ี 1 : สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ได้ด าเนินการสร้างความเข้มแข็งของ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปี พ.ศ.2561 
ผ่านโครงการ/กิจกรรม ดังต่อไปนี้  
  1.โครงการพัฒนาความเข้มแข็ง และแก้ไขปัญหาด้านระบบ การบริหารจัดการองค์กรและธรรมาภิบาลในการบริหาร 
และแผนธุรกิจของสหกรณ์ไว้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและด าเนินธุรกิจ 
  2.พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ส่งผลให้ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 8 แห่ง  มีแผนพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานของสถาบันเกษตรกร เพ่ือพัฒนาสู่ดีเด่นและส่งเข้าประกวดคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ดีเด่น 
  3.โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล หลัก
ประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบหลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม หลักการ
มอบอ านาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค 
 4.โครงการสร้างความเข้มแข็งเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ เงินกู้ยืมกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร จ านวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท มาเพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรกู้ยืมไปใช้ในกิจการของกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร ในการเข้าถึงแหล่งทุนในการผลิตและการตลาด ระยะเวลาโครงการ ๕ ปี จังหวัดสระแก้วได้รับ
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน ๔.๔๘๑ ล้านบาท 

5.โครงการพัฒนาความเข้มแข็งเพ่ือยกระดับชั้นสหกรณ์ พ.ศ. 2561 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและบทบาทในการช่วยเหลือ
สมาชิกและเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีแผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โครงการพัฒนา
ความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมหลักพัฒนาความเข้มแข็งเพ่ือยกระดับชั้นสหกรณ์ เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์
ข้อมูลรายสหกรณ์สร้างองค์ความรู้การจัดท าแผนงานประจ าปี แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ และจัดท าแผนการแนะน า ส่งเสริม 
และ พัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ตามบริบทและศักยภาพของสหกรณ์เป็นรายสหกรณ์  พร้อมทั้งจัดท าข้อมูลพื้นฐานของ
สหกรณ์ วิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ แผนการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ 
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แนวทางท่ี 2 : ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีบทบาทขับเคลื่อนนโยบายรัฐ 
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ได้ด าเนินการส่งเสริมสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรในการขับเคลื่อนงาน
ด้านเกษตรส่งผลให้การเพ่ิมรายได้และลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรสมาชิก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปี พ.ศ.
2561 ผ่านโครงการ/กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

1.โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายการพัฒนาสถาบันเกษตรกร
รูปแบบประชารัฐ โดยพัฒนาสหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอที่เข็มแข็งให้สามารถเป็นพ่ีเลี้ยงช่วยเหลือสหกรณ์ขนาดเล็ก โดย
จัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและระบุชนิดสินค้าที่จะปรับปรุงพัฒนาในด้านต่างๆ 

2.โครงการธนาคารสินค้าเกษตร [ข้าว] การบริหารธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร สามารถช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนของสถาบันสมาชิกเกษตรกรและคนในชุมชนเป็นหลักโดยการับฝาก ถอน ให้ ยืม หรือแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร 

3.โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการผลิต การเพ่ิมคุณภาพผลผลิต   การ
ดูแลรักษาผลผลิต ให้แก่เกษตรกรในระบบเกษตรแปลงใหญ่ของจังหวัดสระแก้ว เกษตรกรในระบบเกษตรกรแปลงใหญ่ของ
จังหวัดสระแก้วมีศักยภาพด้านการผลิต การเพ่ิมคุณภาพลดต้นทุนการผลิต การผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

4.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) เพ่ือพัฒนาให้ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตร (ศพก.) ให้มีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน สนับสนุน
วิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์ การรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ ประจ า  ศพก.  

5.โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  เพ่ือพัฒนาให้เกษตรกรสมาชิกของสถาบันเกษตรกรมี
ศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาดในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้เกษตรกรสมาชิก
กลุ่มเป้าหมาย มีรายได้เพ่ิมข้ึน พร้อมที่จะพัฒนาให้มีคุณสมบัติของเกษตรกรสมาชิกปราดเปรื่อง 

 6.โครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรตามแผนที่เกษตรเชิงรุก (Zoning  Agri Map) กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เล็งเห็น
ประโยชน์ของการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Agri Map) จึงก าหนดให้ด าเนินโครงการในพื้นที่นิคมสหกรณ์ เพ่ือให้เป็น
การน าร่องให้พื้นที่นิคมสหกรณ์มีการจัดการพ้ืนที่อย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ที่ดิน นิคมสหกรณ์ จึงได้จัดท า
โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ (Agri Map) ในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ โดยด าเนินการจัดอบรม
ให้ความรู้แก่สมาชิก สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อเป็นทุนบางส่วนในการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ในการท าเกษตรกรรมให้เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางท่ี 3 : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า/สรา้งมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 
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 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ได้ด าเนินการส่งเสริมสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เพ่ิมผลผลิตสมาชิก
ได้รับการยกระดับคุณภาพให้มีมาตรฐาน และเพ่ิมมูลค่าจากการแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และเกษตรกรมีช่องจ าหน่าย
สินค้าการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ปี พ.ศ.2561 ผ่านโครงการ/กิจกรรม ดังต่อไปนี้  
  1.โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ ประจ าปี 2561สมาชิกสหกรณ์นิคม
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีการด าเนินชีวิตอยู่อย่างพอประมาณตน เดินทางสายกลาง มีความพอดี และพอเพียงกับตนเอง 
ครอบครัว และชุมชน โดยไม่ต้องพ่ึงพาปัจจัยภายนอกต่าง ใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าในบริเวณบ้าน, รั้วรอบบ้าน ปลูกพืชประเภทพืช
สมุนไพร เครื่องเทศ และล้มลุกต่างๆ ไว้บริโภค ในการลดค่าใช้จ่ายภายในครัว และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสร้างความ
รักสามัคคี พัฒนาความผูกพันใครอบครัวมากยิ่งขึ้น 
 2.โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพ่ิมในสังกัดสถาบันเกษตรกร  ส่งเสริมการรวมกลุ่ม  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
กระบวนการรวมกลุ่ม สามารถพ่ึงพาตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้  เพ่ือให้ความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิม
ผลผลิต เพ่ือสร้างงานสร้างรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการ ให้ได้
มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และเพ่ิมรายได้แก่ครอบครัว 
  3.โครงการเพ่ิมผลิตภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง เชื่อมโยเครือข่าย
การตลาด โดยการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างผู้ผลิตและผู้รับซื้อมันส าปะหลัง จ านวน 3 คู่การค้า (เกษตรกร 3 
อ าเภอ กับบริษัท เอ่ียมบูรพาสระแก้ว จ ากัด) เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสามารถผลิตมันส าปะหลังที่มีคุณภาพและเป็นที่
ต้องการของตลาด ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นดีข้ึน ท าให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีอาชีพที่
มั่นคง รายได้ครองครัวเพิ่มมากข้ึน ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข เพราะมีชีวิตคนในชุมชนดีขึ้น และลดปัญหาการว่างงานใน
พ้ืนที่       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
แนวทางท่ี 4 : พัฒนาคน  
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ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว มีโครงการพัฒนาบุคลากร ภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ Smart officer CPD 4.0 
พัฒนาให้บุคลากรให้มีความริเริ่ม สร้างสรรค์ใช้นวัตกรรม ปรับมุมมองให้ทันต่อเปลี่ยนแปลง โปร่งใสไร้ทุจริต และพัฒนาเป็น
นักส่งเสริมแบบมืออาชีพ และโครงการพัฒนาบุคลากร สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป็นอาสาสมัครสหกรณ์ ในปี 2561 โดย
ผ่านโครงการ/กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
  1.โครงการฝึกอบรม “อาสาสมัครสหกรณ์”เพ่ือให้อาสาสมัครสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบในฐานะอาสาสมัครเพ่ือให้อาสาสมัครสหกรณ์ได้จัดท าแผนงานโครงการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนางานอาสาสมัคร
สหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรม เป็นอาสาสมัครสหกรณ์ วิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้สังเกตการณ์  แยกตามอ าเภอ 
  2.การเรียนการสอนภายในหน่วยงาน CPD Unit School 
  2.1 ในหัวข้อวิชา การใช้อ านาจนายทะเบียนสหกรณ์ ให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เรื่องใช้อ านาจนายทะเบียนในการกับก า
ตรวจสอบ ดูแล สหกรณ์ ได้อย่างถูกต้อง  
  2.2 ในหัวข้อวิชา การจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่สามารถแนะน า ขั้นตอน วิธีการ หลักการ ในการ
จัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้แก่คณะบุคคลได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
   2.3 ในหัวข้อวิชา การด าเนินงานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่สามารถแนะน า ส่งเสริมการด าเนินการ ให้แก่
ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ ให้สามารถช่วยเหลือตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิก และเป็นไปตาม
กฎหมายข้อบังคับ ระเบียบต่างๆได้อย่างถูกต้อง   
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 กลุม่ส่งเสรมิสหกรณ์ 1 
     พ้ืนที่อ าเภอเมืองสระแก้ว  อ าเภอเขาฉกรรจ์  อ าเภอวังน้ าเย็น  อ าเภอวังสมบูรณ์   
อ าเภอเมืองสระแก้ว  
 ประกอบด้วยสหกรณ์ 14 แห่ง สมาชิก 51,839 คน กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง สมาชิก 272 คน 

ผลของการเข้าไปแนะน าส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองสระแก้ว สถานะ
ของสหกรณ์คือด าเนินกิจการ จ านวน 13 แห่ง และสถานะของกลุ่มเกษตรกรคือด าเนินกิจการ จ านวน 2 แห่ง ซึ่งได้เข้า
แนะน าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้าใจในการด าเนินธุรกิจเงินฝาก ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
ธุรกิจการรวบรวมผลิตผล รวมถึงให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้ในเรื่องหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ 
วิธีการสหกรณ์ การรวมกลุ่ม การรวมกันซื้อและการรวมกันขาย ท าให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะน าในด้านการ
แก้ไขข้อบกพร่องได้ รวมถึงสหกรณ์ท่ีมีปัญหาสมาชิกท่ีมีหนี้ค้างช าระที่เป็นเวลานานได้รับการช าระหนี้จากสมาชิก 
 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1. ด้านคณะกรรมการสหกรณ์และฝ่ายจัดการขาดความรู้ในเรื่องการบริหารงาน การด าเนินธุรกิจ และขาดความรู้ใน
ด้านกฎหมาย ท าให้ไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง  

2. ด้านการด าเนินธุรกิจ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีข้อจ ากัดในการด าเนินธุรกิจในด้ านเงินทุน อุปกรณ์การตลาด 
และด้านสถานที่ในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงคู่แข่งจากภายนอกท าให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปได้ยากและมีความเจริญเติบโต
ของธุรกิจค่อนข้างน้อย 

3. ด้านสมาชิก เกิดจากการที่สมาชิกมีหนี้ค้างช าระต่อสหกรณ์เป็นจ านวนมากและเป็นระยะเวลาที่นาน โดยไม่
สามารถมาช าระหนี้ต่อสหกรณ์ได้ และท าให้ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 

๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ 
วิธีการสหกรณ์ การมีส่วนร่วม การบริหารงานของสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง  

๒. ให้การส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนในให้การสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าถึงเงินทุนดอกเบี้ยต่ าและให้สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรมีการระดมทุนภายในของตนเองให้มากข้ึน รวมถึงมีการติดตามหนี้ค้างช าระของสมาชิกที่มีระยะเวลานานและ
แนะน าให้สหกรณ์จัดท าโครงการเพ่ือจูงใจให้สมาชิกมาช าระหนี้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 สหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอ 

1. ชื่อสหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จ ากัด ประเภทของสหกรณ์การเกษตร 
2. จ านวนสมาชิกสหกรณ ์ณ 31 มีนาคม 2561 จ านวน  2,086 ราย 
3. ผลผลิตการเกษตรหลักของสหกรณ์ ได้แก่ ข้าว มัน  
4. ธุรกิจที่สหกรณ์ด าเนินการ ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย โดยธุรกิจหลักของสหกรณ์คือ 

ธุรกิจสินเชื่อ 
 
 
 
 

5. ผลการด าเนินงานที่โดดเด่นของสหกรณ์ การด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้กับ 
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สมาชิก สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจในการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย เป็นเงิน 119,506,174.58 บาท แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์
สามารถจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้ แก่สมาชิกได้ตามความต้องการและเป็นไปตามแผนธุรกิจของสหกรณ์  

6. บทบาทของสหกรณ์ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สหกรณ์  
การเกษตรเมืองสระแก้ว  จ ากัด ได้ด าเนินโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ข้าว) โดยได้มีการจัดตั้งธนาคาร คณะกรรมการ
บริหารเจ้าหน้าที่ของธนาคาร และรูปแบบการด าเนินธุรกิจของธนาคาร  

7. รูปภาพการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
 ประกอบด้วยสหกรณ์  3   แห่ง  สมาชิก  426 คน กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง  สมาชิก 50 คน 
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 ผลการเข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) 
ผลของการเข้าไปแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ตามระบบ CPS ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเขาฉกรรจ์ สถานะของสหกรณ์คือด าเนิน

กิจการ จ านวน 3 แห่ง ซึ่งได้เข้าแนะน าให้สหกรณ์ ให้มีความเข้าใจในการด าเนินธุรกิจเงินฝาก ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจการจัดหา
สินค้ามาจ าหน่าย ธุรกิจการรวบรวมผลิตผล รวมถึงให้สมาชิกสหกรณ์ ได้รับความรู้ในเรื่องหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ 
วิธีการสหกรณ์ การรวมกลุ่ม การรวมกันซื้อและการรวมกันขาย ท าให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะน าในด้านการ
แก้ไขข้อบกพร่องได้ รวมถึงสหกรณ์ท่ีมีปัญหาสมาชิกท่ีมีหนี้ค้างช าระที่เป็นเวลานานได้รับการช าระหนี้จากสมาชิก 
 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1. ด้านคณะกรรมการสหกรณ์และฝ่ายจัดการขาดความรู้ในเรื่องการบริหารงาน การด าเนินธุรกิจ และขาดความรู้ใน
ด้านกฎหมาย ท าให้ไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง  

2. ด้านการด าเนินธุรกิจ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีข้อจ ากัดในการด าเนินธุรกิจในด้านเงินทุน อุปกรณ์การตลาด 
และด้านสถานที่ในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงคู่แข่งจากภายนอกท าให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปได้ยากและมีความเจริญเติบโต
ของธุรกิจค่อนข้างน้อย 

3. ด้านสมาชิก เกิดจากการที่สมาชิกมีหนี้ค้างช าระต่อสหกรณ์เป็นจ านวนมากและเป็นระยะเวลาที่นาน โดยไม่
สามารถมาช าระหนี้ต่อสหกรณ์ได้ และท าให้ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 

๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ 
วิธีการสหกรณ์ การมีส่วนร่วม การบริหารงานของสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง  

๒. ให้การส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนในให้การสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าถึงเงินทุนดอกเบี้ยต่ าและให้สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรมีการระดมทุนภายในของตนเองให้มากข้ึน รวมถึงมีการติดตามหนี้ค้างช าระของสมาชิกที่มีระยะเวลานานและ
แนะน าให้สหกรณ์จัดท าโครงการเพ่ือจูงใจให้สมาชิกมาช าระหนี้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 สหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอ 

1. ชื่อสหกรณ์การเกษตรเขาสามสิบ จ ากัด ประเภทของสหกรณ์การเกษตร 
2. จ านวนสมาชิกสหกรณ ์ณ 31 มีนาคม 2561 จ านวน  88 ราย 
3. ผลผลิตการเกษตรหลักของสหกรณ์ ได้แก่  
4. ธุรกิจที่สหกรณ์ด าเนินการ ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย โดย 

ธุรกิจหลักของสหกรณ์คือ ธุรกิจสินเชื่อ 
5. ผลการด าเนินงานที่โดดเด่นของสหกรณ์ 

 –ไม่มี- 
6.บทบาทของสหกรณ์ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐ  โดยที่สมาชิกสหกรณ์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ถ่ายทอดให้ความรู้ในเรื่องการผลิตสินค้าเกษตรในศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
 
 
 
 
 

รูปภาพการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอ 
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อ าเภอวังน้ าเย็น  
 ประกอบด้วยสหกรณ์  8  แห่ง สมาชิก 1,678  คน กลุ่มเกษตรกร 3 แห่ง สมาชิก 600 คน 

ผลของการเข้าไปแนะน าส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ  วังน้ าเย็น สถานะของ
สหกรณ์คือด าเนินกิจการ จ านวน 7 แห่ง และสถานะของกลุ่มเกษตรกรคือด าเนินกิจการ จ านวน 3 แห่ง ซึ่งได้เข้าแนะน าให้
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้าใจในการด าเนินธุรกิจเงินฝาก ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ธุรกิจการ
รวบรวมผลิตผล รวมถึงให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้ในเรื่องหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ วิธีการสหกรณ์ 
การรวมกลุ่ม การรวมกันซื้อและการรวมกันขาย ท าให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะน าในด้านการแก้ไข
ข้อบกพร่องได้ รวมถึงสหกรณ์ท่ีมีปัญหาสมาชิกท่ีมีหนี้ค้างช าระที่เป็นเวลานานได้รับการช าระหนี้จากสมาชิก 
 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1. ด้านคณะกรรมการสหกรณ์และฝ่ายจัดการขาดความรู้ในเรื่องการบริหารงาน การด าเนินธุรกิจ และขาดความรู้ใน
ด้านกฎหมาย ท าให้ไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง  
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2. ด้านการด าเนินธุรกิจ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีข้อจ ากัดในการด าเนินธุรกิจในด้านเงินทุน อุปกรณ์การตลาด 
และด้านสถานที่ในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงคู่แข่งจากภายนอกท าให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปได้ยากและมีความเจริญเติบโต
ของธุรกิจค่อนข้างน้อย 

3. ด้านสมาชิก เกิดจากการที่สมาชิกมีหนี้ค้างช าระต่อสหกรณ์เป็นจ านวนมากและเป็นระยะเวลาที่นาน โดยไม่
สามารถมาช าระหนี้ต่อสหกรณ์ได้ และท าให้ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 

๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ 
วิธีการสหกรณ์ การมีส่วนร่วม การบริหารงานของสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง  

๒. ให้การส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนในให้การสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าถึงเงินทุนดอกเบี้ยต่ าและให้สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรมีการระดมทุนภายในของตนเองให้มากข้ึน รวมถึงมีการติดตามหนี้ค้างช าระของสมาชิกที่มีระยะเวลานานและ
แนะน าให้สหกรณ์จัดท าโครงการเพ่ือจูงใจให้สมาชิกมาช าระหนี้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 สหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอ 

1.ชื่อสหกรณ์การเกษตรวังน้ าเย็น จ ากัด ประเภทของสหกรณ์การเกษตร 
2. จ านวนสมาชิกสหกรณ ์ณ 31 มีนาคม 2561 จ านวน  710 ราย 
3. ผลผลิตการเกษตรหลักของสหกรณ์ ได้แก่ มัน  
4. ธุรกิจที่สหกรณ์ด าเนินการ ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย โดยธุรกิจหลักของสหกรณ์คือ 

ธุรกิจสินเชื่อ 
5. ผลการด าเนินงานที่โดดเด่นของสหกรณ์  

-ไม่มี- 
6. บทบาทของสหกรณ์ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐ สหกรณ์การเกษตร  วังน้ าเย็น  จ ากัด  
 
 

 
 
                 รูปภาพการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          รายงานประจ าปี 2561 (Annual Report)  | 33 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแกว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอวังสมบรูณ์  
 ประกอบด้วยสหกรณ์ 4  แห่ง สมาชิก 1,032  คน กลุ่มเกษตรกร 3 แห่ง สมาชิก 183  คน 
 ผลการเข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) 

ผลของการเข้าไปแนะน าส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ วังสมบูรณ์ สถานะของ
สหกรณ์คือด าเนินกิจการ จ านวน 4 แห่ง และสถานะของกลุ่มเกษตรกรคือด าเนินกิจการ จ านวน 3 แห่ง ซึ่งได้เข้าแนะน าให้
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้าใจในการด าเนินธุรกิจเงินฝาก ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ธุรกิจการ
รวบรวมผลิตผล รวมถึงให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้ในเรื่องหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ วิธีการสหกรณ์ 
การรวมกลุ่ม การรวมกันซื้อและการรวมกันขาย ท าให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะน าในด้านการแก้ไข
ข้อบกพร่องได้ รวมถึงสหกรณ์ท่ีมีปัญหาสมาชิกที่มีหนี้ค้างช าระท่ีเป็นเวลานานได้รับการช าระหนี้จากสมาชิก 
 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1. ด้านคณะกรรมการสหกรณ์และฝ่ายจัดการขาดความรู้ในเรื่องการบริหารงาน การด าเนินธุรกิจ และขาดความรู้ใน
ด้านกฎหมาย ท าให้ไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง  
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2. ด้านการด าเนินธุรกิจ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีข้อจ ากัดในการด าเนินธุรกิจในด้านเงินทุน อุปกรณ์การตลาด 
และด้านสถานที่ในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงคู่แข่งจากภายนอกท าให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปได้ยากและมีความเจริญเติบโต
ของธุรกิจค่อนข้างน้อย 

3. ด้านสมาชิก เกิดจากการที่สมาชิกมีหนี้ค้างช าระต่อสหกรณ์เป็นจ านวนมากและเป็นระยะเวลาที่นาน โดยไม่
สามารถมาช าระหนี้ต่อสหกรณ์ได้ และท าให้ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 

๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ 
วิธีการสหกรณ์ การมีส่วนร่วม การบริหารงานของสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง  

๒. ให้การส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนในให้การสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าถึงเงินทุนดอกเบี้ยต่ าและให้สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรมีการระดมทุนภายในของตนเองให้มากข้ึน รวมถึงมีการติดตามหนี้ค้างช าระของสมาชิกที่มีระยะเวลานานและ
แนะน าให้สหกรณ์จัดท าโครงการเพ่ือจูงใจให้สมาชิกมาช าระหนี้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 สหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอ 

1. ชื่อสหกรณ์การเกษตรวังทองมิตรเกษตร จ ากัด ประเภทของสหกรณ์การเกษตร 
2. จ านวนสมาชิกสหกรณ ์ณ 30 เมษายน 2561 จ านวน 143 ราย 
3. ผลผลิตการเกษตรหลักของสหกรณ์ ได้แก่ มัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
4. ธุรกิจที่สหกรณ์ด าเนินการ ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย โดยธุรกิจหลักของสหกรณ์คือ 

ธุรกิจสินเชื่อ 
5. ผลการด าเนินงานที่โดดเด่นของสหกรณ์  

-ไม่มี- 
6. บทบาทของสหกรณใ์นการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐ สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ  

จ ากัด อยู่ในเขตพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว 
 
 
 

                      รูปภาพการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอ 
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 กลุม่ส่งเสรมิสหกรณ์ 2 

           พ้ืนที่อ าเภออรัญประเทศ อ าเภอวัฒนานคร อ าเภอตาพระยา อ าเภอโคกสูงและอ าเภอคลองหาด 
 

อ าเภออรัญประเทศ  
 ประกอบด้วยสหกรณ์ 10 แห่ง สมาชิก 5,454 คน กลุ่มเกษตรกร 8 แห่ง สมาชิก 453 คน 
 ผลการเข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) 

ผลของการเข้าไปแนะน าส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS ในเขตพ้ืนที่อ าเภออรัญประเทศ สถานะของ
สหกรณ์คือด าเนินกิจการ จ านวน 10 แห่ง และสถานะของกลุ่มเกษตรกรคือด าเนินกิจการ จ านวน 8 แห่ง ซึ่งได้เข้าแนะน า
ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้าใจในการด าเนินธุรกิจเงินฝาก ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ธุรกิจ
การรวบรวมผลิตผล รวมถึงให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้ในเรื่องหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ วิธีการ
สหกรณ์ การรวมกลุ่ม การรวมกันซื้อและการรวมกันขาย ท าให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะน าในด้านการแก้ไข
ข้อบกพร่องได้ รวมถึงสหกรณ์ท่ีมีปัญหาสมาชิกท่ีมีหนี้ค้างช าระที่เป็นเวลานานได้รับการช าระหนี้จากสมาชิก 
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 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
1. ด้านคณะกรรมการสหกรณ์และฝ่ายจัดการขาดความรู้ในเรื่องการบริหารงาน การด าเนินธุรกิจ และขาดความรู้ใน

ด้านกฎหมาย ท าให้ไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง  
2. ด้านการด าเนินธุรกิจ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีข้อจ ากัดในการด าเนินธุรกิจในด้านเงินทุน อุปกรณ์การตลาด 

และด้านสถานที่ในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงคู่แข่งจากภายนอกท าให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปได้ยากและมีความเจริญเติบโต
ของธุรกิจค่อนข้างน้อย 

3. ด้านสมาชิก เกิดจากการที่สมาชิกมีหนี้ค้างช าระต่อสหกรณ์เป็นจ านวนมากและเป็นระยะเวลาที่นาน โดยไม่
สามารถมาช าระหนี้ต่อสหกรณ์ได้ และท าให้ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 

๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ 
วิธีการสหกรณ์ การมีส่วนร่วม การบริหารงานของสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง  

๒. ให้การส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนในให้การสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าถึงเงินทุนดอกเบี้ยต่ าและให้สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรมีการระดมทุนภายในของตนเองให้มากข้ึน รวมถึงมีการติดตามหนี้ค้างช าระของสมาชิกที่มีระยะเวลานานและ
แนะน าให้สหกรณ์จัดท าโครงการเพ่ือจูงใจให้สมาชิกมาช าระหนี้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 สหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอ 

1. ชื่อสหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ จ ากัด ประเภทของสหกรณ์การเกษตร 
2. จ านวนสมาชิกสหกรณ ์ณ 31 มีนาคม 2561 จ านวน 811 ราย 
3. ผลผลิตการเกษตรหลักของสหกรณ์ ได้แก่ ข้าว 
4. ธุรกิจที่สหกรณ์ด าเนินการ ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย โดยธุรกิจหลักของสหกรณ์คือ 

ธุรกิจสินเชื่อ 
5. ผลการด าเนินงานที่โดดเด่นของสหกรณ์ การด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้กับสมาชิก  

สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจในการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย เป็นเงิน 42,656,243.75 บาทเพ่ิมข้ึนจาก ปีก่อน 4,490,982.78 
บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.76 แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์สามรถเพ่ิมปริมาณธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้มากขึ้นและ
สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจเพ่ิมข้ึน  

6. บทบาทของสหกรณ์ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐ สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ  
จ ากัด อยู่ในเขตพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว 

                รูปภาพการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอ 
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อ าเภอวัฒนานคร  
 ประกอบด้วยสหกรณ์ 6 แห่ง สมาชิก 3,337 คน 
 ผลการเข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) 

ผลของการเข้าไปแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ตามระบบ CPS ในเขตพ้ืนที่อ าเภอวัฒนานคร สถานะของสหกรณ์คือ
ด าเนินกิจการ จ านวน 6 แห่ง ซึ่งได้เข้าแนะน าให้สหกรณ์ ให้มีความเข้าใจในการด าเนินธุรกิจเงินฝาก ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจการ
จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ธุรกิจการรวบรวมผลิตผล รวมถึงให้สมาชิกสหกรณ์ ได้รับความรู้ในเรื่องหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ 
วิธีการสหกรณ์ การรวมกลุ่ม การรวมกันซื้อและการรวมกันขาย ท าให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะน าในด้านการ
แก้ไขข้อบกพร่องได้ รวมถึงสหกรณ์ท่ีมีปัญหาสมาชิกท่ีมีหนี้ค้างช าระที่เป็นเวลานานได้รับการช าระหนี้จากสมาชิก 
 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1. ด้านคณะกรรมการสหกรณ์และฝ่ายจัดการขาดความรู้ในเรื่องการบริหารงาน การด าเนินธุรกิจ และขาดความรู้ใน
ด้านกฎหมาย ท าให้ไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง  
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2. ด้านการด าเนินธุรกิจ สหกรณ์มีข้อจ ากัดในการด าเนินธุรกิจในด้านเงินทุน อุปกรณ์การตลาด และด้านสถานที่ใน
การด าเนินธุรกิจ รวมถึงคู่แข่งจากภายนอกท าให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปได้ยากและมีความเจริญเติบโตของธุรกิจค่อนข้างน้อย 
 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 

๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า ให้สหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ วิธีการสหกรณ์ การมี
ส่วนร่วม การบริหารงานของสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง  

๒. ให้การส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนในให้การสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าถึงเงินทุนดอกเบี้ยต่ าและให้สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรมีการระดมทุนภายในของตนเองให้มากข้ึน  
 สหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอ 

1. ชื่อสหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด ประเภทของสหกรณ์การเกษตร 
2. จ านวนสมาชิกสหกรณ ์ณ 31 มีนาคม 2561 จ านวน 1,362 ราย 
3. ผลผลิตการเกษตรหลักของสหกรณ์ ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง 
4. ธุรกิจที่สหกรณ์ด าเนินการ ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย โดยธุรกิจหลักของสหกรณ์

คือ ธุรกิจสินเชื่อ 
5. ผลการด าเนินงานที่โดดเด่นของสหกรณ์ การด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้กับสมาชิก สหกรณ์มี

ปริมาณธุรกิจในการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย เป็นเงิน 69,089,558.17 บาท เพ่ิมขึ้นจาก ปีก่อน 8,167,627.34 บาท 
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.40 แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์สามรถเพ่ิมปริมาณธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้มากข้ึนและสมาชิก
มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจเพ่ิมข้ึน  

6. บทบาทของสหกรณ์ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐ สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร  จ ากัด  
จ ากัด อยู่ในเขตพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว และมีสมาชิกสหกรณ์บางส่วนเข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่
ข้าว พร้อมทั้งสหกรณ์ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการในการหาตลาดการจ าหน่ายสินค้าของสมาชิก
แปลงใหญ่ 
 
 
 

 
รูปภาพการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอ 
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อ าเภอตาพระยา  
 ประกอบด้วยสหกรณ์ 3 แห่ง สมาชิก 1,731 คน กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง สมาชิก 57 คน 
 ผลการเข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) 

ผลของการเข้าไปแนะน าส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS ในเขตพ้ืนที่อ าเภอตาพระยา สถานะของ
สหกรณ์คือด าเนินกิจการ จ านวน 3 แห่ง และสถานะของกลุ่มเกษตรกรคือด าเนินกิจการ จ านวน 1 แห่ง ซึ่งได้เข้าแนะน าให้
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้าใจในการด าเนินธุรกิจเงินฝาก ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ธุรกิจการ
รวบรวมผลิตผล รวมถึงให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้ในเรื่องหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ วิธีการสหกรณ์ 
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การรวมกลุ่ม การรวมกันซื้อและการรวมกันขาย ท าให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะน าในด้านการแก้ไข
ข้อบกพร่องได้ รวมถึงสหกรณ์ท่ีมีปัญหาสมาชิกท่ีมีหนี้ค้างช าระที่เป็นเวลานานได้รับการช าระหนี้จากสมาชิก 
 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1. ด้านคณะกรรมการสหกรณ์และฝ่ายจัดการขาดความรู้ในเรื่องการบริหารงาน การด าเนินธุรกิจ และขาดความรู้ใน
ด้านกฎหมาย ท าให้ไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง  

2. ด้านการด าเนินธุรกิจ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีข้อจ ากัดในการด าเนินธุรกิจในด้านเงินทุน อุปกรณ์การตลาด 
และด้านสถานที่ในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงคู่แข่งจากภายนอกท าให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปได้ยากและมีความเจริญเติบโต
ของธุรกิจค่อนข้างน้อย 

3. ด้านสมาชิก เกิดจากการที่สมาชิกมีหนี้ค้างช าระต่อสหกรณ์เป็นจ านวนมากและเป็นระยะเวลาที่นาน โดยไม่
สามารถมาช าระหนี้ต่อสหกรณ์ได้ และท าให้ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

4. สมาชิกของสหกรณ์ขาดการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ ส่งผลให้สหกรณ์ได้รับการประเมินให้ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสหกรณ์ 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 

๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ 
วิธีการสหกรณ์ การมีส่วนร่วม การบริหารงานของสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง  

๒. ให้การส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนในให้การสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าถึงเงินทุนดอกเบี้ยต่ าและให้สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรมีการระดมทุนภายในของตนเองให้มากข้ึน รวมถึงมีการติดตามหนี้ค้างช าระของสมาชิกที่มีระยะเวลานานและ
แนะน าให้สหกรณ์จัดท าโครงการเพ่ือจูงใจให้สมาชิกมาช าระหนี้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

3. ให้ค าแนะน า และส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ เพ่ือเป็นการเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินธุรกิจ เพื่อให้สหกรณ์ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
 สหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอ 

1. ชื่อสหกรณ์การเกษตรตาพระยา จ ากัด ประเภทของสหกรณ์การเกษตร 
2. จ านวนสมาชิกสหกรณ ์ณ 31 มีนาคม 2561 จ านวน 1,731 ราย 
3. ผลผลิตการเกษตรหลักของสหกรณ์ ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง 
4.ธุรกิจที่สหกรณ์ด าเนินการ ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย โดยธุรกิจหลักของสหกรณ์คือ 

ธุรกิจสินเชื่อ 
5.ผลการด าเนินงานที่โดดเด่นของสหกรณ์ การด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์มีปริมาณ

ธุรกิจในการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย เป็นเงิน 60,825,759.35 บาท เพ่ิมขึ้นจาก ปีก่อน 4,153,374.58 บาท หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.32 แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์สามรถเพ่ิมปริมาณธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้มากข้ึนและสมาชิกมีส่วน
ร่วมในการด าเนินธุรกิจเพ่ิมข้ึน  

6. บทบาทของสหกรณ์ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐ โดยที่สมาชิกสหกรณ์ได้เข้า 
ไปมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดให้ความรู้ในเรื่องการผลิตสินค้าเกษตรในศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) 

                     รูปภาพการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอ 
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อ าเภอโคกสูง 
 ประกอบด้วยสหกรณ์ 2 แห่ง สมาชิก 1,353 คน 
 ผลการเข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) 
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ผลของการเข้าไปแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ตามระบบ CPS ในเขตพ้ืนที่อ าเภอโคกสูง สถานะของสหกรณ์คือด าเนิน
กิจการ จ านวน 2 แห่ง ซึ่งได้เข้าแนะน าให้สหกรณ์ให้มีความเข้าใจในการด าเนินธุรกิจเงินฝาก ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจการจัดหา
สินค้ามาจ าหน่าย ธุรกิจการรวบรวมผลิตผล รวมถึงให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้ในเรื่องหลักการ 
อุดมการณ์สหกรณ์ วิธีการสหกรณ์ การรวมกลุ่ม การรวมกันซื้อและการรวมกันขาย ท าให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับ
การแนะน าในด้านการแก้ไขข้อบกพร่องได้ รวมถึงสหกรณ์ท่ีมีปัญหาสมาชิกที่มีหนี้ค้างช าระที่เป็นเวลานานได้รับการช าระหนี้
จากสมาชิก 
 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1. ด้านคณะกรรมการสหกรณ์และฝ่ายจัดการขาดความรู้ในเรื่องการบริหารงาน การด าเนินธุรกิจ และขาดความรู้ใน
ด้านกฎหมาย เนื่องจากเป็นสหกรณท์ี่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ ท าให้ไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง  

2. ด้านการด าเนินธุรกิจ สหกรณ์มีข้อจ ากัดในการด าเนินธุรกิจในด้านเงินทุน อุปกรณ์การตลาด และด้านสถานที่ใน
การด าเนินธุรกิจ รวมถึงคู่แข่งจากภายนอกท าให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปได้ยากและมีความเจริญเติบโตของธุรกิจค่อนข้างน้อย 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 

๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ 
วิธีการสหกรณ์ การมีส่วนร่วม การบริหารงานของสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง  

๒. ให้การส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนในให้การสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าถึงเงินทุนดอกเบี้ยต่ าและให้สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรมีการระดมทุนภายในของตนเองให้มากข้ึน  
 สหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอ 

1. ชื่อสหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาโคกสูง จ ากัด ประเภทของสหกรณ์การเกษตร 
2. จ านวนสมาชิกสหกรณ ์ณ 31 มีนาคม 2561 จ านวน 1,259 ราย 
3. ผลผลิตการเกษตรหลักของสหกรณ์ ได้แก่ โคเนื้อ 
4.ธุรกิจที่สหกรณ์ด าเนินการ ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย โดยธุรกิจหลักของสหกรณ์คือ 

ธุรกิจสินเชื่อ 
5.ผลการด าเนินงานที่โดดเด่นของสหกรณ์ เนื่องจากเป็นสหกรณ์ที่ตั้งใหม่จึงมีการด าเนินธุรกิจเพียง 1 ธุรกิจได้แก่ 

ธุรกิจสินเชื่อให้กับสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นการให้สินเชื่อแก่สมาชิกสหกรณ์ตามโครงการโคบาลบูรพา เพ่ือให้สมาชิกน าเงินกู้ไป
สร้างโรงเรือนโคเนื้อและขุดเจาะบ่อบาดาล บ่อน้ าตื้น โดยมีปริมาณธุรกิจสินเชื่อ เป็นเงิน 32,590,000.00 บาท 

 
6.บทบาทของสหกรณ์ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐ  สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาโคกสูง จ ากัด 

สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการโคบาลบูรพา เพ่ือช่วยเหลือฟ้ืนฟูเกษตรกรที่ปลูกพืชในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมให้ปรับเปลี่ยนมา
เลี้ยงปศุสัตว์ โดยการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อแก่เกษตรกรในรูปกลุ่มสหกรณ์ เพ่ือสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรอย่าง
ยั่งยืน โดยมีสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการโคบาลบูรพา จ านวน 1,700 ราย เกษตรกรจะได้รับการอุดหนุนโคเนื้อเพศ
เมียพันธุ์ดีรายละ 5 ตัว และสหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่โคเนื้อ) 

 
                              รูปภาพการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอ 
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อ าเภอคลองหาด 
 ประกอบด้วยสหกรณ์ 7 แห่ง สมาชิก 1,792 คน กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง สมาชิก 84 คน 
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 ผลการเข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) 
ผลของการเข้าไปแนะน าส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS ในเขตพ้ืนที่อ าเภอคลองหาด สถานะของ

สหกรณ์คือด าเนินกิจการ จ านวน 6 แห่ง เลิกสหกรณ์ 1 แห่ง และสถานะของกลุ่มเกษตรกรคือด าเนินกิจการ 1 แห่ง ซึ่งได้
เข้าแนะน าให้สหกรณ์ให้มีความเข้าใจในการด าเนินธุรกิจเงินฝาก ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ธุรกิจการ
รวบรวมผลิตผล รวมถึงให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้ในเรื่องหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ วิธีการสหกรณ์ 
การรวมกลุ่ม การรวมกันซื้อและการรวมกันขาย ท าให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะน าในด้านการแก้ไข
ข้อบกพร่องได้ รวมถึงสหกรณ์ท่ีมีปัญหาสมาชิกท่ีมีหนี้ค้างช าระที่เป็นเวลานานได้รับการช าระหนี้จากสมาชิก 
 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1. ด้านคณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและฝ่ายจัดการขาดความรู้ในเรื่องการบริหารงาน การด าเนินธุรกิจ 
และขาดความรู้ในด้านกฎหมาย เนื่องจากเป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ ท าให้ไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตนเอง  

2. ด้านการด าเนินธุรกิจ สหกรณ์มีข้อจ ากัดในการด าเนินธุรกิจในด้านเงินทุน อุปกรณ์การตลาด และด้านสถานที่ใน
การด าเนินธุรกิจ รวมถึงคู่แข่งจากภายนอกท าให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปได้ยากและมีความเจริญเติบโตของธุรกิจค่อนข้างน้อย 

3. ด้านสมาชิก เกิดจากการที่สมาชิกมีหนี้ค้างช าระต่อสหกรณ์เป็นจ านวนมากและเป็นระยะเวลาที่นาน โดยไม่
สามารถมาช าระหนี้ต่อสหกรณ์ได้ ส่งผลให้สหกรณ์ไม่สามารถช าระหนี้ต่อเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ได้ และท าให้ขาดเงินทุน
หมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

4. ด้านการบริหารการจัดการ เนื่องจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรหลายแห่ง ได้มอบหมายให้มีผู้จัดท าบัญชีแต่ไม่
สามารถจัดท าบัญชีได้ ส่งผลให้สหกรณ์บางแห่งยังไม่สามารถปิดบัญชีได้ 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 

๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ 
วิธีการสหกรณ์ การมีส่วนร่วม การบริหารงานของสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง  

๒. ให้การส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนในให้การสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าถึงเงินทุนดอกเบี้ยต่ าและ 
ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการระดมทุนภายในของตนเองให้มากขึ้น  รวมถึงมีการติดตามหนี้ค้างช าระของสมาชิกที่มีระยะ
เวลานานและแนะน าให้สหกรณ์จัดท าโครงการเพ่ือจูงใจให้สมาชิกมาช าระหนี้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

๓. ด าเนินการจัดท าแผนการจัดหาผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีมาเป็นผู้จัดท าบัญชีให้กับสหกรณ์/กลุ่ม 
เกษตรกร ท าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถปิดบัญชีได้อย่างถูกต้องและตรงตามก าหนดระยะเวลา 
 
 สหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอ 

1. ชื่อสหกรณ์ไม้ผลคลองหาด จ ากัด ประเภทของสหกรณ์การเกษตร 
2. จ านวนสมาชิกสหกรณ์ ณ 30 มิถุนายน 2561 จ านวน 273 ราย 
3. ผลผลิตการเกษตรหลักของสหกรณ์ ได้แก่ ล าใย 
4. ธุรกิจที่สหกรณ์ด าเนินการ ได้แก่ ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย โดยธุรกิจหลักของสหกรณ์คือ ธุรกิจการ

จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
 
 
 

5. ผลการด าเนินงานที่โดดเด่นของสหกรณ์ การด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
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ให้กับสมาชิกสหกรณ์มีปริมาณธุรกิจในการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย เป็นเงิน 106,600 บาท เนื่องจากสหกรณ์ได้ตั้งขึ้นใหม่ 
และอยู่ระหว่างจัดท าแผนธุรกิจเพ่ือรวบรวมผลผลิต (ล าใย) จากสมาชิกและเกษตรกรในจังหวัดสระแก้ว 

6.บทบาทของสหกรณ์ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐ  โดยที่สมาชิกสหกรณ์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ถ่ายทอดให้ความรู้ในเรื่องการผลิตสินค้าเกษตรในศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
 
 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรที่มีผลการด าเนินงานเด่น 

ในรอบปีที่ผ่านมามีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการเสนอให้ได้รับเป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ดีเด่นระดับจังหวัด 
ได้แก่  สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ จ ากัด และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
หนองสังข์ 

รูปภาพการพัฒนา
ศักยภาพสหกรณ์
การเกษตรระดับ

อ าเภอ 
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ผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

  การจัดตัง้สหกรณ์/กลุม่เกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1. พื้นที่/สหกรณ์ เป้าหมาย  
 
2กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ ให้ค าแนะน าความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ให้กับประชาชนผู้รวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์ ประชุมผู้ซึ่ง
ประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ และรับจดทะเบียน 

             
 
 
 
 

3. ผลส าเร็จของงาน/โครงการ  
 
 
 
 
 
 
 

4. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ  
- ผู้มีความประสงค์จะขอจัดตั้งสหกรณ์มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์ไม่เป็นไปตามหลักการ อุดมการณ์ วิธีการ

สหกรณ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

1 สหกรณ์ 1 แห่ง 
2 กลุ่มเกษตรกร - 

ล าดับ
ที ่

รายการ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลส าเร็จของงาน/โครงการ 

1 สหกรณ์ 2 แห่ง 1 แห่ง 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์สระแก้ว จ ากัด 

2 กลุ่มเกษตรกร - 
 

- 

กลุ่มจดัตั้งและสง่เสริมสหกรณ์ 
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ให้ความรู้การสหกรณ์ แก่ราษฎรที่รวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์ 

รูปภาพกิจกรรม 
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 โครงการส่งเสริมการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
1. พื้นที่/สหกรณ์ เป้าหมาย  กลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่มในท้องที่จังหวัดสระแก้ว ผ่านมาตรฐาน จ านวน 18 แห่ง 
2. กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ  

- ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ การก าหนดกลุ่มเกษตรเป้าหมาย การแนะน าส่งเสริม 
ฯลฯ 
 - แจ้งผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรให้สหกรณ์จังหวัดเพื่อรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 - จัดเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานการประชุมคณะท างานฯ หลักฐานการตรวจสอบ 
 - อ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควร 
3. ผลส าเร็จของงาน/โครงการ  
 

รายละเอียด น ามาจัดมาตรฐาน ผลส าเร็จที่เกิดขึ้น 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

- กลุ่มเกษตรกรมีผลการด าเนินงานผ่าน
มาตรฐาน 

๑๘ แห่ง 12 แห่ง 66.67 

 
4. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ  
 - การไม่เห็นความส าคัญของการจัดระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรของผู้บริหารกลุ่มฯ (คณะกรรมการ) 
 - ประโยชน์ที่กลุ่มได้รับจากการจัดระดับมาตรฐานไม่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

 - กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถจัดท าบัญชีเองได้ ส่งผลให้ไม่สามรถปิดบัญชีพร้อมทั้งเสนองบการเงินได้ภายใน 150 วัน
นับแต่สิ้นปีทางบัญชี 
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ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสระแก้ว 
เพ่ือหาแนวทางพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน 

รูปภาพกิจกรรม 
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 โครงการส่งเสริมการจัดมาตรฐานสหกรณ์ 
1. พื้นที่/สหกรณ์ เป้าหมาย  

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม เป้าหมาย 

๑ สหกรณร์ักษาระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 37 แห่ง 

๒ สหกรณผ์่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น 2 แห่ง 

2. กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ  

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม จ านวน 

๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์หรือกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการและ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือวิเคราะห์ประเมินสถานภาพและผลการด าเนินงาน และก าหนด
แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์แผนพัฒนากลุ่มเกษตรกร 

๑ ครั้ง 

๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร เพ่ือพัฒนาสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรสู่มาตรฐานและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

๑ ครั้ง 

๓ แนะน าส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้รักษาระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 37 แห่ง 
๔ แนะน าส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้รักษาระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๑๘ แห่ง 
๕ แนะน าผลักดันสหกรณใ์ห้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 2 แห่ง 

๖ แนะน าผลักดันกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 1 แห่ง 
๗ ติดตามประเมิณผลและสรุปผลการเข้าไปแนะน าส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน

ความรับผิดชอบ 
๔ ครั้ง 

3. ผลส าเร็จของงาน/โครงการ  

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

๑ สหกรณร์ักษาระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 37 แห่ง 29 แห่ง 78.38 

๒ สหกรณผ์่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น    2 แห่ง - 0 

4. ปัญหา/อุปสรรค การด าเนินงานโครงการ 
 - การไม่เห็นความส าคัญของการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ของผู้บริหารสหกรณ์ (คณะกรรมการด าเนินการ) 
 - ประโยชน์ที่สหกรณ์ได้รับจากการจัดระดับมาตรฐานไม่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
 - สหกรณ์ไม่สามารถปิดบัญชีและแสดงงบการเงินต่อที่ประชุมใหญ่ได้ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
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แนะน าส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้รักษาระดับผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

รูปภาพกิจกรรม 
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 พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น 
1. พื้นที่/สหกรณ์ เป้าหมาย  

1. สหกรณ์ภาคการเกษตร จ านวน 3 แห่ง 
2. สหกรณ์นอกภาคการเกษตร จ านวน 3 แห่ง 
3. กลุ่มเกษตรกร จ านวน 2 แห่ง 

2. กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ  
1. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด เพ่ือคัดเลือกสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกรส่เข้าประกวดคัดเลือกระดับภาค ระดับชาติต่อไป 
2. ส่งเสริม แนะน าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามแผนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานของ

สถาบันเกษตรกร เพ่ือพัฒนาสู่ดีเด่นและส่งเข้าประกวดคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่น ในปีถัดไป 
3. ส่งผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดให้ส านักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ภายใน

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
 

3. ผลส าเร็จของงาน/โครงการ 
ที ่ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร คะแนน ร้อยละ 
1 สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด 818 81.80 
2 สหกรณ์วังทองมิตรเกษตร จ ากัด  649 64.90 
3 สหกรณ์นิคมสระแก้ว จ ากัด 476 47.60 
4 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสระแก้ว จ ากัด 849 84.90 
5 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 

รักษาพระองค์ จ ากัด  
935 93.50 

6 สหกรณ์การเกษตรคลองน้ าเขียว จ ากัด 687 68.70 
7 กลุ่มเกษตรกรท านาบ้านแก้ง 815 81.5 
8 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองสังข์ 755 75.50 

1. สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัดสระแก้ว ประเภท สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ได้แก่  
     สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด 

2. สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัดสระแก้ว ประเภท สหกรณอ์อมทรัพย์ ได้แก่  
      สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสระแก้ว จ ากัด  
      สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12  รักษาพระองค์ จ ากัด  
3. กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดสระแก้ว ประเภท กลุ่มเกษตรกรท านา ได้แก่  
      กลุ่มเกษตรกรท านาบ้านแก้ง 

4. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ  
1. แบบกรอกข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น มีรูปแบบที่เข้าใจยาก สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไม่

สามารถกรอกได้แบบสมบูรณ์ 
2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไม่มีผู้จัดท าข้อมูลด้านเอกสารส่งเข้าประกวด 
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ส่งเสริม แนะน าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามแผนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานของ
สถาบันเกษตรกร เพ่ือพัฒนาสู่ดีเด่นและส่งเข้าประกวดคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่น 

รูปภาพกิจกรรม 
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1.  ชื่องาน /โครงการ ส่งเสริมบริหารจัดการธุรกิจการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใน  
สหกรณ์ภาคการเกษตร 

1.1  แผนงาน  :  บูรณาการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
1.2 กิจกรรมหลกั  :  บริหารจัดการธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสหกรณ์ภาค

การเกษตร 
1.3 กิจกรรมรอง  :  ส่งเสริมบริหารจัดการธุรกิจการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใน 

สหกรณ์ 
ภาคการเกษตร 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ภาคการเกษตรในการบริหารจัดการธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์และน าไปแนะน าสหกรณ์ 
3. เป้าหมาย คือ สหกรณ์ท่ีผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ  7  แห่ง 

1)  สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว  จ ากัด 
2)  สหกรณ์การเกษตรเพ่ือเกษตรกรไทยต าบลสระขวัญ  จ ากัด 
3)  สหกรณ์นิคมสระแก้ว  จ ากัด 
4)  สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ  จ ากัด 
5)  สหกรณ์นิคมสระแก้ว จ ากัด 
6)  สหกรณ์ศุภนิมิตอรัญประเทศร่วมใจพัฒนา  จ ากัด 
7)  สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร  จ ากัด 

4. ตัวชี้วัดระดับกจิกรรม 
4.1 สถาบันเกษตรกรได้รับการส่งเสริมด้านการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นท่ี

ท าการเกษตร  7  แห่ง 
 5.2 ผู้แทนสหกรณ์และเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ได้รับความรู้เร่ืองการบริหารจัดการธุรกิจผลิตไฟฟ้า 
 5.3  ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม   
        เป้าหมายท่ีกรมก าหนด  ร้อยละ  97 

5. กิจกรรม /งานที่ด าเนินการ 
5.1 ประสานงาน  แนะน า  ช่วยเหลือ  และให้ค าปรึกษาแก่สหกรณ์ในโครงการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์ฯ  ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 
5.2 ติดตามผลการด าเนินงานของสหกรณ์ในการด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ฯ        เพื่อรายงานให้กรมฯ  ทราบ 

    โครงการ  ส่งเสริมบริหารจัดการธุรกิจการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสหกรณ์ภาคการเกษตร 
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6. ปัญหา  อุปสรรคในการด าเนินงาน  
6.1 รายได้คงค้างของแต่ละแหง่ เกิดความล่าช้าเนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนการ

ด าเนินการ  การไฟฟ้าฯ   
กับบริษัทฯ 

6.2 สหกรณ์จะต้องรอการรับแจ้งรายได้จากบริษัทฯ ก่อนจะด าเนินการวางบิลเรียกเก็บ
เงินจากบริษัทฯ 

6.3 เป็นนโยบายเร่งด่วนก่อให้เกิดการด าเนินกิจกรรมได้ไม่ครบถ้วนเรียบร้อยเป็นไปตาม
ข้อก าหนดเท่าท่ีควรการประชาคม  หรือท าความความเข้าใจต่อสมาชิกและ
ประชาชนภายใต้ระยะเวลาจ ากัด  เกิดข้อหารือต่างๆ  โดยเฉพาะเร่ืองท่ีดินในการ
จัดตั้งโครงการมีความซับซ้อน  ท าการตรวจสอบได้ยากเกิดการสูญเปล่าทั้งเงื่อนเวลา  
และงบประมาณของสหกรณ์ 

6.4 รายได้ท่ีเกิดขึ้นไม่สามารถน ามาพัฒนาสหกรณ์ได้อย่างแท้จริง  อาจก่อให้เกิดปัญหา
อุปสรรคในการน าเงินทุนตามระเบียบฯ  ออกมาใช้ในอนาคตได้  และจะเกิดข้อพก
พร่องต่อการบริหารจัดการสหกรณ์ 

7. ผลส าเร็จของงาน / โครงการ 
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ภาพกิจกรรม 
ติดตามผลการด าเนินงานของสหกรณ์ในโครงการ 
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1. ชื่องาน /โครงการ การจัดท าระบบทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น (สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร) 
2. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลของสมาชิก การตรวจสอบคุณสมบัติการเป็น
สมาชิกตามข้อบังคับของสหกรณ์การถือหุ้นให้เป็นไปตามมาตรา 33 (3) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 
 ๒. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการยืนยันสถานะบุคคลเพื่อบูรณาการข้อมูลภาครัฐ โดยการเชื่อมโยง
ข้อมูลจากเลขประจ าตัวประชาชนกับส่วนราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย
หรือก าหนดแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ท่ีจะส่งผลท่ีดีต่อกิจการของสหกรณ์และสมาชิก 
3. เป้าหมาย    
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและมีสถานะด าเนินธุรกิจ     
4. ตัวชี้วัดระดับกจิกรรม 
- เชิงปริมาณ สามารถน าข้อมูลของสหกรณ์ จ านวน 67 แห่ง และ กลุ่มเกษตรกร จ านวน 21 แห่ง 
- เชิงคุณภาพ สามารถน าข้อมูลของสหกรณ์เข้าสู่ระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
5. กิจกรรม /งานที่ด าเนินการ 
5.๑ จัดท าหนังสือแจ้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทุกแห่ง ให้ด าเนินการจัดท าทะเบียนสมาชิกและ
ทะเบียนหุ้น  
5.๒ ประสานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นท่ี ท่ีรับผิดชอบแต่ละแห่งด าเนินการส่งเสริม ให้
ค าแนะน า 
 และติดตามให้สหกรณ์ในความรับผิดชอบ ด าเนินการจัดท าข้อมูลทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น
สหกรณ์ 
5.๓ ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดที่ได้รับจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
5.๔ ด าเนินการน าข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศและรวบรวมจัดส่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ด าเนินการต่อไป 
6. ปัญหา  อุปสรรคในการด าเนินงาน  
6.1 สหกรณ์ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการให้ข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชน จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการ
เก็บข้อมูล  
6.2 บางสหกรณ์มีการจัดตั้งมาเป็นเวลานาน และมีการเปลี่ยนผู้บริหารและคณะกรรมการด าเนินการ
หลายรุ่น และสหกรณ์ไม่มีการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ จึงท าให้ข้อมูลบางส่วนท่ีต้องการอาจสูญ
หายได้ 
6.3 สหกรณ์ (บางแห่ง) ไม่มีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานประจ าในสหกรณ์ จึงท าให้ไม่มีผู้จัดท าข้อมูลทะเบียน
สมาชิกและทะเบียนหุ้นสหกรณ์ 
7. ผลส าเร็จของงาน / โครงการ 
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       - สหกรณ์มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อน าเข้าสู่ระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
จากเป้าหมาย 67  
       แห่ง จัดส่งได้ 56 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 83.58  
     - กลุ่มเกษตรกรข้อมูลเข้าสู่ระบบได้แล้ว จ านวน 8 แห่ง  สมาชิกกลุ่ม 346 ราย  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ชื่องานที่/โครงการ การส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ตามพะราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (ตชด.) 
1. เป้าหมาย / ตัวชี้วัด   
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีผลการประเมินระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป 

ร้อยละ 70 

โรงเรียนสังกัดต ารวจตระเวนชายแดน  จ านวน  3  แห่ง   และ สังกัด สพฐ. 8 จ านวน 11  โรงเรียน  ดังนี้ 

  1) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง  ต.วังทอง  อ.วังสมบูรณ์   
  2)  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์  ต.วังใหม่   อ.วังสมบูรณ์ 
  3   โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย ต.ทุ่งมหาเจริญ  อ.วังน้ าเย็น 
  4)  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 1  ต.วังทอง  อ.วังสมบูรณ์ 
  5)  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านน้ าอ้อม   ต.เขาสามสิบ  อ.เขาฉกรรจ์ 
  6)  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนการบินไทย   ต.ไทรเดี่ยว   อ.คลองหาด 
  7)  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนประชารัฐบ ารุง 1 ต.ป่าไร่   อ.อรัญประเทศ 
  8)  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี    ต.ทับพริก   อ.อรัญประเทศ 
  9)  โรงเรียนบ้านท่าผักชี    ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ 
  10)  โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข   ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ 
  11)  โรงเรียนบ้านโคกน้อย   ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์   

2. กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ   

   1) แนะน า  ส่งเสริม  ช่วยเหลือ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนใน
โรงเรียน (การผลิต  ร้านค้า  ออมทรัพย์  สาธารณประโยชน์) 

2) ประสานงาน  แนะน าครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน  
3) แนะน า ส่งเสริมให้มีการจัดท าบัญชีสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน และสามารถปิดบัญชีได้   
    ทุกภาคเรียน  
4) แนะน า ส่งเสริม ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พร้อมการเลือกตั้ง         
    คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน   
5) แนะน า ส่งเสริมให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุม และตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน  
6) จัดทัศนศึกษาเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์งานสหกรณ์ให้กับนักเรียน/ครูที่ 
    รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์   
7) จัดให้มีกิจกรรมการประกวดการจดบันทึกรายงานการประชุมและการประกวดการ   
    บันทึกบัญชี พร้อมทั้งมอบรางวัลให้ผู้ชนะการประกวด 
 
8) ประสานงานกับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรม  
    สหกรณ์นักเรียน (ปรับปรุง / ก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และ   
    สนับสนุน กิจกรรมร้านค้า ได้แก่ ชั้นวางสินค้า  ตู้กระจกเก็บสินค้า ) 
    โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของเงินอุดหนุน 
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3. ผลส าเร็จของงาน/โครงการ 
   1) นักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนทั้ง  11  โรงเรียน 
   2) สหกรณ์นักเรียนทั้ง  11  โรงเรียน  สามารถปิดบัญชีได้ 
   3) สหกรณ์นักเรียนทั้ง  11  โรงเรียน  มีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่ 
   4) สหกรณ์นักเรียนทั้ง  11  โรงเรียน  มีการบันทึกรายงานการประชุมประจ าเดือน 
   5) โรงเรียนในโครงการฯ มีผลการประเมินระดับคุณภาพท่ี 2 ขึ้นไป 

6) ความเข้าใจร่วมกันของส่วนที่เกี่ยวข้อง  เช่น  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  ครูที่ 
    รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  ฯลฯ 
7) สื่อการเรียนการสอน พร้อมเอกสารประกอบที่น่าสนใจ เครื่องมือ และอุปกรณ์ 
8) การติดตามกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
9) ความร่วมมือของครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์ 

4.  ปัญหา / อุปสรรค  1. บุคลากรที่รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์มีการโยกย้ายบ่อย ท าให้กิจกรรมสหกรณ์                                       
                                นักเรียนขาดความต่อเนื่อง 
   2. ครูที่รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์ส่วนใหญ่ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม 
   3. ผลงานของครูผู้รับผิดชอบด้านการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ไม่ได้รับการสนับสนุน
เข้าประเมินผลงานจากหน่วยงานต้นสังกัด ท าให้ครูผู้รับผิดชอบด้านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนขาดขวัญก าลังใจใน
การพัฒนางานกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ชื่องาน/โครงการ/  ทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู้งานสหกรณ์ 
1. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสหกรณ์ / ผู้สังเกตการณ์ และครูที่รับผิดชอบกิจกรรม   
สหกรณ์  จ านวน  184  คน  ดังนี้ 
  1) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง  ต.วังทอง  อ.วังสมบูรณ์   
  2)  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์  ต.วังใหม่   อ.วังสมบูรณ์ 
  3   โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย ต.ทุ่งมหาเจริญ  อ.วังน้ าเย็น 
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  4)  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 1  ต.วังทอง  อ.วังสมบูรณ์ 
  5)  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านน้ าอ้อม   ต.เขาสามสิบ  อ.เขาฉกรรจ์ 
  6)  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนการบินไทย   ต.ไทรเดี่ยว   อ.คลองหาด 
  7)  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนประชารัฐบ ารุง 1 ต.ป่าไร่   อ.อรัญประเทศ 
  8)  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี    ต.ทับพริก   อ.อรัญประเทศ 
  9)  โรงเรียนบ้านท่าผักชี    ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ 
  10)  โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข   ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ 
  11)  โรงเรียนบ้านโคกน้อย   ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ 

  2. กิจกรรม/งานที่ด าเนินงาน   
 รายละเอียดงานที่ท า 
  1.) แจ้งรายละเอียดโครงการให้โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  2) ประสานการขอท าประกันชีวิตหมู่ให้กับนักเรียนที่ไปทัศนศึกษา 
  3) ติดต่อประสานงานกับสถานที่ทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือประสานวิทยากรในการบรรยายและสาธิต
ตลอดจนเส้นทางการเดินทางและระยะเวลาการเข้าศึกษาดูงานในแต่ละสถานที่ 
  4) จัดหาพาหนะและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นเพ่ืออ านวยความสะดวกในการทัศนศึกษาดูงาน
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

3. ผลส าเร็จของงาน/โครงการ 

 นักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ เกินกว่าจ านวนที่กรมฯ ก าหนด 
  1) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดกระบวนการเรียนรู้และได้แนวคิดจากการทัศนศึกษาดูงานฯ ไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาตนเอง 
  2) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองในการที่เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป 

  3) เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดการน าความรู้มาพัฒนา
ชุมชนและสังคมของตนเองได้ต่อไป 

  4.  ปัญหา / อุปสรรค   

  -  ไม่มี 

     

           
 
 
 
 

   ดูงานทีส่หกรณ์การเกษตรเขาหินซ้อน จ ากัด อ าเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ถ่ายรูปร่วมกัน (หลังจากเยี่ยมชมการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ) 

นิทรรศการพระเมรุมาศ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชการที่ 9 กรุงเทพมหานคร 
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  ชื่องาน/โครงการ/  โรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแสง์) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา-             
                           สิริวัฒนาพรรณวดี 

1. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  นักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแสง์)   

2. กิจกรรม/งานที่ด าเนินงาน   

 3.1  จัดท าโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแสง์) 
                 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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3.2  ประสานโรงเรียนเป้าหมายเพื่อจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
3.3  ด าเนินการจัดท าตามรูปแบบการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 

 3.4  มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการท ากิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เพื่อรวบรวมสาระส าคัญและข้อมูล
ในการติดตามประเมินผล 
3. ผลส าเร็จของงาน/โครงการ 
   1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ หลักการ  อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
พัฒนาสหกรณ์ในโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จได้ 
   2. สามารถจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนได้ 
 4  ปัญหา / อุปสรรค   

  -  ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแสง์) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา-             
                                                 สิริวัฒนาพรรณวดี 
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ทัศนศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมสหกรณ์ของนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแสง์)  
                      ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
           ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง  อ าเภอวังมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 
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 ชื่องาน/โครงการ/  7 มิถุนายน  วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 

1. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว/ศึกษานิเทศก์  ครู นักเรียน ผู้แทนสหกรณ์ ผู้ปกครอง และผู้น าท้องถิ่น  
 
 รายละเอียดงานที่ท า 

3.๑ ประสานงานกับเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ ของหน่วยงานต่างๆ 
  3.2 ก าหนดกิจกรรมในโครงการฯ จ านวน 5 กิจกรรม ดังนี้ 
   ๑) นิทรรศการเกี่ยวกับวันสหกรณ์นักเรียน 
   2) นิทรรศการ “สุดยอดเครื่องมือการออม” 
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   3) นิทรรศการสื่อการเรียนการสอนการสหกรณ์ 
   4) The Voice ตชด.” ประกวดร้องเพลงนักเรียน ตชด. และ สพฐ. 
   5) การประกวดเรียงความ  หัวข้อ “”สหกรณ์ของหนู” 
  3.3) มอบรางวัล/พร้อมเกียรติบัตร 
  3.4 มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ 
  3.5 จัดโครงการจัดงาน “๗ มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี ๒๕61” 

3. ผลส าเร็จของงาน/โครงการ 
การจัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนเป็นการให้ความส าคัญ และส่งเสริมความสามารถ 

ของผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์  เมื่อโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินการมา
พบกันสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน สามารถน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไปใช้ในการพัฒนาจนท าให้
การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์มีผลดียิ่งขึ้น 
 
4  ปัญหา / อุปสรรค   

  -  ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
   
   
 
 
 
 
 

   ภาพกิจกรรม 7 มิถุนายน  วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน วันที่ 7 มิถุนายน 2561 
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การช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1. การด าเนินการช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 
ขั้นที่ 1 ปิดประกาศ/เผยแพร่ การเลิกและแจ้งชื่อผู้ช าระบัญชี 
 ติดค าสั่งเลิกหรือประกาศเลิกและค าสั่งแต่งตั้งผู้ช าระบัญชี ณ ที่ท าการสหกรณ์ ที่ว่าการอ าเภอที่สหกรณ์
ตั้งอยู่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ดูและสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ขั้นที่ 2 รับมอบทรัพย์สินและจัดท างบกการเงินตามมาตรา 80 
 ผู้ช าระบัญชีจัดท าหนังสือแจ้งสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร (คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
ฯลฯ) และจัดท าบันทึกการรับมอบทรัพย์สินไว้เป็นหลักฐาน ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ทะเบียนลูกหนี้/
เจ้าหนี้/หุ้น  วัสดุอุปกรณ์ เอกสารทางการเงินและทางบัญชี ฯลฯ 
ขั้นที่ 3 ส่งงบดุลให้ผู้สอบบัญชีรับรองงบมาตรา 80 

ท่านเกษตรจังหวัดฯ ประธานในพิธี มอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ชนะการประกวด 

ท่านสหกรณ์จังหวัดฯ เยี่ยมชมผลงานนักเรียน 

“มือน้อย”  หัตถเวชบ าบัด 

กลุ่มตรวจการสหกรณ์  
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 จัดท างบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สิน  เมื่อได้รับมอบเอกสารหลักฐานทางบัญชี รวมทั้งทรัพย์สินต่าง ๆ 
แล้ว ผู้ช าระบัญชีด าเนินการจัดท างบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สิน โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีให้
ความเห็นปีล่าสุด (ก่อนการเลิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) เป็นข้อมูลการตั้งยอดบัญชี  ส่งให้ผู้สอบ 
บัญชีตรวจรับรองงบ เมื่อผู้สอบบัญชีตรวจรับรองงบแล้ว ผู้ช าระบัญชีเรียกประชุมใหญ่สมาชิก เพื่อเสนองบดุลให้ที่
ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติงบการเงิน หากไม่สามารถเรียกประชุมใหญ่ได้ ให้เสนองบการเงินต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ ตามมาตรา 80 วรรคสาม และเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติการช าระบัญชีต่อไป 
ขั้นที่ 4 ผู้สอบบัญชีรับรองงบดุลตามมาตรา 80 
ขั้นที่ 5 เสนองบดุลตามมาตรา 80 ให้ที่ประชุมใหญ่/นายทะเบียนฯอนุมัติ 
 ผู้ช าระบัญชีเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ืออนุมัติแล้วเสนองบดุลนั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ หากไม่
สามารถประชุมใหญ่ได้ ที่ประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้เสนองบดุลต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือนุมัติ 
ขั้นที่ 6 ด าเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินให้เสร็จสิ้น 
 1. จัดการเก่ียวกับทรัพย์สิน ดังนี้ 
  - ติดตามเร่งรัดหนี้สิน กรณีท่ีมีลูกหนี้ค้างช าระ  
  - จ าหน่ายทรัพย์สินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพ่ือรวบรวมเงินช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ เมื่อ
จัดการช าระหนี้สินแล้วมีทรัพย์สิน (เงินสด) เหลืออยู่ ให้ด าเนินการจ่ายคืนค่าหุ้น/ปันผล ต่อไป 
 2. การจัดการเกี่ยวกับหนี้สิน (มาตรา 83) 
  - จัดท าหนังสือแจ้งไปยังเจ้าหนี้ให้ยื่นค าทวงหนี้ 
  - ด าเนินการช าระหนี้แก่เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ตามล าดับข้อผูกพัน 
  - ถ้าขายทรัพย์สิน ครบถ้วนแล้ว มีเงินไม่พอช าระหนี้ให้ขอประนีประนอมกับเจ้าหนี้ 
  - กรณีติดต่อเจ้าหนี้ไม่ได้หรือเจ้าหนี้ไม่ยอมทวงถามให้วางเงินต่อรองนายทะเบียนสหกรณ์ 
 
 3. จัดการเก่ียวกับทุน 
  - จ่ายคืนค่าหุ้นสมาชิกตามมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่  กรณีเงินสดคงเหลือไม่พอช าระหนี้ ได้เต็ม 
จ านวน ท าการเฉลี่ยค่าหุ้นให้หุ้นละเท่า ๆ กันเพ่ือจ่ายให้สมาชิกได้ครบทุกราย 
  - หลังจากจ่ายคืนค่าหุ้นให้สมาชิกได้เต็มมูลค่า มีเงินเหลือก็จะจ่ายปันผลสมาชิกและเงินเฉลี่ยคืน
(กรณีปีก่อนเลิกมีก าไรแต่ยังไม่มีการจัดสรร) หากมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีก ก็จะท าการโอนบริจาคให้สหกรณ์อ่ืน
ประเภทเดียวกันในพ้ืนที่ใกล้เคียง หรือสันนิบาตสหกรณ์ ตามมติที่ประชุมใหญ่เห็นชอบ 
  - กรณีจ่ายค่าหุ้น/ปันผลให้สมาชิกได้ไม่ครบตามจ านวนที่จัดสรรไว้ ก็จะน าเงินวางไว้ที่นาย 
ทะเบียนสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกติดต่อรับคืนได้ในภายหลัง 
 
ขั้นที่ 7 ส่งรายงานการช าระบัญชีและรายการย่อตามมาตรา 87 ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรอง 
 ประกอบด้วย บัญชีรับ – จ่าย บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีทุนเรือนหุ้น บัญชีเลิกกิจการตั้งแต่วันที่เริ่มต้น
การช าระบัญชี (วันถัดจากวันที่ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สิน) จนถึงวันที่ช าระบัญชีเสร็จสิ้น 
พร้อมด้วยรายงานการช าระบัญชี 
ขั้นที่ 8 ผู้สอบบัญชีรับรองบัญชีท่ีช าระตามมาตรา 87 เพื่อเสนอนายทะเบียนฯเห็นชอบ 
ขั้นที่ 9 ถอนชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรออกจากทะเบียน 
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 เมื่อผู้สอบบัญชีตรวจรับรองแล้ว ผู้ช าระบัญชีเสนอรายงานต่อรองนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาถอนชื่อ
ออกจากทะเบียน 
ขั้นที่ 10 ส่งมอบบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารทั้งหลายแก่นายทะเบียนฯ 
 ผู้ช าระบัญชีส่งมอบสมุดบัญชีและเอกสารของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่ช าระบัญชีเสร็จแล้วแก่ 
รองนายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือมอบให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์เก็บรักษา 
  

1. รายช่ือสหรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่สามารถถอนชื่อได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ในปีงบประมาณ 2561 ไม่สามารถถอนชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ 
 

2. ภาพถ่ายแสดงการด าเนินกิจรรม 
ตรวจสอบทรัพย์สินสหกรณ์
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1. ก ากับ ดูแล และคุม้ครองระบบสหกรณ์ 
2.1 การตรวจการสหกรณ์ 

 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ได้มีบทบัญญัติไว้ในมาตรา 16(3) และมาตรา 19 ว่า “ให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์ แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ เพื่อตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ ตามที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด เม่ือตรวจสอบแล้วเสนอรายงานการตรวจสอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์” ดังนั้น การ
เกิดขึ้นของผู้ตรวจการสหกรณ์ อยู่ตรงข้อกฎหมายที่ว่า “ให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์” มี
หลักกฎหมายอยู่ 2 ประการคือ เกิดข้ึนโดยการแต่งตั้ง และนายทะเบียนสหกรณ์เป็นผู้ใช้อ านาจแต่งตั้ง  
  อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์ 

1. ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
2. ตรวจสอบฐานะการเงินของสหกรณ์ 
3. ต้องตรวจสอบสหกรณ์ท่ีได้รับมอบหมายอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี (หรือตามนโยบายที่ก าหนด) 
4. รายงานการตรวจการสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 
5. ตรวจสอบรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์  

จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติของกฎหมายสหกรณ์ได้ก าหนดการใช้อ านาจของผู้ตรวจการสหกรณ์ไว้  
4 ประการคือ 

1. อ านาจโดยการออกค าสั่งหรือเชิญผู้เกี่ยวข้องของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารมา
ตรวจสอบ 

2. อ านาจเข้าไปตรวจสอบในส านักงานของสหกรณ์ 
3. อ านาจไปตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ 
4. อ านาจเข้าไปช่วยเหลือด าเนินกิจการของสหกรณ์ท้ังหมดหรือบางส่วน 

อ านาจหน้าที่ของกลุ่มตรวจการสหกรณ์ที่จัดตั้งข้ึนเป็นการภายในส านักงานสหกรณจ์ังหวัดมีดังนี้ 
ศึกษาและวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเพ่ือตรวจสอบกิจการและฐานะทางการเงินเพ่ือให้สหกรณ์ปฏิบัติ 

หรืองดเว้นปฏิบัติตามที่กฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่น รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ ระเบียบหรือค าสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ์ การศึกษาวิเคราะห์ และแนวทางการตรวจการสหกรณ์ ให้เกิดประสิทธิภาพ การแก้ไข
ข้อบกพร่องของสหกรณ์ การร้องเรียน การด าเนินงานของสหกรณ์ ด าเนินการเกี่ยวกับการใช้อ านาจนายทะเบียน
สหกรณ์ ช่วยเหลือนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ ในการเตรียมการหรือค าสั่งทางปกครองให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  การติดตาม ประเมินผล กระท ารายงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

8 สหกรณ์การเกษตรเข่ือนพระปรง จ ากดั  ทมีที่ 2

9 สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทหารราบท่ี 12 รักษาพระองค ์จ  ากดั  ทมีที่ 2

10 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสระแกว้ จ  ากดั  ทมีที่ 2

11 สหกรณ์ออมทรัพยเ์ครือข่ายพฒันาชีวิตครูสระแกว้ จ  ากดั  ทมีที่ 2

12 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสระแกว้ จ  ากดั  ทมีที่ 2

13 สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินอ าเภอวฒันานคร (คทช) จ ากดั  ทมีที่ 2
14 สหกรณ์การยางจงัหวดัสระแกว้ จ  ากดั  ทมีที่ 2

ทมี
ตรวจสอบที่
รบัผิดชอบ

สหกรณ์เป้ำหมำย
(จ ำนวน......29.............สหกรณ)์ สัปดำหท์ี่

มกรำคม
สัปดำหท์ี่

กุมภำพันธ์
สัปดำหท์ี่

มีนำคม
สัปดำหท์ี่

ที่

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติงำน กำรก ำกับดูแลสหกรณ์ ปี 2561
ทมีตรวจสอบสหกรณ์ประจ ำจงัหวดัสระแก้ว

สัปดำหท์ี่ สัปดำหท์ี่ สัปดำหท์ี่
กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยนเมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน

สัปดำหท์ี่ สัปดำหท์ี่

เอกสารแนบ 1
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

15 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัสระแกว้ จ  ากดั  ทมีที่ 3

16 สหกรณ์การเกษตรคลองน ้าเขียว จ  ากดั  ทมีที่ 3

17 สหกรณ์ออมทรัพย ์ร.12 พนั.1 รอ. จ ากดั  ทมีที่ 3

18 สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภูธรจงัหวดัสระแกว้ จ  ากดั  ทมีที่ 3

19 สหกรณ์การเกษตรบา้นคลองทราย สหพืชผล จ ากดั  ทมีที่ 3
20 สหกรณ์ปศสุตัวโ์คบาลบรูพาวฒันานคร จ ากดั  ทมีที่ 3

21 สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทหารพรานท่ี 13 จ ากดั  ทมีที่ 3

ทมี
ตรวจสอบที่
รบัผิดชอบ

สหกรณ์เป้ำหมำย
(จ ำนวน......29.............สหกรณ)์ สัปดำหท์ี่

มกรำคม
สัปดำหท์ี่

กุมภำพันธ์
สัปดำหท์ี่

มีนำคม
สัปดำหท์ี่

ที่

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติงำน กำรก ำกับดูแลสหกรณ์ ปี 2561
ทมีตรวจสอบสหกรณ์ประจ ำจงัหวดัสระแก้ว

สัปดำหท์ี่ สัปดำหท์ี่ สัปดำหท์ี่
กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยนเมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน

สัปดำหท์ี่ สัปดำหท์ี่

เอกสารแนบ 1
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

22 สหกรณ์ออมทรัพย ์ร.12 พนั 3 รอ. จ ากดั  ทมีที่ 4

23 สหกรณ์ออมทรัพยค์า่ยสุรสิงหนาท จ ากดั  ทมีที่ 4

24 สหกรณ์เคหสถานบา้นมัน่คงสวนกาญจนาภิเษกอรัญประเทศ จ ากดั  ทมีที่ 4

25 สหกรณ์ปศสุตัวโ์คบาลบรูพาอรัญประเทศ จ ากดั  ทมีที่ 4

26 สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินอ าเภอโคกสูง (คทช) จ ากดั  ทมีที่ 4

27 สหหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินอ าเภออรัญประเทศ (คทช) จ ากดั  ทมีที่ 4
28 สหกรณ์ปศสุตัวโ์คบาลบรูพาโคกสูง จ  ากดั  ทมีที่ 4

29 สหกรณ์ไมผ้ลคลองหาด จ ากดั  ทมีที่ 4

ทมี
ตรวจสอบที่
รบัผิดชอบ

สหกรณ์เป้ำหมำย
(จ ำนวน......29.............สหกรณ)์ สัปดำหท์ี่

มกรำคม
สัปดำหท์ี่

กุมภำพันธ์
สัปดำหท์ี่

มีนำคม
สัปดำหท์ี่

ที่

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติงำน กำรก ำกับดูแลสหกรณ์ ปี 2561
ทมีตรวจสอบสหกรณ์ประจ ำจงัหวดัสระแก้ว

สัปดำหท์ี่ สัปดำหท์ี่ สัปดำหท์ี่
กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยนเมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน

สัปดำหท์ี่ สัปดำหท์ี่

เอกสารแนบ 1
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2.2 การตรวจการสหกรณ์ตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
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3.1 งานติดตามการแก้ไขปัญหาตั๋วปุ๋ยของสหกรณ์ 
 
 จังหวัดสระแก้ว มีสหกรณ์ในความดูแลซึ่งมีปัญหาการโอนสิทธิลูกหนี้การค้าปุ๋ยอินทรีย์เป็นตั๋ว

ปุ๋ย ของบริษัทแพลทตินัมอะโกร คงเหลือจากปี 2560 จ านวน 4 สหกรณ์ ได้แก่ 
1. สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ จ ากัด 
2. สหกรณ์นิคมฯคลองน้ าใส จ ากัด 
3. สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด 
4. สหกรณ์การเกษตรตาพระยา จ ากัด 

 
ในระหว่างปี กลุ่มตรวจการได้ติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาตั๋วปุ๋ย โดยเข้าร่วมเป็นผู้

สังเกตการณ์ในการนัดไกล่เกลี่ย , สืบพยาน ทุกนัด และรายงานผลให้ส านักนายทะเบียนและกฎหมายทราบทุก 
15 วัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรตาพระยา จ ากัด ได้มีการสั่งปุ๋ย
ตามตั๋วปุ๋ย และได้ท าการจ าหน่ายหมดสิ้น  

สหกรณ์นิคมฯคลองน้ าใส จ ากัด ด าเนินการฟ้องคดี บริษัทแพลททินัมอะโกร จ ากัด ในวันที ่
26 มีนาคม 2561 ศาลนดัไกล่เกลี่ย/สืบพยาน บริษัทแพลททินัมอะโกร จ ากัด จ าเลยยอมชดใช้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ จ านวน 1,548,044 บาท และสหกรณ์ฯโจทก์ขอถอนฟ้อง  

สหกรณ์สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด ด าเนินการฟ้องคดี บริษัทแพลททินัมอะโกร จ ากัด 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ศาลมีค าพิพากษาให้จ าเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร 
โจทก์ จ านวน 1,859,500 บาท 
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2.3 จัดประชุมคณะท างานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่
มีข้อบกพร่อง (จกบ.) 

1.  ชื่อโครงการ  โครงการจัดประชุมคณะท างานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานของ 
   สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ปี 2561 

2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อก าหนดเป้าหมายแนวทาง และวิธีการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องรายสหกรณ์ 
  2.2  เพื่อให้มีการถ่ายทอดเทคนิคและประสบการณ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในลักษณะ       
                            บูรณาการร่วมกัน 
  2.3  เพื่อให้งานก ากับ และการตรวจการสหกรณ์เกิดประสิทธิภาพ 
  2.4  เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้และระดมสมองร่วมกัน 

3.  เป้าหมาย 
  ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วยคณะท างานระดับจังหวัด เจ้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม รวม 15 คน 

4. วิธีการด าเนินงาน 
  4.1  เสนอโครงการจัดประชุมคณะท างานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ปี 2561 
  4.2  จัดท าหนังสือนัดประชุม โดยก าหนดวัน เวลา และสถานที่ โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 
วันท าการ  
  4.3  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการฯ 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  5.1  สามารถก าหนดเป้าหมายแนวทาง และวิธีการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องรายสหกรณ์ได้ 
  5.2  มีการถ่ายทอดเทคนิคและประสบการณ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในลักษณะ       
บูรณาการร่วมกัน 
  5.3  งานก ากับ และการตรวจการสหกรณ์เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
  5.4  มีการรวบรวมองค์ความรู้และได้ระดมสมองร่วมกัน 
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“โครงการจัดประชุมคณะท างานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานของสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกรทีม่ีข้อบกพร่อง ปี 2561” ครั้งที่ 1 
วันพฤหัสบดีที ่20 ธันวาคม 2560 

ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวดัสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแกว้ ชั้น 3            
ถนนสุวรรณศร อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
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3.2 การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
       - จดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติม บางข้อ   จ านวน 12 แห่ง 
       - จดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติม เปลี่ยนใช้ข้อบังคับใหม่  จ านวน   2 แห่ง 
        รวม     จ านวน 14 แห่ง 
 

จ านวนวนัทั้งหมด

เลขรับหนังสือ วนั/ เดือน/ ปี เลขทีเ่อกสาร วนั/ เดือน/ ปี ทีใ่ช้ในการปฏิบติังาน แกไ้ขบางขอ้ เปลี่ยนใช้ข้อบังคับใหม่

1 สหกรณ์หตัถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้วงัน้ าเยน็ จ ากดั 321 3 ต.ค. 60 สก.0010.9/1845 4 ต.ค. 60 1 วนั 

2 สหกรณ์การเกษรพฒันาปา่เขาฉกรรจ์-โนนสาวเอ ้123 จ ากดั 329 12 ต.ค. 60 สก.0010.9/1883 18 ต.ค. 60 5 วนั 

3 สหกรณ์วงัทองมิตรเกษตร จ ากดั 325 6 ต.ค. 60 สก.0010.9/1886 18 ต.ค. 60 9 วนั 

4 กลุ่มเกษตรกรท านาบา้นแกง้ 333 18 ต.ค. 60 สก. 0006/1032 20 ต.ค. 60 3 วนั 

5 สหกรณ์การเกษตรทุง่มหาเจริญ จ ากดั 334.1 24 ต.ค. 60 สก.0010.9/1940 27 ต.ค. 60 4 วนั 

ประจ ำเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560

ล ำดับที่ ช่ือสหกรณ์
รับเอกสารจากสหกรณ์ ส่งเอกสารใหส้หกรณ์ จดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เติม

 
 

จ านวนวนัทั้งหมด

เลขรับหนังสือ วนั/ เดือน/ ปี เลขทีเ่อกสาร วนั/ เดือน/ ปี ทีใ่ช้ในการปฏิบติังาน แกไ้ขบางขอ้ เปลี่ยนใช้ข้อบังคับใหม่

1 สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ จ ากดั 358 3 พ.ย. 60 0010.9/1973 3 พ.ย. 60 1 /
2 สหกรณ์กาเกษตรเพือ่เกษตรกรไทยต าบลสระขวญั จ ากดั 355 3 พ.ย. 60 0010.9/1976 3 พ.ย. 60 1 /
3 กลุ่มเกษตรกรท านาทา่แยก 356 10 พ.ย. 60 สก.0006/1156 23 พ.ย. 60 20 /

ประจ ำเดือน พฤศจกิำยน พ.ศ. 2560

ล ำดับที่ ช่ือสหกรณ์
รับเอกสารจากสหกรณ์ ส่งเอกสารใหส้หกรณ์ จดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เติม
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จ านวนวนัทั้งหมด

เลขรับหนังสือ วนั/ เดือน/ ปี เลขทีเ่อกสาร วนั/ เดือน/ ปี ทีใ่ช้ในการปฏิบติังาน แกไ้ขบางขอ้ เปลี่ยนใช้ข้อบังคับใหม่

1 สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแกว้ จ ากดั 386 12 ธ.ค. 60 สก 0010.9/2161 14 ธ.ค. 60 3 

2 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูธรจังหวดัสระแกว้ จ ากดั 393 27 ธ.ค. 60 สก 0010.9/2239 27 ธ.ค. 60 1 

ประจ ำเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560

ล ำดับที่ ช่ือสหกรณ์
รับเอกสารจากสหกรณ์ ส่งเอกสารใหส้หกรณ์ จดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เติม

 
 

 

จ านวนวนัทั้งหมด

เลขรับหนังสือ วนั/ เดือน/ ปี เลขทีเ่อกสาร วนั/ เดือน/ ปี ทีใ่ช้ในการปฏิบติังาน แกไ้ขบางขอ้ เปลี่ยนใช้ข้อบังคับใหม่

1 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสระแกว้ จ ากดั 17 18 ม.ค. 61 สก 0010.9/123 19 ม.ค. 61 1 

ประจ ำเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561

ล ำดับที่ ช่ือสหกรณ์
รับเอกสารจากสหกรณ์ ส่งเอกสารใหส้หกรณ์ จดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เติม

 
 

จ านวนวนัทั้งหมด

เลขรับหนังสือ วนั/ เดือน/ ปี เลขทีเ่อกสาร วนั/ เดือน/ ปี ทีใ่ช้ในการปฏิบติังาน แกไ้ขบางขอ้ เปลี่ยนใช้ข้อบังคับใหม่

1 สหกรณ์ออมทรัพยเ์ครือขา่ยพฒันาชวีติครูสระแกว้ จ ากดั 44 27 ก.พ. 61 สก0010.9/335 13 มี.ค. 61 9 /
2 สหกรณ์ชาวไร่ออ้ยสระแกว้ จ ากดั 45 27 ก.พ. 61 สก0010.9/357 16 มี.ค. 61 13 /

ประจ ำเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561

ล ำดับที่ ช่ือสหกรณ์
รับเอกสารจากสหกรณ์ ส่งเอกสารใหส้หกรณ์ จดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เติม

 
 
 

จ านวนวนัทั้งหมด

เลขรับหนังสือ วนั/ เดือน/ ปี เลขทีเ่อกสาร วนั/ เดือน/ ปี ทีใ่ช้ในการปฏิบติังาน แกไ้ขบางขอ้ เปลี่ยนใช้ข้อบังคับใหม่

1 สหกรณ์การเกษตรวฒันานคร จ ากดั 396 25 ก.ย. 61 0010.9/1467 26 ก.ย. 61 1 วนั  -

ประจ ำเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561

ล ำดับที่ ช่ือสหกรณ์
รับเอกสารจากสหกรณ์ ส่งเอกสารใหส้หกรณ์ จดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เติม
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1.  ชื่อโครงการ  โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน”(หลักสูตร 1)  
   ครั้งที่ 3 

2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1  ได้รับทราบแนวคิดเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ กฎหมาย บทบาท หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบ
กิจการ การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท ระบบบัญชีและระบบควบคุมภายในของสหกรณ์ การรายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการ รวมทั้งระเบียบและค าแนะน าที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ 
  2.2 สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  เป้าหมาย 
  ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการส ารอง หรือบุคคลผู้สนใจสมัครเข้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจของ
สหกรณ์ และข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว รวม 70 คน   

4.  วิธีการด าเนินงาน 
  1. แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้อ านวยการส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ผ่านหัวหน้าส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์สระแก้วเพื่อทราบ โดยแจ้งช่วงเวลาในการอบรม (เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าทะเบียนคุม) 
  2. เชิญวิทยากรจากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว และรับเอกสารประกอบการอบรมที่ได้รับ
การรับรองหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพ้ืนฐาน(หลักสูตร 1) ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
  3. ด าเนินการจัดอบรมโดยการบรรยาย ในวันและเวลาดังกล่าว พร้อมมอบวุฒิบัตรหลังสิ้นสุดการ
อบรม(ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีระยะเวลาในการเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมด 
จึงจะถือว่าผ่านการอบรม) 
  4. เมื่อด าเนินการจัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว แจ้งผลการจัดอบรมเป็นหนังสือถึงผู้อ านวยการ
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ผ่านหัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว โดยแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวัน เดือน ปี 
สถานที่ที่จัดอบรม จ านวนผู้เข้ารับการอบรม และจ านวนผู้ผ่านการอบรม 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  5.1  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในเรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ กฎหมาย บทบาท หน้าที่ 
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท ระบบบัญชีและระบบควบคุมภายในของ
สหกรณ์ การรายงานผลการตรวจสอบกิจการ รวมทั้งระเบียบและค าแนะน าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านการเงินการ
บัญชีของสหกรณ ์
  5.2 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ปัญหาและอุปสรรค 
  1. ไม่ได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์ซึ่งยังมีผู้ตรวจสอบกิจการขาดคุณสมบัติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์
ภาคการเกษตร ขนาดเล็ก   
  2. ผู้เข้ารับการอบรมจากสหกรณ์ภาคการเกษตรส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในการ
บริหารจัดการ และการตรวจสอบ มีความรู้เพียงอ่านออกเขียนได้ เมื่อเข้ารับการอบรมจึงรับการถ่ายทอดความรู้จาก
วิทยากรได้ไม่เต็มที่ 
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ก ำหนดกำรโครงกำรอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ขัน้พืน้ฐำน”(หลักสูตร 1) 
ครัง้ท่ี 3 

ระหว่ำงวันที่ 24 - 25 เมษำยน 2561 

ณ ห้องประชุมศำนิตย์ นำคสุขศรี อำคำรศูนย์วิทยบริกำร  ชัน้ 2 วิทยำลัยชุมชน 
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1.  ชื่อโครงการ  โครงการอบรมกฎหมายแรงงานและพระราชบัญญัติป้องกันและ 
   ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1 ได้รับความรู้ในกฎหมายแรงงานที่เก่ียวข้องกับงานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  2.2 ได้รับความรู้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง พ.ศ. 2559 

3.  เป้าหมาย 
  คณะกรรมการด าเนินการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสระแก้ว            
และข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว รวมจ านวน 165 คน 

4.  วิธีการด าเนินงาน 
  1. เชิญวิทยากรจากส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสระแก้ว และส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
  2. ท าหนังสือเชิญผู้อ านวยการกลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เข้ารับการ
อบรมและประชาสัมพันธ์การจัดอบรมแก่สหกรณ์ในจังหวัดสระแก้ว 
  3. ท าหนังสือเชิญและแบบตอบรับการเข้ารับการอบรมถึงสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
คือ คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ แห่งละไม่เกิน 3 คน  
  4. ติดต่อสถานที่ รายการอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  5. ด าเนินการจัดอบรมโดยการบรรยาย ในวันและเวลาตามโครงการ  

5. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 
  5.1  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายแรงงาน สามารถถ่ายทอดต่อบุคลากรของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
  5.2  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
สามารถถ่ายทอดต่อบุคลากรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
6. ปัญหาและอุปสรรค 
  ระยะเวลาในการจัดโครงการน้อยเกินไป 
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โครงการอบรมกฎหมายแรงงานและพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี อาคารศูนย์วิทยบริการชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
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 ชื่องาน/โครงการ: โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร  

                            ปีการผลิต 2560/61 

1. วัตถุประสงค์ 
  1.1  เพ่ือช่วยชะลอปริมาณข้าวเปลือกท่ีเข้าสู่ตลาดในช่วงเวลาที่ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาด 

 1.2  เพ่ือเก็บข้าวเปลือกไว้และสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยการแปรรูปเป็นข้าวสาร 
2. เป้าหมาย  สหกรณ์ จ านวน 2 แห่ง 

3. พื้นที่ด าเนินงานโครงการ  สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสระแก้ว  จ านวน 2 แห่ง 

4. ผลการด าเนินงาน 
  เมื่อวันที่ 27  ธันวาคม 2560 ได้ด าเนินการจัดฝึกอบรม “โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2560/61” ณ  ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ 
บ้านเลขที่ 53 หมู่ 3 ต าบลหนองบอน อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีวิทยากรให้ความรู้เรื่องความรู้เกี่ยวกับการ
ผลิตข้าวและการวางแผนธุรกิจ การรวมกลุ่มแปรรูปข้าวเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และการใช้เกษตรอินทรีย์เพ่ือเป็นการลดต้นทุน 
เพ่ิมผลผลิต มีสมาชิกสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  เข้าอบรมจ านวน 30 คน ซึ่งผลการ
อบรมท าให้สมาชิกสหกรณ์ได้รู้ ด้านการผลิต การรวบรวมผลผลิต การแปรรูปข้าว มีการชะลอปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าสู่
ตลาดในช่วงที่ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาด และด าเนินการเก็บข้าวเปลือกไว้ส าหรับแปรรูปเป็นข้าวสารเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร  

5. ผลลัพธ์ 
5.1  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  สมาชิกสหกรณ์ผู้เข้าอบรม  จ านวน 30 คน  มีความรู้ด้านการแปรรูปข้าวและการรวบรวม

ผลผลิตและการตลาดข้าว สามารถน าไปสู่ความเข้มแข็งทางอ านาจการต่อรอง และมีความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ 
5.2 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถมีความรู้ ด้านการเพาะปลูกข้าว เช่น การ

เตรียมดิน การเตรียมเมล็ดพันธ์ การเพราะต้นกล้า วิธีการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต และการแปรรูปข้าว  
ซึ่งท าให้สมาชิกเกิดความร่วมมือด้านการผลิต  การตลาด  พัฒนาการแปรรูปข้าวท าให้มีช่องทางการจ าหน่ายข้าว
ปริมาณเพ่ิมขึ้น มีการชะลอปริมาณข้าวเปลือกในช่วงที่ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดและด าเนินการเก็บข้าวเปลือกไว้ส าหรับ
แปรรูปเป็นข้าวสารเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น  

6. ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
6.1 ผลผลิตข้าวมีคุณภาพต่ า เนื่องจากการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่มีคุณภาพ เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้

ใช้เองในขณะที่บางส่วนไม่มีความรู้ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพ ส่งผลให้ได้ผลผลิตต่อไร่ต่ า ตลอดจน
เกษตรกรไม่มีการปรับปรุงดินที่เสื่อมสภาพจากการที่ใช้สารเคมีมาเป็นเวลานาน และผลจากสภาวะอากาศมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย บางพ้ืนที่แห้งแล้งท าให้ได้ผลผลิตต่ า ดินบางพื้นท่ีเสื่อมคุณภาพ 

 
 

กลุ่มพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
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6.2 เกษตรกรประสบปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวและแรงงานในการท านา  ต้นทุนในการผลิต
สูงเนื่องจากมีการใช้ปุ๋ย ย่าฆ่าแมลง  และเครื่องจักรในการผลิต  รวมทั้งมีศัตรูพืช  และ โรคพืชรบกวน 

6.3 พ้ืนที่ปลูกข้าวบางส่วนได้เปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน และพืชพลังงานทดแทน  เช่น ปาล์มน้ ามัน  อ้อย 
เนื่องจากมีราคาสูงและภาครัฐให้การส่งเสริม 

6.4 การใช้รถเกี่ยวข้าวส่งผลให้มีสิ่งเจือปนอ่ืน เช่น ฟาง และต้นหญ้าติดมากับผลผลิต ท าให้ข้าวไม่มี
คุณภาพและมีความชื้นสูง เมื่อน าไปขายจะถูกโรงสีหักน้ าหนัก ท าให้ขายได้ราคาต่ า 

  ข้อเสนอแนะ 
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเก็บ

รักษาพันธุ์ข้าวของตนเองให้ดี เพื่อได้ผลผลิตต่อไร่สูงและมีคุณภาพ ตลอดจนควรแนะน าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือลดต้นทุน
การผลิต ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสภาพดินในระยะยาว 
  2. เกษตรกรควรให้ความสนใจต่อข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับเรื่องข้าว เพ่ือตัดวงจรชีวิตของแมลงศัตรูพืช
ในนาข้าวและช่วยปรับปรุงดินให้ธาตุอาหารดีขึ้น 
  3. ควรส่งเสริมให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเปลือกตามก าหนดเวลา เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
และส่งผลให้ขายข้าวเปลือกได้ราคาเพ่ิมข้ึน 
  4. เกษตรกรควรปลูกข้าวตามความต้องการของตลาด  
  5. ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจต่อสุขภาพมากข้ึน ดังนั้นการผลิตข้าวอินทรีย์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้
เกษตรกร และยังช่วยลดต้นทุนการผลิตและจ าหน่ายได้ราคาสูง 
  6. ราคาข้าวเปลือกสูงขึ้น เกษตรกรต้องระมัดระวังการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการด้านการ
ชั่งน้ าหนักและการวัดความชื้น รวมถึงต้องระมัดระวังการถูกขโมยข้าวในนา 
 

รูปภาพกิจกรรมตามโครงการ 
 นายปรีชา บัวอนันต์ หมอดินอาสา  วิทยากรแนะน าให้ความรู้ขั้นตอนการผลิตข้าวอินทรีย์ สมาชิกสหกรณ์
การเกษตรเมืองสระแก้ว จ ากัด สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.สระแก้ว จ ากัด และเจ้าหน้าที่จาก
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  จ านวน 30 ราย 
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ผลการรวบรวมข้าว สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จ ากัด 
 

    
ผลการรวบรวมข้าว สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จ ากัด 

 

 

     
ผลการรวบรวมข้าว สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.สระแก้ว จ ากัด 
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 ชื่องาน/โครงการ: โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือใช้รูปแบบการเกษตรแบบผสมผสาน เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของเกษตรกรในการด ารงชีพตาม
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ให้สมาชิกมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 1.2 เชื่อมโยงธุรกิจพอเพียง ให้เข้มแข็งโดยการเพ่ิมปริมาณการด าเนินธุรกิจ รวมกันซื้อรวมกันขาย เงินฝาก 
และบริการ 

2. เป้าหมาย  
 2.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 12 แห่ง 
 2.2 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 12 แห่ง 

3. พื้นที่ด าเนินงานโครงการ 
 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในเขตชลประทานของจังหวัดสระแก้ว ตามที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับอนุมัติ
เงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพ่ือสร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกจ านวน 12  แห่ง 

4. ผลการด าเนินงาน 
 จัดท าหลักเกณฑ์และคัดเลือกเป้าหมาย สถาบันเกษตรกรและจ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเกษตร
ผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  โดยมุ่งเป้าหมายสถาบันเกษตรกรที่ด าเนินการ ในลักษณะการส่งเสริมโครงการ
แบบยั่งยืน มีความพร้อมด้านการตลาด เพ่ือจัดเข้าอบรม/ดูงาน พร้อมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ตามแผนการผลิตของสมาชิก จัดสรรให้แก่สถาบันเกษตรกร น าไปให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด าเนินการหลังเข้า
รับการอบรม   ส ารวจความต้องการการผลิตของสมาชิกตามแผนการผลิตของแต่ละราย  จัดท าฐานข้อมูล แผนการผลิต 
แผนธุรกิจของสมาชิก ให้การศึกษาอบรม  ศึกษาดูตัวอย่างการด าเนินการเกษตรผสมผสานจากต้นแบบ แก่สมาชิกท่ีเข้า
ร่วมโครงการ  จัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตให้สมาชิก จ านวน 12 แห่ ง 78 ราย และส่งเสริมการผลิตและ
การตลาดให้สมาชิกผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต โดยสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด าเนินการจัดหาสถานที่จ าหน่าย
ผลผลิต  ซึ่งท าให้สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรได้รูปแบบการผลิตการเกษตรผสมผสานของเกษตรกรแต่ละพ้ืนที่มีความ
หลากหลาย และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางเกษตรที่เหมาะสมสามารถประกอบอาชีพในถิ่นฐานได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

5. ผลลัพธ์ 
 5.1 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  สมาชิกที่ขอกู้เงินจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามโครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้าง
ระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร สมารถบริหารจัดการน้ าในไร่นาให้มีกิจกรรมที่ท าการเกษตรผสมผสาน ใน
พ้ืนที่อย่างน้อยรายละ 5 ไร่ และไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม เช่น ปลูกพืช - เลี้ยงปลา,        ปลูกผลไม้ - เลี้ยงไก่ ,เลี้ยงปลา 
– วนเกษตรฯลฯ 
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5.2 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
   - ได้รูปแบบการผลิตการเกษตรแบบผสมผสานของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่มีความหลากหลาย และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรพื้นที่เหมาะสมมากขึ้น 
  - สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ใช้รูปแบบการเกษตรแบบผสมผสาน เป็นทางเลือกทางหนึ่งของเกษตรกรในการ
ด ารงชีพตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ให้สมาชิกมีรายได้
เพ่ิมข้ึน  
  - เกษตรกรที่ท าการผลิตแบบเกษตรผสมผสานสามรถประกอบอาชีพในถิ่นฐานได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตาม
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
 1. สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการบางรายไม่ด าเนินการเกษตรผสมผสานอย่างต่อเนื่อง  
 2. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไม่จัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย และมีบางส่วนไม่ด าเนินกิจกรรมท าเกษตร
ผสมผสาน ครบ 2 กิจกรรม 

7. รูปภาพกิจกรรมตามโครงการ 
 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในการท าเกษตรผสมผสาน ศึกษาดูงานการจัดท า
แปลงเกษตรผสมผสาน ณ โครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์
ทหารบก ต าบลพรหมมณี อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
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รูปภาพ การแปรรูปผลผลิตพืชเกษตร ห้องบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์โครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โรงเรียนทหารการสัตว์    

   

   
 

 

 
 

วันที่  5-6  เมษายน 2561  ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และตลาดผักศรีเมือง โซนเกษตรอินทรีย์ และ ตลาดเกษตรกร จังหวัดราชบุรี  
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สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ศึกษาดูงานแปลงเกษตรอินทรีย์ 

 

   
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรศึกษาดูงานตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 
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 ชื่องาน/ โครงการ : โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าในระบบสถาบันเกษตรกร  

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์มีการเชื่อมโยงสินค้าคุณภาพตลอดห่วงโซ่ 
    1.2 เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าในสถาบันเกษตรกร 

2. เป้าหมาย : จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  จ านวน 5 แห่ง 

3. พื้นที่ด าเนินโครงการ  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ    
จ านวน 5 แห่ง 

4. ผลการด าเนินงาน : 
    จัดประชุมวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพรหมนิมิต วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  อ าเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพ่ือให้ความรู้เรื่อง การตลาดและการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ โครงการเชื่อมโยงเครือข่าย
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าในระบบสถาบันเกษตรกร โดยที่ผู้เข้าประชุมได้จัดท าและน าเสนอแผนธุรกิจด้านการผลิต 
และการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์  

5. ผลลัพธ์ : 
   5.1 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการเชื่อมโยงสินค้าคุณภาพตลอดห่วงโซ่ ด้านการผลิต 
การตลาด จ านวน 5 แห่ง 
    5.2 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ มีการเชื่อมโยง
เครือข่ายสินค้ารายผลผลิตตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่การผลิต แปรรูป และตลาด  สินค้าเกษตรมีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้นหลักจากแปร
รูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
6. ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
 1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตร ยังไม่มีการเชื่อมโยงอย่างเต็มรูปแบบ มีแค่เพียงรวมกันซื้อขายเท่านั้น 
 2. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ยังไม่มีการเชื่อมโยงทางด้านการตลาด 
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รูปภาพกิจกรรมตามโครงการ 

   เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 นางสุนิสา จันทร์เลขา วิทยากรให้ความรู้เรื่องการตลาด และการเชื่อมโยง
เครือข่ายธุรกิจ โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าในระบบสถาบันเกษตรกร  ณ ห้องประชุมพรหม
นิมิต วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
 

     
              

 เมื่อวันอังคารที่ 26  มิถุนายน พ.ศ. 2561  นางพรทิพย์  สงสกุล  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้ให้ผู้เข้าประชุมระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยน ความรู้ 
ประสบการณ์ ในการด าเนินธุรกิจสหกรณ์การรวบรวม สินเชื่อ การผลิตการเกษตร และจัดท าแผนธุรกิจการเชื่อมโยง
เครือข่าย การผลิต การตลาด  
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 ชื่องาน/ โครงการ: โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพ่ิมในสังกัดสถาบันเกษตรกร 

1.วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินโครงการ :  
  1.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการรวมกลุ่ม สามารถพ่ึงพาตนเอง และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ 
  1.2 เพื่อให้ความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต เพ่ือสร้างงานสร้างรายได้ แก้ไขปัญหาความ
ยากจนอย่างยั่งยืน 
  1.3 พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการ ให้ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
และเพ่ิมรายได้แก่ครอบครัว 

2.เป้าหมาย/จ านวน สมาชิก 20 ราย  

3.พื้นที่ด าเนินโครงการ : กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านแสนสุข ณ วัดแสนสุข ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัด
สระแก้ว  

4.ผลส าเร็จของงาน  
- สมาชิกจ านวน 20 คน มีรายได้ของสมาชิกเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 
- สมาชิกกลุ่มได้รับปัจจัยพ้ืนฐานการผลิต การตลาด และสามารถน าไปใช้ประโยชน์สูงสุด  

5. ผลลัพธ์ 
 - ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  มีผู้เข้าอบรมจ านวน 20 คน  
 - ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้รับความรู้ในการตลาด การจัดท าบัญชี การรวมกลุ่มในการท า
ธุรกิจ  

6. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
 - สมาชิกไม่มีการรวมกลุ่มในการท าธุรกิจแปรรูป 
 - กลุ่มเป้าหมายมีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ เพียงเล็กน้อย จึงท าให้โอกาสการแข่งขันทาง
การตลาดน้อย 
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ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 

 

                                                      
 

   
 

2.จัดหาอุปกรณ์การตลาดให้กับสมาชิกกลุ่มอาชีพ 

          

นายสุรสิทธิ์  วงค์กาวี  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์  2 ชี้แจงและวางแนวทาง การรวมกลุ่ม
สมาชิกสหกรณ์ การวางแผนธุรกิจ และการตลาด 

 นางสาวกุลจิรา  ปรีเจริญ  นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ปฏิบัติการ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว    
ให้ความรู้เกี่ยวกับการท าบัญชีต้นทุนของกลุ่มอาชีพ 
ในสังกัดสหกรณ์การเกษตร 
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 ชื่องาน/ โครงการ : โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ให้ตระหนักถึงกระบวนการรวมกลุ่ม  สามารถพ่ึงพาตนเอง และช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันได้ 
 1.2 เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ด้านการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต และสร้างงานสร้างรายได้ แก้ไข
ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน 
 1.3 พัฒนาศักยภาพการผลิตการบริหารจัดการ วางแผนการตลาด และเพ่ิมรายได้แก่ครอบครัว  

2. เป้าหมาย/ พื้นที่ด าเนินงานโครงการ 
 กลุ่ มผู้ ผลิตสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร (มันส าปะหลั ง)  จ านวน 2  แห่ งใน เขตพ้ืนที่ อ าเภอ 
วังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว รวม 40 คน ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์นิคมวังน้ าเย็นสอง จ ากัด จ านวน 20 คน และสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้า ธ.ก.ส. สระแก้ว จ ากัด จ านวน 20 คน 

3. ผลการด าเนินงาน 
 กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาด้านการผลิต/ การตลาด สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
และสหกรณ์ต้นสังกัดกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรมีการพัฒนา และรวบรวมมันส าปะหลังได้ จ านวน 2 แห่ง  เมื่อวันที่ 30 
มกราคม  พ.ศ. 2561 

4. ผลลัพธ์ : (ระบุทั้งผลลัพธ์เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
     สมาชิกสหกรณ์สามารถพ่ึงพาตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ ในการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร และมีระบบการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี   
 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
  สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาด ลูกค้า ธ.ก.ส. สระแก้ว จ ากัด รวบรวมหัวมันสด 24,223 ตัน  
มีมูลค่า 42,625,417 บาท และรวบรวมมันเส้น 1,432 ตัน มีมูลค่า 8,442,366 บาท 
        สหกรณ์นิคมวังน้ าเย็นสอง จ ากัด รวบรวมหัวมันสด 233 ตัน มีมูลค่า 564,203 บาท 

5. ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
 - ไม่มี –  
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รูปภาพกิจกรรมตามโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นางสุนีย์  วารุกะกุล  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เป็นวิทยากร 
ให้ความรู้เรื่อง อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์  และนายรังษี ไผสอาด ผู้แทนสมาพันธ์สมาคมมันส าปะหลัง เป็น
วิทยากร เรื่อง การวางแผนการผลิต/ การตลาด และสถานการณ์ราคามันส าปะหลัง 
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 ชื่องาน/โครงการ : โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ ประจ าปี 2561 
1. วัตถุประสงค์  
    1.1 เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์ใช้ชีวิตประจ าวันตามหลักการของความพอเพียง  ความพอดี  การใช้ชีวิตอย่าง
รอบครอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ประมาทในการใช้ชีวิต ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มีคุณค่าเกิดรายได้ 
              1.2 เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์ในเขตพ้ืนที่นิคมสหกรณ์  ส านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึง 
ความห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร สยามินท
ราธิ ราช  บ รมนาถบ พิ ตร  (รั ช การที่  9  ) เพ่ื อ ให้ สมาชิ กสหกรณ์ สามารถลดรายจ่ ายภ ายในครั ว เรื อน 
     เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินงานโครงการ  
 สมาชิกสหกรณ์ในพ้ืนที่นิคม ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์นิคมวังน้ าเย็นหนึ่ง จ ากัด จ านวน 35 คน และสมาชิก
สหกรณ์นิคมสระแก้ว จ ากัด จ านวน 35 คน รวมเป็นทั้งสิ้น จ านวน 70 คน 

2. ผลการด าเนินงาน  
 สมาชิกสหกรณ์นิคมสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีการด าเนินชีวิตอยู่อย่างพอประมาณตน เดินทางสายกลาง มี
ความพอดี และพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกต่าง ใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าในบริเวณ
บ้าน, รั้วรอบบ้าน ปลูกพืชประเภทพืชสมุนไพร เครื่องเทศ และล้มลุกต่างๆ ไว้บริโภค ในการลดค่าใช้จ่ายภายใน
ครัว และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสร้างความรักสามัคคี พัฒนาความผูกพันใครอบครัวมากยิ่งขึ้น 
3. ผลลัพธ์ : (ระบุทั้งผลลัพธ์เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

     1. สมาชิกสหกรณ์ มีการใช้ชีวิตประจ าวัน ตามหลักการของความพอเพียง ความอย่างรอบคอบ 
ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณคา่ เกิดรายได้ 

  2. สมาชิกสหกรณ์ ส านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงถึงความห่วงใย ของรัชกาลที่ 9  
           3. สมาชิกสหกรณ์ภายในเขตพ้ืนนิคมสามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน 
           4. การบริหารจัดการชุมชนให้น่าอยู่ และเข้มแข็ง 
 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ สหกรณ์ในพ้ืนที่นิคมตามโครงการ มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1  
(กันยายน 2560 ถึง สิงหาคม 2561) 
 1. สหกรณ์นิคมวังน้ าเย็นหนึ่ง จ ากัด ปี 2560 มีปริมาณธุรกิจ จ านวน 74,912,598.56  บาท  
   ปี 2561 มีปริมาณธุรกิจ จ านวน 113,443,132.86 บาท 
   เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 51.43 %         
 2. สหกรณ์นิคมสระแก้ว จ ากัด ปี 2560 มีปริมาณธุรกิจ จ านวน 21,168,583.03 บาท  
   ปี 2561 มีปริมาณธุรกิจ จ านวน 22,418,599 บาท 
   เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 5.91 % 
 
4. ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
 - ไม่มี -  
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รูปภาพกิจกรรมตามโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รุ่นที่ 1 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์นิคมวังน้ าเย็นหนึ่ง จ ากัด  
ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 รุ่นที่ 2 ในวันเดือนมกราคม 2561  ณ ห้องประชุมสหกรณ์นิคมสระแก้ว จ ากัด   
ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 
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 ชื่องาน/โครงการ: เพ่ิมผลิตภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง        
                   กิจกรรมหลักท่ี 3 : การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการตลาดมันส าปะหลัง ประจ าปี พ.ศ. 2561 

1.วัตถุประสงค์ :  
  เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 
  เกษตรกรสามารถผลิตมันส าปะหลังคุณภาพดีและปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึน 
  เพ่ือสร้างเครือข่ายและเพ่ิมช่องทางการตลาดมันส าปะหลัง 
เป้าหมาย/ พื้นที่ด าเนินงานโครงการ   
  เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ อ าเภอโคกสูง จ านวน 80 ราย อ าเภอตาพระยา  
จ านวน 80 ราย และอ าเภออรัญประเทศ จ านวน 80 ราย รวมทั้งสิ้น 240 ราย 

2. ผลการด าเนินงาน : มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาด โดยการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างผู้ผลิต 
และผู้รับซื้อมันส าปะหลัง จ านวน 3 คู่การค้า (เกษตรกร 3 อ าเภอ กับบริษัท เอี่ยมบูรพาสระแก้ว จ ากัด) 

3. ผลลัพธ์ : (ระบทุั้งผลลัพธ์เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
 เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสามารถผลิตมันส าปะหลังที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด                        
ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น   
 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
 เกษตรกรกลุ่มเปา้หมายมีอาชีพที่มั่นคง รายได้ครองครัวเพิ่มมากขึ้น ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข เพราะ
มีชีวิตคนในชุมชนดีขึ้น และลดปัญหาการว่างงานในพ้ืนที่ 

4. ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึน เป็นช่วงที่หน่วยงานมีการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณการด าเนินงาน การจัด
ประชุม และฝึกอบรมในพ้ืนที่บ่อยครั้ง ท าให้เกษตรกรเกิดความเบื่อหน่าย เนื่องจากเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตร (พืชไร่)  และการเตรียมการเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป  
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน และท างานแบบบูรณาการ
กัน จึงท าให้โครงการประสบความส าเร็จและรวดเร็วขึ้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพกิจกรรมตามโครงการ : 
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        รุ่นที่ 1 ประจ าอ าเภออรัญประเทศ จัดอบรมให้ความรู้เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561                        
ณ ศูนย์ ศจช. บ้านป่าไร่ ต าบลป่าไร่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดิน มีผลอย่างไรต่อการปลูกมันส าปะหลัง และควรใส่ปุ๋ยชนิดใด ในแต่ละพ้ืนที่ จึงได้หัวมันที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง 
ได้ราคาดี วิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว โดยนางสาวฤทัย  วงษ์ประดิษฐ์ ต าแหน่งนักวิชาการเกษตรช านาญ
การ 

  
 

 
 
 
 
 
 

   การพัฒนากระบวนการแปรรูปมันส าปะหลังให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และนอกจากจาก 

หัวมันส าปะหลังน ามาแปรรูป ใบมันส าปะหลัง ก็สามารถน ามาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ เพิ่มมูลค่าได้ วิทยากรจากผู้แทน
ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว โดยนายลิขิต  ลืมวงษ์ ต าแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
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  แนวทางการเพ่ิมความขีดสามารถ ในการแข่งขันพืชมันส าปะหลัง ชาวไร่มันส าปะหลัง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
รัฐห่วงใจ ใส่ใจ ดูแลชาวไร่มันส าปะหลัง ยกระดับรายได้ และความเป็นอยู่  วิทยากรจากส านักงานพาณิชย์จังหวัด
สระแก้ว  โดยนางอรอ านวย  ค าเนตรด า ต าแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาด้านการตลาด การขนส่ง และการเก็บรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ มันส าปะหลัง วิทยากรจาก สหกรณ์
การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สระแก้ว จ ากัด โดยนายอาทิตย์ ปาลาวัฒน์  ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สระแก้ว จ ากัด 

 
 รุ่นที่ 2 ประจ าอ าเภอโคกสูง จัดอบรมให้ความรู้เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านหันทราย ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว  
 
 
 

 
 
 

วิทยาการจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสระแก้ว  
 

 
 
 
 

   นายสัมฤทธิ์  อยู่คะเชนทร์ เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน วิทยากรจากส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว  
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วิทยากรจากส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยากรจาก สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สระแก้ว จ ากัด 
 รุ่นที่ 3 ประจ าอ าเภอตาพระยา จัดอบรมให้ความรู้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 15 
บ้านทัพสยาม อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว    
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รูปภาพกิจกรรม 
 เมื่อในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ประชุมร่วมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิต กับ ผู้ประกอบการรับ ซื้อ  และ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนการผลิต การตลาด ร่วมกัน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับซื้อ มัน
ส าปะหลังแปรรูป ระหว่างผู้ผลิตกับผู้รับซื้อในพ้ืนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอโคกสูง ต าบลโคกสูง    อ าเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแก้ว กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 3 อ าเภอ ๆ ละ 80 คน ได้แก่ อ าเภออรัญประเทศ, อ าเภอโคกสูง และอ าเภอ
ตาพระยา ซึ่งมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง คือ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี, ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว, ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว, ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว, ส านักงานต รวจบัญชี
สหกรณ์สระแก้ว, ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว, ผู้แทนเอกชนประกอบธุรกิจรวบรวมมันส าปะหลัง และหน่วยงาน
ราชการเป็นไตรภาคีอ่ืนๆ รวมทั้งสิ้น    จ านวน 270 คน  
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 เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

๑) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินโครงการ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบริหารจัดการสหกรณ์ 
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วัตถุประสงค์ เป็นทุนส่งเสริมกิจการสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๗ โดยมุ่งเน้นให้เป็น
แหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ าส าหรับการพัฒนากิจการสหกรณ์ ในธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจซื้อ ธุรกิจขาย ธุรกิจการรวบรวม
ผลผลิต การแปรรูป ที่มุ่งหวังช่วยเหลือสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ภายใต้อุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์  
เป้าหมาย จังหวัดสระแก้ว ได้รับการจัดสรรวงเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ดังนี้ 
๑. โครงการปกติ จ านวน  ๕๐ ล้านบาท  
๒. โครงการพิเศษ จ านวน ๗ ล้านบาท แยกเป็น  
  ๒.๑ โครงการฟื้นฟูการใช้อุปกรณ์การตลาด (ASPL)  จ านวน ๔ ล้านบาท มีเป้าหมาย  

- สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด ซ่อมแซมไซโล จ านวน ๔ ลา้นบาท  
  ๒.๒ โครงการพัฒนาการผลิตน้ านมที่มีคุณภาพลดต้นทุนการผลิต จ านวน ๓ ล้านบาท มีเป้าหมาย  

- สหกรณ์โคนมวังสมบูรณ์ จ ากัด 
๒) ผลการด าเนินงาน 

 - โครงการปกติ จังหวัดสระแก้วจ่ายเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้กับสหกรณ์ จ านวน ๙ แห่ง ๑๒ สัญญา 
จ านวนเงิน ๓๖.๗ ล้านบาท ดงันี้ 
ที ่ สหกรณ์ท่ีกู้เงิน เลขที่สัญญา ลงวันที่ วัตถุประสงค์ จ านวนเงิน 
๑ สก.โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด สก 00001 ๑๔ ธค.๖๐ จัดหาสินค้าอุปโภค

บริโภค 
๕ ลบ. 

(ดบ. ๓%) 
  สก ๐๐๐๐๔ ๒ เมย.๖๑ จัดหาวัตถุดิบผลิตนมผง ๕ ลบ. 

(ดบ. ๓%) 

๒ สก.วังทองมิตรเกษตร จก. สก ๐๐๐๐๕ ๒ เมย.๖๑ เป็นทุนให้สมาชิกกู้ ๒.๕ ลบ. 
(ดบ.๔%) 

  สก ๐๐๐๐๗ ๑๙ กค.๖๑ รวบรวมผลผลิต ๓ ลบ. 
(ดบ.๒.๕%) 

๓ สกก.ตาพระยา จก. สก ๐๐๐๐๒ ๒๖ กพ.๖๑ จัดหาปัจจัยการผลิต ๓ ลบ. 
(ดบ.๓.๕%) 

๔ สก.สวนยางพารา จก. สก ๐๐๐๐๓ ๒ เมย.๒๕๖๑ เป็นทุนให้สมาชิกกู้ ๑.๓ ลบ. 
(ดบ.๓.๕%) 

  
ที ่ สหกรณ์ท่ีกู้เงิน เลขที่สัญญา ลงวันที่ วัตถุประสงค์ จ านวนเงิน 
๕ สกก.ท่าช้าง จก. สก ๐๐๐๐๘ ๒๔ กค.๖๑ เป็นทุนให้สมาชิกกู้ ๐.๙ ลบ. 

(ดบ ๔%) 
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๖ สก.ศุภนิมิตอรัญประเทศร่วม
ใจพัฒนาสระแก้ว จ ากัด. 

สก ๐๐๐๐๙ ๒๕ กค.๖๑ เป็นทุนให้สมาชิกกู้ ๒.๕ ลบ. 
(ดบ.๔.๕%) 

  สก ๐๐๐๑๐ ๒๕ กค.๖๑ จัดหาปัจจัยการผลิต ๐.๕ ลบ. 
(ดบ ๓%) 

๗ สกก.วัฒนานคร จก. สก ๐๐๐๑๑ ๒ สค.๖๑ จัดหาปัจจัยการผลิต ๕ ลบ. 
(ดบ ๓%) 

๘ สกก.อรัญประเทศ จก. สก ๐๐๐๑๒   สค..๖๑ จัดหาปัจจัยการผลิต ๓ ลบ. 
(ดบ  %) 

๙ สกน.วังน้ าเย็นสอง จก. สก ๐๐๐๑๓ สค..๖๑ จัดหาปัจจัยการผลิต ๕ ลบ. 
(ดบ ๒.๕%) 

 รวม    ๓๖.๗ ลบ. 

- โครงการพิเศษ  
๑. โครงการฟื้นฟูการใช้อุปกรณ์การตลาด (ASPL) ซ่อมแซมไซโล จ านวน ๑ แห่ง ๑ สัญญา จ านวน ๔ ล้าน

บาท 
ที ่ สหกรณ์ท่ีกู้เงิน เลขที่สัญญา ลงวันที่ วัตถุประสงค์ จ านวนเงิน 
๑ สก.โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด สก ๐๐๐๐๖ ๒ เมย.๖๑ โครงการพิเศษ เพ่ิม

ประสิทธิภาพอุปกรณ์
การตลาด(ซ่อมไซโล) 

๔ ลบ. 
(ดบ. ๑%) 

 
๒. โครงการพัฒนาการผลิตน้ านมที่มีคุณภาพลดต้นทุนการผลิต จ านวน ๓ ล้านบาท สหกรณ์โคนมวังสมบูรณ์ 

จ ากัด แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับเงินกู้ 
 
 
 
 
 

๓) ผลลัพท์  
- ผลลัพท์เชิงปริมาณ สหกรณ์ภาคการเกษตร จ านวน ๙ แห่ง ได้รับเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ที่มีต้นทุนต่ าไปใช้

ในการด าเนินธุรกิจ จ านวน ๔๐.๗ ล้านบาท สมาชิกสหกรณ์มีแหล่งซื้อปัจจัยการผลิต สินค้าอุปโภคบริโภค ที่มี
คุณภาพและราคามาตรฐาน 



รายงานประจ าปี 2561 (Annual Report)  | 126 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแกว้ 
 

- ผลลัพท์เชิงคุณภาพ สหกรณ์ที่ได้รับเงินกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์สามารถ ลดต้นทุนในการด าเนินธุรกิจ ได้
อย่างน้อย ๔ %  

 
๔) ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 

 การจ่ายเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ไม่เป็นไปตามแผนงาน/วงเงินกู้ที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
สระแก้วได้รับ เนื่องจากสหกรณ์บางแห่งได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้ว และคณะอนุกรรมการพิจารณา
เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด พิจารณากลั่นกรองการให้กู้เงินแก่สหกรณ์โดยค านึงถึงประวัติการน าเงินกองทุ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

๑. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินโครงการ 
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วัตถุประสงค์  กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับประเทศเขียนโครงการขอเงินปลอด
ดอกเบี้ยจากรัฐบาล เป็นเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท มาเพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรกู้ยืมไปใช้ใน
กิจการของกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร ในการเข้าถึงแหล่งทุนในการผลิตและการตลาด 
ระยะเวลาโครงการ ๕ ปี จังหวัดสระแก้วได้รับเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน ๔.๔๘๑ ล้านบาท 
เป้าหมาย  กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน ๑๐ แห่ง 

๒.ผลการด าเนินงาน  
ที ่ กลุ่มเกษตรกรฯที่กู้เงิน สัญญาเลขท่ี ลงวันที่ วัตถุประสงค์ จ านวนเงิน(ลบ.) 
๑ กลุ่มฯ ท านาท่าแยก ๕/๒๕๖๑ ๒๘ มิย.๖๑ ทุนหมุนเวียน ๐.๙๓๑ 
๒ กลุ่มฯ ท าไร่ตาหลังใน ๔/๒๕๖๑ ๒๖ มิย. ๖๑ ผลิตพืช ๐.๒ 
๓ กลุ่มฯ ท าไร่วังน้ าเย็น ๑๐/๒๕๖๑ ๒๗ กย.๖๑ จัดหาสินค้า ๐.๔ 
๔ กลุ่มฯ ท าไร่วังทอง ๒/๒๕๖๑ ๒ เมย.๖๑ ผลิตพืช ๐.๔๕ 
๕ กลุ่มฯ ท าสวนวังสมบูรณ์ ๑/๒๕๖๑ ๒ เมย.๖๑ ผลิตพืช ๐.๕ 
๖ กลุ่มฯ ผู้เลี้ยงสัตว์คลองน้ าใส ๖/๒๕๖๑ ๑๐ กย.๖๑ ผลิตพืช ๐.๔ 
๗ กลุ่มฯ ผู้เลี้ยงสัตว์หนองสังข์ ๗/๒๕๖๑ ๑๑ กย.๖๑ ผลิตพืช ๐.๘ 
๘ กลุ่มฯ ผู้เลี้ยงสัตว์ทับพริก ๘/๒๕๖๑ ๒๗ กย.๖๑ มันส าปะหลัง ๐.๒ 
๙ กลุ่มฯ ผู้เลี้ยงสัตว์เมืองไผ่ ๙/๒๕๖๑ ๒๗ กย.๖๑ ข้าว ๐.๒ 

๑๐ กลุ่มฯ ผู้เลี้ยงสัตว์ป่าไร่ ๓/๒๕๖๑ ๒ เมย.๖๑ ผลิตพืช ๐.๒ 
      

 
๓. ผลลัพท์ 

 ผลลัพท์เชิงปริมาณ กลุ่มเกษตรกรได้รับเงินทุนการสร้างความเข้มแข็งในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและ
การตลาด จ านวน ๑๐ แห่ง จ านวนเงิน ๔.๒๘๑ ล้านบาท 
 ผลลัพทเ์ชิงคุณภาพ กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับเงินกองทุนสงเคราะห์มีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐๐ 

๔. ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
 กลุ่มเกษตรกร ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มขนาดเล็ก ไม่มีทุนในการจัดจ้างผู้จัดท าบัญชี ท าให้บางแห่งปิดบัญชีและส่งงบ
การเงินให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ตรวจรับรองงบไม่ทัน จึงตกเกณฑ์มาตรฐานและไม่สามารถกู้เงินกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกรได้ 
    
 
งาน/โครงการ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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โครงการสนับสนุนเงินทุนเพือ่สร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร 
๑.วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินงานโครงการ 

วัตถุประสงค์  เนื่องจากประเทศไทยประสบภาวะภัยแล้งในหลายพ้ืนที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ส ารวจข้อมูลสมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประสบภัยแล้ง ว่ามีความต้องการขุดสระเก็บน้ าหรือเจาะบ่อบาดาลหรือไม่ ปรากฏว่ามีสมาชิก
มีความต้องการเป็นจ านวนมาก กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้จัดท าโครงการขอรับเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน 
๓๐๐ ล้านบาท มาเพ่ือให้สถาบันเกษตรกรกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย น าไปให้สมาชิกกู้ยืนเป็นค่าใช้จ่ายในการเจาะบ่อบาดาล 
การขุดสระน้ า การลอกสระน้ าเดิม ตลอดจนการซื้ออุปกรณ์เก่ียวกับการใช้น้ าในการท าการเกษตร 
 ๒.ผลการด าเนินงาน 
ที ่ ชื่อสถาบันเกษตรกร สัญญาเลขท่ี ลงวันที่ วัตถุประสงค์ จ านวนเงิน(ลบ.) 
๑ สกก.วังน้ าเย็น จก. ๕/๒๕๖๐ ๒๒ มิย.๖๐ สระ/บาดาล ๐.๘ 
๒ สกน.วังน้ าเย็นหนึ่ง จก. ๔/๒๕๖๐ ๒๒ มิย.๖๐ สระ/บาดาล ๐.๘๕ 
๓ สกก.อรัญประเทศ จก. ๗/๒๕๖๐ ๒๒ มิย.๖๐ สระ/บาดาล ๐.๕ 
๔ สกก.เมืองสระแก้ว จก. ๖/๒๕๖๐ ๒๒ มิย.๖๐ สระ/บาดาล ๐.๔๕ 
๕ สกก.วัฒนานคร จก. ๓/๒๕๖๐ ๑๒ มิย.๖๐ สระ/อุปกรณ์ ๐.๓๕ 
๖ สก.โคนมวังสมบูรณ์ จก. ๑๒/๒๕๖๐ ๒๙ มิย.๖๐ สระ/บาดาล ๐.๑๕ 
๗ สกน.สระแก้ว จก. ๙/๒๕๖๐ ๒๒ มิย.๖๐ บาดาล ๐.๑๕ 
๘ กลุ่มฯผู้เลี้ยงสัตว์หนองสังข์ ๘/๒๕๖๐ ๒๒ มิย.๖๐ สระ/บาดาล ๐.๒ 
๙ กลุ่มฯ ท าไร่ตาหลังใน ๑๐/๒๕๖๐ ๒๒ มิย.๖๐ บ่อบาดาล ๐.๑๕ 

๑๐ กลุ่มฯ ผู้เลี้ยงสัตว์เมืองไผ่ ๑/๒๕๖๐ ๘ มิย.๖๐ ขุดสระน้ า ๐.๑ 
๑๑ กลุ่มฯ ผู้เลี้ยงสัตว์คลองน้ าใส ๑๑/๒๕๖๐ ๒๒ มิย.๖๐ สระ/บาดาล ๐.๑ 
๑๒ กลุ่มฯ ผู้เลี้ยงสัตว์ทับพริก ๒/๒๕๖๐ ๘ มิย.๖๐ ขุดสระน้ า ๐.๑ 
 ๓. ผลลัพท์ 
๑. ผลลัพท์เชิงปริมาณ สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับเงินทุนในการขุดสระน้ าและเจาะบ่อบาดาล ตลอดจน
อุปกรณ์เก่ียวกับการสูบน้ าไปใช้ในการเกษตร จ านวน ๗๘ ราย ๆละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
๒. ผลลัพท์เชิงคุณภาพ สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามโครงการนี้ มีน้ า
ใช้ในท าการเกษตรอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ ช าระหนี้หมดสิ้นจ านวน ๑ ราย ช าระเงินงวดที่ ๑ ครบถ้วนทุกแห่ง 
 ๔.ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
 โครงการนี้ด าเนินการได้ล่าช้า เนื่องจาก ต้องส ารวจพื้นที่ของสมาชิกแต่ละรายว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 
และสมาชิกส่วนใหญ่ต้องการการเจาะบ่อบาดาล ซึ่งการเจาะบ่อบาดาลมีกฎหมายควบคุมการใช้น้ าบาดาลของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การขออนุญาตมีข้ันตอนมาก  เงินกู้ที่สมาชิกสถาบันเกษตรกรได้รับไม่เพียงพอถ้า
ต้องท าตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าหนด 
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การติดตามเร่งรัดหนี้เงินกองทุนต่างๆ 
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เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือจัดหาปัจจัยการผลิตแก่สถาบันเกษตรกร จ านวน ๑ แห่ง 
ตามค าพิพากษาตามยอม จ านวน ๑ สัญญา สหกรณ์การเกษตรเพ่ือเกษตรกรไทยเขาฉกรรจ์ จ ากัด 
ผลการด าเนินงาน   

๑. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ได้ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี  
๒. ด าเนินการสืบทรัพย์จ าเลยผู้ค้ าประกัน จ านวน ๑๐ ราย 
๓. ได้รับช าระเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
๑. สหกรณ์การเกษตรเขาสามสิบ จ ากัด ได้ขอศาลออกหมายบังคับคดีจ าเลยผู้ค้ าประกัน จ านวน ๘ ราย 

สืบทรัพย์ยึดบ้านของจ าเลยบนที่ดิน สปก. จ านวน ๖ หลัง ขายทอดตลาดบ้าน จ านวน ๔ หลัง ได้เงิน 
๒๒๐,๐๐๐ บาท และจ าเลยน าเงินมาช าระส่วนที่เหลือเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๒. สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนา จ ากัด ได้ขอศาลออกหมายบังคับคดีจ าเลยผู้ค้ ากัน จ านวน ๑๖ ราย สืบทรัพย์
ยึดบ้านของจ าเลยบนที่ดิน สปก.จ านวน ๙ ราย ที่ดินโฉนดพร้อมบ้านจ าเลย จ านวน ๑ ราย ขายทอดตลาดบ้าน
บนที่ดิน สปก. แล้วจ านวน ๔ ครั้ง ไม่มีผู้ใดซื้อ อยู่ระหว่างการติดตามสืบทรัพย์และขายที่ดินพร้อมบ้าน 

๓. สหกรณ์การเษตรเพ่ือเกษตรกรไทยเมืองสระแก้ว จ ากัด ได้ขอศาลออกหมายบังคับคดีจ าเลยผู้ค้ าประกัน 
จ านวน ๑๐ ราย สืบทรัพย์และยึดบ้านของจ าเลยบนที่ดิน สปก.จ านวน ๒ ราย ปัจจุบันจ าเลยได้ติดตามเงินจาก
สมาชิกมาช าระหนี้ และผู้ช าระบัญชีได้ท าเรื่องขอไกล่เกลี่ยคดีหลังศาลมีค าพิพากษา ไปที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
(รอการพิจารณา เพ่ือด าเนินการต่อไป) 

สหกรณ์การเกษตรคลองหาด จ ากัด ได้ขอศาลออกหมายบังคับคดีจ าเลยผู้ค้ าประกัน จ านวน ๑๒ ราย สืบทรัพย์และยึด
บ้านของจ าเลยผู้ค้ าประกันขนที่ดิน สปก. ไว้ จ านวน ๗ หลัง อยู่ระหว่างส านักงานบังคับคดีน าบ้านออกขายทอดตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

ผลการด าเนินงานโครงการส าคัญตามแผนปฏิบัติงาน 

นิคมสหกรณ์วังน้ าเย็น 
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๑. กิจกรรม  ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
นิคมสหกรณ์วังน้ าเย็น  ปัจจุบันเป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค  สังกัดส านักงานสหกรณ์ 

จังหวัดสระแก้ว กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เป็นหน่วยงาน
ภาครัฐมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมเผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับ อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากร
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรทั่วไป  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง ดังนี้ 
 1.  สหกรณ์มีการก ากับ ตรวจสอบอย่างเข้มข้นและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
 2.  สหกรณ์บริหารงานโปร่งใส ไร้ทุจริต มีธรรมาภิบาล 
 3.  สหกรณ์บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีข้อบกพร่อง 
 4.  สหกรณ์สามารถด าเนินธุรกิจสนองตอบความต้องการของสมาชิกได้ทุกมิติ 
 5.  มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับภาคเอกชน น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ 
 ๖.  สมาชิกมีรายได้ ลดรายจ่าย มีเงินออม และลดภาระหนี้สิน 
2.   เป้าหมาย / ตัวชีว้ัด 

2.1  ตัวชี้วัด 
 2.1.1  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด าเนินการตามหลักการ  วิธีการสหกรณ์และกฎหมายสหกรณ์รวมทั้ง 

          กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 2.1.2  สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มข้ึนร้อยละ3 เมื่อเทียบผลการด าเนินงานปี 25๖๐ 
 2.1.3  กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมขึ้นร้อยละ1เมื่อเทียบกับผลการด าเนินงาน 25๖๐ 
 2.1.4  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานร้อยละ 100  
3.   กิจกรรม / งานที่ด าเนินการ 

ที ่ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบญัชี จ านวน
สมาชิก 
(คน) 

ปริมาณธุรกิจ(บาท) ก าไร/ขาดทุน
(บาท) 

ผลการจัด
มาตรฐาน 

๑. สหกรณ์นิคมวังน้ าเย็นหน่ึง จ ากัด ๓๑ มีนาคม ๓,๘๘๙ ๑๓๑,๑๕๘,๒๐๘.๕๙ ๖๙,๖๒๔.๓๐ ดีเลิศ 

๒. สหกรณ์นิคมวังน้ าเย็นสอง จ ากัด ๓๑ มีนาคม ๒๒๑๒ ๑๓๘,๕๕๕,๔๖๘.๘๗ ๓๗๗,๘๐๘.๔๘ ดีเลิศ 

๓. สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น ๓๑ ธันวาคม ๘๔๔ ๓,๕๒๒,๘๓๕,๒๙๐.๙๔ ๖,๙๘๙,๒๔๐.๘๒ ดีมาก 

๔. สหกรณ์ปฎิรูปท่ีดินอ าเภอวังน้ าเย็น 
(คทช.) จ ากัด 

๓๑ ธันวาคม ๓๖ จัดต้ังใหม่   

๕. สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์
โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด 

๓๑ ธันวาคม ๕๓๓ ๗๗,๘๓๗,๒๒๗.๓๒ ๑,๕๓๔,๙๖๙.๐๘ ดีเลิศ 

๖. สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์
จังหวัดสระแก้ว จ ากัด 

๓๑ ธันวาคม ๒๙ จัดต้ังใหม่   

  4.   ผลส าเสร็จของงาน / โครงการ 

รายละเอียดตัวชี้วัด ผลส ารวจการด าเนินงาน ร้อยละของความส าเร็จ 
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1.สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ด าเนินการตามหลักการ วิธีการ
สหกรณ์และกฎหมายสหกรณ์ 
รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

สหกรณ์ในก ากับดูแลด าเนินการ
ตามหลักการ วิธีการสหกรณ์และ
กฎหมายสหกรณ์รวมทั้งกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๖ แห่ง 

ร้อยละ 100 

2.สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สหกรณ์ในก ากับดูแลผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน จ านวน ๔ แห่ง และยัง
ไม่น ามาจัดมาตรฐาน ๒ แห่ง 

ร้อยละ 100 

3.สหกรณ์และกลุ่มเกษตรได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงาน 

สหกรณ์ในก ากับดูแลได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงาน จ านวน ๖ แห่ง 

ร้อยละ 100 

ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด าเนินการตามหลักการ วิธีการสหกรณ์และกฎหมายสหกรณ์ร่วมทั้งกฎหมายอ่ืนที่
เกีย่วข้อง          

รายละเอียดตัวชี้วัด รายละเอียดการด าเนินงาน ผลส าเสร็จของงาน 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ด าเนินการตามหลักการ วิธีการ
สหกรณ์และกฎหมายสหกรณ์ 
รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

-ก ากับดูแล และส่งเสริมการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ตามอ านาจ 
หน้าที่และภารกิจและกรมส่งเสริม
สหกรณ์-ก ากับดูแล และส่งเสริม
สหกรณ์ตามแนวทางก ากับ ดูแล
และคุ้มครองระบบสหกรณ์-ก ากับ
ดูแล และส่งเสริมสหกรณ์ตาม
หลักการ วิธีการสหกรณ์และ
กฎหมายสหกรณ์ รวมทั้งกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

สหกรณ์ในก ากับดูแลจ านวน ๖ 
แห่ง ด าเนินการตามหลักการ 
วิธีการสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ทั้ง ๖ แห่ง 

 
 
 

     2.สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

รายละเอียดตัวชี้วัด รายละเอียดการด าเนินงาน ผลส าเสร็จของงาน 
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สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน -ส่งเสริมและแนะน าสหกรณ์ให้ผ่าน
เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน ทั้ง 7 ข้อ 

สหกรณ์ก ากับดูแล จ านวน ๔ แห่ง 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทั้ง ๔ แห่ง 

       

       ๓. ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ 

สหกรณ์ในความรับผิดชอบ ปี ๒5๕๙ ปี25๖๐ ปี 25๖๑ 

1.สหกรณ์นิคมวังน้ าเย็นหนึ่ง จ ากัด ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.สหกรณ์นิคมวังน้ าเย็นสอง จ ากัด ดีมาก ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด ดีเลิศ ดีเลิศ ดีมาก 

4.สหกรณอ์อมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

       ๔. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน 

รายละเอียดตัวชี้วัด รายละเอียดการด าเนินงาน ผลส าเสร็จของงาน 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับ
การส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงาน 

-ก ากับตรวจสอบและสนับสนุนธรรมาภิบาล
อย่างเข้มข้น รวมทั้งแก้ไขปัญหาของสหกรณ์
เชิงรุก (Function)                                                
-การพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(Agenda)  

สหกรณ์ในก ากับดูแล 
จ านวน ๖ แห่ง ได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงาน ทั้ง ๖ แห่ง 

ผลการด าเนินงานโครงการส าคัญตามแผนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑. กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

๒. การออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ 
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๑. การออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในที่ดิน (กสน.๓)   (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ) 
กสน.๓    แผน   ผล   ร้อยละ 
ราย   ๑๐๐  ราย          ๑๒๑  ราย  ๑๒๑ % 
แปลง   ๑๐๐  แปลง          ๑๕๑  แปลง            ๑๕๑ % 
ไร่   ๕๐๐  ไร่          ๗๓๖  ไร่             ๑๔๗ % 

๒. การออกหนังสือแสดงการท าประโยชน์ (กสน.๕)  (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ) 
กสน.๕   แผน   ผล   ร้อยละ 
ราย            ๑๐๐ ราย           ๑๖๓ ราย            ๑๖๓  % 
แปลง   ๑๐๐ แปลง           ๒๐๑ แปลง             ๒๐๑ %  
ไร่   ๖๐๐  ไร่          ๖๒๔  ไร่              ๑๐๔ % 

 
๓. ส ารวจวงรอบ - รายแปลงพื้นที่จัดรูปที่ดินที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปแผนที่ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ) 

วงรอบ-รายแปลง  แผน   ผล   ร้อยละ 
ราย   ๑๐๐  ราย            ๙๔  ราย    ๙๔  % 

 แปลง   ๑๐๐  แปลง          ๑๒๕  แปลง                 ๑๒๕  %  
ไร่   ๔๐๐  ไร่          ๔๒๓  ไร่             ๑๐๖  % 
 

งบประมาณ  1. งบรายจ่ายอื่น    ๔๙,๗๖๐ บาท 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด 1. นางรุ่งนภา    สวุรรณสุข ต าแหน่ง ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์วังน้ าเย็น 
            2. นายมงคล    ธัญญการ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
   ๓. นายอุดม     บุญสรวง  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
   ๔. นายโกวิท    ทูค ามี  ต าแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส.๓ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด   นิคมสหกรณ์วังน้ าเย็น 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  25๖๐ – กันยายน  25๖๑ 

กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ      
 3.1   ด าเนินการออกหนังสืออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในที่ดิน  (กสน. 3 )     

3.2   ด าเนินการออกหนังสือแสดงการท าประโยชน์ในที่ดิน  (กสน. 5 )    
3.3   ส ารวจวงรอบ-รายแปลงสมาชิกพ้ืนที่จัดรูปที่ดินที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปแผนที่        
 
 
 
 

ผลส าเร็จของงาน/โครงการ 

รายละเอียดงานที่ท า ตัวชี้วัด แผน ผลส าเร็จที่เกิดข้ึน 
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1. ด าเนินการออกหนังสืออนุญาตให้
เข้าท าประโยชน์ในที่ดิน(กสน.3) 

 

พ้ืนที่ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์
ในที่ดิน(กสน.3)แล้วเสร็จเมื่อเทียบกับแผน 

๕๐๐ ไร่ ๗๓๕ – ๓ – ๒๓ ไร่ 

2.ด าเนินการออกหนังสือรับรองการ
ท าประโยชน์ในที่ดิน (กสน.5) 

 

พ้ืนที่ออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ใน
ที่ดิน (กสน.5)แล้วเสร็จเมื่อเทียบกันแผน 

๖00 ไร่ ๖๒๔ – ๑ – ๐๔ ไร่ 

3. ส ารวจวงรอบ-รายแปลงพ้ืนที่จัด
รูปที่ดินที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปแผนที่  

ส ารวจวงรอบ-รายแปลงพ้ืนที่จัดรูปที่ดินที่
ยังไม่ได้ขึ้นรูปแผนที่แล้วเสร็จเมื่อเทียบกับ
แผน 

๔00 ไร่ ๔๒๓ – ๑ – ๐๓ ไร่ 

ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ  
 1.  ขาดแคลนบุคลากรในการส ารวจวงรอบ รายแปลง ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามแผนงานได้ส าเร็จ 
          2.  ต้องรอแผนที่จากกรมฯส่งมาให้ จึงจะด าเนินการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในที่ดิน (กสน.3) 
และการออกหนังสือสิทธิ์ในการท าประโยชน์ในที่ดิน  ( กสน.5) เมื่อแผนที่มาล่าช้า  จึงด าเนินการออกหนังสืออนุญาตให้
ท าประโยชน์ในที่ดิน ( กสน.3 ) และ การออกหนังสือรับรองแสดงการท าประโยชน์ ( กสน.5 ) ไม่ได้ตามแผนงาน 
         
          3.  เมื่อได้แผนที่มาแต่ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรับทราบได้ทั่วถึง ท าให้สมาชิกไม่ได้เข้ามาติดต่อ
ด าเนินการ จึงไม่สามารถออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในที่ดิน (กสน.3) และ การออกหนังสือแสดงการท า
ประโยชน์ใน ( กสน.5 )  
๓.   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
      กุมารี  ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 25๖๑ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์  

นิคมสหกรณ์วังน้ าเย็น ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ได้ด าเนินการร่วมสนองพระราชด าริฯ ตามโครงการ 
อพ.สธ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นิคมสหกรณ์วังน้ าเย็น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์ พัฒนาอาชีพ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ให้กับสมาชิกตลอดจนการดูแล
รักษาแปลงสาธิต (แปลงเรียนรู้) ตามโครงการฯ ดังนั้น เพ่ือให้เกษตรกร หน่วยงานในพ้ืนที่ ประชาชนทั่วไป และ
นักเรียน เล็งเห็นถึงความส าคัญในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช และขยายพ้ืนที่เพาะปลูกและ
บ ารุงรักษาพันธุกรรมพืชท้องถิ่นที่ส าคัญ รวมไปถึงการสร้างรายได้จากการแปรรูปพันธุ์พืชพ้ืนถิ่นให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ 
จึงจัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาสัมพันธ์และขยายพ้ืนที่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช  ใน
เขตนิคมสหกรณ์วังน้ าเย็น 

 
 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผู้น าชุมชน ประชาชนทั่วไป นักเรียน 
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    นักศึกษา และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เห็นถึงความส าคัญและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 
๒. เพ่ือขยายพ้ืนที่การเพาะปลูกและบ ารุงรักษาไว้ซึ่งพืชพ้ืนถิ่นที่ส าคัญ 
๓. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน มาศึกษาดูงาน จะได้มีความรู้ในเรื่องของพันธุ์พืชสมุนไพร 

งบประมาณ  1. ค่าใช้สอยและวัสดุ    ๓๐,๐๐๐ บาท 
เป้าหมาย   1. ประชาชนทั่วไปผู้เขาประชุม จ านวน ๔0 ราย 
     2. นักเรียนโรงเรียนในพ้ืนที่ จ านวน ๔๐ คน 
     ๓. เจ้าหน้าที่โครงการ ผู้สังเกตการณ์ จ านวน ๑๐ คน 
         รวมทั้งสิ้นจ านวน ๙๐ คน 
กิจกรรม    1. จัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและประเมินผล 
     2. การประชุมเชิงปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์และขยายพ้ืนที่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช ใน 
                         เขตพ้ืนที่นิคมสหกรณ์วังน้ าเย็น 
     3. การศึกษาแลกเปลี่ยนแนวทางการเรียนรู้ และมาเยี่ยมชมแปลงสาธิตการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   
                  (แปลงเรียนรู้สมุนไพร) และรับรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชสมุนไพรที่ส าคัญ 
ตัวชี้วัด    ๑. ร้อยละ 10  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพในพ้ืนที่โครงการมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้น 
                พิจารณาจาก   การสุ่มสัมภาษณ์สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมน าผลไปประกอบอาชีพ 
   ๒. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม 
                เป้าหมายที่ก าหนด 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 1. นางรุ่งนภา    สวุรรณสุข ต าแหน่ง ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์วังน้ าเย็น 
           2. นายมงคล    ธัญญการ  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด   นิคมสหกรณ์วังน้ าเย็น 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  25๖๐ – กันยายน  25๖๑ 
 
ขั้นตอนด าเนินการ 
 1. ขั้นเตรียมการ 
     กิจกรรมที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์แผนงาน/โครงการและวางแผนด าเนินงาน 

1.1 ศึกษาวิเคราะหโ์ครงการ/หนังสือสั่งการและเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง  
1.2 จัดท าแผนงาน/โครงการ/หลักเกณฑ์ท่ีจะต้องปฏิบัติ 

2. ขั้นด าเนินการ 
    กิจกรรมที่ 2 จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์และขยายพ้ืนที่การอนุรักษ์ 
                    และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช ในเขตพ้ืนที่นิคมสหกรณ์วังน้ าเย็น 

         กิจกรรมที่ 3 ด าเนินการฝึกอบรมสมาชิกเป้าหมาย ให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชสมุนไพร เยี่ยมชมแปลง 
                    สาธิตการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชในโครงการฯ  
 

๓. ขั้นติดตามประเมินผล 
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              กิจกรรมที่ ๔ รายงานผลการด าเนินโครงการฯ 

ผลส าเร็จของงาน/โครงการ 

 ๑. ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นถึงความส าคัญและการใช้ประโยชน์ของพันธุ์พืชพ้ืนถิ่นที่ส าคัญ 
 ๒. สามารถขยายพ้ืนที่การปลูกพืชพ้ืนถิ่นที่ส าคัญและสามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
 ๓. ประชาชน นักเรียน มีความรู้เข้าใจในพันธุ์พืชสมุนไพร 
 

ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ 

๑. ประชาชน นักเรียน ในพ้ืนที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์พืชพ้ืนถิ่น 
๒. ขาดการประชาสัมพันธ์ และประชาชนไม่ได้ใส่ใจพืชสมุนไพรในพ้ืนที่ 

๔. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภายใต้โครงการตลาดเกษตร เพื่อสนับสนุนสมาชิกสหกรณ์  

 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภายใต้โครงการตลาดเกษตร เพ่ือสนับสนุนสมาชิกสหกรณ์ ผลิต
สินค้าท่ีมีคุณภาพและตลาดเกษตรมีสินค้าที่มีคุณภาพ 
 นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมด้านเกษตรกรรม มีความต้องการสนับสนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้า
เกษตรเพ่ิมบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผล จนถึงการแปรรูปและการส่งออก รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า โดยการพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรแบบยั่งยืน การท าการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฏีใหม่ 
เกษตรอินทรีย์ และเกษตรธรรมชาติ โดยการส่งเสริมพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน         กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายใน
การส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวมตัวกันผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัย  รวมไปถึงพัฒนาการบริหารจัดการ
ผลผลิตผักปลอดภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ เพ่ือพัฒนามาตรฐานผลผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกและชุมชน  
 นิคมสหกรณ์วังน้ าเย็น จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภายใต้โครงการตลาดเกษตร 
เพ่ือสนับสนุนสมาชิกสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑. วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ 
 ๒. ตลาดเกษตรมีสินค้าที่มีคุณภาพ 

๒. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

 สมาชิกสหกรณ์นิคมวังน้ าเย็นหนึ่ง จ ากัด   จ านวน  ๓๐  คน 
 
 
 
 

 ตัวชี้วัด 

 ๑. สมาชิกมีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าทีมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
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 ๒. สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าสินค้าขายในตลาดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

งบประมาณ  1. ค่าใช้สอยและวัสดุ    ๑๔,๔๐๐ บาท 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 1. นางรุ่งนภา    สวุรรณสุข ต าแหน่ง ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์วังน้ าเย็น 
           2. นายอุดม       บญุสรวง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด   นิคมสหกรณ์วังน้ าเย็น 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  25๖๐ – กันยายน  25๖๑ 

๓. กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ 

 กระบวนงาน 
 ๑. ขั้นตอนการคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 
    - ประชุมชี้แจงโครงการฯ แก่คณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์นิคม 
    - เปิดรับสมัครสมาชิกนิคมสหกรณ์เพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ ที่มีความพร้อมที่จะด าเนินการตาม 
               โครงการฯ 
    - คัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ จากรายชื่อผู้สมัคร     
 ๒. ขั้นตอนการอบรม 
    - จัดประชุมแนวทางการด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภายใต้โครงการ 
       ตลาดเกษตร เพ่ือสนับสนุนสมาชิกสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑      
     - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตลาดเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภายใต้ 
      โครงการตลาดเกษตร เพ่ือสนับสนุนสมาชิกสหกรณ์ 

 ๓. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุน 

    - สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่สหกรณ์นิคม เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์ และวัสดุส าหรับด าเนินกิจกรรม 
         ของโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภายใต้โครงการตลาดเกษตร เพ่ือสนับสนุน 

     สมาชิกสหกรณ์  
  - ติดตามผลการด าเนินงานโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และ 
    รายงานผลการด าเนินงานให้กรมฯ ทราบ 

๔. ผลส าเร็จของงาน/โครงการ 

 ๑. สมาชิกสหกรณ์สามารถผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพปลอดภัย ตลาดสหกรณ์มีสินค้าปลอดสารพิษจ าหน่าย 
 ๒. ตลาดเกษตรมีสินค้าที่มีคุณภาพจ าหน่าย 

๕. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ 

 ๑. พ้ืนที่จัดตั้งตลาดเกษตรกรของสหกรณ์อยู่ติดถนนสายหลักท าให้มีพ้ืนที่จอดรถยนต์จักรยานยนต์จ ากัด 
๒. การประชาสัมพันธ์น้อย ท าให้ผู้มาซื้อขายน้อย 

๖. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ (เกษตรอินทรีย์เบื้องต้น) 
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 เกษตรอินทรีย์เป็นระบบการเกษตรที่ผลิตอาหารด้วยความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเน้น
หลักการปรับปรุงบ ารุงดิน เคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และระบบนิเวศ ลดการใช้ปัจจัยการผลิตจาก
ภายนอก ไม่ใช้สารเคมี ยาก าจัดวัชพืชและศัตรูพืช รวมทั้งฮอร์โมนสังเคราะห์ที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ 
ในขณะเดียวกันก็พยายามประยุกต์ใช้ธรรมชาติเพ่ือช่วยเพ่ิมผลผลิตและพัฒนาความต้านทานโรคของพืช เกษตรอินทรีย์
ให้ความส าคัญสูงสุดในการปรับปรุงบ ารุงดิน โดยเชื่อว่าดินที่สมบูรณ์ย่อมท าให้พืชและสัตว์ที่เจริญเติบโตจากผืนดินนั้นมี
ความอุดมสมบูรณ์ตามไปด้วย ผู้บริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์ก็จะได้รับอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตร ตามมาตรการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงเห็นความส าคัญที่จะต้องขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ในสถาบันเกษตรกร 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับผิดชอบโดยตรง ในปีแรกได้เข้าด าเนินการ
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ ในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ จ านวน ๓๖ แห่ง และเห็นควรขยายผลในกลุ่มเดิมให้เกิดความ
เข้มแข็ง และขยายการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ไปยังกลุ่มใหม่ 
 นิคมสหกรณ์วังน้ าเย็น จึงได้ท าโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ ในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ (เกษตรอินทรีย์
เบื้องต้น) เพ่ือให้ระบบเกษตรอินทรีย์ได้แพร่หลาย เป็นที่รู้จักและกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบผลิตทางการเกษตรที่มี
การพัฒนาระบบตลาดและมาตรฐานการผลิตที่มีการรองรับคุณภาพ 

๑. วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์ความรู้ การผลิตพืชผักของสมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าสู่ระบบ  
              อินทรีย์ 
 ๒. เพ่ือให้สมาชิก ประชาชน บริโภคพืชผักปลอดภัย 

๒. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

 ๑. สมาชิกสหกรณ์นิคมวังน้ าเย็นหนึ่ง จ ากัด  จ านวน  ๑๐ คน 
 ๒. สมาชิกสหกรณ์นิคมวังน้ าเย็นสอง จ ากัด  จ านวน  ๑๐ คน 
 ๓. เจ้าหน้าที่โครงการ/ผู้สังเกตการณ์  จ านวน    ๕ คน 
 ตัวชี้วัด 
 สมาชิกท่ีเข้ารับการอบรมสามารถเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

งบประมาณ  1. ค่าใช้สอยและวัสดุ    ๓๖,๕๕๐ บาท 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 1. นางรุ่งนภา    สวุรรณสุข ต าแหน่ง ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์วังน้ าเย็น 
           2. นายมงคล    ธัญญการ  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด   นิคมสหกรณ์วังน้ าเย็น 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  25๖๐ – กันยายน  25๖๑ 
 
 
 

๓. กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ 
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๑. ประชุมชี้แจงโครงการฯ แก่สหกรณ์ 
 ๒. คัดเลือกสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 ๓. ด าเนินการอบรมสมาชิกให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกษตรอินทรีย์ 

๔. ผลส าเร็จของงาน/โครงการ 

 ๑. สมาชิกเกษตรกรและประชาชนในพื้นท่ี ได้บริโภคสินค้าเกษตรปลอกภัย 
 ๒. สมาชิกผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติให้เข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ 

๕. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ 

 ๑. สมาชิกในพื้นที่ไม่น าความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อเกษตรกร 
๒. ตลาดเกษตรของสหกรณ์ไม่เอ้ือต่อการน าพืชผักเข้าสู่ตลาดเพ่ือจ าหน่าย 
 

๗. โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ (Agri Map) 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ผลิตสินค้าเกษตรที่ไม่เหมาะสม เป็นสินค้าเกษตรที่มี
ความเหมาะสมกับพ้ืนที่ โดยใช้แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map) เป็นเครื่องมือ ในการด าเนิน
โครงการภายใต้แนวคิด คือ การวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับข้อมูลทางกายภาพของพ้ืนที่ และเป็น
สินค้าที่ตลาดต้องการ ให้สมาชิกมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเหมาะสม เพ่ือลด
ต้นทุนการผลิต สร้างมาตรฐานสินค้าในการแข่งขัน การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การแปรรูป การตลาด ตลอดห่วงโซ่
อุปทาน 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เล็งเห็นประโยชน์ของการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม(Zoning by Agri Map)จึง
ก าหนดให้ด าเนินโครงการในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ เพ่ือให้เป็นการน าร่องให้พ้ืนที่นิคมสหกรณ์มีการจัดการพ้ืนที่อย่าง
เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ที่ดิน 
 นิคมสหกรณว์ังน้ าเย็น จึงได้จัดท าโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ (Agri Map) 
ในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ โดยด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก สนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นทุนบางส่วนในการ
ปรับเปลี่ยน 

๑. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดนั้นๆ ให้มาปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นท่ี โดยใช้ Agri 
Map เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ 

๒. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

 ๑. สมาชิกสหกรณ์นิคมวังน้ าเย็นหนึ่ง จ ากัด  จ านวน  ๕๐  คน 
 ๒. สมาชิกสหกรณ์นิคมวังน้ าเย็นสอง จ ากัด  จ านวน  ๒๐  คน 
 ๓. ข้าราชการ/ลูกจ้างนิคมสหกรณ์วังน้ าเย็น  จ านวน  ๑๐  คน 
    รวมทั้งสิ้น      ๘๐  คน 
 
 
ตัวชี้วัด 
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 เกษตรกรสมาชิกปรับเปลี่ยนการปลูกพืชชนิดนั้นๆ ได้ไม้น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

งบประมาณ  1. ค่าใช้สอยและวัสดุ    ๒๓,๓๐๐ บาท 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 1. นางรุ่งนภา    สวุรรณสุข ต าแหน่ง ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์วังน้ าเย็น 
           2. นายอุดม       บญุสรวง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด   นิคมสหกรณ์วังน้ าเย็น 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  25๖๐ – กันยายน  25๖๑ 

๓. กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ 

 ๑. ประชุมชี้แจงโครงการฯ ให้สหกรณ์ทราบเพ่ือรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ 
 ๒. คัดเลือกสมาชิกสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 ๓. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากรผู้มีความรู้ 
 ๔. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับสมาชิกท่ีผ่านการอบรมโครงการฯ 

๔. ผลส าเร็จของงาน/โครงการ 

 ๑. สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการฯ เริ่มปรับเปลี่ยนแนวคิดปลูกพืชให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
 ๒. สมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้เพ่ิมขึ้นจากเดิม 

๕. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ 

 ๑. สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยังยึดติดกับการปลูกพืชแบบดั่งเดิม 
 ๒. สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในพืชที่จะปลูกและตลาดรองรับผลผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  การออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ 

นิคมสหกรณ์สระแก้ว 
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หลักการและเหตุผล     กรมส่งเสริมสหกรณ์  ได้พิจารณาด าเนินการจัดตั้งนิคมสหกรณ์มาตั้งแต่ปี 2485 ถึง
ปัจจุบัน โดยใช้พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2485 และพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 
2511 ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน การจัดนิคมสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์มีปัญหาที่ต้องแก้ไขอยู่เป็นประจ า และ
การแก้ไขอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอันเนื่องมาจากการน าที่ดินมาจัดนิคมสหกรณ์ การออกพระราช กฤษฏีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ 
การส ารวจ และการจัดท าแผนที่ก าหนดแนวเขตที่ดิน การจัดบุคคลเข้าท าประโยชน์ในที่ดิน การส ารวจวางผังแบ่งแปลง 
การส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงบ ารุงดิน การส่งเสริมสหกรณ์ การใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ การห้ามบุคคลเข้าไปใน
เขตที่ดินในนิคมสหกรณ์การออกหนังสือแสดงการท าประโยชน์ (กสน.3) การออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (กสน.
5) 

วัตถุประสงค์   เพ่ือให้สมาชิกนิคมสหกรณ์ได้เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดที่ดิน และเพ่ือให้บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องได้ทราบ เข้าใจ และสนับสนุน
การจัดนิคมสหกรณ์ เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ และสมาชิกนิคม
สหกรณ ์
งบประมาณ  1. งบรายจ่ายอื่น               67,260.- บาท 
           - กสน.3 (ไร่ละ 14.60 บาท) จ านวน 1,000 ไร ่          14,600.- บาท 
           - กสน.5 (ไร่ละ 17 บาท) จ านวน 1,200 ไร่           10,400.- บาท 
                    - วงรอบ-รายแปลง (ไร่ละ 80.65 บาท) จ านวน  400 ไร่   32,260.-  บาท            
เป้าหมาย   ผู้ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเองหรือมีแต่เพียงเล็กน้อยไม่พอแก่การครองชีพ และคุณสมบัติตามมาตรา 35 
ของพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 
กิจกรรม    1. จัดท าแผนปฏบิัติงาน(Action Plan)เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและประเมินผล 
     2. ประกาศรับสมัครสมาชิกตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของสมาชิกนิคมสหกรณ์ 
     3. คัดเลือกสมาชิกที่มีคุณสมบัติเข้าท าประโยชน์ในที่ดิน 
     4. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าท าประโยชน์ในที่ดิน 
     5. การส ารวจวงรอบ-รายแปลงพ้ืนที่จัดรูปที่ดินที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปแผนที่ 
     6. การออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในที่ดิน(กสน.3) 
     7. การออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ในที่ดิน(กสน.5) 
     8. จัดท าสรุปผลการออก กสน.3 และกสน.5 ของนิคมสหกรณ์ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน 
ตัวช้ีวัด   ร้อยละ 100 พื้นที่ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในที่ดิน(กสน.3) แล้วเสร็จเมื่อเทียบกับแผน 

  ร้อยละ 100 พ้ืนที่ออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ในที่ดิน (กสน.5) แล้วเสร็จเมื่อเทียบกับแผน 
พิจารณาจาก   แบบรายงาน (การออกเอกสารสิทธิ์) 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด       1. ว่าที่ร้อยโทสราวุธ  นาคพงษ์  นวส.ชก 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด   นิคมสหกรณ์สระแก้ว 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2560 – กันยายน  2561 
 
 
 
ขั้นตอนด าเนินการ 
 1. ขั้นเตรียมการ 
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     กิจกรรมที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์แผนงาน/โครงการและวางแผนด าเนินงาน 
1.1 ศึกษาวิเคราะหโ์ครงการ/หนังสือสั่งการและเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง  
1.2 จัดท าแผนงาน/โครงการ/คู่มือที่จะต้องปฏิบัติ 
1.3 ท าหนังสือแจ้งแผนงาน/โครงการ แก่กลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
2. ขั้นด าเนินการ 
    กิจกรรมที่ 2 ประกาศรับสมัครสมาชิกตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของสมาชิกนิคมสหกรณ์ 
    กิจกรรมที่ 3 คัดเลือกสมาชิกท่ีมีคุณสมบัติเข้าท าประโยชน์ในที่ดิน 

      กิจกรรมที่ 4 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าท าประโยชน์ในที่ดิน 
    กิจกรรมที่ 5 การส ารวจวงรอบ-รายแปลงพ้ืนที่จัดรูปที่ดินที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปแผนที่ 
    กิจกรรมที่ 6 การออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในที่ดิน(กสน.3) 
    กิจกรรมที่ 7 การออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ในที่ดิน(กสน.5) 
3. ขั้นติดตามประเมินผล 

              กิจกรรมที่ 8 จัดท าสรุปผลการออก กสน.3 และกสน.5 ของนิคมสหกรณ์ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึง 
                               ปัจจุบัน 
 
 
 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
การออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ 

 
ที ่ รายการ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 
1. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท า(Action Plan) ต.ค. 60 นวส.ชก 
2. ด าเนินการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในที่ดิน

(กสน.3) 
พ.ย.60 – พ.ค.61 นวส.ชก 

3. ด าเนินการออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ในที่ดิน
(กสน.5) 

ต.ค. 60 – มิ.ย. 61 นวส.ชก 

4. ส ารวจวงรอบ-รายแปลงพ้ืนที่จัดรูปที่ดินที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป
แผนที่ 

พ.ย. 60 – ธ.ค. 60 นวส.ชก 

5. จัดท าสรุปผลการออก กสน.3 และกสน.5  ก.ค. 61 นวส.ชก 
 
 
 
2.  การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ.. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชด าริ  
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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หลักการและเหตุผล    กรมส่งเสริมสหกรณ์   ได้ร่วมสนองพระราชด าริ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ใน 2 พ้ืนที่  คือ   (1)  พ้ืนที่นิคมสหกรณ์
พนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด าเนินกิจกรรม ดูแลและปลูกพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ  จ านวน 83 ชนิด      ในพ้ืนที่ 2-2-
0  ไร่  และส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มอาชีพ  ด้านพืชสมุนไพรและเครื่องเทศในรูปแบบสหกรณ์  จ านวน  3 กลุ่ม  (2) พ้ืนที่
ของส านักพระราชวัง ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์  ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพในรูปแบบ
สหกรณ์แก่เกษตรกรในบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการและอยู่ระหว่างการแนะน าส่ งเสริมการรวมกลุ่มอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

ในปี 2555 คณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
(อพ.สธ.กสส.) โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานแต่งตั้งโดยพระราชานุญาต สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ตามประกาศโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ที่ อพ.ธส. 96/2555 โดย อพ.สธ.กสส.ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
ร่วมสนองพระราชด าริ ตามโครงการอพ.สธ.ในปี 2555 เป็นพ้ืนที่ด าเนินการจ านวน 12 แห่ง เพ่ิมพ้ืนที่จากเดิมที่
ด าเนินการอยู่แล้ว 2 แห่ง คือพ้ืนที่นิคมสหกรณ์พนม จังหวัดสุราษฏร์ธานีและพ้ืนที่ของส านักพระราชวัง ต าบลสุข
ส าราญ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยจุดด าเนินการที่เพ่ิม 10 แห่ง จะด าเนินการในพื้นที่นิคมสหกรณ์ จังหวัดละ 1 
นิคม รวม 10 นิคม (10 จังหวัด) และในปี 2556 เพ่ิมจุดด าเนินการในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ที่เหลืออีก 10 นิคม (10 
จังหวัด) ทั้งนี้เพ่ือให้ขอบข่ายการด าเนินงานได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทุกภูมิภาคของประเทศ  โดยกรอบการด าเนินงาน
และกิจกรรม ต้องสอดคล้องกับสภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่ ทั้งนี้ จะได้ครอบคลุมงานในโครงการตามแนว
พระราชด าริฯ 

นิคมสหกรณ์สระแก้ว ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  เป็น 1 ใน 10 นิคมสหกรณ์  ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์  
ได้ก าหนดเป็นจุดด าเนินการร่วมสนองพระราชด าริ ตามโครงการ อพ.สธ.ในปี 2556 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น สนองพระราชด าริฯ เพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพเพ่ิมรายได้แก่เกษตรกร 

     2. เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป 
งบประมาณ  1. ค่าใช้สอยและวัสดุ   25,300.-  บาท 
เป้าหมาย  1. นักเรียนโรงเรียนบ้านเขามะกา  จ านวน 90 ราย 
กิจกรรม    1. จัดท าแผนปฏบิัติงาน(Action Plan)เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและประเมินผล 
     2. ติดต่อประสานงานโรงเรียนในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์สระแก้ว เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ และดูงานในแปลง
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
     3. ด าเนินการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย ให้ความรู้ด้านการ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ความรู้ด้าน
การดูแลรักษาและขยายพันธุ์พืช  
     5. เยี่ยมชมแปลงสาธิตแปลงสาธิตพันธุกรรมพืช ตามแนวทางของโครงการ 
     6. รายงานผลการด าเนินโครงการฯ 
ตัวช้ีวัด    ร้อยละ 100  ในการมีผู้เข้ารับการอบรมและเข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิต 
พิจารณาจาก   การสุ่มสัมภาษณ์สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมน าผลไปประกอบอาชีพ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด        1.ว่าที่ร้อยโทสราวุธ  นาคพงษ์  นวส.ชก 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด   นิคมสหกรณ์สระแก้ว 
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ขั้นตอนด าเนินการ 
 1. ขัน้เตรียมการ 
     กิจกรรมที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์แผนงาน/โครงการและวางแผนด าเนินงาน 

1.1 ศึกษาวิเคราะหโ์ครงการ/หนังสือสั่งการและเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง  
1.2 จัดท าแผนงาน/โครงการ/หลักเกณฑ์ท่ีจะต้องปฏิบัติ 
1.3 ส ารวจและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือด าเนินการอบรมให้ความรู้และเยี่ยมชมแปลงสาธิตพันธุกรรมพืช  

2. ขั้นด าเนินการ 
    กิจกรรมที่ 2 ติดต่อประสานงานโรงเรียน ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่อง  
                     มาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

         กิจกรรมที่ 3 ด าเนินการฝึกอบรมนักเรียนเป้าหมาย ให้ความรู้ด้าน อนุรักษ์ 
                               และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชแก่สมาชิกสหกรณ์ในโครงการ 

    กิจกรรมที่ 4 เยี่ยมชมแปลงสาธิตพันธุกรรมพืช ตามแนวทางของโครงการฯ                               
2. ขั้นติดตามประเมินผล 

              กิจกรรมที่ 5 รายงานผลการด าเนินโครงการฯ 
 
 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
ที ่ รายการ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 
1. จัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มิ.ย. 61 นวส.ชก 
2. ติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่โครงการฯ มิ.ย. 61 นวส.ชก 
3. อบรมให้ความรู้ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชแก่

สมาชิกสหกรณ์ในโครงการฯ 
มิ.ย. 61 นวส.ชก 

4. เยี่ยมชมแปลงสาธิตพันธุกรรมพืช มิ.ย. 61 นวส.ชก 
5. รายงานผลการด าเนินโครงการฯ ก.ย. 61 นวส.ชก 

 
 
 
 
 
 
 

3.  ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS 



รายงานประจ าปี 2561 (Annual Report)  | 146 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแกว้ 
 

หลักการและเหตุผล    กรมส่งเสริมสหกรณ์  มีนโยบายปรับปรุงกระบวนการท างานส่งเสริมสหกรณ์ขึ้นใหม่ เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด  สามารถเข้าไปส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือต่างๆ  ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  โดยวางระบบในการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์  ให้มีแผนงานเข้าไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ที่ชัดเจน  ออกไปท างานอย่างมีเป้าหมาย       มีประเด็น และเนื้อหา 
ในการส่งเสริมและพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือจัดระเบียบการปฏิบัติงานในการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ให้มี
แบบแผน มีขั้นตอน เป็นระบบและเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ โดยมุ่งหมายให้การปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
      2. เพ่ือให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ มีการบริหารงานตามอุดมการณ์ หลักการ
และวิธีการสหกรณ์ บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สนองความต้องการของ
สมาชิกตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ  1. ค่าใช้สอยและวัสดุ      60,000 บาท 
           - ค่าใช้สอย       60,000 บาท   
เป้าหมาย  สหกรณ์นิคมสระแก้ว จ ากัด  
กิจกรรม    1. จัดท าแผนปฏบิัติงาน(Action Plan)เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและประเมินผล 
     2. ศึกษาวิเคราะห์สหกรณ์ จากข้อมูลต่างๆ  
     3. ชี้แจงท าความเข้าใจในการด าเนินงานตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ 
     4. การปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนา 
     5. จัดท าตารางการปฏิบัติงานตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ 
     6. ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ 
     7. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ 
ตัวช้ีวัด    ร้อยละ 78 สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  

   ร้อยละ 100 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน 
   ร้อยละ 60 สมาชิกสหกรณ์/และกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 

พิจารณาจาก   แบบรายงาน (งบทดลองประจ าเดือน,งบการเงินของสหกรณ์)  
ผู้ก ากับตัวชี้วัด         1. ว่าที่ร้อยโทสราวุธ  นาคพงษ์  นวส.ชก 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด   1. นิคมสหกรณ์สระแก้ว 
                  2. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
        3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2560 – กันยายน  2561 
ขั้นตอนด าเนินการ 
 1. ขั้นเตรียมการ 
     กิจกรรมที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์แผนงาน/โครงการและวางแผนด าเนินงาน 

1.1 รวบรวมข้อมูลสหกรณ์/เอกสารข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
1.2 ศึกษาวิเคราะห์/จัดท าแผนงาน/โครงการ ที่จะต้องปฏิบัติ 
1.3 ชี้แจงท าความเข้าใจในการด าเนินงานตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ แผนงาน/โครงการ แก่

สหกรณ์ฯ 
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2. ขั้นด าเนินการ 
    กิจกรรมที่ 2 การก าหนดประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ 
    กิจกรรมที่ 3 การบันทึก CDP card 
    กิจกรรมที่ 4 การปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนา 
    กิจกรรมที่ 5 จัดท าตารางการปฏิบัติงานตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์        
    กิจกรรมที่ 6 ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ 
3. ขั้นติดตามประเมินผล 

              กิจกรรมที่ 7 ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ 
 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS 

 
ที ่ รายการ ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ 
1. จัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ต.ค. 60 นวส.ชก 
2. การให้ค าปรึกษา แนะน าส่งเสริมตามประเด็นการ

วิเคราะห์ 
พ.ย. 59 – ก.ย. 61  

3. ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ธ.ค.60 – ก.ย. 61 จพส.ชง 
4. การร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือน ต.ค. 60- ก.ย. 61 จพส.ชง 
5. การเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ม.ค. 61 , มิ.ย. 61 จพส.ชง 
6. การรายงานผลการส่งเสริมสหกรณ์ ต.ค. 60 - ก.ย. 61 จพส.ชง 
 
4.โครงการอบรมแนวทางการด าเนินงานโครงการตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ (Co-op Market) ในพื้นที่ 
นิคมสหกรณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าระบบตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าสหกรณ์ ประจ าปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

หลักการและเหตุผล  นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมด้านเกษตรกรรม มีความต้องการสนับสนุนให้สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพ่ิมบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปการส่งออกได้ รวมทั้งส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ าโดยการพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรแบบยั่งยืน 
อาทิ การเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ และเกษตรธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งเสริมการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มต้นจากการสร้างความมั่นคงในระดับครัวเรือน ให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ในระดับหนึ่งก่อน และกรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายในการส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมตัวกัน
ผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัย รวมไปถึงการพัฒนาการบริหารจัดการผลผลิตผักปลอดภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ เพ่ือ
พัฒนามาตรฐานผลผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกและชุมชน โดยปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มี
การผลิตพืชผักที่มุ่งเน้นคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัยเพ่ือท าการตลาดเพ่ิมมากขึ้น รวมไปถึง ได้มีการรวบรวมและ
จ าหน่ายผักปลอดภัยในรูปแบบของกลุ่มสมาชิกให้แก่ชุมชนมากยิ่งขึ้น 
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  นิคมสหกรณ์สระแก้ว จึงได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมสหกรณ์ใน
การผลิตสินค้าคุณภาพและจัดตั้งตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ (Co-op Market) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมสหกรณ์ในการผลิตสินค้าคุณภาพ และจัดตั้งตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ (Co-op Market) 
วัตถุประสงค์  1.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ 
        2.เพ่ือให้สหกรณ์สามารถจัดตั้งตลาดเกษตรกรได้ (Co-op Market) 
งบประมาณ     งบด าเนินงาน   13,700.-บาท 
  1.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
  1.1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  13,700.-บาท 
กลุ่มเป้าหมาย  สมาชิกสหกรณ์นิคมสระแก้ว จ ากัด จ านวน 20 คน 
กิจกรรม   1.ประสานงาน แนะน า ส่งเสริม สหกรณ์นิคมในการด าเนินงานโครงการตลาดเกษตรกร 
    2.จัดประชุมคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเพ่ือชี้แจงโครงการแก่สหกรณ์นิคมและฝ่ายจัดงาน รับสมาชิก 
หรือคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 
    3.จัดประชุมแนวทางการด าเนินโครงการตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ (Co-op Market) ในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์
และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสหกรณ์ 
    4.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ (Co-op Market) 
    5.สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่สหกรณ์นิคม เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์และวัสดุส าหรับด าเนินกิจกรรมของ
โครงการตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ (Co-op Market) 
    6.แนะน า ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์และ
รายงานผลการด าเนินงานให้กรมทราบ 
 
ตัวช้ีวัด  ร้อยละ 97 ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบประมาณรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กรมก าหนด  
พิจารณาจาก   แบบรายงาน  
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด         1. ว่าที่ร้อยโทสราวุธ  นาคพงษ์  นวส.ชก 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด   1. นิคมสหกรณ์สระแก้ว  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2560 – กันยายน  2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในนิคมสหกรณ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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หลักการและเหตุผล    การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกร  ตามมาตรการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับตอบรับและสนองความต้องการของกลุ่ม
เกษตรกรและสหกรณ์ภาคเกษตรที่เข้าร่วมโครงการอย่างมาก  ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความต้องการผลผลิตจากการผลิต
เกษตรอินทรีย์มากข้ึน  แต่มีปัจจัยหลายอย่างที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์  ซึ่งประกอบไปด้วยคนที่มีความตั้งใจ
ที่จะท าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังและต่อเนื่องมีน้อย  พ้ืนที่การผลิตกระจุกอยู่เป็นกลุ่มๆ และกระจายไปในหลายๆ 
จังหวัด รวมไปถึงการด้อยองค์ความรู้  ขาดฐานข้อมูลการผลิตและการตลาด  ตลอดจนเครือข่ ายผู้ผลิตด้านเกษตร
อินทรีย์ไม่เข้มแข็งเท่าท่ีควร 
  ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงเห็นความส าคัญที่จะต้องขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรให้
สัมพันธ์กับยุทธ์ศาสตร์การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในนิคมสหกรณ์สระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 
เป้าหมายสมาชิกสหกรณ์นิคมสระแก้ว  จ ากัด  

วัตถุประสงค์  1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และการผลิตของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกไปสู่
การตรวจรับรองผลิตมาตรฐานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนสร้างโอกาสทางการตลาดให้สามารถมีช่องทางการจ าหน่าย
ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
        2 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มเกษตรอินทรีย์ให้มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้าน
ปัจจัยการผลิต การตลาดและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน 
งบประมาณ   งบด าเนินงาน   39,350.-บาท 
  1.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
   1.1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  39,350.-บาท 
         งบเงินอุดหนุน   60,000.-บาท 
  2.เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือด าเนินกิจกรรมการผลิต                60,000.-บาท   
เป้าหมาย สมาชิกนิคมสหกรณ์สระแก้ว  จ ากัด  จ านวน 45 คน 
กิจกรรม  1.ส ารวจสหกรณ์ที่มีสมาชิกที่ผลิตด้านเกษตรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ พร้อมแจ้งรายชื่อให้กรม
ทราบ 
  2.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาธุรกิจเกษตร
อินทรีย์ และความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายการตลาดธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 
  3.จัดฝึกอบรม ความรู้การตรวจรับรองแบบกลุ่ม หรือ PGS ส าหรับกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่
นิคมสหกรณ ์
  4.สัมมนาศึกษาดูงานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และบริหารจัดการเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครือข่าย
เกษตรอินทรีย ์
  5.นิคมสหกรณ์และสหกรณ์ร่วมกับผู้ผลิตจัดท าแผนปฏิบัติงานตามโครงการและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแบบฟอร์ม 
  6.นิคมสหกรณ์และสหกรณ์ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยสมาชิกในการผลิตสินค้าเกษตร
ให้ได้สินค้าปลอดภัยกับสารพิษเพ่ือเข้าสู่การผลิตระบบอินทรีย์ 
  7.นิคมสหกรณ์และสหกรณ์ประชาสัมพันธ์สินค้าที่ปลอดภัยที่สมาชิกผลิตให้เป็นที่รู้จัก 
  8.ติดตาม วิเคราะห์ สรุป และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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ตัวชี้วัด  แห่ง 1 สถาบันเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นกลุ่มผุ้ผลิตเกษตรอินทรีย์ 
  ร้อยละ 97 ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กรมก าหนด (ตัวชี้วัดบังคับ) 
  สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการผลิตและได้รับการพิจารณาตามมาตรฐานกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ 
พิจารณาจาก    แบบรายงาน  
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด         1. ว่าที่ร้อยโทสราวุธ  นาคพงษ์  นวส.ชก 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด   1. นิคมสหกรณ์สระแก้ว  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2560 – กันยายน  2561 
 
6.โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม Zoning By Agri-Map ในพื้นที่นิคมสหกรณ์(การปรับเปลี่ยนการผลิต
ให้เหมาะสมกับพื้นที่) ประจ าปีงบประมาณ 2561 

หลักการและเหตุผล 
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ผลิตสินค้าเกษตรที่ไม่เหมาะสมเพ่ือผลิต
สินค้าเกษตรอ่ืนที่เหมาะสม โดยใช้แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก ( Zoning By Agri-Map) เป็นเครื่องมือใน
การด าเนินโครงการภายใต้แนวคิด คือการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับข้อมูลทางกายภาพของพ้ืนที่ 
และเป็นสินค้าที่ตอ้งการของตลาด และลดต้นทุนการผลิต สร้างมาตรฐานสินค้าเพ่ือการแข่งขัน 
  นิคมสหกรณ์สระแก้ว ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี      พ.ศ.
2561 ในการจัดท าโครงการบริการจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning By Agri-Map) โดยการปรับเปลี่ยนการผลิต
สินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ การน าแผนที่ฐานข้อมูลการเกษตร Agri-Map มาใช้ประโยชน์โดยการปรับเปลี่ยนหรือ
ส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรที่เหมาะสม จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้เกษตรกรในพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ท าการเกษตรหรือประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ มีความสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจ 
สมาชิกนิคมสหกรณ์สามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้อย่างมั่นคง 
  วัตถุประสงค์ 
       1 เพ่ือปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ทางการเกษตรในนิคมสหกรณ์ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
       ๒ เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสินค้าเกษตร 
งบประมาณ   งบด าเนินงาน   13,650.-บาท 
  1.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
  1.1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  13,650.-บาท 
         งบเงินอุดหนุน 
  2.เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือด าเนินกิจกรรมการผลิต                70,000.-บาท  
 
 
 
  
เป้าหมาย สมาชิกนิคมสหกรณ์สระแก้ว  จ ากัด  จ านวน 35 คน 
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กิจกรรม  1.ประสานงานร่วมกับสหกรณ์นิคมในพ้ืนที่ คัดเลือกสมาชิกตามคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ 
  2.จัดท าฐานข้อมูลสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการตามแบบฟอร์ม 
  3.จัดฝึกอบรมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ตามหลักสูตรที่
ก าหนด 
  4.จ่ายเงินอุดหนุนให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานให้แก่สมาชิกที่ผ่านการ
อบรมตามเงื่อนไข 
  5.ประสานงานร่วมกับสหกรณ์นิคมที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือด าเนินการผลิตทางการเกษตรตามแนวทาง  
Zoning By Agri-Map ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  6.ติดตาม ประเมินผลให้เป็นไปตามตัวชี้วัด และรายงานผลให้กองพัฒนาและสนับสนุนการสหกรณ์
ทราบตามแบบรายงาน 
 
7.แนวคิดการริเริ่มด าเนินงาน 
  7.1 ให้เขียนแนวคิดในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ป่าไม้  

เป็นการสร้างระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเกษตรกรสมาชิกบุกรุก 
ป่าไม้ที่กันไว้เป็นป่าส่วนกลาง เพ่ือน ามาเป็นพื้นที่ท ากินท าให้ป่าค่อยๆ หมดไป นิคมสหกรณ์สระแก้วได้ร่วมมือกับชุมชน 
ผู้น าชุมชน ผู้น าหมู่บ้าน ปลูกจิตส านักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน การปลูกป่า
ป้องกันแนวเขต มิให้ผู้ใดบุกรุกเข้าท าประโยชน์ส่วนตัวทุกอย่างให้ชุมชนหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมกันพัฒนา
ป่าไม้ส่วนกลาง 20 % ให้คงอยู่โดยการปลูกป่า พืช ในท้องถิ่นที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ พืชสมุนไพร ไม้ยืนต้น เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ที่พักผ่อน และสร้างความร่มเย็นให้กับชุมชน 
  7.2 แนวคิดในการพัฒนาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในเขตนิคมสหกรณ์ 
  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่ยั่งยืน และอยู่กับชุมชน หมู่บ้านไปตลอด ให้ชุมชนหมู่บ้านมรส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ร่วมกัน สร้างจิตส านักในการเป็นร่วมกัน ในการอรุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช และ
ถ่ายทอดแนวคิด ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้รับรู้
รับทราบ และเป็นการป้องกันป่าไม่ส่วนกลาง 20% ของนิคมสหกรณ์ถูกบุกรุกถือครองท าประโยชน์เพียงคนเดียว ท าให้
เป็นป่าที่สมบูรณ์โดยการให้ชุมชน หมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชร่วมกัน ปกป้อง
รักษาป่าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ อยู่คู่กับชุมชนตลอดไป 
  7.3 การดูแลรักษาพ้ืนที่ในนิคมสหกรณ์ 
   พ้ืนที่นิคมสหกรณ์สระแก้ว เป็นที่ราชพัสดุ มีเนื้อที่  112 -0-85 ไร่ เป็นพ้ืนที่ใช้สอย 91-1-
52 ไร่ เป็นสระน้ า 20-3-33 ไร่ การดูแลรักษานิคมสหกรณ์ร่วมกับชาวบ้านชุมชนในหมู่บ้านพัฒนาพ้ืนที่รอบบริเวณ
นิคมสหกรณ์และสระน้ าของนิคมสหกรณ์เพ่ือใช้ร่วมกัน โดยการตัดสายบัวหลวงในสระน้ า และส่วนหนึ่งได้พัฒนาปรับ
ตกแต่งพ้ืนที่โดยการปลูกยางพารา ปรับปรุงสระน้ า ปรับภูมิทัศน์รอบส านักงานบ้านพัก ถนน  โดยรอบให้ดูสะอาดตา 
และเป็นระเบียบ ในส่วนที่เป็นป่าได้ปรับปรุงรักษาพันธุ์พืชให้ดูร่มเย็นเป็นระเบียบ 
 
 
  7.4 งานอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ในนิคมสหกรณ์ 
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   สร้างศูนย์เรียนรู้ ด้านการเกษตรในเขตนิคมสหกรณ์ โดยนิคมสหกรณ์ที่มีเนื้อที่ มีแหล่งน้ า 
หรือมีอาณาบริเวณเหมาะสม เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลักของ
จังหวัด และพืชอ่ืนที่จะท าให้เกษตรกรมาศึกษาและน าไปปลูกในพ้ืนที่ตนเพ่ือสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์สระแก้ว 
-------------------- 

ความเป็นมา 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการส่งเสริมให้ประชาชน และเกษตรกร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ตามอุดมการณ์  หลักการ และวิธีการสหกรณ์  นอกจากนี้ยังมีภารกิจด าเนินการตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ในการจัดที่ดินให้แก่ราษฎร เพ่ือให้สมาชิกสามารถประกอบอาชีพ 
ด ารงชีพ ได้อย่างมั่นคงถาวร มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการพัฒนาที่ไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมสนองพระราชด าริ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน 2 พ้ืนที่ คือ       (1) พ้ืนที่นิคมสหกรณ์พนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ด าเนินกิจกรรม ดูแลและปลูกพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ จ านวน 83 ชนิด ในพ้ืนที่ 2-2-0 ไร่ และส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม
อาชีพด้านพืชสมุนไพรและเครื่องเทศในรูปแบบสหกรณ์ จ านวน 3 กลุ่ม (2) พ้ืนที่ของส านักพระราชวัง ต าบลสุขส าราญ 
อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพในรูปแบบสหกรณ์แก่เกษตรกรในบริเวณใกล้เคียง
พ้ืนที่โครงการและอยู่ระหว่างการแนะน าส่งเสริมการรวมกลุ่มอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
  ในปี 2555 คณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ (อพ.สธ.กสส.) โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานแต่งตั้งโดยพระชานุญาต สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามประกาศโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ที่ อพ.ธส. 96/2555 โดย อพ.สธ.กสส.ได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานร่วมสนองพระราชด าริ ตามโครงการอพ.สธ.ในปี 2555 เป็นพื้นที่ด าเนินการจ านวน 12 แห่ง เพ่ิมพ้ืนที่จาก
เดิมที่ด าเนินการอยู่แล้ว 2 แห่ง คือพื้นที่นิคมสหกรณ์พนม จังหวัดสุราษฏร์ธานีและพ้ืนที่ของส านักพระราชวัง ต าบลสุข
ส าราญ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยจุดด าเนินการที่เพ่ิม 10 แห่ง จะด าเนินการในพื้นที่นิคมสหกรณ์ จังหวัดละ 1 
นิคม รวม 10 นิคม (10 จังหวัด) และในปี 2556 เพ่ิมจุดด าเนินการในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ที่เหลืออีก 10 นิคม (10 
จังหวัด) ทั้งนี้เพ่ือให้ขอบข่ายการด าเนินงานได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทุกภูมิภาคของประเทศ  โดยกรอบการด าเนินงาน
และกิจกรรม ต้องสอดคล้องกับสภาพและ ทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่ ทั้งนี้ จะได้ครอบคลุมงานในโครงการตามแนว
พระราชด าริ 
  นิคมสหกรณ์สระแก้ว   ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  เป็น 1 ใน 10 นิคมสหกรณ์  ที่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ได้ก าหนดเป็นจุดด าเนินการร่วมสนองพระราชด าริ ตามโครงการ อพ.สธ.ในปี 2555 ดังนั้นนิคมสหกรณ์
สระแก้ว และสหกรณ์นิคมสระแก้ว  จ ากัด   จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเขตพ้ืนที่นิคมสหกรณ์สระแก้วอ าเภอเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว ขึ้น ทั้งนี้ เพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ  และการสร้างแหล่งอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น สนองพระราชด าริฯ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเป็น
แหล่งศึกษาเรียนรู้ และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชให้กับเยาวชน  นักเรียน นักศึกษา ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น สนองพระราชด าริฯ 
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  2. เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรรวมกลุ่มด าเนินกิจกรรมโดยใช้รูปแบบสหกรณ์ในการอนุรักษ์และใช้ 
                       ประโยชน์พันธุกรรมพืช แปรรูป เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพเพ่ิมรายได้แก่เกษตรกร 
  3. เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจน 
ประชาชนทั่วไป 
เป้าหมาย  1. จัดท าแปลงสาธิต ปลูกพันธุ์ไม้ไผ่ต่าง ๆ และรวบรวมพันธุ์พืชพ้ืนถิ่นที่ส าคัญมาปลูกและ 
      บ ารุงรักษาไว้ เพื่อเป็นตัวอย่าง  การเรียนรู้และขยายผลไปสู่ในแปลงของเกษตรกรและใช้ 

    ประประโยชน์ พ้ืนที่ ๗ ไร่ 
  2. ประสานงาน กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่บ้านเขามะกา กลุ่มสมาชิกเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 

    พันธุ์กรรมพืช  ในรูปแบบสหกรณ์ 1 กลุ่ม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ๒๕60 – กันยายน 2561 
สถานที ่ บ้านเขามะกา หมู่ที่ ๑๐ ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว  

เขตนิคมสหกรณ์สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
วิธีการด าเนินงาน/กิจกรรม 
กิจกรรมการด าเนินงานโครงการฯ 
 กิจกรรมที่1. การส ารวจและคัดเลือกพ้ืนทีเ่ป้าหมาย 
    ๑) ส ารวจและคัดเลือกพ้ืนทีเ่ป้าหมายจัดท าแปลงสาธิต รวบรวมพันธุ์พืชพ้ืนถิ่นที่ส าคัญมาปลูกและ
บ ารุงรักษาไว้ เพ่ือเป็นตัวอย่างการเรียนรูแ้ละขยายผลไปสู่ในแปลงของเกษตรกรและใช้ประประโยชน์ 
    2) ส ารวจและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการประสานงานกับกลุ่มสมาชิกเพ่ือการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์พันธุ์กรรมพืชในรูปแบบสหกรณ์  
 กิจกรรมที่2. การบูรณาการหน่วยงานพ้ืนที่ 
     การบูรณาการหน่วยงานพ้ืนที่ โดยจัดประชุม ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ โครงการฯ เพ่ือการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการตามโครงการฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดย 
    - ร่วมบูรณาการโครงการฯ 
    - ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานโครงการฯ 
    - ขับเคลื่อนกิจกรรมกลุ่มในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืช ได้แก่การเพ่ิมรายได้/
ลดรายจ่าย โดยสมาชิกมีส่วนร่วมในการปลูก การขยายผลเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จ าหน่าย
หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - ติดตามผลการด าเนินงาน 
 กิจกรรมที่3. การ ประสานงานกลุ่มอาชีพฯกลุ่มสมาชิกเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์กรรมพืช 
   1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์ การอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช โดย 
   - คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 30 คน 
   - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์ การอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
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   2) ประสานงานกลุ่มอาชีพฯ กลุ่มสมาชิกเพ่ือการอนุรักษ์และการใชป้ระโยชน์พันธุ์กรรมพืชในรปูแบบ
สหกรณ ์
   - จัดประชุมกลุ่มอาชีพฯกลุ่มสมาชิกเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์กรรมพืช 
   - การแนะน าส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม    
 กิจกรรมที่4. การจัดท าแปลงสาธิต (แปลงเรียนรู้) 
   1) ส ารวจพันธุ์พืชที่ส าคัญของท้องถิ่น 
   2) จัดการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช การศึกษาดูงานและการ
จัดท าแปลงสาธิต 
   3) จัดท าแปลงสาธิต (แปลงเรียนรู้) 
   - วางผังจัดท าแปลงสาธิต(แปลงเรียนรู้)และการจัดท าแปลงสาธิต รวบรวมพันธุ์พืชพ้ืนถิ่นที่ส าคัญ
มาปลูกและบ ารุงรักษาไว้โดยสมาชิกมีส่วนร่วมในการปลูก เพ่ือเป็นตัวอย่างการเรียนรู้และขยายผลไปสู่ในแปลงของ
เกษตรกรและใช้ประประโยชน์พร้อมป้ายโครงการฯ      
 กิจกรรมที่5. การขับเคลื่อนกิจกรรมกลุ่ม 
   1) แนะน าส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ 
   2) แนะน าส่งเสริม การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืช ได้แก่การเพ่ิมรายได้         ลด
รายจ่าย โดยสมาชิกมีส่วนร่วมในการปลูก การขยายผลเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จ าหน่ายหรือ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 กิจกรรมที่6. การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
   - การจัดท า Action Plan 
   - การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
   - สรุปผลการด าเนินงาน    
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

๑. เกษตรกร /สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ ประชาชนทั่วไป ได้มีจิตส านึกมีความรู้ความเข้าใจมี
ส่วนร่วมสนองงานตามพระราชด าริ ในการอนุรักษ์พันธุ์พืชในท้องถิ่นให้มีอยู่ตลอดไปมิให้สูญหายและรู้จักใช้ประโยชน์
จากพันธุกรรมพืช ทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

2. เกษตรกร /สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ ประชาชนทั่วไป  มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืช โดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าเช่นสมุนไพรต่างๆ เป็นการสร้างอาชีพและรายได้อันจะท าให้เกษตรกรสมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดี  โดยด าเนิน
กิจกรรมรูปแบบสหกรณ ์
  3. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการรักษาสมดุลระหว่างการ พัฒนาและ
การอนุรักษ์รวมถึงการฟื้นฟูเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
                    4. เกิดความร่วมมือและการท างานในเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน 
 

คะแนนการประเมิน 
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การจัดระดับผลการปฏิบัติงานของนิคมสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561 
 การจัดระดับผลการปฏิบัติงานของนิคมสหกรณ์ โดยประเมินนิคมสหกรณ์ภายใต้หลักเกณฑ์การ 
ประเมินจ านวน 8 ข้อ ดังนี้ 
ข้อ หมวดการให้คะแนน คะแนน ผลการให้คะแนน 
1 การด าเนินงานด้านจัดที่ดิน 

1.1 ด าเนินการออก กสน.3 , กสน.5 แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด 
1.2 ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น ข้อพิพาท เรื่องร้องเรียน แล้วเสร็จ
ภายในพ้ืนที่ 
1.3 ด าเนินการส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ 

50 
20 
15 
 

15 

40 
10 
15 

 
15 

2 การส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและ
เข้าร่วมประกวดสหกรณ์ดีเด่น 
2.1 ในรอบสองปีบัญชีย้อนหลังสหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
2.2 มีส่วนร่วมส่งเสริมแนะน าให้สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบเข้าร่วม
ประกวดสหกรณ์ดีเด่น 

30 
 

15 
 

15 

14 
 

10 
 

4 

3 การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน/แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ที่ก าหนด 10 8 
4 การใช้จ่ายงบประมาณและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน 10 8 
5 การรายงานผลการด าเนินงาน/การรายงานข้อมูลตามหนังสือสั่งการของกรม 

5.1 มีรายงานผลการด าเนินงานให้กรม 
5.2 มีรายงานข้อมูลตามหนังสือสั่งการของกรม 

20 
10 
10 

20 
10 
10 

6 การบูรณาการการท างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10 10 
7 ภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณนิคมและอาคารส านักงานนิคมสหกรณ์ 10 10 
8 แนวคิดการริเริ่มด าเนินงาน 

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

60 
15 

 
15 
15 
15 

 

                                                                      รวม 200  
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โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์สระแก้ว  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 
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โครงการฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์การขับเคลื่อนเกษตรอินทรียใ์นเขตนิคมสหกรณ์ ของนิคมสหกรณ์สระแก้ว  
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โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม Zoning By Agri-Map ในเขตนิคมสหกรณ์  

(การปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที)่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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รายงานประจ าปี 2561 (Annual Report)  | 163 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 

 
โครงการอบรมแนวทางการด าเนินงานโครงการตลาดกลางเกษตรกรของสหกรณ ์(Co-op Marker) 

ในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
 

 
  
 
 
 
 โครงการตามนโยบายส าคัญ (Agenda) 
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โครงการพัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์ พ.ศ. 2561 

แนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและบทบาทในการช่วยเหลือสมาชิก
และเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีแผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โครงการพัฒนาความ
เข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมหลักพัฒนาความเข้มแข็งเพ่ือยกระดับชั้นสหกรณ์ เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์
ข้อมูลรายสหกรณ์สร้างองค์ความรู้การจัดท าแผนงานประจ าปี แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ และจัดท าแผนการแนะน า 
ส่งเสริม และ พัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ตามบริบทและศักยภาพของสหกรณ์เป็นรายสหกรณ์  พร้อมทั้งจัดท า
ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ วิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ แผนการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์  

1. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สหกรณ์ 
วิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์และการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้แทนของสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์

จังหวัดสระแก้ว สามารถจัดกลุ่มสหกรณ์เพ่ือก าหนดแนวทางในการแนะน าส่งเสริมและพัฒนา ความเข้มแข็งสหกรณ์ 
เป้าหมาย 64 แห่ง 
2. กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ 

Workshop 1 
  โครงการพัฒนาความเข้มแข็งเพ่ือยกระดับชั้นสหกรณ์ ระดับจังหวัดสระแก้ว ประจ าปี 2561 วันที่ 3 

– 4 กันยายน 2561  ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จ ากัด อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด และ สหกรณ์การเกษตร
เมืองจันทบุรี จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 50 คน เพ่ือร่วมกัน
วิเคราะห์ข้อมูลรายสหกรณ์สร้างองค์ความรู้การจัดท าแผนงานประจ าปี แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ และจัดท าแผนการ
แนะน า ส่งเสริม และ พัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ตามบริบทและศักยภาพของสหกรณ์เป็นรายสหกรณ์ 

Workshop 2 
 1) จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความเข้มแข็งเพ่ือยกระดับชั้นสหกรณ์ ระดับจังหวัด
สระแก้ว ประจ าปี 2561 
 2) ประสานงานกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมประชุม  
 3) ด าเนินการจัดท ากรอบแนวทางการประชุมด้านเนื้อหาและรูปแบบ 
 4) มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการประชุม เพื่อรวบรวมสาระส าคัญที่ประชุมมีมติร่วมกันและเป็น
ข้อมูลในการติดตามประเมินผล 
 5) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
 6) สรุปแผนการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 

 
3.ผลส าเร็จของงาน/โครงการ 
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กลุ่มเข้มแข็ง/พัฒนา         จ านวน ...37....  แห่ง  
 สหกรณ์ท่ีต้องพัฒนาให้เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ        จ านวน ...8...  แห่ง 
 สหกรณ์ท่ีต้องการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการด าเนินธุรกิจ      จ านวน ...9...  แห่ง 

โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 
 สหกรณ์ท่ีเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ โดยให้ภาครัฐแนะน า ส่งเสริมจ านวน ..20.... แห่งและก ากับดูแล

การด าเนินงานตามปกติ   
 

กลุ่มที่ต้องแก้ไขปัญหา        จ านวน ....27....  แห่ง 
 สหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไขและเร่งรัดติดตาม จ านวน ....1...  แห่ง 
 กลุ่มสหกรณ์ที่มีปัญหาหนี้ค้างนาน    จ านวน ....10.. แห่ง 
 สหกรณ์ท่ีมีปัญหาหนี้สูญ     จ านวน ...5....  แห่ง 
 สหกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องฟ้ืนฟูกิจการ    จ านวน ....3...  แห่ง 
 สหกรณ์ท่ีควรควบกิจการกับสหกรณ์อ่ืน   จ านวน ...0....  แห่ง 
 สหกรณ์ท่ีควรเลิกกิจการ     จ านวน ....1...  แห่ง 
 สหกรณ์ท่ีมีปัญหาอ่ืน ๆ  (ระบุ) เช่น สหกรณ์เริ่มด าเนินการใหม่ จ านวน ....7...  แห่ง 

3. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนนิงาน/โครงการ 
1. ปัญหาของสหกรณ์ภาคการเกษตร มีปัญหาสะสมมาเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นผลมาจากตัวสมาชิกเอง ท า

การเกษตรไม่ประสบความส าเร็จ มีหนี้สินมาก ส่งผลกระทบให้สหกรณ์ต้องแบกรับภาระหนี้ค้างไว้เป็นจ านวนมาก  
สหกรณ์ขาดสภาพคล่องต้องอาศัยการระดมเงินฝากจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประกอบกับผู้บริหารของสหกรณ์ภาค
การเกษตร ขาดความรู้ความสามารถ จึงท าให้ผู้จัดการเป็นผู้น าในการบริหารงานเสียมากกว่า ซึ่งท าให้สหกรณ์ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจัง ผู้จัดการก็จะเป็นผู้บริหารสหกรณ์ ซึ่งก็อยู่ไปเรื่อยๆ จึงท าให้อัตราส่วนทางการเงิน และการมี
ส่วนร่วมของสมาชิก ไม่สามารถเพ่ิมข้ึนมากนัก  

2. สหกรณ์ขนาดเล็กเป็นสหกรณ์ที่มีสถานภาพทางการเงินไม่เข้มแข็ง มีทุนด าเนินงานน้อย สหกรณ์ไม่มีการจัด
จ้างเจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่ข้าราชการและพนักงานราชการจะเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องการจัดท าบัญชีและจัดท าเอกสาร ถ้า
ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากส่วนราชการ สหกรณ์เหล่านี้จะไม่สามารถปิดบัญชีได้เลย สหกรณ์ประเภทนี้จะตกในหมวด
การมีส่วนร่วมและการควบคุมภายในเป็นส่วนใหญ่ ในส่วนบุคลากรของสหกรณ์ขาดคุณภาพ แม้กระทั่งการจัดเตรียม
เอกสารเพ่ือปิดบัญชีก็ยังไม่สามารถท าได้ จากการวิเคราะห์ของกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เห็นว่า ถึงแม้จะมี
เจ้าหน้าที่บัญชี สหกรณ์ก็ไม่สามารถปิดบัญชีได้ เนื่องจากคณะกรรมการไม่มีการจัดท าเอกสารให้ปิดบัญชีซึ่งอาจจะมี
สาเหตุมาจาก 

 
 
 
1. คณะกรรมการไม่มีความรู้ความสามารถในการจัดท าเอกสาร  
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2. คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายไม่มีความเสียสละเวลาให้ส่วนรวม  
3. คณะกรรมการมีความเคยชินกับการที่ส่วนราชการจัดท าเอกสารให้ จนเกิดความเคยชิน และเคยตัวไม่ยอม
จัดท าเอกสารเอง  
4. คณะกรรมการขาดวินัยอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้จากการเก็บรักษาเงินสด แนะน าอย่างไรก็เก็บรักษาเงินสด
เกินกว่าระเบียบ  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Workshop 1 
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งเพ่ือยกระดับชั้นสหกรณ์ ระดับจังหวัดสระแก้ว ประจ าปี 2561 
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 โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
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กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายในการส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล และได้ก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 9 หลัก 

1. พื้นที่/สหกรณ์ เป้าหมาย  
ล าดับที่ สหกรณ์ อ าเภอ 

1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จ ากัด เมืองสระแก้ว 

2 สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด วัฒนานคร 
3 สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ จ ากัด อรัญประเทศ 

 

2. กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ  
 ขั้นตอนที่ ๑ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดจัดให้มีคณะท างานระดับจังหวัด ขึ้นมา 2 ชุด คือ 
ชุดที่ 1 คณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาล ประกอบด้วย สหกรณ์จังหวัด และข้าราชการในทุก 

กลุ่มงานของสานักงานสหกรณ์จังหวัด เพ่ือทาหน้าที่ คือ 
1. รับทราบเกณฑ์ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
2. ทาการตรวจประเมินสหกรณ์ตามเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ในเบื้องต้น และ 

รายงานผลการตรวจประเมิน (ครั้งที่ 1) ให้จังหวัดทราบ 
3. พิจารณาให้ความเห็นในการปรับปรุงสหกรณ์ และมอบหมายข้าราชการผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินการแนะนาส่งเสริมสหกรณ์ 
4. ติดตามผลการดาเนินงานของสหกรณ์ ให้มีการปรับปรุงพัฒนาที่ดีขึ้น ปฏิบัติเป็นไปตาม 

แนวทางของ หลักธรรมาภิบาลที่กาหนด 
ชุดที่ 2 คณะท างานตรวจประเมินธรรมาภิบาล ประกอบด้วย สหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่ 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หรือหัวหน้าสานักงาน 
จังหวัด อาจารย์จากสถาบันการศึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบ เพ่ือทาหน้าที่ 

1. รับทราบเกณฑ์ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
2. ตรวจประเมินสหกรณ์ตามเกณฑ์ที่กาหนด และรายงานผลการตรวจประเมิน 

ขั้นตอนที่ ๒ สานักงานสหกรณ์จังหวัดจัดประชุมคณะทางานส่งเสริมธรรมาภิบาล เพ่ือรับทราบหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาล (สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล) และกาหนดการประเมินสหกรณ์ที่เป็น
เป้าหมายตามโครงการ 

ขั้นตอนที่ 3 คณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาล เข้าตรวจประเมินธรรมาภิบาลตามเกณฑ์ที่ก าหนด และแนะน า
ให้สหกรณ์แต่งตั้งคณะท างานของสหกรณ์ เพ่ือด าเนินการประเมินตนเอง ร่วมกับคณะทางาน 

ขั้นตอนที่ 4 คณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาล สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการประเมิน ให้กรมทราบ
ภายในระยะเวลาที่กรมกาหนด 

ขั้นตอนที่ 5 คณะท างานสรุปผลการประเมิน แนวทางการปรับปรุงแก้ไข มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เข้าไปดาเนินการแนะนาส่งเสริมสหกรณ์ 
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ขั้นตอนที่ 6 สหกรณ์รับทราบผลการประเมินธรรมาภิบาล และน าผลการประเมินไปขับเคลื่อนให้เป็นไปตาม
ค าแนะน าของสานักงานสหกรณ์จังหวัด 

ขั้นตอนที่ 7 คณะท างานจัดประชุม เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ พร้อม
รับทราบปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไข เพ่ือให้สหกรณ์สามารถนาไปปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่ 8 สานักงานสหกรณ์จังหวัดจัดประชุมคณะทางานตรวจประเมินธรรมาภิบาล เพ่ือรับมอบเอกสาร
หลักฐานการประเมินธรรมาภิบาลครั้งที่ 1 โดยคณะท างานตรวจประเมินธรรมาภิบาลจะดาเนินการตรวจประเมินใหม่
หรือตรวจต่อยอดจากคณะทางานตรวจประเมินก็ได้ 

ขั้นตอนที่ 9 คณะทางานตรวจประเมินธรรมาภิบาล เข้าตรวจประเมินสหกรณ์ตามเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรร
มาภิบาล และสรุปผลการประเมินให้สานักงานสหกรณ์จังหวัดทราบ 

ขั้นตอนที่ 10 สานักงานสหกรณ์จังหวัด แจ้งผลการตรวจประเมินธรรมาภิบาลให้สหกรณ์ทราบ พร้อมกับ
รายงานผลการประเมินธรรมาภิบาลของสหกรณ์ และสรุปผลความก้าวหน้าในการส่งเสริมธรรมาภิบาลส่งกรมภายใน
ระยะเวลาที่กรมกาหนด 
3.ผลส าเร็จของงาน/โครงการ  

หลักท่ี 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สระแก้ว จ ากดั 

2. สหกรณ์การเกษตร
วัฒนานคร จ ากัด 

3. สหกรณ์การเกษตร
อรัญประเทศ จ ากัด 

  คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

1.หลักประสิทธิภาพ 12.61 97.00 6.37 49.00 7.80 60.00 

2.หลักประสิทธิผล 11.70 90.00 6.50 50.00 6.50 50.00 

3.หลักการตอบสนอง 9.89 82.40 3.17 26.40 3.17 26.40 

4.หลักภาระรับผิดชอบ 12.00 100.00 3.60 30.00 2.76 23.00 

5.หลักความโปร่งใส 13.00 100.00 5.20 40.00 2.60 20.00 

6.หลักการมีส่วนร่วม 13.00 100.00 8.19 63.00 10.40 80.00 

7.หลักการมอบอ านาจ 7.00 100.00 2.80 40.00 4.76 68.00 

8.หลักนิติธรรม 10.00 100.00 5.50 55.00 2.00 20.00 

9.หลักความเสมอภาค 7.00 100.00 1.40 20.00 1.40 20.00 

หักพฤติกรรมทีไ่ม่พึงประสงค ์ 0   0   0   

รวม 96.20 96.20 42.73 42.73 41.39 41.39 

ผลการประเมิน 
 

ผ่าน  ไม่ผ่าน  ไม่ผ่าน 

 
4.ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ  

-ไม่มี-  
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 ผลการด าเนินงานโครงการส าคัญตามนโยบาย 
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ 

ตามนโยบายการขับเคลื่อนประเทศด้วยกลไกประชารัฐ ซึ่งเป็นการสานพลังงานความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ซึ่งท าให้ทุกภาคส่วนของประเทศร่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุนและเสริมสร้ าง
เศรษฐกิจฐานรากให้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน โดยการรวมพลังความเหมือนบนความแตกต่างซึ่ง
ภาครัฐมีเครื่องมือบริหารงานในกรอบของกฏหมาย มองประชาชนเป็นศูนย์กลาง ภาคเอกชนและภาควิชาการ มีองค์
ความรู้ ประสบการณ์ความส าเร็จ เทคนิคการท างานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้นต้องมองประโยชน์ของชาติเป็น
ความส าคัญ ประกอบกับการขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดล ประเทศไทย 4.0 ที่ปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เน้นการ
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา โดยที่ภาคการเกษตรยังคงเป็นแกนหลัก แต่จะเปลี่ยนเกษตรแบบดั้งเดิม
ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ประกอบกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในคราวก่อนประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและ
พัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งเพ่ือเพ่ิมบทบาทหน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกร เพ่ือให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เป็นองค์กรของ
ประชาชนและเป็นหน่วยเศรษฐกิจฐานชุมชนที่ประชาชนผู้เป็นสมาชิกเป็นเจ้าของ และเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร
โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอที่มีความเข้มแข็ง  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงสนองนโยบายการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ โดยพัฒนา
สหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอที่เข็มแข็งให้สามารถเป็น พ่ีเลี้ยงช่วยเหลือสหกรณ์ขนาดเล็ก โดยจัดท าแผนพัฒนา
สหกรณ์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและระบุชนิดสินค้าที่จะปรับปรุงพัฒนาในด้านต่างๆ  

4. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สหกรณ์ 
พัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอ าเภอในรูปแบบประชารัฐ จ านวน 8 แห่ง ในจังหวัดสระแก้ว โดย

เป้าหมายการพัฒนาตามระยะดังนี้ 
             กลุ่ม A สหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ปีงบประมาณ 2559 - 
2560  

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จ ากัด ด าเนินการต่อเนื่องปี 2561 
            กลุ่ม B สหกรณ์การเกษตรที่จะเป็นเป้าหมายการพัฒนาเข้าสู่กระบวนการพัฒนาในรูปแบบประชารัฐใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 จ านวน 8 สหกรณ์ 
    ปี 2561 ประกอบด้วย 1. สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ จ ากัด 2. สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด 
3. สหกรณ์การเกษตรวังน้ าเย็น จ ากัด 
    ปี 2562 ประกอบด้วย 1. สหกรณ์การเกษตรตาพระยา จ ากัด 2. สหกรณ์ไม้ผลคลองหาด จ ากัด 3. 
สหกรณ์วังทองมิตรเกษตร จ ากัด  
    ปี 2563 ประกอบด้วย 1. สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาโคกสูง จ ากัด 2.สหกรณ์ระดับอ าเภอเขาฉกรรจ์ (ยัง
ไม่มี) 
 
 
 
 



 
 

รายงานประจ าปี 2561 (Annual Report)  | 171 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 

ที ่ รายช่ือ 
ผลผลิตหลักของ
สมาชิกสหกรณ์ 

จัดกลุ่ม 
เป้าหมายปี 

2561 2562 2563 

1 สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จ ากัด ข้าว มันส าปะหลัง A   1     

2 สหกรณ์การเกษตรวังน้ าเย็น จ ากัด ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง   B 1     

3 สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด ข้าว โคเนื้อ มันส าปะหลัง   B 1     

4 สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ จ ากัด ข้าว โคเนื้อ มันส าปะหลัง   B 1     

5 สหกรณ์การเกษตรตาพระยา จ ากัด ข้าว มันส าปะหลัง   B   1   

6 สหกรณ์ไม้ผลคลองหาด จ ากัด มันส าปะหลัง ไม้ผล   B   1   

7 สหกรณ์วังทองมิตรเกษตร จ ากัด มันส าปะหลัง อ้อย   B   1   

8 สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาโคกสูง จ ากดั โคเนื้อ , มูลโค   B     1 
 

5. กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ 

1) คัดเลือกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 
2) ร่วมกับสหกรณ์ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยรวมของสหกรณ์

การเกษตรในอ าเภอ เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรรูปแบบประชารัฐ โดยพัฒนาด้านต่างๆ เช่น 
2.1 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 
2.2 ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้า  
2.3 ด้านการแปรรูปสินค้า/สร้างมูลค่าเพ่ิม 
2.4 ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
2.5 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
2.6 ด้านการส่งเสริมช่องทางการตลาด 

 3) ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ร่วมกับสหกรณ์ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ขับเคลื่อนแผนพัฒนาปรับปรุง
รูปแบบวิธีการด าเนินงาน 
 4) สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 6 ด้าน 
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6. ผลส าเร็จของงาน/โครงการ 

รายชื่อสหกรณ ์ ศักยภาพสหกรณ์การเกษตรรปูแบบประชารัฐ โดยพัฒนาด้านต่างๆ 
  1 2 3 4 5 6 
1. สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแกว้ จ ากัด   /  /      /  / 
2.สหกรณ์วังทองมิตรเกษตร จ ากดั    /        / 
3.สหกรณ์การเกษตรวังน้ าเย็น จ ากัด      /  /     
4.สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด      /  /    / 
5.สหกรณไ์มผ้ลคลองหาด จ ากดั  /    /  /     
6.สหกรณ์การเกษตรตาพระยา จ ากัด      /  /     
7.สหกรณ์การเกษตรอรญัประเทศ จ ากัด    /  /  /     
8.สหกรณป์ศุสตัว์โคบาลบูรพาโคกสูง จ ากัด  /  /    /  /   
7. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนนิงาน/โครงการ 

1. สหกรณ์มีการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกไม่มาก 
2. สหกรณ์ไม่มีผลิตภัณฑ์ในแบร์นของตนเองมีเพียงการร่วมกันซื้อมาขายให้สมาชิก 
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โครงการธนาคารสินค้าเกษตร [ข้าว] 
 
1.วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน การบริหารธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร สามารถ
ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของสถาบันสมาชิกเกษตรกรและคนในชุมชนเป็นหลักโดยการับฝาก ถอน ให้ ยืม หรือ
แลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร 

1.1 เป้าหมาย 
สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร  1  แห่ง  
- สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว   จ ากัด 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ   50 ราย  ประกอบด้วย สมาชิกสหกรณ์และฝ่ายจัดการ ของสหกรณ์การเกษตรเมือง

สระแก้ว 
 

2. ผลการด าเนินงาน 
การอบรม ให้ความรู้ การด าเนินการธนาคารสินค้าเกษตร(ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรร)รายละเอียด 

2.1  แนวทางการด าเนินการธนาคารข้าว 
- การเตรียมความพร้อมการตั้งธนาคาร โดยการก าหนดรูปแบบธนาคารข้าวสถาบันเกษตรกรที่เหมาะสม รวมกับ

สถาบันเกษตรกร 

- ด าเนินการวิเคราะห์ความพร้อมของสถาบันเกษตรและความเป็นไปได้ของกิจกรรมในรูปแบบธนาคารข้าวของ

สถาบันเกษตรกร 

- คัดเลือกสถาบันเกษตรกรและกลุ่มเป้าหมายที่จะร่วมด าเนินการเป็นธนาคารข้าวสถาบันเกษตรกร 

- ยกร่างระเบียบธนาคารสินค้าเกษตรกรร่วมกับสถาบันเกษตรกรและกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

- สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีมติที่ประชุมของคณะกรรมการของสถาบันเกษตรกรให้เข้าร่วม

โครงการ 

- แจ้งผลการเข้าร่วมโครงการให้สถาบันเกษตรเป้าหมายทราบ 

2.2  การด าเนินการรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตรโดยสถาบันเกษตรกรมีส่วนร่วม 
- สถาบันเกษตรกรก าหนดระเบียบและวิธีการด าเนินการของธนาคารข้าวสถาบันเกษตรกร 

- สถาบันเกษตรกรประชาสัมพันธ์กิจกรรมธนาคารสถาบันเกษตรกรให้เกษตรกรสมาชิกทราบ 

- สถาบันเกษตรกรให้บริการธนาคารข้าวแก่สมาชิก 
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2.3  อบรม แนะน า ให้ความรู้ การจัดตั้งและด าเนินงานธนาคารข้าวสถาบันเกษตรกร 
2.4  สนับสนุนการด าเนินงานตามรูปแบบธนาคารข้าวสินค้าเกษตรกร 
 

3. ผลลัพธ์ 
1. ลดต้นทุนการผลิตและการตลาดของเกษตรกร จากการยืม แลกเปลี่ยนสินค้า ในลักษณ์ท่ีช่วยเหลือพ่ึงพาซึ่งกัน

และกัน 
2.บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ที่ยากจนในชุมชน และมีแหล่งเมล็ดพันธุ์ ซึ่งปัจจัยการผลิต โดยการให้ยืม

เพ่ือการประกอบอาชีพ 
 

4. ปัญหา/อุปสรรค  
4.1 ขาดเงินทุนด าเนินการ 

5. การด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 
5.1 หาปัจจัยสนับสนุนกลุ่มให้ท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของธนาคารข้าวและจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ภายในกลุ่มและ

ลูกค้าท่ัวไปและน าเงินรายได้มาบริหารกิจกรรมภายในกลุ่ม 
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โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการผลิต การเพิ่มคุณภาพผลผลิต การดูแลรักษาผลผลิต ให้แก่เกษตรกรในระบบเกษตร
แปลงใหญ่ของจังหวัดสระแก้ว 

2. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือของเกษตรแปลงใหญ่ของจังหวัดสระแก้ว 

เป้าหมาย 
1. เกษตรกรในระบบแปลงใหญ่ของจังหวัดสระแก้ว จ านวน 160 ราย  

กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ 
1. อบรมให้ความรู้ด้านการผลิต การเพ่ิมคุณภาพผลผลิต การดูแลรักษาผลผลิตแก่เกษตรกรในระบบแปลงใหญ่

ของจังหวัดสระแก้ว โดยสถานีเรียนรู้ตามประเภทผลผลิตแปลงใหญ่ ได้แก่ 

1.1. สถานีเรียนรู้การผลิตข้า 

1.2. สถานีเรียนรู้การผลิตมันส าปะหลัง 

1.3. สถานีเรียนรู้การผลิตล าไย 

1.4. สถานีเรียนรู้การผลิตปาล์มน้ ามัน 

1.5. สถานีเรียนรู้การผลิตผักอินทรีย์ 

1.6. สถานีเรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อ 

1.7. สถานีเรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีด 

1.8. สถานีเรียนรู้การประมง 

2. อบรมให้ความรู้ด้านการจัดท าบัญชี บัญชีต้นทุน บัญชีฟาร์มและบัญชีครัวเรือน 

3. อบรมให้ความรู้ด้านการจัดท าแผนธุรกิจ จัดหาแหล่งเงินทุน 

4. อบรมให้ความรู้ด้านความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยีต่างๆ 

5. อบรมให้ความรู้ด้านความเหมาะสมของพ้ืนที่เพาะปลูก 

6. อบรมให้ความรู้ด้านสหกรณ์ 

7. อบรมให้ความรู้ด้านภารกิจ นโยบาย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

8. อบรมให้ความรู้การสร้างเครือข่ายสร้างความร่วมมือด้านการตลาด 
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ผลส าเรจ็ของงาน/โครงการ 
1. เกษตรกรในระบบเกษตรกรแปลงใหญ่ของจังหวัดสระแก้วมีศักยภาพด้านการผลิต การเพ่ิมคุณภาพากรผลิต 

การดูแลรักษาผลผลิตเพิ่มข้ึน 

2. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตและการตลาดของเกษตรแปลงใหญ่ของจังหวัดสระแก้ว 
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โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  ปีงบประมาณ ๒๕61 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือพัฒนาให้เกษตรกรสมาชิกของสถาบันเกษตรกรมีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต  

การแปรรูปและการตลาดในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 

2. เพ่ือให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย มีรายได้เพ่ิมข้ึน พร้อมที่จะพัฒนาให้มีคุณสมบัติของเกษตรกรสมาชิก
ปราดเปรื่อง 

3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร อย่างเข้มแข็งยั่งยืน  

เป้าหมาย 

๑. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 65 คน ประกอบด้วย 

1.1 สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 5 ประสานสืบทอดพระปณิธาน ปี 
2561 อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว 

1.2 เยาวชน ทายาทของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 

ระยะเวลาและสถานที่ 

ด าเนินโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561  

1. ณ ไร่ ณ ชายแดน  22 หมู่6 ต าบลทัพพริก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

2. สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 05 จ ากัด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ 
๑. พิจารณาคัดสรรเกษตรกรสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย ที่สามารถพัฒนาให้มีคุณสมบัติของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) โดยพิจารณาจาก ผู้ที่สามารถพัฒนาให้มีรายได้ไม่ต่ ากว่า ๑๘๐,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/ปี 
 ๒. ติดต่อประสานงานสถานที่การด าเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาวิทยากรและสถานที่จากผู้ที่เป็น 
Young Smart Farmer ของจังหวัดสระแก้ว 

 ๓. จัดการอบรมให้ความรู้ตามก าหนดการในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

- นวัฒตกรรมด้านการเกษตร/การตลาดสินค้าเกษตร 

- เทคโนโลยีเกษตร การจัดการแปลง 

 4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการโครงการ 
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ผลส าเร็จของงาน/โครงการ 

1. สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพ่ิมข้ึน และสามารถบริหารจัดการ/
แก้ปัญหา/พัฒนาอาชีพตนเองได้ 

2. สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสามารถถ่ายทอดความรู้ ให้ค าแนะน าแก่
สมาชิก/เกษตรกรรายอ่ืน ๆ ได้ 

ปัญหาและอุปสรรค 

- การหาสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ให้ได้ตามคุณสมบัติและหลักการของโครงการดังกล่าวได้ ค่อนข้างจ ากัด 
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โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) 
1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาให้ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตร (ศพก.) ให้มีความพร้อมเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน 

2. พื้นที่/สหกรณ์ เป้าหมาย  
ล าดับที่ ศพก./อ าเภอ ที่อยู่ 

1 อ าเภอเมืองสระแก้ว 10 ถนนสุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 
2 อ าเภอเขาฉกรรจ์ 24 ม.7 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 
3 อ าเภอวังน้ าเย็น 2 หมู่ 13 ต.วังน้ าเย็น อ.วังน้ าเย็น จ.สระแก้ว 

4 อ าเภออรัญประเทศ 47/4 ต. อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ สระแก้ว 
5 อ าเภอวัฒนานคร 283 หมู่ 3 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 
6 อ าเภอตาพระยา 767 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 
7 อ าเภอคลองหาด หมู่ 8 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 
8 อ าเภอโคกสูง หมู่ 8 บ้านคลองทราย ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 

9 อ าเภอวังสมบูรณ์ 24 ม.5 ต.วังสมบูรณ์  อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 
2. กิจกรรม/งานที่ด าเนินการ  
 1. สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์ การรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ 
 2. สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ ประจ า  ศพก. 
 3. ติดตามประเมินผลกิจกรรม 
3.ผลส าเร็จของงาน/โครงการ  
 ล าดับ

ที ่ ศพก./อ าเภอ ที่อยู่ 
สนับสนุน

ส่ือ 
1 อ าเภอเมืองสระแก้ว 10 ถนนสุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 1 ชุด 

2 อ าเภอเขาฉกรรจ์ 24 ม.7 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 1 ชุด 

3 อ าเภอวังน้ าเย็น 2 หมู่ 13 ต.วังน้ าเย็น อ.วังน้ าเย็น จ.สระแก้ว 1 ชุด 

4 อ าเภออรัญประเทศ 47/4 ต. อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ สระแก้ว 1 ชุด 

5 อ าเภอวัฒนานคร 283 หมู่ 3 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 1 ชุด 

6 อ าเภอตาพระยา 767 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 1 ชุด 

7 อ าเภอคลองหาด หมู่ 8 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 1 ชุด 

8 อ าเภอโคกสูง หมู่ 8 บ้านคลองทราย ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 1 ชุด 

9 อ าเภอวังสมบูรณ์ 24 ม.5 ต.วังสมบูรณ์  อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 1 ชุด 
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 ชื่องาน/โครงการ/  จัดที่ดินท ากินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล 
1. วัตถุประสงค์ 
 1 . เพ่ือรวมกลุ่มราษฎรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินท ากินให้อยู่ในรูปของสหกรณ์ 
 2. เพ่ือแนะน าส่งเสริม สร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับ คุณค่า อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ให้กับราษฎรที่
ได้รับการจัดสรรที่ดินท ากิน  
2. เป้าหมาย 
 ราษฎรใน พื้นที่ 4 อ าเภอ ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินท ากินและรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ ได้แก่  
 1. สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอ าเภอวังน้ าเย็น (คทช.) จ ากัด  
 2. สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอ าเภออรัญประเทศ (คทช.) จ ากัด 
 3. สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอ าเภอวัฒนานคร (คทช.) จ ากัด 
 4. สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอ าเภอโคกสูง (คทช.) จ ากัด 

3. ตัวช้ีวัด   
 เชิงปริมาณ  สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินตามโครงการได้รับการแนะน า ส่งเสริม สร้างความรู้เกี่ยวกับ
การสหกรณ์ จ านวน 4 สหกรณ์ สมาชิกประมาณ 450 ราย 

 เชิงคุณภาพ  สหกรณ์เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าทฤษฎี คุณค่า อุดมการณ์ หลักการและวิธีการ
สหกรณ ์มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็งได้ 

 4. กิจกรรม/งานที่ด าเนินงาน   
 รายละเอียดงานที่ท า 
  1.) เตรียมการเบื้องต้น ส าหรับการรวมกลุ่มของราษฎรที่ได้รับการจัดสรรที่ดิน เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ โดยการประสานงานและฝึกอบรม จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับ คุณค่า อุดมการณ์ หลักการ
และวิธีการสหกรณ์  

  2) ด าเนินการจัดตั้งสหกรณ์เพ่ือเตรียมการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านสหกรณ์ 
  3) ให้ค าแนะน าและส่งเสริมรวมทั้งก ากับดูแลให้สหกรณ์ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 
ให้ความรู้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้สหกรณ์ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฏหมาย และด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้มีความ
เข้มแข็ง 
  4) จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้ามาให้ค าแนะน า และสนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน ให้กับสหกรณ์
เพ่ือร่วมขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 

  5) ด าเนินการอ่ืนๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือสหกรณ์ท่ีได้รับ
การจัดตั้งในกรณีพิเศษตามนโยบายรัฐบาล 

 5. ปัญหา / อุปสรรค   

  -  พ้ืนที่ที่ด าเนินการจัดสรรที่ดิน (บางพ้ืนที่) ยังปรับพ้ืนที่ในการเข้าท ากินไม่เรียบร้อย จึงท าให้เป็น
อุปสรรคในการเข้าท ากินของราษฎร รวมทั้งการเข้าส่งเสริมสหกรณ์ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
  - ในการจัดประชุมสมาชิกสหกรณ์ มีการเข้าร่วมค่อนข้างน้อย มีผลจากการเดินทางที่ค่อนข้างล าบาก 
และสหกรณ์ยังไม่มีที่ท าการของสหกรณ์ด้วย 
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ส่วนที่ 3   
 
 

  รายงานการเงิน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 

งบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
 

งบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล) 
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
 เงินสด             - 
 เงินฝากธนาคาร  - 
 เงินฝากคลัง  175,235.00 
 ลูกหนี้เงินยืมราชการ  40,688.00 
 ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง  125,966.21 
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  341,889.21 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์  (สุทธิ)  4,487,574.00 
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  4,487,574.00 
  รวมสินทรัพย์  4,829,463.21 

หนี้สิน     
หนี้สินหมุนเวียน     
 เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก  299,339.65 
 เจ้าหนี้อ่ืน-หน่วยงานของรัฐ  15,269.08 
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  121,122.19 
  รวมหนี้สินหมุนเวียน  435,730.92 
หนี้สินไม่หมุนเวียน     
 เงินรับฝากและเงินประกัน  175,235.00 
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  175,235.00 
  รวมหนี้สิน  610,965.92 
ส่วนทุน     
 ทุนของหน่วยงาน  296,581.33 
 รายได้รอรับรู้  22,187.79 
 รายได้สูงต่ ายอดยกมาสะสม  2,282,677.96 
 รายได้สูงต่ าสุทธิ  1,617,050.21 
  รวมทุน  4,218,497.29 
  รวมหนี้สินและทุน  4,829,463.21 
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งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน (งบก าไร-ขาดทุน) 

รายได้   

รายได้จากรัฐบาล :  20,387,002.97 

 รวมรายได้จากรัฐบาล  20,387,002.97 

ค่าใช้จ่าย   

 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  4,090,927.50 

 ค่าใช้จ่ายในการอบรม  1,780,680.00 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  669,317.00 

 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย  3,111,481.40 

 ค่าสาธารณูปโภค  306,419.51 

 ค่าเบี้ยประกัน  19,805.70 

 ค่าใช้จ่ายจัดประชุม/งานพิธีการ  214,195.00 

 ค่าเช่า  25,864.25 

 ค่าประชาสัมพันธ์  31,600.00 

 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ  18,915.05 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  943,355.94 

 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน  6,912,920.00 

 จ าหน่ายอุปกรณ์อ่ืน  3,624.70 

 เงินส่งคืน/เงินปรับยอด  640,846.71 

 รวมค่าใช้จ่าย  18,769,952.76 

รายได้สูง (ต่ า)   

รายได้สูง (ต่ า) สุทธิ  1,617,050.21 

รายได้ (สูง) ต่ า กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  1,617,050.21 
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ส่วนที่ 4   
 
 

  กิจกรรมของ 
ส านักงานสหกรณ์สระแก้ว 
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กิจกรรมเด่นของ ส านกังานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

ชื่อกิจกรรมเด่น โครงการ :บริหารจัดการการผลผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ปีงบประมาณที่ด าเนินการ: งบประมาณ พ.ศ. 2559-2561  
งบประมาณที่ใช้ : 

-ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  จ านวน 16,338,800.- บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการผลผลิตทางการ
เกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน  223,400.- บาท และงบเงินอุดหนุนเพ่ือก่อสร้างปัจจัยพื้นฐานด้านการตลาด 
จ านวน  16,115,400.- บาท  

-ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  จ านวน 223,200.- บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเพ่ิมประสิทธิภาพการค้า
ชายแดน 

-ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จ านวน 61,600.- บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
สาระส าคัญโครงการ :  
  คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เห็นชอบให้พ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนของ จ.
ตาก มุกดาหาร ตราด สงขลา และสระแก้ว เป็นพ้ืนที่เหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ ดึงดูดการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) เพ่ิมขีดความสามารถ
ของประเทศ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ ดังนั้น เพ่ือให้การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กนพ. จึงมีประกาศ 
ฉบับที่ 1/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 ก าหนดให้ท้องที่ต าบลท่าข้าม ต าบลบ้านด่าน ต าบลป่าไร่ อ าเภออรัญ
ประเทศ และต าบลผักขะ อ าเภอวัฒนานคร เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2559 แผนงาน
ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กิจกรรม
หลักพัฒนาสหกรณ์ชายแดน โดยเป้าหมายจัดสรรเงินอุดหนุนในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว จ านวน  1 แห่ง คือ สหกรณ์
การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สระแก้ว จ ากัด รายการเงินอุดหนุนเพ่ือก่อสร้างปัจจัยพื้นฐานการตลาด สนับสนุน
เงินอุดหนุน 2 รายการ  จ านวนเงิน 16,115,400.- บาท ดังนี้  
  1.ก่อสร้างลานตากขนาด 20 ไร่ จ านวน 1 แห่ง ราคา 12,195,400. - บาท สหกรณ์สบทบ 
1,804,600.- บาท รวมวงเงินก่อสร้าง 14,000,000.- บาท  
  2.ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จ านวน 1 หลัง ราคา 3,920,000. - บาท สหกรณ์สมทบ 
580,000.- บาท รวมวงเงินก่อสร้าง 4,500,000.- บาท 
เนื่องจาก สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สระแก้ว จ ากัด ได้ด าเนินธุรกิจรวบรวมมันส าปะหลังและ
ข้าวเปลือก จากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป เพ่ือเป็นการเพ่ิมการบริการให้กับสมาชิกสหกรณ์และเพ่ิมช่องทางการรับซื้อ
จากเกษตรกรทั่วไป กรอปกับจังหวัดสระแก้วมีพ้ืนที่ที่ก าหนดเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจ าต้องแก้ไขปัญหา
ผลผลิตการเกษตรตามแนวชายแดนและเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกับขบวนการสหกรณ์  และมีความสามารถที่จะ
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รองรับพืชทางการเกษตรจากประเทศเพ่ือนบ้าน ส าหรับน ามาปรับปรุงคุณภาพและแปรรูปมันส าปะหลังเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
สินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเพ่ือการส่งออก ตามนโยบายรัฐบาลนั้น ส่งผลให้สมาชิกและเกษตรกรในพ้ืนที่ขายผลผลิตใน
ราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม  
ผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมและผู้ได้รับผลประโยชน์: 
 ผลส าเร็จ : 
 1.สหกรณ์สามารถรวมรวบผลผลิตมันส าปะหลังและข้าวเปลือกจากสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปได้เพ่ิม
มากขึ้น  ดังนี้  

ผลการรวบรวมผลผลิตปีบัญชี 2560-2561 
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สระแก้ว จ ากัด 
รายการ ผลการปฏิบัติงาน ปี60 ผลการปฏิบัติงาน ปี61 

มันส าปะหลัง(สด) 38,338,579.11 39,938,512.10 
มันส าปะหลัง(แปรรูป) 4,764,842.43 8,514,026.50 
ข้าวเปลือก 13,052,112.30 14,451,094.98 

-3- 
 2.เป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและกระจายผลผลิตผ่านการเชื่อมโยง
เครือข่ายสหกรณ์ โดย สกต.สระแก้ว จ ากัด  จัดท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการกระจายมันเส้นคุณภาพให้กับ
สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด จ านวน 5,000 ตัน รวมมูลค่า  22,000,000.- บาท  
 
ผู้ได้รับผลประโยชน์: 

1.สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปสามารถจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ได้ในราคาที่เหมาะสมและเป็น
ธรรม  
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บรรณานุกรม 
 
- กองแผนงาน ,แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 .   
- กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว , ๒๕61; ผลการด าเนินงานกลุ่มจัดตั้งและ
ส่งเสริมสหกรณ์ประจ าปี 2561 
- กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว , ๒๕61;รายงานผลการด าเนินงาน กลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ประจ าปี 2561 
- กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว , ๒๕61; รายงานผลการ
ด าเนินงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ประจ าปี 2561 
-กลุ่มตรวจการสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์สระแก้ว , 2561 ; รายงานผลการด าเนินงานกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
ประจ าปี 2561 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว , ๒๕61 ; ข้อมูลทางการเงิน ๒๕61 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว , ๒๕61 ; รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61 
- นิคมสหกรณว์ังน้ าเย็น ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว,2561 ; ผลการด าเนินงานนิคมสหกรณ์วังน้ าเย็น ประจ าปี 
2561 
- นิคมสหกรณ์สระแก้วส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว, 2558 ;ผลการด าเนินงานนิคมสหกรณ์สระแก้ว ประจ าปี 
2561 
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