
 รายงานการประชุมคณะท างานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
ครั้งที่ 1/๒๕61 

วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา  ๑3.3๐  น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  

-------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม 
1. นางสาวพจนา  เสมา   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว         ประธานกรรมการ 
2. นายธงชัย  ครุฑแสน   พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว  (แทน)    กรรมการ 
3. นายมาฆะ จันทา   เกษตรจังหวัดสระแก้ว (แทน)    กรรมการ 
4. นางดวงแข  อังศุภานิช  ประมงจังหวัดสระแก้ว (แทน)           กรรมการ 
5. นายธเนศ โพธิ์ทอง   ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว               กรรมการ 
6. นางสาวนัยนา กิตติมากุล  ปฏิรูปที่ดินสระแก้ว (แทน)                กรรมการ 
7. นายพิศุทธิ์  มิกาศ   ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว          กรรมการ 
8. นางมัชฌิมนต์  ศรีสุข  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว (แทน)       กรรมการ 
9. นายประมวล  ถี่ถ้วน    ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสระแก้ว (แทน)   กรรมการ 
10. นายพิสิทธิ์  ต้นหลุบเลา  ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว(แทน) กรรมการ 
11. นางสาวประภากร โกมนพิศร์  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว (แทน) กรรมการ 
12. นายอุเทน  สีประโคน  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว (แทน) กรรมการ 
13. นางสาวหทัยยา ทรัพย์รอด  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์สัตว์   กรรมการ 
14. นางสาวศุภรดา  โยธาทัย  หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว  กรรมการ 
15. นายพิเชษฐ์  วงษ์จันทร์  ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรน  าบาดาล เขต9 ระยอง (แทน) กรรมการ 
16. นายวิรัตน์  เฉลิมแสน  หัวหน้าส านักงานจังหวัดสระแก้ว (แทน)   กรรมการ 
17. นายยศพล  สยามไชย  ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสระแก้ว (แทน)  กรรมการ 
18. นายธานินทร์  บุณยโพธิ์  ผู้อ านวยการส านักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ 

      สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว (ธ.ก.ส.) แทน 
19. นายพษิณุ  คล้ายเจตน์ดี  สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว                   กรรมการ/เลขานุการ 
20. นายธีรพงษ์  ทรัพย์ธานินทร์  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอาทร ชัยยันต์   ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั งและส่งเสริมสหกรณ์ 
2. นางสาวสมัชญา  ศิริเตชสิทธิ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
3. นางสาวสุจิตรา  ภูลายขาว   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
4. นางสาวรัติกาญจน์ พันจันทึก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   นางสาวพจนา  เสมา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม                 
ได้แจ้งที่ประชุม ดังนี  

1) ในการประชุมครั งนี เป็นการประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ในการ
ด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพในที่ดิน ส.ป.ก.ยึดคืน ทั ง 10 แปลง จะได้วางแผนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นและรายงาน
ความก้าวหน้า แจ้งปัญหา อุปสรรค ให้ส่วนกลางทราบต่อไป 

2) โครงการโคบาลบูรพาปัจจุบันมีโคพร้อมจัดส่งให้แก่สมาชิกแล้ว แต่ไม่สามารถส่งมอบ
ได้เนื่องจากติดปัญหาเรื่องโครงสร้างพื นฐานของ ส.ป.ก.ยึดคืน 9 แปลง ไม่มีความพร้อม จึงต้องประชุมเพ่ือแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค ดังกล่าว 

3) ความก้าวหน้าด้านการก่อสร้างบ้านในแปลง No.2879 ปัจจุบันสร้างบ้านเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จ านวน 43 หลัง มีเกษตรกรเข้าพักอาศัย 14 หลัง  

4) ในการประชุมครั งนี มีเรื่องแจ้งให้ทราบ คือ การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาล ในระยะที่ 2 ของจังหวัดสระแก้ว มีเป้าหมายในพื นที่ ส.ป.ก. และพื นที่อ่ืนๆ ซึ่งคณะท างานส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพจะต้องเข้าไปด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดจะแจ้งในวาระต่อไป   

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะท างานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 3/๒๕60 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  
ฝ่ายเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้จัดประชุมคณะท างานส่งเสริมและ

พัฒนาอาชีพ ครั งที่ 3/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน  2560 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการ
ประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (เอกสาร 1) จึงเรียนทีป่ระชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  
  มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมฯ ครั งที่ 3/2560 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน  2560 และต่อไปให้ฝ่ายเลขาฯ จัดท ารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน          
2 สัปดาห์หลังจากประชุมเสร็จ แล้วจัดส่งให้คณะท างานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทุกท่านพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อทราบ 

3.1 งบประมาณส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 ของหน่วยงานต่างๆ (ทุกหน่วยงาน) 

 ประธานในที่ประชุม ได้ให้หน่วยงานต่างๆ ชี แจงงบประมาณที่ได้รับเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้ชี แจง ดังนี  

1) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  
   - ไม่มีงบประมาณ - 

2) ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว    
     งบประมาณจากโครงการโคบาลบูรพา 

3) ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว  
งบประมาณส่งเสริมให้สมาชิก 303 ราย เลี ยงไก่เหลืองหางขาว คนละ 12 ตัว (ตัวผู้ 

2 ตัว ตัวเมีย 10 ตัว) ขณะนี อยู่ระหว่างรอรับโอนงบประมาณจาก สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว โดยสามารถทยอย
ส่งไก่ให้แก่ผู้ที่เข้าพักอาศัยได้เป็นระยะ จนครบทั ง 303 ราย 

 



- 3 - 
 

4) ประมงจังหวัดสระแก้ว    
งบประมาณส่งเสริมให้เกษตรกรเลี ยงปลาหรือกบ เมื่อได้จ านวนรายที่จะสนับสนุนระบุ

แปลงพื นที่อย่างชัดเจนแล้วจึงแจ้งไปท่ีกรมฯ ขอรับงบประมาณ 
5) เกษตรจังหวัดสระแก้ว    

งบประมาณฝึกอบรม อุดหนุนปัจจัยการผลิต จ านวน 178 ราย ๆ ละ 900.-บาท 
(ฝึกอบรม 750.- ปัจจัยการผลิต 150.-) ขณะนี อยู่ระหว่างฝึกอบรมให้เกษตรกร 

6) สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว   
งบประมาณตามแผนงาน สนับสนุนปุ๋ยหมักพระราชทาน 10 กลุ่ม ๆ ละ 5 ตันน  าหมัก

กลุ่มละ 200 ลิตร เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) กลุ่มละ 1 ตัน 
7) สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว   

งบประมาณประจ าปีของ สนง. โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ อบรมเรื่องการ 
จัดท าบัญชี ได้ด าเนินการอบรมแปลง No.2879 เรียบร้อยแล้ว 

8) ชลประทานสระแก้ว    
  งบประมาณขุดสระแปลง No.2879 ขนาด 136 ไร่ ด าเนินการได้แล้วร้อยละ 30   
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จปลายปี 61 และแปลง No.1404 จะได้รับงบประมาณขุดสระในปี 2562 ส่วน
แปลงที่เหลืออยู่ระหว่างออกแบบ ค านวณงบประมาณ 

9) ทรัพยากรน  าบาดาล เขต 9   
งบประมาณก่อสร้าง ติดตั งถังแชมเปญ แปลง No.2879 เริ่มติดตั งเดือน เม.ย.แล้ว

เสร็จ มิ.ย. 61 ใช้เวลา 90 วัน  แต่เนื่องจากไม่ได้ของบประมาณเครื่องสูบไปจึงต้องขอปรับแผนให้กองทุน          
ส.ป.ก. อนุมัติก่อน จึงจะติดตั งเครื่องสูบได้ ส่วนแปลงที่เหลือต้องให้ ส.ป.ก. ก าหนดเป้าหมายให้ก่อน จึงจะขอ
งบประมาณได ้

10)  สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
งบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  จ านวน 1 ,800 ,000.- บาท ขณะนี         

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง   
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 
3.2  การติดตามและรายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (ทุกหน่วยงาน) 
ด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 

2561 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(นายวิวัฒน์ ศัลยก าธร) เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ด าเนินการส ารวจโครงสร้างพื นฐาน แผนการ
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และก าหนดระบบติดตามและรายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ รายงานสรุปข้อมูลผล
การด าเนินงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน เพ่ือรายงานให้
นายกรัฐมนตรีทราบ (เอกสาร 2) 

ดังนั น คณะท างานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดสระแก้วจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการส ารวจและรายงานผลให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ดังนี    

- การส ารวจโครงสร้างพื นฐาน  
   - ส ารวจข้อมูลขอบเขตพื นที่ รายชื่อผู้ครอบครองที่ดินเดิม และรายชื่อผู้ได้รับการจัดที่ดิน  
        - การรายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  
 
 



 

- 4 - 
 

มติที่ประชุม รับทราบและให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐาน จัดท า
รายละเอียดโครงสร้างพื นฐาน ของแปลง No.2879 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั งจัดท ารายละเอียดของแปลงอ่ืนๆ 
ด้วย จนครบทั ง 10 แปลง เพ่ือเสนอ คทช. ให้ความเห็นชอบ  
 
   3.3  พื้นที่เป้าหมายด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนที่ผ่านการพิจารณาของ คทช.
จังหวัดสระแก้ว  
   ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการส่ งเสริมและพัฒนา
อาชีพ ได้ส่งข้อมูลบัญชีรายชื่อพื นที่เป้าหมายด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนที่ผ่านการพิจารณาของ คทช. 
จังหวัดสระแก้ว คือ พื นที่นิคมคลองน  าใส ม.10 ต าบลผ่านศึก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เนื อที่       
185-3-38 ไร่ เพ่ือให้คณะท างานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดสระแก้ว ใช้ประกอบการด าเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ ตามอ านาจหน้าที่ต่อไป (เอกสาร 3) 

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูลพื นฐานของ
พื นที่นิคมคลองน  าใส เช่น รายชื่อสมาชิก พื นฐานการประกอบอาชีพ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ก าหนดการเข้าแนะน า 
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพในส่วนของอาชีพหลักและอาชีพรอง 
 
   3.4  ก าหนดส่งมอบปัจจัยการผลิต (โคบาลบูรพา) ในพื้นที่ สปก.ยึดคืน 
   ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมครั งที่แล้ว ได้ก าหนด
แผนการส่งมอบโคเนื อให้แก่สมาชิกในโครงการโคบาลบูรพาให้เสร็จสิ นภายในเดือนสิงหาคม 2561 โดยแบ่งเป็น   
2 สัญญา สัญญาแรกสิ นสุด สิงหาคม 2561 และสัญญาที่สองสิ นสุด พฤศจิกายน 2561 นั น มีเงื่อนไขส าคัญใน
การส่งมอบโคให้แก่เกษตรกร คือ เกษตรกรต้องมีคอกส าหรับเลี ยงโคซึ่งสามารถขอกู้เงินเพ่ือสร้างคอกจากกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร ได้รายละ 50,000.- บาท  และมีพื นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ จ านวน 5 ไร่ โดยจะได้รับเงิน
อุดหนุนไร่ละ 2,000.- บาท ซึ่งเกษตรกรในพื นที่ สปก.ยึดคืน จ านวน 9 แปลง ได้เข้าร่วมโครงการโคบาลบูรพา
ด้วย แต่มีเพียงแปลง No.2879 ที่มีความก้าวหน้าด้านโครงสร้างพื นฐาน มีเกษตรเข้าไปพักอาศัยและเข้าท ากินแล้ว 
ส่วนอีก 8 แปลง ที่เหลือยังไม่มีความก้าวหน้าด้านโครงสร้างพื นฐาน เกษตรกรจึงยังไม่สามารถเข้าไปพักอาศัย      
ท ากิน และสร้างคอกส าหรับเลี ยงโคได้ จึงอาจส่งผลกระทบให้การส่งมอบโคเนื อให้แก่เกษตรกรในพื นที่ สปก.ยึดคืน 
ไม่เป็นไปตามแผน   ที่ก าหนดได้     

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานงานขอแผนงานและ
ก าหนดการโครงสร้างพื นฐานของพื นที่ สปก.ยึดคืน ทุกแปลง จากส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อจังหวัดสระแก้ว เพื่อ
น ามาเป็นข้อมูลว่าโครงสร้างพื นฐานทั ง 8 แปลง แล้วเสร็จเมื่อใด ทันตามก าหนดเวลาในการส่งมอบโคหรือไม่ 

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 การปรับแผนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

4.1.1 การปรับแผนโครงการโคบาลบูรพา 
จากปัญหา อุปสรรค ด้านโครงสร้างพื นฐานของพื นที่ สปก.ยึดคืน จ านวน 8 แปลง ที่อาจ

ส่งผลให้การส่งมอบโคเนื อไม่เป็นไปตามที่ก าหนดนั น ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วจึงแจ้งว่า หากปรากฏว่าที่สุดแล้วผล
การก่อสร้างโครงสร้างพื นฐานทั ง 8 แปลง ไม่แล้วเสร็จภายในในเดือนมิถุนายน 2561 ส่งผลให้ไม่สามารถส่งมอบ
โคเนื อให้แก่เกษตรกรในพื นที่ สปก.ยึดคืน จ านวน 8 แปลง ได้นั น จึงจ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยการการปรับเปลี่ยน
พื นที่ด าเนินการโครงการโครงการบูรพา จากแปลงพื นที่ สปก.ยึดคืน จ านวน 8 แปลงเดิม ไปเป็นพื นท่ีเป้าหมาย 
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และเกษตรกรรายใหม่แทนเพ่ือให้สามารถส่งมอบโคของโครงการโคบาลบูรพาได้แล้วเสร็จตามก าหนด แต่ทั งนี ตาม
หลักเกณฑ์ของโครงการจัดสรรที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ที่ก าหนดให้เกษตรกรในโครงการ
ต้องเลี ยงโคเป็นอาชีพหลักนั น หากภายหลังพื นที่ สปก.ยึดคืน จ านวน 8 แปลงดังกล่าวข้างต้น มีความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื นฐานเรียบร้อยแล้ว ทางปศุสัตว์จังหวัดจะจัดสรรโคเนื อให้เกษตรกรประกอบอาชีพจากโครงการ
ธนาคารโคกระบือ รวมทั งเกษตรกรยังสามารถกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพ่ือน ามาก่อสร้างคอกวัว รายละ 
50,000.- บาท และรับเงินอุดหนุนปลูกพื นอาหารสัตว์ จ านวน 5 ไร่ ๆ ละ 2,000.- บาท ได้เหมือนเดิม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขปัญหาอุปสรรคตามแนวทางแก้ไขที่เสนอ 
 
4.1.2 การกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เพื่อก่อสร้างโรงเรือน 
ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วแจ้งต่อที่ประชุมว่า เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการโคบาลบูรพา      

กู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร รายละ 50,000.- บาทในโค และรายละ 100,000.- บาทในแพะ เพ่ือก่อสร้าง
โรงเรือน แต่ในทางปฏิบัติเกษตรกรได้น าเงินกู้มารวมกัน เพ่ือก่อสร้างโรงเรือนรวมขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งถือ
ว่าเป็นผลดีในการจัดการฟาร์ม เนื่องจาก 

1) สามารถบริหารจัดการด้านสุขภาพสัตว์ ถ่ายพยาธิสัตว์ ผสมเทียม ได้ง่าย สะดวก
รวดเร็ว ครบทุกตัว 
   2) สามารถบริหารจัดการมูลโคได้ง่ายในปริมาณที่มาก และใช้ประโยชน์ผลิต Biogas ได้
ในอนาคต 
   จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา กรณีเกษตรกรน าเงินกู้มารวมกันเพ่ือก่อสร้างโรงเรือนรวม 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ 
 

4.1.3 การกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เพื่อขุดบ่อน้ าตื้น บ่อตอก บ่อบาดาล 
ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วแจ้งต่อที่ประชุมว่า เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการโคบาลบูรพา      

กู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร รายละ 8,000.- บาท เพ่ือขุดบ่อน  าตื น บ่อตอก บ่อบาดาล และน าเงินกู้มา
รวมกัน ขุดเจาะบ่อบาดาล ที่มีความลึกถึงชั นใต้ดิน สามารถใช้น  าได้ตลอดป ี
   จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา กรณีเกษตรกรน าเงินกู้มารวมกันเพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือให้
มีน  าไว้ใช้ตลอดปี 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ 

 
4.2 งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อก่อสร้าง

อาคารส านักงานสหกรณ์ในโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
สหกรณ์จังหวัดสระแก้วแจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่ากรมฯ จะ

จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ให้สหกรณ์ จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน
อ าเภออรัญประเทศ (คทช.) จ ากัด สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอ าเภอวัฒนานคร (คทช.) จ ากัด และสหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน
อ าเภอวังน  าเย็น (คทช.) จ ากัด งบประมาณการก่อสร้างแห่งละ 1 ,800,000.- บาท แต่ข้อเท็จจริงสหกรณ์ทั ง       
3 แห่ง ปัจจุบันยังไม่มีระบบโครงสร้างพื นฐานได้แก่ ระบบไฟฟ้าและระบบน  าเพ่ือการอุปโภคบริโภค หาก
ด าเนินการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ให้แก่สหกรณ์ในช่วงเวลานี ก็อาจไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการและอาจไม่เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
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   มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณามอบหมายให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เป็นคณะท างานเข้า
ตรวจสอบความพร้อมของพื นที่เป้าหมายในการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพ่ือท าความเห็นเสนอต่อที่ประชุม   
ในครั งหน้าว่ามีความพร้อมและความเหมาะสมในการก่อสร้างหรือไม่ หากเหมาะสมก็ให้ด าเนินการต่อไป ห ากไม่
เหมาะสมก็ให้ด าเนินการขอคืนงบประมาณกลับส่วนกลางต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

   5.1 โครงการไทยนิยมยั่งยืน 
   ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรับโครงการไทยนิยมยั่งยืนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนั น ได้แก่ เมนูพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ได้รับจัดสรรที่ดินจาก คทช. ซึ่งเป็นการอบรมอาชีพ
และปัจจัยการผลิต ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม คือ เกษตรกรในพื นที่    
ส.ป.ก.ยึดคืน ทั ง 4 อ าเภอ จ านวน 281 ราย ซึ่งการอบรมนี เป็นการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 
   มติที่ประชุม รับทราบ 

   5.2 เป้ามายพ้ืนที่ ส.ป.ก.ยึดคืน ระยะท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2561 ของโครงการจัดสรร
ที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
   ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี พ.ศ.2561 ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้วมี
เป้ามายพื นที่ ส.ป.ก.ยึดคืน ระยะที่ 2 เพ่ือด าเนินโครงการจัดสรรที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จ านวน 
24 แปลง เป็นเนื อที่ประมาณ 35,000 ไร่ ซึ่งจะต้องเข้าไปด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรใน
พื นที่ดังกล่าวต่อไป 
   มติที่ประชุม รับทราบ 

   5.3 แปลงตัวอย่างส าหรับใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาแปลงอ่ืนๆ 
   ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วแจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้หารือกับทางเกษตรจังหวัดสระแก้ว เห็นว่า
ควรน าแปลง NO.2879 มาเป็นแปลงตัวอย่างในเรื่องของการบริหารจัดการด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมการ
รวมกลุ่ม การส่งเสริมการประกอบอาชีพและการตลาด เนื่องจากแปลงนี มีจุดแข็ง คือ มีการจัดตั งสหกรณ์เรียบร้อย
แล้ว สามารถเป็นศูนย์กลางในการรวมคน ประสานงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ ให้แก่สมาชิกได้ โดยจะใช้วิธีการ คือ ให้หน่วยงานต่างๆ ของกระทรวง ได้แก่ ปศุสัตว์ เกษตร ประมง สหกรณ์ 
หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ไปท าความเข้าใจกับเกษตรกรในเรื่องหลักวิชาการในการประกอบอาชีพ ช่องการการตลาด    
ตามหลักการตลาดน าการผลิต เพ่ือเสริมสร้างรายได้ เมื่อแปลงนี ส าเร็จแล้วจะได้ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและ
พัฒนาแปลงอ่ืนๆ ต่อไป 
   มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
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