
รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 

ครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น. 
ณ ห้องดอกแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

 ---------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม 
ข้าราชการ 

๑. นายพิษณ ุ คล้ายเจตน์ดี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ประธานในที่ประชุม 
๒. นางรุ่งนภา สุวรรณสุข ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์วังน  าเย็น 
๓. นายอาทร ชัยยันต์ ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั งและส่งเสริมสหกรณ์ 
๔. นายสมรัก  จันทร์ตะลิ ผู้อ านวยการกลุ่ม กบส. 
๕. นายธีรพงษ์  ทรัพย์ธานินทร์ รักษาการในต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
๖. นางสุนีย์   วารุกะกุล ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ 1 
๗. นางสมถวิล  ชัยยันต์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
๘. นายมงคล ธัญญการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
๙. นายสมบัติ  หุตะเจริญ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
๑๐. นายวีรยุทธ์ โทพิลา นายช่างโยธาช านาญงาน  
๑๑. นายตฤณ วงค์สุรินทร์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๒. นายกิติพันธ์ มณีโชติ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๓. นางสาวไฉไล   พงศ์อุดมกุล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๔. นายสุรสิทธิ์ วงศ์กาวี นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ รักษาการแทน  

  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
๑๕. นายธนเดช พารัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๖. นางสาวสุพรรษา พิมพ์เสนา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๗. นางสาวนงคาร     มามิดา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๘. นางสาวสุจริตรา  ภูลายขาว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๙. นายสุพจน์         เศษวงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๐. นางสาวมาลี   หนุนนาค นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

พนักงานราชการ  
๑. นายพรชัย แก้วประพันธ์ นิติกร  
๒. น.ส.ดาราณี อุทรัง นักวิชาการสหกรณ์  
๓. นางศิริอร รักษาเมือง นักวิชาการสหกรณ์  
๔. น.ส.ฐิตารีย์ ณธีนนท์ปิยวัฒน์ นักวิชาการสหกรณ์    
๕. น.ส.วิภาภรณ์ ฉิมมาแก้ว นักวิชาการสหกรณ์ 
๖. นางปิยพร   แซ่สระน้อย นักวิชาการสหกรณ์ 
๗. น.ส.สุขธานี ตินะน้อย เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  
๘. นางโฉมนภา เรืองทอง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
๙. นางอรณิชชา     สมมิตต์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
๑๐.  นางสาวรัตติกาญจน์ พันจันทึก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๑. น.ส.นีรนุช   พูลเมือง เจ้าพนักงานธุรการ 
๑๒. นายสมชาติ  กิจมานะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางธัญญลักษณ์  บุญชู พนักงานพิมพ์ ส.3 
2.  นายด ารง เข็มเพ็ชร พนักงานขับรถยนต์ 
3.  นายไตรทศ ขุนสนิท พนักงานธุรการ ส.2 
4.  นางดวงเนตร เนินบก พนักงานจ้างเหมาท าความสะอาด 
5.  นายอมร  วงษ์สะอาด พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์ 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี  สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบดังนี   
1. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว ประจ าเดือน กันยายน 2560 ประชุม 

คณะกรรมการจังหวัดฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 แจ้งในที่ประชุมดังนี  ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  
ส่วนภูมิภาคถวายดอกไม้จันทน์และเผาดอกไม้จันทน์ ณ บริเวณพิธีที่จังหวัดและอ าเภอก าหนด พร้อมกับส่วนกลาง 
- 27 ตุลาคม 2560 เก็บพระบรมอัฐิ ณ พระเมรุมาศ - 28 ตุลาคม 2560 งานพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระ
ที่นั่งดุสิตมหาปราสาท - 29 ตุลาคม 2560 - เลี ยงพระ และเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ ขึ นประดิษฐานพระวิมาน
พระที่นั่งจักรี มหาปราสาท - บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร 2) การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ของจังหวัดสระแก้ว 

2. การจัดกิจกรรมเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินท 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แจ้งให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ท าโครงการปลูกดอกดาวเรือง เพ่ือร่วมกิจกรรมและ
ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นไปอย่างสมพระเกียรติเพ่ือแสดงถึง ความจึงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือประดับบริเวณ ณ ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์โครงการพัฒนา
พื นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้วตามพระราชด าริ   ต าบลท่าแยก  อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่  6 กันยายน  2560 
โดยแจ้งให้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ เปิดดูรายละเอียดรายงานการ
ประชุมที่เว็บไซต์  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
http://webhost.cpd.go.th/cpd_sakao (   หน้า) 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม ครั งที่ 8/2560 เมื่อวันที่  6 กันยายน  2560 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  นายธีรพงษ์  ทรัพย์ธานินทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง หัวหน้า
ฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ าปี  2560                   
ณ วัดนรนาถสุรินทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายบริหารได้จัดท าหนังสือถึง
สหกรณ์เรียบร้อยแล้วให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ติดตามน าส่งและหากผู้ใดมีจิตศรัทธาร่วมท าบุญได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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  นายสมรัก จันทร์ตะลิ ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งในที่ประชุมทราบ 
เรื่อง การจัดท าองค์ความรู้ (KM ) ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด

สระแก้ว ได้แต่งตั งคณะกรรมการ (KM )  ของฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่อง การจัดซื อจัดจ้างของสหกรณ์ทีไ่ด้รับเงิน
อุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ อย่างโปร่งใส  
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพื่อทราบ 
4.1  สรุปข้อสังเกตที่ตรวจพบแนวทางการแก้ไข และติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามรายงานการบัญชีของผู้สอบบัญชีประจ าปีทางบัญชี  
นางสาวดาราณี อุทรัง นักวิชาการสหกรณ์ (กบส) สรุปข้อสังเกตที่ตรวจพบแนว 

ทางการแก้ไข และติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามรายงานการบัญชีของผู้สอบบัญชี
ประจ าปีทางบัญชี  ในรอบเดือนกันยายน 2560 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว ได้ส่งรายงานผลการ
ตรวจสอบบัญชี จ านวน  จ านวน 5 สหกรณ์ 3 กลุ่มเกษตรกร ดังนี    

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จ ากัด 
 2. สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด 
 3. สหกรณ์การเกษตรเขื่อนพระปรง จ ากัด 

    4. สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านพระเพลิง จ ากัด 
    5. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว จ ากัด 
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว ได้ส่งรายงานผลการตรวจสอบบัญชี จ านวน  3  กลุ่มเกษตรกร  ดังนี    

1. กลุ่มเกษตรกรท านาท่าแยก 
   2. กลุ่มเกษตรกรท าไร่วังทอง 
   3. กลุ่มเกษตรกรท าสวนวังสมบูรณ์ 
 
1. สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จ ากัด 
การติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องการสอบบัญชี ส าหรับปีบัญชีสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 

- สหกรณ์มีเงินสดขาดบัญชี ยกมาจากปีก่อน จ านวน 387,295 บาท ระหว่างปีได้หาผู้รับผิดชอบเงินสด
ขาดบัญชี คือนางสาวน  าอ้อย  หน้านวล ระหว่างปีได้ช าระหนี  จ านวน 150,000 บาท ณ วันสิ นปี คงเหลือลูกหนี 
เงินสดขาดบัญชี 237,295 บาท 

-  สหกรณ์ตั งค่าเผื่อหนี สงสัยจะสูญหลังจากหักช าระหนี หลังวันสิ นปีแล้ว   
 

2. สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด 
การติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องการสอบบัญชี ส าหรับปีบัญชีสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 

- สหกรณ์มีการรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก จ านวน 2 ,093,028.90 บาท  การปฏิบัติดังกล่าวไม่
เป็นไปตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 46 (5) และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ก าหนดให้สหกรณ์รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ าจากสมาชิกหรือ
สหกรณ์อ่ืนตามระเบียบที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เท่านั น 



-  ณ วันสิ นปีทางบัญชีของสหกรณ์ มีบัญชีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า – ปุ๋ย จ านวน 1,859,000 บาท 
โดยการจ่ายเงินล่วงหน้าแต่ยังไม่ได้รับสินค้าหรือทยอยรับสินค้าเป็นคราวๆ 

 
      - 4 – 
 

- นายทะเบียนสหกรณ์ให้คณะกรรมการด าเนินการแก้ไขปัญหาตั๋วปุ๋ยโดยบริษัท แพล็ททินัม อะโกร จ ากัด 
ส่งมอบปุ๋ยตามสัญญา (ตั๋วปุ๋ย) ทั งหมดภายใน 15 วัน ทางบริษัทฯ ไม่ส่งมอบปุ๋ยให้สหกรณ์บอกเลิกและด าเนินการ
ตามกฎหมายทันท ี

- ปัจจุบันอยู่ระหว่างนัดขึ นศาลครั งที่ 1 วันที่ 7 สิงหาคม 2560 
 

3. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านพระเพลิง จ ากัด 
การสอบบัญชี ส าหรับปีบัญชีสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 

- สหกรณ์มีลูกหนี เงินให้กู้ระยะสั น ลูกหนี การค้าที่ค้างนานยกมาจากปีก่อน ได้แนะน าให้สหกรณ์ติดตาม
เร่งรัดให้ลูกหนี มาช าระหนี โดยตามรายงานผลการตรวจสอบบัญชีปีก่อน  
     ปีปัจจุบันสหกรณ์ได้รับช าระหนี เพียงบางส่วน 
 - สหกรณ์มีเงินรอจ่ายคืนเนื่องจากไม่สามารถทราบว่าเป็นเงินรอจ่ายของสมาชิกรายใด ดังนั นสหกรณ์ควร
เร่งด าเนินการตรวจสอบโดยเร็วเพ่ือที่จะได้จัดท ารายละเอียดให้ครบถ้วนถูกต้อง 
 
4. กลุ่มเกษตรกรท านาท่าแยก 
การสอบบัญชี ส าหรับปีบัญชีสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 

- จากการตรวจสอบกลุ่มเกษตรกรไม่มีการก าหนดระเบียบในการปฏิบัติงานให้ครอบคลุม ท าให้กลุ่มฯไม่
เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี  
 กลุ่มฯจะต้องเร่งด าเนินการจัดท าระเบียบรองรับการด าเนินงานของกลุ่มเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ ์

- การตรวจสอบด้านสินเชื่อพบว่าการจัดท าสัญญาเงินกู้ระยะสั นไม่ครบถ้วนเรียบร้อยก่อนจ่ายเงินกู้ คือ 
ไม่มีการเขียนรายละเอียดและลงลายมือชื่อผู้รับ ผู้จ่ายเงิน ลงวันที่รับเงิน ไม่มีการลงลายมือชื่อผู้กู้และผู้ค  าประกัน  
 กลุ่มฯควรตรวจสอบสัญญาเงินกู้ให้เรียบร้อยก่อนจ่ายเงินกู้ เนื่องจากมีผลทางกฎหมายหากสัญญาไม่
เรียบร้อยอาจไม่สามารถเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายได้  
 
5. กลุ่มเกษตรกรท าไร่วังทอง   
การสอบบัญชี ส าหรับปีบัญชีสิ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 

- กลุ่มฯได้รับเงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่ มเกษตรกรจาก
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท เบิกในลักษณะเงินอุดหนุนจ่ายขาด 
 ณ วันที่เข้าตรวจสอบประจ าปี กลุ่มฯยังไม่ได้จัดท ารายละเอียดแยกมาจากเงินอุดหนุนกองทุนฟ้ืนฟูอาชีพ
แต่อย่างใด 

กลุ่มฯควรจ าท ารายละเอียดตามเงินอุดหนุนเพ่ือติดตามการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรร ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
 



มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

         3.1.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจ าเดือน สิงหาคม  
พ.ศ.2560 (ฝบท) 
  นายธีรพงษ์  ทรัพย์ธานินทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป  
  
   

 

 

 

 

 

 

 

                   
       

 

 

 



 

   
   

   
 

 

 



   
 

   
 

   
 

 



   
 

  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 



 

 

 

 

นายธีรพงษ์  ทรัพย์ธานินทร์ แจ้งในที่ประชุมเพ่ือทราบดังนี   
1. เรื่อง การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เฉพาะงบลงทุน)        

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ส่งแบบรายงานการจัดของบประมาณรายจ่ายภายในวันที่ 13 กันยายน 2560  
2. เรื่อง จัดเตรียมสถานวันพระราชพิธีฯ นิคมสหกรณ์ได้รับงบประมาณ แห่งละ 20,000 บาท เพื่อให้

จัดเตรียมสถานที่ในวันพระราชพิธี ให้ด าเนินการท าความสะอาดภายในนิคมสหกรณ์ให้เรียบร้อยจัดท าความ
สะอาดโต๊ะหมู่บูชาอาคารส านักงาน ระหว่างวันที่ 20-25 ตุลาคม 2560 

3. กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจ จ านวน 21 ราย ภายใน 14 กันยายน 
2560 เข้าไปกรอกได้ที่เว็บของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

4. การชักหรือแสดงธงชาติ ให้หน่วยงานประดับธงชาติตามวันส าคัญ จ านวน  14 วัน  
5.เชิญชวนท าบุญจัดอาหารว่าง ท่านใดสนใจแจ้งได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 
6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป  เดือนสิงหาคมได้ 94.37%  

 7.ระบบการเบิกจ่ายโดยเบิกจ่ายเข้าบัญชีโดยตรง 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ             
    4.1  ติดตามงาน นโยบายรัฐบาล/รายงานผลการปฏิบัติงาน  

   นายอาทร ชัยยันต์  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  
(1)โครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ (กจส) 

 ให้ความรู้การรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ สนับสนุนสื่อการเรียนรู้การสหกรณ์ สนับสนุน 
การด าเนินกิจกรรมกลุ่ม ของเกษตรกรในพื นที่  

     1.สร้างเครือข่าย ศพก.ในพื นที่  
       -สหกรณ์การเกษตรชั น 1 ระดับอ าเภอ ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 4  
   2.มีกิจกรรมกลุ่ม 5 กลุ่ม 
   3.ให้ความรู้ครบวงจร  9 อ าเภอ จ านวน 540 ราย  
          4. สร้างสื่อการเรียนการรู้การสหกรณ์  
   5.บูรณาการการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ศพก. หน่วยงานร่วมบูรณาการ 16หน่วยงาน 
   6.จัดท าแผน SC แผนรายปี รายเดือน แผนประจ าศูนย์ 
   (2)โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (กจส) 
   สหกรณ์สีขาว หมายถึง สหกรณ์ท่ีมีการด าเนินงาน ดังนี   
   1.มีระบบงาน  2.มีการควบคุมภายในที่ดี 3.บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้) 4.การด าเนินกิจการธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์เป้าหมาย ในปีงบประมาณ 
2560 สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ ที่มีทุนด าเนินงานเกินกว่า 1,000 ล้านบาท ในจังหวัดสระแก้วมีสหกรณ์ที่เข้า
หลักเกณฑ์โครงการสหกรณ์สีขาว 1 แห่ง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จ ากัด ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เจ้าหน้าที่แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ คือ นางสุนีย์ วารุกะกุล วัตถุประสงค์โครงการฯ  

1.เพ่ือให้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง  



2.เพ่ือส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการบริหารจัดการด้วยการน าหลักธรรมาภิบาลและมีการ 
ปฏิบัติถือใช้อย่างเคร่งครัด และด าเนินงานโดยยึดหลักความเป็นสหกรณ์ 

3.เพ่ือให้สหกรณ์ตระหนักถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของธรรมาภิบาลและมีการปฏิบัติ 
ในทุกระดับ ทั งกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิก  

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 
1.สร้างให้เกิดความน่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับในวงการธุรกิจ เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย  
2.การมีส่วนร่วมของสมาชิกเพ่ิมขึ น ก่อให้เกิดศรัทธาและรักองค์กร 
3.เพ่ิมภูมิคุ้มกันที่ดี เพ่ิมโอกาสในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนมั่นคง 
4.เพ่ิมโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ 

   เกณฑ์การประเมิน 
หลักท่ี1 หลักประสิทธิผล/หลักท่ี2 หลักประวิทธิภาพ/หลักท่ี3 หลักการตอบสนอง/ 

หลักที่4 หลักภาระรับผิดชอบ/หลักที่ 5 หลักความโปร่งใส/หลักที่6 หลักการมีส่วนร่วม/หลักที่ 7 หลักการมอบ
อ านาจ/หลักที่ 8 หลักนิติธรรม/หลักที่9 หลักความเสมอภาค  การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี
2560 ในปีแรก จะท าหารประเมินเพ่ือบ่งบอกถึงความมีธรรมาภิบาลและวัตถุประสงค์ความเป็นสหกรณ์ (เป็นคน
ดี) จ านวน 4 หลัก ได้แก่ หลักท่ี 4-8  

การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี2561 ในปีสอง น าสหกรณ์ที่ผ่านประเมิน 
ในปีแรกมามาท าการประเมินให้ครบทั ง 9 หลัก เพ่ือบ่งบอกถึงความสามารถในการบริหารจัดการ (เป็นคนดีและ
คนเก่ง) 
 

(3)โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (9 ศูนย์) (กจส) 
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
  - ถ่ายทอดความรู้การรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์  
  -ตรวจเยี่ยมและประเมินมาตรฐาน ศูนย์ ศพก. ระดับ A จ านวน 3 ศูนย์ คือ อ.เมือง 

    สระแก้ว,อ.โคกสูง และอ.วังสมบูรณ์ ระดับ B จ านวน 6 ศูนย์ 
 - สนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายการผลิตและตลาดสินค้า/สื่อการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ 

 ประจ า ศพก. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตรให้แก่
ศูนย์ ทั ง 9 ศูนย์ ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาศูนย์ ศพก. ครบทั ง 9 ศูนย์  

(4) โคบาลบูรพา 
1. เลี ยงแม่เนื อ ผลิตลูก  เป้าหมาย เกษตรกร 3,000 ราย รายละ 5 ตัวๆ ละ  

30,000.- 15,000.- ตัว X 30,000.- บาท = 450,000,000.-บาท 450 ล้านบาท  แปลงหญ้า  รายละ 5 
ไร่ ๆ ละ 2,000.-บาท ค่าก่อสร้างโรงเรือน รายละ 50,000.-บาท กู้กองทุนสงเคราะห์  คืนโคนม เพศเมีย อายุ 
12 เดือน 5 ตัวแรก คืน ธนาคารโคกระบือ  ปลูกพืชขยายพันธ์แทนนาข้าว รายละ 5 ไร่ 

 2. ปลูกพืชอาหารสัตว์ จ าหน่าย แปลงใหญ่ 25 กลุ่ม  กลุ่มละ 400 ไร่  เกษตรกร 
1,000 ราย อุดหนุนค่าปัจจัยการผลิต ไร่ละ 2,000.-  รถแทรกเตอร์กลุ่มละ 1 คันๆ ละ 750,000.-  

- เครื่องตัด / สับ พืชอาหารสัตว์ กลุ่มละ 1 เครื่องๆ ละ 170,000.-  
- พ่วงท้ายติดแทรกเตอร์ กลุ่มละ 1 พ่วงๆ ละ 300,000.-บาท 
3. เลี ยงแพะ ในพื นที่แล้ง 10 กลุ่ม /จ านวน 100 ราย 

อุดหนุนพันธุ์แพะเนื อ รายละ 32 ตัว 
- เพศเมีย 30 ตัวละ 4,000.-  เพศผู้ 2 ตัวละ 6,000.- รวม 132,000.-บาท/ราย 

อุดหนุนแปลงพืชอาหารสัตว์รายละ 3 ไร่ๆ ละ 2,000.-  
- 6,000.-บาท/ราย ค่าก่อสร้างโรงเรือน 100,000.-บาท/ราย  
- เงินกู้ปลอดดอก (กองทุนสงเคราะห์) 

คืนลูกแพะเพศเมีย 6 เดือนคืน 32 ตัวแรก ปลูกพืชอาหารสัตว์แทนนาข้าวรายละ 3 ไร่ 



4.โรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน GMP ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี จ านวน 1 โรง 
5. จัดตั งสหกรณ์ “สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาสระแก้ว จากัด” 
5.1 สมาชิกแรกตั ง 200 คน เกษตรกรเลี ยงแม่โคเนื อ 150 คน เกษตรกร ปลูกพืช 

อาหารสัตว์ 20 คน เกษตรกร เลี ยงแพะ 30 คน เพ่ือปรับเปลี่ยนพื นที่ไม่เหมาะสม จะมีเกษตรกรปรับเปลี่ยน
อาชีพจากการปลูกข้าว เพ่ือปรับเปลี่ยนมาเป็นเกษตรกรเลี ยงสัตว์ ซึ่งจะเข้าสู่ โคบาลบูรพา แผนระยะยาว 5 ปี  
(ปี2560-2564) โดยปี2560 เป็นปีแรก ที่จะด าเนินงาน โคบาลบูรพา โดยมีเป้าหมาย  

1.เกษตรกรเลี ยงโคเนื อจ านวน 6,000 ราย โคเนื อจ านวน 30,000 ตัว 
2.เกษตรกรเลี ยงแพะ จ านวน 100 ราย แพะจ านวน 32,000 ตัว ผลลัพธ์ โคบาล 

บูรพา  เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหา แหล่งน  าไม่เพียงพอท าให้ผลผลิตตกต่ า รัฐบาล 
ได้พิจารณาแล้วว่า โครงการโคบาลบูรพา สามารถปรับเปลี่ยนอาชีพและพื นที่ที่ต้องอาศัยแหล่งน  าโดยปรับเปลี่ยน
มาเป็นการเลี ยงปศุสัตว์แทน โดยเข้าสู่ การจัดตั งไปแล้ว 3 แห่ง  ดังนี    

1.สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาอรัญประเทศ จ ากัด จัดตั งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560  
มีสมาชิกแรกตั ง 57 คน มูลค่าหุ้นแรกเข้า 5,700.- บาท ตั งอยู่ เลขที่ 14 หมู่ 1 ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.
สระแก้ว โดยนายโกยูร ถายาเดช เป็นประธานสหกรณ์  

2.สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาวัฒนานคร จ ากัด จัดตั งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560  
มีสมาชิกแรกตั ง 70 คน มูลค่าหุ้นแรกเข้า 7,000.- บาท ตั งอยู่ เลขท่ี 171 หมู่ 8 ต.หนองหมากฝ้าย  
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยนางสาวสุพรรณี คนซื่อ เป็นประธานสหกรณ์  

3.สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาโคกสูง จ ากัด จัดตั งเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560  
มีสมาชิกแรกตั ง 35 คน มูลค่าหุ้นแรกเข้า 3,500.- บาท ตั งอยู่ เลขท่ี 187 หมู่ 6 ต.หนองม่วง  
อ.โคกสูง จ.สระแก้ว โดยนายทองสา  ถาวรสาลี เป็นประธานสหกรณ์  
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.2  ติดตามงาน นโยบายรัฐบาล/รายงานผลการปฏิบัติงาน 

นายสมรัก  จันทร์ตะลิ  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า   
(1)โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (กบส)  เกษตรกร 69 ราย  อ าเภอวังน  าเย็น  
1. จัดพบปะ 5 ประสานในพื นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร อ.วังน  าเย็น  จ.สระแก้ว วันที่ 2-15 มีนาคม 2560  

   - เกษตรกร Call ต้นก าเนิด จ านวน 32 ราย  
   - ปราชญ์เกษตร/ศพก./เกษตรกรต้นแบบ  จ านวน 7 ราย  
   - ส่วนราชการ จ านวน 3 ราย    

2.จัดท าแผนการผลิตและสนับสนุนปัจจัยการผลิต  จ านวน 32 ราย  
3.เกษตรกรลงมือท าตามแผนการผลิตในแปลงตนเอง 

   -ปราชญ์ลงพื นที่ติดตามเยี่ยมเยียน  จ านวน 7 ราย 
   -เกษตรกรที่ได้รับการติดตามเยี่ยมเยียน  จ านวน 32 รายการ  

 (2)โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกเกษตรกร (กบส) 
จังหวัดสระแก้ว ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 78 ราย วงเงินกู้ 3,900,000.- 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ 12 แห่ง แบ่งเงิน 7 สหกรณ์ 5 กลุ่มเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การขอกู้ ขุดสระ 38 ราย  เจาะบ่อบาดาล 38 ราย ปรับปรุงบ่อ 1 ราย  จัดหาอุปกรณ์ 1 ราย  ผลลัพธ์ สมาชิกมี
น  าใช้ในการเกษตร ในการปลูกพืช และมีแหล่งน  าส าหลับเกษตรผสมผสาน ประมาณ 1,537ไร่  
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.3  ติดตามงาน นโยบายรัฐบาล/รายงานผลการปฏิบัติงาน 
นางสาวสุจิตตรา ภูลายขาว ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  

(1) โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กพส) 



 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
(2)โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  

 
1.แปลงใหญ่ ปี2559 ผ่านการขึ้นทะเบียน จ านวน 4 แปลง  
 1.1 แปลงใหญ่มันส าปะหลัง ต าบลหนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ เกษตรกร 51 ราย 
 1.2 แปลงใหญ่มันส าปะหลัง ต าบลหนองน  าใส อ.วัฒนานคร  เกษตรกร 50 ราย 
 1.3 แปลงใหญ่มันส าปะหลัง ต าบลวังสมบูรณ์ อ.วังสมบรูณ์  เกษตรกร 50 ราย 
 1.4 แปลงใหญ่ข้าวบ้านจิก   ต าบลวัฒนานคร อ.วัฒนานคร  เกษตรกร 51 ราย 
2.แปลงใหญ ่ปี2560 ผ่านการขึ้นทะเบียน จ านวน 7 แปลง 
 2.1 แปลงใหญ่ข้าว สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จ ากัด   เกษตรกร 50 ราย 
 2.2 แปลงใหญ่ข้าวพันธุ์ดี สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จ ากัด เกษตรกร 35 ราย 
 2.3 แปลงใหญ่ข้าวโพดหวาน สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จ ากัด เกษตรกร 30 ราย 
 2.4 แปลงใหญ่ผักปลอดภัย  สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จ ากัด เกษตรกร 35 ราย 
 2.5 แปลงใหญ่ผักปลอดภัย  สหกรณ์นิคมสระแก้ว จ ากัด  เกษตรกร 73 ราย 
 2.6 แปลงใหญ่ผู้ปลูกล าไย   สหกรณ์นิคมวังน  าเย็นหนึ่ง จ ากัด  เกษตรกร 35 ราย 
 2.7 แปลงใหญ่ข้าว     สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ จ ากัด  เกษตรกร 30 ราย 
ผ่านการรับรองของคณะกรรมการขับเคลื่อนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดสระแก้ว 
จ านวน 7 แปลง  
3.แปลงเตรียมความพร้อม  จ านวน 5 แปลง 
 3.1 แปลงเตรียมความพร้อมจิ งหรีด   ต าบลศาลาล าดวน อ.เมืองสระแก้ว  เกษตรกร 30 ราย 
 3.2 แปลงเตรียมความพร้อมล าไย         อ.วังน  าเย็น  เกษตรกร 25 ราย 



 3.3 แปลงเตรียมความพร้อมล าไย         อ.เขาฉกรรจ์  เกษตรกร 25 ราย 
 3.4 แปลงเตรียมความพร้อมปาล์มน  ามัน อ.วัฒนานคร  เกษตรกร 20 ราย 
 3.5 แปลงเตรียมความพร้อมสมุนไพร    ต าบลคลองไก่เถ่ือน  อ.คลองหาด  เกษตรกร 50 ราย 

 (3)โครงการเกษตรอินทรีย ์ 

 
(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายและศูนย์

กระจายสินค้า   

 
 
(5)โครงการพัฒนาสหกรณ์ชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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(5)โครงการพัฒนาสหกรณ์ชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 
(6)โครงการยกระดับรวมซื้อ-รวมขายของกลุ่มเกษตรกร 

 
 
(7)โครงการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าในสหกรณ์การเกษตร 
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(8) โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

 
 
(9) โครงการสร้างเครื่อข่ายพัฒนาการผลิตการตลาดมันส าปะหลัง 

 
 
(10)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผักปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
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(11)โครงการพัฒนาการด าเนินธุรกิจและสินค้าผู้ เลี้ยงโคนมภายใต้เชื่อมโยง
เครือข่าย และการตลาดภายในห่วงโซ่การผลิตนมทั้งระบบ 

 
 
(12)โครงการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มุ่งสู่ความยั่งยืน 

 
(13)โครงการสินค้าสหกรณ์ ร่วมใจช่วยเกษตรกร 
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(14)โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร 

 
 
(14) ติดตามปริมาณธุรกิจสหกรณ์  

 
 



 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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4.4  ติดตามงานรายงานผลการปฏิบัติงาน/การช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

นางสาวไฉไล พงษ์อุดมกุล  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  
1.การช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 
   

  2.รายงานการตรวจการประจ าปี 60 (เดี่ยว)   

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/ระดับ ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน ส่งรายงาน 

1 
นางสุนีย์  วารุกะ
กุล 

เจ้าพนักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์
อาวุโส 

1.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว  จ ากัด / 
21 มี.ค.
60 

2.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุสระแก้ว จ ากัด / 7 มี.ค.60 

3.สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัด / 9 มี.ค.60 

   สระแก้ว  จ ากัด     

4.สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.12 พัน1 รอ. จ ากัด / 
14 มี.ค.
60 

5.สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารราบที่ 2      



   กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ จ ากัด / 
16 มี.ค.
60 

6.สหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครู / 
20 มี.ค. 
60 

   สระแก้ว จ ากัด     

7.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า     

   ธ.ก.ส. สระแก้ว จ ากัด / 
30 มี.ค.
60 

8.สหกรณ์การเกษตรคลองน  าเขียว  จ ากัด /   

9.สหกรณ์ประดิษฐ์กรรมไม้จังหวัดสระแก้ว       

   จ ากัด / 
29 มี.ค.
60 

 
 

2 

นายชนะสิทธิ์  
ธนะดิษฐวรางกูร 

นักวิชาการสหกรณ์
ช านาญการ 

1.สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้าน     

   พระเพลิง  จ ากัด     

2.สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยเขา     

   ฉกรรจ์ จ ากัด     

3.สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทย     
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   อ าเภอเมืองสระแก้ว จ ากัด     

   

4.สหกรณ์การเกษตรเขาสามสิบ จ ากัด     
5.สหกรณห์ัตถกรรมผลติภณัฑ์ไมว้ังน  าเย็น   จ ากัด     

3 
นางสมถวิล       
ชัยยันต์ 

เจ้าพนักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์
อาวุโส 

1.สหกรณ์การเกษตรวังน  าเย็น  จ ากัด / 
14 กพ.
60 

2.สหกรณ์โคนมวังสมบูรณ์  จ ากัด / 
21 กพ. 
60 

3.สหกรณ์เคหสถานเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ / 
23 มี.ค.
60 

   จ ากัด     

4.สหกรณ์การเกษตรทุ่งมหาเจริญ  จ ากัด / 8มี.ค.60 

5.สหกรณ์การเกษตรพัฒนาป่าเขาฉกรรจ์ / 9กพ.60 

   โนนสาวเอ้ 123 จ ากัด     

6.สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนาสระแก้ว   / 7มี.ค.60 

   จ ากัด     

7.สหกรณ์โคขุนสระแก้ว นทพ.สระแก้ว  / 
16 กพ.
60 

   จ ากัด     

4 
นายสมบัติ           
หุตะเจริญ 

เจ้าพนักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์
ช านาญงาน 

1.สหกรณ์ชาวไร่อ้อยสระแก้ว  จ ากัด / 
2 มี.ค. 
60 

2.สหกรณส์ตรีและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว   จ ากัด 
/ 

16 มี.ค.
60 



3.สหกรณ์บริการเดินรถสระแก้ว  จ ากัด / 
2 มี.ค. 
60 

4.สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว  จ ากัด / 
17 มี.ค. 
60 

5.สหกรณ์วังทองมิตรเกษตร  จ ากัด / 7 มี.ค.60 

6.สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยต าบล / 
14 มี.ค.
60 

   สระขวัญ จ ากัด     

5 
นางสาวสุพรรษา 
พิมพ์เสนา 

นักวิชาการสหกรณ์
ปฏิบัติการ 

1.สหกรณผ์ู้เลี ยงโคเนื อ-โคขุน วังสมบูรณ์ จ ากัด / 
22 มี.ค. 
60 

2.สหกรณส์วนยางพาราสระแก้ว จ ากัด 
/ 

27 มี.ค.
60 

6 
นางสาวอรทิน      
ศรีสวาท 

นักวิชาการสหกรณ์
ช านาญการ 

1.สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ  จ ากัด     

2.สหกรณ์การเกษตรนิคมฯคลองน  าใส จ ากัด     

3.สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวน     

   ชายแดน ที่ 12 จ ากัด / 
17ม.ค.
60 

4.สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสุรสิงหนาท   จ ากัด 
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11ม.ค.
60 

5.สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.12 พัน 3 รอ. จ ากัด / 
12ม.ค.
60 

7 
นายตฤณ         
วงค์สุรินทร์ 

นักวิชาการสหกรณ์
ปฏิบัติการ 

1.สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด / 
23 กพ.
60 

2.สหกรณ์การเกษตรเขาพรมสุวรรณ์  จ ากัด / 
21 กพ. 
60 

3.สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 03  จ ากัด / 3 กพ. 60 

4.สหกรณ์การเกษตรเขื่อนพระปรง จ ากัด / 
27 กพ.
60 

5.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดนิจังหวัดสระแก้ว 
จ ากัด / 

15 กพ.
60 

8 
นายกิติพันธ์        
มณีโชติ 

นักวิชาการสหกรณ์
ปฏิบัติการ 

1.สหกรณ์การเกษตรคลองหาด  จ ากัด / 8 กพ. 60 

2.สหกรณ์ปาล์มน  ามันสระแก้ว  จ ากัด / 8 มี.ค.60 

3.สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 05   / 
14 กพ.
60 

   จ ากัด     

4.สหกรณ์การเกษตรบ้านเขาดิน  จ ากัด / 9 กพ. 60 

5.สหกรณ์เดินรถชายแดนคลองหาด จ ากัด / 9 มี.ค.60 

6.สหกรณ์ไม้ผลคลองหาด จ ากัด / 9 มี.ค.60 

9 
นางเยาวดี       
บุญประสาน 

นักวิชาการสหกรณ์
ปฏิบัติการ 

1.สหกรณ์การเกษตรตาพระยา  จ ากัด / 
27-28
กพ.60 

2.สหกรณ์การเกษตรบ้านทัพไทย  จ ากัด / 1ก.พ.60 

3.สหกรณ์ดอกแก้วออร์คิด  จ ากัด / 10กพ.60 



4.สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.12 พัน 2 รอ.จ ากัด / 
19ก.พ.
60 

5.สหกรณ์การเกษตรคลองทราย  จ ากัด / 6ก.พ.60 

6.สหกรณ์การเกษตรต าบลหนองน  าใส จ ากัด / 8ก.พ.60 

10 
นายพงศธร         
ชาลีนิวัฒน ์

นักวิชาการสหกรณ์
ปฏิบัติการ 

1.สหกรณ์ศุภนิมิตร่วมใจพัฒนาอรัญประเทศ          

   จ ากัด / 
21 ก.พ. 
60 

2.สหกรณ์เคหสถานชุมชนเมืองอรัญ  จ ากัด / 
9 ก.พ. 
60 

3.สหกรณ์เดินรถยนต์วัฒนานคร  จ ากัด / 
14 ก.พ.
60 

4.สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง  จ ากัด / 8 กพ. 60 

11 
นายณัฎฐพงศ์  
เจริญรัมย์ 

นักวิชาการสหกรณ์
ปฏิบัติการ 

1.สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยชัน  จ ากัด 
    

12 
นางรุ่งนภา      
สุวรรณสุข 

นักวิชาการสหกรณ์
ช านาญการพิเศษ 

๑.สหกรณ์โคนมวังน  าเย็น  จ ากัด / 23กพ.60 

๒.ชุมนุมสหกรณ์ผู้เลี ยงโคนมและแปรรูป      

   ผลิตภัณฑ์นม(2010) จ ากัด     

13 
นายมงคล      
ธัญญการ 

 
 
เจ้าพนักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์
อาวุโส 

1.สหกรณ์นิคมวังน  าเย็นสอง  จ ากัด 
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2.สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์     

   โคนมวังน  าเย็น จ ากัด     

14 
นายอุดม  บุญ
สรวง 

เจ้าพนักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์
ช านาญงาน 

1.สหกรณ์นิคมวังน  าเย็นหนึ่ง  จ ากัด 

    

15 
ว่าที่ร้อยโทสราวุธ  
นาคพงษ์ 

นักวิชาการสหกรณ์
ช านาญการ 

๑.สหกรณ์นิคมสระแก้ว  จ ากัด 
    

 

3.ตรวจการพิเศษ (เดี่ยว) 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

  4.5 ติดตามงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน ของนิคมสหกรณ์วังน้ าเย็น  
นางรุ่งนภา  สุวรรณสุข ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  
4.6.1 การออกหนังสือรับรองประโยชน์ที่ดิน กสน3,กสน5 

ทะเบยีนคมุการสง่รายงานการตรวจการพเิศษ (เดีย่ว)

ก ำหนดสง่ ตรวจวนัที่

1 นางสนุยี ์ วารกุะกลุ เจา้พนักงานสง่เสรมิสหกรณ์อาวโุส สหกรณ์การเกษตรคลองน ้าเขยีว จ ากัด 28 ก.พ. 60 28 ก.พ. 60

2 นายณรงคช์ยั เทยีนทอง เจา้พนักงานสง่เสรมิสหกรณ์อาวโุส สหกรณ์การเกษตรเมอืงสระแกว้ จ ากัด 10 ก.ย.59 9 ก.ย. 59

3 นางสมถวลิ ชนัยันต์ เจา้พนักงานสง่เสรมิสหกรณ์อาวโุส สหกรณ์ประดษิฐกรรมไมจั้งหวดัสระแกว้ จ ากัด 10 ก.ย.59 9 ก.ย. 59

4 นายสมบตั ิหตุะเจรญิ เจา้พนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ช านาญงาน สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยต าบลสระขวญั จ ากัด 15 ก.พ. 60 -

28 ก.พ. 60 -

5 นายชนสทิธิ ์ธนะดษิฐวรางกรู นักวชิาการสหกรณ์ช านาญการ สกก.เพื่อเกษตรกรไทยอ าเมอืงสระแกว้ จ ากัด 5 ม.ค. 60 -

21 ก.พ. 60 -

สง่รำยงำน
ท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ ตรวจสอบกิจกำรและฐำนะกำรเงิน



 
4.5.2 โครงการตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ (Co-op Market) 

 
4.5.3 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื นที่นิคมสหกรณ์  

 
4.5.4   โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในอินทรีย์สหกรณ์ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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  4.6 ติดตามงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน ของนิคมสหกรณ์สระแก้ว 
  ผู้แทน ผอ.นิคมสหกรณ์สระแก้ว ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 

4.6.1 การออกหนังสือรับรองประโยชน์ที่ดิน กสน3,กสน5 

 
4.6.2  โครงการตลาดเกษตรของสหกรณ์(Co-op Market) 

 
4.6.3  โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื นที่นิคมสหกรณ์ 



 
4.6.4 โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในอินทรีย์สหกรณ์  

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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  4.7  ติดตามงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
  ผู้แทน ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

      4.9 ติดตามงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 



  นางสาวอรทิน  ศรีสวาท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 

   
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง การพิจารณาสั่งการ 
   นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  
   5.1 การจัดกิจกรรมเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
   ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ ฝ่ายบริหารทั่วไป ท าโครงการปลูกดอกดาวเรืองร่วม
กิจกรรมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ณ ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ และแจ้งทุกกลุ่มงานร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว 
มติที่ประชุม รับทราบและให้ทุกกลุ่มงานด าเนินการตามบัญชาของประธานที่ประชุม 

5.2 รายงานวาระการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์และชุมนุม 
สหกรณ์ 

ประธานที่ประชุมสั่งการให้ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจสอบวาระการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ ทุกสหกรณ์  
มติที่ประชุม รับทราบและให้ทุกกลุ่มงานด าเนินการตามบัญชาของประธานที่ประชุม 

5.3 เตรียมการจัดงานประชุมติดตามผลการปฎิบัติงานส านักงานสหกรณ์ ปี2560
ระดับเขตตรวจราชการครั้งที่ 3   

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ ฝ่ายบริหารทั่วไป ด าเนินการจัดท าโครงการและแบ่ง
งานด้านต้อนรับแขกให้กลุ่มงานช่วยรับผิดชอบ  
มติที่ประชุม รับทราบและให้ทุกกลุ่มงานด าเนินการตามบัญชาของประธานที่ประชุม 

5.4 เตรียมการจัดประชุมรับนโยบายจากท่าน ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์  

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ ฝ่ายบริหารทั่วไป ด าเนินการจัดเตรียมห้องประชุมเพ่ือ
รับนโยบายอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์   
มติที่ประชุม รับทราบและให้ทุกกลุ่มงานด าเนินการตามบัญชาของประธานที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  

 -ไม่มี- 



   

ปิดประชุม เวลา 17.00 น. 
 

 

     (ลงชื่อ)          ประธานในที่ประชุม 
                (นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี) 

           สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
 

(ลงชื่อ)        ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                       (นายธีรพงษ์  ทรัพย์ธานินทร์)    
                                                      นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

            หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
    
 

(ลงชื่อ              ผู้จดรายงานการประชุม 
            (นางสาวนีรนุช พูลเมือง) 

                                                                   เจา้พนักงานธุรการ 
 

 

 

 

 

 


