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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ละอ านาจหนຌาทีไของหนวยงาน 

 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว มีดังนีๅ 
 วิสัยทัศน์ ิVisionี 

มุงพัฒนาสหกรณ์ละกลุมกษตรกร฿หຌขใมขใง ปຓนหลงพืชพลังงาน อาหารปลอดภัย 

 พันธกิจ  ิMission) 

          ประกอบดຌวยภารกิจส าคัญ  5  ประการ 

ภารกิจทีไ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ภารกิจทีไ 2 การบริการละการสงสริมสหกรณ์ละกลุมกษตรกร 

ภารกิจทีไ 3  การบูรณาการระหวางหนวยงาน 

ภารกิจทีไ 4  การสริมสรຌางคุณภาพชีวิต  ศรษฐกิจละสังคม 

ภารกิจทีไ  5  การนิทศงานละการติดตามประมินผล 

 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว มีอ านาจหนຌาทีไดังตอเปนีๅ 
1) ด านินการกีไยวกับงานดຌานกฎหมายวาดຌวยสหกรณ์ กฎหมายวาดຌวย การจัดทีไดินพืไอการครอง 

ชีพ ละกฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌอง 
2) สงสริมละพัฒนางานสหกรณ์ทุกประภทละกลุมกษตรกร 

3) สงสริม ผยพร ละ฿หຌความรูຌกีไยวกับอุดมการณ์ หลักการ ละ วิธีการสหกรณ์ ฿หຌกบุคลากร 
สหกรณ์ กลุมกษตรกร ละประชาชน ทัไวเป 

4) สงสริมละพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ละกลุมกษตรกร 

5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืไน ทีไกีไยวขຌองหรือทีไเดຌรับ 
มอบหมาย 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระกຌว ิพ.ศ. 25ๆแ - 256ไ) ิยุทธศาสตร์จังหวัดสระกຌวี 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 1 สริมสรຌางกระบวนการรียนรูຌละสภาพวดลຌอมของประชาชน฿หຌสามารถ
ปรับตัว ประกอบอาชีพละมีสภาพวดลຌอมละคุณภาพชีวิตทีไดี 

กลยุทธ์ 
1. สงสริมการด ารงชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 
2. สริมสรຌางความขຌมขใง฿หຌสถาบันครอบครัวละชุมชน การประพฤติตนตามหลักศาสนา 
3. มีอนามัยสิไงวดลຌอมละสุขภาวะทีไดี รวมทัๅงการปງองกันละปราบปรามยาสพติด 
4. สงสริมอาชีพ รายเดຌ การมีงานท าละมีสวัสดิการ 
5. พัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐาน฿หຌมีความสมบูรณ์ พืไอ฿หຌประชาชนมีรายเดຌละคุณภาพชีวิตดีขึๅน 
6. สงสริมการอนุรักษ์ละพัฒนาคุณภาพสิไงวดลຌอมดยการมีสวนรวมของชุมชน 
7. ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ทัๅง฿นละนอกระบบ 
8. สงสริมละพัฒนาครงการตามนวพระราชด าริ 
9. พิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ฿นการบริหารละ฿หຌบริการประชาชน 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ  2 ปรับปรุงปัจจัยละกระบวนการผลิตสินคຌากษตรปลอดภัย฿หຌเดຌคุณภาพ
มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาหลงนๅ า ละระบบชลประทาน ตลอดจนฟຕนฟู ละปรับปรุงดิน฿หຌมีความอุดมสมบูรณ์พิไมขึๅน 
2. สงสริมอุตสาหกรรมการปรรูปละบรรจุภัณฑ์พืไอพิไมมูลคา 
3. พัฒนาคุณภาพผลผลิต฿หຌปลอดภัยเดຌมาตรฐานสากล 
4. สรຌางมูลคาพิไมของสินคຌากษตร ดยการสนับสนุนการวิจัยละพัฒนาทคนลยี฿นการปรับปรุงคุณภาพ 

ชนิด ละราคาของสินคຌากษตร฿หຌมีมูลคาพิไมขึๅน 
5. ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคຌากษตรสูมาตรฐานสากล ดຌวยการถายทอดความรูຌกกษตรกร  

พืไอปรับปรุงปัจจัยการผลิต฿หຌมีประสิทธิภาพ ชน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การจัดหาพันธุ์พืชละสัตว์ทีไดี พืไอ
ลดการ฿ชຌสารคมี 

6. สงสริมระบบการปลูกพืชปศุสัตว์ ละประมงทีไปลอดภัย ชน กษตรทฤษฎี฿หม ละกษตรผสมผสาน 
7. สงสริมการประชาสัมพันธ์ละการตลาดกษตรปลอดภัย ทัๅง฿นประทศละตางประทศ 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ  3 ฟຕนฟูหลงทองทีไยว ฿หຌมีความปลอดภัย ละปรับปรุงสิไงอ านวยความสะดวก
สริมสรຌางสภาพวดลຌอม฿หຌอืๅอตอการปຓนหลงทองทีไยวชิงนิวศละชืไอมยงอารยธรรมบราณ 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาสิไงอ านวยความสะดวกละบริการดຌานการทองทีไยว฿หຌพียงพอละเดຌมาตรฐานปลอดภัย  

ถูกสุขลักษณะ ฿นราคาทีไหมาะสม ยุติธรรม฿หຌกับนักทองทีไยว 
2. สงสริมครือขายภาคประชาชน฿หຌขຌามามีสวนรวมดຌานการทองทีไยวละสรຌางครือขายชืไอมยงการ

ทองทีไยว ทัๅง฿นละตางประทศ 
3. พัฒนาศักยภาพหลงทองทีไยวดຌวยการฟຕนฟูละจัดระบียบ฿หຌคงสภาพการปຓนหลงทองทีไยว  

ทีไสวยงามละหลากหลายดยฉพาะดຌานวัฒนธรรมละประวัติศาสตร์ 
4. พัฒนาระบบฐานขຌอมูลสารสนทศดຌานการทองทีไยว 
5. ประชาสัมพันธ์ชิงรุกพืไอสงสริมการทองทีไยว 
6. สงสริมพัฒนาบุคลากรดຌานการทองทีไยวละผูຌประกอบการธุรกิจดຌานการทองทีไยว 
7. พัฒนากิจกรรมละรูปบบการทองทีไยว฿หຌหลากหลาย พืไอพิไมทางลือก฿นการทองทีไยวดยฉพาะ

การพทย์ผนเทยละการชืไอมยงกับอารยธรรมบราณ 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ  4  พิไมประสิทธิภาพระบบครงสรຌางพืๅนฐาน การสงสริมการคຌา  การลงทุน พัฒนา
ศรษฐกิจ การบริหารจัดการดຌานสังคมละสิไงวดลຌอม พืไอรองรับการพัฒนาขตศรษฐกิจพิศษสระกຌว 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานพืไอรองรับการลงทุน การจราจร ละการขนสงสินคຌา฿นการปຓนขตศรษฐกิจ

พิศษสระกຌว ทัๅงการกอสรຌางละขยายชองทางถนนละระบบรางชืไอมยงกับจังหวัด฿กลຌคียง ละ
ประทศพืไอนบຌาน 

2. สงสริมละสรຌางบรรยากาศ฿นการคຌา การลงทุน ละชักจูง฿หຌผูຌประกอบการ นักลงทุน  มาด านินกิจการ
฿นขตศรษฐกิจพิศษสระกຌว 

3. อ านวยความสะดวกดຌานการคຌาชายดน พิธีการศุลกากร การตรวจคนขຌามือง การสรຌางคลังสินคຌา ละ
การอนุญาต฿หຌ฿ชຌรงงานตางดຌาว ดยด านินการ฿หຌเดຌมาตรฐานปຓนสากล มีประสิทธิภาพ ประหยัด 
รวดรใว มีคุณภาพ ลดขัๅนตอน ละทันวลา 

4. พัฒนาระบบการ฿หຌบริการสุขภาพละการศึกษา ผลิตละพัฒนาฝมือรงงานของบุคลากร฿หຌตรงตาม
ตลาดรงงาน 

5. ตรียมการรองรับกับการปลีไยนปลง฿นการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพการอยูอาศัย การพัฒนา
คุณภาพชีวิตทีไจะกิด฿นขตศรษฐกิจพิศษสระกຌว 

6. พัฒนาระบบฐานขຌอมูลดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ผังมือง การคຌา การลงทุน รงงาน สาธารณสุข ละ
สิไงวดลຌอม฿นขตศรษฐกิจพิศษสระกຌว รวมทัๅงการจัดตัๅงศูนย์บริการบใดสรใจ 
 ิOne Stop Service - OSS) 

7. ตรียมการรองรับการตัๅงนิคมอุตสาหกรรม฿นขตศรษฐกิจพิศษสระกຌว฿หຌปຓนอุตสาหกรรมชิงนิวศ 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ  5  สริมสรຌางความมัไนคงพืไอการพัฒนาพืๅนทีไจังหวัดชายดน 

กลยุทธ์ 
1. สริมสรຌางความมัไนคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม฿นพืๅนทีไจังหวัดชายดน 
2. สริมสรຌางความสัมพันธ์ทีไดี฿นระดับทຌองถิไนกับประทศพืไอนบຌาน 
3. สริมสรຌางคนละชุมชน฿หຌมีจิตส านึก รูຌตระหนัก฿นดຌานความมัไนคง 
4. พัฒนาระบบฐานขຌอมูลดຌานความมัไนคง ฿หຌมีความครบถຌวนสมบูรณ์สามารถ฿ชຌงานเดຌทันที 

ละชืไอมยงกับฐานขຌอมูลของหนวยงานตาง โ 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

ขຌอมูลพืๅนฐานของหนวยงาน 
 

 ผูຌวาราชการจังหวัดสระกຌว 
 

 
 

ผูຌวาราชการจังหวัดสระกຌว เดຌก  นายพรพจน์  พใญพาส 
ด ารงต าหนงตัๅงต  1 ตลุาคม 25ๆเ – ปัจจุบัน 

 
 สหกรณ์จังหวดัสระกຌว 

 
    สหกรณ์จังหวัดสระกຌว  เดຌก นายพิษณุ  คลຌายจตน์ดี 

ด ารงต าหนงตัๅงต แ มษายน โ55้– ปัจจุบัน 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 ครงสรຌางละบุคลากรของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว บงครงสรຌางบุคลากรออกปຓน แ ฝຆาย ไ กลุมงาน โ นิคมสหกรณ์ 
ละ โ กลุมสงสริมสหกรณ์ ดังนีๅ 

 นายพิษณุ คลຌายจตน์ดีสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

แ. ฝຆายบริหารทัไวเปประกอบดຌวย 

 นายธีรพงษ์  ทรัพย์ธานินทร์     หัวหนຌาฝຆายบริหารทัไวเป 
 ขຌาราชการ จ านวน โ ราย 
 ลูกจຌางประจ า จ านวน 5 ราย 
 พนักงานราชการ จ านวน ใ ราย 
 จຌางหมาบริการ จ านวน ไ ราย 

 

โ. กลุมจัดตัๅงละสงสริมสหกรณ์ประกอบดຌวย 

 นายอาทร ชัยยันต์ ผูຌอ านวยการกลุมจัดตัๅงละสงสริมสหกรณ์ 
 ขຌาราชการ จ านวน ไ ราย 
 พนักงานราชการ จ านวน ใ ราย 

ใ. กลุมสงสริมละพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ประกอบดຌวย 

 นายจักรพรรด์ ศรีประสริฐ ผูຌอ านวยการกลุมสงสริมละพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
 ขຌาราชการ จ านวน โราย 
 พนักงานราชการ จ านวน ไ ราย 

ไ.กลุมสงสริมละพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ประกอบดຌวย 

 นายสมรัก จันทร์ตะลิ ผูຌอ านวยการกลุมสงสริมละพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ 
 ขຌาราชการ จ านวน โ ราย 
 พนักงานราชการ จ านวน ใ ราย 

5. กลุมตรวจการสหกรณ์ประกอบดຌวย 

 นายณรงค์ชัย ทียนทอง ผูຌอ านวยการตรวจการสหกรณ์ 
 ขຌาราชการ จ านวน โ ราย 
 พนักงานราชการ จ านวน 2 ราย 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

ๆ. นิคมสหกรณ์วังนๅ ายในประกอบดຌวย 

 นางรุงนภา สุวรรณสุข  ผูຌอ านวยการนิคมสหกรณ์วังนๅ ายใน 
 ขຌาราชการ จ านวน ใ ราย 
 ลูกจຌางประจ า จ านวน ไ ราย 
 จຌางหมาบริการ จ านวน โ ราย 

็. นิคมสหกรณ์สระกຌวประกอบดຌวย 

 วาทีไรຌอยทสราวุธ นาคพงษ์ ผูຌอ านวยการนิคมสหกรณ์สระกຌว 
 ขຌาราชการ จ านวน โ ราย  
 ลูกจຌางประจ า จ านวน โ ราย 
 จຌางหมาบริการ จ านวน โ ราย 

่. กลุมสงสริมสหกรณ์ แประกอบดຌวย 

 นางสุนีย์ วารุกะกุล จຌาพนักงานสงสริมสหกรณ์อาวุส ผูຌอ านวยการกลุมสงสริมสหกรณ์ 1 
 ขຌาราชการ จ านวน ไ ราย 
 ลูกจຌางประจ า จ านวน โ ราย 

้. กลุมสงสริมสหกรณ์ โ ประกอบดຌวย 

 นายสุรสิทธิ์  วงศ์กาวี นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการรักษาการผูຌอ านวยการกลุมสงสริม
สหกรณ์ โ 
 ขຌาราชการ จ านวน ไ ราย 
 จຌางหมาบริการ จ านวน โ ราย 

  

 รวม บุคลากรของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

  รวมขຌาราชการ   จ านวน     25 ราย 
  รวมลูกจຌางประจ า  จ านวน     1ใ ราย 
  รวมพนักงานราชการ  จ านวน     15 ราย 
  รวมจຌางหมาบริการ  จ านวน     แเ ราย 
  รวมบุคลากรทัๅงสิๅน  จ านวน     6ใ ราย 
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ผลการประมินผลการปฏิบัติงาน 
ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 
ปงบประมาณ พ.ศ. โ55่   สหกรณ์จังหวัด คือนางศศิธร วิศษ 
         ระยะวลาด ารงต าหนง  ่ มกราคม โ55่– โ่ มกราคม โ55้ 
 
ปงบประมาณ พ.ศ. โ55้   สหกรณ์จังหวัด คือ นายพิษณุ  คลຌายจตน์ดี 
         ระยะวลาด ารงต าหนง แ มษายน โ55้ – ปัจจุบัน  
 
ปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆเ    สหกรณ์จังหวัด คือ นายพิษณุ  คลຌายจตน์ดี 
         ระยะวลาด ารงต าหนง แ มษายน โ55้ – ปัจจุบัน 

 

ผลประมินการปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว ฿นภาพรวมของประทศ 
 

ล าดับทีไ 
ิ ห้ร บุล ำดบท่ ด้
จำกกำรปร เมนี 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

ิใ ปยຌอนหลังี 

คะนนของ
หนวยงาน 

คะนนตใม 
คะนน 
สูงสุด 

คะนน 
ตไ าสุด 

คะนน 
ฉลีไย 

5็ 2558 ่้.ไ่ใ แเเ ้้.โไ5 ็้.้โ็ ้โ.แ55 
็่ 2559 ่เ.ใใแ แเเ ้็.็้ไ ่เ.ใใแ ้แ.แๆ็ 
ๆเ 2560 ่เ.่แ่ แเเ ้โ.เๆแ ็เ.เโ็ ่แ.โๆเ 

ทีไมา : กลุมติดตามละประมินผล กองผนงาน กรมสงสรมิสหกรณ์ 

 
 

ผลประมินการปฏิบัติงานของจังหวัดขนาดกลาง 
 

ล าดับทีไ 
ิ ห้ร บุล ำดบท่ ด้
จำกกำรปร เมนี 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

ิโ ปยຌอนหลังี 

คะนนของ
หนวยงาน 

คะนนตใม 
คะนน 
สูงสุด 

คะนน 
ตไ าสุด 

คะนน 
ฉลีไย 

ใใ โ55่ ่้.ไ่ใ แเเ ้ใ.แๆ็ ่เ.เเ้ ้แ.ๆ55 
ไ็ โ55้ ่เ.ใใแ แเเ ้้.แเเ ่เ.ใใแ ้แ.เ็แ 

ทีไมา : กลุมติดตามละประมินผล กองผนงาน กรมสงสรมิสหกรณ์ 

 
3 ป 
ยຌอน
หลัง 
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ผนการปฏิบัติงานละงบประมาณทีไเดຌรับจัดสรร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560 

ผนการปฏิบัติงานละงบประมาณทีไเดຌรับจัดสรร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆเ    
                      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว      

แ. ผนงานพืๅนฐาน ิFunction)     

 ผนงาน พืๅนฐานดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขันของประทศ   
 กิจกรรมหลัก : การพัฒนาทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร     

 กิจกรรมรอง : รายจายพืไอการลงทุนดຌานทคนลยีสารสนทศ   ่ไุ่เเ.เเ  

 กิจกรรมหลัก : สงสริมละพัฒนาสหกรณ์ละกลุมกษตรกรสูความขຌมขใง   
 กิจกรรมรอง : รายจายพืไอการลงทุนส าหรับครุภัณฑ์ละสิไงกอสรຌาง          ๆโุ้โเเ.เเ  
 

 กิจกรรมหลัก : บุคลากรภาครัฐกรมสงสริมสหกรณ์      
 กิจกรรมรอง : บุคลากรภาครัฐกรมสงสริมสหกรณ์ แไ อัตรา        ใุแุ้่เแเ.เเ  
 กิจกรรมรอง : คาชาบຌาน แใ อัตรา             ใ่แุ่เ่.เเ  
 กิจกรรมรอง : ประกันสังคม  แไ อัตรา             แโุ้ไใ่.เเ 
 กิจกรรมหลัก : สงสริมละพัฒนาสหกรณ์ละกลุมกษตรกรสูความขຌมขใง   
 กิจกรรมรอง : พัฒนาสหกรณ์ปราดปรืไอง ็เ ราย     ใไุๆเเ.เเ  
 กิจกรรมรอง : สงสริมสหกรณ์/กลุมกษตรกรตามระบบ CPS        ใุโแเุ็่เ.เเ 
 กิจกรรมรอง : ก ากับ ดูล ละคุຌมครองระบบสหกรณ์              ่ๆุ็เเ.เเ  
 กิจกรรมรอง : ครงการกษตรทฤษฎี฿หม                 ใ5ุ5เเ.เเ  
 กิจกรรมรอง : ครงการสินชืๅอพืไอรวบรวมขຌาว ปโ55้/ๆเ             โ็ุใเเ.เเ  
 กิจกรรมรอง : ครงการขับคลืไอนปรัชญา฿นขตนิคมสหกรณ์            แไเุ้เเ.เเ 
 กิจกรรมรอง : ครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์วางผนทางการงินรุนโ           โใุ้ๆเ.เเ  
 กิจกรรมรอง : ครงการสริมสรຌางคุณภาพการ฿หຌบริการของสหกรณ์บริการ           ไุ่เเเ.เเ  
 กิจกรรมรอง : ครงการประชุมคณะกรรมกลางระดับอ าภอละจังหวัด           ใแุ้เเ.เเ  
 กิจกรรมรอง : นอกผนงาน คา฿ชຌจายดินทาง         แุเ้เุๆ้ไ.เเ  
 
 กิจกรรมรอง : สริมสรຌางสนับสนุนความขຌมขใงสหกรณ์/กลุมกษตรกร    
 ครงการ : การออกหนังสือรับรองการท าประยชน์฿นทีไดินของนิคมสหกรณ์ ไุใเเเร  
                    โุ้โเเ.เเ  
 ครงการ : สรຌางความขใมขใง฿หຌกับกลุมกษตรกรพืไอขຌาถึงหลงงินทุนฯ 

          ใไุ5เเ.เเ  
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 กิจกรรมรอง : การจัดงานมหกรรมสินคຌาสหกรณ์      
 กิจกรรมรอง : ครงการจัดงาน สินคຌาสหกรณ์เทย  ้  อ าภอ   ้เุเเเ.เเ   
 กิจกรรมรอง : กิจกรรมสินคຌากษตรชุมชน  แ กิจกรรม   5เุเเเ.เเ   
 กิจกรรมรอง : จัดทีไดิน฿นพืๅนทีไนิคมสหกรณ์  แ หง   ใโุไๆเ.เเ  
 กิจกรรมรอง : พัฒนาความขຌมขใงสหกรณ์ภาคการกษตรละกลุมกษตรกร 
 ครงการ : สรຌางครือขายพัฒนาการผลิตการตลาดสินคຌากษตรมันส าปะหลัง      ุ้้เเเ.เเ  

ครงการ :พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสินคຌาขຌาวพดลีๅยงสัตว์มุงสูความยัไงยืน 
            ใุๆเเ.เเ  
ครงการ :พัฒนาการด านินธุรกิจละสินคຌาของสหกรณ์ผูຌลีๅยงคนมภาย฿ตຌการชืไอมยง 
ครือขายธุรกิจละการตลาดภาย฿นหวงซการผลิตนมทัๅงระบบ    ุ่่เเ.เเ   

 ครงการ :พิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผักปลอดภัย฿นสหกรณ์ละกลุมกษตรกร  
ป โ5ๆเ        ่โุๆเเ.เเ  

 กิจกรรมรอง : พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ละกลุมกษตรกร     
 ครงการ : สนับสนุนศูนย์รียนรูຌการพิไมประสิทธิภาพการผลิตสินคຌากษตร  โเุ่เเ.เเ  
 
โ. ผนงานยุทธศาสตร์ ิAgenda)     
 กิจกรรมหลัก : การพัฒนาอันนืไองมาจากพระราชด าริ     
 กิจกรรมรอง : สงสริมละพัฒนาสหกรณ์อันนืไองมาจากพระราชด าริ   
 ครงการ : คลินิกกษตรคลืไอนทีไ       โุ่่เเ.เเ  
 ครงการ : อนุรักษ์พันธุกรรมพืช       ่ๆุ่เเ.เเ  
 ครงการ : อันนืไองมาจากพระราชด าริ             ๆ้็ุโ่เ.เเ  
 ครงการ : สงสริมสหกรณ์ตามพระราชด าริสมดใจพระทพฯ          5เไุ5เเ.เเ   
 ครงการ : ครงการสงสริมสหกรณ์รงรียนพียงหลวง             แเุ5เเ.เเ  
 ครงการ : ครงการการขับคลืไอนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นสหกรณ์ละกลุมกษตรกร  
                    แเุไเเ.เเ  
 ครงการ :คา฿ชຌจาย฿นการจัดตรียมสถานทีไ฿นพระราชพิธีถวายพระพลิงพระบรมศพ 
                    55ุเเเ.เเ  
 กิจกรรมรอง : ขับคลืไอนปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง      
 ครงการ : ครงการขับคลืไอนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นขตนิคมสหกรณ์      ่ไโุ้5ใ.เเ  
 กิจกรรมรอง : ตลาดกษตรกรของสหกรณ์/กลุมกษตรกร     
 ครงการ :ตลาดกษตรกร             ใโโุโเเ.เเ  
 ครงการ :สงสริมตลาดละพัฒนากษตรกร           แๆ็ุๆเเ.เเ  
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 กิจกรรมหลัก : สนับสนุนสหกรณ์ป็นผูຌคຌาขายสินคຌากษตรกรราย฿หญ   
 กิจกรรมรอง : สนับสนุนสหกรณ์ป็นผูຌคຌาขายสินคຌากษตร     
 ครงการ :พิไมประสิทธิภาพการด านินธุรกิจจัดหาสินคຌามาจ าหนายละศูนย์กระจายสินคຌา 

   สหกรณ์        5ุใเเ.เเ  
 ครงการ :ยกระดับธุรกิจการรวมซืๅอ-รวมขายของกลุมกษตรกร   ุ่่เเ.เเ  
 ครงการ :สงสริมการกษตรบบปลง฿หญ            ไ5ุไเเ.เเ  
 ครงการ :คา฿ชຌจาย฿นการจัดประชุมชืไอมยงรวมซืๅอ-รวมขายกลุมกษตรกร ๆุเเเ.เเ 
กิจกรรมรอง : พัฒนาศูนย์รียนรูຌการพิไมประสิทธิภาพการผลิตสินคຌา   
 ครงการ:ศูนย์รียนรูຌการพิไมประสิทธิภาพการผลิตสินคຌากษตร          ็็ุ่แเ.เเ  
 กิจกรรมหลัก : พัฒนาความขຌมขใงละยกระดับชัๅนสหกรณ์     
 กิจกรรมรอง :  พัฒนาความขຌมขใงละยกระดับชัๅนสหกรณ์         แโุ่5เเ.เเ   
 กิจกรรมรอง :  ครงการขับคลืไอนการช าระบัญชีสหกรณ์ละกลุมกษตรกร          โแุเเเ.เเ  
 กิจกรรมรอง :  ครงการพัฒนากลุมผูຌผลิตสินคຌา฿นสหกรณ์การกษตร          ใๆุๆเเ.เเ   
 กิจกรรมรอง :  ครงการพัฒนาสหกรณป็นองค์กรหลักระดับอ าภอ         โแไุๆเเ.เเ   
 กิจกรรมรอง :  ครงการสหกรณ์สีขาวดຌวยธรรมาภิบาล            โแุๆ็เ.เเ   
 กิจกรรมรอง :  นอกผน ิคชจ.ดินทางเปราชการี          ใใๆุแๆเ.เเ  
 กิจกรรมหลัก : สงสริมการ฿ชຌครืไองจักรกลการกษตรทดทนรงงานกษตร  
 กิจกรรมรอง : สงสริมการ฿ชຌครืไองจักรกลทางการกษตรพืไอลดตຌนทุน          โุ้่เเ.เเ   
 
ใ. ผนงานบูรณาการ      
 ผนงาน สงสริมพัฒนาขตศรษฐกิจพิศษ     
 กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์ชายดน     
 กิจกรรมรอง : พัฒนาสหกรณ์ชายดน฿นขตศรษฐกิจพิศษ          โโใุโเเ.เเ   
 ผนงานบูรณาการพัฒนาศรษฐกิจฐานรากละชุมชนขຌมขใง      
 กิจกรรมหลัก : พัฒนากลุมอาชีพสรຌางมูลคาพิไม฿นสังกัดสถาบันกษตรกร   
 กิจกรรมรอง : พัฒนากลุมอาชีพ฿นสถาบันกษตรกรพืไอสรຌางมูลคาพิไม        แ่็ุโเเ.เเ   
 
ไ. ผนงานบูรณาการพัฒนาละพิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌพลังงานทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม  
 กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการธุรกิจการผลิตเฟฟງาจากพลังงานสงอาทิตย์฿นสหกรณ์การกษตร 
 กิจกรรมรอง :  สงสริมบริหารจัดการธุรกิจผลิตเฟฟງาจากพลังงานสงอาทิตย์฿นสหกรณ์ 
  การกษตร          ็ไุโเเ.เเ  
 กิจกรรมรอง :  ครงการสงสริม ละพัฒนาอาชีพพืไอกຌเขปัญหาทีไดินท ากินของกษตรกร  
               แุ่เเุเเเ.เเ  
      

รวม แไ  ผนงาน  5เ ครงการ   แ5ุๆไๆุ่โใ.เเ 
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งบประมาณทีไเดຌรับจัดสรร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558-โ5ๆเ 

จ านกตามประภทงบรายจาย 
                                                                                      หนวย : ลຌานบาท 

ประภทงบรายจาย ป 2558 ป 2559 ป 2560 

รวมทัๅงสิๅน โโุไแไุเ่้.- โุ่แ้โุแเแ.- แ5ุๆไๆุ่โโ.ใ้ 
งบบุคลากร โุ้ๆแุไ็5.- ใุเ5ุ่แไเ.- ใุแุ้่เแเ.- 
งบด านินงาน ็ุโเใุแ่็.- ็ุเไ็ุโใไ.- ุ่แไแุโ็โ.ใ้ 
งบลงทุน  แุไ่ไุ็เเ.- ใ55ุ5เเ.- ็แไุเเเ.- 
งินอุดหนุน  แเุๆแเุเแเ.- แ็ุ5็5ุ่้โ.- ใุ5ๆแุเ่เ.- 
งบรายจายอืไน ิถຌามีี  แ5ไุ็แ็.- แ55ุใใ5.- ใโุไๆเ.- 

 
 

 
ผนภูมิงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. โ55่-โ5ๆเ 

 
ลຌานบาท 

 

2.90 3.05 3.19 

7.20 7.04 
8.14 

1.40 0.35 0.71 
 -

 2.00

 4.00

 6.00

 8.00

 10.00

 12.00

 14.00

 16.00

 18.00

 20.00

ปี โ55่ ปี โ559 ปี โ56เ

งบบคุลากร

งบด าเนินงาน

งบลงทนุ

เงินอดุหนนุ

งบรายจ่ายอ่ืน



รายงานประจ าป 2560 ิAnnual Reportี  | 13 

 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 

 

 

 

จ านวนสหกรณ์ละจ านวนสมาชิกสหกรณ์ 

ประภทสหกรณ์ จ านวนสหกรณ์ ิหงี จ านวนสมาชิกสหกรณ์ ิคนี 
แ. สหกรณ์การกษตร ไๆ 5ไุเ็็ 
โ. สหกรณ์ประมง - - 
ใ. สหกรณ์นิคม ใ แแุเ้่ 
ไ. สหกรณ์ออมทรัพย ์ แแ แแุแโ้ 
5. สหกรณร์ຌานคຌา - - 
ๆ. สหกรณ์บริการ ่ ๆ็ๆ 
็. สหกรณ์ครดิตยูนีไยน - - 

รวม ๆ่ ็ๆุ้่เ 
ทีไมา : ิกลุมสงสรมิสหกรณ์ ละนิคมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌวี 
 
 

สถานะสหกรณ์ 

ประภทสหกรณ์ 

จ านวนสหกรณ์ ิหงี  จ านวนสหกรณ์
ทัๅงหมด 

ิแี ื ิโีืิใี 
ื ิไี 

ด านินงาน/
ธุรกจิ 
ิแี 

หยุดด านินงาน/
ธุรกจิ 
ิโี 

ลิก 
ิใี 

 
จัดตัๅง฿หม 

ิไี 
แ. สหกรณ์การกษตร ไไ โ -  ไๆ 
โ. สหกรณ์ประมง - - -  - 
ใ. สหกรณ์นิคม ใ - -  ใ 
ไ. สหกรณ์ออมทรัพย ์ แแ - -  แแ 
5. สหกรณร์ຌานคຌา - - -  - 
ๆ. สหกรณ์บริการ ็ แ -  ่ 
็. สหกรณ์ครดิตยู
นีไยน 

- - -  - 

รวม ๆ5 ใ -  ๆ่ 
ทีไมา : ิกลุมสงสรมิสหกรณ์ ละนิคมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌวี 
ชีๅจง : การยกสถานะของสหกรณ์ยึดตามค านยิามของส านักนายทะบียนละกฎหมาย 
 
 

สรุปขຌอมูลสหกรณ์/กลุมกษตรกร ฿นปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆเ 

ขຌอมูลสถิติของสหกรณ์ ฿นปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆเ 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์฿นปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆเ 

ประภทสหกรณ์ 

ปริมาณ
ธุรกจิ 
ของ

สหกรณ์ 
ิหงี 

ปริมาณธุรกิจ ยกตามประภทการ฿หຌบริการ  ิลຌานบาที 

รับฝากงิน ฿หຌงินกูຌ จัดหาสินคຌา
มาจ าหนาย 

รวบรวม
ผลผลิตละ

ปรรูป 

บริการ 
ละอืไน โ 

รวมทัๅงสิๅน 

แ. สหกรณ์
การกษตร ไไ ไใ็.โใๆ ใๆเ.5แไ แุเ็5.โไใ โุโ่โ.้โโ ใแไ.ใโ็ ไุไ็เ.โไโ 

โ. สหกรณ์ประมง - - - - - - - 
ใ. สหกรณ์นิคม ใ ใแ.โใ่ โ5.โๆไ ไ.55โ โ.5็ไ - ๆใ.ๆโ่ 
ไ. สหกรณ์ออม
ทรัพย์ แแ ๆ่5.แโโ ๆุ่เ็ - - - ็ุไ้โ.แโโ 

5. สหกรณร์ຌานคຌา - - - - - - - 
ๆ. สหกรณ์บริการ ็ เ.ใ5 แ.้ไ5 เ.ใ็ - เ.โแโ โ.่็็ 
็. สหกรณ์ครดิตยูนียน - - - - - - - 

รวมทัๅงสิๅน ๆ5 แุแ5ใ.้ไๆ ็ุแ้ไ.็โใ แุเ่เ.แๆ5 โุโ่5.ไ้ๆ ใแไ.5ใ้ แโุเโ่.่็ 
ทีไมา : ิกลุมสงสรมิสหกรณ์ ละนิคมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌวี 
 

ผลการด านินงานของสหกรณ์ 

ประภทสหกรณ์ 

ผลการด านินงานปลาสุดทีไมีการปຂดบัญชี฿นปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆเ ก าเร 
ิขาดทุนี 

สุทธ ิ
฿นภาพรวม 
ิลຌานบาที 

[ ิ5ี – ิ็ี ] 

ผลการด านินงาน฿นภาพรวม การด านินงานมีผลก าเร - ขาดทุน  
ิแี 

จ านวน
สหกรณ์ 
ิหงี 

ิโี 
รายเดຌ 

ิลຌานบาที 

ิใี 
คา฿ชຌจาย 
ิลຌานบาที 

สหกรณ์ทีไมีผลก าเร สหกรณ์ทีไขาดทุน 
ิไี 

จ านวน
สหกรณ์ 
ิหงี 

ิ5ี 
ก าเร 

ิลຌานบาที 

ิๆี 
จ านวน
สหกรณ์ 
ิหงี 

ิ็ี 
ขาดทุน 
ิลຌาน
บาที 

แ. สหกรณ์
การกษตร ไไ ็็โ.่แไ ็เแ.่็่ โไ ็เ.ไไ แเ ไ.เเๆ ๆๆ.ไใไ 

โ. สหกรณ์ประมง - - - - - - - - 
ใ. สหกรณ์นิคม ใ โแ.โ่้ โใ.ไ้5 แ เ.ใ โ ิโ.5เๆี ิโ.โเๆี 
ไ. สหกรณ์ออม
ทรัพย์ แแ แ้5.ไโใ ๆใ.เ่5 แแ โเแ.ไโ่ - - โเแ.ไใ 

5. สหกรณร์ຌานคຌา - - - - - - - - 
ๆ. สหกรณ์บริการ ่ เ.้5่ แ.เแๆ ๆ เ.แ่ โ ิเ.ใ5ไี ิเ.แ็ไี 
็. สหกรณ์ครดิตยูนีไยน - - - - - - - - 

รวมทัๅงสิๅน ๆ5 ้้เ.ไ่ไ ็่้.ไ็ไ ไโ โ็โ.ใไ่ แไ แ.่5ไ โๆ5.ไ่ 
ทีไมา : ิกลุมสงสรมิสหกรณ์ ละนิคมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌวี 
หมายหตุ   ผลรวมของสหกรณ์฿นชอง ิแี จะตຌองทากับผลรวมของชอง ิไี ื ิๆี 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 
 
 

 

จ านวนกลุมกษตรกรละจ านวนสมาชิกกลุมกษตรกร 
ประภทกลุมกษตรกร จ านวนกลุมกษตรกร ิหงี จ านวนสมาชิกกลุมกษตรกร ิคนี 

แ. กลุมกษตรกรท านา ่ ไไโ 
โ. กลุมกษตรกรท าสวน แ ่ใ 
ใ. กลุมกษตรกรลีๅยงสัตว ์ ่ ไไๆ 
ไ. กลุมกษตรกรท าเร 5 ่แแ 
5. กลุมกษตรกรท าประมง - - 
ๆ. กลุมกษตรกรอืไน โ ิระบุี - - 

รวม โโ แุ็่โ 
ทีไมา : ิกลุมสงสรมิสหกรณ์ ละนิคมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌวี 
 

สถานะกลุมกษตรกร 

ประภทกลุมกษตรกร 

จ านวนกลุมกษตรกร ิหงี  จ านวนกลุม
กษตรกรทัๅงหมด 

ิแี ื ิโีื 
ิใี ื ิไี 

ด านินงาน/ธุรกิจ 
ิแี 

หยุดด านินงาน/
ธุรกจิ 
ิโี 

ลิก 
ิใี 

 
ตัๅง฿หม 

ิใี 
แ. กลุมกษตรกรท านา ๆ โ -  ่ 
โ. กลุมกษตรกรท าสวน แ - -  แ 
ใ. กลุมกษตรกรลีๅยง
สัตว ์

8 - -  8 

ไ. กลุมกษตรกรท าเร 5 - -  5 
5. กลุมกษตรกรท า
ประมง 

- - -  - 

ๆ. กลุมกษตรกรอืไน โ 
ิระบุี 

- - -  - 

รวม โเ 2 - - 2โ 
ทีไมา : ิกลุมสงสรมิสหกรณ์ ละนิคมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌวี 
ชีๅจง : การยกสถานะของกลุมกษตรกรยดึตามค านิยามของส านกัทะบียนละกฎหมาย 
 
 

 ฿นปงบประมาณ พ.ศ. 25ๆเเมมกีลุมกษตรกรจดทะบยีนจัดตัๅง฿หม  
 
 

ขຌอมูลสถิติของกลุมกษตรกร ฿นปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆเ 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

ปริมาณธุรกิจของกลุมกษตรกร฿นปงบประมาณ พ.ศ. 25ๆเ 

ประภท 
กลุมกษตรกร 

ปริมาณ
ธุรกจิ 

ของกลุม
กษตรกร
ิหงี 

ปริมาณธุรกิจ ยกตามประภทการ฿หຌบริการ  ิลຌานบาที 

รับฝาก
งิน 

฿หຌงินกูຌ จัดหา
สินคຌามา
จ าหนาย 

รวบรวม
ผลผลิต
ละปร

รูป 

บริการ 
ละอืไน 

โ 

รวมทัๅงสิๅน 

แ. กลุมกษตรกรท านา ๆ 0.02 1.81 - - - 1.83 
โ. กลุมกษตรกรท าสวน 1 - 0.77 - - - 0.77 
ใ. กลุมกษตรกรลีๅยงสัตว ์ 8 4.73 3.55 0.017 - 0.003 4.043 
ไ. กลุมกษตรกรท าเร 5 - 3.03 0.233 - - 3.263 
5. กลุมกษตรกรท าประมง - - - - - - - 
ๆ. กลุมกษตรกรอืไน โ  
ิระบุี……… 

- - - - - - - 

รวมทัๅงสิๅน โเ 0.493 9.16 0.25 - 0.003 9.906 
ทีไมา : ิกลุมสงสรมิสหกรณ์ ละนิคมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌวี 
 
ผลการด านินงานของกลุมกษตรกร 

ประภท 
กลุมกษตรกร 

ผลการด านินงานปลาสุดทีไมีการปຂดบัญชี฿นปงบประมาณ พ.ศ. โ55่ ก าเร 
ิขาดทุนี 

สุทธ ิ
฿นภาพรวม 
ิลຌานบาที 

[ ิ5ี – ิ็ี ] 

ผลการด านินงาน฿นภาพรวม การด านินงานมีผลก าเร - ขาดทุน  
ิแี 

จ านวน
กลุม

กษตรกร 
ิหงี 

ิโี 
รายเดຌ 
ิลຌาน
บาที 

ิใี 
คา฿ชຌจาย 

ิลຌาน
บาที 

กลุมกษตรกร 
ทีไมีผลก าเร 

กลุมกษตรกร 
ทีไขาดทุน 

ิไี 
จ านวน
กลุม

กษตรกร 
ิหงี 

ิ5ี 
ก าเร 
ิลຌาน
บาที 

ิๆี 
จ านวน
กลุม

กษตรกร 
ิหงี 

ิ็ี 
ขาดทุน 
ิลຌาน
บาที 

แ. กลุมกษตรกรท านา ๆ เ.ไ5 เ.แโ ๆ เ.แโ - - เ.แโ 
โ. กลุมกษตรกรท าสวน แ เ.เ่ - แ เ.เ็ - - เ.เ็ 
ใ. กลุมกษตรกรลีๅยงสัตว ์ ่ เ.ใไ5 เ.แเ็ ่ เ.โใ่ - - เ.โใ่ 
ไ. กลุมกษตรกรท าเร 5 1.134 0.835 5 0.299 - - 0.299 
5. กลุมกษตรกรท า
ประมง - - - - - - - - 

ๆ. กลุมกษตรกรอืไน โ 
ิระบุี - - - - - - - - 

รวมทัๅงสิๅน โเ 2.009 1.062 โเ 0.727 - - 0.727 

ทีไมา : ิกลุมสงสรมิสหกรณ์ ละนิคมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌวี 
หมายหตุ   ผลรวมของกลุมกษตรกร฿นชอง ิแี จะตຌองทากับผลรวมของชอง ิไี ื ิๆี 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนทีไ โ 
ผลการด านินงาน 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

กลุมสงสริมละจัดตัๅงสหกรณ์ 
 

 การจัดตัๅงสหกรณ์ละกลุมกษตรกร 
แ.พืๅนทีไ/สหกรณ์ ปງาหมาย 

 
โ.กิจกรรม/งานทีได านินการ฿หຌค านะน าความรูຌกีไยวกับสหกรณ์฿หຌกับประชาชนผูຌรวมตัวกันจัดตัๅงสหกรณ์ประชุม
ผูຌซึไงประสงค์จะปຓนสมาชิกสหกรณ์สหกรณ์ละรับจดทะบียน 
ใ.ผลส ารใจของงาน/ครงการ 

 
ไ. ปัญหาอุปสรรค฿นการด านินงาน/ครงการ 

- ผูຌมีความประสงค์จะขอจัดตัๅงสหกรณ์มีวัตถุประสงค์฿นการจัดตัๅงสหกรณ์เมปຓนเปตามหลักการ 
อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์  

ล าดับทีไ รายการ ปງาหมาย/ตัวชีๅวัด 
1 สหกรณ์ โ หง 
2 กลุมกษตรกร - 

ล าดับ
ทีไ 

รายการ ปງาหมาย/ตัวชีๅวัด ผลส ารใจของงาน/ครงการ 

1 สหกรณ์ โ หง แใ หง 
1. สหกรณ์เมຌผลคลองหาด จ ากัด 
2. สหกรณ์คหสถานบຌานมัไนคงสวนกาญจนาภิษกอรัญ

ประทศ จ ากัด 
3. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารพรานทีไ 13 
4. สหกรณ์การกษตรชุมชนวิถีธรรมชาติวังสมบูรณ์ 
5. สหกรณ์การยางจังหวัดสระกຌว 
6. สหกรณ์ปฏิรูปทีไดินอ าภอคกสูง ิคทช.ี 
7. สหกรณ์ปฏิรูปทีไดินอ าภออรัญประทศ ิคทช.ี 
8. สหกรณ์ปฏิรูปทีไดินอ าภอวัฒนานคร ิคทช.ี 
9. สหกรณ์ปฏิรูปทีไดินอ าภอวังนๅ ายใน ิคทช.ี จ ากัด 
10. สหกรณ์ปศุสัตว์คบาลบูรพาอรัญประทศ 
11. สหกรณ์ปศุสัตว์คบาลบูรพาวัฒนานคร 
12. สหกรณ์ปศุสัตว์คบาลบูรพาคกสูง 
แใ. สหกรณ์การกษตรบຌานคลองทราย สหพืชผล จ ากัด 

2 กลุมกษตรกร แ หง 
 

1. กลุมกษตรกรท านาคกระกา 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

฿หຌความรูຌการสหกรณ์ กราษฎรทีไรวมตัวกันจัดตัๅงสหกรณ์ 

รูปภาพกิจกรรม 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 ครงการสงสริมการจัดมาตรฐานกลุมกษตรกร 
แ. พืๅนทีไ/สหกรณ์ ปງาหมายกลุมกษตรกรทุกกลุม฿นทຌองทีไจังหวัดสระกຌว ผานมาตรฐาน จ านวน แ่ หง 
โ. กิจกรรม/งานทีได านินการ 

- ด านินการกีไยวกับการจัดมาตรฐานกลุมกษตรกร เดຌก การก าหนดกลุมกษตรปງาหมาย การนะน า
สงสริม ฯลฯ 
 - จຌงผลการจัดมาตรฐานกลุมกษตรกร฿หຌสหกรณ์จังหวัดพืไอรายงานกรมสงสริมสหกรณ์  
 - จัดอกสารหลักฐาน ชน รายงานการประชุมคณะท างานฯ หลักฐานการตรวจสอบ 
 - อืไนโ ตามทีไหในสมควร 
ใ. ผลส ารใจของงาน/ครงการ 
 

รายละอียด น ามาจัดมาตรฐาน ผลส ารใจทีไกิดขึๅน 
คิดป็น 
รຌอยละ 

- กลุมกษตรกรมีผลการด านินงานผาน
มาตรฐาน 

ํ๔ หง 9 หง 50 

 
ไ. ปัญหาอุปสรรค฿นการด านินงาน/ครงการ 
 - การเมหในความส าคัญของการจัดระดับมาตรฐานกลุมกษตรของผูຌบริหารกลุมฯ ิคณะกรรมการี 
 - ประยชน์ทีไกลุมเดຌรับจากการจัดระดับมาตรฐานเมชัดจนละปຓนรูปธรรม 

 - กลุมกษตรกรเมสามารถจัดท าบัญชีองเดຌ สงผล฿หຌเมสามรถปຂดบัญชีพรຌอมทัๅงสนองบการงินเดຌภาย฿น 
แ5เ วันนับตสิๅนปทางบัญชี 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมประชุมคณะกรรมการกลุมกษตรกร฿นจังหวัดสระกຌว 
พืไอหานวทางพัฒนากลุมกษตรกรสูมาตรฐาน 

รูปภาพกิจกรรม 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

  ครงการสงสริมการจัดมาตรฐานสหกรณ์ 

แ. พืๅนทีไ/สหกรณ์ ปງาหมาย 
ล าดับ

ทีไ กิจกรรม ปງาหมาย 

ํ สหกรณร์ักษาระดับผานกณฑ์มาตรฐาน ใ็ หง 

๎ สหกรณผ์านกณฑ์มาตรฐานพิไมขึๅน โ หง 

โ. กิจกรรม/งานทีได านินการ 

ล าดับ
ทีไ กิจกรรม จ านวน 

ํ จัดประชุมชิงปฏิบัติการรวมกับสหกรณ์หรือกลุมปງาหมายจຌาหนຌาทีไกลุมวิชาการละ
กลุมสงสริมสหกรณ์พืไอวิคราะห์ประมินสถาภาพละผลการด านินงานละก าหนด
นวทางการสงสริมสหกรณ์ผนพัฒนากลุมกษตรกร 

ํ ครัๅง 

๎ จัดประชุมชิงปฏิบัติการรวมกับสหกรณ์หรือกลุมกษตรกรพืไอพัฒนาสหกรณ์ละกลุม
กษตรกรสูมาตรฐานละพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ํ ครัๅง 

๏ นะน าสงสริมละพัฒนาสหกรณ์฿หຌรักษาระดับผานกณฑ์มาตรฐาน ใ็ หง 
๐ นะน าสงสริมละพัฒนากลุมกษตรกร฿หຌรักษาระดับผานกณฑ์มาตรฐาน ํ๔ หง 
๑ นะน าผลักดันสหกรณ์฿หຌผานกณฑ์มาตรฐานพิไมขึๅน โ หง 
๒ นะน าผลักดันกลุมกษตรกร฿หຌผานกณฑ์มาตรฐานพิไมขึๅน แ หง 
๓ ติดตามประมณิผลละสรุปผลการขຌาเปนะน าสงสรมิสหกรณ์ละกลุมกษตรกร฿นความรับผิดชอบ ๐ ครัๅง 

ใ. ผลส ารใจของงาน/ครงการ 

ล าดับทีไ กิจกรรม ปງาหมาย ผลงาน รຌอยละ 

ํ สหกรณร์ักษาระดับผานกณฑ์มาตรฐาน ใ็ หง ใใหง 89 

๎ สหกรณผ์านกณฑ์มาตรฐานพิไมขึๅน โ หง ไ หง แเเ 

ไ. ปัญหา/อุปสรรคการด านินงานครงการ 
 - การเมหในความส าคัญของการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ของผูຌบริหารสหกรณ์ ิคณะกรรมการด านินการี 
 - ประยชน์ทีไสหกรณ์เดຌรับจากการจัดระดับมาตรฐานเมชัดจนละปຓนรูปธรรม 
 - สหกรณ์เมสามารถปຂดบัญชีละสดงงบการงินตอทีไประชุม฿หญเดຌภาย฿น แ5เ วัน นับตวันสิๅนปทางบัญชี 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมประชุมวิคราะห์สหกรณ์พืไอพัฒนาสูมาตรฐาน 

รูปภาพกิจกรรม 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

พัฒนาสหกรณ์ละกลุมกษตรกรสูดีดน 

แ. พืๅนทีไ/สหกรณ์ ปງาหมาย 
1. สหกรณ์ภาคการกษตร จ านวน โ หง 
2. สหกรณ์นอกภาคการกษตร จ านวน โ หง 
3. กลุมกษตรกร จ านวน โ หง 

โ. กิจกรรม/งานทีได านินการ 
1. จัดประชุมคณะกรรมการคัดลือกสหกรณ์ละกลุมกษตรกรดีดนระดับจังหวัดพืไอคัดลือก

สหกรณ์ละกลุมกษตรกรสขຌาประกวดคัดลือกระดับภาคระดับชาติตอเป 
2. สงสริมนะน าสหกรณ์ละกลุมกษตรกร ตามผนพัฒนาละยกระดับมาตรฐานการด านินงาน

ของสถาบันกษตรกรพืไอพัฒนาสูดีดนละสงขຌาประกวดคัดลือกสหกรณ์/กลุมกษตรกรดีดน฿นปถัดเป 
3. สงผลการคัดลือกสหกรณ์ละกลุมกษตรกรดีดนระดับจังหวัด฿หຌส านักสงสริมละพัฒนา

สหกรณ์ภาย฿นวันทีไ๏์ กันยายน 2560 
ใ. ผลส ารใจของงาน/ครงการ 

ทีไ สหกรณ์/กลุมกษตรกร คะนน รຌอยละ 
แ สหกรณ์การกษตรมืองสระกຌว จ ากัด ่้5 ่้.5เ 
โ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระกຌว จ ากัด ่โเ ่โ.เเ 
ใ กลุมกษตรกรท าสวนวังสมบูรณ์ ่ไโ ่ไ.โเ 
ไ สหกรณ์การกษตรอรัญประทศ จ ากัด ่ไๆ ่ไ.ๆเ 
5 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารราบทีไ 2 กรมทหารราบทีไ 12 

รักษาพระองค์จ ากัด 
้โเ ้โ.เเ 

ๆ กลุมกษตรกรผูຌลีๅยงสัตว์ทาขຌาม ่ๆโ ่ๆ.โเ 
แ. สหกรณ์ดีดนระดับจังหวัดสระกຌว ประภท สหกรณ์การกษตรทัไวเปเดຌก 

1.1  สหกรณ์การกษตรมืองสระกຌว จ ากัด 
1.2  สหกรณ์การกษตรอรัญประทศ จ ากัด 

โ. สหกรณ์ดีดนระดับจังหวัดสระกຌว ประภท สหกรณอ์อมทรัพย์เดຌก 
โ.แ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระกຌว จ ากัด 
2.2 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารราบทีไ 2 กรมทหารราบทีไ 12 รักษาพระองค์ จ ากัด 

ใ.กลุมกษตรกรดีดนระดับจังหวัดสระกຌว ประภท ท าสวนเดຌก กลุมกษตรกรท าสวนวังสมบูรณ์ 
ไ. กลุมกษตรกรดีดนระดับจังหวัดจังหวัด ประภท ลีๅยงสัตว์เดຌก กลุมกษตรกรผูຌลีๅยงสัตว์ทาขຌาม 

ไ. ปัญหาอุปสรรค฿นการด านินงาน/ครงการ 
1. บบกรอกขຌอมูลสหกรณ์ละกลุมกษตรกรดีดน มีรูปบบทีไขຌา฿จยาก สหกรณ์ละกลุม

กษตรกรเมสามารถกรอกเดຌบบสมบูรณ์ 
2. สหกรณ์ละกลุมกษตรกรเมมีผูຌจัดท าขຌอมูลดຌานอกสารสงขຌาประกวด 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รวมประชุมคณะสหกรณ์ละกลุมกษตรกร พืไอพัฒนาสูดีดน 

รูปภาพกิจกรรม 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 ครงการพัฒนาสหกรณ์฿หຌป็นศูนย์รียนรูຌตຌนบบ 

แ. ปງาหมาย/ตัวชีๅวัด  
 2.1 กิดสหกรณ์ตຌนบบ฿นทุกจังหวัด/พืๅนทีไ สามารถปຓนศูนย์รียนรูຌกสหกรณ์฿นพืๅนทีไละนอกพืๅนทีไ 
 2.2 องค์ความรูຌ฿นสหกรณ์ตຌนบบ ถูกรวบรวมปຓนอกสาร รูปลม ละสืไอประชาสัมพันธ์฿นการผยพร
การด านินงานของสหกรณ์ตຌนบบ  
โ. กิจกรรม/งานทีได านินการ 
 1) ส านักงานสหกรณ์จังหวัด พิจารณาคัดลือกสหกรณ์ทีไมีคุณสมบัติตรงตามหลักกณฑ์ทีไก าหนด ละ
สมัคร฿จขຌารวมครงการ จังหวัด/พืๅนทีไละ 1  สหกรณ์ พรຌอมขຌอมูลสหกรณ์ รายละอียดกิจกรรมทีไดดดน ละ
ปຓนองค์ความรูຌตามทีไก าหนด฿นนิยาม สหกรณ์ตຌนบบ ละจຌงรายชืไอสหกรณ์ตຌนบบตามทีไก าหนด 
 โ) ส านักงานสหกรณ์จังหวัด รวมกับสหกรณ์ตຌนบบ ฿นพืๅนทีไก าหนดผนงานละกิจกรรม฿นการพัฒนา
฿หຌปຓนศูนย์รียนรูຌการสหกรณ์ตຌนบบ จัดการองค์ความรูຌของสหกรณ์ตຌนบบ การศึกษา ดูงาน การลกปลีไยน
รียนรูຌ ก าหนดนวทางประชาสัมพันธ์ดยทีมงานประชาสัมพันธ์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด ละอืไน โ ตาม
ความหมาะสม 

 ใ) ส านักงานสหกรณ์จังหวัด รวมกับสหกรณ์ตຌนบบ฿นการจัดท าสืไอตาง โ ชน คูมือ วีดีทัศน์ ผนพับ 
พืไอ฿ชຌ฿นศูนย์รียนรูຌสหกรณ์ตຌนบบละการผยพรประชาสัมพันธ์  
 ไ) ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ติดตาม นะน า สงสริม สนับสนุนการด านินกิจกรรม฿นสหกรณ์ตຌนบบ฿หຌ
บรรลุตามผนงานทีไก าหนดอยางตอนืไอง 
 5) ส านักงานสหกรณ์จังหวัด จัด฿หຌมีการน าคณะกรรมการฯ นักรียน ละผูຌสน฿จศึกษา ดูงาน ละจัดการ
ลกปลีไยนรียนรูຌ ละหานวทางการขยายผลสหกรณ์ตຌนบบอยางตอนืไอง  
ใ. ผลส ารใจของงาน/ครงการ 
 1. สหกรณ์การกษตรคลองนๅ าขียว จ ากัด ปຓนศูนย์รียนรูຌการสหกรณ์ หงทีไ ใ ของจังหวัดสระกຌว 

ไ. ปัญหา อุปสรรค฿นการด านินงาน/ครงการ 
 - เมมี -  
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์การรียนรูຌการสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

รูปภาพกิจกรรม 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 ครงการสริมสรຌางคณุภาพการ฿หຌบริการของสหกรณ์บริการ 

แ.ปງาหมาย/ตัวชีๅวัดสหกรณ์บริการดินรถสระกຌว จ ากัด ละ สหกรณ์ดินรถยนต์วัฒนา จ ากัด  ขຌาประชุม
ครงการสริมสรຌางคุณภาพการ฿หຌบริการของสหกรณ์บริการ  จ านวน  โ สหกรณ์โ ละ  โ ครัๅงโละ ใเ คน รวม
หงละ โ ครัๅง จ านวน ๆเ คน. 

โ.กิจกรรม/งานทีได านินการ 
แ.  ด านินการจຌงสหกรณ์ปງาหมายขຌารวมประชุมครงการชิงปฏิบัติการ 

 โ.  จัดประชุม โ ครัๅง ครัๅงทีไ แ  พืไอ฿หຌสหกรณ์ด านินการน าสรุปขຌอคิดหใน/ขຌอสนอนะนวทางกຌเข
ปัญหาละนวทางการพัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการพืไอจัดท านวทางการพัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการของ
สหกรณ์เปสูการปฏิบัติละครัๅงทีไ  โ  จัดประชุมฯ พืไอน าปัญหา/อุปสรรค฿นการด านินการตามนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการของสหกรณ์น ามาปรับปรุงกຌเขพืไอ฿หຌบรรลุผลการพัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการตอเป  
 ใ.  ผลักดัน  นะน าสงสริมละติดตาม฿หຌสหกรณ์น านวทางการพัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการของ
สหกรณ์  เปปฏิบัติ  ดยก าหนดปຓนนยบายละนวทางการยกระดับคุณภาพการ฿หຌบริการของสหกรณ์฿หຌปຓน
รูปธรรม 
 ไ.  ด านินการ฿หຌสหกรณ์ปງาหมายด านินการจัดสงนวทางการพัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการละรายงาน
ผล฿หຌสวนกลางทราบ 
 5.  ติดตามผลการด านินงานละสรุปผลการปฏิบัติงานตามครงการ 

ใ.ผลส ารใจของงาน/ครงการ 
 ํ. สหกรณ์บริการดินรถสามารถยกระดับคุณภาพการ฿หຌบริการกสมาชิกละประชาชนทัไวเป 
 ๎. สหกรณ์บริการดินรถ  มีนวทางการพัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการของสหกรณ์พืไอ฿หຌสหกรณ์สามารถ
ด านินธุรกิจเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
 ใ. ประชาชนมีความชืไอมัไนละศรัทธา฿นการ฿หຌบริการของสหกรณ์ดินรถ  
ไ.ปัญหา อุปสรรค฿นการด านินงาน/ครงการ 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

นวทางการพัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการของสหกรณ์บริการ 
 

ล าดับ สหกรณ์ ิโี สหกรณ์มีนวทางการพัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการ ิใี การน านวทางสริมสรຌางคุณภาพการ฿หຌบริการ
เปปฏิบัติ 

แ สหกรณ์บริการดินรถสระกຌว  จ ากัด แ. นืไองจากสหกรณ์มีคา฿ชຌจาย฿นการด านินงานคอนขຌางสูง ชน 
งินดือนละคาจຌาง ปละ ๆๆุเเเ.-บาท ุ คา฿ชຌจาย฿นการประชุม
฿หญ ปละ โเุเเเ.-บาท ละ ดอกบีๅยจายงินรับฝาก ปละ 
ใเุเเเ.-บาท สหกรณ์ควรลดคา฿ชຌจาย฿นการด านินงานของ
สหกรณ์  
โ. สหกรณ์มีลูกหนีๅทีไผิดนัดช าระหนีๅ แ่ ราย ปຓนงินไ่ไุ้เ5.- 
บาท สหกรณ์ควรหามาตรการรงรัดช าระหนีๅจากลูกหนีๅทีไผิดนัด
ช าระหนีๅ 
ใ. ลดดอกบีๅยงินฝากจากรຌอยละ ๆ ปຓนรຌอยละ 5 ละ
ประชาสัมพันธ์฿หຌสมาชิกทราบ 

ไ. หารายเดຌพิไม ดยการติดประกาศ฿หຌชาอาคารส านักงานสหกรณ์ 
5. ด านินการกຌเขกีไยวกับรายเดຌคาบริการคຌางรับดย฿หຌน าสนอ฿น
ทีไประชุม฿หญครัๅงตอเป 

ๆ. การปรับปรุงคุณภาพรถยนต์ดยสารสมาชิก฿หຌมีคุณภาพมัไนคง 
ปลอดภัย ส าหรับผูຌมารับบริการ 

็. ปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกตัวรถ฿หຌมีสีสันสวยงามชิงสัญลักษณ์ 

่. พิไมชองทองการ฿หຌบริการชิงทองทีไยวตามรอยพอดยชืไอมยง
ครือขายการทองทีไยวละจังหวัดสระกຌว 

 

แ. ท าหนังสือจຌงตือนสมาชิกทีไมีหนีๅคຌาง฿หຌมาช าระหนีๅ 
โ. ฿หຌจຌาหนຌาทีไสหกรณ์จัดท าปງายติดประกาศ฿หຌชา
อาคารส านักงานสหกรณ์   
ใ. ลดดอกบีๅยงินฝากจากรຌอยละ ๆ ปຓนรຌอยละ 5 
ละประชาสัมพันธ์฿หຌสมาชิกทราบ 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

ล ำดับ สหกรณ์ ิ2) สหกรณ์มีแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำร฿หຌบริกำร 
ิ3) กำรน ำแนวทำงสริมสรຌำงคุณภำพกำร฿หຌบริกำร

เปปฏิบัติ 

โ สหกรณ์ดินรถยนต์วัฒนา  จ ากัด แ. สหกรณ์มีลูกหนีๅผิดนัดช าระหนีๅ แ ราย สหกรณ์ควรหามาตรการ
รงรัดช าระหนีๅคຌางจากลูกหนีๅ 
โ. สหกรณ์มีทุนรับอนหุຌนทีไปຓนยอดยกมาจากปกอนโ ซึไงสามารถ
อนปຂดบัญชีทุนรับอนหุຌนขຌาปຓนทุนส ารอง 
ใ. สงสริม฿หຌสมาชิกขຌามามีสวนรวม฿นการด านินธุรกิจสหกรณ์ 
ไ. การปรับปรุงคุณภาพรถยนต์ดยสารสมาชิก฿หຌมีคุณภาพมัไนคง 
ปลอดภัย ส าหรับผูຌมารับบริการ 

5. ปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกตัวรถ฿หຌมีสีสันสวยงามชิงสัญลักษณ์ 

ๆ. พิไมชองทองการ฿หຌบริการชิงทองทีไยวตามรอยพอดยชืไอมยง
ครือขายการทองทีไยวละจังหวัดสระกຌว 

แ. ท าหนังสือจຌงตือนสมาชิกทีไมีหนีๅคຌาง฿หຌมาช าระหนีๅ 
โ. ฿นการประชุม฿หญครัๅงตอเป  สหกรณ์ควรอนปຂด
บัญชีทุนรับอนหุຌนทีไปຓนยอดยกมาจากปกอนโขຌาปຓน
ทุนส ารองพืไอปຓนทุนด านินงานตอเป 
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รูปภาพกิจกรรม 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 
 ผลการด านินงานครงการส าคัญตามนยบาย 
1. การด านินงานขับคลืไอนผนพัฒนาความขຌมขใงสหกรณ์ พ.ศ. โ55้-โ5ๆเ 
฿นปงบประมาณ พ.ศ. โ560 

2. ปງาหมาย/ตัวชีๅวัด สหกรณ์ 
1. สหกรณ์เดຌรับการยกระดับชัๅนสหกรณ์จากชัๅนทีไ 2 เปสูชัๅนทีไ 1 27 หง 
2. สหกรณ์เดຌรับการยกระดับชัๅนสหกรณ์จากชัๅนทีไ 3 เปสูชัๅนทีไ 2 6 หง 
3. กิจกรรม/งานทีได านินการ 

1. จัดการประชุมชีๅจงจຌาหนຌาทีไสงสริมสหกรณ์ ฿หຌขຌา฿จการขับคลืไอนผนพัฒนาความขຌมขใงสหกรณ์ ป 
โ55้ -โ5ๆเ 

โ. ตงตัๅงคณะท างานระดับจังหวัดพืไอด านินการขับคลืไอนการยกระดับ 

ใ. คัดลือกกลุมปງาหมายตามนยบาย  
4. วิคราะห์ขຌอมูลบืๅองตຌนของสหกรณ์ปງาหมาย 
5. จัดการประชุมบูรณาการ ระหวางส านักงานสหกรณ์จังหวัดฯ ละส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดฯ 

พืไอปรับความรูຌความขຌา฿จ฿นการประมินสหกรณ์ ฿หຌปຓนเป฿นทิศทางดียวกัน 

6. จัดประชุมน าสนอขຌอมูลทัๅงหมด฿หຌสหกรณ์ทราบ พืไอ฿หຌกิดความรวมมือ การผลักดัน฿หຌ สู฿นชัๅนทีไสูงขึๅน 

7. รวมกับสหกรณ์จัดท าครงการพืไอผลักดันสหกรณ์สูความขຌมขใงสูความขຌมขใง 
8. วางผนปฏิบัติงาน ละติดตามประมินผล 

4. ผลส ารใจของงาน/ครงการ 

ระดับชัๅน 
ป โ55่ิริไมผนี 
ณ แ ตุลาคม โ55่ 

ผลการยกระดับชัๅน 
ณ ใแ สิงหาคม โ5ๆเ 

ชัๅน แ แ็ โๆ 
ชัๅน โ โๆ ้ 
ชัๅน ใ ๆ 5 

ชัๅน ไิช าระบัญชีี 5 3 
รวม ๆ็ ๆ3 

ถอนชืไอสหกรณ์ลຌวสรใจ 0 4 
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 สรุปผลการยกระดับสหกรณ์ป โ55้-โ5ๆเ 
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 สรุปผลลัพธ์การพัฒนาความขຌมขใงสหกรณ์ 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 

 
 

5. ปัญหา อุปสรรค฿นการด านนิงาน/ครงการ 
1. ปัญหาของสหกรณ์ภาคการกษตร มีปัญหาสะสมมาปຓนวลานานแซึไงปຓนผลมาจากตัวสมาชิกองท า

การกษตรเมประสบความส ารใจ มีหนีๅสินมาก สงผลกระทบ฿หຌสหกรณ์ตຌองบกรับภาระหนีๅคຌางเวຌปຓนจ านวนมาก
สหกรณ์ขาดสภาพคลองตຌองอาศัยการระดมงินฝากจากสมาชิกละสมาชิกสมทบ ประกอบกับผูຌบริหารของสหกรณ์
ภาคการกษตร ขาดความรูຌความสามารถ จึงท า฿หຌผูຌจัดการปຓนผูຌน า฿นการบริหารงานสียมากกวา ซึไงท า฿หຌสหกรณ์เม
สามารถกຌเขปัญหาเดຌอยางจริงจัง ผูຌจัดการกใจะปຓนผูຌบริหารสหกรณ์ ซึไงกใอยูเปรืไอยโ จึงท า฿หຌอัตราสวนทางการงิน 
ละการมีสวนรวมของสมาชิก เมสามารถพิไมขึๅนมากนัก 

2. สหกรณ์ขนาดลใกปຓนสหกรณ์ทีไมีสถานภาพทางการงินเมขຌมขใงแมีทุนด านินงานนຌอย สหกรณ์เมมีการ
จัดจຌางจຌาหนຌาทีไสวน฿หญขຌาราชการละพนักงานราชการจะขຌาเปชวยหลือ฿นรืไองการจัดท าบัญชีละจัดท าอกสาร 
ถຌาเมเดຌรับความชวยหลือจากสวนราชการสหกรณ์หลานีๅจะเมสามารถปຂดบัญชีเดຌลย สหกรณ์ประภทนีๅจะตก฿น
หมวดการมีสวนรวมละการควบคุมภาย฿นปຓนสวน฿หญ ฿นสวนบุคลากรของสหกรณ์ขาดคุณภาพ มຌกระทัไงการ
จัดตรียมอกสารพืไอปຂดบัญชีกใยังเมสามารถท าเดຌ จากการวิคราะห์ของกลุมจัดตัๅงละสงสริมสหกรณ์ หในวา ถึงมຌ
จะมีจຌาหนຌาทีไบัญชี สหกรณ์กใเมสามารถปຂดบัญชีเดຌ นืไองจากคณะกรรมการเมมีการจัดท าอกสาร฿หຌปຂดบัญชีซึไง
อาจจะมีสาหตุมาจาก 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

1. คณะกรรมการเมมีความรูຌความสามารถ฿นการจัดท าอกสาร 
2. คณะกรรมการทีไเดຌรับมอบหมายเมมีความสียสละวลา฿หຌสวนรวม 
3. คณะกรรมการมีความคยชินกับการทีไสวนราชการจัดท าอกสาร฿หຌ จนกิดความคยชิน ละคยตัวเมยอม
จัดท าอกสารอง 
4. คณะกรรมการขาดวินัยอยางมาก ซึไงจะหในเดຌจากการกใบรักษางินสด นะน าอยางเรกใกใบรักษางินสด
กินกวาระบียบ  
ดังนัๅน การกຌเขปัญหา฿นขຌอทีไ 1 นัๅน จะตຌอง฿ชຌระยะวลาเมนຌอยกวา 3 ป ิสหกรณ์ประภทนีๅจะอยู฿นชัๅนทีไ 

2 ตก฿นรืไองการควบคุมภาย฿นี 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพกิจกรรม 
 

รองอธิบดีกรมสงสริมสหกรณ์ ฿หຌนยบายการยกระดับชัๅนสหกรณ์ป โ55้ – โ5ๆเ ก จຌาหนຌาทีไสงสริม
สหกรณ์ สหกรณ์฿นจังหวัดสระกຌว ละ สหกรณ์฿นพืๅนทีไขตตรวจราชการขตทีไ ใ ละ ขตทีไ ้ 
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รวมประชุมพัฒนา฿หຌสหกรณ์ปງาหมายยกระดับชัๅน
สหกรณ์ สามารถยกระดับเดຌ฿น ป โ55้-โ5ๆเ 

รวมประชุมหานวทาง฿นการยกระดับชัๅนสหกรณ์
฿นจังหวัดสระกຌว กับ จຌาหนຌาทีไสงสริม 
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 ครงการศูนย์รียนรูຌการพิไมประสิทธิภาพการผลิตสินคຌากษตริศพก.ี 
แ. พืๅนทีไ/สหกรณ์ ปງาหมาย 
ล ำดับที่ ศพก./อ ำภอ ที่อยู 

1 อ าภอมืองสระกຌว 10 ถนนสุวรรณศร ต.สระกຌว อ.มืองสระกຌว จ.สระกຌว 

2 อ าภอขาฉกรรจ์ 24 ม.7 ต.ขาฉกรรจ์ อ.ขาฉกรรจ์ จ.สระกຌว 

3 อ าภอวังนๅ ายใน 2 หมู 13 ต.วังนๅ ายใน อ.วังนๅ ายใน จ.สระกຌว 

4 อ าภออรัญประทศ 47/4 ต.อรัญประทศ อ.อรัญประทศ สระกຌว 

5 อ าภอวัฒนานคร 283 หมู 3 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระกຌว 

6 อ าภอตาพระยา 767 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระกຌว 

7 อ าภอคลองหาด หมู 8 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระกຌว 

8 อ าภอคกสูง หมู 8 บຌานคลองทราย ต.หนองมวง อ.คกสูง จ.สระกຌว 

9 อ าภอวังสมบูรณ์ 24 ม.5 ต.วังสมบูรณ์อ.วังสมบูรณ์ จ.สระกຌว 
โ. กิจกรรม/งานทีได านินการ 
 แ. สนับสนุนวิทยากรถายทอดความรูຌรืไองการสหกรณ์การรวมกลุมบบสหกรณ์ 
 โ. สนับสนุนสืไอการรียนรูຌดຌานการสหกรณ์ประจ าศพก. 
 3. จัดประชุม฿หຌความรูຌศูนย์ ศพก. 5 ศูนย์ 
 ไ. ติดตามประมินผลกิจกรรม 
ใ.ผลส ารใจของงาน/ครงการ   

ล าดับทีไ ศพก./อ าภอ ทีไอยู 
จัด

อบรม 
สนับสนุน

สืไอ 

1 อ าภอมืองสระกຌว 10 ถนนสุวรรณศร ต.สระกຌว อ.มืองสระกຌว จ.สระกຌว แ ครัๅง แ ชุด 

2 อ าภอขาฉกรรจ์ 24 ม.7 ต.ขาฉกรรจ์ อ.ขาฉกรรจ์ จ.สระกຌว แ ครัๅง แ ชุด 

3 อ าภอวังนๅ ายใน 2 หมู 13 ต.วังนๅ ายใน อ.วังนๅ ายใน จ.สระกຌว แ ครัๅง แ ชุด 

4 อ าภออรัญประทศ 47/4 ต.อรัญประทศ อ.อรัญประทศ สระกຌว แ ครัๅง แ ชุด 

5 อ าภอวัฒนานคร 283 หมู 3 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระกຌว แ ครัๅง แ ชุด 

6 อ าภอตาพระยา 767 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระกຌว - แ ชุด 

7 อ าภอคลองหาด หมู 8 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระกຌว - แ ชุด 

8 อ าภอคกสูง หมู 8 บຌานคลองทราย ต.หนองมวง อ.คกสูง จ.สระกຌว - แ ชุด 

9 อ าภอวังสมบูรณ์ 24 ม.5 ต.วังสมบูรณ์อ.วังสมบูรณ์ จ.สระกຌว - แ ชุด 

ไ.ปัญหาอุปสรรค฿นการด านินงาน/ครงการ 

-เมมี- 
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รูปภาพกิจกรรม 
 



รายงานประจ าป 2560 ิAnnual Reportี  | 39 

 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 

  ชืไองาน/ครงการ/ครงการพัฒนากษตรกรปราดปรืไอง ปงบประมาณ โ5ๆเ 

ํ. ปງาหมาย/ตัวชีๅวัด 

  กลุมปງาหมายทีไ แ สมาชิกนิคมสหกรณ์วังนๅ ายใน จ ากัด ทีไสามารถพัฒนา฿หຌมีคุณสมบัติของ
กษตรกรปราดปรืไอง ิSmart Farmerี จ านวน 5เ ราย 
  กลุมปງาหมายทีไ โ สมาชิกสหกรณ์นิคมสระกຌว จ ากัด ทีไพรຌอมพัฒนา฿หຌมีคุณสมบัติของกษตรกร
ปราดปรืไอง Smart Farmerี จ านวน โเ ราย 
  รวมทัๅงหมด ็เ ราย 

๎. กิจกรรม/งานทีได านินงาน 
 รายละอียดงานทีไท า 
  แ.ี น าครงการฯ สนอทีไประชุมคณะกรรมการสหกรณ์พืไอ฿หຌสหกรณ์มีการพิจารณาอนุมัติ
คา฿ชຌจาย฿นการสนับสนุนการด านินงาน ละ พิจารณาคัดสรรกษตรกรสมาชิกกลุมปງาหมาย ทีไสามารถพัฒนา฿หຌมี
คุณสมบัติของกษตรกรปราดปรืไอง ิSmart Farmerี ดยพิจารณาจาก ผูຌทีไสามารถพัฒนา฿หຌมีรายเดຌเมตไ ากวา 
แ่เุเเเ บาท/ครัวรือน/ป 
  โี ติดตอประสานงานสถานทีไการด านินงานตามครงการ 
  ใี จัดการอบรม฿หຌความรูຌตามก าหนดการ 
  ไี ติดตามละประมินผลการด านินงานครงการ 

๏.ผลส ารใจของงาน/ครงการ 
 ผูຌขຌารวมครงการอบรมฯ มีความรูຌดຌานการสหกรณ์ละความรูຌดຌานการประกอบอาชีพพิไมขึๅน 

ไ. ปัญหา / อุปสรรค 

  -  เมมี 
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รูปภาพกิจกรรม 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 

 ชืไองานทีไ/ครงการการสงสริมกิจกรรมสหกรณ์นักรียน ตามพะราชด าริ สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีิตชด.ี 
แ.ปງาหมาย / ตัวชีๅวัด 

ตัวชีๅวัด ปງาหมาย 

รงรียน฿นครงการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร ตามพระราชด าริของสมดใจพระทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีผลการประมินระดับคุณภาพ โ ขึๅนเป 

รຌอยละ ็เ 

รงรียนสังกัดต ารวจตระวนชายดน  จ านวน  ใ  หง   ละ สังกัด สพฐ. ่  จ านวน  แแ  รงรียน  ดังนีๅ 
  แี รงรียนต ารวจตระวนชายดนวังศรีทอง ต.วังทอง  อ.วังสมบูรณ์   
  โี  รงรียนต ารวจตระวนชายดนบຌานทุงกบินทร์ต.วัง฿หม   อ.วังสมบูรณ์ 
  ใ   รงรียนต ารวจตระวนชายดนบຌานคลองตะคียนชัยต.ทุงมหาจริญ  อ.วังนๅ ายใน 
  ไี  รงรียนต ารวจตระวนชายดนพีระยานุคราะห์ฯ แต.วังทอง  อ.วังสมบูรณ์ 
  5ี  รงรียนต ารวจตระวนชายดนบຌานนๅ าอຌอม   ต.ขาสามสิบ  อ.ขาฉกรรจ์ 
  ๆี  รงรียนต ารวจตระวนชายดนการบินเทย   ต.เทรดีไยว   อ.คลองหาด 
  ็ี  รงรียนต ารวจตระวนชายดนประชารัฐบ ารุง แต.ปຆาเร   อ.อรัญประทศ 
  ่ี  รงรียนต ารวจตระวนชายดนบຌานขาสารภีต.ทับพริก   อ.อรัญประทศ 
  ้ี  รงรียนบຌานทาผักชี    ต.พระพลิง อ.ขาฉกรรจ์ 
  แเี  รงรียนบຌานคลองจริญสุข   ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ 
  แแี  รงรียนบຌานคกนຌอย   ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์   

โ.กิจกรรม/งานทีได านินการ 

  แี นะน าสงสริม  ชวยหลือ ฝຄกปฏิบัติกีไยวกับการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักรียน฿นรงรียน 
                      ิการ  ผลิต  รຌานคຌา  ออมทรัพย์  สาธารณประยชน์ี 

โี ประสานงาน  นะน าครูผูຌสอนวิชาการสหกรณ์฿นรงรียน  
3ี นะน า  สงสริม฿หຌมีการจัดท าบัญชีสหกรณ์฿หຌปຓนปัจจุบัน ละสามารถปຂดบัญชีเดຌ 

                      ทุกภาครียน 
ไี นะน า สงสริม ฿หຌมีการประชุม฿หญสามัญประจ าป พรຌอมการลือกตัๅงคณะกรรมการสหกรณ์ 
    นักรียน   
5ี นะน า สงสริม฿หຌมีการจดบันทึกรายงานการประชุม ละตรวจสอบ฿หຌปຓนปัจจุบัน  
ๆี จัดทัศนศึกษาพืไอสริมสรຌางประสบการณ์งานสหกรณ์฿หຌกับนักรียน/ครูทีไ 

                       รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์ 
7ี จัด฿หຌมีกิจกรรมการประกวดการจดบันทึกรายงานการประชุมละการประกวดการ   
    บันทึกบัญชีพรຌอมทัๅงมอบรางวัล฿หຌผูຌชนะการประกวด 
่ี ประสานงานกับรงรียนทีไเดຌรับการจัดสรรงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรม  

                         สหกรณ์นักรียน ิปรับปรุง / กอสรຌางอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักรียน ละ  สนับสนุน กิจกรรม        
รຌานคຌา เดຌก ชัๅนวางสินคຌา  ตูຌกระจกกใบสินคຌาี ดยปฏิบัติ฿หຌปຓนเปตามระบียบละวัตถุประสงค์ของงินอุดหนุน 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 
ใ. ผลส ารใจของงาน/ครงการ 
   แี นักรียนมีสวนรวม฿นการด านินกิจกรรมสหกรณ์นักรียนทัๅง  แแ  รงรียน 
   โี สหกรณ์นักรียนทัๅง  แแ  รงรียน  สามารถปຂดบัญชีเดຌ 
   ใี สหกรณ์นักรียนทัๅง  แแ  รงรียน  มีการบันทึกรายงานการประชุม฿หญ 
   ไี สหกรณ์นักรียนทัๅง  แแ  รงรียน  มีการบันทึกรายงานการประชุมประจ าดือน 
   5ี รงรียน฿นครงการฯ มีผลการประมินระดับคุณภาพทีไ โขึๅนเป 

ๆี ความขຌา฿จรวมกันของสวนทีไกีไยวขຌอง  ชน  จຌาหนຌาทีไสงสริมสหกรณ์  ครูทีไ 
รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักรียน  ฯลฯ 
7ี สืไอการรียนการสอน  พรຌอมอกสารประกอบทีไนาสน฿จ  ครืไองมือ  ละอุปกรณ์ 
่ีการติดตามกิจกรรมของจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงาน 
9) ความรวมมือของครูผูຌรับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์ 

ไ.  ปัญหา / อุปสรรค  1. บุคลากรทีไรับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์มีการยกยຌายบอย ท า฿หຌกิจกรรมสหกรณ์                                      
                                นักรียนขาดความตอนืไอง 
   โ. ครูทีไรับผิดชอบกิจกรรมสหกรณส์วน฿หญยังเมคยขຌารับการฝຄกอบรม 
   3. ผลงานของครูผูຌรับผิดชอบดຌานการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักรียน เมเดຌรับการสนับสนุน
ขຌาประมินผลงานจากหนวยงานตຌนสังกัด ท า฿หຌครูผูຌรับผิดชอบดຌานกิจกรรมสหกรณ์นักรียนขาดขวัญก าลัง฿จ฿นการ
พัฒนางานกิจกรรมสหกรณ์นักรียน    
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

  ชืไองาน/ครงการ/ทัศนศึกษาพืไอการรียนรูຌงานสหกรณ์ 

แ. ปງาหมาย/ตัวชีๅวัด  นักรียนทีไปຓนคณะกรรมการสหกรณ์ / ผูຌสังกตการณ์ ละครูทีไรับผิดชอบกิจกรรม 
สหกรณ์  จ านวน  แ5ๆ  คน  ดังนีๅ 
  แี รงรียนต ารวจตระวนชายดนวังศรีทอง ต.วังทอง  อ.วังสมบูรณ์   
  โี  รงรียนต ารวจตระวนชายดนบຌานทุงกบินทร์ต.วัง฿หม   อ.วังสมบูรณ์ 
  ใ   รงรียนต ารวจตระวนชายดนบຌานคลองตะคียนชัยต.ทุงมหาจริญ  อ.วังนๅ ายใน 
  ไี  รงรียนต ารวจตระวนชายดนพีระยานุคราะห์ฯ แต.วังทอง  อ.วังสมบูรณ์ 
  5ี  รงรียนต ารวจตระวนชายดนบຌานนๅ าอຌอม   ต.ขาสามสิบ  อ.ขาฉกรรจ์ 
  ๆี  รงรียนต ารวจตระวนชายดนการบินเทย   ต.เทรดีไยว   อ.คลองหาด 
  ็ี  รงรียนต ารวจตระวนชายดนประชารัฐบ ารุง แต.ปຆาเร   อ.อรัญประทศ 
  ่ี  รงรียนต ารวจตระวนชายดนบຌานขาสารภีต.ทับพริก   อ.อรัญประทศ 
  ้ี  รงรียนบຌานทาผักชี    ต.พระพลิง อ.ขาฉกรรจ์ 
  แเี  รงรียนบຌานคลองจริญสุข   ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ 
  แแี  รงรียนบຌานคกนຌอย   ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ 

โ. กิจกรรม/งานทีได านินงาน 
 รายละอียดงานทีไท า 
  แ.ี จຌงรายละอียดครงการ฿หຌรงรียนต ารวจตระวนชายดนละรงรียนสังกัดส านักงานคณะ
การสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐานทราบถึงวัตถุประสงค์ของครงการ 
  โี ประสานการขอท าประกันชีวิตหมู฿หຌกับนักรียนทีไเปทัศนศึกษา 
  ใี ติดตอประสานงานกับสถานทีไทัศนศึกษาดูงาน พืไอประสานวิทยากร฿นการบรรยายละสาธิต
ตลอดจนสຌนทางการดินทางละระยะวลาการขຌาศึกษาดูงาน฿นตละสถานทีไ 
  ไี จัดหาพาหนะละวัสดุอุปกรณ์ตางโ ทีไจ าปຓนพืไออ านวยความสะดวก฿นการทัศนศึกษาดูงาน฿หຌ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ใ.ผลส ารใจของงาน/ครงการ 
 นักรียนขຌารวมครงการฯ กินกวาจ านวนทีไกรมฯ ก าหนด 

  1ีผูຌขຌารวมครงการฯ กิดกระบวนการรียนรูຌละเดຌนวคิดจากการทัศนศึกษาดูงานฯ เปปຓน
นวทาง฿นการพัฒนาตนอง 
  โี ผูຌขຌารวมครงการฯ ทราบบทบาทหนຌาทีไของตนอง฿นการทีไปຓนพลมืองดีของชาติตอเป 

  ใี กิดกระบวนการมีสวนรวม฿นการท ากิจกรรมรวมกัน อันจะกอ฿หຌกิดการน าความรูຌมาพัฒนา
ชุมชนละสังคมของตนองเดຌตอเป 

ไ.  ปัญหา / อุปสรรค 

 -  เมมี 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดูงานทีไ สหกรณ์การกษตรคลองนๅ าขียว จ ากัด  อ าภอมืองสระกຌวจังหวัดสระกຌว 
 

ถายรูปรวมกัน ิยีไยมชมการด านินงานของสหกรณ์ฯี มอบสิไงของทีไระลึกกผูຌทนสหกรณ์ฯ 

นักรียนฟังการบรรยายของศูนย์การรียนรูຌการสหกรณ์ ศึกษาดูงานครงการพระราชด าริ ิตามรอยพอ ี 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 ชืไองาน/ครงการ/รงรียนพียงหลวง แ็ ิบຌานสง์ี ฿นทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา-             
                           สิริวัฒนาพรรณวดี 

แ. ปງาหมาย/ตัวชีๅวัด  นักรียนรงรียนพียงหลวง แ็ ิบຌานสง์ี   

โ. กิจกรรม/งานทีได านินงาน 

 3.1  จัดท าครงการสงสริมกิจกรรมสหกรณ์นักรียนรงรียนพียงหลวง แ็ ิบຌานสง์ี 
฿นทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆเ 

ใ.โ  ประสานรงรียนปງาหมายพืไอจัดกิจกรรมสหกรณ์นักรียน ตลอดจนสวนราชการทีไกีไยวขຌอง 
ใ.ใ  ด านินการจัดท าตามรูปบบการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักรียน 

 3.4 มอบหมายจຌาหนຌาทีไรับผิดชอบการท ากิจกรรมสหกรณ์นักรียน พืไอรวบรวมสาระส าคัญละขຌอมูล฿น
การติดตามประมินผล 
ใ.ผลส ารใจของงาน/ครงการ 
 แ. นักรียนมีความรูຌความขຌา฿จ หลักการ  อุดมการณ์ ละวิธีการสหกรณ์ สามารถน าความรูຌทีไเดຌรับเปพัฒนา
สหกรณ์฿นรงรียน฿หຌประสบความส ารใจเดຌ 
   โ. สามารถจัดกิจกรรมสหกรณ์นักรียน฿นรงรียนเดຌ 
ไ  ปัญหา / อุปสรรค 

  -  เมมี 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

กิจกรรมสหกรณ์นักรียนรงรียนพียงหลวง แ็ ิบຌานสง์ี ฿นทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา-            
                                                 สิริวัฒนาพรรณวดี 

 

ประชุมรวมกับคณะท างานฯ พรຌอมมอบทุนการศึกษา 

ยีไยมชมกิจกรรมสหกรณ์นักรียน            องค์ประกอบภาย฿นรຌาน 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

  ชืไองาน/ครงการ/7 มิถุนายนวันกิจกรรมสหกรณ์นักรียน 

แ. ปງาหมาย/ตัวชีๅวัดขຌาราชการกรมสงสริมสหกรณ์  ขຌาราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส านักงานขตพืๅนทีไ 
การศึกษาประถมศึกษาสระกຌว/ศึกษานิทศก์  ครู นักรียน ผูຌทนสหกรณ์   

โ. กิจกรรม/งานทีได านินงาน 

 รายละอียดงานทีไท า 
3.ํ ประสานงานกับปງาหมายผูຌขຌารวมครงการฯ ของหนวยงานตางโ 

  ใ.โก าหนดกิจกรรม฿นครงการ  โ ประภทดังนีๅ 
   ํี การประกวดวาดภาพระบายสี หัวขຌอ สหกรณ์฿น฿จหนู 
   โี การประกวดรียงความ  หัวขຌอ ฿นหลวงกับการสหกรณ์เทย 
  3.3ี มอบรางวัล / กียรติบัตร 
  ใ.ไ มอบหมายจຌาหนຌาทีไทีไรับผิดชอบกิจกรรมตางโ ของครงการฯ 
  3.5 จัดครงการจัดงาน ๓ มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักรียน ป ๎๑ๆเ 

ใ.ผลส ารใจของงาน/ครงการ 
การจัดงานวันกิจกรรมสหกรณน์ักรียนปຓนการ฿หຌความส าคัญ ละสงสริมความสามารถ 

ของผูຌบริหาร ครู นักรียน ฿นการจัดการรียนรูຌการสหกรณ์  มืไอรงรียนทีไประสบความส ารใจ฿นการด านินการมาพบ
กันสามารถลกปลีไยนรียนรูຌระหวางกัน สามารถน าความรูຌทีไเดຌจากการลกปลีไยนเป฿ชຌ฿นการพัฒนาจนท า฿หຌการ
จัดการรียนรูຌการสหกรณ์มีผลดียิไงขึๅน 
 
ไ  ปัญหา / อุปสรรค 

  -  เมมี 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม ็ มิถุนายน  วันกิจกรรมสหกรณ์นักรียน วันทีไ ็ มิถุนายน โ5ๆเ 
 

ทานผูຌวาราชการจังหวัดสระกຌว ประธาน฿นพิธี มอบรางวัลกรงรียนทีไชนะการประกวด 

ทานผูຌวาฯ ยีไยมชมผลงานนักรียน มือนຌอย  หัตถวชบ าบัด 

ขงขันวิชาการ 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

1. ชืไองาน /ครงการ  สงสริมบริหารจัดการธุรกิจการการผลิตเฟฟງาจากพลังงานสงอาทิตย์฿น  
สหกรณภ์าคการกษตร 
1.1  ผนงาน  :  บูรณาการพัฒนาละพิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌพลังงานทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 

1.2 กิจกรรมหลัก  :  บริหารจัดการธุรกิจการผลิตเฟฟງาจากพลังงานสงอาทิตย์฿นสหกรณ์ภาค
การกษตร 

1.3 กิจกรรมรอง  :  สงสริมบริหารจัดการธุรกิจการการผลิตเฟฟງาจากพลังงานสงอาทิตย์฿น สหกรณ์ 
ภาคการกษตร 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 พืไอสงสริมละสนับสนุนสหกรณ์ภาคการกษตร฿นการบริหารจัดการธุรกิจเฟฟງาจากพลังงาน

สงอาทิตย์เดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2 พืไอสงสริม฿หຌจຌาหนຌาทีไสงสริมสหกรณ์มีความรูຌกีไยวกับทคนลยีการผลิตเฟฟງาจากพลังงาน
สงอาทิตย์ละน าเปนะน าสหกรณ์ 

3. ปງาหมาย ็  หง 
แี  สหกรณ์การกษตรมืองสระกຌว  จ ากัด 
โี  สหกรณ์การกษตรพืไอกษตรกรเทยต าบลสระขวัญ  จ ากัด 
ใี  สหกรณ์นิคมสระกຌว  จ ากัด 
ไี  สหกรณ์การกษตรอรัญประทศ  จ ากัด 
5ี  สหกรณ์นิคมสระกຌว  จ ากัด 
ๆี  สหกรณ์ศุภนิมิตอรัญประทศรวม฿จพัฒนา  จ ากัด 
็ี  สหกรณ์การกษตรวัฒนานคร  จ ากัด 

4. ตัวชีๅวัดระดับกิจกรรม 

4.1 สถาบันกษตรกรเดຌรับการสงสริมดຌานการพัฒนาละพิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌพลังงาน฿นพืๅนทีไท า
การกษตร  ็  หง 

 5.โ ผูຌทนสหกรณ์ละจຌาหนຌาทีไสงสริมสหกรณ์เดຌรับความรูຌรืไองการบริหารจัดการธุรกิจผลิตเฟฟງา 
 5.ใ  ควบคุมการ฿ชຌจายงบประมาณตามงบรายจายละกิจกรรมหลักละบิกจาย฿หຌปຓนเปตาม   
        ปງาหมายทีไกรมก าหนด  รຌอยละ  ้็ 

5. กิจกรรม /งานทีได านินการ 

5.1 ประสานงาน  นะน า  ชวยหลือ  ละ฿หຌค าปรึกษากสหกรณ์฿นครงการผลิตเฟฟງาจากพลังงาน
สงอาทิตย์ฯ  ฿หຌปຓนเปตามระบียบละขຌอบังคับของสหกรณ์ 

5.2 ติดตามผลการด านินงานของสหกรณ์฿นการด านินครงการผลิตเฟฟງาจากพลังงานสงอาทิตย์ฯ  
พืไอรายงาน฿หຌกรมฯ  ทราบ 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

6. ปัญหา  อุปสรรค฿นการด านินงาน /ครงการ 

6.1 รายเดຌคงคຌางของตละหง กิดความลาชຌานืไองจากอยูระหวางขัๅนตอนการด านินการ  การเฟฟງาฯ   
กับบริษัทฯ 

6.2 สหกรณ์จะตຌองรอการรับจຌงรายเดຌจากบริษัทฯ กอนจะด านินการวางบิลรียกกใบงินจากบริษัทฯ 

6.3 ปຓนนยบายรงดวนกอ฿หຌกิดการด านินกิจกรรมเดຌเมครบถຌวนรียบรຌอยปຓนเปตามขຌอก าหนดทาทีไควร
การประชาคม  หรือท าความความขຌา฿จตอสมาชิกละประชาชนภาย฿ตຌระยะวลาจ ากัด  กิดขຌอหารือ
ตางโ  ดยฉพาะรืไองทีไดิน฿นการจัดตัๅงครงการมีความซับซຌอน  ท าการตรวจสอบเดຌยากกิดการสูญปลา
ทัๅงงืไอนวลา  ละงบประมาณของสหกรณ์ 

6.4 รายเดຌทีไกิดขึๅนเมสามารถน ามาพัฒนาสหกรณ์เดຌอยางทຌจริง  อาจกอ฿หຌกิดปัญหาอุปสรรค฿นการน า
งินทุนตามระบียบฯ  ออกมา฿ชຌ฿นอนาคตเดຌ  ละจะกิดขຌอพกพรองตอการบริหารจัดการสหกรณ์ 

7. ผลส ารใจของงาน / ครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญญา เดຌรับสิทธิ์ สวนบง สิทธิ ผลการจายเฟฟา้ การถอื฿ชຌระบยีบ การตงตัๅงจຌาหนຌาทีไ
ลงวนัทีไ ฿นการขายเฟ ของสหกรณ์ รายเดຌดือน ยอดสะสม ฿นทีไดิน ขຌาระบบชิงพาณิชย์ ทีไกีไยวขຌอง พืไอด านินการดยฉพาะ

(MW) ดือน /ปี ลาสุด ณ  6 ต.ค. 60 รายดือน รายปี รายดือน รายปี ภาย฿น 30 ธ.ค. 59 ประกาศ ณ วันทีไ

1 16-ม.ิย.-59 สหกรณ์การกษตรมอืงสระกຌว จ ากดั 5 364,594.17 364,594.17 2,187,565.02 20-ธ.ค.-59  1 ม.ย. 60 นางสายรุຌง สุวรรณพชื
 -คาตอบทน รถตูຌ 1  คัน (ม.ิย.60) สมาชิก 164,000.-  -  -  - 081-940-3619

 -บริษทั  พาวอร์ ซลูชัไน  ทคนลยี จ ากดั (มหาชน)

 -ทีไตัๅง 333 ม.14 ต.บຌานกຌง อ.มอืงสระกຌว
2 2-ส.ค.-59 สหกรณ์การกษตรพืไอกษตรกรเทย ต าบลสระขวญั จ ากดั 5 150,000.00 150,000.00 900,000.00 20-ธ.ค.-59  2 ส.ค. 60 นายปรามทย์  บุญจันทร์

 -บริษทั  อคค  อในนอจี จ ากดั (ม.ิย.60) บุคคล  - 200,000.-  -  - 089-090-5235

 -ทีไตัๅง 333 ม.1 ต.คกปีฆ่ຌอง อ.มอืงสระกຌว ภายนอก
3 17-พ.ค.-59 สหกรณ์นิคมสระกຌว จก. 5 3,300,000.00 0.00 0.00 28-ส.ค.-60  10 ส.ค. 60 นางศิริมา  รมสบาย

 -บริษทัมทลิงค์ อนิฟ  จ ากดั สมาชิก /  - ผอนช าระ  -  - **ขยายวลาเดຌตามก าหนด 086-146-6789

 -ทีไตัๅง 304 ม.3 ต.สระขวญั อ.มอืงสระกຌว สหกรณ์* 4 ปี
ชาซืๅอ

4 13-ก.ย.-59 สหกรณ์การกษตรอรัญประทศ จ ากดั 5 รຌอยละ 7 246,277.92 1,345,233.70 30-ธ.ค.-59  19 ม.ย. 60 นางล าดวน  จันทรัศมี
 -คาตอบทน 10,000,000.-บาท (ม.ิย.60) บุคคล รຌอยละ 0.90  -  -  - 086-816-4515

 -บริษทัอสตຌา  พาววอร์  จ ากดั ภายนอก ของรายเดຌ
 -ทีไตัๅง 80 ม.1 ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประทศ (พิไมติม)

5 25-ก.ค.-59 สหกรณ์การกษตรนิคมฯ คลองนๅ า฿ส  จ ากดั 1.47 รຌอยละ 8 72,448.00 72,448.00 29-ธ.ค.-59  21 ม.ย. 60 นางทิชา  พรหมวช
 -บริษทับูรพา ทคนิคอล อในจินียริไง  จ ากดั  (มหาชน) (ก.ค.60) สมาชิก  -  - รຌอยละ  3  - 080-099-0587

 -ทีไตัๅง 123 ม.11 ต.ฟากหຌวย อ.อรัญประทศ ของรายเดຌ
6 4-ก.ค.-59 สหกรณ์ศุภนิมติรอรัญประทศรวม฿จพฒันา จ ากดั 5 รຌอยละ 10 537,366.06 537,366.06 6-ม.ีค.-60  10 ต.ค. 60 นายภาณุพงษ ์ สีตะมา

 -คาตอบทนสรຌางอาคารส านักงาน 1 หลัง (ม.ย.60) บุคคล  -  - รຌอยละ 5 **ขยายวลาเดຌตามก าหนด 094-270-1568

 -บริษทัเอคิว อในนอร์ยี  จ ากดั ภายนอก ของรายเดຌ น.ส.จ ารัส วยีงสมทุร
 -ทีไตัๅง 211 ม.4 ต.หันทราย อ.อรัญประทศ 092-525-1243

7 8-ก.ค.-59 สหกรณ์การกษตรวฒันานคร  จ ากดั 5 รຌอยละ 8 262,470.86 2,049,069.27 29-ธ.ค.-59  5 พ.ค.60 นายสุวทิย์  ภิบาลจอมมี
 -บริษทับูรพา ทคนิคอล อในจินียริไง  จ ากดั  (มหาชน) (ก.ค.60) สมาชิก รຌอยละ 3  -  -  - 081-720-0668

 -ทีไตัๅง 49 ม.3 ต.นนหมากคใง อ.วฒันานคร ของรายเดຌ น.ส.นิตยา สีขาม
087-921-5289

31.47 7,091,682.05 D./3.พลังงานสงอาทติย์/นะน า4หลัก…Titareeผูຌจัดกใบขຌอมูล

1)  กำรจดัท ำสัญญำฯ 2)  สวนแบงรำยเดຌ 3)  กำร฿ชຌทีด่นิ 4)  กำรบริหำรจดักำร

ทีไ สหกรณ์จຌาของครงการ/ผูຌสนับสนุน/ทีไตัๅง
การจัดสรรรายเดຌพืไอช าระคาทีไดิน
ผานสหกรณ์ เมผานสหกรณ์
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รูปภาพกิจกรรม 
ติดตามผลการด านินงานของสหกรณ์฿นครงการ 

หงทีไ  แ  สหกรณ์การกษตรมืองสระกຌว  จ ากัด 
ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 
 

รูปภาพกิจกรรม 
ติดตามผลการด านินงานของสหกรณ์฿นครงการ 

หงทีไ  โ  สหกรณ์การกษตรพืไอกษตรกรเทยอ าภอมืองสระกຌว  จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

********************************************************************* 
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รูปภาพกิจกรรม 
ติดตามผลการด านินงานของสหกรณ์฿นครงการ 

หงทีไ  ใ  สหกรณ์นิคมสระกຌว  จ ากัด 
ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*********************************************************************************** 
รูปภาพกิจกรรม 

ติดตามผลการด านินงานของสหกรณ์฿นครงการ 
หงทีไ  ไ  สหกรณ์การกษตรอรัญประทศ  จ ากัด 
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รูปภาพกิจกรรม 
ติดตามผลการด านินงานของสหกรณ์฿นครงการ 

หงทีไ  5  สหกรณ์การกษตรนิคมฯคลองนๅ า฿ส  จ ากัด 
ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 
รูปภาพกิจกรรม 

ติดตามผลการด านินงานของสหกรณ์฿นครงการ 
หงทีไ  ๆ  สหกรณ์ศุภนิมิตอรัญประทศรวม฿จพัฒนา  จ ากัด 

************************************************************************************ 
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รูปภาพกิจกรรม 
ติดตามผลการด านินงานของสหกรณ์฿นครงการ 
หงทีไ  ็  สหกรณ์การกษตรวัฒนานคร  จ ากัด 

****************************************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

****************************************************************************************** 
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รูปภาพกิจกรรม 
ครงการประชุมชิงปฏิบัติการ 

ครงการผลิตเฟฟງาจากพลังงานสงอาทิตย์บบติดตัๅงบนพืๅนดิน   
ส าหรับหนวยงานราชการละสหกรณ์ภาคการกษตร 

มืไอวันทีไ  โไ  สิงหาคม  โ5ๆเ 
ณ  หຌองประชุมพรหมนิมิต  วิทยาลัยชุมชนสระกຌว 

****************************************************************************************** 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

1. ชืไองาน /ครงการ    พัฒนาพืๅนทีไครงการหลวงละครงการอันนืไองมาจากพระราชด าริ 
1.1  ผนงานยุทธศาสตร์  :  พัฒนากษตรกรรมยัไงยืนละสริมสรຌางความขຌมขใงของกษตรกร 

อยางปຓนระบบ 
1.2 กิจกรรมหลัก  :  พัฒนาอันนืไองมาจากพระราชด าริ 
1.3 กิจกรรมรอง  :  สงสริมละพัฒนาสหกรณ์อันนืไองมาจากพระราชด าริ 

2. วัตถุประสงค์ 
พืไอสงสริมละพัฒนาสหกรณ์ละกลุมกษตรกร฿นพืๅนทีไครงการอันนืไองมาจากพระราชด าริ 

฿หຌมีความขຌมขใง 
3. ปງาหมาย่   หง 

1.  สหกรณ์การกษตรทาชຌาง  จ ากัด 
2.  สหกรณ์การกษตรคลองนๅ าขียว  จ ากัด 
3.  สหกรณ์การกษตรบຌานหຌวยชัน  จ ากัด 
4.  สหกรณ์การกษตรขาพรมสุวรรณ์  จ ากัด 
5.  สหกรณ์การกษตรคลองทราย  จ ากัด 
6.  สหกรณ์การกษตรพัฒนาปຆาขาฉกรรจ์ –นนสาวอຌ  แโใ  จ ากัด 
7.  สหกรณ์การกษตรทับทิมสยาม  เ5  จ ากัด 
8.  สหกรณ์การกษตรทับทิมสยาม  เใ  จ ากัด 

4. ตัวชีๅวัดระดับกิจกรรม 

4.1 สหกรณ์/กลุมกษตรกร฿นพืๅนทีไครงการมีปริมาณธุรกิจพิไมขึๅน  รຌอยละ  5 

4.2  ควบคุมการ฿ชຌจายงบประมาณตามงบรายจายละกิจกรรมหลักละบิกจาย฿หຌปຓนเปตาม   
         ปງาหมายทีไกรมก าหนด  รຌอยละ  ้็ 

5. กิจกรรม /งานทีได านินการ 

5.1 นะน าสงสริมสหกรณ์/กลุมกษตรกรึตามทีไก าหนดเวຌ฿นกรอบของการสงสริมสหกรณ์/กลุมกษตรกร฿น
พืๅนทีไครงการอันนืไองมาจากพระราชด าริึละสหกรณ์ตามครงการพระราชด าริ ิส านักราชลขา  ็  
ครงการี ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์  ปງาหมายละตัวชีๅวัด 

5.2 จัดวทีชาวบຌาน/ประชุมชิงปฏิบัติการ  ประกอบดຌวย  จຌาหนຌาทีไสงสริม  ผูຌทนสหกรณ์/กลุมกษตรกร  
ผูຌน าชุมชน  กษตรกร฿นพืๅนทีไครงการ  ละจຌาหนຌาทีไจากสวนราชการอืไนทีไกีไยวขຌองพืไอรวมกันจัดท า /
ทบทวนผนกกลยุทธ์การพัฒนาสหกรณ์ / กลุมกษตรกร / การท ากิจกรรมกลุม  ดย฿ชຌรูปบบสหกรณ์
พรຌอมทัๅงน าครงการตามผนกลยุทธ์เปปฏิบัติพืไอพัฒนาสหกรณ์ / กลุมกษตรกร / การท ากิจกรรมกลุม
฿นพืๅนทีไครงการอันนืไองมาจากพระราชด าริ  จ านวน  แ  ครัๅงโ  ตอสหกรณ์/กลุมกษตรกร/กลุม
ชาวบຌาน  ครัๅงละ  ใเ  คน 

5.3 ติดตามผลการด านินงานของสหกรณ์฿นการด านินครงการผลิตเฟฟງาจากพลังงานสงอาทิตย์ฯ  พืไอ
รายงาน฿หຌกรมฯ  ทราบ 

5.4 พิจารณาบิกจายงินอุดหนุน  ดยปฏิบัติ฿หຌปຓนเปตามระบียบวาดຌวยการบิกจายงบประมาณงบงิน
อุดหนุนหลักกณฑ์  ละวัตถุประสงค์ของงินอุดหนุน 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 
6. ปัญหา  อุปสรรค฿นการด านินงาน /ครงการ 

ๆ.แ ปຓนสหกรณ์ทีไกอตัๅงมานานคยมีสมาชิกจ านวนมาก  ประกอบกับสหกรณ์฿นพืๅนทีไเมสามารถบริหารจัดการ
สหกรณ์฿หຌมีงินทุน฿นการจัดจຌางฝຆายจัดการเดຌ  มีองค์กรคูขงทัๅงภาครัฐละอกชน   
ๆ.โ ขาดวินัย  เมมุงมัไน฿ส฿จคຌนควຌาความรูຌ฿นหนຌาทีไของสมาชิกสหกรณ์ ความขຌา฿จ฿นหลักการ  ตอการ
ด านินงานของสหกรณ์มืไอเดຌรับการนะน าจากผูຌกีไยวขຌองลຌว 
ๆ.ใ สมาชิกมีความรูຌนຌอย  มีรายเดຌนຌอย  มีหนีๅสินซๅ าซຌอนขาดวินัย฿นการบริหารหนีๅท า฿หຌปຓนผลตอการพัฒนา  
ขาดความรวมมือ฿นกิจกรรมของสหกรณ์  ตละสหกรณ์฿นพืๅนทีไมีสมาชิกจ านวนมากฉลีไยอยูทีไ  ไเเ  กวาราย  
ตมีผล฿นการรวมกิจกรรมฉลีไย  ๆเ  รายตอสหกรณ์ทานัๅน 
ๆ.ไ สมาชิกสวน฿หญขຌามาปຓนสมาชิกสหกรณ์  พืไอประยชน์ของตนองมากกวาการรวมกันพืไอกຌเขปัญหา 

7. ผลส ารใจของงาน

 ำ  ำ ลำ
อ ำ

1 ์ำ ำชำ   ำ
 - จัดจຌางจຌาหนຌาทีไปฏิบัติงาน฿นสหกรณ์  ปวช. 1 ำ 135,360 135,360 135,360 ำ ำพ อค์ คลำ พ พออำ  ำ ์

2 ์ำ ำพ ์  ำ
 - จัดจຌางจຌาหนຌาทีไปฏิบัติงาน฿นสหกรณ์  ปวช. 1 ำ 135,360 135,360 135,360 ำ ำพ อค์ คลำ พ พออำ  ำ ์

3 ์ำ คลอ ำ   ำ
 - จัดจຌางจຌาหนຌาทีไปฏิบัติงาน฿นสหกรณ์  ปวช. 1 ำ 135,360 135,360 135,360 ำ ำพ อค์ คลำ พ พออำ  ำ ์

406,080 406,080

ค์

ำ ำ ำ  

ค ำพ ำ ำพ ์ พ ค ำ อ อ ำ ำ พ ำช  ำ  ำ   พ. .  2560

 ำ ำ ์  

์ /  ำ
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รูปภาพกิจกรรม 
จัดวทีชาวบຌาน 

หงทีไ  แ  สหกรณ์การกษตรคลองทราย  จ ากัด 
มืไอวันทีไ  แ5  พฤศจิกายน  โ55้ 

 
ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ

ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ

เจ้าหน้าทีส่่งเสริมสหกรณ์  :  เยาวดี  บุญประสาน 
นักวชิาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
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เจ้าหน้าทีส่่งเสริมสหกรณ์  :ณฐัพงษ์  เจริญรัมย์ 
นักวชิาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

รูปภาพกิจกรรม 
จัดวทีชาวบຌาน 

หงทีไ  2  สหกรณ์การกษตรบຌานหຌวยชัน จ ากัด 
มืไอวันทีไ  แ7  พฤศจิกายน  โ55้ 

 
ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ

ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ
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รูปภาพกิจกรรม 
จัดวทีชาวบຌาน 

หงทีไ  ใ สหกรณ์การกษตรทาชຌาง  จ ากัด 
มืไอวันทีไ  แ็  พฤศจิกายน  โ55้ 

 
ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ

ึึึึึึึึึ

เจ้าหน้าทีส่่งเสริมสหกรณ์  :นายพงศธร  ชาลนิีวฒัน์ 
นักวชิาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปภาพกิจกรรม 
จัดวทีชาวบຌาน 

หงทีไ  ไ สหกรณ์การกษตรขาพรมสุวรรณ์  จ ากัด 
มืไอวันทีไ  ๆ  ธันวาคม  โ55้ 

 
ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 

เจ้าหน้าทีส่่งเสริมสหกรณ์  :พงษธร  ชาลนิีวฒัน์ 
นักวชิาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

เจ้าหน้าทีส่่งเสริมสหกรณ์  :ตฤณ  วงศ์สุรินทร์ 
นักวชิาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพกิจกรรม 
จัดวทีชาวบຌาน 

หงทีไ  5  สหกรณ์การกษตรทับทิมสยาม เใ  จ ากัด 
มืไอวันทีไ  ้  ธันวาคม  โ55้ 

 
ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 

เจ้าหน้าทีส่่งเสริมสหกรณ์  :ตฤณ  วงศ์สุรินทร์ 
นักวชิาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพกิจกรรม 
จัดวทีชาวบຌาน 
              หงทีไ  ๆสหกรณ์การกษตรทับทิมสยาม เ5  จ ากัด 
                           มืไอวันทีไ  แใ  ธันวาคม  โ55้ 

 
ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 

เจ้าหน้าทีส่่งเสริมสหกรณ์  :กติิพนัธ์  มณโีชติ 
นักวชิาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพกิจกรรม 
จัดวทีชาวบຌาน 

หงทีไ  ็สหกรณ์การกษตรพัฒนาปຆาขาฉกรรจ์-นนสาวอຌ  แโใ  จ ากัด 
มืไอวันทีไ  แใ  ธันวาคม  โ55้ 

 
ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 

เจ้าหน้าทีส่่งเสริมสหกรณ์  :นางสมถวลิ  ชัยยนัต์ 
นักวชิาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 
 

 
 

รูปภาพกิจกรรม 
จัดวทีชาวบຌาน 

หงทีไ  ่  สหกรณ์การกษตรคลองนๅ าขียว  จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

รูปภาพกิจกรรม 
จัดวทีชาวบຌาน 

หงทีไ  ่สหกรณ์การกษตรคลองนๅ าขียว  จ ากัด 
มืไอวันทีไ  โใ  ธันวาคม  โ55้ 

 
ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 

เจ้าหน้าทีส่่งเสริมสหกรณ์  :สุนีย์  วารุกะกุล 
                 เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

8. ชืไองาน /ครงการ  พัฒนาความขຌมขใงสหกรณ์ /ครงการสหกรณ์สีขาวดຌวยธรรมาภิบาล  
8.1 ผนงานยุทธศาสตร์  :  พัฒนากษตรกรรมยัไงยืนละสริมสรຌางความขຌมขใงของกษตรกร 

อยางปຓนระบบ 
8.2 กิจกรรมหลัก  :  พัฒนาความขຌมขใงละยกระดับชัๅนสหกรณ์ 
8.3 กิจกรรมรอง  :  พัฒนาความขຌมขใงละยกระดับชัๅนสหกรณ์ 

9. วัตถุประสงค์ 
พืไอพัฒนาความขຌมขใงสหกรณ์฿หຌมีศักยภาพ฿นการ฿หຌบริการสมาชิก 

10. ปງาหมายสหกรณ์ออมทรัพย์ทีไมีทุนด านินงานกินกวา แุเเเ  ลຌานบาท   แ  หง   
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระกຌว  จ ากัด 

11. ตัวชีๅวัดระดับกิจกรรม 

11.1 สหกรณ์เดຌรับการพัฒนาดຌวยธรรมาภิบาล 

11.2 ควบคุมการ฿ชຌจายงบประมาณตามงบรายจายละกิจกรรมหลักละบิกจาย฿หຌปຓนเปตาม   
        ปງาหมายทีไกรมก าหนด  รຌอยละ  ้็ 

12. กิจกรรม /งานทีได านินการ 

12.1 จัดประชุมชีๅจงสหกรณ์ทีไขຌารวมครงการ฿หຌมีความรูຌความขຌา฿จ฿นการปฏิบัติตามนวทาง 
การควบคุมภาย฿นละธรรมาภิบาล 

12.2 จัดประชุมคณะท างานระดับจังหวัดพืไอพิจารณาการตรวจประมินสหกรณ์สีขาว 

12.3 นะน า  สงสริมละปรับปรุงกຌเขจุดออนของสหกรณ์ทีไขຌารวมครงการ 

12.4 รายงานผลการประมินสหกรณ์สีขาว฿หຌกรมฯ  ทราบ 

13. ปัญหา  อุปสรรค฿นการด านินงาน /ครงการ 

ๆ.แ  ปຓนกณฑ์ทีไมีการปรับปรุง฿หมมีปัญหาอุปสรรค฿นความเมขຌา฿จนืๅอหา฿นชิงวิชาการ 
                ๆ.โ  มีรายละอียดดຌานหลักกณฑ์฿นชิงวิชาการมากกินเป ผูຌปฏิบัติตຌอง฿ชຌวลา฿นการศึกษาวิคราะห์ 
                ๆ.ใ  เมมีนวทางหรือหัวขຌอทีไน ามา฿ชຌเดຌชัดจนละรวดรใว  

14. ผลส ารใจของงาน / ครงการ 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

ผลการประมินสรุปคะนน  ประจ าปงบประมาณ  พ.ศ.  โ5ๆเ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์  :  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระกຌว  จ ากดั

หลกัธรรมาภิบาล ผล คะนนทีไเดຌ
4.  หลักภาระรับผิดชอบ ผาน 22.00

5.  หลักความปรง฿ส ผาน 27.08

6.  หลักการมสีวนรวม ผาน 24.92

8.  หลักนิติกรรม ผาน 17.50

ผลการประมินรวม 4 หลกั ผาน 91.50

หกัคะนน (พฤติกรรมทีไเมพึงประสงค์ของสหกรณ์) 0.00

คงหลอื 91.50

รายงานผลของคณะท างานตรวจประมนิฯ   พจิารณาคะนนลຌว  มผีลคะนน  91.50  คะนน
มคีะนนพิไมขึๅน  จาก 85.27  ปຓน  91.50 คิดปຓน  6.23  คะนน 

ขຌอทีไกຌเข
ขຌอ 6.2  จาก  2  คะนน  ปຓน  5  คะนน
ขຌอ 6.4  จาก  1  คะนน  ปຓน  3  คะนน
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

วิธกีารค้านวณคาถวงน า้หนักทีไเดຌ ละคะนนสุทธทิีไเดຌ
ชองสีหลือง : ป็นคาทีไถูกก้าหนด คุณกรอกขຌอมลู 18 ขຌอ จากขຌอมลูทั งหมด 18 ขຌอ
ชองสีฟ้า : คะนนทีไเดຌ (Key In)

ชองสีขียว : คาถวงน า้หนักทีไเดຌ (ค้านวณอัตนมัติ) 1 2 3 4 5 6.00

ชองสีชมพู : คะนนสุทธทิีไเดຌ (ค้านวณอัตนมัติ) สูตร  ช่อง2 * ช่อง3 /ช่อง1 สูตร  (ช่อง4 * ผลรวมช่อง5 /ผลรวมช่อง3)*100/48

สหกรณ ์ :  สหกรณอ์อมทรัพยค์รูสระกຌว  จา้กัด

หลกัธรรมาภิบาล ผลการประมิน คะนนตใม คะนนทีไเดຌ คาถวงน ้าหนัก คาถวงน ้าหนักทีไเดຌ คะนนสทุธิ คะนนสทุธทิีไเดຌ
4.  หลกัภาระรับผิดชอบ ผาน
ขຌอ 1  การจัดต าหนงงานละค าบรรยายลักษณะงานขององค์กร
เดຌครบถຌวน

5 5 15 15 1.8 3.75

ขຌอ 2  การถายทอดตัวชีๅวดัละปງาหมายขององค์กรสูระดับบุคคล 5 5 20 20 2.4 5.00

ขຌอ 3  การจัด฿หຌมกีารบริหารจัดการดຌานการควบคุมภาย฿นทีไดี 5 1 15 3 1.8 0.75

ขຌอ 4  การจัด฿หຌมกีารบริหารจัดการดຌานการบริหารความสีไยง฿นองค์กร 5 5 15 15 1.8 3.75

ขຌอ 5  การจัด฿หຌมรีะบบการติดตามละประมนิผลการปฏิบัติงาน
ดยมกีารชืไอมยงกบัระบบ

5 5 15 15 1.8 3.75

ขຌอ 6  การจัด฿หຌมกีระบวนการสรຌางความตระหนัก฿นรืไองความ
รับผิดชอบตอสังคม ละผูຌมสีวนเดຌสวนสีย

5 5 20 20 2.4 5.00

ผลรวม 30 100 88 12 22.00

5.  หลกัความปรง฿ส ผาน
ขຌอ 1  การปຂดผยขຌอมลูขาวสารกบุคลากรของสหกรณ์สมาชิกละ
ผูຌมสีวนเดຌสวนสีย

5 5 50 50 6.5 13.54

ขຌอ 2  ระบบควบคุมภาย฿นทีไครบถຌวน 5 5 50 50 6.5 13.54

ผลรวม 10 100 100 13 27.08

6.  หลกัการมีสวนรวม ผาน
ขຌอ 1  การปຂดผยละ฿หຌบริการขຌอมลูขาวสารกสมาชิก 5 5 25 25 3.25 6.77

ขຌอ 2  การรับฟงัละบริหารจัดการขຌอคิดหในของผูຌมสีวนเดຌสวนสียพืไอ
การด านินงานตามหลักสหกรณ์บบมสีวนรวม 5 5 25 25 3.25 6.77

ขຌอ 3  การรวมบริหารงานละติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
สหกรณ์ดยผูຌมสีวนเดຌสวนสีย

5 5 30 30 3.9 8.13

ขຌอ 4  กลเกสนับสนุนละสริมสรຌางศักยภาพการมสีวนรวมของผูຌมสีวน
เดຌสวนสีย 5 3 20 12 2.6 3.25

ผลรวม 20 100 92 13 24.92

8.  หลกันิติกรรม ผาน
ขຌอ 1  การผยพรขຌอมลูกีไยวกบัสิทธ ิละการ฿ชຌสิทธิ 5 1 10 2 1 0.42

ขຌอ 2  กจิกรรมการสงสริมพฒันาความรูຌกฎหมาย กฎ ระบียบขຌอบังคับ 5 1 10 2 1 0.42

ขຌอ 3  การศึกษาทบทวนกฎระบียบ ขຌอบังคับ฿นการปฏิบัติงาน 5 5 10 10 1 2.08

ขຌอ 4  ความทาทียมกนัของการบังคับ฿ชຌกฎระบียบ ขຌอบังคับดุลพนิิจ
฿นการปฏิบัติงาน 5 5 45 45 4.5 9.38

ขຌอ 5  การพฒันาบุคลากร฿นการ฿ชຌอ านาจกฎหมาย กฎระบียบ
ขຌอบังคับ

5 5 15 15 1.5 3.13

ขຌอ 6  กระบวนการพจิารณาความผิดละการก าหนดทษ 5 5 10 10 1 2.08

รวมคะนน 30 100 84 10 17.50

ผลการประมินรวม 4 หลกั ผาน 91.50

หกัคะนน (พฤติกรรมทีไเมพึงประสงค์ของสหกรณ์) 0.00

คงหลอื 91.50
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพกิจกรรม 
คณะท างานคณะทีไ  แ 

คณะท างานสงสริมธรรมาภิบาลจังหวัดสระกຌว 
ประชุมคณะท างานครัๅงทีไ  แ  

มืไอวันทีไ  แๆมิถุนายน  โ5ๆเ 
ณ  หຌองประชุมดอกกຌว  ศาลากลางจังหวัดสระกຌว 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพกิจกรรม 
คณะท างานคณะทีไ  แ 

คณะท างานสงสริมธรรมาภิบาลจังหวัดสระกຌว 
ประชุมคณะท างานครัๅงทีไ  โ  

มืไอวันทีไ  โ้มิถุนายน  โ5ๆเ 
ณ  หຌองประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพกิจกรรม 
คณะท างานคณะทีไ  แ 

คณะท างานสงสริมธรรมาภิบาลจังหวัดสระกຌว 
ตรวจประมินตามกณฑ์ 

มืไอวันทีไ  โ้มิถุนายน  โ5ๆเ 
ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระกຌว  จ ากัด 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพกิจกรรม 
คณะท างานคณะทีไ  โ 

คณะท างานตรวจประมินธรรมาภิบาลจังหวัดสระกຌวตรวจประมินตามกณฑ์   
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระกຌว  จ ากัด 

มืไอวันทีไ  แแ  กันยายน  โ5ๆเ 
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1. ชืไองาน /ครงการ  ครงการสหกรณ์เทยรวม฿จรักษ์นๅ าพืไอพอของผนดิน 

1.1 ผนงานยุทธศาสตร์  :  พืๅนฐานดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขันของประทศ 

1.2 กิจกรรมหลัก  :  สงสริมละพัฒนาสหกรณ์ละกลุมกษตรกรสูความขຌมขใง 
1.3 กิจกรรมรอง  :  - 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 พืไอ฿หຌขบวนการสหกรณ์รวมด านินกิจกรรมถวายปຓนพระราชกุศล   
2.2 สมาชิกสหกรณ์ละคน฿นชุมชนมีหลงนๅ าธรรมชาติ฿นการอุปภคบริภคละท าการกษตร 

3. ปງาหมาย 

3.1 สหกรณ์฿นพืๅนทีไครงการพระราชด าริ 
3.2 สหกรณ์นิคม 

3.3 สหกรณ์อืไนทีไมีความหมาะสม  ชน  สหกรณ์ครดิตยูนียน  สหกรณ์ผูຌ฿ชຌนๅ า 

4. ตัวชีๅวัดระดับกิจกรรม 

สรຌางฝายชะละนๅ า ละหรือ  พัฒนาคู ุ  คลองุ  ล านๅ าธรรมชาติ  อยางนຌอย  แ  กิจกรรม 
5. กิจกรรม /งานทีได านินการ 

5.1 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดรวมกับขบวนการสหกรณ์฿นจังหวัดรวมประชุมหารือปรึกษาพืไอก าหนดกิจกรรม
มืไอก าหนดกิจกรรม  ละจ านวนพืๅนทีไปງาหมายรียบรຌอยลຌว฿หຌรายงาน฿หຌกรมฯ  ทราบดยรใว 

5.2 ประสานงานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
5.3 ประชาสัมพันธ์฿หຌสมาชิกสหกรณ์ละประชาชนทราบดยทัไวกัน 

5.4 ด านินกิจกรรม฿หຌส านักงานสหกรณ์จังหวัดรวมกับขบวนการสหกรณ์  รวมรงรวม฿จด านินการ 

5.5 รายงานผล฿หຌกรมสงสริมสหกรณ์ทราบ  พรຌอมรูปภาพการด านินงานตามครงการ 

6. ปัญหา  อุปสรรค฿นการด านินงาน /ครงการ 

-เมมี- 
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็.ผลส ารใจของงาน / ครงการ 
 

ทีไ กจิกรรม สถานทีได านินการ วนัทีได านินการ จ านวนพืๅนทีไทีไเดຌรับ
สมาชิกสหกรณ์ ประชาชนทัไวเป ประยชน์ (เร)

1 สรຌางฝายชะลอนๅ า บริวณคลองซับเทร 27 กรฏาคม 2560 10 281 200

จ านวน  1  ตัว บຌานหนองบัว  หมูทีไ 7
ต.ชองกุม  อ.วฒันานคร จ.สระกຌว
฿นพืๅนทีไครงการพืๅนทีไราบชิงขา
จังหวดัสระกຌว-ปราจีนบุรี 
ตามพระราชด าริ

    วนัทีไ  1  ดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2560

จ านวนครัวรือนทีไเดຌรับประยชน์ หมายหตุ

บบรายงานผลทีไเดຌรับจากกจิกรรมการสรຌางฝายชะลอนๅ า  ละหรือพฒันาคูคลองล านๅ าธรรมชาติ
ครงการสหกรณ์เทยรวม฿จรักษน์ๅ าพืไอพอของผนดิน

ส านักงานสหกรณ์จังหวดัสระกຌว
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รูปภาพกิจกรรม 
กำรสรຌำงฝำยชะลอน  ำ 

ฝำยชะลอน  ำคลองซับเทร  บຌำนหนองบัว  หมูที่  7  ต ำบลชองกุม  อ ำภอวัฒนำนคร  จังหวัดสระแกຌว 

พิกัด  E226585, n1540962 
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กลุมสงสริมละพัฒนาธรุกิจสหกรณ ์
 

ผลการด านินงานครงการส าคัญประจ าปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆเ 
ครงการสินคຌาสหกรณ์เทย รวม฿จชวยกษตรกร ประจ าป 2560 

 

ํ. ครงการ :สินคຌาสหกรณ์เทย รวม฿จชวยกษตรกร ประจ าป 2560 
๎. ปງาหมาย :สหกรณ์฿นขตพืๅนทีไอ าภอ ้ อ าภอ ฿นจังหวัดสระกຌว    
๏. ตัวชีๅวัด :   

ใ.แ มีการจัดงานมหกรรมสินคຌาสหกรณ์ จ านวน ็ สหกรณ์ ฿นขตพืๅนทีไอ าภอ ้ อ าภอ ฿น
จังหวัดสระกຌวรวมจ านวน แ่ ครัๅง 

ใ.โ สหกรณ์มีชองทางการจ าหนายสินคຌาพิไมขึๅนอยางนຌอย แ หง 
๐. กิจกรรม/งานทีได านิน:  

ขัๅนตอนการด านินงานตามครงการสินคຌาสหกรณ์เทย รวม฿จชวยกษตรกร ประจ าป โ5ๆเ 
จังหวัดสระกຌว มีรายละอียด ดังนีๅ 

ไ.แ ประชาสัมพันธ์ครงการละปຂดรับสมัครสหกรณ์ขຌารวมครงการฯ฿นตละขตพืๅนทีไ 
  ไ.โ พิจารณาละคัดลือกสหกรณ์ทีไมีความพรຌอม฿นการจัดงานจ าหนายสินคຌาตามครงการฯ 

ไ.ใ จัดประชุมสหกรณ์ทีไเดຌรับคัดลือก พืไอวางนวทางการบริหารการจัดการงานประภทสินคຌา
ทีไน ามาจ าหนาย ละคัดลือกสถานทีไการจัดงาน 

ไ.ไ ประสานงานระหวางสหกรณ์ทีไเดຌรับคัดลือก/หนวยงานราชการ/สหกรณ์/กลุมผูຌผลิต/ม
ขายศูนย์กระจายสินคຌาสหกรณ์ พืไอขຌารวมละสนับสนุนการจัดงานของสหกรณ์฿นตละอ าภอ 
  ไ.5 ด านินการจัดงานตามผนงาน ละติดตามประมิลผลพืไอรายงานกรมสงสริมสหกรณ์ 
๑. ผลส ารใจของงาน/ครงการ 

  5.แ จัดงานมหกรรมสินคຌาสหกรณ์฿น ้ อ าภอ  จ านวน แ่ ครัๅง 
5.โ สหกรณ์ทีไเดຌรับคัดลือกขຌารวมครงการฯ มีชองทางการจ าหนายสินคຌา จ านวน ็ สหกรณ์

฿นขตพืๅนทีไอ าภอ้อ าภอ ฿นจังหวัดสระกຌว ดังนีๅ 
   แีสหกรณ์การกษตรมืองสระกຌว จ ากัด มีหลงจ าหนายสินคຌาพิไมขึๅน แ หง คือ 
ศาลาปันสุขรงพยาบาลสมดใจพระยุพราชสระกຌวต าบลสระกຌว อ าภอมืองสระกຌว จังหวัดสระกຌว มืไอวันทีไ 
29-30 ธันวาคม 2559มียอดจ าหนาย ้ใุ่แๆ บาท จ านวนคนรวมงาน 5เเ คน 
   โีสหกรณ์การกษตรวังนๅ ายใน จ ากัด หลงจ าหนายสินคຌาพิไมขึๅน แ หง คือ ตลาดนัด
ตาหลัง฿น ต าบลตาหลัง฿นอ าภอวังนๅ ายใน จังหวัดสระกຌว มืไอวันทีไ 30-31  มกราคม  2560มียอดจ าหนาย 
5ๆุเ5เ บาท จ านวนคนรวมงาน โ5เ คน 
   ใี สหกรณ์การกษตรอรัญประทศ จ ากัดหลงจ าหนายสินคຌาพิไมขึๅน โ หง คือ  
    -ตลาดนัดต าบลคลองนๅ า฿สอ าภออรัญประทศ จังหวัดสระกຌวมืไอวันทีไ ไ - 5 
กุมภาพันธ์ โ5ๆเ มียอดจ าหนาย โุ่ๆ5ๆ บาท จ านวนคนรวมงาน โใเ คน 
    -ตลาดนัดต าบลคกสูง อ าภอคกสูงอ าภอคกสูง จังหวัดสระกຌวมืไอวันทีไ แแ 
ถึง แโ กุมภาพันธ์ พ.ศ. โ5ๆเ มียอดจ าหนาย โแุ่เ่ บาท จ านวนคนรวมงาน โแเ คน 
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   ไีสหกรณ์การกษตรวัฒนานคร จ ากัด หลงจ าหนายสินคຌาพิไมขึๅน โ หง คือ  
    -ตลาดนัดตาพระยา ต าบลตาพระยาอ าภอตาพระยา จังหวัดสระกຌว มืไอวันทีไ 
ไ-5 กุมภาพันธ์ โ5ๆเ มียอดจ าหนาย ใใุแ้เ บาท จ านวนคนรวมงาน ไเเ คน 
    -ตลาดนัดบຌานคลองมะนาวต าบลทากวียน อ าภอวัฒนานครจังหวัดสระกຌว 
มืไอวันทีไ แแ-แโ  กุมภาพันธ์ โ5ๆเ มียอดจ าหนาย ใุ่เไเ บาท จ านวนคนรวมงาน ไเเ คน   

5ีสหกรณ์นิคมวังนๅ ายในหนึไง จ ากัด หลงจ าหนายสินคຌาพิไมขึๅน แ หง คือ ตลาดนัด
ขาฉกรรจ์ต าบลขาฉกรรจ์ อ าภอขาฉกรรจ์ จังหวัดสระกຌว มืไอวันทีไ แไ-แ5  กุมภาพันธ์ โ5ๆเมียอดจ าหนาย 
ไแุโแแ บาท จ านวนคนรวมงาน ็เเ คน 
   ๆีสหกรณ์การกษตรพืไอการตลาดลูกคຌา ธ.ก.ต.สระกຌว จ ากัด หลงจ าหนายสินคຌา
พิไมขึๅน แ หง คือ ณ ตลาดนัดคลองหาดอ าภอคลองหาด จังหวัดสระกຌว มืไอวันทีไ โ็-โ่  กุมภาพันธ์ โ5ๆเ 
มียอดจ าหนาย ไใุใไโ บาท จ านวนคนรวมงาน ใ5เ คน 
   ็ีสหกรณ์นิคมวังนๅ ายในสอง จ ากัด หลงจ าหนายสินคຌาพิไมขึๅน โ หง คือ ตลาดนัดวัง
สมบูรณ์ ละตลาดนัดวัง฿หมอ าภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระกຌว มืไอวันทีไ ็-่  กุมภาพันธ์ โ5ๆเมียอดจ าหนาย 
โุ่ไเ5 บาท จ านวนคนรวมงาน โเเ คน 
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รูปภาพกิจกรรมตามครงการ 
-------------------- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ตลาดนัดศาลาปันสุขรงพยาบาลสมดใจพระยุพราชสระกຌวต าบลสระกຌว อ าภอมืองสระกຌว จังหวัด

สระกຌว มืไอวันทีไ 29-30 ธันวาคม 2559มียอดจ าหนาย ้ใุ่แๆ บาท จ านวนคนรวมงาน 5เเ คนดย 
สหกรณ์การกษตรมืองสระกຌว จ ากัด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตลาดนัดต าบลคลองนๅ า฿สอ าภออรัญประทศ จังหวัดสระกຌว มืไอวันทีไ ไ-5 กุมภาพันธ์ โ5ๆเมียอด
จ าหนาย โุ่ๆ5ๆ บาท จ านวนคนรวมงาน โใเ คน ดย สหกรณ์การกษตรอรัญประทศ จ ากัด 

 
 

ตลาดนัดต าบลคกสูง อ าภอคกสูงอ าภอคก
สูง จังหวัดสระกຌว มืไอวันทีไ แแ - แโ กุมภาพันธ์ 
โ5ๆเ มียอดจ าหนาย โแุ่เ่บาท จ านวนคน
รวมงาน โแเ คนดย สหกรณ์การกษตรอรัญประทศ 
จ ากัด 
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ตลาดนัดขาฉกรรจ์ต าบลขาฉกรรจ์ อ าภอขาฉกรรจ์  จังหวัดสระกຌว มืไอวันทีไ แไ-แ5  กุมภาพันธ์ 
โ5ๆเ มียอดจ าหนาย ไแุโแแบาท จ านวนคนรวมงาน ็เเ คนดย สหกรณ์นิคมวังนๅ ายในหนึไง จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลาดนัดคลองหาดอ าภอคลองหาด จังหวัดสระกຌว  มืไอวันทีไ  โ็ -โ่  กุมภาพันธ์  โ5ๆเ                  
มียอดจ าหนาย ไใุใไโบาท จ านวนคนรวมงาน ใ5เ คนดย สหกรณ์การกษตรพืไอการตลาดลูกคຌา ธ.ก.ต.
สระกຌว จ ากัด 

 
 
   
 
 
 
 
 
 

ตลาดนัดวังสมบูรณ์ ละตลาดนัดวัง฿หมอ าภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระกຌว  มืไอวันทีไ ็-่  กุมภาพันธ์ 
โ5ๆเ มียอดจ าหนาย โุ่ไเ5บาท จ านวนคนรวมงาน โเเ คน ดย สหกรณ์นิคมวังนๅ ายในสอง จ ากัด 
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ครงการประชุมการชืไอมยงครือขาย ยกระดับธุรกิจรวมซืๅอ – รวมขาย ของกลุมกษตรกร 
 

แ. ครงการ :ประชุมการชืไอมยงครือขาย ยกระดับธุรกิจรวมซืๅอ – รวมขาย ของกลุมกษตรกร 
โ. ปງาหมาย/ตัวชีๅวัด:  

โ.แ กลุมกษตรกรกิดครือขาย฿นระดับจังหวัดละระดับภาค 
โ.โ ปริมาณธุรกิจรวมซืๅอ – รวมขาย ของกลุมกษตรกรพิไมขึๅน เมนຌอยกวารຌอยละ โ มืไอทียบ

กับกอนขຌารวมครงการฯ 
ใ. กิจกรรม/งานทีได านินการ: 
  ใ.แประสานงาน นะน า ฿หຌค าปรึกษา ละสนับสนุนการด านินงาน 
  ใ.โ จัดการอบรมการรวมซืๅอ – รวมขายของกลุมกษตรกร ระบบการสัไงซืๅอ การขายระบบการ
สัไงซืๅอ ขาย ความตຌองการซืๅอ ขายของกลุมกษตรกร 
  3.3จัดท าฐานขຌอมูลกลุมกษตรกร 
  ใ.ไ ติดตามละประมินผลการด านินครงการ 
ไ. ผลส ารใจของงาน/ครงการ : 

ปริมาณธุรกิจพิไมขึๅนเมนຌอยกวารຌอยละ โ ของปกอนทากับ แเเั 
  4.แกษตรกรสมาชิกทีไขຌารวมครงการ มีผนการผลิตความตຌองการซืๅอ ขายของสมาชิกเมนຌอยกวา
รຌอยละ 5เ ของสมาชิกกลุม 
  ไ.โกษตรกรสมาชิกสามารถลดตຌนทุนการผลิตเดຌ มืไอเดຌด านินการรวมซืๅอ – รวมขาย 
  ไ.ใ กิดอ านาจตอรอง฿นการซืๅอ – ขาย ฿หຌกกลุมกษตรกร 
  ไ.ไ ขยายชองทางการซืๅอ – ขาย 
  ไ.5 สรຌางความสัมพันธ์ละสรຌางความขຌมขใงระหวางผูຌซืๅอผูຌขายละสมาชิก฿นครือขาย 
5. ปัญหา อุปสรรค฿นการด านินงาน/ครงการ : 

5.1 กลุมกษตรกรขาดหลงงินทุน ฿นการด านินธุรกิจ 
5.2 ราคาสินคຌาทางดຌานการกษตรตกตไ า 
5.3 ตຌนทุนการผลิตสูง สงผล฿หຌการประกอบอาชีพขาดทุน 
5.4 สมาชิกมีความตຌองการซืๅอสินคຌา฿นปริมาณมาก ตขาดหลงทุน฿นการด านินธุรกิจจัดหา

สินคຌามาจ าหนาย 
6.ขຌอสนอนะ 
 ถຌากลุมกษตรกรมีหลงงินทุนสนับสนุนดอกบีๅยตไ า จะสามารถชวย฿หຌกลุมกษตรกรมีทุน฿นการจัดหา
สินคຌามาจ าหนายดยการรวมซืๅอรวมขาย เดຌตรงตามความตຌองการของสมาชิกเดຌพิไมมากขึๅน 
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รูปภาพกิจกรรมตามครงการ 
------------------------ 

มืไอวันทีไ โ็ มกราคม โ5ๆเกลุมกษตรกรผูຌลีๅยงสัตว์หนองสังข์ เดຌด านินการจัดท าครงการครงการ
ประชุมการชืไอมยงครือขายธุรกิจรวมซืๅอ-รวมขายของกลุมกษตรกร ณ ทีไท าการกลุมกษตรกรผูຌลีๅยงสัตว์หนอง
สังข์ต าบลหนองสังข์ อ าภออรัญประทศ จังหวัดสระกຌวดยมีวัตถุประสงค์ ดังนีๅ 

แ. พืไอลดตຌนทุนตอหนวยการซืๅอปริมาณมาก ิEconomy of Scaleี ฿หຌกกลุมกษตรกร  
โ. พืไอพิไมอ านาจตอรอง฿หຌกกลุมกษตรกร 

  ๏.พืไอขยายชองทางซืๅอ – ขาย ละยกระดับขีดความสามารถ฿นการซืๅอ – ขาย ฿หຌสูงขึๅน 
  ไ. สรຌางความสัมพันธ์ละสริมสรຌางความขຌมขใงระหวางผูຌซืๅอผูຌขายละสมาชิก฿นครือขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวอรทิน ศรีสวาท ต าหนง ผูຌอ านวยการกลุมสงสริมสหกรณ์ โ 
นะน า฿หຌความรูຌดຌานการด านินธุรกิจของกลุมกษตรกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาทีไรຌอยตรีจน ศิริก านิด ต าหนง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  
นะน า฿หຌความรูຌดຌานหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ พืไอ฿หຌสมาชิกมีความรูຌ฿นการรวมกลุม  

ละการบริหารงานของกลุมกษตรกร 
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นายตฤณ วงศ์สุรินทร์ ต าหนง นักวิชาการสหกรณ์  วิทยากร฿หຌความรูຌการจัดท าผนของกลุมกษตรกร 

ละส ารวจความตຌองการของสมาชิก ละนะน า฿หຌความรูຌ฿นการด านินธุรกิจรวมซืๅอ – รวมขาย พืไอ฿หຌสมาชิกมี
อ านาจ฿นการตอรอง฿นการซืๅอขายสินคຌาเดຌพิไมมากขึๅน รวมถึงชองทาง฿นการจ าหนายสินคຌาการสรຌางความสัมพันธ์
ละสรຌางความขຌมขใงระหวางผูຌซืๅอผูຌขายละสมาชิก฿นครือขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกกลุมกษตรกรผูຌลีๅยงสัตว์หนองสังข์ เดຌขຌารวมครงการ จ านวน โใ คน ละเดຌรวมกันส ารวจ
ความตຌองการซืๅอขายสินคຌา ดยสมาชิกมีความตຌองการซืๅอ มีตຌองการขายสินคຌาดังนีๅ 

1. ความตຌองการซืๅอปุ๋ยอินทรีย์ โไ5  ตัน  มูลคาประมาณ ็ใุ5เเ.- บาท 
2. ความตຌองการซืๅอมพันธุ์สุกร แ็ ตัว มูลคาประมาณ โโแุเเเ.- บาท 
3. ความตຌองการซืๅอพันธุ์เกเข ็เ ตัว มูลคาประมาณ 4ุ้เเ.- บาท 
4. ความตຌองการซืๅอมพันธุ์คนืๅอ ไ ตัว มูลคาประมาณ ่เุเเเ.- บาท 
5. ความตຌองการขายขຌาวปลือก โ้ ตัน มูลคาประมาณ โใโุเเเ.- บาท 
6. ความตຌองการขายลูกสุกร  โเ ตัว มูลคาประมาณ โเุเเเ.- บาท 
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การจัด฿หຌความรูຌการจัดท าผนของกลุมกษตรกร ละส ารวจความตຌองการของสมาชิก฿นครงการประชุม

การชืไอมยงครือขายธุรกิจรวมซืๅอ – รวมขาย ของกลุมกษตรกร 
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ครงการสงสริมการ฿หຌบริการครืไองจักรกลทางการกษตรพืไอลดตຌนทุนสมาชิก ประจ าป โ5ๆเ 
 

1. ครงการ:สงสริมการ฿หຌบริการครืไองจักรกลทางการกษตรพืไอลดตຌนทุนสมาชิก ประจ าป โ5ๆเ 
2. ปງาหมาย : 

ผูຌทนสหกรณ์ทีไ฿ชຌครืไองจักรกล ิครืไองสับมันส าปะหลังี จ านวน ไเ คน จ านวน  ๆ สถาบัน
กษตร เดຌก     

โ.แ สหกรณ์การกษตรพืไอการตลาดลูกคຌา ธ.ก.ส.สระกຌว จ ากัด มีสมาชิก ๆเเ ราย  
พืๅนทีไปลูกมัน แโุเเเ เร  

โ.โสหกรณ์การกษตรวัฒนานคร จ ากัด มีสมาชิก 5ไเ ราย พืๅนทีไปลูกมัน โเุเเเ เร  
โ.ใ สหกรณ์การกษตรอรัญประทศ จ ากัด มีสมาชิก แเเ ราย พืๅนทีไปลูกมัน โุเเเ เร 
โ.ไ สหกรณ์นิคมวังนๅ ายในสอง จ ากัด มีสมาชิก ๆ5่ ราย พืๅนทีไปลูกมัน ุ้่็เ เร  
โ.5 สหกรณ์การกษตรวังนๅ ายใน จ ากัด มีสมาชิก แเเ ราย พืๅนทีไปลูกมัน ใุเเเ เร  
โ.ๆ สหกรณ์นิคมวังนๅ ายในหนึไง จ ากัด มีสมาชิก ไ5เ ราย พืๅนทีไปลูกมัน ุ้เเเ เร 
รวมทัๅงสิๅน โุไไ่ บาท พืๅนทีไปลูกมัน 55ุ่็เ เร 
 

3. ตัวชีๅวัด : 
   สหกรณ์ มีผนการบริหารจัดการครืไองจักรกลทางการกษตร ทีไมีประสิทธิภาพ ละกิด
ประยชน์สูงสุดกับสมาชิกสหกรณ์ ละมีการดูลรักษาอยางตอนืไอง 
 

ไ. กิจกรรม/งานทีได านิน 
  ไ.แ ประสานงาน นะน า สงสริมสหกรณ์฿นพืๅนทีไ ฿นการ฿หຌบริการครืไองจักรกลทางการกษตร
พืไอลดตຌนทุน฿หຌกสมาชิก 

ไ.โ บรรยายนืๅอหา วิธีการ นวคิดการวางผนงานบริหารการจัดการครืไองสับมันส าปะหลัง ฿หຌ
กิดประสิทธิภาพสูงสุด ละการดูล บ ารุงรักษาครืไองสับมันส าปะหลัง  ละการบริหาร การตรียขับคลืไอน
สหกรณ์สูเทยลนด์ยุค ไ.เ ดยวิทยากรจากหนวยงานภาครัฐ ละภาคอกชน 
  4.3ติดตาม ประมินผลครงการ ละรายงานผลตอกรมสงสริมสหกรณ์ทราบ 
 

5. ผลส ารใจของงาน/ครงการ : 
5.1 สมาชิกสหกรณ์ มีความรูຌรืไองการ฿ชຌครืไองจักรกลทางการกษตร ละการดูล บ ารุงรักษา

อยางตอนืไอง 
  5.2 สมาชิกสหกรณ์ สามารถลดตຌนทุนการผลิต ละกຌเขปัญหาการขาดคลนรงงาน฿นพืๅนทีไ
เดຌ 

5.3. สถาบันกษตรกร บริหารจัดการครืไองจักรกลทางการกษตร ละอ านวยความสะดวก
฿หຌกสมาชิก 
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รูปภาพกิจกรรมตามครงการ 
--------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
นางรุงนภา  สุวรรณ กลาวตຌอนรับผูຌทนสหกรณ์ทีไ
ขຌารวมประชุม/ฝຄกอบรมตามครงการสงสริมการ
฿หຌบริการครืไองจักรกลทางการกษตรพืไอลด
ตຌนทุนสมาชิก ป โ5ๆเ จังหวัดสระกຌว ละ
วัตถุประสงค์฿นการจัดฝຄกอบรม฿นครัๅงนีๅ  

 
 

 
 
 

นายเกรฤกษ์  ดวงคงทอง ต าหนง ผูຌจัดการ
สหกรณ์นิคมทาซะ จ ากัด จังหวัดชุมพร บรรยาย
฿นหัวขຌอรืไอง การบริหารการจัดการสหกรณ์ พืไอ
การตรียมขับคลืไอนสหกรณ์สูเทยลนด์ยุค ไ.เ 
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นายผชิญ ชายสตบุตร ต าหนง รองประธาน
กรรมการ สหกรณ์นิคมทาซะ จ ากัด จังหวัด
ชุมพร บรรยาย฿นหัวขຌอรืไอง การบริหารการ
จัดการสหกรณ์฿หຌประสบความส ารใจ  

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นายยศพรรดิ์ รัตนอังศิริกุล หัวหนຌาฝຆายอ านวยการ ส านักงานสภากษตรกร จังหวัดสระกຌว บรรยาย฿นหัวขຌอรืไอง
การดูล บ ารุงรักษาครืไองสับมันส าปะหลัง  ละการวางผนงานบริหารการจัดการครืไองสับมันส าปะหลัง ฿หຌกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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ครงการพิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผักปลอดภัย฿นสหกรณ์/กลุมกษตร ป โ5ๆเ 
 

แ. ครงการ: พิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผักปลอดภัย฿นสหกรณ์/กลุมกษตร ป โ5ๆเ 
2. ปງาหมาย/ตัวชีๅวัด: 

2.1 สมาชิกของสหกรณ์ขຌารวมครงการฯ จ านวน โ กลุม คือ สมาชิกกลุมปลูกผักกษตรอินทรีย์
บຌานขามะกา สังกัดสหกรณ์นิคมสระกຌว จ ากัด ละสมาชิกสหกรณ์การกษตรบຌานขาดิน จ ากัด รวมจ านวน55 คน 

โ.โสมาชิกของสหกรณ์ ขຌารวมครงการฯ ด านินธุรกิจรวบรวมละจ าหนายผักปลอดภัย               
มืไอทียบกับผนด านินการ รຌอยละ ้็ 
  โ.ใ สมาชิกสหกรณ์ ผูຌ ขຌารวมครงการฯสามารถผลิต รวบรวมละจ าหนายผักปลอดภัย                
ผานระบบสหกรณ์เดຌมากขึๅน 
  2.4 มีสืไอประชาสัมพันธ์สินคຌาพืไอสรຌางการรับรูຌละปຓนทีไรูຌจักของผูຌบริภค 
ใ. กิจกรรม/งานทีได านินการ  

ใ.1ประสานงานสถานทีไศึกษาดูงาน พืไอขอศึกษาดูงานทางดຌานหใดสมุนเพรของหใด                   
ชนิดตางโการปลูกผักอินทรีย์ละการจัดการสินคຌากษตรครบวงจร ณ จังหวัดนนทบุรี ละจังหวัดนครปฐม 

3.โนะน า สงสริม฿หຌสหกรณ์/กลุมกษตรกร จัดท าขຌอมูลพืๅนฐานของสมาชิก ผนธุรกิจ 
รวบรวมละจ าหนายผัก฿นฤดูการผลิต ป โ5ๆเ การขอรับรองมาตรฐานผักปลอดภัย 

3.ใประสานคูคຌาผักปลอดภัยหรือชองการตลาด฿หຌกสหกรณ์/กลุมกษตรกร ทีได านินธุรกิจ
รวบรวมละจ าหนายผักของสถาบันกษตรกร 

ใ.ไ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ละสงสริมการขายผักปลอดภัย฿นสหกรณ์/กลุมกษตรกร 
ใ.5 ติดตาม ประมินผลการด านินธุรกิจรวบรวมละจ าหนายผัก฿นสหกรณ์/กลุมกษตรกร  

ไ. ผลส ารใจของงาน 
ไ.แมีสมาชิกของสหกรณ์ขຌารวมครงการฯ จ านวน โ กลุม คือ สมาชิกกลุมปลูกผักกษตรอินทรีย์

บຌานขามะกา สังกัดสหกรณ์นิคมสระกຌว จ ากัด ละสมาชิกสหกรณ์การกษตรบຌานขาดิน จ ากัด รวมจ านวน 55 คน 
ไ.โ สมาชิกของสหกรณ์ขຌารวมครงการฯ สามารถด านินธุรกิจรวบรวมละจ าหนายผักปลอดภัย

มืไอทียบกับผนด านินการเดຌรຌอยละ ้็ 
ไ.ใสมาชิกของสหกรณ์ละกลุมกษตรกรสามารถผลิต รวบรวมละจ าหนายผักปลอดภัย ผาน

ระบบสหกรณ์ เดຌมากขึๅนละมีการลกปลีไยนประสบการณ์  ละสรຌางครือขายการผลิตพืชผักปลอดภัย                         
ซึไงกันละกัน 
  4.4สมาชิกของสหกรณ์ละกลุมกษตรกรสามารถพิไมศักยภาพการผลิตละสรຌางอกาสทาง
การตลาด฿หຌสามารถขงขันเดຌ รวมถึงมีครือขายพันธมิตร฿นการด านินธุรกิจผักปลอดภัยละมีชองทางการตลาด
พิไมขึๅน 

4.5 มีการประชาสัมพันธ์สินคຌา ดยจัดท าถุงบรรจุภัณฑ์฿สผัก พืไอปຓนการสืไอสารละสรຌางการ
รับรูຌตอผูຌบริภคสรຌางคุณลักษณะทีไมีอกลักษณ์ทีไดึงดูดละสรຌางการจดจ า รวมถึงสามารถรักษาคุณภาพสินคຌาดຌวย 
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รูปภาพกิจกรรมตามครงการ 
------------------- 

กิจกรรมทีไ แ การจัดฝຄกอบรม฿หຌความรูຌการผลิตพืชผักปลอดภัย 

กลุมปลูกผักกษตรอินทรีย์บຌานขามะกา สังกัด สหกรณ์นิคมสระกຌว จ ากัด 
 
฿นวันทีไ ้ พฤศจิกายน โ55้จัดกิจกรรมฝຄกอบรม

฿หຌความรูຌการผลิตพืชผักปลอดภัย ณ ศาลาอนกประสงค์
บຌานขามะกา หมูทีไ แเ บຌานขามะกา ต าบลศาลาล าดวน 
อ าภอมือง จังหวัดสระกຌว  จ านวนผูຌขຌารวมอบรม 59 
คน มีสมาชิกรวมปลูกผักกษตรอินทรีย์จ านวน ไ5 คน 
พืๅนทีไการพาะปลูกผัก รวม 90 งาน ประมาณการผลผลิตทีไ
รวบรวมเดຌ 30,520 กก. ชองทางการจ าหนาย ตลาดนัด
ชุมชน พอคຌาคนกลาง รงรียนกาสรกสิวิทย์  ครงการ฿น
พระราชด ารัสของสมดใจพระทพฯ ละเดຌรับถุงบรรจุภัณฑ์
ผักพืไอ฿ชຌ฿นการประชาสัมพันธ์ แเุเเเ บาท ฿นการจัดท า
ครงการฯ กลุมเดຌรับมาตรฐานผักปลอดภัย GAP จ านวน 
แไ ราย จ านวน แ็ ชนิดชนิดผักทีไปลูกเดຌก ขຌาวพด 
มะขือ กระพรา มันทศ ถัไวฟักยาว ถัไวลิสง ตงกวา 
หระพา มงลัก 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

วัสดุครงการปຓนอุปกรณ์ถาดพาะปลูกกับมลใดพันธ์ผัก 
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ประชาสัมพันธ์ป็นถุงบรรจุภัณฑ์฿สผัก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สมาชิกกลุมผูຌปลูกผักกษตรอินทรีย์บຌานขามะกา 
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 สหกรณ์การกษตรบຌานขาดิน จ ากัด 
 

 ฿นวันทีไ แ5 พฤศจิกายน โ55้ จัดกิจกรรมฝຄกอบรม฿หຌความรูຌการผลิตพืชผักปลอดภัยณ ศาลา
อนกประสงค์บຌานขาดิน ต าบลคลองหาด อ าภอคลองหาด จังหวัดสระกຌว  จ านวนผูຌขຌารวมอบรม 35คน มี
สมาชิกจ านวน ใ5คน พืๅนทีไการพาะปลูกผัก แเเ งาน ประมาณการผลผลิตทีไรวบรวมเดຌ 11,620 กก. ชอง
ทางการจ าหนาย ตลาดนัดบຌานขาดินมูลนิธิ MOA Social Madia ละเดຌรับถุงบรรจุภัณฑ์ผักพืไอ฿ชຌ฿นการ
ประชาสัมพันธ์ แเุเเเ บาท ฿นการจัดท าครงการฯ จ านวน 2ชนิดผักทีไปลูก ผักสลัดถัไวพ ู
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ประชาสัมพันธ์ป็นถุงบรรจุภัณฑ์฿สผัก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกกลุมผูຌปลูกผักกษตรอินทรียส์หกรณ์การกษตรบຌานขาดิน จ ากัด 
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กิจกรรมทีไ โ การศึกษาดูงานพืไอสริมสรຌางประสิทธิภาพการจัดการดຌานการผลิตละการตลาดพืชผักปลอดภัย 
สมาชิกกลุมปลูกผักกษตรอินทรีย์บຌานขามะกา สังกัด สหกรณ์นิคมสระกຌว จ ากัด ละสมาชิกสหกรณ์

การกษตรบຌานขาดิน จ ากัด รวมทัๅงสิๅน 55 คน ผูຌขຌารับการศึกษาดูงาน จ านวนทัๅงสิๅน ๆแ คน ฿นวันทีไ โๆ – โ็ 
พฤษภาคม โ5ๆเ ณ จังหวัดนนทบุรี ละจังหวัดนครปฐม 

- วันทีไ โๆ พฤษภาคม โ5ๆเ วลา เ้.เเ น. - แๆ.ใเ น. ศึกษาดูงาน การตลาด การบริหาร
จัดการตลาด ณ ฟาร์มลุงครา ต าบลทวีพัฒนา  อ าภอเทรนຌอยจังหวัดนนทบุรี ซึไงปຓนศูนย์รียนรูຌ฿นการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ดยวิธีธรรมชาติละการลีๅยงเสຌดือน  หลงรวมพืชผักอินทรีย์ สวนกษตรผสมผสานการปลูกผักอินทรีย์ 
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- วันทีไ โ็ พฤษภาคม โ5ๆเ วลา เ้.เเ น. - แๆ.ใเ น.  ศึกษาดูงาน ณ ตลาดสินคຌา
กษตรตลาดสุข฿จ ต าบลยายชา  อ าภอสามพาน จังหวัดนครปฐม ละตลาดนๅ าวัดดอนหวาย ซึไงปຓนศูนย์จ าหนาย
สินคຌากษตรชุมชน กษตรอินทรีย์  ตลาดสินคຌากษตรปลอดภัย พืไอน าประสบการณ์มาปรับ฿ชຌส าหรับการบริหาร 
จัดการตลาดพืชผักของสหกรณ์ตอเป 
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ภาพรวมครงการศึกษาดูงานพืไอสริมสรຌางประสิทธิภาพดຌานการผลผลิตละการตลาดพืชผักปลอดภัยป 
โ5ๆเ 
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ครงการตลาดกษตรกรของสหกรณ์ ิCo-op Marketี ฿นพืๅนทีไนิคมสหกรณ์ 
 
แ. ครงการ:  ตลาดกษตรกรของสหกรณ์ ิCo-op Marketี ฿นพืๅนทีไนิคมสหกรณ์ 
โ. ปງาหมาย/ตัวชีๅวัด : 

โ.แ สหกรณ์฿นพืๅนทีไนิคมสหกรณ์ทีไขຌารวมครงการฯ เดຌรับการสงสริมละมีการจัดตัๅงตลาด
กษตรกร จ านวน 1 หงคือ สมาชิกกลุมผูຌปลูกผักกษตรอินทรีย์บຌานขามะกา สังกัด สหกรณ์นิคมสระกຌว จ ากัด 

 2.2 กษตรกรสมาชิกขຌารวมการจัดตลาดกษตรกร เมนຌอยกวา 20 ราย 
3. กิจกรรม/งานทีได านินการ 

ใ.แ ประสานงาน รวมวางผนละหารือนวทาง฿นการขับคลืไอนการจัดตลาดกษตรกรของ
กลุมผูຌปลูกผักอินทรีย์บຌานขามะกา สังกัด สหกรณ์นิคมสระกຌว จ ากัดพรຌอมทัๅงก าหนดจุด฿นการจ าหนายสินคຌา 

3.2 ด านินการจัดซืๅอจัดจຌางตามระบียบส านักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยการพัสดุ พ.ศ. โ55ใ ขຌอ 
แ่ิแี ละทีไกຌเขพิไมติม ฉบับทีไ โ พ.ศ. โ5ใ่ ขຌอ แ้ ิงบจากสวนราชการี 

ใ.ใ อ านวยความสะดวก฿นการจ าหนายสินคຌากษตรอินทรีย์ละปรรูปของกลุมอาชีพ 
ใ.ไ ติดตามละประมินครงการ 

ไ. ผลส ารใจของงาน 
ไ.แ สมาชิกกลุมผูຌปลูกผักกษตรอินทรีย์บຌานขามะกา สังกัด สหกรณ์นิคมสระกຌว จ ากัด เดຌรับ

การสงสริมละมีการจัดตัๅงตลาดกษตรกร  
4.2 สมาชิกกลุมผูຌปลูกผักกษตรอินทรีย์บຌานขามะกาขຌารวมการจัดตลาดกษตรกร                 

จ านวน เมนຌอยกวา 20 ราย 
4.3 สมาชิกกลุมผูຌปลูกผักกษตรอินทรีย์บຌานขามะกา สังกัด สหกรณ์นิคมสระกຌว จ ากัด 

สามารถบริหารการด านินกิจกรรม฿นการจัดหาสินคຌามาจ าหนายผานตลาดกษตรกร 
ไ.ไ กษตรกรสมาชิกมีชองทางการตลาดละรายเดຌพิไมขึๅนจากการจัดตัๅงตลาดกษตรกร 
4.5 สหกรณ์/กษตรกรกิดประสบการณ์ ฿นการจัดตลาดจ าหนายสินคຌาละสามารถน า

ประสบการณ์เปพัฒนาตลาด฿หຌมีประสิทธิภาพละกิดประสิทธิผลมากยิไงขึๅน 
  ไ.ๆ สมาชิกละประชาชนทัไวเป เดຌซืๅอสินคຌากษตรผักปลอดภัย฿นราคาประหยัด 
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ภาพกิจกรรมตามครงการ 
----------------------- 

วันทีไ โเ กันยายน โ5ๆเจัดตลาดพืไอกระตุຌนยอดขาย ณ ศาลาอนกประสงค์บຌานขามะกา  
หมูทีไ แเ ต าบลขามะกา อ าภอมือง จังหวัดสระกຌว 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าป 2560 ิAnnual Reportี  | 98 

 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

กิจกรรมสงสริมการขาย 
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ครงการบริหารจัดการผลผลิตทางการกษตร฿นขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ ป โ5ๆเ 
 

แ. ครงการ : บริหารจัดการผลผลิตทางการกษตร฿นขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษป โ5ๆเ 
โ. ปງาหมาย: มีสหกรณ์ขຌารวมครงการจ านวน ็ หง 

โ.แ สหกรณ์คนมวังนๅ ายใน จ ากัด 
  โ.โสหกรณ์การกษตรพืไอการตลาดลูกคຌา ธ.ก.ส. สระกຌว จ ากัด 
  โ.ใ สหกรณ์การกษตรวัฒนานคร จ ากัด 
  โ.ไ สหกรณ์การกษตรอรัญประทศ จ ากัด     
  โ.5 สหกรณ์นิคมวังนๅ ายในหนึไง จ ากัด 
  โ.ๆ สหกรณ์นิคมวังนๅ ายในสอง จ ากัด 
  2.7สหกรณ์วังทองมิตรกษตร จ ากัด 
ใ. ตัวชีๅวัด: 3.1หลักสูตรครงการบริหารจัดการผลผลิตทางการกษตร฿นขตศรษฐกิจพิศษ จ านวน 5เ คน 
  3.2 หลักสูตรครงการชืไอมยงครือขายการผลิตละการตลาดผลิตผลทางการกษตร฿นขต
ศรษฐกิจพิศษ จ านวน 5เ คน 
ไ. กิจกรรม/งานทีได านินการ: 
  ไ.แ จัดท า Action plan ระบุขัๅนตอนละชวงวลาการปฏิบัติงาน 
  ไ.โ ชีๅจงครงการ ละ฿หຌความรูຌนวทางการบริหารจัดการธุรกิจสินคຌากษตรตามนวชายดน 
  ไ.ใ รงรัดการบิกจายงินอุดหนุน฿นการสนับสนุนอุปกรณ์การตลาด 
  4.4ประสานสหกรณ์ปງาหมาย พืไอจัดอบรม฿หຌความรูຌรืไองการชืไอมยงครือขายละการตลาด 
  ไ.5 ประสานสหกรณ์พืไอจัดอบรมนวทางการบริหารจัดการผลผลิตทางการกษตร฿นขต
พัฒนาศรษฐกิจพิศษระดับจังหวัด 
  ไ.ๆ ติดตามการด านินงาน ละการบิกจายงบประมาณ 
5. ผลส ารใจของงาน/ครงการ : 
  5.1สหกรณ์การกษตรพืไอการตลาดลูกคຌา ธ.ก.ส. สระกຌว จ ากัด เดຌรับงินอุดหนุน฿นการ
สนับสนุนอุปกรณ์การตลาด จ านวน แๆุแแไุเเเ บาท พืไอกอสรຌางลานตากขนาด โเ เร ละอาคาร
อนกประสงค์ แ หลัง สหกรณ์สมทบงิน฿นการกอสรຌาง จ านวน โุใ่ๆุเเเ บาท 
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รูปภาพกิจกรรมตามครงการ 
-------------------------- 

 

กิจกรรมทีไ แครงการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการผลผลิตการกษตร฿นขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ
 ณ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  แ กลุมปງาหมาย : บุคลากรส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว จ านวน แแ คน฿นวันทีไ แ5 - แ็ 
กันยายน โ55้ ณ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม ละจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  โ กิจกรรม: ศึกษาดูงานการสงสริม การบริหารจัดการผลผลิตทางการกษตรการน าขຌา – 
สงออก ตลาดการคຌาชายดน ฿นขตพืๅนทีไจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม ละกาฬสินธุ์ 

 

วันทีไ แ5 กันยายน โ55้ ศึกษาดูงาน ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ละ วันทีไ แๆ กันยายน โ55้ ศึกษา
ดูงาน ส านักงานขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษนครพนม 
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วันทีไ แ็ กันยายน โ55้ ศึกษาดูงาน สหกรณ์การกษตรหนองสูง จ ากัด จังหวัดมุกดาหาร 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
กิจกรรมทีไ โครงการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการผลผลิตการกษตร฿นขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ           
 ป โ5ๆเณ จังหวัดชียงราย 
 แ. ปງาหมาย: ฿หຌความรูຌกกรรมการสหกรณ์ กีไยวกับการบริหารจัดการผลผลิตทางการกษตร฿นขต
พัฒนาศรษฐกิจพิศษ฿หຌมีสถียรภาพ ละมีมูลคาพิไม สหกรณ์จ านวน ๆ หง รวมทัๅงสิๅน แ่ คน 
 โ. กิจกรรม: 
 น าตัวทนสหกรณ์ จ านวน ๆ หง ละจຌาหนຌาทีไส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว ศึกษาดูงาน฿นการ
น าขຌา-สงออกผลผลิตทางการกษตร฿นขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ ณ จังหวัดชียงราย ระหวางวันทีไ โไ – โ็ 
พฤศจิกายน โ55้ รวมทัๅงสิๅน แ่ คน  
  ใ. ผลส ารใจของงาน 
   3.1สหกรณ์ทีไขຌารวมครงการเดຌรับการพัฒนาศักยภาพ จ านวน ๆ หง 
  ใ.โ กรรมการสหกรณ์ละจຌาหนຌาทีไส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว เดຌรับความรูຌดຌานการ
บริหารจัดการผลผลิตทางการกษตร฿นขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ จ านวน แ่ คน 
  ใ.ใ กรรมการสหกรณ์ละจຌาหนຌาทีไส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว เดຌรับความรูຌดຌานการ
น าขຌาสงออกผลผลิตทางการกษตร฿นขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ จ านวน แ่ คน 
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วันทีไ  โไ พฤศจิกายน โ55้ ศึกษาดูงาน 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุลกละศึกษาดู
งานสหกรณ์วัดจันทร์ จ ากัด 
   
 
 
 
 
 
 
วันทีไ  โ5 พฤศจิกายน โ55้ ศึกษาดู งาน 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชียงราย ละศึกษาดู
งานสหกรณ์การกษตรชียงสน จ ากัด 
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วันทีไ โๆ พฤศจิกายน โ55้ ศึกษาดูงาน ทารือพานิชชียงสนละสภาพวดลຌอมบริวณทารือ ละศึกษา
สภาพวดลຌอมตลาดการคຌาชายดนมสาย 
 
กิจกรรมทีไ ใ  ครงการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการผลผลิตการกษตร฿นขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ  
 ป โ5ๆเณ จังหวัดตราด 
 แ. ปງาหมาย 
  1.1 ฝຆายจัดการของสหกรณ์ปງาหมาย จ านวน ๆ หงโ ละ 5 คน รวม ใเ คน 
  แ.โ จຌาหนຌาทีไส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว จ านวน แเ คน 
  แ.ใ ตัวทนจากบริษัทอกชน ผูຌสังกตการณ์ ละสหกรณ์อืไนโ จ านวน แเ คน 
 โ. กิจกรรม 
  2.1 จัดประชุมชืไอมยงครือขายการผลิต การตลาด ณ จังหวัดตราด ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์
การกษตรพืไอการปรรูปละสงออกจังหวัดตราด ละสหกรณ์การกษตรมืองตราด ระหวางวันทีไ แๆ – แ็
กุมภาพันธ์ โ5ๆเ รวมทัๅงสิๅน 5เ คน 
 ใ. ผลส ารใจของงาน 
  3.1 สหกรณ์ทีไขຌารวมครงการเดຌรับการชืไอมยงครือขายการตลาดกับบริษัทอกชน จ านวน ๆ 
หง 
  ใ.โ ฝຆายจัดการสหกรณ์ จ านวน ๆ หง จຌาหนຌาทีไส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว ละ
ตัวทนจากบริษัทอกชน ผูຌสังกตการณ์ ละสหกรณ์อืไน โ เดຌรับความรูຌดຌานการจัดการธุรกิจชายดน ละมี
ความสัมพันธ์ทีไดีตอกัน จ านวน 5เ คน 
 ใ.ใ สหกรณ์ปງาหมายทีได านินกิจกรรม฿นการรวบรวมผลผลิตทางการกษตร น าขຌาผลผลิตทางการ
กษตร฿นขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ มีปริมาณธุรกิจพิไมขึๅนรຌอยละ 5 ของปริมาณการรวบรวม การน าขຌา 
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 วันทีไ แๆ กุมภาพันธ์ โ5ๆเ ศึกษาดูงาน ส านักงานสหกรณ์การกษตรพืไอการปรรูปละสงออก
จังหวัดตราด จ ากัด ละศึกษาดูงานสหกรณ์การกษตรมืองตราด จ ากัด 
 วันทีไ แ็ กุมภาพันธ์ โ5ๆเ ศึกษาดูงาน สภาพวดลຌอมตลาดการคຌาชายดนบຌานหาดลใก ต าบลหาด
ลใก อ าภอคลอง฿หญ จังหวัดตราด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdnfTFgOXWAhVLQ48KHfVTCQgQFggzMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.klongyai.com%2Fdefault.asp%3Fcontent%3Dcontentdetail%26id%3D19792&usg=AOvVaw33lBH6eA1p5fILS3PNiTMw
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdnfTFgOXWAhVLQ48KHfVTCQgQFggzMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.klongyai.com%2Fdefault.asp%3Fcontent%3Dcontentdetail%26id%3D19792&usg=AOvVaw33lBH6eA1p5fILS3PNiTMw
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ครงการสินชืไอพืไอรวบรวมขຌาวละสรຌางมูลคาพิไมดยสถาบันกษตรกรปการผลิต โ55็/ๆเ 
 
 

แ. ครงการ :สินชืไอพืไอรวบรวมขຌาวละสรຌางมูลคาพิไมดยสถาบันกษตรกร ปการผลิต โ55็/ๆเ 
โ. ตัวชีๅวัด   
  2.1 ผูຌน าสมาชิกสหกรณ์ขຌารวมประชุม เมนຌอยกวารຌอยละ ่เ ของกลุม 
  โ.โ กลุมปງาหมายสามารถสรຌางครือขาย ละชืไอมยงการผลิต ละการตลาดกับสหกรณ์ละ
สังกัด฿หຌมีความขຌมขใงสามารถขงขันเดຌ 
3.กิจกรรม/วิธีการด านินการ 
  ใ.แ ประสานสหกรณ์การกษตรมืองสระกຌว จ ากัด ซึไงปຓนสหกรณ์ปງาหมาย แ หง ตาม
ครงการฯ 
  ใ.โ ประสานงานวิทยากร฿หຌความรูຌกีไนวกับการผลิตขຌาวคุรภาพ GAP พืไอวางพืๅนฐาน฿หຌสมาชิก
สหกรณ์ 
  ใ.ใ ด านินงานตามครงการฯ ดยวิธีการบรรยายละการสาธิต 
ไ. ผลส ารใจของงาน 
  ไ.แ ชวยชะลออุปทานขຌาวปลือก฿นตลาดจากการรวบรวม ปรรูปขຌาวของสถาบันกษตรกรพืไอ
รอจ าหนาย 
  ไ.โ  สถาบันกษตรกรมีการปรรูปขຌาวสารพิไม 
  ไ.ใ  สถาบันกษตรกร มีความขຌมขใง฿นการด านินธุรกิจรวบรวม ละปรรูปขຌาว 
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รูปภาพกิจกรรมตามครงการ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
วันทีไ โเ ธันวาคม โ55้ จดัครงการสินชืไอพืไอราบรามขຌาวละสรຌางมูลคาพิไมดยสถาบันกษตรกร ณ หຌอง

ประชุมสหกรณ์การกษตรมืองสระกຌว จ ากัด ต าบลสระกຌว อ าภอมือง จังหวัดสระกຌว 
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 ครงการระบบสงสริมการกษตรบบปลง฿หญ 
 
แ. ครงการ :ระบบสงสริมการกษตรบบปลง฿หญ 
โ. ปງาหมาย/ตัวชีๅวัด:  
  โ.แ ด านินการจัดการประชุมชิงปฏิบัติการ฿หຌกผูຌน ากลุมการกษตรบบปลง฿หญ  
จ านวน ไ ปลง โ ละ แ5 คน 

โ.โ กษตรกรทีไอยูภาย฿ตຌระบบสงสริมการกษตรบบปลง฿หญมีชองทางการตลาดพิไมขึๅน  
หรือมีตลาดรองรับผลผลิตจ านวน ไ ปลง 
  โ.ใกิดครือขายชืไอมยงการกษตรปลง฿หญ แ ครือขาย 
ใ.กิจกรรม/งานทีได านินการ: 
  ใ.แ นะน า สงสริมการรวมกลุมดย฿ชຌวิธีการสหกรณ์ พืไอสรຌางความขຌมขใง฿นการรวมกลุมท า
กษตรบบปลง฿หญ 
  ใ.โ ส ารวจ ละจัดท าขຌอมูลกษตรรายปลง ละขຌอมูลพืๅนฐานกีไยวขຌองกับการประกอบอาชีพ
กษตรกรรม 
  ใ.ใ จัดประชุมพืไอชืไอมยงครือขายการท าผนธุรกิจ ละการจัดหาตลาดรวมกันระหวาง
ภาครัฐ กษตรกร สหกรณ์ ละผูຌประกอบการ 
ไ.ผลส ารใจของงาน/ครงการ : 

4.1ผูຌน ากลุมการกษตรบบปลง฿หญ เดຌมีความรูຌ฿นการด านินงานกลุมดยระบบละวิธีการ
สหกรณ ์
  ไ.โ ผูຌน ากลุมการกษตรบบปลง฿หญ ละตัวทนของสหกรณ์ เดຌรวมกันหานวทางการ฿น
การวางผนการตลาดสินคຌาปลง฿หญ ปຓนเปตามวัตถุประสงค์ครงการ 
  5.ใ มีการชืไอมยงครือขายการผลิตละการตลาดของปลง฿หญ 
5.ปัญหา อุปสรรค฿นการด านินงาน/  ครงการ : 
  5.แ ปัญหารืไองตຌนทุนสูง มันส าปะหลังราคาตกตไ า คาปุ๋ยคายามีราคาพง  
  5.โ สมาชิกปลง฿หญมีภาระหนีๅสิน 
  5.ใ ผลผลิต฿นการกใบกีไยวเดຌนຌอย เมคุຌมคากับการลงทุน 
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รูปภาพกิจกรรมตามครงการ 
------------------------- 

 
ครงการประชุมชิงปฏิบัติการชืไอมยงครือขายการกษตรบบปลง฿หญ 

วันทีไ  ๔  ธันวาคม โ55้ 
ณ หຌองประชุม วิทยาลัยชุมชนสระกຌว 
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การสวนา นะน า สงสริมการรวมกลุมดย฿ชຌวิธีการสหกรณ์ ละสถานการณ์การผลิตการตลาดมันส าปะหลังของ 
ดยนายอาทร ชัยยันต์ ผูຌอ านวยการกลุมจัดตัๅงละสงสริมสหกรณ์ุ นายสมรัก จันตะลิ ผูຌอ านวยการกลุมสงสริม
ละพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ ละผูຌทนส านักงานกษตรจังหวัดสระกຌว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

นวทางการปรับตัวของกษตรกรผูຌปลูกมันส าปะหลัง ดย ประธานสภากษตรกรจังหวัดสระกຌว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
นวทางการลดตຌนทุนพิไมประสิทธิภาพการผลิต ละการสรຌางครือขายชืไอมยงการตลาดดยวาทีไรຌอยตรี

จน ศิริก านิด ต าหนง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
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คณะท างาน 
กลุมสงสริมละพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 
1. วาทีไรຌอยตรีจน ศิริก านิด   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
2. นางสาวสุจิตรา ภูลายขาว   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
3. นางปຂยพร ซสระนຌอย  นักวิชาการสหกรณ์ 
4. นางศิริอร รักษามือง  นักวิชาการสหกรณ์ 
5. นางสาวหทัยทร หินทน    นักวิชาการมาตรฐานสินคຌา 
6. นางสาวสุขธานี ตินะนຌอย    จຌาพนักงานสงสริมสหกรณ์ 
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 กลุมสงสรมิละพฒันาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
 
แ. งินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ิกพส.ี  

พืไอปຓนทุนสงสริมกิจการสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. โ5ไโ มาตรา โ็  ดยมุงนຌน฿หຌ
ปຓนหลงงินทุนดอกบีๅยตไ าส าหรับพัฒนาธุรกิจละกิจการของสหกรณ์ พืไอปຓนงินทุนหนุนวียนการด านินธุรกิจ
฿นรูปบบตางโ ชน ธุรกิจสินชืไอ ธุรกิจรับฝาก ธุรกิจจัดหาสินคຌามาจ าหนาย ธุรกิจรวบรวมผลผลิตละการปร
รูป ละลงทุน฿นการพัฒนาธุรกิจ฿นดຌานตางโ พืไอตอบสนองความตຌองการของสมาชิกสหกรณ์ ภาย฿ตຌนวคิดของ
การชวยหลือซึไงกันละกัน  ละความอืๅออาทรตอสังคม รวมทัๅงการ฿หຌความชวยหลือกสหกรณ์ทีไเดຌรับความ
สียหายจากสาธารณภัย ละผลกระทบจากการขับคลืไอนตามนยบายทีไส าคัญของรัฐบาลผานสหกรณ์ 

สหกรณ์มีความจ าปຓนอยางยิไงทีไจะตຌองพึไงพาหลงงินทุนดอกบีๅยตไ าจากกรมสงสริมสหกรณ์ ดยอาศัย
การกูຌงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ พืไอปຓนทุนหมุนวียน฿นการด านินธุรกิจตางโ  กองทุนพัฒนาสหกรณ์จึงมี
ความส าคัญตอการพัฒนากิจการของสหกรณ์ขนาดลใก฿หຌมีความมัไนคงละขຌมขใง สามารถชวยหลือสมาชิกเดຌ
อยางยัไงยืน  พืไอชวยลดตຌนทุนการผลิตกสมาชิก ละสริมสรຌาง฿หຌสหกรณ์สามารถสะสมทุนทีไเดຌจัดสรรปຓนทุน
ส ารองพืไอปຓนหลงทุนสนับสนุนสมาชิก 
โ. วัตถุประสงค์ 

1. พืไอปຓนทุนด านินการผลิตพืชผลของสมาชิก 
2. พืไอปຓนทุนรวบรวมผลผลิตของสมาชิก 
3. พืไอปຓนทุนด านินงานตามครงการพัฒนาธุรกิจคนมสูประชาคมอาซียน 
4. พืไอปຓนทุน฿นการด านินตามครงการปรับปรุงละพัฒนารงสีขຌาว 
5. พืไอปຓนทุนจัดหาสินคຌามาจ าหนาย 
6. พืไอปຓนทุน฿หຌสมาชิกกูຌยืม ิครงการพัฒนาธุรกิจสินชืไอี 

ใ. ปງาหมาย 
สหกรณ์ทุกประภททีไมีความประสงค์ตຌองการขຌารวมครงการ 

ไ. วิธีด านินงาน 
4.1. ประชุมชีๅจง/ส ารวจความตຌองการของสหกรณ์ขຌารวมครงการฯ 

แ.ประชุมชีๅจงวัตถุประสงค์ หลักกณฑ์ ละงืไอนเขของครงการฯ 
โ. ส ารวจความตຌองการขຌารวมครงการของสหกรณ์ ละรับสมัครสหกรณ์ทีไมีความสมัคร฿จขຌารวม
ครงการ 
ใ. คัดลือกสหกรณ์ทีไมีคุณสมบัติละยอมรับการปฏิบัติตามหลักกณฑ์ งืไอนเขของครงการ ขຌาปຓน
สหกรณ์ทีไขຌาครงการฯ 
ไ. จຌงรายชืไอสหกรณ์ทีไเดຌคัดลือกขຌารวมครงการ฿หຌกรมสงสริมสหกรณ์ ทราบ 
5. ฿หຌจຌาหนຌาทีไทีไรับผิดชอบ พืไอท าหนຌาทีไ ก ากับ นะน า สงสริมละติดตามผลการด านินงานสหกรณ์
฿นครงการอยาง฿กลຌชิด 
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ๆ. รวมกับสหกรณ์ จัดประชุมชีๅจงสมาชิกทีไจะขຌารวมครงการฯ พืไอท าความขຌา฿จ หลักกณฑ์ 
งืไอนเข ละวิธีปฏิบัติของครงการ พรຌอมทัๅงชวยหลือจัดท า฿บสมัครสมาชิกขຌารวมครงการตามบบ
฿บสมัครสมาชิกทีไก าหนด ดย฿หຌประธานกลุมสมาชิกลงชืไอรับรอง 
7.ก ากับ นะน า ละชวยหลือสหกรณ์฿นการจัดท าผนการผลิตหรือบริการ ละผนการออมของ
สมาชิก ตลอดจนผนธุรกิจอืไนโ ของสหกรณ์อยางครบวงจร พรຌอมทัๅงนะน าสหกรณ์฿หຌถือปฏิบัติตาม
นวทางการควบคุมภาย฿นส าหรับสหกรณ์ดยครงครัด 
่.฿หຌค านะน า ปรึกษา นวทางการด านินงานครงการกสหกรณ์ ละติดตามผลความกຌาวหนຌาของ
การด านินงานครงการของสหกรณ์ หลักจากจายงินกูຌเปลຌว 

4.2.  การพิจารณา฿หຌงินกูຌกสหกรณ์ 
 แ. สหกรณ์ทีไยืไนค าขอกูຌงินตຌองเดຌรับการจัดชัๅนลูกหนีๅกองทุนพัฒนาสหกรณ์ประจ าป กอนยืไนค าขอกูຌยืม
งิน 
 โ. สหกรณ์ขอกูຌงินวัตถุประสงค์฿หຌสมาชิกกูຌ จัดหาสินคຌามาจ าหนาย ละรวบรวมผลผลิต ตຌองส ารวจ
ความตຌองการของสมาชิก ตามบบทีไกรมสงสริมก าหนด พืไอประกอบการค าขอกูຌ ละส าหรับการขอกูຌพืไอลงทุน
฿นทรัพย์สินตຌองมีมติของทีไประชุม฿หญ 
 ใ. การวิคราะห์ละ฿หຌงินกูຌกสหกรณ์฿นประภทตางโ ดຌวยความระมัดระวัง พิจารณาอยางรอบคอบ 
ละปຓนเปตามระบียบหลักกณฑ์ทีไก าหนดเวຌ อยางปຓนธรรมละทัไวถึง 
 ไ. การขอกูຌงิน฿นวัตถุประสงค์พืไอจัดหาสินคຌามาจ าหนายหรือรวบรวมผลผลิต จะตຌองมีสมาชิกด านิน
ธุรกิจกับสหกรณ์เมนຌอยกวารຌอยละ ็เ ของบุคคลทีได านินธุรกิจกับสหกรณ์  
 5. กรณีขอกูຌงินนอกหนือจากทีไก าหนด ฿หຌน าสนอคณะอนุกรรมการพิจารณางินกูຌกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ กรมสงสริมสหกรณ์ พืไอพิจารณากลัไนกรอง ละน าสนอผูຌมีอ านาจอนุมัติปຓนรายกรณีเป 
 ๆ. การขอกูຌงินวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌสมาชิกกูຌ ฿หຌกูຌฉพาะทีไเมสามารถกูຌงินจากหลงงินทุนอืไนเดຌ ยกวຌน
กรณีครงการพิศษ ฿หຌปຓนเปตามทีไครงการก าหนด 
 ็. การวิคราะห์หาอัตราดอกบีๅยขัๅนตไ าส าหรับสหกรณ์ จะตຌองเมสูงกวาอัตราดอกบีๅยสูงสุดทีไสหกรณ์
รียกกใบจากสมาชิกทัไวเป พืไอเม฿หຌสหกรณ์คิดอัตราดอกบีๅยกับสมาชิกสูงกินเป 
 ่. การก าหนดระยะวลา฿หຌงินกูຌกสหกรณ์ ฿หຌค านึงถึงฤดูการผลิต/ฤดูกใบกีไยวของพืชผลการกษตร 
หรือตามรอบระยะวลาการ฿ชຌงินกูຌ  

4.3.  อกสารประกอบค าขอกูຌยืม  

 สหกรณ์ทีไประสงค์จะกูຌยืมงิน กพส . ฿หຌยืไนรายงานค าขอกูຌตอกลุมสงสริมสหกรณ์ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
หรือส านักงานสงสริมสหกรณ์ พืๅนทีไ 1 ละ2ทีไสหกรณ์นัๅนตัๅงอยูพืไอตรวจสอบอกสาร วิคราะห์ความจ าปຓนละ
ความปຓนเปเดຌของผนงาน/ครงการ ละความหมาะสมของจ านวนงินกูຌทีไตຌอง฿ชຌ฿หຌปຓนเปตามหลักกณฑ์ ละ฿หຌ
ความหในประกอบการสนอค าขอกูຌงินของสหกรณ์ ฿นกรณีทีไหในสมควร฿หຌสหกรณ์กูຌยืม฿หຌสนอคณะอนุกรรมการ
พิจารณากองทุนพัฒนาสหกรณ์ กอนสนอผูຌมีอ านาจพิจารณาอนุมัติตอเป ดย฿หຌ฿ชຌบบละอกสารประกอบค าขอกูຌ
งินตามทีไคณะกรรมการบริหารกพส. ก าหนดดังนีๅ 
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 1. บบค าขอกูຌงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 2. งบทดลอง ณ วันสิๅนดือน กอนรายงานขอกูຌ 
 3. งบดุล ละงบก าเรขาดทุนปกอนทีไยืไน วຌนตสหกรณ์ปຂดบัญชีเมลຌวสรใจ฿หຌ฿ชຌงบการ 
งินกอนหนຌานัๅน 1 ป 
 4. บบส ารวจสมาชิกทีไสดงความจ านงขอขຌารวมครงการขอกูຌงินฯ 
 5. ส านารายงานการประชุมของคณะกรรมการด านินการ ครัๅงทีไมีมติขอกูຌงิน 
 6. ส านาผนงานประจ าปของสหกรณ์ สวนทีไจะขอกูຌงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 7. ส านารายงานการประชุม฿หญครัๅงทีไมีมติ฿หຌลงทุน฿นทรัพย์สิน 
 8. ประมาณการคาลงทุน พรຌอม฿บสนอราคา ประมาณการรายเดຌ-คา฿ชຌจาย 

ไ.ไ. ขัๅนตอนการพิจารณาค าขอกูຌงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 แ. กรณีวงงินกูຌรวมทุกสัญญาของสหกรณ์฿นปงบประมาณเมกินสหกรณ์ละ 5,000,000 บาท 

กรณีการกูຌงินครงการทีไเมมีขຌอก าหนดเวຌปຓนการฉพาะหรือครงการพิศษ มืไอกลุมสงสริมสหกรณ์ วิคราะห์
ลຌวหในสมควร฿หຌสหกรณ์กูຌงินเมกิน 5,000,000.-บาทหรือกรณีทีไผูຌวาราชการจังหวัด เดຌ฿ชຌอ านาจ฿นการ
พิจารณาอนุมัติ งินกูຌ ฿หຌสหกรณ์รวมทุกสัญญา฿นปงบประมาณดี ยวกัน ิตุลาคม-กันยายนี ลຌวเมกิน 
5,000,000.- บาท ฿หຌส านักงานสหกรณ์จังหวัดตรวจสอบอกสาร฿หຌครบถຌวน ละ฿หຌความหในประกอบค าขอกูຌ
งินของสหกรณ์ ดยพิจารณาถึงความจ าปຓนของสหกรณ์ ละความปຓนเปเดຌของผนงาน/ครงการ พรຌอมทัๅง
ความหมาะสมของจ านวนงินกูຌทีไสหกรณ์จ าปຓนตຌอง฿ชຌ ละ฿หຌความหในวาสมควร฿หຌสหกรณ์กูຌงินจ านวนทา฿ด 
พราะหตุ฿ด หรือเมสมควร฿หຌกูຌพราะหตุ฿ด ละ฿หຌสงค าขอกูຌงินของสหกรณ์ ผลการวิคราะห์ ความหในของ
กลุมสงสริมสหกรณ์ละความหในของสหกรณ์จังหวัด สง฿หຌคณะอนุกรรมการพิจารณางินกูຌกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
ระดับจังหวัดพิจารณาตอเป 
 แ.แ. กลุมสงสริมสหกรณ์/กลุมสงสริมละพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์วิคราะห์ลຌวหในสมควร฿หຌกูຌ
เมกิน 5ุเเเุเเเ.เเ บาท ตอสัญญา ิ฿นปงบประมาณดียวกัน คือ ตุลาคม-กันยายนี ฿หຌสหกรณ์จังหวัดลงนาม฿น
ผลการวิคราะห์ละความหในประกอบค าขอกูຌงินของสหกรณ์ สนอทีไประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณางินกูຌกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด 
 แ.โ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณางินกูຌกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด พืไอพิจารณาค าขอกูຌงิน
ของสหกรณ ์
 แ.ใ. สรุปผลการประชุมสนอผูຌวาราชการจังหวัด พืไออนุมัติ฿หຌกูຌตามอ านาจการอนุมัติ 
 แ.ไ.  กลุมสงสริมละพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จຌงกรมสงสริมสหกรณ์ พืไอขอบิกงินกูຌละ
ขอรับงินอนขຌาบัญชีของส านักงานสหกรณ์ 
 แ.5.  กลุมสงสริมละพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์จຌงผลการอนุมัติ฿หຌกูຌ/เมอนุมัติ พรຌอมอกสาร
บบฟอร์มหนังสือสัญญากูຌยืมงิน หนังสือคๅ าประกัน ละหลักประกันอืไนโ ิถຌามีี ฿หຌกลุมสงสริมสหกรณ์ทราบ พืไอ
จຌงสหกรณ์ทราบละจัดท าหนังสือสัญญากูຌยืมงิน หนังสือคๅ าประกัน ละหลักประกันอืไนโ ิถຌามีี ตอเป 
 แ.ๆ. กลุมสงสริมสหกรณ์฿หຌค านะน าสหกรณ์ รืไองการจัดท าหลักฐานการกูຌยืม หลักประกัน ละ฿หຌ
ตรวจสอบสัญญากูຌ ุสัญญาคๅ าประกัน ทีไกีไยวขຌอง฿หຌถูกตຌองครบถຌวน กอนสง฿หຌส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 
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 แ.็. กลุมสงสริมละพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ตรวจสอบความถูกตຌองครบถຌวน 
  - สัญญากูຌยืมงิน 
  - สัญญาคๅ าประกัน 
  - ฿หຌผูຌทีไกีไยวขຌองลงนาม฿นอกสารตางโ ฿หຌครบถຌวน 

  - อนงินขຌาบัญชีของสหกรณ์ ละถายตຌนฉบับสัญญางินกูຌยืมงิน ตຌนฉบับสัญญาคๅ าประกัน 
พรຌอมรับรองส านาถูกตຌองสง฿หຌกรมสงสริมสหกรณ์ 

  - อกสารตຌนฉบับละอกสารทีไกีไยวขຌอง฿หຌส านักงานสหกรณ์จังหวัด  
กใบรักษาเวຌปຓนรักฐาน 
  - คูสัญญากูຌยืมงินละคูสัญญาคๅ าประกัน ฿หຌสหกรณ์กใบเวຌปຓนหลักฐาน พรຌอมทัๅงจຌง฿หຌ 
กลุมสริมสหกรณ์ทราบดຌวย 
 แ.่. หลังจากสหกรณ์เดຌรับงินกูຌลຌว ภาย฿น ใ ดือน กลุมสงสริมสหกรณ์ ตຌองติดตามการ฿ชຌงินกูຌครัๅงทีไ แ 
พืไอตรวจสอบติดตามการ฿ชຌงินกูຌ฿หຌตรงตามวัตถุประสงค์ทีไขอกูຌ พรຌอมทัๅงรายงาน฿หຌส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
 แ.้. หลังจากสหกรณ์เดຌรับงินกูຌลຌว ภาย฿น ๆ ดือน กลุมสงสริมสหกรณ์ ตຌองติดตามการ฿ชຌงินกูຌครัๅงทีไ โ 
พืไอตรวจสอบติดตามการ฿ชຌงินกูຌ฿หຌตรงตามวัตถุประสงค์ทีไขอกูຌ พรຌอมทัๅงสงบบรายงาน฿หຌส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
 1.10. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดจะด านินการจຌงช าระหนีๅ ครัๅงทีไ แ กอนครบก าหนดช าระ ๆเ วัน ฿หຌ
สหกรณ์ละกลุมสงสริมสหกรณ์ทราบ  
 1.11. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดจะด านินการจຌงช าระหนีๅ ครัๅงทีไ โ กอนครบก าหนดช าระ ใเ วัน ฿หຌ
สหกรณ์ละกลุมสงสริมสหกรณ์ทราบ   
 แ.แโ. มืไอสหกรณ์ด านินการช าระหนีๅ สหกรณ์ตຌองสงหลักฐานการอนงิน฿หຌกลุมสงสริมสหกรณ์ พืไอ
จຌง฿หຌส านักงานสหกรณ์จังหวัดทราบละด านินการจຌงกรมสงสริมสหกรณ์ตอเป 

 โ. กรณีวงงินกูຌรวมทุกสัญญาของสหกรณ์฿นปงบประมาณกินสหกรณ์ละ 5,000,000 บาท 

 กรณีการกูຌงินครงการทีไเมมีขຌอก าหนดเวຌปຓนการฉพาะหรือครงการพิศษ มืไอกลุมสงสริมสหกรณ์ 
วิคราะห์ลຌวหในสมควร฿หຌสหกรณ์กูຌงินกิน 5,000,000.-บาทหรือกรณีทีไผูຌวาราชการจังหวัด เดຌ฿ชຌอ านาจ฿นการ
พิจารณาอนุมัติงินกูຌ฿หຌสหกรณ์รวมทุกสัญญา฿นปงบประมาณดียวกัน ิตุลาคม -กันยายนี ลຌว ตสหกรณ์ขอกูຌงิน
พิไม฿นครัๅง฿หม หากกลุมสงสริมสหกรณ์พิจารณาหในสมควร฿หຌกูຌจ านวนทา฿ด มืไอรวมกับงินทีไผูຌวาราชการจังหวัดเดຌ
฿ชຌอ านาจ฿นการอนุมัติงินกูຌลຌวกิน 5,000,000.- บาท ฿หຌส านักงานสหกรณ์จังหวัดตรวจสอบอกสาร฿หຌครบถຌวน 
ละ฿หຌความหในประกอบค าขอกูຌงินของสหกรณ์ ดยพิจารณาถึงความจ าปຓนของสหกรณ์ ละความปຓนเปเดຌของ
ผนงาน/ครงการ พรຌอมทัๅงความหมาะสมของจ านวนงินกูຌทีไสหกรณ์จ าปຓนตຌอง฿ชຌ ละ฿หຌความหในว าสมควร฿หຌ
สหกรณ์กูຌงินจ านวนทา฿ด พราะหตุ฿ด หรือเมสมควร฿หຌกูຌพราะหตุ฿ด ละ฿หຌสงค าขอกูຌงินของสหกรณ์ ผลการ
วิคราะห์ ความหในของกลุมสงสริมสหกรณ์... ละความหในของสหกรณ์จังหวัด สง฿หຌกรมสงสริมสหกรณ์พิจารณา
ตอเป 
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 โ.แ. กรมฯ รับค าขอกูຌละวิคราะห์ค าขอกูຌงินของสหกรณ์ พืไอน าสนอตอคณะอนุกรรมการพิจารณางินกูຌ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์  
 โ.โ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณางินกูຌกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ส านักบริหารงินทุน หรือกรมสงสริม
สหกรณ์ พืไอพิจารณาค าขอกูຌงินของสหกรณ์ลຌวตกรณี 
 โ.ใ. สรุปผลการประชุมสนอผูຌอ านวยการส านักบริหารงินทุน/อธิบดีกรมสงสริมสหกรณ์หรือคณะ
กรรมการบริหาร กพส. ปຓนผูຌอนุมัติ ลຌวตกรณี 
 โ.ไ. กรมสงสริมสหกรณ์จຌงผลการอนุมัติ฿หຌกูຌ/เมอนุมัติ ฿หຌสหกรณ์จังหวัดทราบพรຌอมทัๅงอนงินขຌาบัญชี
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดลຌวตกรณี 
 โ.5. ส านักงานสหกรณ์จังหวัด จຌงผลการอนุมัติ฿หຌกูຌ/เมอนุมัติ พรຌอมอกสารบบฟอร์มหนังสือสัญญากูຌยืม
งิน หนังสือคๅ าประกัน ละหลักประกันอืไนโ ิถຌามีี ฿หຌกลุมสงสริมสหกรณ์ทราบ พืไอจຌงสหกรณ์ทราบละจัดท า
หนังสือสัญญากูຌยืมงิน หนังสือคๅ าประกัน ละหลักประกันอืไนโ ิถຌามีี ตอเป 
 โ.ๆ. มืไอสหกรณ์ขอบิกงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ฿หຌกลุมสงสริมสหกรณ์ด านินการชนดียวกับกรณี
สหกรณ์กูຌงินเมกินสหกรณ์ละ 5,000,000.- บาท 
 2.7. หลังจากสหกรณ์เดຌรับงินกูຌลຌว ภาย฿น ใ ดือน กลุมสงสริมสหกรณ์ ตຌองติดตามการ฿ชຌงินกูຌครัๅงทีไ แ 
พืไอตรวจสอบติดตามการ฿ชຌงินกูຌ฿หຌตรงตามวัตถุประสงค์ทีไขอกูຌ พรຌอมทัๅงสงบบรายงาน กพส.4 ฿หຌส านักงานสหกรณ์
จังหวัด 
 โ.่. หลังจากสหกรณ์เดຌรับงินกูຌลຌว ภาย฿น ๆ ดือน กลุมสงสริมสหกรณ์ ตຌองติดตามการ฿ชຌงินกูຌครัๅงทีไ โ 
พืไอตรวจสอบติดตามการ฿ชຌงินกูຌ฿หຌตรงตามวัตถุประสงค์ทีไขอกูຌ พรຌอมทัๅงสงบบรายงาน กพส.4 ฿หຌส านักงานสหกรณ์
จังหวัด 
 2.9. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดจะด านินการจຌงช าระหนีๅ ครัๅงทีไ แ กอนครบก าหนดช าระ ๆเ วัน ฿หຌสหกรณ์
ละกลุมสงสริมสหกรณ์ทราบ  
 2.10. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดจะด านินการจຌงช าระหนีๅ ครัๅงทีไ โ กอนครบก าหนดช าระ ใเ วัน ฿หຌ
สหกรณ์ละกลุมสงสริมสหกรณ์ทราบ   
 โ.แแ. มืไอสหกรณ์ด านินการช าระหนีๅ สหกรณ์ตຌองสงหลักฐานการอนงิน฿หຌกลุมสงสริมสหกรณ์  พืไอจຌง
฿หຌส านักงานสหกรณ์จังหวัดทราบละด านินการจຌงกรมสงสริมสหกรณ์ตอเป 
5. ผลส ารใจของงาน 

แ. งินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครงการปกติ ประจ าปงบประมาณ โ55้ อัตราดอกบีๅย 
รຌอยละ แ ตอป 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌวเดຌรับการจัดสรรวงงินกูຌครงการปกติ ประจ าปงบประมาณ โ55้ ทีไจะ
สนับสนุน฿หຌกสหกรณ์การกษตร ป โ55้   
 งบประมาณ ทีไ เดຌ รับจั ดสรรจ านวน งิน  ไโ ุเเเ ุเเเ .เเ  บาท  ผลบิ กจ าย งินกูຌ จ านวน 
5แุ5เเุเเเ.เเ บาท 
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ปງาหมาย 
แ.พืไอปຓนทุน฿นการจัดหาสินคຌามาจ าหนาย     

  สหกรณ์การกษตรพืไอการตลาดลูกคຌา ธกส. สระกຌว จ ากัด 
  สหกรณ์นิคมวังนๅ ายในหนึไง จ ากัด 
  สหกรณ์การกษตรคลองนๅ าขียว จ ากัด 
  สหกรณ์ศุภนิมิตอรัญประทศรวม฿จพัฒนา จ ากัด 
  สหกรณ์การกษตรวัฒนานคร จ ากัด 
  สหกรณ์การกษตรวังนๅ ายใน จ ากัด 

โ.พืไอปຓนทุน฿หຌสมาชิกกูຌยืมท าการกษตร 
  สหกรณ์ศุภนิมิตอรัญประทศรวม฿จพัฒนา จ ากัด 

3.พืไอปຓนทุน฿นการรวบรวมผลผลิต   
  สหกรณ์การกษตรพืไอการตลาดลูกคຌา ธกส. สระกຌว จ ากัด 

4.พืไอปຓนทุน฿หຌสมาชิกกูຌยืมประกอบอาชีพ 
  สหกรณ์วังทองมิตรกษตร จ ากัด  
  สหกรณ์สวนยางพาราสระกຌว จ ากัด 
  สหกรณก์ารกษตรพืไอกษตรกรเทยต าบลสระขวัญ จ ากัด 
  สหกรณ์ศุภนิมิตอรัญประทศรวม฿จพัฒนา จ ากัด 
  สหกรณ์การกษตรทาชຌาง จ ากัด 

5.พืไอปຓนทุน฿นการจัดหานๅ ามันชืๅอพลิงฯ 
  สหกรณ์นิคมวังนๅ ายในหนึไง จ ากัด 
  สหกรณ์การกษตรอรัญประทศ จ ากัด 
  สหกรณ์การกษตรวัฒนานคร จ ากัด 
  สหกรณ์การกษตรวังนๅ ายใน จ ากัด 
  สหกรณ์นิคมวังนๅ ายในสอง จ ากัด 

ผลส ารใจของงาน 
แ. สมาชิกสามารถลดตຌนทุนการผลิต จากการเดຌรับงินกูຌอัตราดอกบีๅยตไ า 
2. สมาชิกมีการสะสมทุนรือนหุຌน ละงินออม฿นสหกรณ์พิไมขึๅน 
3. สหกรณ์มีความมัไนคงจากการสะสมทุนส ารองพิไมขึๅน ละมีทุนรือนหุຌนพิไมขึๅน 
4. สหกรณ์มีงินทุนปຓนของตนอง฿นการด านินธุรกิจ 
5. สหกรณ์มีความพรຌอมทีไจะขຌาสูหลงงินทุนภายนอกเดຌ 
6. กองทุนพัฒนาสหกรณ์สามารถชวยหลือสมาชิก฿นการลดตຌนทุนการผลิต 
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ล าดับ สหกรณ์ สัญญาลขทีไ ครบก าหนดช าระ จ านวนงิน 
แ สหกรณ์การกษตรพืไอการตลาดลูกคຌา ธกส.สระกຌว 

จ ากัด 
- พืไอปຓนทุนจัดหาสินคຌามาจ าหนาย ิปุ๋ยี    
 

 

แ/โ55้ 
 

โ5 ม.ค. โ5ๆเ 
 

5ุเเเุเเเ.00 

โ สหกรณ์ศุภนิมิตอรัญประทศรวม฿จพัฒนา จ ากัด 
- พืไอปຓนทุน฿หຌสมาชิกกูຌยืมท าการกษตร 

- พืไอจัดหาสินคຌามาจ าหนาย 
 

 

โ/โ55้ 

แ็/โ55้ 

 

โ5 ม.ค. โ5ๆเ 

แใ ก.ย.โ5ๆเ 

 

แุเเเุเเเ.เเ 

5เเุเเเ.เเ 

ใ สหกรณ์การกษตรพืไอการตลาดลูกคຌา ธกส. 
สระกຌว จ ากัด 
- พืไอปຓนทุน฿นการรวบรวมผลผลิต   

 

 

ใ/โ55้ 
 

โ5 ม.ค. โ5ๆเ 
 

5ุเเเุเเเ.เเ 

ไ สหกรณ์วังทองมิตรกษตร จ ากัด 
 - พืไอปຓนทุน฿หຌสมาชิกกูຌยืมประกอบอาชีพ 

 

 
5/โ55้ 

 

โ5 ม.ย.โ5ๆเ 
 

โุเเเุเเเ.เเ 

5 สหกรณ์สวนยางพาราสระกຌว จ ากัด 

- พืไอปຓนทุน฿หຌสมาชิกกูຌยืมประกอบอาชีพ 
 

 

ๆ/โ55้ 

 

โ5 ม.ย.โ5ๆเ 

 

แุใเเุเเเ.เเ 

ๆ สหกรณก์ารกษตรพืไอกษตรกรเทยต าบลสระขวัญ 
จ ากัด 
- พืไอปຓนทุน฿หຌสมาชิกกูຌยืมประกอบอาชีพ 
 

 

็/โ55้ 
 

โ่ ม.ย.โ5ๆเ 
 

แุใเเุเเเ.เเ 

็ สหกรณ์ศุภนิมิตอรัญประทศรวม฿จพัฒนา จ ากัด 
- พืไอปຓนทุน฿หຌสมาชิกกูຌยืมประกอบอาชีพ 
 

 

่/โ55้ 
 

 โ่ ม.ย.โ5ๆเ 
 

แุ5เเุเเเ.เเ 

่ สหกรณ์นิคมวังนๅ ายในหนึไง จ ากัด 

- พืไอปຓนทุน฿นการจัดหานๅ ามันชืๅอพลิงฯ           
- พืไอปຓนทุนจัดหาสินคຌามาจ าหนายิปุ๋ยี          

 

้/โ55้ 

แเ/โ55้ 

 
ใ พ.ค.โ5ๆเ 

ใ พ.ค.โ5ๆเ 
 

 
ไุเเเุเเเ.เเ 

ใุเเเุเเเ.เเ 

้ สหกรณ์การกษตรคลองนๅ าขียว จ ากัด 
- พืไอปຓนทุนจัดหาสินคຌามาจ าหนายิปุ๋ยี          

 

แแ/โ55้ 
 

แๆ พ.ค.โ5ๆเ 
 

5ุเเเุเเเ.เเ 
 

10 สหกรณ์การกษตรมืองสระกຌว จ ากัด 
- พืไอปຓนทุน฿นการจัดหาสินคຌามาจ าหนาย        

 

แโ/โ55้ 
 

โ้ ก.ค.โ5ๆเ 
 

5ุเเเุเเเ.เเ 
 

11 สหกรณ์การกษตรอรัญประทศ จ ากัด 
- พืไอปຓนทุน฿นการจัดหานๅ ามันชืๅอพลิงฯ     

 

แใ/โ55้ 
 

โ้ ก.ค.โ5ๆเ 
 

ใุเเเุเเเ.เเ 
 

แโ สหกรณ์การกษตรวัฒนานคร จ ากัด 

- พืไอปຓนทุนจัดหานๅ ามันชืๅอพลิง 

- พืไอปຓนทุนจัดหาสินคຌามาจ าหนาย 
 
 

 

แไ/โ55้ 

แ5/โ55้ 

 

็ ก.ย.โ5ๆเ 

็ ก.ย.โ5ๆเ 

 

3ุเเเุเเเ.เเ 

โุเเเุเเเ.เเ 
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แใ สหกรณ์การกษตรทาชຌาง จ ากัด 

- พืไอปຓนทุน฿หຌสมาชิกกูຌยืม 
 

 

แๆ/โ55้ 

 

้ ก.ย.โ5ๆเ 

 

้เเุเเเ.เเ 

แไ สหกรณ์การกษตรวังนๅ ายใน จ ากัด 

- พืไอปຓนทุนจัดหานๅ ามันชืๅอพลิง 

- พืไอปຓนทุนจัดหาสินคຌามาจ าหนาย 
 

 

แ่/โ55้ 

แ้/โ55้ 

 

โใ ก.ย.โ5ๆเ 

โใ ก.ย.โ5ๆเ 

 

แุเเเุเเเ.เเ 

โุเเเุเเเ.เเ 

แ5 สหกรณ์นิคมวังนๅ ายในสอง จ ากัด 

- พืไอปຓนทุนจัดหานๅ ามันชืๅอพลิง 
 

 

โเ/โ55้ 
โใ ก.ย.โ5ๆเ 5ุเเเุเเเ.เเ 

 

โ. งินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ครงการพิศษ ประจ าปงบประมาณ โ55้ อัตราดอกบีๅยรຌอยละ แ ตอป  
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌวเดຌรับการจัดสรรวงงินกูຌครงการพิศษ ประจ าปงบประมาณ โ55้ ทีไจะ
สนับสนุน฿หຌกสหกรณ์การกษตร/สหกรณ์ตามครงการอันนืไองมาจากพระราชด าริละครงการหลวง ป โ55้ 
 งบประมาณทีไเดຌรับจัดสรรจ านวนงิน แไุแเเุเเเ.เเ บาท  ผลบิกจายงินกูຌจ านวน  ็ ุเเเุเเเ.เเ บ าท 

ปງาหมาย 
แ. ครงการพัฒนาธุรกิจสินชืไอของสหกรณ์ ปทีไ ใ 
- สหกรณก์ารกษตรพืไอกษตรกรเทยต าบลสระขวัญ จ ากัด 

 - สหกรณ์สวนยางพาราสระกຌว จ ากัด 
2. ครงการอันนืไองมาจากพระราชด าริละครงการหลวง 

- สหกรณ์การกษตรคลองนๅ าขียว จ ากัด 
- สหกรณ์การกษตรทาชຌาง จ ากัด 
- สหกรณ์การกษตรทับทิมสยาม เ5 จ ากัด 

ใ. ครงการการชืไอมยงครือขายสหกรณ์ตลอดมูลคาของหวงซการผลิต Whole Value chain 
Networkปโ55้     

- สหกรณ์คนมวังนๅ ายใน จ ากัด 
ผลส ารใจของงาน 
แ. สหกรณ์กิดความขຌมขใง การชืไอมยง การพิไมมูลคา ละพิไมชองทางการตลาด 
โ. สหกรณ์สามารถลดตຌนทุนด านินงาน 
ใ. สหกรณ์ปຓนผูຌคຌาขายสินคຌากษตรราย฿หญอีกรายหนึไงซึไงจะชวยคานอ านาจของกลุมพอคຌาอกชนทีไมี

อยู฿นปัจจุบัน฿หຌมีความสมดุลมากขึๅน 
 

ล าดับ สหกรณ์ สัญญาลขทีไ ครบก าหนดช าระ จ านวนงิน 
แ สหกรณ์คนมวังนๅ ายใน จ ากัด 

- ครงการการชืไอมยงครือขายสหกรณ์ตลอด
มูลคาของหวงซการผลิต Whole Value chain 
Network ป โ55้      

 
ไ/โ55้ 

 
ใเ ธ.ค.โ5้เ 

 
็ุเเเุเเเ.00 
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6.ลูกหนีๅงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  
แ. ลูกหนีๅงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ งินตຌนครบก าหนดช าระ ป โ55้ จ านวน แ5สหกรณ์   
โ5 สัญญา  งินตຌนคงหลือ ๆแุแแ็ุ่โ5.ๆโ บาท มีรายละอียดดังนีๅ 

ล าดับ สหกรณ์ สัญญา
ลขทีไ 

ยอดงินตຌน ช าระระหวางป งินตຌนคงหลือ 

แ สหกรณ์คนมวังนๅ ายใน  
- คนมพันธุ์ดี   

- ปรับปรุงพัฒนารงสีขຌาว  

- ปรับปรุงศูนย์ GMP.  

- พิไมประสิทธิภาพคสาวทຌอง 

- พิไมประสิทธิภาพคนมสู
ประชาคมอาชีไยน       
- ชืไอมยงครือขายสหกรณ์
ตลอดมูลคาของหวงซฯ   

 

ไ/โ55โ 

แ/โ55ใ 

ๆ/โ55ไ 

โ/โ555 

แ/โ55ๆ 

แ/โ55่ 

 
ไุ็ุ้้่ใ5.ๆโ 

แโุโ5เุเเเ.เเ 
โๆุ่เเเ.เเ 

5ุเเเุเเเ.เเ 
โแุุ้้้ใแ5.เ็ 
แเุเเเุเเเ.เเ 

 

 
แุโเเุเเเ.เเ 
โุไ5ๆุ็แโ.ใใ 

โๆุ่เเเ.เเ 
5ุเเเุเเเ.เเ 

- 
10ุเเเุเเเ.เเ 

 

 

ใุ5ุ้้่ใ5.ๆโ 
ุ้็้ใุโ่็.ๆ็ 

-   
- 

โแุุ้้้ใแ5.เ็ 
- 

โ สหกรณ์ศุภนิมิตอรัญประทศ
รวม฿จพัฒนา  
- ฿หຌสมาชิกกูຌประกอบอาชีพ 

- จัดหาสินคຌามาจ าหนาย 

  

 

โ/โ55่ 

แ5/โ55่ 

 
แุเเเุเเเ.เเ 

5เเุเเเ.เเ 

 
แุเเเุเเเ.เเ 

- 

 
- 

5เเุเเเ.เเ 

ใ สหกรณก์ารกษตรมือง
สระกຌว  
- รวบรวมผลผลิต 

 

ไ/โ55่ 
 

5ุเเเุเเเ.เเ 
 

5ุเเเุเเเ.เเ 
 

- 

4 สหกรณ์นิคมวังนๅ ายในหนึไง  
- จัดหาสินคຌามาจ าหนายปุ๋ยคมีละ
ปุ๋ยอินทรีย์ 
- จัดหานๅ ามันชืๅอพลิง 

 

ๆ/โ55่ 

็/โ55่ 

 

โุเเเุเเเ.เเ 

ใุเเเุเเเ.เเ 

 

โุเเเุเเเ.เเ 

ใุเเเุเเเ.เเ 

 

- 
- 

5 สหกรณ์การกษตรคลองนๅ า
ขียว  
- จัดหาปุ๋ยคมีละปุ๋ยอินทรีย์ 

 

่/โ55่   
 

5ุเเเุเเเ.เเ 
 

5ุเเเุเเเ.เเ 
 

- 

6 สหกรณ์สวนยางพาราสระกຌว  
- ฿หຌสมาชิกกูຌประกอบอาชีพ 

 

้/โ55่ 
 

แุใเเุเเเ.เเ 
 

แุใเเุเเเ.เเ 
 

- 
7 สหกรณ์การกษตรพืไอ

กษตรกรเทยต าบลสระขวัญ  
- ฿หຌสมาชิกกูຌประกอบอาชีพ 

 

 

แเ/โ55่ 
 

แุใเเุเเเ.เเ 
 

แุใเเุเเเ.เเ 
 

- 
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8 สหกรณ์วังทองมิตรกษตร  
- ปຓนทุน฿หຌสมาชิกกูຌยืม 

- ปຓนทุน฿นการรวบรวมผลผลิต 

 

แโ/โ55่ 

โแ/โ55่ 

 

แุเเเุเเเ.เเ 

แุเเเุเเเ.เเ 

 

แุเเเุเเเ.เเ 

แุเเเุเเเ.เเ 

 

- 
- 

9 สหกรณ์การกษตรทุงมหา
จริญ  
- ปຓนทุน฿หຌสมาชิกกูຌท า
การกษตร 

- จัดหาวัสดุทางการกษตรมา
จ าหนาย 

 

แใ/โ55่ 

แไ/โ55่ 

 

แุ่แแุ็5โ.็่ 

แุเเเุเเเ.เเ 

 

- 
- 

 

แุ่แแุ็5โ.็่ 

แุเเเุเเเ.เเ 

แเ สหกรณ์นิคมวังนๅ ายในสอง 
- จัดหานๅ ามันชืไอพลิง 

 

แๆ/โ55่ 
 

5ุเเเุเเเ.เเ 
 

- 

 

5ุเเเุเเเ.เเ 

แแ สหกรณ์การกษตรทับทิมสยาม 
เ5  
- ฿หຌสมาชิกกูຌยืมประกอบอาชีพ 

 

แ็/โ55่ 
 

5เเุเเเ.เเ 
 

- 
 

5เเุเเเ.เเ 

แโ สหกรณ์การกษตรอรัญ
ประทศ  
- จัดหานๅ ามันชืๅอพลิง 

 

แ่/โ55่ 
 

ใุเเเุเเเ.เเ 
 

ใุเเเุเเเ.เเ 
 

- 

แใ สหกรณ์การกษตรวังนๅ ายใน  
- ปຓนทุนจัดหาปัจจัยการผลิต 

 

แ้/โ55่ 
 

โุเเเุเเเ.เเ 
 

โุเเเุเเเ.เเ 
 

- 

แไ สหกรณ์การกษตรทาชຌาง  
- ปຓนทุน฿หຌสมาชิกกูຌยืมท า
การกษตร 

 

โเ/โ55่ 
 

้เเุเเเ.เเ 
 

้เเุเเเ.เเ 
 

- 

แ5 สหกรณ์การกษตรวัฒนานคร  
- จัดหาปัจจัยการผลิต 

- จัดหานๅ ามันชืๅอพลิง 

 

โโ/โ55่ 

โใ/โ55่ 

 

โุเเเุเเเ.เเ 

ใุเเเุเเเ.เเ 

 

โุเเเุเเเ.เเ 

ใุเเเุเเเ.เเ 

 

- 
- 

โ. ลูกหนีๅงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ คຌางช าระ จ านวน ้  สหกรณ์  แโ สัญญา 
งินตຌนคงหลือ ๆุ็เแุๆ่่.แๆ บาท  
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1. สหกรณ์ทีได านินคดีลຌว จ านวน ไ สหกรณ์ 5 สัญญา งินตຌนยกมา โุๆ5ไุไแใ.้้  บาทช าระหวางป  
ใ่5ุใใใ.เ่ บาท งินตຌนคงหลือ  โุโๆเุเ่เ.้แ บาท ณ. วันทีไ ใเ พฤศจิกายน  โ55้ มี
รายละอียดดังนีๅ 

ล าดับ สหกรณ์ สัญญาลขทีไ งินตຌนยกมา ช าระระหวางป งินตຌนคงหลือ 

แ สหกรณ์การกษตรขาสามสบิ  แๆ/โ555 5เใุโ้เ.ไแ โโแุๆๆ5.โแ 281ุ625.20 

2 สหกรณ์การกษตรคลองหาด ิป.ป.ีแ/โ55แ แุโ5ุ้่ๆเ.่เ 
 

-    แุโ5ุ้่ๆเ.่เ    

3 สหกรณ์การกษตรถาวรพัฒนา
สระกຌว  

แใ/โ55โ 
แไ/โ55โ 

ไ่เุโใแ.็้ 
แๆ็ุแ้่.ๆๆ 

็โุแ่้.แ5 ไเุ่เไโ.ๆไ 
แๆ็ุแ้่.ๆๆ    

4 สหกรณ์การกษตรพืไอกษตรกร
เทยอ าภอมืองสระกຌว  

่/โ55โ โไใุ่ใโ.ใใ ้แุไ็่.็โ แ5โุใ5ใ.ๆแ 

โ. สหกรณ์อยูระหวางการติดตาม/การรวบรวมอกสารด านินคดี จ านวน 5 สหกรณ์ ็ สัญญางินตຌนยกมา 
ไุเไ็ุโ็ไ.แ็  บาท ช าระหวางป  แ็ุ้เ็ใ.5ๆ บาท งินตຌนคงหลือ ใุ่ๆุ่โเเ.ๆแ บาท           
ณ. วันทีไ ใเ พฤศจิกายน  โ55้ มีรายละอียดดังนีๅ    

ล าดับ สหกรณ์ สัญญาลขทีไ งินตຌนยกมา ช าระระหวางป งินตຌนคงหลือ 
แ สหกรณ์การกษตรขาพรมสุวรรณ์  แใ/โ55โ   

แไ/โ55โ 
5เเุเเเ.เเ 
ไุ้้้้้.โโ    

 5เเุเเเ.เเ 
ไุ้้้้้.โโ    

โ สหกรณ์การกษตรพืไอกษตรกรเทย
ขาฉกรรจ์  
-  งวดทีไ โ ครบก าหนดช าระวนัทีไ 
แเ พฤศจิกายน โ555 
-  งวดทีไ ใ ครบก าหนดช าระวนัทีไ 
แเ พฤศจิกายน โ55ๆ 
-  งวดทีไ ใ ครบก าหนดช าระวนัทีไ 
แเ พฤศจิกายน โ55ๆ 

 
 

ิป.ป.ี
แ/โ55ไ 

 
 
 

ิป.ป.ี /โ55ไ 

 
 

ใเเุเเเ.เเ 
ใใเุ5เ้.ๆไ 

 
 
 

แๆุ็ๆ5.ใแ        

  
 

ใเเุเเเ.เเ 
ใใเุ5เ้.ๆไ 

 
 
 

แๆุ็ๆ5.ใแ        
ใ สหกรณ์คขุนสระกຌว นทพ. แไ/โ55ๆ แุ5เเุเเเ.เเ    แุ5เเุเเเ.เเ   
ไ สหกรณ์ดอกกຌวออร์คิด   

- งวดทีไ แ ครบก าหนดช าระวนัทีไ ้ 
มีนาคม  โ55ๆ  
- งวดทีไ โ ครบก าหนดช าระวนัทีไ ้ 
มีนาคม  โ55็  
- งวดทีไ ใ ครบก าหนดช าระวนัทีไ ้ 
มีนาคม  โ55่ 

 
ิป.ป.ี

แ/โ555 
 

 
แใ5ุเเเ.เเ    

 
แใ5ุเเเ.เเ 

 
แใเุเเเ.เเ    

  
แใ5ุเเเ.เเ    

 
แใ5ุเเเ.เเ 

 
แใเุเเเ.เเ    

5 สหกรณ์การกษตรทับทิมสยาม 05 โแ/โ55็ 5เเุเเเ.เเ 
 

แ็ุ้เ็ใ.5ๆ ใโเุ้โๆ.ไไ 
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3. งินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครงการสนับสนุนงินทุนหมุนวียน฿หຌกสหกรณ์ละครงการฟ้นฟูการ
฿ชຌอุปกรณ์การตลาด Agricultural Sector Program Loan ิASPLี 

งินทุนดอกบีๅยตไ า พืไอสนับสนุนการฟຕนฟูการ฿ชຌประยชน์จากการกอสรຌางอุปกรณ์การตลาด ชน รงสี 
ฉาง เซล ละรงงานปรรูปผลผลิตการกษตรตางโ ดย฿หຌสหกรณ์สงงินบริจาคสมทบขຌากองทุนพัฒนาสหกรณ์
พืไอน าเปปຓนงินทุนสนับสนุนสหกรณ์ละสหกรณ์อืไนภาย฿ตຌวัตถุประสงค์ดียวกัน ละน าสงงินคาธรรมนียมอีก
รຌอยละ แ ตอป พืไอสมทบขຌากองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

฿นการด านินธุรกิจของสหกรณ์ ปัจจัยทีไส าคัญ คือ งินทุนหมุนวียน พืไอปຓนการ฿หຌความชวยหลือ฿หຌ
สหกรณ์เดຌด านินธุรกิจ ลดตຌนทุน฿หຌสหกรณ์ ละสงสริม฿หຌสหกรณ์เดຌ฿ชຌประยชน์จากอุปกรณ์การตลาดทีไเดຌรับ
อยางตใมทีไ  

 
ล าดับ สหกรณ์ สัญญาลขทีไ จ านวนงิน 

แ สหกรณ์คนมวังนๅ ายใน จ ากัด   
โ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดสระกຌว    
ใ สหกรณ์การกษตรขาพรมสุวรรณ์ จ ากัด   

 
ไ. งินกองทุนปรับครงสรຌางการผลิตภาคการกษตรพืไอพิไมขีดความสามารถการขใงขันของประทศ ครงการ
พัฒนาศักยภาพฟาร์มคนมของสมาชิก ิSmart Farmีพืไอรองรับการขงขันจากการปຂดการคຌาสรี FTA 

1. สหกรณ์การกษตรพืไอกษตรกรเทยต าบลสระขวัญ  
- ครงการพัฒนาธุรกิจสินชืไอของสหกรณ์ ปทีไ ใ  สัญญาลขทีไ   จ านวนงิน  แุใเเุเเเ.เเ  บาท 

2. สหกรณ์สวนยางพาราสระกຌว จ ากัด  
- ครงการพัฒนาธุรกิจสินชืไอของสหกรณ์ ปทีไ ใ  สัญญาลขทีไ    จ านวนงิน แุใเเุเเเ.เเ บาท 

3. สหกรณ์การกษตรคลองนๅ าขียว จ ากัด 
- ครงการอันนืไองมาจากพระราชด าริละครงการหลวง ปงบประมาณ พ.ศ. โ55้  
จ านวนงิน ่เเุเเเ.เเ บาท 

4. สหกรณ์การกษตรทาชຌาง จ ากัด 
- ครงการอันนืไองมาจากพระราชด าริละครงการหลวง ปงบประมาณ พ.ศ. โ55้  
จ านวนงิน ใเเุเเเ.เเ บาท 

5. สหกรณ์การกษตรทับทิมสยาม เ5 จ ากัด 
- ครงการอันนืไองมาจากพระราชด าริละครงการหลวง ปงบประมาณ พ.ศ. โ55้  
จ านวนงิน ไเเุเเเ.เเ บาท 

6. สหกรณ์คนมวังนๅ ายใน จ ากัด 
- ครงการการชืไอมยงครือขายสหกรณ์ตลอดมูลคาของหวงซการผลิต Whole Value chain Network 
ป โ55้ คนม    สัญญาลขทีไ โ/โ55้  จ านวนงิน แเุเเเุเเเ.เเ บาท 
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3. งินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครงการสนับสนุนงินทุนหมุนวียน฿หຌกสหกรณ์ละครงการฟ้นฟูการ
฿ชຌอุปกรณ์การตลาด Agricultural Sector Program Loan ิASPLี 

งินทุนดอกบีๅยตไ า พืไอสนับสนุนการฟຕนฟูการ฿ชຌประยชน์จากการกอสรຌางอุปกรณ์การตลาด 
ชน รงสี ฉาง เซล ละรงงานปรรูปผลผลิตการกษตรตางโ ดย฿หຌสหกรณ์สงงินบริจาคสมทบขຌากองทุน
พัฒนาสหกรณ์พืไอน าเปปຓนงินทุนสนับสนุนสหกรณ์ละสหกรณ์อืไนภาย฿ตຌวัตถุประสงค์ดียวกัน ละน าสงงิน
คาธรรมนียมอีกรຌอยละ แ ตอป พืไอสมทบขຌากองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

฿นการด านินธุรกิจของสหกรณ์ ปัจจัยทีไส าคัญ คือ งินทุนหมุนวียน พืไอปຓนการ฿หຌความ
ชวยหลือ฿หຌสหกรณ์เดຌด านินธุรกิจ ลดตຌนทุน฿หຌสหกรณ์ ละสงสริม฿หຌสหกรณ์เดຌ฿ชຌประยชน์จากอุปกรณ์
การตลาดทีไเดຌรับอยางตใมทีไ  

ใ.แ วัตถุประสงค์ 
 แ. พืไอสนับสนุนงินทุนดอกบีๅยตไ า พืไอปຓนทุนหมุนวียน฿นการด านินธุรกิจ฿หຌกสหกรณ์ทีไเดຌรับการ
สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดตามครงการงินกูຌพืไอปรับครงสรຌางภาคกษตร 
 โ. พืไอพิไมประสิทธิภายอุปกรณ์การตลาดตามครงการสนับสนุนงินทุนหมุนวียน฿หຌกสหกรณ์ละ
ครงการฟຕนฟูการ฿ชຌอุปกรณ์การตลาด Agricultural Sector Program Loan ิASPLี 

ใ.โ ตัวชีๅวัด 
 1. สหกรณ์ทีไเดຌรับการสนับสนุนงินทุนหมุนวียนมีรายเดຌพิไมขึๅนจากการด านินธุรกิจ เมตไ ากวารຌอยละ 
แเ 

ใ.ใ ปງาหมาย 
 แ. สหกรณ์คนมวังนๅ ายใน จ ากัด 
 โ. ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดสระกຌว จ ากัด 
 ใ. สหกรณ์การกษตรขาพรมสุวรรณ์ จ ากัด 

ใ.ไ วิธีด านินงาน 
1. ส ารวจความตຌองการงินทุนสหกรณ์ทีไรับอุปกรณ์การตลาดตามครงการงินกูຌพืไอปรับครงสรຌางภาค

กษตร 
2. ฿หຌค านะน าละศึกษา วิคราะห์ ความตຌองการของสหกรณ์ตามครงการงินกูຌพืไอปรับครงสรຌาง

ภาคกษตร ฿นการขอรับการสนับสนุนงินทุนหมุนวียนดอกบีๅยตไ า 
3. คัดลือกสหกรณ์ทีไมีคุณสมบัติครบถຌวนตามครงการฯ สนออธิบดีกรมสงสริมสหกรณ์฿หຌความ

หในชอบ 
4. จัดท าผนงาน/ครงการพืไอสนอขอ฿ชຌงินกูຌ ดยมีส านักงานสหกรณ์จังหวัด ฿หຌค าปรึกษา นะน า 

สง฿หຌกรมสงสริมสหกรณ์พิจารณา 
5. ติดตามผลการ฿ชຌจายงินกูຌของสหกรณ์฿หຌปຓนเปตามวัตถุประสงค์ 
ใ.5 ผลส ารใจของงาน 
 
ใ.ๆ ปัญหาละอุปสรรค์฿นการด านินงาน 

  -เมมี- 
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รูปกิจกรรมครงการ 
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รูปกิจกรรมครงการ 
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 กลุมตรวจการสหกรณ ์
 

ผลปฏิบัติงานตามผนงาน/ครงการ 
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.โ560 

กลุมตรวจการสหกรณ ์
รับผิดชอบ โ ผนงาน 

1. พัฒนากษตรกรรมยัไงยืนละสริมสรຌางความขຌมขใงของกษตรกรอยางปຓน
ระบบ 

 กิจกรรมการช าระบัญชีสหกรณ์ละกลุมกษตรกร 
2. ผนงานพืๅนฐานดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขันของประทศ 

 กิจกรรมรองก ากับ ดูล ละคุຌมครองระบบสหกรณ์ 
 โ.แ การตรวจการสหกรณ์ดยทีมตรวจการ ใเ% ิสหกรณ์ 18 หงี 
 โ.โ การตรวจการสหกรณ์ตามค าสัไงนายทะบียนสหกรณ์ 

 โ.ใ จัดประชุมคณะท างานระดับจังหวัดกຌเขปัญหาการด านินงานของ 
สหกรณ์ละกลุมกษตรกรทีไมีขຌอบกพรอง ิจกบ.ี 

ไ ครงการ 
1. ครงการอบรมหลักสูตร ผูຌตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขัๅนพืๅนฐาน ิหลักสูตร 

แี 
2. ครงการประชุมทางเกลผานดาวทียม รบัฟังความคิดหในรืไองราง

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ... 

3. ครงการอบรมหลักสูตร ผูຌตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขัๅนพืๅนฐาน ิหลักสูตร 
แี ครัๅงทีไ โ 
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ลา้ดับ ประกาศ/ผยพรรับมอบทรัพย์สิน สงงบดุล ผูຌสอบบัญชี อนุมติังบดุล ด้านินการ สงรายงาน ผูຌสอบบัญชี สงมอบ
ทีไ การลิกละ ละจัดท้างบดุล ฿หຌผูຌสอบบัญชี รับรองงบดุล ทีไประชุม฿หญ จัดการทรัพย์สินการช้าระบัญชี รับรอง บรรดาสมดุ

ผูຌช้าระบัญชี ม.80 ม.80 ม.80 /นทส. ละหนี สิน ม.87 ม.87

ขั นทีไ 1 ขั นทีไ 2 ขั นทีไ 3 ขั นทีไ 4 ขั นทีไ 5 ขั นทีไ 6 ขั นทีไ 7 ขั นทีไ 8 ขั นทีไ 9 ขั นทีไ 10

1 13 ม.ิย. 59 15 ม.ิย. 59 7 ก.ค. 59 4 ส.ค. 59 10,17 ส.ค. 59 17 ส.ค. 59 17 ส.ค. 59 9 ก.ย. 59 13 ก.ย. 59 15 ก.ย. 59 ถอนชืไอ  ทีไ สก 22/2559 ลงวนัทีไ 13 ก.ย. 59 นางยาวดี  บุญประสาน
2 25 ม.ค. 59 15 ก.พ. 59 20 พ.ย. 55 13 ม.ค. 57 27 ม.ีค. 57 15 ม.ิย. 59 15 ม.ิย. 59 12 ก.ค. 59 22 ก.ค. 59 2 ก.ย. 59 ถอนชืไอ  ทีไ สก 20/2559 ลงวนัทีไ 22 ก.ค. 59 นางสาวสุขธานี  ตินะนຌอย
3 สหกรณ์สวนปຆาอกชนคกปດฆຌอง จ ากดั 25 ม.ค. 59 15 ก.พ. 59 27 ก.ค. 59 4 ส.ค. 59 15 ส.ค. 59 9 ก.ย. 59 9 ก.ย. 59 12 ก.ย. 59 27 ก.ย. 59 28 ม.ย.60 ถอนชืไอ  ทีไ สก 23/2559 ลงวนัทีไ 27 ก.ย. 59 นางสมถวลิ  ชัยยันต์
4 กลุมกษตรกรท านาหนองมวง 31 พ.ค. 59 23 ม.ิย. 59 26 ก.ค. 59 19 ส.ค. 5922,26 ส.ค. 59 5 ก.ย. 59 5 ก.ย. 59 7ต.ค.59 24พ.ย.59 13 ม.ีค. 60 ถอนชืไอ ทีไ 1/2559  ลงวนัทีไ 24 พ.ย.59 นายพงศธร  ชาลีนิวฒัน์

1 23 ก.ค. 55 27 ก.ค. 59 2 ส.ค. 59 18 ส.ค. 59 20 ก.ย. 59 21 ก.ย. 59 อยูระหวางด านินการจัดการทรัพย์สินละหนีๅสิน นายอาทร  ชัยยันต์
2 25 ม.ค. 59 21 ก.ค. 59 29 ก.ค. 59 4 ก.ค. 60 29 ก.ย. 60 29 ก.ย. 60 อยูระหวางด านินการจัดการทรัพย์สินละหนีๅสิน นายสมบัติ  หุตะจริญ
3 8 ม.ิย.48 1 ก.ค. 52  -  -  -  - 16 ส.ค. 59 18 ส.ค. 59 24 ส.ค. 59 2 ก.ย. 59 ถอนชืไอ  ทีไ สก 21/2559 ลงวนัทีไ 24 ส.ค.59 นางสาวอรทิน  ศรีสวาท
4 25 ม.ค. 59 21 ก.ค. 59 29 ก.ค. 59 20 ต.ค.59 25 ม.ค. 60 26 ม.ค. 60 อยูระหวางด านินการจัดการทรัพย์สินละหนีๅสิน นายกติิพนัธ ์ มณีชติ
5 25 ม.ค. 59 15 ก.พ. 59 23 ม.ิย. 59 19 ส.ค. 59 22 ส.ค./5 ก.ย. 59 6 ก.ย. 59 อยูระหวางปฏิบัติตามค าพษิากษา นายพรชัย  กຌวประพนัธ์
6 8 ม.ิย. 48 26 ก.ค. 59 28 ก.ค. 59 9 ก.ย. 59 12,14 ก.ย. 59 26 ก.ย. 59 อยูระหวางปฏิบัติตามค าพษิากษา นางสุนีย์  วารุกะกลุ

บบรายงานผลความกຌาวหนຌาการปฏิบัติงานการช้าระบัญชีสหกรณ์ละกลุมกษตรกร
ส้านักงานสหกรณ์จงัหวดัสระกຌว
ประจา้ดือน กันยายน พ.ศ. 2560

รายชืไอสหกรณ์/กลุมกษตรกร

ผลการปฏิบัติงานการช้าระบัญชี฿นขั นตอน
ปัญหาอุปสรรค ผูຌ ช้าระบัญชี

ถอนชืไอ

สหกรณ/์กลุมเมมีปัญหาอุปสรรค
สหกรณ์นิคมกบินทร์บุรีสอง  จ ากดั
สหกรณ์พฒันาการกษตรวงันๅ ายใน จ ากดั

สหกรณ/์กลุมทีไมีปัญหาอุปสรรค
ชุมนุมสหกรณ์จังหวดัสระกຌว จ ากดั
สหกรณ์กษตรธรรมชาติสระกຌว จ ากดั
สหกรณ์บริการดินรถวงันๅ ายใน จ ากดั
สหกรณ์ปศุสัตวบ์ຌานชร์ออ จ ากดั
กลุมกษตรกรท านาทัพสดใจ
กลุมกษตรกรท านาสระขวญั
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

1. ก ากับ ดูล ละคุຌมครองระบบสหกรณ์ 
แ.แ การตรวจการสหกรณ ์

 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. โ5ไโ เดຌมีบทบัญญัติเวຌ฿นมาตรา แๆิใี ละมาตรา แ้ วา ฿หຌนาย
ทะบียนสหกรณ์ ตงตัๅงผูຌตรวจการสหกรณ์ พืไอตรวจสอบกิจการละฐานะการงินของสหกรณ์ ตามทีไนาย
ทะบียนสหกรณ์ก าหนด มืไอตรวจสอบลຌวสนอรายงานการตรวจสอบตอนายทะบียนสหกรณ์ ดังนัๅน การ
กิดขึๅนของผูຌตรวจการสหกรณ์ อยูตรงขຌอกฎหมายทีไวา ฿หຌนายทะบียนสหกรณ์ตงตัๅงผูຌตรวจการสหกรณ์ มี
หลักกฎหมายอยู โ ประการคือ กิดขึๅนดยการตงตัๅง ละนายทะบียนสหกรณ์ปຓนผูຌ฿ชຌอ านาจตงตัๅง  
  อ านาจหนຌาทีไของผูຌตรวจการสหกรณ์ 

1. ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
2. ตรวจสอบฐานะการงินของสหกรณ์ 
3. ตຌองตรวจสอบสหกรณ์ทีไเดຌรับมอบหมายอยางนຌอย แ ครัๅง/ป ิหรือตามนยบายทีไก าหนดี 
4. รายงานการตรวจการสหกรณ์ตอนายทะบียนสหกรณ์ 
5. ตรวจสอบรายงานการกຌเขขຌอบกพรองของสหกรณ์  

จะหในเดຌวาบทบัญญัติของกฎหมายสหกรณ์เดຌก าหนดการ฿ชຌอ านาจของผูຌตรวจการสหกรณ์เวຌ  
ไ ประการคือ 

แ. อ านาจดยการออกค าสัไงหรือชิญผูຌกีไยวขຌองของสหกรณ์มาชีๅจงขຌอทใจจริงหรือสงอกสารมา
ตรวจสอบ 

โ. อ านาจขຌาเปตรวจสอบ฿นส านักงานของสหกรณ์ 
ใ. อ านาจเปตรวจสอบกิจการละฐานะการงินของสหกรณ์ 
ไ. อ านาจขຌาเปชวยหลือด านินกิจการของสหกรณ์ทัๅงหมดหรือบางสวน  

อ านาจหนຌาทีไของกลุมตรวจการสหกรณ์ทีไจัดตัๅงขึๅนป็นการภาย฿นส านักงานสหกรณจ์ังหวัด   มี
ดังนีๅ 

 ศึกษาละวิคราะห์ รวบรวมขຌอมูลพืไอตรวจสอบกิจการละฐานะทางการงินพืไอ฿หຌสหกรณ์
ปฏิบัติ หรืองดวຌนปฏิบัติตามทีไกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอืไน รวมทัๅงขຌอบังคับ ระบียบของสหกรณ์ ระบียบ
หรือค าสัไงนายทะบียนสหกรณ์ การศึกษาวิคราะห์ ละนวทางการตรวจการสหกรณ์ ฿หຌกิดประสิทธิภาพ การ
กຌเขขຌอบกพรองของสหกรณ์ การรຌองรียน การด านินงานของสหกรณ์ ด านินการกีไยวกับการ฿ชຌอ านาจนาย
ทะบียนสหกรณ์ ชวยหลือนายทะบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะบียนสหกรณ์ ฿นการตรียมการหรือค าสัไงทาง
ปกครอง฿หຌปຓนเปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. โ5ใ้  การติดตาม ประมินผล กระท า
รายงาน฿นหนຌาทีไความรับผิดชอบ ประสานงานรวมกับบุคคลหรือหนวยงานทีไกีไยวขຌอง  
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    แ.โ การตรวจการสหกรณ์ตามค าสัไงนายทะบียนสหกรณ์ 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 โ.ใ จัดประชุมคณะท างานระดับจังหวัดกຌเขปัญหาการด านินงานของสหกรณ์ละกลุมกษตรกร
ทีไมีขຌอบกพรอง ิจกบ.ี 
1.  ชืไอครงการ  ครงการจัดประชุมคณะท างานระดับจังหวัดกຌเขปัญหา฿นการด านินงานของ 
   สหกรณ์ละกลุมกษตรกรทีไมีขຌอบกพรอง ิจกบ.ี ป โ5ๆเ 

2.  วัตถุประสงค์ 
  5.แ  พืไอก าหนดปງาหมายนวทาง ละวิธีการกຌเขปัญหาขຌอบกพรองรายสหกรณ์ 
  5.โ  พืไอ฿หຌมีการถายทอดทคนิคละประสบการณ์ระหวางผูຌปฏิบัติงาน฿นลักษณะ       
บูรณาการรวมกัน 
  5.ใ  พืไอ฿หຌงานก ากับ ละการตรวจการสหกรณ์กิดประสิทธิภาพ 
  5.ไ  พืไอปຓนการรวบรวมองค์ความรูຌละระดมสมองรวมกัน 

3.  ปງาหมาย 
  ผูຌขຌาประชุม ประกอบดຌวยคณะท างานระดับจังหวัด จຌาทีไสงสริมสหกรณ์ สหกรณ์/กลุม
กษตรกรทีไมีขຌอบกพรอง ละผูຌกีไยวขຌองขຌารวมประชุม รวม โโ คน 

4. วิธีการด านินงาน 
  ่.แ  สนอครงการจัดประชุมคณะท างานระดับจังหวัดกຌเขปัญหา฿นการด านินงานของ
สหกรณ์ละกลุมกษตรกรทีไมีขຌอบกพรอง ิจกบ.ี ป โ5ๆเ 
  ่.โ  จัดท าหนังสือนัดประชุม ดยก าหนดวัน วลา ละสถานทีไ ดยจຌงลวงหนຌาเมนຌอยกวา 
5 วันท าการ  
  ่.ใ  รายงานผลการด านินงานตามครงการฯ 

5. ประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับ 
  แเ.แ  สามารถก าหนดปງาหมายนวทาง ละวิธีการกຌเขปัญหาขຌอบกพรองรายสหกรณ์เดຌ 
  แเ.โ  มีการถายทอดทคนิคละประสบการณ์ระหวางผูຌปฏิบัติงาน฿นลักษณะ       
บูรณาการรวมกัน 
  แเ.ใ  งานก ากับ ละการตรวจการสหกรณ์กิดประสิทธิภาพมากขึๅน 
  แเ.ไ  มีการรวบรวมองค์ความรูຌละเดຌระดมสมองรวมกัน 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

ครงการจัดประชุมคณะท างานระดับจังหวัดกຌเขปัญหา฿นการด านินงานของสหกรณ์ละ
กลุมกษตรกรทีไมีขຌอบกพรอง ป โ560 ครัๅงทีไ 1 

วันพฤหัสบดีทีไ ใเ มีนาคม โ5ๆเ 
ณ หຌองประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวดัสระกຌว ศาลากลางจังหวัดสระกຌว ชัๅน ใ ถนน

สุวรรณศร อ าภอมือง จังหวัดสระกຌว 
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ครงการจัดประชุมคณะท างานระดับจังหวัดกຌเขปัญหา฿นการด านินงานของสหกรณ์ละ
กลุมกษตรกรทีไมีขຌอบกพรอง ป โ560 ครัๅงทีไ 2 

วันพฤหัสบดีทีไ ใเ มีนาคม โ5ๆเ 
ณ หຌองประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวดัสระกຌว ศาลากลางจังหวัดสระกຌว ชัๅน ใ ถนน

สุวรรณศร อ าภอมือง จังหวัดสระกຌว 
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ครงการจัดประชุมคณะท างานระดับจังหวัดกຌเขปัญหา฿นการด านินงานของสหกรณ์ละ
กลุมกษตรกรทีไมีขຌอบกพรอง ป โ560 ครัๅงทีไ 3 

วันพฤหัสบดีทีไ ใเ มีนาคม โ5ๆเ 
ณ หຌองประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวดัสระกຌว ศาลากลางจังหวัดสระกຌว ชัๅน ใ ถนน

สุวรรณศร อ าภอมือง จังหวัดสระกຌว 
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ครงการจัดประชุมคณะท างานระดับจังหวัดกຌเขปัญหา฿นการด านินงานของสหกรณ์ละ
กลุมกษตรกรทีไมีขຌอบกพรอง ป โ560 ครัๅงทีไ ไ 

วันพุธทีไ โ7 กันยายน โ5ๆเ 
ณ หຌองประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวดัสระกຌว ศาลากลางจังหวัดสระกຌว ชัๅน ใ ถนน

สุวรรณศร อ าภอมือง จังหวัดสระกຌว 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

1.  ชืไอครงการ  ครงการประชุมทางเกลผานดาวทียม รับฟังความคิดหในรืไอง 
   รางพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ... 

โ.  วัตถุประสงค์ 
  รับฟังความคิดหในรืไองรางพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ... 
ใ.  ปງาหมาย 
  กรรมการสหกรณ์ จຌาหนຌาทีไสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ ละจຌาหนຌาทีไสงสริมสหกรณ์ สังกัด 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว รวมจ านวน ็เ คน  

ไ.  วิธีการด านินงาน 
  แ. ประชุมทางเกลผานดาวทียม฿นวันทีไ แ้ พฤษภาคม โ5ๆเ ณ หຌองประชุมสระกຌว 
ศาลากลางจังหวัดสระกຌว ชัๅน ใ ต าบลทากษม อ าภอมืองสระกຌว จังหวัดสระกຌว 
  โ. ตอบบบสอบถามตามทีไกรมสงสริมสหกรณ์เดຌจัดสงมา฿หຌ ดังนีๅ 
 โ.แ ส านารางพระราชบัญญัติสหกรณ์ ของกรมสงสริมสหกรณ์ 
 โ.โ ส านารางพระราชบัญญัติสหกรณ์ ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 โ.ใ ส านารางพระราชบัญญัติสหกรณ์ ของสภานิติบัญญัติหงชาติ  
 ใ. สรุป ละประมวลผล จัดสงขຌอมูลเปยังกรมสงสริมสหกรณ์ 
5. ผลส ารใจของครงการ 
 ปຓนขຌอมูลประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติสหกรณ์พืไอสงเปยังส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
ๆ. ปัญหาละอุปสรรค 
 ปຓนงานนอกผนทีไเดຌรับจຌงจากกรมสงสริมสหกรณ์฿หຌจัดดยรงดวน ท า฿หຌประสบปัญหา฿นการ
จัดท าครงการดยฉพาะการจัดท าหนังสือชิญสหกรณ์  
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

แ.  ชืไอครงการ  ครงการอบรมหลักสูตร ผูຌตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขัๅนพืๅนฐานิหลักสูตร แี 
โ.  วัตถุประสงค์ 
  โ.แ  เดຌรับทราบนวคิดกีไยวกับหลักการสหกรณ์ กฎหมาย บทบาท หนຌาทีไ จริยธรรมของผูຌ
ตรวจสอบกิจการ การด านินธุรกิจของสหกรณ์ตละประภท ระบบบัญชีละระบบควบคุมภาย฿นของสหกรณ์ 
การรายงานผลการตรวจสอบกิจการ รวมทัๅงระบียบละค านะน าทีไกีไยวขຌองกับการปฏิบัติดຌานการงินการ
บัญชีของสหกรณ ์
  โ.โ สามารถน าความรูຌกีไยวกับการตรวจสอบกิจการเปปรับ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ใ.  ปງาหมาย 
  ผูຌตรวจสอบกิจการ หรือบุคคลผูຌสน฿จสมัครขຌาปຓนผูຌตรวจสอบกิจของสหกรณ์ ละ
ขຌาราชการ พนักงานราชการ ลูกจຌาง ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว รวม ็เ คน 

ไ.  วิธีการด านินงาน 
  แ. จຌงปຓนหนังสือถึงผูຌอ านวยการส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทีไ โ ผานหัวหนຌาส านักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์สระกຌวพืไอทราบ ดยจຌงชวงวลา฿นการอบรม ิพืไอประยชน์฿นการจัดท าทะบียนคุมี 
  โ. ชิญวิทยากรจากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระกຌว ละรับอกสารประกอบการอบรม
ทีไเดຌรับการรับรองหลักสูตรผูຌตรวจสอบกิจการขัๅนพืๅนฐานิหลักสูตร แี ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
  ใ. ด านินการจัดอบรมดยการบรรยาย ฿นวันละวลาดังกลาวพรຌอมมอบวุฒิบัตรหลังสิๅนสุด
การอบรมิผูຌขຌารับการอบรมตຌองมีระยะวลา฿นการขຌารับการอบรมเมนຌอยกวารຌอยละ ่เ ของระยะวลาการ
อบรมทัๅงหมด จึงจะถือวาผานการอบรมี 
  ไ. มืไอด านินการจัดอบรมสรใจรียบรຌอยลຌว จຌงผลการจัดอบรมปຓนหนังสือถึง
ผูຌอ านวยการส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทีไ โ ผานหัวหนຌาส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระกຌว ดยจຌงขຌอมูล
กีไยวกับวัน ดือน ป สถานทีไทีไจัดอบรม จ านวนผูຌขຌารับการอบรม ละจ านวนผูຌผานการอบรม  
5. ประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับ 
  แแ.แ  ผูຌ ขຌารับการอบรมมีความรูຌ฿นรืไอง นวคิดกีไยวกับหลักการสหกรณ์ กฎหมาย 
บทบาท หนຌาทีไ จริยธรรมของผูຌตรวจสอบกิจการ การด านินธุรกิจของสหกรณ์ตละประภท ระบบบัญชีละ
ระบบควบคุมภาย฿นของสหกรณ์ การรายงานผลการตรวจสอบกิจการ รวมทัๅงระบียบละค านะน าทีไ
กีไยวขຌองกับการปฏิบัติดຌานการงินการบัญชีของสหกรณ์ 
  แแ.โ ผูຌขຌารับการอบรมสามารถน าความรูຌกีไยวกับการตรวจสอบกิจการเปปรับ฿ชຌ฿นการ
ปฏิบัติงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
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ครงการอบรมหลักสูตร ผูຌตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขัๅนพืๅนฐานิหลักสูตร แี ครัๅงทีไ โ 

 

 
 

 
 

วันทีไ โ่ - โ้ มีนาคม โ5ๆเ ณ หຌองประชุมศานิตย์นาคสุขศรี วิทยาลัยชุมชนสระกຌว 
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 นิคมสหกรณ์วังนๅ ายใน 
 

รายงานผลการด านินงานนคิมสหกรณ์วังนๅ ายใน 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว กรมสงสริมสหกรณ์ 

กระทรวงกษตรละสหกรณ์ 
---------------------------------------------------- 

ประวัติความป็นมาทีไตัๅง  
  นิคมสหกรณ์วังนๅ ายใน ตัๅงอยูลขทีไ ๑๑๑ หมูทีไ ๎ ต าบลคลองหินปูน อ าภอวังนๅ ายใน จังหวัด
สระกຌว นืๅอทีไประมาณ ๎๐-์-์๕ เร หมายลขทรศัพท์  ์ ๏๓๎๑ ๎๕๒๕ ทรสาร ์ ๏๓๎๑ ๎๕๒๕ จัดตัๅง
ขึๅนตามพระราชกฤษฎีกา จัดตัๅงนิคมสหกรณ์ ฿นทຌองทีไอ าภอสระกຌว อ าภอวังนๅ ายใน อ าภอวัฒนานคร ละ
กิไงอ าภอคลองหาด จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๎๑๎๕ ละลง฿นราชกิจจานุบกษา วันทีไ ๎๒ กุมภาพันธ์ ๎๑๎๕ 
หตุผล฿นการประกาศ฿ชຌพระราชกฤษฎีกาฉบับนีๅ นืไองจากทีไดินของรัฐ฿นทຌองทีไต าบลหนองหวຌา ต าบลขา
ฉกรรจ์ อ าภอสระกຌว ต าบลคลองหินปูน ต าบลวังนๅ ายใน ต าบลวัง฿หม อ าภอวังนๅ ายใน ต าบลทากวียน 
อ าภอวัฒนานคร ต าบลเทรดีไยว ต าบลซับมะกรูด กิไงอ าภอคลอหาด จังหวัดปราจีนบุรี หมาะสมทีไจะจัดตัๅง
ปຓนนิคมสหกรณ์ พืไอ฿หຌประชาชนเดຌมีทีไตัๅงคหสถานละประกอบอาชีพปຓนหลักหลง สมควรจัดตัๅงนิคม
สหกรณ์฿นทຌองทีไดังกลาว นืๅอทีไประมาณ ํ์๏ุ๓์๓ เร ปัจจุบันปຓนหนวยงานราชการสวนภูมิภาค สังกัด
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว  กรมสงสริมสหกรณ์ กระทรวงกษตรละสหกรณ์ 

หนຌาทีไความรับผิดชอบของนิคมสหกรณ์วังนๅ ายใน 
  แ.ด านินการกีไยวกับการจัดทีไดิน฿หຌราษฎร฿นขตจัดนิคมสหกรณ์  ตามกฎหมายวาดຌวยการ
จัดทีไดินพืไอการครองชีพ  พ.ศ.โ5แแ 
  โ.วางผนละประสานงาน ดຌานการสงสริมสหกรณ์ละพัฒนาสหกรณ์ 
  ใ.ด านินการกຌเขปัญหาขຌอพิพาท  ละ฿หຌค าปรึกษา  นะน า  ตอบขຌาหารือกีไยวกับการถือ
ครองกรรมสิทธิ์฿นทีไดินนิคมสหกรณ์ 
  ไ.ด านินการสงสริมละพัฒนาสหกรณ์นิคมละสหกรณ์ประภทอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
  5.ด านินการดูลบ ารุง  รักษา  สาธารณูปภคขัๅนพืๅนฐานตางโ ฿นขตจัดนิคมสหกรณ์ 
  ๆ.ปฏิบัติงานรวมรับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือทีไเดຌรับ
มอบหมาย 

ภารกิจนิคมสหกรณ์วังนๅ ายใน 
  1.นຌอมน าพระราชด าริ  ปรัชญาศรษฐกิจพอพียงละขยายผลงาน  ศูนย์ศึกษาละพัฒนาฯ  
สูนิคมสหกรณ์ พืไอพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร ฿นพืๅนทีไนิคมสหกรณ์ละพืๅนทีไคຌางคียงอยางยัๅงยืน 
  โ.฿หຌการศึกษาอบรมละขาวสารการพัฒนารืไองอุดมการณ์คานิยม หลักการละวิธีการ
สหกรณ์กประชาชน฿นขตนิคมสหกรณ์/กลุมกษตรกร  บุคลากรนิคมสหกรณ์  อยางสมไ าสมอละตอนืไอง
พืไอ฿หຌสหกรณ์/กลุมกษตรกร  น ามา฿ชຌควบคูกับหลักธรรมาภิบาล ิGood  Governanceี 
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  ใ.สงสริม฿หຌสหกรณ์กลุมกษตรกร฿นพืๅนทีไพัฒนาสูมาตรฐานละรักษามาตรฐานเวຌ 
  ไ.บูรณาการ การดูลสาธารณูปภคพืๅนฐาน  การจัดทีไดิน฿นขตนิคม  การเกลกลีไยขຌอพิพาท 
฿หຌค าปรึกษา  ตอบขຌอหารือ  ฿นรืไองการถือครองกรรมสิทธิ์ทีไดิน  ขຌาดຌวยกันดยประสานงานกับองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน 
  5.สงสริม฿หຌจัดตัๅงสหกรณ์ทัๅงบบอกประสงค์  ละบบอนกประสงค์฿นขตพืๅนทีไ  ละ
พืๅนทีไ฿กลຌคียง  ตามปรารถนาของราษฎร  พรຌอมทัๅงพัฒนาสหกรณ์ทีไมีอยูทุกมติ 
 

ๆ.ปฏิบัติตามกฎหมายวาดຌวยการจัดทีไดิน  พืไอการครองชีพ  ละกฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌองละ 
บูรณาการรวมกับหนวยงานอืไนทีไกีไยวขຌอง  พืไอบรรลุวัตถุประสงค์ตามผนพัฒนานิคมสหกรณ์  ผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ  ละนยบายรัฐบาล 
  ็.อ านวยการงานนิคมสหกรณ์  ดຌานการจัดทีไดิน  ดຌานการสงสริมสหกรณ์/กลุมกษตรกร  
ดຌานบุคลากร  ดຌานงบประมาณ  ตามระบบราชการ  ฿หຌปຓนหนวยงานขนาดลใกทีไมีความคลองตัวสูง 

พืๅนทีได านินงานของนิคมสหกรณ์วังนๅ ายใน 
แ.พืๅนทีไครงการ  ํ์๏ุ๓์๓  เร เดຌขຌอมูลจาก  ผนทีไวงรอบกันขตนิคมสหกรณ์วังนๅ ายใน 
โ.พืๅนทีไทีไเมจัดสรร  ํํุ๓์ํ  เร  ประกอบดຌวย 
 โ.แ พืๅนทีไกันออก ิชุมชน ุ ถนน ุ คลอง ุ ล าราง ละทีไขอ฿ชຌของสวนราชการี 
๏.พืๅนทีไจัดนิคมฯ   ๕๎ุ์์์ เร ประกอบดຌวย 
 ๏.ํ พืๅนทีไออก กสน. ๏ ลຌว   จ านวน    ๔ํุ๓๐ํ   เร 
 ๏.๎ พืๅนทีไออก กสน. ๑ ลຌว   จ านวน    ๓์ุ๐๏๒   เร 
 ๏.๏ พืๅนทีไคงหลือทีไสามารถออก กสน ๏ เดຌ จ านวน    ํ์ุ๎๒๑   เร 
 
  

สรุปผลงานนิคมสหกรณ์วังนๅ ายใน 
ิ ณ ๏์ กันยายน ๎๑๒์ ี 

 ภาพรวมงานจัดทีไดิน 

- พืๅนทีไครงการทัๅงหมด      ํ์๏ุ๓์๓  เร 
- พืๅนทีไกันออก ิชุมชนุถนนุล านๅ า ทีไ฿ชຌของสวนราชการี     ํํุ๓์ํ  เร 
- พืๅนทีไจัดนิคมฯ         ๕๎ุ์์๒   เร 
- พืๅนทีไออก กสน.๏ ลຌว         ๔ํุ๓๐ํ  เร 
- พืๅนทีไออก กสน.๑  ลຌว                             ๓์๐๏๒   เร 
- คงหลือพืๅนทีไทีไสามารถออก กสน.๏  เดຌ       ํ์ุ๎๒๑   เร 
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ผลการด านินงานครงการส าคัญ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒์ 

ผลการด านินงานครงการส าคัญตามผนปฏิบัติงาน 

ํ.  กิจกรรม  สงสริมสหกรณ์ละกลุมกษตรกรตามระบบการสงสริมสหกรณ์: CPS    
 นิคมสหกรณ์วังนๅ ายใน  ปัจจุบันปຓนหนวยงานราชการาวนภูมิภาค  สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัด
สระกຌว กรมสงสริมสหกรณ์ กระทรวงกษตรละสหกรณ์ จังหวัดสระกຌว ปຓนหนวยงานภาครัฐมีภารกิจ
กีไยวกับการสงสริม ผยพร ฿หຌความรูຌกีไยวกับ อุดมการณ์ หลักการ ละวิธีการสหกรณ์฿หຌกบุคลากรสหกรณ์ 
กลุมกษตรกรทัไวเป  สงสริมสนับสนุนละพัฒนาระบบสหกรณ์฿หຌมีความขຌมขใง ดังนีๅ 
 แ.  ด านินงานตามอ านาจหนຌาทีไละภารกิจของกรมสงสริมสหกรณ์ 
 โ.  ด านินงานตามระบบการสงสริมสหกรณ์(Cooperatives Promotion System : CPS) 
 ใ.  ด านินการตามนวทางก ากับ ดูลละคุมครองระบบสหกรณ์ 
 ไ.  ผลักดัน฿หຌสหกรณ์ด านินการตามผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับทีไ ใ 
 5.  สงสริมละสนับสนุนการด านินงานของสหกรณ์ละกลุมกษตรกรทุกหง฿นหนวยงาน 

โ.   ปງาหมาย / ตัวชีๅวัด 

โ.แ  ตัวชีๅวัด 
 โ.แ.แ  สหกรณ์ละกลุมกษตรกรด านินการตามหลักการ  วิธีการสหกรณ์ละกฎหมายสหกรณ์รวมทัๅง
กฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 โ.แ.โ  สหกรณ์ผานกณฑ์มาตรฐาน พิไมขึๅนรຌอยละใ มืไอทียบผลการด านินงานป โ55็ 
 โ.แ.ใ  กลุมกษตรกรผานกณฑ์มาตรฐาน พิไมขึๅนรຌอยละแมืไอทียบกับผลการด านินงาน โ55็ 
 2.1.4 สหกรณ์ละกลุมกษตรกรเดຌรับการสงสริมละสนับสนุนการด านินงานรຌอยละ แเเ  

3.   กิจกรรม / งานทีได านินการ 

ทีไ สหกรณ์/กลุมกษตรกร ปบัญชี จ านวน
สมาชิก
ิคนี 

ปริมาณธุรกิจิบาที ก าเร/ขาดทุน
ิบาที 

ผลการจัด
มาตรฐาน 

ํ. สหกรณ์นิคมวังนๅ ายในหนึไง จ ากัด ๏ํ มีนาคม ๏ุ๔๐๔ ํ๎๑ุ๕๕๓ุ๕๑๑.๒๓ ๐๔์ุ์๑๑ุ๔ํ A 

๎. สหกรณ์นิคมวังนๅ ายในสอง จ ากัด ๏ํ มีนาคม ๎ุ๎๓๓ ํ๎๒ุ๏๑๒ุ๐์๐.๓๕ ํุ๎๑๓ุ๎ํ๕.๕์ A 

๏. สหกรณ์คนมวังนๅ ายใน ๏ํ ธันวาคม ๔๎๐ ๏ุ๐๏์ุ๓๔๕ุ๎๕๎.๎ํ ํ๑ุ๏๕๐ุ๐๔ํ.๕์ A 

๐. สหกรณ์ออมทรัพย์จຌาหนຌาทีไ
สหกรณ์คนมวังนๅ ายใน จ ากัด 

๏ํ ธันวาคม ๑๒๎ ๏์ุ๎๓๓ุ๎๒๒.๔์ ๔ํํุํ๏๕.๎๐ A 
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4.   ผลส าสรใจของงาน / ครงการ 

รายละอียดตัวชีๅวัด ผลส ารวจการด านินงาน รຌอยละของความส ารใจ 

แ.สหกรณ์ละกลุมกษตรกร
ด านินการตามหลักการ วิธีการ
สหกรณ์ละกฎหมายสหกรณ์ 
รวมทัๅงกฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌอง 

สหกรณ์฿นก ากับดูลด านินการ
ตามหลักการ วิธีการสหกรณ์ละ
กฎหมายสหกรณ์รวมทัๅงกฎหมาย
อืไนทีไกีไยวขຌองจ านวน ๐ หง 

รຌอยละ แเเ 

โ.สหกรณ์ผานกณฑ์มาตรฐาน สหกรณ์฿นก ากับดูลผานกณฑ์
มาตรฐาน จ านวน ๐ หง 

รຌอยละ แเเ 

ใ.สหกรณ์ละกลุมกษตรเดຌรับการ
สงสริมละสนับสนุนการ
ด านินงาน 

สหกรณ์฿นก ากับดูลเดຌรับการ
สงสริมละสนับสนุนการ
ด านินงาน จ านวน ๐ หง 

รຌอยละ แเเ 

ผลส ารใจของการด านินงาน 

1. สหกรณ์ละกลุมกษตรกรด านินการตามหลักการ วิธีการสหกรณ์ละกฎหมายสหกรณ์รวมทัๅงกฎหมาย
อืไนทีไกีไยวขຌอง          

รายละอียดตัวชีๅวัด รายละอียดการด านินงาน ผลส าสรใจของงาน 

สหกรณ์ละกลุมกษตรกร
ด านินการตามหลักการ วิธีการ
สหกรณ์ละกฎหมายสหกรณ์ 
รวมทัๅงกฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌอง 

-ก ากับดูล ละสงสริมการ
ด านินงานของสหกรณ์ตามอ านาจ 
หนຌาทีไละภารกิจละกรมสงสริม
สหกรณ์-ก ากับดูล ละสงสริม
สหกรณ์ตามนวทางก ากับ ดูล
ละคุຌมครองระบบสหกรณ์-ก ากับ
ดูล ละสงสริมสหกรณ์ตาม
หลักการ วิธีการสหกรณ์ละ
กฎหมายสหกรณ์ รวมทัๅงกฎหมาย
อืไนทีไกีไยวขຌอง 

สหกรณ์฿นก ากบัดูลจ านวน ๐ 
หง ด านินการตามหลักการ 
วิธีการสหกรณ์ละกฎหมายอืไนทีไ
กีไยวขຌอง ทัๅง ๐ หง 
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โ.สหกรณ์ผานกณฑ์มาตรฐาน 

รายละอียดตัวชีๅวัด รายละอียดการด านินงาน ผลส าสรใจของงาน 

สหกรณ์ผานกณฑ์มาตรฐาน -สงสริมละนะน าสหกรณ์฿หຌผาน
กณฑ์ชีๅวัดมาตรฐาน ทัๅง ็ ขຌอ 

สหกรณ์ก ากับดูล จ านวน ๐ หง 
ผานกณฑ์มาตรฐาน ทัๅง ๐ หง 

๏. ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ 

สหกรณ์฿นความรับผิดชอบ ป ๎5๑๔ ปโ55๕ ป โ5๒์ 

แ.สหกรณ์นิคมวังนๅ ายในหนึไง จ ากัด ดีมาก ดีลิศ ดีลิศ 

โ.สหกรณ์นิคมวังนๅ ายในสอง จ ากัด ดีมาก ดีมาก ดีลิศ 

ใ.สหกรณ์คนมวังนๅ ายใน จ ากัด ดีลิศ ดีลิศ ดีลิศ 

ไ.สหกรณ์ออมทรัพย์จຌาหนຌาทีไสหกรณ์คนมวังนๅ ายใน จ ากัด ดีลิศ ดีมาก ดีลิศ 

       ๐. สหกรณ์ละกลุมกษตรกรเดຌรับการสงสริมละสนับสนุนการด านินงาน 

รายละอียดตัวชีๅวัด รายละอียดการด านินงาน ผลส าสรใจของงาน 

สหกรณ์ละกลุมกษตรกรเดຌรับ
การสงสริมละสนับสนุนการ
ด านินงาน 

-ด านินการตามระบบการสงสริมสหกรณ์
(CooperativesPromotionSystem:CPS)               
-สงสริมละผลักดัน฿หຌสหกรณ์ด านินการตาม
ผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับทีไ ใ         -
สงสริมละสนับสนุนการด านินงานของ
สหกรณ์ละกลุมกษตรกรทุกหง฿นหนวยงาน 

สหกรณ์฿นก ากับดูล 
จ านวน ๐ หงเดຌรับการ
สงสริมละสนับสนุนการ
ด านินงาน ทัๅง ๐ หง 

ผลการด านินงานครงการส าคัญตามผนการปฏิบัติงาน 

ํ. กิจกรรมหลัก สงสริมละพัฒนาสหกรณ์ละกลุมกษตรกรสูความขຌมขใง 

๎. การออกหนังสือรับรองการท าประยชน์฿นทีไดินของนิคมสหกรณ์ 
ํ. การออกหนังสืออนุญาต฿หຌขຌาท าประยชน์฿นทีไดิน ิกสน.๏ี   ิตัๅงต ํ ตุลาคม ๎๑๑๕ ี 

กสน.๏    ผน   ผล   รຌอยละ 
๑์  ราย          ๕๕  ราย            ํ๕๔ั 
๑์์  เร          ๐๎๒  เร                ๔๑ ั 
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๎. การออกหนังสือสดงการท าประยชน์ ิกสน.๑ี  ิตัๅงต ํ ตุลาคม ๎๑๑๕ ี 
กสน.๑   ผน   ผล   รຌอยละ 

๑์  ราย                  ํ๏๎ ราย  ๎๒๐  ั 
๑์์  เร ๔๑๒  เร             ํ๓ํ ั  

๏. ส ารวจวงรอบ - รายปลงพืๅนทีไจัดรูปทีไดินทีไยังเมเดຌขึๅนรูปผนทีไ ิตัๅงต ํ ตุลาคม ๎๑๑๕ ี 
วงรอบ-รายปลง  ผน   ผล   รຌอยละ 

๑์  ราย ๓๑  ราย  ํ๑์  ั 
 ๑์์  เร ๑๓๑  เร  ํํ๑  ั  

3.กิจกรรม/งานทีได านินการ         
 ใ.แ   ด านินการออกหนังสืออนุญาตขຌาท าประยชน์฿นทีไดิน  (กสน. ใ )   
 3.2   ด านินการออกหนังสือสดงการท าประยชน์฿นทีไดิน  (กสน. 5 )   
 3.3   ส ารวจรอบ-รายปลงพืๅนทีไจัดรูปทีไดินทีไยังเมเดຌขึๅนรูปผนทีไ 

4.   ผลส ารใจของงาน/ครงการ 

รายละอียดงานทีไท า ตัวชีๅวัด ผน ผลส ารใจทีไกิดขึๅน 

แ. ด านินการออกหนังสืออนุญาต฿หຌ
ขຌาท าประยชน์฿นทีไดิน(กสน.ใ) 

 

พืๅนทีไออกหนังสืออนุญาต฿หຌขຌาท าประยชน์
฿นทีไดิน(กสน.ใ)ลຌวสรใจมืไอทียบกับผน 

๑์์ เร ๐๎๑ – ๏ – ๐๒ เร 

โ.ด านินการออกหนังสือรับรองการ
ท าประยชน์฿นทีไดิน (กสน.5) 

 

พืๅนทีไออกหนังสือรับรองการท าประยชน์฿น
ทีไดิน (กสน.5)ลຌวสรใจมืไอทียบกันผน 

๑เเ เร ๔๑๓ – ๏ – ๑๕ เร 

ใ. ส ารวจวงรอบ-รายปลงพืๅนทีไจัด
รูปทีไดินทีไยังเมเดຌขึๅนรูปผนทีไ  

ส ารวจวงรอบ-รายปลงพืๅนทีไจัดรูปทีไดินทีไ
ยังเมเดຌขึๅนรูปผนทีไลຌวสรใจมืไอทียบกับ
ผน 

๑000 เร ๑๓๑ – ์ – ์์ เร 

5.   ปัญหา อุปสรรค฿นการด านินงาน/ครงการ  
 1.  ขาดคลนบุคลากร฿นการส ารวจวงรอบ รายปลง ท า฿หຌเมสามารถด านินการตามผนงานเดຌส ารใจ  
โ.  ตຌองรอผนทีไจากกรมฯสงมา฿หຌ จึงจะด านินการออกหนังสืออนุญาต฿หຌขຌาท าประยชน์฿นทีไดิน (กสน.ใ) ละ
การออกหนังสือสิทธิ์฿นการท าประยชน์฿นทีไดิน  ( กสน.5) มืไอผนทีไมาลาชຌา  จึงด านินการออกหนังสืออนุญาต
฿หຌท าประยชน์฿นทีไดิน ( กสน.ใ ) ละ การออกหนังสือรับรองสดงการท าประยชน์( กสน.5 ) เมเดຌตามผนงาน 
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ใ.  มืไอเดຌผนทีไมาตเมสามารถประชาสัมพันธ์฿หຌสมาชิกรับทราบเดຌทัไวถึง ท า฿หຌสมาชิกเมเดຌขຌามาติดต อ
ด านินการ จึงเมสามารถออกหนังสืออนุญาต฿หຌขຌาท าประยชน์฿นทีไดิน (กสน.ใ) ละ การออกหนังสือสดงการ
ท าประยชน์฿น ( กสน.5 )  

๏.   ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันนืไองมาจากพระราชด าริ สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  เดຌรับงบประมาณรายจายประจ าป โ5๒์จากกรมสงสริมสหกรณ์  

นิคมสหกรณ์วังนๅ ายใน ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว เดຌด านินการขับคลืไอนครงการฝຄกอบรมกลุม
สมาชิก  พืไอการอนุรักษ์ละการ฿ชຌประยชน์พันธุกรรมพืชตามครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันนืไอง มาจาก
พระราชด าริ สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ฿นขตนิคมสหกรณ์วังนๅ ายใน ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ 
พืไอพัฒนาอาชีพ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชละ฿ชຌประยชน์จากพันธุ์เมຌหายาก  พันธุ์เมຌทีไคยมี฿นทຌองถิไน ละ฿ชຌ
ประยชน์จากพันธุ์จากพันธุกรรมพืชกสมาชิกทีไขຌารวมครงการ฿หຌมีความขຌา฿จ ดຌานการ 
 
อนุรักษ์ การ฿ชຌประยชน์จากพันธุ์พืช การจัดท าปลงสาธิตปลงรียนรูຌ พืไอ฿หຌปຓนหลงรียนรูຌ ดยรวบรวมพันธุ์
พืชพืๅนถิไนทีไส าคัญมาปลูกละบ ารุงรักษาเวຌ ดยสมาชิกมีสวนรวม฿นการปลูก การดูลรักษา ทัๅงนีๅพืไอปຓนตัวอยาง
การรียน ละขยายผลเปสู฿นปลงพืๅนทีไของกษตรกรตลอดจนการ฿ชຌประยชน์จากพันธุกรรมพืช฿นการสรຌาง
รายเดຌ 

วัตถุประสงค์ 
ํ. พืไอ฿หຌสมาชิกผูຌขຌารับการอบรม มีความรูຌความขຌา฿จ รืไองอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ 
๎. พืไอ฿หຌสมาชิกสหกรณ์ผูຌขຌารวมครงการ มีความรูຌความขຌา฿จดຌานการอนุรักษ์ละการ฿ชຌประยชน์ 
จากพันธุ์พืช เปสูการพัฒนาอาชีพ 
๏. จัด฿หຌมีปลงสาธิตอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามนวทางของ ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตาม 
พระราชด าริ สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รวบรวมพันธุ์พืชหายาก พันธุ์พืช 
ทีไคยมี฿นทຌองถิไน พืไอปຓนหลงรียนรูຌ ละขยายผลเปสูกษตรกร  
งบประมาณ  แ. คา฿ชຌสอยละวัสดุ    ๏์ุ๒์์ บาท 

ปງาหมาย  แ. สมาชิกนิคมสหกรณ์วังนๅ ายใน ทีไขຌารวมครงการฯ จ านวน ใเ ราย 
     2. จัดท าปลงสาธิตพันธุกรรมพืช ตามนวทางของครงการฯ 
กิจกรรม    แ. จัดท าผนปฏิบัติงานิAction Planีพืไอ฿ชຌปຓนนวทางการปฏิบัติงานละประมินผล 
     โ. ส ารวจละคัดลือกพืๅนทีไปງาหมายจัดท าปลงสาธิตพันธุกรรมพืช พืไอปຓนตัวอยางการรยีนรูຌละขยายผลละ 
                        ฿ชຌประประยชน ์
     ใ. นะน าสงสริมสหกรณ์ กลุมอาชีพ ฿นพืๅนทีไครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันนืไองมาจาก 
พระราชด าริ สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
     ไ. ด านินการฝຄกอบรมสมาชิกปງาหมาย ฿หຌความรูຌดຌานสหกรณ์ พัฒนาอาชีพ อนุรักษ์ละ฿ชຌ 
ประยชน์พันธุกรรมพืชกสมาชิกสหกรณ์฿นครงการ 
     5. สงสริมการจัดท าปลงสาธิตพันธุกรรมพืช ตามนวทางของครงการ 
     ๆ. รายงานผลการด านินครงการฯ 
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ตัวชีๅวัดํ. รຌอยละ แเ สหกรณ์/กลุมกษตรกร/กลุมอาชีพ฿นพืๅนทีไครงการมีปริมาณธุรกิจพิไมขึๅน 
พิจารณาจาก   การสุมสัมภาษณ์สมาชิกทีไขຌารวมกิจกรรมน าผลเปประกอบอาชีพ 
   ๎. ควบคุมการ฿ชຌจายงบประมาณตามงบรายจายละกิจกรรมหลักละบิกจาย฿หຌปຓนเปตาม 
                ปງาหมายทีไก าหนด 
ผูຌก ากับตัวชีๅวัดแ. นางรุงนภา    สุวรรณสุข ต าหนง ผูຌอ านวยการนิคมสหกรณ์วังนๅ ายใน 
 โ. นายมงคล    ธัญญการ  ต าหนง จຌาพนักงานสงสริมสหกรณ์อาวุส 
ผูຌรับผิดชอบตัวชีๅวัด   นิคมสหกรณ์วังนๅ ายใน 
ระยะวลาด านินการ  ตุลาคม  โ55๕– กันยายน  โ5๒์ 
ขัๅนตอนด านินการ 
 แ. ขัๅนตรียมการ 
     กิจกรรมทีไ แ ศึกษาวิคราะห์ผนงาน/ครงการละวางผนด านินงาน 

1.1 ศึกษาวิคราะห์ครงการ/หนังสือสัไงการละอกสารอืไนทีไกีไยวขຌอง  
1.2 จัดท าผนงาน/ครงการ/หลักกณฑ์ทีไจะตຌองปฏิบัติ 
1.3 ส ารวจละคัดลือกพืๅนทีไปງาหมายจัดท าปลงสาธิตพันธุกรรมพืช  

 
โ. ขัๅนด านินการ 
กิจกรรมทีไ โนะน าสงสริมสหกรณ์ กลุมอาชีพ ฿นพืๅนทีไครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันนืไอง  
                     มาจากพระราชด าริ สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 กิจกรรมทีไ ใด านินการฝຄกอบรมสมาชิกปງาหมาย ฿หຌความรูຌดຌานสหกรณ์ พัฒนาอาชีพ อนุรักษ์ 
                               ละ฿ชຌประยชน์พันธุกรรมพืชกสมาชิกสหกรณ์฿นครงการ  

กิจกรรมทีไ ไ สงสริมการจัดท าปลงสาธิตพันธุกรรมพืช ตามนวทางของครงการฯ                               
โ. ขัๅนติดตามประมินผล 

              กิจกรรมทีไ 5 รายงานผลการด านินครงการฯ 

๐. ครงการขับคลืไอนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นขตนิคมสหกรณ์ 
 ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ปຓนหลักคิด ละนวทางปฏิบัติ฿นการด านินชีวิต พืไอน าเปสูความพอพียง 
ปຓนปรัชญาทีไชีๅถึงนวทางการด ารงอยูละปฏิบัติตนของคนเทย สังคมเทย ดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมี
หตุผล การสรຌางภูมิคุຌมกัน฿นตัว การนຌอมน านวทางศรษฐกิจพอพียงมาปลงสูกิจกรรม การปฏิบัติจึงมี
ความส าคัญปຓนอยางยิไง ทฤษฎี฿หม ปຓนนวทางหนึไง฿นการน าหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียงมาปฏิบัติ นืไองจาก
ทฤษฎี฿หม ปຓนการลีๅยงตัวองเดຌ ฿นการด ารงชีวิตทีไประหยัด มีการผลิตทีไพึไงตนองเดຌดຌวยวิธีงายโ คอยปຓนคอย
เปตามก าลัง ฿หຌพอมีพอกินเมอดยาก หลักของทฤษฎี฿หม คือการท าเรนาสวนผสมละการกษตรบบผสมผสาน 
มีการท าปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกละ฿ชຌวัสดุหลือ฿ชຌมาปຓนปัจจัยการผลิต การปลูกพืชหรือลีๅยงสัตว์เวຌบริภค฿นครัวรือน 
พืไอลดคา฿ชຌจาย฿นครัวรือน 
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 นิคมสหกรณ์วังนๅ ายใน ปຓนหนวยงานทีไมีภารกิจ฿นการจัดสรรทีไดิน฿หຌกับราษฎรทีไเมมีทีไท ากินหรือมีนຌอย 
เมพียงพอกการครองชีพ ฿หຌมีทีไดินท ากินละประกอบอาชีพทางการกษตร การนຌอมน านวทางปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง มาปลงสูนวทางปฏิบัติ จึงมีความส าคัญอยางยิไง฿นการสงสริม฿หຌสมาชิกนิคมสหกรณ์น าเป
ปฏิบัติ ละปรับ฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวัน฿นการประกอบอาชีพการกษตร มีการบันทึกบัญชีรายรับ – รายจาย ฿น
ครัวรือน รวมถึงดຌานวิชาการตางโ พืไอ฿หຌราษฎรทีไปຓนสมาชิกนิคมสหกรณ์สามารถประกอบอาชีพละด ารงชีวิต
เดຌอยางมัไนคง จึงเดຌจัดท าครงการขับคลืไอนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นขตนิคมสหกรณ์ 

ํ. วัตถุประสงค์ 

 ํ. พืไอ฿หຌสมาชิกนิคมสหกรณ์มีความรูຌ ความขຌา฿จ ฿นการประกอบอาชีพตามนวปรัชญาศรษฐกิจ 
พอพียง ละน านวทางพระราชด าริมาประยุกต์฿ชຌกับชีวิตประจ าวัน 
 ๎. พืไอ฿หຌสมาชิกสหกรณ์นิคมสามารถผลิตสินคຌากษตรปลอดภัยจากสารพิษ 
 ๏. พืไอปຓนการสงสริมอาชีพกสมาชิกตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 

๎. ปງาหมาย/ตัวชีๅวัด 

 สมาชิกนิคมสหกรณ์ละสหกรณ์นิคม จ านวน ํ๎ คน 

 ตัวชีๅวัด 

        ํ. สหกรณ์/กลุมกษตรกร฿นพืๅนทีไครงการมีปริมาณธุรกิจพิไมขึๅน รຌอยละ ๏ 
        ๎. ควบคุมการ฿ชຌจายงบประมาณตามงบรายจายละกิจกรรมหลักละบิกจาย฿หຌปຓนเปตาม 
                     ปງาหมายทีไกรมฯก าหนด 

ผูຌก ากับตัวชีๅวัด แ. นางรุงนภา    สวุรรณสุข ต าหนง ผูຌอ านวยการนิคมสหกรณ์วังนๅ ายใน 
           โ. นายอุดม       บญุสรวง ต าหนง จຌาพนักงานสงสริมสหกรณ์ช านาญงาน 

ผูຌรับผิดชอบตัวชีๅวัด   นิคมสหกรณ์วังนๅ ายใน 

ระยะวลาด านินการ  ตุลาคม  โ55๕ – กันยายน  โ5๒์ 
๏. กิจกรรม/งานทีได านินการ 
  
กิจกรรม ชวงวลาปฏิบัต ิ
- จัดอบรมถายทอดความรูຌตามนวทางศรษฐกิจ
พอพียงละสงสริมการผลิตสินคຌากษตรปลอด
สารพิษ 

ภาย฿นดือน มกราคม ๎๑๒์ 

- รายงานผลการจัดอบรม  
- จัดอบรมลกปลีไยนรียนรูຌการด านินงานตาม
นวทางศรษฐกิจพอพียงระหวางสมาชิกผูຌรวม
ครงการฯ 

ภาย฿นดือน มษายน ๎๑๒์ 

- รายงานผลการจัดอบรม  
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- จัดอบรมสรุปถอดบทรียนพืไอปຓนตຌนบบทาง
ศรษฐกิจพอพียง 

ภาย฿นดือน สิงหาคม ๎๑๒์ 

- คัดลือกสมาชิกพืไอจายงินอุดหนุน หลังการอบรมครัๅงทีไํ ิภาย฿นดือนกุมภาพันธ์ี 
- สรุปประมินผล ภาย฿นดือน มีนาคม ๎๑๒์ 
- รายงานผลการ฿ชຌจายงินอุดหนุน ภาย฿นดือน มีนาคม ๎๑๒์ 

กระบวนงาน 

 ํ. ขัๅนตอนการคัดลือกสมาชิกขຌารวมครงการ 
    - ปຂดรับสมัครสมาชิกนิคมสหกรณ์พืไอขຌารวมครงการฯ ทีไมีความพรຌอมทีไจะด านินการตาม 
               ครงการฯ 
    - คัดลือกสมาชิกขຌารวมครงการฯ จากรายชืไอผูຌสมัคร 
    - จຌงรายชืไอผูຌผานการคัดลือก฿หຌกลุมจัดทีไดินนิคมสหกรณ์  
 ๎. ขัๅนตอนการอบรม 
    ครัๅงทีไ ํ ถายทอดความรูຌตามนวทางศรษฐกิจพอพียงละสงสริมการผลิตสินคຌากษตรปลอด 

สารพิษ ประกอบดຌวยหัวขຌอ การ฿หຌความรูຌละสรຌางความขຌา฿จรืไองปรัชญาศรษฐกิจพอพียง การ 
ประยุกต์฿ชຌศรษฐกิจพอพียง พรຌอมทัๅงชีๅจงการด านินครงการ 
ครัๅงทีไ ๎ ลกปลีไยนรียนรูຌการด านินงานตามนวทางศรษฐกิจพอพียงระหวางสมาชิกผูຌรวม  
ครงการฯ พืไอลกปลีไยนรียนรูຌการด านินตามนวทางศรษฐกิจพอพียงระหวางสมาชิกผูຌขຌารวม 
ครงการฯ 
ครัๅงทีไ ๏ สรุปถอดบทรียนพืไอปຓนตຌนบบทางศรษฐกิจพอพียง พืไอสรุปผลการด านินงานตาม 
นวทางศรษฐกิจพอพียง สามารถถายทอดความรูຌกีไยวกับการท าตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง  
ปຓนหลงรียนรูຌ ฿หຌกับสมาชิกรายอืไน 
 
 

๏. หลักกณฑ์การจายงินอุดหนุน 
    - นิคมสหกรณ์ละสหกรณ์นิคมคัดลือกจากสมาชิกผูຌขຌารวมครงการฯ 
    - ปຓนสมาชิกนิคมสหกรณ์ทีไเดຌรับการคัดลือกขຌารวมครงการละผานการอบรมครัๅงทีไ ํ ลຌว 
    - มีพืๅนทีไพียงพอส าหรับการขุดสระกใบนๅ าพืไอท าการกษตร 
    - งินอุดหนุน฿หຌ฿ชຌพืไอกิจกรรมตามนวทางศรษฐกิจพอพียงิจัดหาหลงนๅ า ปัจจัยการผลิต ละ 

     อืไนโ ทีไจ าปຓน 
   - สหกรณ์นิคมละนิคมสหกรณ์ ติดตามตรวจสอบการ฿ชຌงิน฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 

๐. ผลส ารใจของงาน/ครงการ 

 ํ. สมาชิกสหกรณ์นิคมทีไขຌารวมครงการ สามารถน าความรูຌตามนวทางปรัชญาศรษฐกิจพอพียงเป 
              ปฏิบัติเดຌจริง฿นชีวิตประจ าวัน 
 ๎. สมาชิกสหกรณ์นิคมสามารถผลิตสินคຌากษตรปลอดจากสารพิษ 
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๑. ปัญหาอุปสรรค฿นการด านินงาน/ครงการ 

 ํ. หลงนๅ าทีไ฿ชຌพืไอท าการกษตรมีเมพียงพอมืไอถึงฤดูลຌง 
 ๎. ชองทางการจ าหนายสินคຌากษตรทีไมีคุณภาพปลอดสารพิษราคาถูก 

๑. ครงการตลาดกษตรกรของสหกรณ์ ิCo – op Marketี ฿นพืๅนทีไนิคมสหกรณ์ 
 ครงการอบรมนวทางการด านินการครงการตลาดกษตรกรของสหกรณ์ ิCo – op Marketี ฿นพืๅนทีไ
นิคมสหกรณ์ ละพิไมประสิทธิภาพการจัดท าระบบตรวจสอบยຌอนกลับของสินคຌาสหกรณ์ 
 นยบายรัฐบาล฿นการสงสริมดຌานกษตรกรรม มีความตຌองการสนับสนุน฿หຌสหกรณ์/กลุมกษตรกรทีไผลิต
สินคຌากษตรพิไมบทบาท฿นฐานะผูຌซืๅอพืชผล จนถึงการปรรูปละการสงออก รวมทัๅงสงสริมละพัฒนา
อุตสาหกรรมกษตรปรรูป ตัๅงตตຌนนๅ าจนถึงปลายนๅ า ดยการพัฒนาวัตถุดิบละกระบวนการผลิต฿หຌมีคุณภาพเดຌ
มาตรฐานละปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม  กรมสงสริมสหกรณ์ มีนยบาย฿นการสงสริม฿หຌสหกรณ์/กลุมกษตรกร 
รวมตัวกันผลิตสินคຌาละอาหารปลอดภัย  รวมเปถึงพัฒนาการบริหารจัดการผลผลิตผักปลอดภัย฿หຌปຓนเปอยางมี
ระบบ พืไอพัฒนามาตรฐานผลผลิตละสรຌางความขຌมขใง฿หຌกสมาชิกละชุมชน  
 นิคมสหกรณ์วังนๅ ายใน จึงเดຌจัดท าครงการประชุมชิงปฏิบัติการพืไอสนับสนุนละสงสริมสหกรณ์฿นการ
ผลิตสินคຌาคุณภาพละจัดตัๅงตลาดกษตรกรของสหกรณ์ ิCo – op Marketี  
ํ. วัตถุประสงค์ 
 ํ. พืไอสงสริมละสนับสนุน฿หຌสมาชิกผลิตสินคຌาทีไมีคุณภาพ 
 ๎. พืไอ฿หຌสหกรณ์สามารถจัดตัๅงตลาดกษตรกรเดຌ ิCo – op Marketี 
๎. ปງาหมาย/ตัวชีๅวัด 

 สมาชิกสหกรณ์นิคมวังนๅ ายในหนึไง จ ากัด   จ านวน  ๏์  คน 

 ตัวชีๅวัด 

    ํ. สหกรณ์เดຌรับการสงสริมการลดตຌนทุนการผลิตกสมาชิก 
    ๎. สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจพิไมมากขึๅน 
    ๏. ควบคุมการ฿ชຌจายงบประมาณตามงบรายจายละกิจกรรมหลักละบิกจาย฿หຌปຓนเปตาม 
                 ปງาหมายทีไกรมฯ ก าหนด 
ผูຌก ากับตัวชีๅวัด แ. นางรุงนภา    สุวรรณสุข ต าหนง ผูຌอ านวยการนิคมสหกรณ์วังนๅ ายใน 
           โ. นายอุดม       บุญสรวง ต าหนง จຌาพนักงานสงสริมสหกรณ์ช านาญงาน 

ผูຌรับผิดชอบตัวชีๅวัด   นิคมสหกรณ์วังนๅ ายใน 

ระยะวลาด านินการ  ตุลาคม  โ55๕ – กันยายน  โ5๒์ 
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๏. กิจกรรม/งานทีได านินการ 
 กระบวนงาน 
 ํ. ขัๅนตอนการคัดลือกสมาชิกขຌารวมครงการ 
    - ประชุมชีๅจงครงการฯ กคณะกรรมการด านินการ ฝຆายจัดการของสหกรณ์นิคม 
    - ปຂดรับสมัครสมาชิกนิคมสหกรณ์พืไอขຌารวมครงการฯ ทีไมีความพรຌอมทีไจะด านินการตาม 
               ครงการฯ 
    - คัดลือกสมาชิกขຌารวมครงการฯ จากรายชืไอผูຌสมัคร  
 ๎. ขัๅนตอนการอบรม 
 - จัดประชุมนวทางการด านินการครงการตลาดกษตรกรของสหกรณ์ิCo – op Marketี ฿น 

     พืๅนทีไของนิคมสหกรณ์ ละพิไมประสิทธิภาพการจัดท าระบบตรวจสอบยຌอนกลับสินคຌาสหกรณ์ 
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตลาดกษตรกรของสหกรณ์ ิCo – op Marketี 

 ๏. หลักกณฑ์การจายงินอุดหนุน 

    - สนับสนุนงินอุดหนุนกสหกรณ์นิคม พืไอจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ละวัสดุส าหรับด านินกิจกรรม 
     ของครงการตลาดกษตรกรของสหกรณ์ ิCo – op Marketี 
- ติดตามผลการด านินงานครงการฯ ละการบิกจายงบประมาณ฿หຌตรงตามวัตถุประสงค์ ละ 
     รายงานผลการด านินงาน฿หຌกรมฯ ทราบ 

๐. ผลส ารใจของงาน/ครงการ 

 ํ. สมาชิกสหกรณ์สามารถผลิตสินคຌาทีไมีคุณภาพ 
 ๎. สหกรณ์สามารถด านินการจัดตัๅงตลาดกษตรกรของสหกรณ์ 
๑. ปัญหา อุปสรรค฿นการด านินงาน/ครงการ 
 ํ. พืๅนทีไจัดตัๅงตลาดกษตรกรของสหกรณ์ อยูติดถนนสายหลักท า฿หຌมีพืๅนทีไจอดรถยนต์ จักรยานยนต์ 

    จ ากัด 
๎. การประชาสัมพันธ์นຌอย ท า฿หຌผูຌมาซืๅอขายนຌอย 

๒. ครงการปลูกตຌนเมຌฉลิมพระกียรติสมดใจพระจຌาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรทพยวรางกูร 

 นืไอง฿นวรกาสมหามงคลฉลิมพระชนมพรรษา ทีไสมดใจพระจຌาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรทพ
ยวรางกูร เดຌทรงจริญพระชนสายุครบ ๒๑ พรรษา ฿นวันทีไ ๎๔ กรกฎาคม ๎๑๒์ พืไอปຓนการนຌอมร าลึก฿นพระ
มหากรุณาธิคุณ รวมทัๅงสดงออกถึงความจงรักภักดีตอพระองค์ นิคมสหกรณ์วังนๅ ายใน รวมกับ สหกรณ์นิคมวังนๅ า
ยในหนึไง จ ากัด สหกรณ์นิคมวังนๅ ายในสอง จ ากัด จัดกิจกรรมปลูกตຌนเมຌ พืไอปຓนการฉลิมพระกียรติ สมดใจพระ
จຌาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรทพยวรางกูร 
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ํ. วัตถุประสงค์ 
 ํ. พืไอฉลิมพระกียรติสมดใจพระจຌาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรทพยวรางกูร นืไอง฿นวรกาส  

วันฉลิมพระชนมพรรษา 
 ๎. สรຌางความสัมพันธ์ละความสามัคคีของขบวนการสหกรณ์ 
๎. ปງาหมาย/ตัวชีๅวัด 

 ปลูกตຌนเมຌบริวณพืๅนทีไนิคมสหกรณ์วังนๅ ายใน ขຌาราชการ ลูกจຌางประจ า ลูกจຌางชัไวคราว นิคมสหกรณ์วัง
นๅ ายใน จ านวน ํ์ คน คณะกรรมการ ฝຆายจัดการ ประธานกลุม สหกรณ์นิคมวังนๅ ายในหนึไง จ ากัด จ านวน ๎์ 
คน ละคณะกรรมการ ฝຆายจัดการ ประธานกลุม สหกรณ์นิคมวังนๅ ายในสอง จ ากัด จ านวน ๎์ คน 

๏. กิจกรรม/งานทีได านินการ 
 ํ. ขุดหลุมปักนวบริวณทีไปลูกตຌนเมຌ 
 ๎. จัดหาตຌนเมຌ พืไอปลูก 
 ๏. ตรียมดินรองกຌนหลุม ปุ๋ยอินทรีย์ 
๐. ผลส ารใจของงาน/ครงการ 

 ํ. สรຌางความสัมพันธ์ละความสามัคคีของขบวนการสหกรณ์ 
 ๎. สรຌางความชุมชืๅน฿หຌกับพืๅนทีไ฿นขตนิคมฯ 
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๓. ครงการปลูกดอกดาวรือง฿หຌบานสะพรัไง ฿นพระราชพิธีถวายพระพลิงพระบรมศพ พระบาทสมดใจ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช 

 จังหวัดสระกຌว เดຌจຌง฿นสวนราชการ฿นจังหวัดสระกຌว วา ฿นคราวประชุมหารือขຌอราชการของ
กระทรวงมหาดเทย มืไอวันพุธทีไ ๔ มีนาคม ๎๑๒์ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดเทย มีขຌอสัไงการกีไยวกับการจัด
งาน พระราชพิธีถวายพระพลิงพระบรมศพพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช ดย฿หຌทุกหนวยงาน
ทีไกีไยวขຌองด านินการ฿หຌสมพระกียรติละถือปຓนรืไองส าคัญ 
 ฿นการนีๅ พืไอปຓนการตรียมการสนับสนุนจังหวัด ละ฿นการจัดงานพระราชพิธีถวายพระพลิงพระบรม
ศพปຓนเปอยางสมพระกียรติพืไอปຓนการสดงถึง ความจงรักภักดี ตอพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยดช พืไอประดับบริวณ สถานทีไราชการ หรือสถานทีไ หมาะสมอืไนโ พืไอปຓนการทิดพระกียรติพระองค์ทาน 
นืไองจากดอกดาวรืองสีหลือง อันปຓนสัญลักษณ์ของวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยดช มีสภาพทนดด ทนฝน ทัๅงนีๅ การปลูกดอกดาวรือง฿หຌบานสะพรัไง ฿นชวงระหวางวันทีไ ๎์ – ๏์ 
ตุลาคม ๎๑๒์ พืไอปຓนการสดงความจงรักภักดี ละร าลึก฿นพระมหากรุณาธิคุณอยางหาทีไสุดมิเดຌ 
 นิคมสหกรณ์วังนๅ ายใน  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว  เดຌจัดท าครงการปลูกดอกดาวรือง฿หຌบาน
สะพรัไง ฿นพระราชพิธีถวายพระพลิงพระบรมศพ พระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช 

ํ. วัตถุประสงค์ 
 แ.พืไอ฿หຌขຌาราชการ ลูกจຌางประจ า ละพนักงานราชการ เดຌสดงถึงความจงรักภักดี ตอ พระบาทสมดใจ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช 
 โ.พืไอปຓนการตรียมการสนับสนุนจังหวัด ฿นการจัดงานพระราชพิธีถวายพระพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช อยางสมพระกียรติ 
 ใ.พืไอปຓนการทิดพระกียรติพระองค์ทาน นืไองจากดอกดาวรืองสีหลือง อันปຓนสัญลักษณ์ของวันพระ
บรมราชสมภพของพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช  

๎. ปງาหมาย/ตัวชีๅวัด 

ขຌาราชการ ลูกจຌางประจ า ลูกจຌางชัไวคราว นิคมสหกรณ์วังนๅ ายใน จ านวน ํ์ คน คณะกรรมการ 
ฝຆายจัดการ ประธานกลุม สหกรณ์นิคมวังนๅ ายในหนึไง จ ากัด จ านวน ๎์ คน ละคณะกรรมการ ฝຆายจัดการ 
ประธาน กลุม สหกรณ์นิคมวังนๅ ายในสอง จ ากัด จ านวน ๎์ คน 

๏. กิจกรรม/งานทีได านินการ 
 ํ. รวมปลูกตຌนดาวรือง พืไอประดับบริวณหนຌาประตูรัๅวส านักงานนิคมสหกรณ์วังนๅ ายใน 
 ๎. รับชมวิดีทัศน์ พระราชกรณียกิจอันดดดน ฿นพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว รัชกาลทีไ ๕ พืไอนຌอม
ร าลึก฿นพระมหากรุณาธิคุณ ละรวมถวายอาลัย 

๐. ผลส ารใจของงาน/ครงการ 

 ํ. พืไอนຌอมร าลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ฿นพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว รัชกาลทีไ ๕ 
 ๎. พืไอทิดพระกียรติพระองค์ทาน นืไองจากดอกดาวรืองสีหลือง อันปຓนสัญลักษณ์ของวันพระบรมราช
สมภพของพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช 
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 นิคมสหกรณ์สระกຌว 
 

ประวัติความป็นมาทีไตัๅงละพืๅนทีไรับผิดชอบ 
  นิคมสหกรณ์สระกຌว  ตัๅงอยูหมูทีไ ใ ต าบลศาลาล าดวน  อ าภอมืองสระกຌว  จังหวัดสระกຌว  
จัดตัๅงขึๅนตามมติคณะกรรมการจัดทีไดินหงชาติ  ซึไงมีนายกรัฐมนตรีปຓนประธานละ  ผูຌทรงคุณวุฒิสาขาตางโ   
ปຓนกรรมการเดຌมีมติ฿หຌน าพืๅนทีไปຆาสืไอมทรม฿นพืๅนทีไปຆาสงวนหຌวยเครຌ  ทຌองทีไ  ต าบลสระขวัญ  ต าบลหนองหวຌ า  
ต าบลศาลาล าดวนซึไงประธานเดຌบุกรุกขຌาผຌวถางปຆา  พืไอประกอบอาชีพ  กษตรกรรมน ามาจัดสรร฿หຌราษฎรเดຌมี
อกสารสิทธิดยถูกตຌองตามกฎหมาย  คณะรัฐบาล฿นขณะนัๅน  ซึไงมีจอมพล ถนอม  กิตติขจร  ปຓนนายกรัฐมนตรี  
เดຌมีประกาศคณะปฎิวัติ  ฉบับทีไ แ5ใ ลงวันทีไ โไ พฤษภาคม โ5แ5 ฿หຌทຌองทีไ  ฿นขตพืๅนทีไดังกลาวซึไงหมด
สภาพความปຓนปຆาทีไสมบูรณ์ ปຓนขตจัดนิคมสหกรณ์สระกຌว  มีพืๅนทีไทัๅงหมด  ่5ุ5็่ เร 
สภาพทางภูมิศาสตร์ของทีไตัๅงนิคมสหกรณ์สระกຌว 
  สภาพทางภูมิศาสตร์  พืๅนทีไนิคมสหกรณ์สระกຌว ปຓนพืๅนทีไลุมสลับทีไดอน  ดยฉพาะทางดຌานทิศ
฿ตຌมีสภาพปຓนภูขาตีๅยโ ลับนินขาทีไบຌานขามะกา ละบຌานขาปูน ขตติดตอกับอ าภอกบินทร์บุรี  ทางดຌานทิศ
หนือละทิศตะวันออกมีคลองพระสะทึงเหลผาน  ตนืไองจากสภาพคลองมຌจะปຓนคลองทีไมีความกวຌางประมาณ 
ใเ มตร ตมีความลึกละชัน  ฿นฤดูนๅ าหลากจะมีนๅ าเหลชีไยวนืไองจากตຌนนๅ ากิดจากภูขา฿นจังหวัดจันทบุรี  
ละมักทวมตลิไงสองฝัດงท า฿หຌพืชทีไกษตรกรพาะปลูกสียหาย  สวน฿นฤดูลຌงปริมาณนๅ ามีนຌอยจนเมสามารถ
พาะปลูกเดຌ฿นฤดูลຌง  นอกจากนีๅยังมีคลองซอยตามธรรมชาติกระจายอยูทัไวเป฿นขตนิคม  ซึไงปຓนคลองขนาด
ลใกมีสภาพตืๅนขิน  ละมักหຌงขอด฿นฤดูลຌงหรือปรปลีไยนปຓนสภาพล าลางกใมี  ชน คลองทากะตุຌม  คลองสัป
ปรับ  คลองคันฉอ  คลองหຌวยเครຌ  ทีมีสภาพปຓนล าลาง  ชน คลองหຌวยกระบอก  คลองชຌาง  คลองส าอาง฿ตຌ  
คลองกระหยง  คลองนๅ าทรัพย์  ดยทัไวเปพืๅนทีไนิคมฯ  อยู฿นขตกษตรนๅ าฝน ละจัดอยูพืๅนทีไหຌงลຌงของจังหวัด
สระกຌว 

อาณาขตนิคมสหกรณ์สระกຌว 
  ทิศหนือ ติดขตบຌานนินมะเฟเปตามนวคลองพระสะทึง  ขนานทางหลวงหมายลข ใใ  
สายกบินทร์บุรี  อรัญประทศ  ผานบຌานวังรี  บຌานหนองขา  จรดบຌานลัดกระสังข์ 
  ทิศ฿ตຌ  ติดขตบຌานขาปูน  สวนปຆาหຌวยเครຌ  บຌานถๅ าขามะกา  บຌานนินสะอาดจรดคลองจริญ
ละรงรียนบຌานนาวิทยา 
  ทิศตะวันออก  ตัๅงนวคลองพระสะทึง  บຌานคกตะครຌอ  บຌานคลองจริญจรดนวขตนิคม
สหกรณ์วังนๅ ายใน  ดยมีคลองสัปปรับกัๅน  ละจรดบຌานบัว฿หญ 
  ทิศตะวันตก  ตัๅงตบຌานนินมะเฟ  บຌานนินหินกอง  บຌาน฿หมสระบุรี  จรดนวคลองหຌวยเครຌ  
ละทีไท าการชลประทานหຌวยเครຌ 
สภาพดิน฿นขตนิคมสหกรณ์สระกຌว 
  นืไองจากลักษณะพืๅนทีไ฿นขตนิคมสหกรณ์สระกຌว  มีลักษณะปຓนลูกคลืไนลอนลาดมีความลาดท
ประกอบกับมีการ฿ชຌทีไดินอยางเมระมัดระวัง  ดยเถปลูกพืชตามนวลาด  ท า฿หຌกิดการพังทลายของหนຌาดินถูกชะ
ลຌางประสิทธิภาพการผลิตทางการกษตรลดตไ าลง  ละนืไองจากดินขาดความอุดมสมบูรณ์ขาดคลนนๅ า฿นการ
พาะปลูกฤดูลຌง  จึงซๅ าติมกษตรกรท า฿หຌมีฐานะยากจน  ผลผลิตตไ า 
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สภาพดิน฿นขตนิคมฯ บงเดຌตามลกัษณะพืๅนทีไดังนีๅ 
  -ลักษณะดินปຓนดินรวนปนทรายหรือดินรวน  ดินลางปຓนดินหนียว ดินลางปຓนดินหนียวปน
ทรายหรือรวนปนทรายสีทาหรือสีนๅ าตาลออน  พบจุดปะสีนๅ าตาล  หลือง  หรือหลืองปนดง  บางหงอาจพบ
ศิลาลง  หรือกຌอนสารคมีพวกหลใก  ละมงกานีส฿นดินชัๅนลาง  มักกิดตຌนนๅ าหรือจากการตกตระกอน฿นล านๅ า  
การระบายนๅ าคอนขຌางรใว  ความอุดมสมบูรณ์ตไ า  ปฏิกิริยาของดินมีความปຓนกรดจัดถึงกรดกระหวาง ไ.5 – 
5.5 ดินหลานีๅสวน฿หญ฿ชຌท านา  หรือปลูกพืชเร  มีปัญหาการชขังของนๅ า฿นฤดูฝน  เดຌก  ดินบริวณดຌานศาลา
ล าดวน  บຌาน฿หมถาวร  บຌานทุงพลวง  บຌานคกขຌาวหนียว  บຌาน฿หมเพรวัลย์ 
  -ลักษณะดินปຓนดินรวนปนทราย  ดินลางปຓนดินหนียวหรือรวนปนทรายทีไมีกรวดหรือลูกรังปน
มาก  สีทาละมีจุดปะสีนๅ าตาล  หลือง  หรือสีดงปน  กิดจากตะกอนล านๅ าทับถมชัๅนหินผุพบ฿นพืๅนทีไคอนขຌาง
รียบการระบายนๅ าคอนขຌางรใวความอุดมสมบูรณ์ตไ า  ความปຓนกรดจัดถึงกรดกวัดคาเดຌ ไ.5 – 5.5 ปัญหาเดຌก
ดินตืๅน  ความอุดมสมบูรณ์ตไ า  สวน฿หญ฿ชຌท านา  ละปຓนพืๅนปຆาละมาะ เดຌกบริวณบຌานหนองกระจก  บຌานนิน
สวนอຌอย  บຌานศาลาล าดวน  บຌานขามะกา  บຌาน฿หมถาวร  บຌานหนองปรือ 
  -สภาพดินบนปຓนดินรวนปนทราย ดินลางปຓนดินหนียวปนทรายสีนๅ าตาล สีหลือหรือสีดง  
กิดจากการต าตะกอน หรือการผุพังของหินหยาบ  พบ฿นทีไดอน  มีลักษณะปຓนลูกคลืไนจนถึงทีไราบชิงขาปຓนดิน
ลึก  มีการระบายนๅ าดี  มีความสมบูรณ์ตไ า  คาความปຓนกรดจัดถึงกรดก ไ.5 – 5.5 ปัญหาของดินชนิดนีๅ  คือ 
ดินบนคอนขຌางปຓนทราย  มีความสมบูรณ์ตไ า  บริวณลาดชันมีปัญหาการชะลຌางพังทลายของหนຌาดิน  สวน฿หญ฿ชຌ
ปลูกมันส าปะหลัง  ขຌาวพด  ขຌาวฟຆาง  อຌอย  ปอ  หรือเมຌผลอืไนโ เดຌกดินบริวณบຌานคลองส าอาง฿ตຌ  บຌาน฿หม
สระบุรี  บຌานทาชຌาง  บຌานหนองมะกอก  บຌานนินปอหู 
  -ลักษณะดินปຓนดินหนียวปนลูกรังหรือกรวด  สีนๅ าตาลปนสีหลือง  ปຓนลูกคลืไนปຓนดินตืๅนมาก  
การระบายนๅ าดี  ความสมบูรณ์ตไ า มีคาความปຓนกรดจัดถึงดางออน  ไ.5 – ็.เ ปัญหาของดินชนิดนีๅคือหนຌาดิน
ตืๅน  ความสมบูรณ์ตไ า  ความลาดชันสูง  มีการชะลຌางพังทลายของหนຌาดิน  เดຌกบริวณบຌานหนองหิน  บຌานหนอง
ระก า บຌานหนองตะคียน  บຌานคกขຌาวหนียว  บຌานนินสะอาด 

สภาพการประกอบอาชะ฿นขตนิคมสหกรณ์สระกຌว ิการกษตรี 
  สวน฿หญประกอบอาชีพท านา  ประมาณ  โุ่เเเ เร ปลูกขຌาวพดละมันส าปะหลังประมาณ 
ๆใุๆเเ เร  เมຌผลยืนตຌนประมาณ 5ุเเเ เร  สวนพืชอืไน โ ทีไก าลังเดຌรับความนิยมคือ  ยูคาลิปตัส ประมาณ 
ไุเเเ เร อຌอยซึไง฿นอนาคตคาดวาจะปลูกพิไมมากขึๅน  นืไองจากมีรงงานนๅ าตาลตัๅงอยูทีไอ าภอวัฒนานคร สวน
พืชอืไนโ ซึไงปຓนพืชลຌมลุกคาดวาจะมีปลูกประมาณ ุ่เเเ เร 
หมายหตุ รายเดຌฉลีไยของสมาชิกมีรายเดຌประมาณ โเุเเเ ตอปตอครอบครัว 

สถานทีไตัๅงนิคมสหกรณ์สระกຌว 
  หมูทีไ ใ บຌานหนองขา ต าบลศาลาล าดวน อ าภอมืองสระกຌว จังหวัดสระกຌว 

สถานทีไติดตอทางเปรษณีย์ 
  นิคมสหกรณ์สระกຌว แ่ไ หมูทีไ ใ บຌานหนองขา ต าบลศาลาล าดวน อ าภอมืองสระกຌว 
จังหวัดสระกຌว โ็เเเ 

บอร์ทรศัพท์  เใ็-247203  ทรสาร เใ็-247203 
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หนຌาทีไความรับผิดชอบของนิคมสหกรณ์สระกຌว 
  แ.ด านินการกีไยวกับการจัดทีไดิน฿หຌราษฎร฿นขตจัดนิคมสหกรณ์  ตามกฎหมายวาดຌวยการจัด
ทีไดินพืไอการครองชีพ  พ.ศ.โ5แแ 
  โ.วางผนละประสานงาน ดຌานการสงสริมสหกรณ์ละพัฒนานิคมสหกรณ ์
  ใ.ด านินการกຌเขปัญหาขຌอพิพาท  ละ฿หຌค าปรึกษา  นะน า  ตอบขຌาหารือกีไยวกับการถือ
ครองกรรมสิทธิ์฿นทีไดินนิคมสหกรณ์ 
  ไ.ด านินการสงสริมละพัฒนาสหกรณ์นิคมละสหกรณ์ประภทอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
  5.ด านินการดูลบ ารุง  รักษา  สาธารณูปภคขัๅนพืๅนฐานตางโ ฿นขตจัดนิคมสหกรณ์ 
  ๆ.ปฏิบัติงานรวมรับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือทีไเดຌรับ
มอบหมาย 

ภารกิจนิคมสหกรณ์สระกຌว 
  1.นຌอมน าพระราชด าริ  ปรัชญาศรษฐกิจพอพียงละขยายผลงาน  ศูนย์ศึกษาละพัฒนาฯ  
สูนิคมสหกรณ์ พืไอพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร ฿นพืๅนทีไนิคมสหกรณ์ละพืๅนทีไคຌางคียงอยางยัๅงยืน 
  โ.฿หຌการศึกษาอบรมละขาวสารการพัฒนารืไองอุดมการณ์คานิยม หลักการละวิธีการสหกรณ์
กประชาชน฿นขตนิคมสหกรณ์/กลุมกษตรกร  บุคลากรนิคมสหกรณ์  อยางสมไ าสมอละตอนืไองพืไอ฿หຌ
สหกรณ์/กลุมกษตรกร  น ามา฿ชຌควบคูกับหลักธรรมาภิบาล ิGood  Governanceี 
  ใ.สงสริม฿หຌสหกรณ์กลุมกษตรกร฿นพืๅนทีไพัฒนาสูมาตรฐานละรักษามาตรฐานเวຌ 
  ไ.บูรณาการ การดูลสาธารณูปภคพืๅนฐาน  การจัดทีไดิน฿นขตนิคม  การเกลกลีไยขຌอพิพาท ฿หຌ
ค าปรึกษา  ตอบขຌอหารือ  ฿นรืไองการถือครองกรรมสิทธิ์ทีไดิน  ขຌาดຌวยกันดยประสานงานกับองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน 
  5.สงสริม฿หຌจัดตัๅงสหกรณ์ทัๅงบบอกประสงค์  ละบบอนกประสงค์฿นขตพืๅนทีไ  ละพืๅนทีไ
฿กลຌคียง  ตามปรารถนาของราษฎร  พรຌอมทัๅงพัฒนาสหกรณ์ทีไมีอยูทุกมติ 
  ๆ.ปฏิบัติตามกฎหมายวาดຌวยการจัดทีไดิน  พืไอการครองชีพ  ละกฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌองละ
บูรณาการรวมกับหนวยงานอืไนทีไกีไยวขຌองพืไอบรรลุวัตถุประสงค์ตามผนพัฒนานิคมสหกรณ์  ผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ  ละนยบายรัฐบาล 
  ็.อ านวยการงานนิคมสหกรณ์  ดຌานการจัดทีไดิน  ดຌานการสงสริมสหกรณ์/กลุมกษตรกร  ดຌาน
บุคลากร  ดຌานงบประมาณ  ตามระบบราชการ  ฿หຌปຓนหนวยงานขนาดลใกทีไมีความคลองตัวสูง 
 

พืๅนทีได านินงานของนิคมสหกรณ์สระกຌว 
แ.พืๅนทีไครงการ  ่5ุ5็่  เร เดຌขຌอมูลจาก  ผนทีไวงรอบกันขตนิคมสหกรณ์สระกຌว 
โ.พืๅนทีไทีไเมจัดสรร  แแุไใ่  เร  ประกอบดຌวย 
 โ.แ พืๅนทีไสงวนพืไอกิจการนิคมสหกรณ์สระกຌว  แุแไแ – ใ.-ไไ  เร 
  -นิคมสหกรณ์สระกຌว  ฿หຌหนวยงานอืไน  ทีไสาธารณะทุงดาน  พืๅนทีไ  ่้แ-เ-5่  เร 
  -การ฿ชຌประยชน์ลักษณะอืไน  ตลาดกลาง โ ปลง  จ านวน  โๆ-แ-ไ่ เร 
  -ทีไวางจ านวน  โโไ-แ-ใ่  เร  ิจ านวน ้ ปลงี 
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 โ.โ พืๅนทีไสงวนปຓนปຆาเมຌสวนกลาง  โเ%  จ านวน  แุ5เใ-โ-่แ เร 
  -มีสภาพปຓนปຆา  จ านวน  แุ5เใ-โ-่แ  เร 
 โ.ใ มนๅ า  ล าคลอง  สระนๅ า  หลงนๅ าอืไน  ทีไอยู฿นพืๅนทีไเมจัดสรรมีลักษณะปຓนหลงนๅ าสาธารณะ  
รวมพืๅนทีไ  แุๆแแ-ใ-้่  เร 
  -คลองกวຌางฉลีไย  ไเ มตร  ระยะทาง  ๆโุเเเ  มตร  ทากับ  แุ55เ  เร 
  -หลงนๅ าอืไนโ  อางกใบนๅ า  จ านวน แ  หง  รวมพืๅนทีไ  ๆแ-ใ-้่  เร 
ขຌอมูลพืๅนฐานกีไยวกับการกษตร 
  การประกอบอาชีพการกษตรของสมาชิก สวน฿หญ ประกอบอาชีพกษตรกรรม ท านา ท าเร ท า
สวน ท า฿หຌราษฎรมีรายเดຌจากกษตรกรรมปຓนหลัก ซึไงรายเดຌดังกลาวปຓนรายเดຌทีไเมนนอน นืไองจากผลผลิต
ทางการกษตรมีราคาตกตไ า 
  รายเดຌการกษตรของสมาชิกดยฉลีไย  ใ5ุเเเ บาท – ไเุเเเ บาท ตอป 
  รายละอียดการปลูกพืชละสัตว์ลีๅยงของสมาชิก 
  ชืไอพืช  จ านวนสมาชิกผูຌปลูก  พืๅนทีไพาะปลูกิเรี   ผลผลิตฉลีไยตอป 
  ขຌาว   แุ5เเ         88ุๆโ้   ไเ ถัง ตอเร 
  มันส าปะหลัง  1ุโเเ   45ุ791    4-5 ตัน ตอเร 
  อຌอยรงงาน    437         35ุ943               25 ตัน ตอเร 
  ขຌาวพดลีๅยงสัตว์           ใ5้         แุ่เโ็       แ-โ ตัน ตอเร 
  ชืไอสัตว์  จ านวนสมาชิกผูຌลีๅยง  จ านวนสัตว์ิตัว หรือ บอี   รายเดຌตอป 
  ปลาดุก   5เ   5เเ-ๆเเ ตัวตอบอ    แ5ุเเเ ตอป 
  เกบຌาน   โเเ   โ ตัว ตอครัวรือน 

การประกอบอาชีพสริมของสมาชิกนิคมสหกรณ์สระกຌว 
   -รับจຌางทัไวเป 
   -คຌาขาย 
   -ลีๅยงปลาดุกบอพลาสติก 
  จ านวนครัวรือนทีไมีเฟฟງา฿ชຌ...........ครัวรือน  คิดปຓนรຌอยละ.....................ของครัวรือนทัๅงหมด 
  จ านวนครัวรือนทีไมีนๅ าประปา............ครัวรือน  คิดปຓนรຌอยละ................ของครัวรือนทัๅงหมด 
  สมาชิก฿นนิคมนับถือศาสนา -พุทธ   รຌอยละ  แเเ 
      -อิสลาม   รຌอยละ     - 
      -คริสต์   รຌอยละ     - 
      -อืไนโ..................  รຌอยละ     - 
ปัจจัยพืๅนฐานตางโ ฿นขตนิคมสหกรณ์สระกຌว 
  -ถนนลาดยาง  จ านวน.........-...........สาย  ระยะทาง...........-............กม. 
  -ถนนลูกรังสาย฿หญ จ านวน.........้..........สาย  ระยะทาง...........ๆไ........กม. 
  -ถนนลูกรังสายซอย จ านวน.........ไแ.......สาย  ระยะทาง............5ไ.5....กม. 
  -คลองสงนๅ า  จ านวน..........-.........สาย  ระยะทาง...........-............กม. 
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  -คลองสงนๅ าสายซอย จ านวน.........-...........สาย  ระยะทาง...........-............กม. 
  -ฝายทดนๅ า  จ านวน....................สาย  ความจุ.......................ลบ.มตร 
  -ท านบดิน  จ านวน....................สาย  ระยะทาง....................ลบ.มตร 
  -อางกใบนๅ า จ านวน.........ใ...........หง ระยะทาง.....5ุ้็แ.5เ..ลบ.มตร 
  -สระกใบนๅ าสาธารณะ จ านวน..........-..........หง 
  -สระรับนๅ าฝน  จ านวน...........-.........หง 
  -สระนๅ าพืไอการกษตริสระนๅ า฿นเรีจ านวน..........-..........สระ 
  -บอนๅ าตืๅน  จ านวน..........-..........บอ 
  -บอบาดาล  จ านวน...........-.........หง 
  -สะพาน   จ านวน..........-..........หง 
  -Box culvert  จ านวน..........-..........หง 
ขຌอมูลกีไยวกับสหกรณ์ 
 จ านวนสหกรณ์ทีไอยู฿นความรับผิดชอบนะน าสงสริมสหกรณ์ แ สหกรณ์ 

1. สหกรณ์นิคมสระกຌว จ ากัด 

ขຌอมูลรายละอียดของตละสหกรณ์ 
แ.สหกรณ์นิคมสระกຌว จ ากัด 
วัน ดือน ป ทีไจดทะบียน แ ตุลาคม พ.ศ.โ5แ่ 
สถานทีไตัๅงสหกรณ์ โๆ้ ม.ใ ต าบลศาลาล าดวน อ าภอมืองสระกຌว จังหวัดสระกຌว 
ทีไติดตอทางเปรษณีย์  โๆ้ ม.ใ ต าบลศาลาล าดวน อ าภอมืองสระกຌว จังหวัดสระกຌว โ็เเเ 

 ทรศัพท์  เใ็-247202  ทรสาร เใ็-247202 
 จ านวนสมาชิกรกตัๅง 5เเ คน  จ านวนสมาชิก฿นปัจจุบัน  5ุเเ2 คน 
 จ านวนกรรมการ  แ5 คน 
 จ านวนพนักงานสหกรณ์ 6 คน 
 โ.ขຌอมูลการด านินงานของสหกรณ์นิคมสระกຌว จ ากัด ประจ าปสิๅนสุดปบัญชี ใแ มีนาคม โ560 
 จ านวนทุนรือนหุຌน 11ุ55แุ่แเ.- บาท 
 ปริมาณธุรกิจรับงินฝาก แุ่5แุ่แเใ.5ใ บาท 
 ปริมาณธุรกิจสินชืไอ ุ้5เุ้้โเ.- บาท 
 ปริมาณธุรกิจการซืๅอ แ. วัสดุการกษตร ปຓนงิน ้ไุโไเ.-บาท 

  โ. นๅ ามันชืๅอพลิง ปຓนงิน ใุุ่้้่โ่.ใใ บาท 
 ปริมาณธุรกิจการขาย แ. ขຌาวปลือก  ปຓนงิน  แๆๆุ่ไ5.- บาท 
 ก าเรสุทธิประจ าป  ุ้่่้แ.แๆ บาท 
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ประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับทีไ แ5ใ 

......................................... 
 

 ดยทีไคณะปฏิวัติหในวา ทีไดินของรัฐ฿นทຌองทีไอ าภอสระกຌว จังหวัดปราจีนบุรี หมาะสมทีไจะตัๅงปຓน 
นิคมสหกรณ์พืไอ฿หຌประชาชนเดຌมีทีไตัๅงคหสถานละประกอบอาชีพปຓนหลักหลง฿นทีไดินนัๅน หัวหนຌาคณะปฏิวัติ 
จึงมีค าสัไงดังตอเปนีๅ 
  ขຌอ แ ฿หຌจัดตัๅงนิคมสหกรณ์ ฿นทຌองทีไอ าภอสระกຌว จังหวัดปราจีนบุรี ภาย฿นนวขตทีไดิน 
ตามผนทีไทຌายประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนีๅ ฉพาะ฿นสวนทีไดินทีไปຓนของรัฐ 
  ขຌอ โ ฿หຌประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนีๅมีผล฿ชຌบังคับ ชนดียวกับพระราชกฤษฎีทีไออกตาม 
ความ฿นมาตรา ็ หงพระราชบัญญัติจัดทีไดินพืไอการครอบครองชีพ พ.ศ.โ5แแ 
  ขຌอ ใ ฿หຌรัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาการหงชาติรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับนีๅ 
  ขຌอ ไ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันถัดจากประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา 
ปຓนตຌนเป 
 
      ประกาศ ณ วันทีไ โไ พฤษภาคม พุทธศักราช โ5แ5 
        จอมพล ถ.กิตติขจร 
        หัวหนຌาคณะปฏิวัติ 
 

 
คัดจากราชกิจจานุบกษา ฉบับพิศษ ลม ่้ ตอนทีไ ่โ วันทีไ โๆ พฤษภาคม โ5แ5 หนຌา แไ 
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แ.  การออกหนังสือรับรองการท าประยชน์฿นทีไดินของนิคมสหกรณ์ 
หลักการละหตุผลกรมสงสริมสหกรณ์  เดຌพิจารณาด านินการจัดตัๅงนิคมสหกรณ์มาตัๅงตป โไ่5 ถึงปัจจุบัน 
ดย฿ชຌพระราชบัญญัติจัดทีไดินพืไอการครองชีพ พ.ศ. โไ่5 ละพระราชบัญญัติจัดทีไดินพืไอการครองชีพ พ.ศ. 
โ5แแ ซึไงปຓนฉบับทีไ฿ชຌ฿นปัจจุบัน การจัดนิคมสหกรณ์ของกรมสงสริมสหกรณ์มีปัญหาทีไตຌองกຌเขอยูปຓนประจ า 
ละการกຌเขอยางเมมีทีไสิๅนสุดอันนืไองมาจากการน าทีไดินมาจัดนิคมสหกรณ์ การออกพระราช กฤษฏีกาจัดตัๅง
นิคมสหกรณ์ การส ารวจ ละการจัดท าผนทีไก าหนดนวขตทีไดิน การจัดบุคคลขຌาท าประยชน์฿นทีไดิน การ
ส ารวจวางผังบงปลง การสงสริมละพัฒนาปรับปรุงบ ารุงดิน การสงสริมสหกรณ์ การ฿ชຌทีไดิน฿นขตนิคม
สหกรณ์ การหຌามบุคคลขຌาเป฿นขตทีไดิน฿นนิคมสหกรณ์การออกหนังสือสดงการท าประยชน์ิกสน.ใี การออก
หนังสือรับรองการท าประยชน์ิกสน.5ี 
วัตถุประสงค์พืไอ฿หຌสมาชิกนิคมสหกรณ์เดຌขຌา฿จสิทธิละหนຌาทีไของตนทีไตຌองปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบ ค าสัไงทีไ
กีไยวขຌองกับการจัดทีไดิน ละพืไอ฿หຌบุคคลอืไนหรือหนวยงานอืไนทีไเมเดຌกีไยวขຌองเดຌทราบ ขຌา฿จ ละสนับสนุนการ
จัดนิคมสหกรณ์ ปຓนเปอยางรวดรใวละปຓนเปอยางมีประสิทธิภาพ กิดประยชน์กทางราชการ ละสมาชิก
นิคมสหกรณ ์
งบประมาณ  แ. คา฿ชຌสอยละวัสดุ     แ็ุแโเ.- บาท 
           - คา฿ชຌสอย       ็ุแโเ.- บาท 
           - คา฿ชຌจาย฿นการออก กสน.ใุกสน.5ละส ารวจวงรอบ-รายปลง   แเุเเเ.-  บาท  
ปງาหมาย   ผูຌเมมีทีไดินท ากินปຓนของตนองหรือมีตพียงลใกนຌอยเมพอกการครองชีพ ละคุณสมบัติตามมาตรา 
ใ5 ของพระราชบัญญัติจัดทีไดินพืไอการครองชีพ พ.ศ. โ5แแ 
กิจกรรม    แ. จัดท าผนปฏบิัติงานิAction Planีพืไอ฿ชຌปຓนนวทางการปฏิบัติงานละประมินผล 
     2. ประกาศรับสมัครสมาชิกตามหลักกณฑ์ละคุณสมบัติของสมาชิกนิคมสหกรณ์ 
     ใ. คัดลือกสมาชิกทีไมีคุณสมบัติขຌาท าประยชน์฿นทีไดิน 
     ไ. ประกาศรายชืไอผูຌทีไเดຌรับการคัดลือกปຓนสมาชิกนิคมสหกรณ์ขຌาท าประยชน์฿นทีไดิน 
     5. การส ารวจวงรอบ-รายปลงพืๅนทีไจัดรูปทีไดินทีไยังเมเดຌขึๅนรูปผนทีไ 
     ๆ. การออกหนังสืออนุญาต฿หຌขຌาท าประยชน์฿นทีไดินิกสน.ใี 
     ็. การออกหนังสือรับรองการท าประยชน์฿นทีไดินิกสน.5ี 
     ่. จัดท าสรุปผลการออก กสน.ใ ละกสน.5 ของนิคมสหกรณ์ตัๅงตริไมครงการจนถึงปัจจุบัน 
ตัวชีๅวัด   รຌอยละ แเเ พืๅนทีไออกหนังสืออนุญาต฿หຌขຌาท าประยชน์฿นทีไดินิกสน.ใี ลຌวสรใจมืไอทียบกับผน 

  รຌอยละ แเเ พืๅนทีไออกหนังสือรับรองการท าประยชน์฿นทีไดิน ิกสน.5ี ลຌวสรใจมืไอทียบกับผน 
พิจารณาจาก   บบรายงาน ิการออกอกสารสิทธิ์ี 
ผูຌก ากับตัวชีๅวัด       แ.วาทีไรຌอยทสราวุธ  นาคพงษ์  นวส.ชก 
ผูຌรับผิดชอบตัวชีๅวัด   นิคมสหกรณ์สระกຌว 
ระยะวลาด านินการ  ตุลาคม  โ559– กันยายน  โ560 
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ขัๅนตอนด านินการ 
 แ. ขัๅนตรียมการ 
     กิจกรรมทีไ แ ศึกษาวิคราะห์ผนงาน/ครงการละวางผนด านินงาน 

1.1 ศึกษาวิคราะห์ครงการ/หนังสือสัไงการละอกสารอืไนทีไกีไยวขຌอง  
1.2 จัดท าผนงาน/ครงการ/คูมือทีไจะตຌองปฏิบัติ 
1.3 ท าหนังสือจຌงผนงาน/ครงการ กกลุมปງาหมายละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

โ. ขัๅนด านินการ 
   กิจกรรมทีไ โ ประกาศรับสมัครสมาชิกตามหลักกณฑ์ละคุณสมบัติของสมาชิกนิคมสหกรณ์ 
    กิจกรรมทีไ ใ คัดลือกสมาชิกทีไมีคุณสมบัติขຌาท าประยชน์฿นทีไดิน 

 กิจกรรมทีไ ไ ประกาศรายชืไอผูຌทีไเดຌรับการคัดลือกปຓนสมาชิกนิคมสหกรณ์ขຌาท าประยชน์฿นทีไดิน 
กิจกรรมทีไ 5 การส ารวจวงรอบ-รายปลงพืๅนทีไจัดรูปทีไดินทีไยังเมเดຌขึๅนรูปผนทีไ 
กิจกรรมทีไ ๆ การออกหนังสืออนุญาต฿หຌขຌาท าประยชน์฿นทีไดินิกสน.ใี 
กิจกรรมทีไ ็ การออกหนังสือรับรองการท าประยชน์฿นทีไดินิกสน.5ี 
โ. ขัๅนติดตามประมินผล 

          กิจกรรมทีไ ่ จัดท าสรุปผลการออก กสน.ใ ละกสน.5 ของนิคมสหกรณ์ตัๅงตริไมครงการจนถึง 
                               ปัจจุบัน 
 

ผนปฏิบัติการ ิAction Planี 
การออกหนังสือรับรองการท าประยชน์฿นทีไดินของนิคมสหกรณ์ 

 
ทีไ รายการ ระยะวลา ผูຌปฏิบัติ 
แ. ประสานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง จัดท าิAction Planี ต.ค. 5้ นวส.ชก 
2. ด านินการออกหนังสืออนุญาต฿หຌขຌาท าประยชน์฿นทีไดิน

ิกสน.ใี 
พ.ย.5้– พ.ค.ๆเ นวส.ชก 

ใ. ด านินการออกหนังสือรับรองการท าประยชน์฿นทีไดิน
ิกสน.5ี 

ต.ค. 5้– มิ.ย. ๆเ นวส.ชก 

ไ. ส ารวจวงรอบ-รายปลงพืๅนทีไจัดรูปทีไดินทีไยังเมเดຌขึๅนรูป
ผนทีไ 

พ.ย. 5้– ธ.ค. ๆเ นวส.ชก 

5. จัดท าสรุปผลการออก กสน.ใ ละกสน.5  ก.ค. ๆเ นวส.ชก 
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โ.  การสนับสนุนครงการอันนืไองมาจากพระราชด าริ.. ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชด าริ  
     สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
หลักการละหตุผลกรมสงสริมสหกรณ์ เดຌรวมสนองพระราชด าริ ตามครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
นืไองมาจากพระราชด าริสมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ฿น 2 พืๅนทีไ  คือ   ิ1ี  พืๅนทีไนิคม
สหกรณ์พนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด านินกิจกรรม ดูลละปลูกพืชสมุนเพรละครืไองทศ  จ านวน 83 ชนิด ฿น
พืๅนทีไ 2-2-0เร  ละสงสริมกิจกรรมกลุมอาชีพ  ดຌานพืชสมุนเพรละครืไองทศ฿นรูปบบสหกรณ์  จ านวน  3 
กลุม  ิ2ี พืๅนทีไของส านักพระราชวัง ต าบลสุขส าราญ อ าภอตากฟງา จังหวัดนครสวรรค์  ด านินกิจกรรมสงสริม
กลุมอาชีพ฿นรูปบบสหกรณ์กกษตรกร฿นบริวณ฿กลຌคียงพืๅนทีไครงการละอยูระหวางการนะน าสงสริมการ
รวมกลุมอนุรักษ์ละ฿ชຌประยชน์พันธุกรรมพืช 

฿นป 2555 คณะกรรมการด านินงานครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันนืไองมาจากพระราชด าริฯ  กรมสงสริม
สหกรณ์ ิอพ.สธ.กสส.ี ดยอธิบดีกรมสงสริมสหกรณ์ ปຓนประธานตงตัๅงดยพระราชานุญาตสมดใจพระทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามประกาศครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันนืไองมาจากพระราชด าริสมดใจ
พระทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีิอพ.สธ.ี ทีไ อพ.ธส. 96/2555 ดย อพ.สธ.กสส.เดຌก าหนดนว
ทางการด านินงานรวมสนองพระราชด าริ ตามครงการอพ.สธ.฿นป 2555 ปຓนพืๅนทีได านินการจ านวน 12 หง 
พิไมพืๅนทีไจากดิมทีได านินการอยูลຌว 2 หง คือพืๅนทีไนิคมสหกรณ์พนม จังหวัดสุราษฏร์ธานีละพืๅนทีไของส านัก
พระราชวัง ต าบลสุขส าราญ อ าภอตากฟງา จังหวัดนครสวรรค์ ดยจุดด านินการทีไพิไม 10 หง จะด านินการ฿นพืๅนทีไ
นิคมสหกรณ์ จังหวัดละ 1 นิคม รวม 10 นิคม ิ10 จังหวัดี ละ฿นป 2556 พิไมจุดด านินการ฿นพืๅนทีไนิคม
สหกรณ์ทีไหลืออีก 10 นิคม ิ10 จังหวัดี ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌขอบขายการด านินงานเดຌกวຌางขวางมากยิไงขึๅน ทุกภูมิภาค
ของประทศดยกรอบการด านินงานละกิจกรรม ตຌองสอดคลຌองกับสภาพละทรัพยากรทีไมีอยู฿นพืๅนทีไทัๅงนีๅ จะเดຌ
ครอบคลุมงาน฿นครงการตามนวพระราชด าริฯ 

นิคมสหกรณ์สระกຌว ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว  ปຓน 1 ฿น 10 นิคมสหกรณ์  ทีไกรมสงสริม
สหกรณ์  เดຌก าหนดปຓนจุดด านินการรวมสนองพระราชด าริ ตามครงการ อพ.สธ.฿นป 2556 
วัตถุประสงค์ แ. พืไอสงสริมการอนุรักษ์ละ฿ชຌประยชน์พันธุกรรมพืช฿นทຌองถิไน สนองพระราชด าริฯ พิไมมูลคา
ผลิตภัณฑ์ สรຌางอาชีพพิไมรายเดຌกกษตรกร 

     โ. พืไอสรຌางจิตส านึก฿นการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช฿หຌกับยาวชนนักรียนนักศึกษา ตลอดจน
ประชาชนทัไวเป 
งบประมาณ  แ. คา฿ชຌสอยละวัสดุ   ใเุๆเเ.-  บาท 
ปງาหมาย  แ. สมาชิกนิคมสหกรณ์สระกຌว ทีไขຌารวมครงการฯ จ านวน ใเ ราย 

2. จัดท าปลงสาธิตพันธุกรรมพืช ตามนวทางของครงการฯ 
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กิจกรรม แ. จัดท าผนปฏิบัติงานิAction Planีพืไอ฿ชຌปຓนนวทางการปฏิบัติงานละประมินผล 
3. ส ารวจละคัดลือกพืๅนทีไปງาหมายจัดท าปลงสาธิตพันธุกรรมพืช พืไอปຓนตัวอยางการรียนรูຌละขยายผล

ละ฿ชຌประประยชน ์
    ใ. นะน าสงสริมสหกรณ์ กลุมอาชีพ ฿นพืๅนทีไครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันนืไองมาจาก

พระราชด าริ สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
     ไ. ด านินการฝຄกอบรมสมาชิกปງาหมาย ฿หຌความรูຌดຌานสหกรณ์ พัฒนาอาชีพ อนุรักษ์ละ฿ชຌประยชน์
พันธุกรรมพืชกสมาชิกสหกรณ์฿นครงการ 
     5. สงสริมการจัดท าปลงสาธิตพันธุกรรมพืช ตามนวทางของครงการ 
     ๆ. รายงานผลการด านินครงการฯ 
ตัวชีๅวัด    รຌอยละ แเ สหกรณ์/กลุมกษตรกร/กลุมอาชีพ฿นพืๅนทีไครงการมีปริมาณธุรกิจพิไมขึๅน 
พิจารณาจาก   การสุมสัมภาษณ์สมาชิกทีไขຌารวมกิจกรรมน าผลเปประกอบอาชีพ 
ผูຌก ากับตัวชีๅวัด       แ.วาทีไรຌอยทสราวุธ  นาคพงษ์  นวส.ชก 
ผูຌรับผิดชอบตัวชีๅวัด   นิคมสหกรณ์สระกຌว 
ระยะวลาด านินการ  ตุลาคม  โ55้– กันยายน  โ5ๆเ 
ขัๅนตอนด านินการ 
 แ. ขัๅนตรียมการ 
     กิจกรรมทีไ แ ศึกษาวิคราะห์ผนงาน/ครงการละวางผนด านินงาน 

1.4 ศึกษาวิคราะห์ครงการ/หนังสือสัไงการละอกสารอืไนทีไกีไยวขຌอง  
1.5 จัดท าผนงาน/ครงการ/หลักกณฑ์ทีไจะตຌองปฏิบัติ 
1.6 ส ารวจละคัดลือกพืๅนทีไปງาหมายจัดท าปลงสาธิตพันธุกรรมพืช 

โ. ขัๅนด านินการ 
    กิจกรรมทีไ โ นะน าสงสริมสหกรณ์ กลุมอาชีพ ฿นพืๅนทีไครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันนืไอง  
                     มาจากพระราชด าริ สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 กิจกรรมทีไ ใ ด านินการฝຄกอบรมสมาชิกปງาหมาย ฿หຌความรูຌดຌานสหกรณ์ พัฒนาอาชีพ อนุรักษ์ 
                               ละ฿ชຌประยชน์พันธุกรรมพืชกสมาชิกสหกรณ์฿นครงการ 

กิจกรรมทีไ ไ สงสริมการจัดท าปลงสาธิตพันธุกรรมพืช ตามนวทางของครงการฯ                               
โ. ขัๅนติดตามประมินผล 

          กิจกรรมทีไ 5 รายงานผลการด านินครงการฯ 
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ผนปฏิบัติการ ิAction Planี 
ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชด าริสมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

 
ทีไ รายการ ระยะวลา ผูຌปฏิบัติ 
แ. จัดท าผนปฏิบัติงาน ิAction Planี ต.ค. 5้ นวส.ชก 
2. นะน าสงสริมสหกรณ์฿นพืๅนทีไครงการฯ พ.ย.5้– ธ.ค. 5้ นวส.ชก 
ใ. สงสริมความรูຌดຌานสหกรณ์ พัฒนาอาชีพ อนุรักษ์ละ฿ชຌ

ประยชน์พันธุกรรมพืชกสมาชิกสหกรณ์฿นครงการฯ 
พ.ค. ๆเ นวส.ชก 

ไ. สงสริมการจัดท าปลงสาธิตพันธุกรรมพืช พ.ค. ๆเ นวส.ชก 
5. รายงานผลการด านินครงการฯ ต.ค. 5้– ก.ย. ๆเ นวส.ชก 
ใ.  สงสริมสหกรณ์ละกลุมกษตรกรตามระบบ CPS 
หลักการละหตุผลกรมสงสริมสหกรณ์  มีนยบายปรับปรุงกระบวนการท างานสงสริมสหกรณ์ขึๅน฿หม พืไอ฿หຌ
จຌาหนຌาทีไของส านักงานสหกรณ์จังหวัด  สามารถขຌาเปสงสริมสหกรณ์/กลุมกษตรกรทีไรับผิดชอบเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ ดຌวยครืไองมือตางโ  ทีไมีอยู฿นปัจจุบัน  ดยวางระบบ฿นการขຌาเปปฏิบัติหนຌาทีไของจຌาหนຌาทีไสงสริม
สหกรณ์  ฿หຌมีผนงานขຌาเปปฏิบัติงาน฿นพืๅนทีไ ทีไชัดจน  ออกเปท างานอยางมีปງาหมาย       มีประดใน ละ
นืๅอหา ฿นการสงสริมละพัฒนาทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของสหกรณ์/กลุมกษตรกร 
วัตถุประสงค์ 1. พืไอจัดระบียบการปฏิบัติงาน฿นการสงสริมสหกรณ์/กลุมกษตรกรของจຌาหนຌาทีไสงสริม
สหกรณ์฿หຌมีบบผน มีขัๅนตอน ปຓนระบบละปຓนรูปบบดียวกันทัๅงประทศ ดยมุงหมาย฿หຌการปฏิบัติงาน
สงสริมสหกรณ์/กลุมกษตรกร มีประสิทธิภาพละประสิทธิผลยิไงขึๅน 
       โ. พืไอ฿หຌสหกรณ์/กลุมกษตรกรมีความขຌมขใง สามารถพึไงตนองเดຌ มีการบริหารงานตาม
อุดมการณ์  หลักการละวิธีการสหกรณ์  บนพืๅนฐานปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ด านินธุรกิจอยางมี
ประสิทธิภาพ สนองความตຌองการของสมาชิกตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณแ. คา฿ชຌสอยละวัสดุ    60ุ000 บาท 
           - คา฿ชຌสอย     ๆเุเเเ บาท   
ปງาหมาย  สหกรณ์นิคมสระกຌว จ ากัด  
กิจกรรม    แ. จัดท าผนปฏบิัติงานิAction Planีพืไอ฿ชຌปຓนนวทางการปฏิบัติงานละประมินผล 
     โ. ศึกษาวิคราะห์สหกรณ์ จากขຌอมูลตางโ  
     ใ. ชีๅจงท าความขຌา฿จ฿นการด านินงานตามระบบการสงสริมสหกรณ์ 
     ไ. การปฏิบัติงานสงสริมละพัฒนา 
     5. จัดท าตารางการปฏิบัติงานตามระบบการสงสริมสหกรณ์ 
     ๆ. ด านินการสงสริมละพัฒนาตามระบบการสงสริมสหกรณ์ 
     ็. ติดตามประมินผลการด านินงานตามระบบการสงสริมสหกรณ์ 
ตัวชีๅวัด    รຌอยละ ็่ สหกรณ์ผานกณฑ์มาตรฐาน  

   รຌอยละ ้โ กลุมกษตรกรผานกณฑ์มาตรฐาน  
รຌอยละ แเเ สหกรณ์/กลุมกษตรกรเดຌรับการสงสริมละสนับสนุนการด านินงาน 
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    รຌอยละ ๆเ สมาชิกสหกรณ์/ละกลุมกษตรกรมีสวนรวม฿นการด านินกิจกรรม 
พิจารณาจาก   บบรายงาน ิงบทดลองประจ าดือนุงบการงินของสหกรณ์ี  
ผูຌก ากับตัวชีๅวัดแ. วาทีไรຌอยทสราวุธ  นาคพงษ์  นวส.ชก 
ผูຌรับผิดชอบตัวชีๅวัด   แ. นิคมสหกรณ์สระกຌว 
         2. กลุมสงสริมสหกรณ์ แ 
                  ใ. กลุมจัดตัๅงละสงสริมสหกรณ์ 
        ไ. กลุมสงสริมละพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
ระยะวลาด านินการ  ตุลาคม  โ55้– กันยายน  โ5ๆเ 
ขัๅนตอนด านินการ 
 แ. ขัๅนตรียมการ 
     กิจกรรมทีไ แ ศึกษาวิคราะห์ผนงาน/ครงการละวางผนด านินงาน 

1.1 รวบรวมขຌอมูลสหกรณ์/อกสารขຌอมูลอืไนทีไกีไยวขຌอง 
1.2 ศึกษาวิคราะห์/จัดท าผนงาน/ครงการ ทีไจะตຌองปฏิบัติ 
1.3 ชีๅจงท าความขຌา฿จ฿นการด านินงานตามระบบการสงสริมสหกรณ์ ผนงาน/

ครงการ กสหกรณ์ฯ 
โ. ขัๅนด านินการ 
กิจกรรมทีไ โ การก าหนดประดในการสงสริมละพัฒนาสหกรณ์ 
    กิจกรรมทีไ ใ การบันทึก CDP card 
    กิจกรรมทีไ ไ การปฏิบัติงานสงสริมละพัฒนา 
กิจกรรมทีไ 5 จัดท าตารางการปฏิบัติงานตามระบบการสงสริมสหกรณ์  
กิจกรรมทีไ ๆ ด านินการสงสริมละพัฒนาตามระบบการสงสริมสหกรณ์ 
ใ. ขัๅนติดตามประมินผล 

          กิจกรรมทีไ ็ ติดตามประมินผลการด านินงานตามระบบการสงสริมสหกรณ์ 
ผนปฏิบัติการ ิAction Planี 

สงสริมสหกรณ์/กลุมกษตรกรตามระบบ CPS 
 

ทีไ รายการ ระยะวลา ผูຌปฏิบัติ 
แ. จัดท าผนปฏิบัติงาน ิAction Planี ต.ค. 5้ นวส.ชก 
2. การ฿หຌค าปรึกษา นะน าสงสริมตามประดในการ

วิคราะห์ 
พ.ย. 5้– ส.ค. ๆเ  

ใ. ติดตามการกຌเขขຌอสังกตของผูຌสอบบัญชี ธ.ค. 5ุ้มี.ค.ๆเุม.ยๆเ นวส.ชก 
ไ. การรวมประชุมคณะกรรมการด านินการประจ าดือน ต.ค. 5้- ก.ย. ๆเ นวส.ชก 
5. การขຌารวมประชุมกลุมสมาชิกสหกรณ์ ธ.ค. 5้ ุ พ.ค. ๆเ นวส.ชก 
ๆ. การรายงานผลการสงสริมสหกรณ์ตามระบบ CPS ต.ค. 5้- ก.ย. ๆเ นวส.ชก 
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ไ.ครงการขับคลืไอนปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง฿นขตนิคมสหกรณ์ 
หลักละหตุผลปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ปຓนนวทางการด านินชีวิตทีไปรารถนา฿หຌคนเทยอยูบบพออยูพอ
กิน ดังพระราชด ารัส พระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัวทีไ฿หຌเวຌ ณ ศาลาดุสิตาลัย ไ ธันวาคม โ5ใ่ ขอ฿หຌทุกคนมี
ความปรารถนาทีไจะ฿หຌมืองเทยพออยูพอกิน มีความสงบละท างานตัๅงอธิฐานตัๅงปณิธาน฿นทางนีๅ ทีไจะ฿หຌมืองเทย
อยูบบพออยูพอกิน เม฿ชวาจะรุงรืองอยางยอด ตวามีความพออยูพอกิน มีความสงบ ปรียบทียบกับประทศ
อืไนโ ถຌารารักษาความพออยูพอกินนีๅเดຌ รากใจะยอดยิไงยวดเดຌ ฉะนัๅน ถຌาทานซึไงถือวาปຓนผูຌ มีความคิด ละมี
อิทธิพลมีพลังทีไจะ฿หຌผูຌอืไน ซึไงมีความคิดหมือนกัน ชวยกันรักษาสวนรวม ฿หຌอยูดีกินดีพอสมควร ขอยๅ าพอควร พอ
อยูพอกิน มีความสงบ เม฿หຌคนอืไนมายงคุณสมบัตินีๅจากราเปเดຌ กใจะปຓนของขวัญวันกิดทีไถาวรทีไจะมีคุณคาอยู
ตลอดการ การน านຌอมน านวทางศรษฐกิจพอพียงมาปลงสูกิจกรรมการปฏิบัติจึงมี 
ความส าคัญปຓนอยางยิไง ทฤษฎี฿หม ปຓนนวทางหนึไง฿นการน าหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียงมาปฏิบัติ นืไองจาก
ทฤษฎี฿หม ปຓนการลีๅยงตัวองเดຌ฿นการด ารงชีวิตทีไประหยัด มีการผลิตทีไพึไงตนองเดຌดຌวยวิทีงายโ คอยปຓนคอยเป
ตามก าลัง ฿หຌพอมีพอกินเมอดยาก หลักของทฤษฎี฿หม คือการท าเรท านาสวนผสมละการกษตรบบผสมผสาน 
มีการท าปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักละ฿ชຌวัสดุหลือ฿ชຌมาปຓนปัจจัยการผลิต การปลูกพืชหรือลีๅยงสัตว์เวຌบริภค฿นครัวรือน
พืไอลดคา฿ชຌจาย฿นครัวรือน   

กลาวดยสรุป ปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง  ปຓนหลักคิด ละนวทางปฏิบัติ฿นการด านินชีวิต
พืไอน าเปสูความพอพียง  ปຓนปรัชญาทีไชีๅถึงนวทางการด ารงอยูละปฏิบัติตนของคนเทย  สังคมเทย ดย
ค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีหตุผล การสรຌางภูมิคุຌมกัน฿นตัว ตลอดจน฿ชຌความรูຌ ละคุณธรรม ปຓนพืๅนฐาน฿น
การด ารงชีวิตพืไอ฿หຌพรຌอมรับตอการปลีไยนปลง อยางรวดรใวละกวຌางขวาง   ทัๅงดຌานวัตถุ  ศรษฐกิจ สังคม  
สิไงวดลຌอม ละดຌานวัฒนธรรม   ถຌา฿ชຌนวทางศรษฐกิจพอพียงปຓนหลักคิดละหลักปฏิบัติ฿นการด านินชีวิต กใ
จะสามารถอยูเดຌอยางรูຌทาทันการปลีไยนปลงตาง โ ละพรຌอมรับตอการปลีไยนปลงเดຌอยางยัไงยืน 

นิคมสหกรณ์ ปຓนหนวยงานทีไมีภารกิจ฿นการจัดสรรทีไดิน฿หຌกับราษฎรทีไเมมีทีไดินท ากินหรือมี
นຌอยเมพียงพอกการครองชีพ฿หຌมีทีไดินท ากินละประกอบอาชีพทางการกษตร การนຌอมน านวทางปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียงมาปลงสูนวทางปฏิบัติจึงมีความส าคัญอยางยิไง฿นการสงสริม฿หຌสมาชิกนิคมสหกรณ์น าเป
ปฏิบัติละปรับ฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวัน฿นการประกอบอาชีพการกษตร มีการบันทึกบัญชีรายรับ รายจาย           ฿น
ครัวรือน รวมถึงดຌานวิชาการตางโ พืไอ฿หຌราษฎรทีไปຓนสมาชิกนิคมสหกรณ์สามารถประกอบอาชีพละด ารงชีวิต
เดຌอยางมัไนคง ทามกลางสถานการณ์ทีไปลีไยนปลงทางดຌานศรษฐกิจละสังคมรอบขຌาง กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ หในวา นิคมสหกรณ์ปຓนหนวยงานทีไมุงนຌน฿หຌสมาชิก฿ชຌประยชน์฿นทีไดิน฿หຌกิดประยชน์
สูงสุด จึงเดຌจัดท าครงการขับคลืไอนศรษฐกิจพอพียง฿นขตพืๅนทีไนิคมสหกรณ์ 
วัตถุประสงค์ 

1. พืไอ฿หຌสมาชิกนิคมสหกรณ์มีความรูຌ  ความขຌา฿จ  ฿นการประกอบอาชีพตามนวปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียงละน านวพระราชด าริมาประยุกต์฿ชຌกับชีวิตประจ าวันเดຌ 

2. พืไอ฿หຌสมาชิกนิคมสหกรณ์ ลดคา฿ชຌจายละมีคุณภาพชีวิตทีไดี พรຌอมรับตอการปลีไยนปลงตาม
สภาวะการทีไปลีไยนปลงเปทัๅงดຌานศรษฐกิจละสังคม 

งบประมาณ1.คาตอบทน฿ชຌสอยละวัสดุ    แ5็ุ่เเ.- บาท 
    -คาบีๅยลีๅยงคาชาทีไพักละพาหนะ  5ุใใเ.-     บาท 
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     -คา฿ชຌจาย฿นการสัมมนาละฝຄกอบรม   ใเุเเเ.-บาท 
     -คา฿ชຌจายอืไนโ      โุ5เเ.- บาท 
     -คาจຌางหมาจຌาหนຌาทีไพืไอปฏิบัติงานตามครงการ  120ุเเเ.บาท 
  โ.งบงินอุดหนุน      โแเุเเเ.-บาท 
ปງาหมาย    สมาชิกนิคมสหกรณ์สระกຌว  จ ากัด  จ านวน  โเ คน 
กิจกรรม    แ.ด านินการจัดประชุม พืไอชีๅจงครงการ รับสมาชิกหรือคัดลือกสมาชิกขຌารวมครงการ 
    โ.จัดอบรมพืไอ฿หຌความรูຌกสมาชิกทีไขຌารวมครงการพืไอ฿หຌมีความรูຌความขຌา฿จ฿นการประกอบอาชีพ 
       ตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียงละน ามาประยุกต์฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวัน 
 ครัๅงทีไ แ. จัดอบรมถายทอดความรูຌหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ละสงสริมการผลิตสินคຌากษตร
ปลอดภัยจากสารพิษ 
    ครัๅงทีไ โ ลกปลีไยนรียนรูຌการด านินงานตามนวทางศรษฐกิจพอพียงระหวางสมาชิกผูຌขຌารวม
ครงการ 
 ครัๅงทีไ ใ สรุปถอดบทรียนปຓนตຌนบบทางศรษฐกิจพอพียง 
 ใ.งินอุดหนุนสหกรณ์฿นขตนิคมสหกรณ์ พืไอขับคลืไอนนวทางปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
 ไ.นะน า ติดจามการ฿ชຌงินอุดหนุน฿หຌตรงตามวัตถุประสงค์ ละสงสริมพัฒนาสหกรณ์ด านินธุรกิจ 
ตัวชีๅวัด    รຌอยละ ใ สหกรณ์/กลุมกษตรกร฿นพืๅนทีไครงการมีปริมาณธุรกิจพิไมขึๅน  

   รຌอยละ ้็ ควบคุมการ฿ชຌจายงบประมาณตามงบรายจายละกิจกรรมหลักละบิกจาย฿หຌปຓนเปตาม
ปງาหมายทีไกรมก าหนด  
พิจารณาจาก   บบรายงาน  
ผูຌก ากับตัวชีๅวัด       แ. วาทีไรຌอยทสราวุธ  นาคพงษ์  นวส.ชก 
ผูຌรับผิดชอบตัวชีๅวัด    นิคมสหกรณ์สระกຌว  
ระยะวลาด านินการ  ตุลาคม  โ55้ – กันยายน  โ5ๆเ 
5.ครงการอบรมนวทางการด านินงานครงการตลาดกษตรกรของสหกรณ์ ิCo-op Marketี ฿นพืๅนทีไ 
นิคมสหกรณ์ ละพิไมประสิทธิภาพการจัดท าระบบตรวจสอบยຌอนกลับของสินคຌาสหกรณ์ ประจ าป
งบประมาณ พ.ศ.โ5ๆเ 
หลักการละหตุผลนยบายรัฐบาล฿นการสงสริมดຌานกษตรกรรม มีความตຌองการสนับสนุน฿หຌสหกรณ์ละกลุม
กษตรกรทีไผลิตสินคຌากษตรพิไมบทบาท฿นฐานะผูຌซืๅอพืชผลจนถึงการปรรูปการสงออกเดຌ รวมทัๅงสงสริมละ
พัฒนาอุตสาหกรรมกษตรปรรูป ตัๅงตตຌนนๅ าจนถึงปลายนๅ าดยการพัฒนาวัตถุดิบละกระบวนการผลิต฿หຌมี
คุณภาพเดຌมาตรฐานละปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม นอกจากนีๅยังมีการสงสริม฿หຌกษตรกรท าการกษตรบบยัไงยืน 
อาทิ การกษตรบบผสมผสาน กษตรทฤษฎี฿หม กษตรอินทรีย์ ละกษตรธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง สงสริมการพัฒนาอยางปຓนขัๅนตอน ดยริไมตຌนจากการสรຌางความมัไนคง฿นระดับครัวรือน ฿หຌสามารถ
พึไงพาตนองเดຌ฿นระดับหนึไงกอน ละกรมสงสริมสหกรณ์มีนยบาย฿นการสงสริม฿หຌสหกรณ์ละกลุมกษตรกร 
รวมตัวกันผลิตสินคຌาละอาหารปลอดภัย รวมเปถึงการพัฒนาการบริหารจัดการผลผลิตผักปลอดภัย฿หຌปຓนเป
อยางมีระบบ พืไอพัฒนามาตรฐานผลผลิตละสรຌางความขຌมขใง฿หຌกสมาชิกละชุมชน ดยปัจจุ บันสมาชิก
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สหกรณ์/กลุมกษตรกร มีการผลิตพืชผักทีไมุงนຌนคุณภาพเดຌมาตรฐานละปลอดภัยพืไอท าการตลาดพิไมมากขึๅน 
รวมเปถึงเดຌมีการรวบรวมละจ าหนายผักปลอดภัย฿นรูปบบของกลุมสมาชิก฿หຌกชุมชนมากยิไงขึๅน 
  นิคมสหกรณ์สระกຌว จึงเดຌจัดท าครงการประชุมชิงปฏิบัติการพืไ อสนับสนุนละสงสริม
สหกรณ์฿นการผลิตสินคຌาคุณภาพละจัดตัๅงตลาดกษตรกรของสหกรณ์ ิCo-op Marketี ประจ าปงบประมาณ 
พ.ศ.โ5ๆเ พืไอสนับสนุนละสงสริมสหกรณ์฿นการผลิตสินคຌาคุณภาพ ละจัดตัๅงตลาดกษตรกรของสหกรณ์ 
ิCo-op Marketี 
วัตถุประสงค์  แ.พืไอสงสริมละสนับสนุน฿หຌสมาชิกผลิตสินคຌาทีไมีคุณภาพ 
        โ.พืไอ฿หຌสหกรณ์สามารถจัดตัๅงตลาดกษตรกรเดຌ ิCo-op Marketี 
งบประมาณงบด านินงาน  ๆแุแเเ.-บาท 
  แ.คาตอบทน฿ชຌสอยละวัสดุ 
   1.1คาบีๅยลีๅยง คาชาทีไพักละพาหนะ  ็ุแเเ.-บาท 
   แ.โคา฿ชຌจาย฿นการสัมมนาละฝຄกอบรม  5โุเเเ.-บาท 
   แ.ใคาประชาสัมพันธ์    โุเเเ.-บาท 
  โ.งินอุดหนุน 
  โ.แ งินอุดหนุนทัไวเป    แเเุเเเ.-บาท 
กลุมปງาหมาย  สมาชิกสหกรณ์นิคมสระกຌว จ ากัด จ านวน ใเ คน 
กิจกรรม  1.ประสานงาน นะน า สงสริม สหกรณ์นิคม฿นการด านินงานครงการตลาดกษตรกร 
    โ.จัดประชุมคณะกรรมการละฝຆายจัดการพืไอชีๅจงครงการกสหกรณ์นิคมละฝຆายจัดงาน รับ
สมาชิก หรือคัดลือกสมาชิกขຌารวมครงการ 
    ใ.จัดประชุมนวทางการด านินครงการตลาดกษตรกรของสหกรณ์ ิCo-op Marketี฿นพืๅนทีไนิคม
สหกรณ์ละพิไมประสิทธิภาพการจัดท าระบบตรวจสอบยຌอนกลับสินคຌาสหกรณ ์
    ไ.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตลาดกษตรกรของสหกรณ์ ิCo-op Marketี 
    5.สนับสนุนงินอุดหนุนกสหกรณ์นิคม พืไอจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์ละวัสดุส าหรับด านินกิจกรรมของ
ครงการตลาดกษตรกรของสหกรณ์ ิCo-op Marketี 
    ๆ.นะน า ติดตามผลการด านินงานครงการ ละการบิกจายงบประมาณ฿หຌตรงตามวัตถุประสงค์ละ
รายงานผลการด านินงาน฿หຌกรมทราบ 
ตัวชีๅวัดรຌอยละ ใ ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/กลุมกษตรกรพิไมขึๅน 
            รຌอยละ ้็ ควบคมุการ฿ชຌจายงบประมาณตามงบประมาณรายจายละกิจกรรมหลักละบิกจาย฿หຌ
ปຓนเปตามปງาหมายทีไกรมก าหนด 
พิจารณาจาก   บบรายงาน  
ผูຌก ากับตัวชีๅวัด       แ. วาทีไรຌอยทสราวุธ  นาคพงษ์  นวส.ชก 
ผูຌรับผิดชอบตัวชีๅวัด   แ. นิคมสหกรณ์สระกຌว  
ระยะวลาด านินการ  ตุลาคม  โ55้ – กันยายน  โ5ๆเ 
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5.ครงการขับคลืไอนกษตรอินทรีย์฿นนิคมสหกรณ์ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆเ 
หลักการละหตุผล    การพัฒนากษตรอินทรีย์฿นสถาบันกษตรกร  ตามมาตรการขับคลืไอนกษตรอินทรีย์ ของ
กระทรวงกษตรละสหกรณ์ ฿นสวนของกรมสงสริมสหกรณ์ เดຌรับตอบรับละสนองความตຌองการของกลุม
กษตรกรละสหกรณ์ภาคกษตรทีไขຌารวมครงการอยางมาก  สงผล฿หຌผูຌบริภคมีความตຌองการผลผลิตจากการ
ผลิตกษตรอินทรีย์มากขึๅน  ตมีปัจจัยหลายอยางทีไเมอืๅอตอการพัฒนากษตรอินทรีย์  ซึไงประกอบเปดຌวยคนทีไมี
ความตัๅง฿จทีไจะท ากษตรอินทรีย์อยางจริงจังละตอนืไองมีนຌอย  พืๅนทีไการผลิตกระจุกอยูปຓนกลุมโ ละกระจาย
เป฿นหลายโ จังหวัด รวมเปถึงการดຌอยองค์ความรูຌ  ขาดฐานขຌอมูลการผลิตละการตลาด  ตลอดจนครือขาย
ผูຌผลิตดຌานกษตรอินทรีย์เมขຌมขใงทาทีไควร 
  ดังนัๅน กรมสงสริมสหกรณ์ จึงหในความส าคัญทีไจะตຌองขับคลืไอนกษตรอินทรีย์฿นสถาบัน
กษตรกร฿หຌสัมพันธ์กับยุทธ์ศาสตร์การขับคลืไอนกษตรอินทรีย์฿นนิคมสหกรณ์สระกຌว  จังหวัดสระกຌว 
ปງาหมายสมาชิกสหกรณ์นิคมสระกຌว  จ ากัด  
วัตถุประสงค์แ พืไอสงสริมละพัฒนาองค์ความรูຌละการผลิตของสมาชิกสหกรณ์ทีไเดຌรับการคัดลือกเปสูการ
ตรวจรับรองผลิตมาตรฐานกลุมกษตรอินทรีย์ ตลอดจนสรຌางอกาสทางการตลาด฿หຌสามารถมีชองทางก าร
จ าหนายเดຌทัๅง฿นประทศละตางประทศ 
 โ พืไอสริมสรຌางความขຌมขใง฿นกลุมกษตรอินทรีย์฿หຌมีการสรຌางละพัฒนาครือขายความรวมมือดຌาน
ปัจจัยการผลิต การตลาดละการลกปลีไยนองค์ความรูຌระหวางกัน 
งบประมาณ   งบด านินงาน   แไเุ้เเ.-บาท 
  แ.คาตอบทน฿ชຌสอยละวัสดุ  
   แ.แ คาบีๅยลีๅยง คาชาทีไพักละพาหนะ  แ็ุๆเเ.-บาท 
   แ.โ คา฿ชຌจาย฿นการสัมมนาละฝຄกอบรม  แโใุใเเ.-บาท 
ปງาหมาย สมาชิกนิคมสหกรณ์สระกຌว  จ ากัดจ านวน 25 คน 
กิจกรรม  แ.ส ารวจสหกรณ์ทีไมีสมาชิกทีไผลิตดຌานกษตรทีไประสงค์จะขຌารวมครงการ พรຌอมจຌงรายชืไอ฿หຌ
กรมทราบ 
  2.จัดอบรม฿หຌความรูຌกีไยวกับกษตรอินทรีย์ละระบบมาตรฐานกษตรอินทรีย์การพัฒนาธุรกิจ
กษตรอินทรีย์ ละความรูຌกีไยวกับการสรຌางครือขายการตลาดธุรกิจกษตรอินทรีย์ 
  ใ.จัดฝຄกอบรม ความรูຌการตรวจรับรองบบกลุม หรือ PGS ส าหรับกลุมผูຌผลิตกษตรอินทรีย์฿น
พืๅนทีไนิคมสหกรณ ์
  ไ.สัมมนาศึกษาดูงานการพิไมประสิทธิภาพการผลิต ละบริหารจัดการกีไยวกับการชืไอมยง
ครือขายกษตรอินทรีย์ 
  5.นิคมสหกรณ์ละสหกรณ์รวมกับผูຌผลิตจัดท าผนปฏิบัติงานตามครงการละรายงานผลการ
ด านินงานตามบบฟอร์ม 
  ๆ.นิคมสหกรณ์ละสหกรณ์ ประสานงานหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอชวยสมาชิก฿นการผลิตสินคຌา
กษตร฿หຌเดຌสินคຌาปลอดภัยกับสารพิษพืไอขຌาสูการผลิตระบบอินทรีย์ 
  ็.นิคมสหกรณ์ละสหกรณ์ประชาสัมพันธ์สินคຌาทีไปลอดภัยทีไสมาชิกผลิต฿หຌปຓนทีไรูຌจัก 
  ่.ติดตาม วิคราะห์ สรุป ละประมินผลการด านินงานตามครงการ 
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ตัวชีๅวัด  หง แ สถาบันกษตรกรเดຌรับการสงสริมละสนับสนุน฿หຌปຓนกลุมผุຌผลิตกษตรอินทรีย์ 
  รຌอยละ ้็ ควบคุมการ฿ชຌจายงบประมาณตามรายจายละกิจกรรมหลักละบิกจาย฿หຌปຓนเป
ตามปງาหมายทีไกรมก าหนด ิตัวชีๅวัดบังคับี 
  สมาชิกสหกรณ์ทีไขຌารวมครงการพัฒนาการผลิตละเดຌรับการพิจารณาตามมาตรฐานกลุม
กษตรอินทรีย์เมนຌอยกวารຌอยละ ่เ ของสมาชิกทีไขຌารวมครงการ 
พิจารณาจาก บบรายงาน  
ผูຌก ากับตัวชีๅวัด       แ. วาทีไรຌอยทสราวุธ  นาคพงษ์  นวส.ชก 
ผูຌรับผิดชอบตัวชีๅวัด   แ. นิคมสหกรณ์สระกຌว  
ระยะวลาด านินการ  ตุลาคม  โ55้ – กันยายน  โ5ๆเ 

นวคิดการริริไมด านนิงาน 
  ่.แ ฿หຌขียนนวคิด฿นการอนุรักษ์ละพัฒนาสิไงวดลຌอม฿นขตพืๅนทีไปຆาเมຌ  

ปຓนการสรຌางระบบนิวศน์สิไงวดลຌอมทีไปลีไยนปลงเป นืไองจากกษตรกรสมาชิกบุกรุก 
ปຆาเมຌทีไกันเวຌปຓนปຆาสวนกลาง พืไอน ามาปຓนพืๅนทีไท ากินท า฿หຌปຆาคอยโ หมดเป นิคมสหกรณ์สระกຌวเดຌรวมมือกับ
ชุมชน ผูຌน าชุมชน ผูຌน าหมูบຌาน ปลูกจิตส านัก฿นการอนุรักษ์ละพัฒนาสิไงวดลຌอม฿นชุมชนพืไอ฿ชຌประยชน์รวมกัน 
การปลูกปຆาปງองกันนวขต มิ฿หຌผูຌ฿ดบุกรุกขຌาท าประยชน์สวนตัวทุกอยาง฿หຌชุมชนหมูบຌานมีสวนรวม฿นการ
ตัดสิน฿จ รวมกันพัฒนาปຆาเมຌสวนกลาง โเ % ฿หຌคงอยูดยการปลูกปຆา พืช ฿นทຌองถิไนทีไ฿กลຌศูนย์พันธุ์ พืชสมุนเพร 
เมຌยืนตຌน พืไอปຓนหลงรียนรูຌ ทีไพักผอน ละสรຌางความรมยใน฿หຌกับชุมชน 
  ่.โ นวคิด฿นการพัฒนาครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช฿นขตนิคมสหกรณ์ 
  พืไอปຓนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทีไยัไงยืน ละอยูกับชุมชน หมูบຌานเปตลอด ฿หຌชุมชนหมูบຌานมร
สวนรวม฿นการอนุรักษ์ การ฿ชຌประยชน์รวมกัน สรຌางจิตส านัก฿นการปຓนรวมกัน ฿นการอรุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช 
ละถายทอดนวคิด ปลูกจิตส านึก฿นการอนุรักษ์พันธุกรรม฿หຌกับยาวชน นักรียน นักศึกษา ประชาชนทัไวเป
เดຌรับรูຌรับทราบ ละปຓนการปງองกันปຆาเมสวนกลาง โเ% ของนิคมสหกรณ์ถูกบุกรุกถือครองท าประยชน์พียง
คนดียว ท า฿หຌปຓนปຆาทีไสมบูรณ์ดยการ฿หຌชุมชน หมูบຌาน มีสวนรวม฿นการอนุรักษ์ ละการ฿ชຌประยชน์พันธุกรรม
พืชรวมกัน ปกปງองรักษาปຆา฿หຌปຓนหลงรียนรูຌ อยูคูกับชุมชนตลอดเป 
  8.3 การดูลรักษาพืๅนทีไ฿นนิคมสหกรณ์ 
   พืๅนทีไนิคมสหกรณ์สระกຌว ปຓนทีไราชพัสดุ มีนืๅอทีไ แแโ -เ-่5 เร ปຓนพืๅนทีไ฿ชຌสอย 
้แ-แ-5โ เร ปຓนสระนๅ า โเ-ใ-ใใ เร การดูลรักษานิคมสหกรณ์รวมกับชาวบຌานชุมชน฿นหมูบຌานพัฒนาพืๅนทีไ
รอบบริวณนิคมสหกรณ์ละสระนๅ าของนิคมสหกรณ์พืไอ฿ชຌรวมกัน ดยการตัดสายบัวหลวง฿นสระนๅ า ละสวน
หนึไงเดຌพัฒนาปรับตกตงพืๅนทีไดยการปลูกยางพารา ปรับปรุงสระนๅ า ปรับภูมิทัศน์รอบส านักงานบຌานพัก ถนน  
ดยรอบ฿หຌดูสะอาดตา ละปຓนระบียบ ฿นสวนทีไปຓนปຆาเดຌปรับปรุงรักษาพันธุ์พืช฿หຌดูรมยในปຓนระบียบ 
  ่.ไ งานอืไนโ ทีไปຓนประยชน์฿นนิคมสหกรณ์ 
   สรຌางศูนย์รียนรูຌ ดຌานการกษตร฿นขตนิคมสหกรณ์ ดยนิคมสหกรณ์ทีไมีนืๅอทีไ มีหลง
นๅ า หรือมีอาณาบริวณหมาะสม พืไอปຓนหลงรียนรูຌของชุมชน ปຓนสถานทีไศึกษาดูงาน ดยฉพาะพืชศรษฐกิจ
หลักของจังหวัด ละพืชอืไนทีไจะท า฿หຌกษตรกรมาศึกษาละน าเปปลูก฿นพืๅนทีไตนพืไอสรຌางรายเดຌอีกทางหนึไง 
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สาระส าคัญ 
ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันนืไองมาจากพระราชด าริ 

สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
฿นขตพืๅนทีไนิคมสหกรณ์สระกຌว 

-------------------- 
ความป็นมา 
  กรมสงสริมสหกรณ์ กระทรวงกษตรละสหกรณ์ ปຓนหนวยงานทีไมีภารกิจ฿นหนຌาทีไความ
รับผิดชอบ฿นการสงสริม฿หຌประชาชน ละกษตรกร฿หຌมีความรูຌ ความขຌา฿จ ฿นการรวมกลุมพืไอชวยหลือตนอง
ละชวยหลือซึไงกันละกันตามอุดมการณ์หลักการละวิธีการสหกรณ์นอกจากนีๅยังมีภารกิจด านินการตาม
บทบัญญัติหงพระราชบัญญัติจัดทีไดินพืไอการครองชีพพ .ศ. ๎๑ํํ฿นการจัดทีไดิน฿หຌกราษฎรพืไอ฿หຌสมาชิก
สามารถประกอบอาชีพด ารงชีพ เดຌอย างมัไ นคงถาวรมีคุณภาพชีวิตทีไ ดีละมีการพัฒนาทีไ เมท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมทัๅงนีๅ กรมสงสริมสหกรณ์ เดຌรวมสนองพระราชด าริ ตามครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันนืไองมาจากพระราชด าริสมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ฿น 2 พืๅนทีไ คือ     ิ1ี 
พืๅนทีไนิคมสหกรณ์พนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด านินกิจกรรม ดูลละปลูกพืชสมุนเพรละครืไองทศ จ านวน 83 
ชนิด ฿นพืๅนทีไ 2-2-0 เร ละสงสริมกิจกรรมกลุมอาชีพดຌานพืชสมุนเพรละครืไองทศ฿นรูปบบสหกรณ์ จ านวน 3 
กลุม ิ2ี พืๅนทีไของส านักพระราชวัง ต าบลสุขส าราญ อ าภอตากฟງา จังหวัดนครสวรรค์ ด านินกิจกรรมสงสริม
กลุมอาชีพ฿นรูปบบสหกรณ์กกษตรกร฿นบริวณ฿กลຌคียงพืๅนทีไครงการละอยูระหวางการนะน าสงสริมการ
รวมกลุมอนุรักษ์ละ฿ชຌประยชน์พันธุกรรมพืช 
  ฿นป 2555 คณะกรรมการด านินงานครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันนืไองมาจากพระราชด าริฯ         
กรมสงสริมสหกรณ์ ิอพ.สธ.กสส.ี ดยอธิบดีกรมสงสริมสหกรณ์ ปຓนประธานตงตัๅงดยพระชานุญาตสมดใจ
พระทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามประกาศครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันนืไองมาจากพระราชด าริ
สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีิอพ.สธ.ี ทีไ อพ.ธส. 96/2555 ดย อพ.สธ.กสส.เดຌก าหนดนว
ทางการด านินงานรวมสนองพระราชด าริ ตามครงการอพ.สธ.฿นป 2555 ปຓนพืๅนทีได านินการจ านวน 12 หง 
พิไมพืๅนทีไจากดิมทีได านินการอยูลຌว 2 หง คือพืๅนทีไนิคมสหกรณ์พนม จังหวัดสุราษฏร์ธานีละพืๅนทีไของส านัก
พระราชวัง ต าบลสุขส าราญ อ าภอตากฟງา จังหวัดนครสวรรค์ ดยจุดด านินการทีไพิไม 10 หง จะด านินการ฿นพืๅนทีไ
นิคมสหกรณ์ จังหวัดละ 1 นิคม รวม 10 นิคม ิ10 จังหวัดี ละ฿นป 2556 พิไมจุดด านินการ฿นพืๅนทีไนิคม
สหกรณ์ทีไหลืออีก 10 นิคม ิ10 จังหวัดี ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌขอบขายการด านินงานเดຌกวຌางขวางมากยิไงขึๅน ทุกภูมิภาค
ของประทศดยกรอบการด านินงานละกิจกรรม ตຌองสอดคลຌองกับสภาพละทรัพยากรทีไมีอยู฿นพืๅนทีไทัๅงนีๅ จะเดຌ
ครอบคลุมงาน฿นครงการตามนวพระราชด าริฯ 
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  นิคมสหกรณ์สระกຌว   ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว  ปຓน 1 ฿น 10 นิคมสหกรณ์      ทีไ
กรมสงสริมสหกรณ์ เดຌก าหนดปຓนจุดด านินการรวมสนองพระราชด าริ ตามครงการ อพ.สธ.฿นป 2555 ดังนัๅน
นิคมสหกรณ์สระกຌว ละสหกรณ์นิคมสระกຌว  จ ากัด   จึงเดຌด านินการจัดท าครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช         
อันนืไองมาจากพระราชด าริสมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี฿นขตพืๅนทีไนิคมสหกรณ์สระกຌว
อ าภอมืองสระกຌว จังหวัดสระกຌว ขึๅน ทัๅงนีๅพืไออนุรักษ์พันธุกรรมพืชละความหลากหลายทางชีวภาพละการ
สรຌางหลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช฿นทຌองถิไน สนองพระราชด าริฯละการ฿ชຌประยชน์อยางยัไงยืน ตามนวศรษฐกิจ
พอพียงตลอดจนปຓนหลงศึกษารียนรูຌ ละสรຌางจิตส านึก฿นการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช฿หຌกับยาวชนนักรียน 
นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทัไวเป 
วัตถุประสงค์ 
  1. พืไอสงสริมการอนุรักษ์ละ฿ชຌประยชน์พันธุกรรมพืช฿นทຌองถิไน สนองพระราชด าริฯ 
  2. พืไอสงสริมกษตรกรรวมกลุมด านินกิจกรรมดย฿ชຌรูปบบสหกรณ์฿นการอนุรักษ์ละ฿ชຌ 
                       ประยชน์พันธุกรรมพืช ปรรูป พิไมมูลคาผลิตภัณฑ์ สรຌางอาชีพพิไมรายเดຌกกษตรกร 
  3. พืไอสรຌางจิตส านึก฿นการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช฿หຌกับยาวชนนักรียน นักศึกษา ตลอดจน 
ประชาชนทัไวเป 
ปງาหมาย 1.จัดท าปลงสาธิต ปลูกพันธุ์เมຌเผตาง โ ละรวบรวมพันธุ์พืชพืๅนถิไนทีไส าคัญมาปลูกละ 
      บ ารุงรักษาเวຌ พืไอปຓนตัวอยาง  การรียนรูຌละขยายผลเปสู฿นปลงของกษตรกรละ฿ชຌ 

    ประประยชน์ พืๅนทีไ ๓เร 
  2. ประสานงาน กลุมอาชีพจักสานเมຌเผบຌานขามะกา กลุมสมาชิกพืไอการอนุรักษ์ละการ฿ชຌประยชน์ 

พันธุ์กรรมพืช฿นรูปบบสหกรณ์ 1 กลุม 
ระยะวลาด านินการ ตัๅงตดือน พฤษภาคม ๎๑๑้ – กันยายน 25ๆเ 
สถานทีไ  บຌานขามะกา หมูทีไ ํ์ ต าบลศาลาล าดวน อ าภอมือง จังหวัดสระกຌว  

ขตนิคมสหกรณ์สระกຌว จังหวัดสระกຌว 
วิธีการด านินงาน/กิจกรรม 
กิจกรรมการด านินงานครงการฯ 
 กิจกรรมทีไ1.การส ารวจละคัดลือกพืๅนทีไปງาหมาย 
   ํีส ารวจละคัดลือกพืๅนทีไปງาหมายจัดท าปลงสาธิต รวบรวมพันธุ์พืชพืๅนถิไนทีไส าคัญมาปลูกละ
บ ารุงรักษาเวຌ พืไอปຓนตัวอยางการรียนรูຌละขยายผลเปสู฿นปลงของกษตรกรละ฿ชຌประประยชน์ 
   2ีส ารวจละคัดลือกกลุมปງาหมาย฿นการประสานงานกับกลุมสมาชิกพืไอการอนุรักษ์
ละการ฿ชຌประยชน์พันธุ์กรรมพืช฿นรูปบบสหกรณ์  
 
 กิจกรรมทีไ 2.การบูรณาการหนวยงานพืๅนทีไ 
     การบูรณาการหนวยงานพืๅนทีไ ดยจัดประชุมชีๅจง ประชาสัมพันธ์ ครงการฯพืไอการ
ขับคลืไอนการด านินการตามครงการฯ฿หຌบรรลุตามวัตถุประสงค์ดย 
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    - รวมบูรณาการครงการฯ 
    - ฿หຌค าปรึกษา ฿หຌขຌอสนอนะนวทางการด านินงานครงการฯ 
    - ขับคลืไอนกิจกรรมกลุม฿นการอนุรักษ์ละการ฿ชຌประยชน์พันธุ์พืช เดຌกการพิไม
รายเดຌ/ลดรายจาย ดยสมาชิกมีสวนรวม฿นการปลูก การขยายผลพืไอน าเป฿ชຌประยชน์฿นการปรรูปปຓน
ผลิตภัณฑ์จ าหนายหรือปຓนหลงทองทีไยวชิงอนุรักษ์ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
   - ติดตามผลการด านินงาน 
 กิจกรรมทีไ3.การ ประสานงานกลุมอาชีพฯกลุมสมาชิกพืไอการอนุรักษ์ละการ฿ชຌประยชน์พันธุ์กรรมพืช 
   1ี จัดวทีลกปลีไยนรียนรูຌกีไยวกับอุดมการณ์หลักการละวิธีการสหกรณ์ การอนุรักษ์
ละ฿ชຌประยชน์พันธุกรรมพืชดย 
   - คัดลือกกษตรกรขຌารวมกิจกรรม เมนຌอยกวา 30 คน 
   - จัดวทีลกปลีไยนรียนรูຌกีไยวกับอุดมการณ์หลักการละวิธีการสหกรณ์ การอนุรักษ์
ละ฿ชຌประยชน์พันธุกรรมพืช 
   2ี ประสานงานกลุมอาชีพฯ กลุมสมาชิกพืไอการอนุรักษ์ละการ฿ชຌประยชน์พันธุ์กรรมพืช฿นรปูบบ
สหกรณ ์
   - จัดประชุมกลุมอาชีพฯกลุมสมาชิกพืไอการอนุรักษ์ละการ฿ชຌประยชน์พันธุ์กรรมพืช 
   - การนะน าสงสริมการด านินกิจกรรมกลุม    
 กิจกรรมทีไ 4.การจัดท าปลงสาธิต ิปลงรียนรูຌี 
   1ีส ารวจพันธุ์พืชทีไส าคัญของทຌองถิไน 
   2ี จัดการฝຄกอบรม฿หຌกกลุมสมาชิกทีไ ขຌารวมครงการ ทัๅ งทางภาคทฤษฎีละ
ภาคปฏิบัติกีไยวกับการบริหารจัดการกลุม฿นรูปบบสหกรณ์ การอนุรักษ์ละ฿ชຌประยชน์พันธุกรรมพืช การศึกษา
ดูงานละการจัดท าปลงสาธิต 
   3ี จัดท าปลงสาธิต ิปลงรียนรูຌี 
   - วางผังจัดท าปลงสาธิติปลงรียนรูຌีละการจัดท าปลงสาธิต รวบรวมพันธุ์พืชพืๅนถิไนทีไ
ส าคัญมาปลูกละบ ารุงรักษาเวຌดยสมาชิกมีสวนรวม฿นการปลูก พืไอปຓนตัวอยางการรียนรูຌละขยายผลเปสู฿น
ปลงของกษตรกรละ฿ชຌประประยชน์พรຌอมปງายครงการฯ    
 กิจกรรมทีไ 5.การขับคลืไอนกิจกรรมกลุม 
   1ี นะน าสงสริมการบริหารจัดการกลุม฿นรูปบบสหกรณ์ 
   2ี นะน าสงสริม การอนุรักษ์ละการ฿ชຌประยชน์พันธุ์พืช เดຌกการพิไมรายเดຌ        
ลดรายจาย ดยสมาชิกมีสวนรวม฿นการปลูก การขยายผลพืไอน าเป฿ชຌประยชน์฿นการปรรูปปຓนผลิตภัณฑ์
จ าหนายหรือปຓนหลงทองทีไยวชิงอนุรักษ์ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
 กิจกรรมทีไ6.การติดตามละรายงานผลการด านินงาน 
   - การจัดท าAction Plan 
   - การติดตามละรายงานผลการด านินงาน 
   - สรุปผลการด านินงาน  
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 ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ 
ํ. กษตรกร /สมาชิกสหกรณ์ กลุมกษตรกร ละ ประชาชนทัไวเป เดຌมีจิตส านึกมีความรูຌความ

ขຌา฿จมีสวนรวมสนองงานตามพระราชด าริ ฿นการอนุรักษ์พันธุ์พืช฿นทຌองถิไน฿หຌมีอยูตลอดเปมิ฿หຌสูญหายละรูຌจัก
฿ชຌประยชน์จากพันธุกรรมพืช ทัๅงปຓนการอนุรักษ์ทรัพยากรละสิไงวดลຌอม฿หຌสมบูรณ์อยางยัไงยืน 

2. กษตรกร /สมาชิกสหกรณ์ กลุมกษตรกร ละ ประชาชนทัไวเปมีความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไอง
อุดมการณ์ หลักการละวิธีการสหกรณ์ การอนุรักษ์ละการ฿ชຌประยชน์พันธุ์พืช ดยปรรูปปຓนผลิตภัณฑ์ตางโ
พืไอพิไมมูลคาชนสมุนเพรตางโ ปຓนการสรຌางอาชีพละรายเดຌอันจะท า฿หຌกษตรกรสมาชิกมีความปຓนอยูทีไดี  
ดยด านินกิจกรรมรูปบบสหกรณ์ 
  3. สริมสรຌางกระบวนการรียนรูຌ฿หຌคน฿นทຌองถิไนมีสวนรวม฿นการรักษาสมดุลระหวางการพัฒนา
ละการอนุรักษ์รวมถึงการฟຕนฟูพืไอ฿หຌกิดการพัฒนาอยางยัไงยืน 
                   4. กิดความรวมมือละการท างาน฿นชิงบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐละภาคประชาชน 
คะนนการประมินการจัดระดับผลการปฏิบัติงานของนิคมสหกรณ์ ประจ าปงบประมาณพ.ศ.โ5ๆเ 
นิคมสหกรณ์สระกຌว จังหวัดสระกຌวการจัดระดับผลการปฏิบัติงานของนิคมสหกรณ์ ดยประมินนิคมสหกรณ์
ภาย฿ตຌหลักกณฑ์การ  ประมินจ านวน ่ ขຌอ ดังนีๅ 
ขຌอ หมวดการ฿หຌคะนน คะนน ผลการ฿หຌคะนน 
แ การด านินงานดຌานจัดทีไดิน 

แ.แ ด านินการออก กสน.ใ ุ กสน.5 ลຌวสรใจตามผนทีไก าหนด 
แ.โ ด านินการกຌเขปัญหารืไองทีไดิน ชน ขຌอพิพาท รืไองรຌองรียน ลຌวสรใจภาย฿นพืๅนทีไ 
แ.ใ ด านินการสงสริมอาชีพ฿หຌกสมาชิกสหกรณ์ 

5เ 
20 
แ5 
แ5 

ไเ 
แเ 
แ5 
แ5 

โ การสงสริมพัฒนาสหกรณ์ทีไอยู฿นความรับผิดชอบ฿หຌผานกณฑม์าตรฐานละขຌารวม
ประกวดสหกรณ์ดีดน 
โ.แ ฿นรอบสองปบัญชียຌอนหลังสหกรณ์ทีไอยู฿นความรับผดิชอบผานกณฑ์มาตรฐาน 
โ.โ มสีวนรวมสงสริมนะน า฿หຌสหกรณ์ทีไอยู฿นความรับผิดชอบขຌารวมประกวดสหกรณ์
ดีดน 

ใเ 
 

แ5 
 

แ5 

แไ 
 

แเ 
 

ไ 
ใ การปฏิบัติงานปຓนเปตามผนงาน/ผนปฏิบัติงาน ิAction Planีทีไก าหนด แเ ่ 
ไ การ฿ชຌจายงบประมาณละสอดคลຌองกับผลการปฏิบตัิงาน แเ ่ 
5 การรายงานผลการด านินงาน/การรายงานขຌอมลูตามหนังสือสัไงการของกรม 

5.แ มรีายงานผลการด านินงาน฿หຌกรม 
5.โ มรีายงานขຌอมลูตามหนังสือสัไงการของกรม 

โเ 
แเ 
แเ 

โเ 
แเ 
แเ 

ๆ การบูรณาการการท างานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง แเ แเ 
็ ภูมิทัศน์ดยรอบบริวณนคิมละอาคารส านักงานนิคมสหกรณ์ แเ แเ 
่ นวคิดการริริไมด านินงาน 

่.แ พืไอการอนุรักษ์ละพัฒนาสิไงวดลຌอม ฿นขตปຆาพืๅนทีไปຆาเมຌสวนกลาง โเ% ละ฿น
ขตพืๅนทีไสงวนเวຌ พืไอกิจการนิคมสหกรณ ์
่.โ พืไอพิไมประสิทธิภาพการผลติ฿นขตนิคมสหกรณ ์
8.3 การดูลรักษาพืๅนทีไ฿นนิคมสหกรณ ์
่.ไ งานอืไนโ ทีไหในวาประยชน์฿นนิคมสหกรณ ์

ๆเ 
แ5 

 
แ5 
แ5 
แ5 

 

                                                                      รวม โเเ  
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ครงการฝຄกอบรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันนืไองมาจากพระราชด าริ สมดใจพระทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

฿นพืๅนทีไนิคมสหกรณ์สระกຌว  ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.โ5ๆเ 
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ครงการฝຄกอบรมสมาชิกสหกรณ์ขับคลืไอนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นขตนิคมสหกรณ์ ของ
นิคมสหกรณ์สระกຌว ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆเ 
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ครงการฝຄกอบรมสมาชิกสหกรณ์ขับคลืไอนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นขตนิคมสหกรณ์ ของ
นิคมสหกรณ์สระกຌว ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆเครัๅงทีไ โ 
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ครงการฝຄกอบรมสมาชิกสหกรณ์ขับคลืไอนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นขตนิคมสหกรณ์ ของ
นิคมสหกรณ์สระกຌว ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆเครัๅงทีไ ใ 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

ครงการอบรมนวทางการด านินงานครงการตลาดกลางกษตรกรของสหกรณ ์ิCo-op Markerี 
฿นพืๅนทีไนิคมสหกรณ์ ละพิไมประสิทธิภาพการจัดท าระบบตรวจสอบยຌอนกลับของสินคຌาสหกรณ์   

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆเ 
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ผลการด านินงานสงสริมสหกรณ์/กลุมกษตรกร ตามระบบ CPS 
ปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆเ 

 กลุมสงสรมิสหกรณ์ แ 
     พืๅนทีไอ าภอมืองสระกຌว  อ าภอขาฉกรรจ์  อ าภอวังนๅ ายใน  อ าภอวังสมบูรณ์   

ผลการด านินงานของสหกรณ์/กลุมกษตรกร ฿นรอบปบัญชีลาสุด 
 

ทีไ สหกรณ์/กลุมกษตรกร ปบัญช ี
จ านวน
สมาชกิ 
ิคนี 

ปริมาณธุรกิจ ิบาที ก าเร/ขาดทุน ิบาที ผลการจัด
มาตรฐาน 

อ าภอ มืองสระกຌว 
1 สกก.พืไอกษตรกรเทยต าบลสระ

ขวัญ จก. 30 ม.ย. 86 114,536.36 50,698.41 A 

2 สกก.คลองนๅ าขียว จก. 31 มี.ค. 1,202 12,567,248.90 486,466.57 A 
3 สกก.มืองสระกຌว  จก. 31 มี.ค 2,086 7,888,039.93 440,049.59 A 
4 สกก.พืไอการตลาดลูกคຌาธกส.

สระกຌว จก. 31 มี.ค 35,100 7,178,829.00 1,134,323.63 A 

5 สก.ชาวเรอຌอยสระกຌว จก. 31 พ.ค. 1,555 1,088,731.22 610,045.28  

6 สอ.สาธารณสุขสระกຌว จก. 31 ธ.ค. 1,378 22,764,825.23 15,080,634.20 A 
7 สอ.ครสูระกຌว จก. 30 ก.ย. 5,676 354,072,943.99 138,993,491.81 A 
8 สอ.ต ารวจภูธรจังหวัดสระกຌว จก. 30 ก.ย. 1,094 25,687,366.25 17,499,462.13 A 
9 สอ.กรมทหารราบทีไ 12 รักษา

พระองค์ จก. 30 ก.ย. 304 1,029,534,34 914,704.51 A 

10 สอ.ครือขายพัฒนาชีวิตครสูระกຌว 
จก. 30 ก.ย. 77 4,707,753.26 1,036,905.80 A 

11 สอ. ร.12 พัน 1 รอ. จก. 30 ก.ย. 376 2,454,241.74 2,314,732.50 A 
12 สหกรณ์บริการดินรถสระกຌว จ ากัด 31 ธ.ค. 176 458,696.03 (153,984.51) B 
13 สก.สตรีละยาวชนจังหวัด

สระกຌว จ ากดั 
31 มี.ค. 2,540 630,952.27 (63,907.12) B 

14 สกก.พืไอกษตรกรเทยอ าภอมือง
สระกຌว จ ากดั 

30 ม.ย. 189 267,443.64 58,632.28 
หยุด

ด านินการ 
15 กลุมกษตรกรท านาทายก 31 มี.ค.  188 378,000 13,407.64 ผาน 
16 กลุมกษตรกรท านาบຌานกຌง 31 มี.ค.  84 169,000 16,420.29 ผาน 
อ าภอ ขาฉกรรจ ์
1 สกก.ขาสามสบิ จ ากัด 31 มี.ค.  88 ้ไ5ุ้เเ 72ุ863.72 B 
2 สก.ผูຌ฿ชຌนๅ าสถานสีูบนๅ าดຌวยเฟฟງา

บຌานพระพลิง จ ากัด 
31 มี.ค.  200 ใโแุ่็แ 42ุ744.27 B 

ใ สกก.พืไอกษตรกรเทยขาฉกรรจ์ จ ากัด ใเ ม.ย. 138 แุโไๆุ็แไ.ไเ 2ุ3504.41 B 
4 กลุมกษตรกรท านาขาฉกรรจ ์ ใแ มี.ค.  50 ็โโุโไ่.5แ ใเุ่เโ.็โ ผาน 
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ทีไ สหกรณ์/กลุมกษตรกร ปบัญช ี
จ านวน
สมาชิก 
ิคนี 

ปริมาณธุรกิจ 
ิบาที 

ก าเร/ขาดทุน 
ิบาที 

ผลการจัด
มาตรฐาน 

อ าภอ วังนๅ ายใน 
1 สก.ประดิษฐกรรมเมຌจังหวัด

สระกຌว จก. 
ใแ มี.ค ไใ 5ุโ5เ.เแ โุใเไ.เไ B 

2  สหกรณ์การกษตรวังนๅ ายใน 
จ ากัด 

31 มี.ค 710 69,330,202.03 24902.65 A 

3  สหกรณ์การกษตรทุงมหาจรญิ 
จ ากัด 

31 มี.ค 159 3,800,249.37 14,999.77 B 

4 สกก.พัฒนาปຆาขาฉกรรจ-์นน
สาวอຌ 123  จ ากัด 

30 ม.ย. 365 4,743,704.84 -284,563.35 B 

5 สกก.ถาวรพัฒนาสระกຌว จ ากดั 
30 มิ.ย. 51  -12,015.75 

หยุด
ด านินการ 

6  สหกรณ์คนมวังสมบูรณ์ จ ากัด 31 ธ.ค. 46 4,5705,652.06 -439,665.44 B 
7 สหกรณ์คขุนสระกຌว นทพ. 

จ ากัด 
31 ธ.ค. 261 0.00 0.00 B 

8 สก.หัตถกรรมผลติภณัฑเ์มຌวังนๅ า
ยใน จก. 31 มี.ค 43 5,250.01 2,304.04 A 

9 กลุมกษตรกรท าเรวังนๅ ายใน 31 ธ.ค. 64 547,426.00 2,708.52 ผาน 
10 กลุมกษตรกรท าเรทุงมหาจรญิ 31 ม.ค. 214 475,000.00 45,723.25 ผาน 
11 กลุมกษตรกรท าเรตาหลัง฿น 31 ม.ค. 322 485,771.14 18.30 ผาน 
อ าภอ วังสมบูรณ ์
แ สก.ผูຌลีๅยงคนืๅอ-คขุนวัง

สมบูรณ์ จก. 
ใแ มี.ค ไแ5 โเๆ.่โ 206.82 B 

โ สก.วังทองมิตรกษตร จก. 30 ม.ย แไใ ็ุ้้่่.ไ้ 73ุ5้่.ไ้ B 
ใ สก.สวนยางพาราสระกຌว จก. ใแ มี.ค แเ็ แแใุโ้่.่โ ุ้่้แุ่เ่ B 
ไ สก.คหสถานทศบาลต าบลวัง

สมบูรณ์ จก. 31 ธ.ค. 267 1,675,000.00 68,658.82 B 

5 กลุมฯ ท านาวังสมบูรณ ์ ใแ มี.ค ใโ ใไุ่โแ็.5ไ ๆไุๆ5ใ.ใใ ผาน 
ๆ กลุมฯ ท าสวนวังสมบูรณ ์ ใแ มี.ค ่ใ ่เุ้แๆ.โใ ็ไุใโ้.เๆ ผาน 
็ กลุมฯ ท าเรวังทอง ใแ มี.ค ๆ่ โ็เุ่้เ.ไ้ โใเุโ็้.ไโ ผาน 
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ปัญหา/อุปสรรค฿นการด านนิงาน ขຌอสนอนะ/นวทางกຌเขปัญหาของสหกรณ์/กลุมกษตรกร 

ประภทสหกรณ์ ประดในปัญหาละอุปสรรคิดຌานสหกรณ์/สมาชิกี ขຌอสนอพืไอปรับปรุง กຌเข ละพัฒนา 
แ. สหกรณ์
การกษตร 

1.1 คณะกรรมการยังขาดความรูຌ ความขຌา฿จ
฿นดຌานการบริหารงานสหกรณ์ คุณสมบัติ
ของคณะกรรมการทีไจะขຌามาบริหารงาน
ยังเมพียงพอตอการบริหารงาน 

1.2 คณะกรรมการละสมาชิกสหกรณ์ ขาด
การมีสวนรวมละความมีวินัย สวน฿หญ
คิดหาตประยชน์สวนตน สวงหา
ผลประยชน์จากสหกรณ์ 

1.3 บทบาทหนຌาทีไของคณะกรรมการ฿นการมี
สวนรวม คณะกรรมการเมมีความพรຌอม 
เม฿หຌความรวมมือหากเมมีคาตอบทน 

1.4 สหกรณ์ขาดงินทุน฿นการบริหารงาน 
สหกรณ์มีทุนเมพียงพอ สงผล฿หຌการ
ด านินธุรกิจสหกรณ์ตกตไ า  

1.5 สหกรณ์เมมีส านักงานปຓนหลัก ปัญหา
ดຌานการจัดกใบอกสาร  

1.1 การคัดลือกคณะกรรมการขຌามา
ปฏิบัติงาน฿นการบริหารงานสหกรณ์ 
ควรมีการคัดลือกกรรมการทีมีความรูຌ
ความสามารถ มีความสียสละ มีความ
ซืไอสัตย์สุจริต ปຓนหลัก 

1.2 จัด฿หຌมีการจัดฝຄกอบรมคณะกรรมการ
พืไอ฿หຌสามารถถายทอดเปยังสมาชิก 
สรຌางความสามัคคีกสมาชิกสหกรณ์ 

1.3 คณะกรรมการควรมีการมอบหมาย
หนຌาทีไของคณะกรรมการเวຌอยาง
ชัดจน รัฐบาลควร฿หຌการชวยหลือ
ดຌานการจัดจຌางจຌาหนຌาทีไนืไองจาก
สหกรณ์บางหงปຓนสหกรณ์ขนาดลใก 

1.4 หาหลงงินทุนดอกบีๅยตไ า/ปลอด
ดอกบีๅยมา฿หຌกับสหกรณ์ฯ 

1.5 ควร฿หຌสหกรณ์จัดหาทีไตัๅงส านักงาน
ปຓนหลักหลง 

โ. สหกรณ์
ออมทรัพย์ 

1.6 ปัญหาสหกรณ์ขาดงินทุน฿นการ
ด านินงาน สหกรณ์เมมีงินทุนทีไพียงพอ
ตอความตຌองการของสมาชิก 

1.7 สมาชิกเมช าระหนีๅตามก าหนดระยะวลา 
ท า฿หຌสหกรณ์ขาดสภาพคลอง 

1.8 ปัญหาการทุจริตของจຌาหนຌาทีไสหกรณ์ 
ท า฿หຌสมาชิกขาดความศรัทธา฿นการ
ด านินงานสหกรณ์ 

โ.แ หาหลงงินทุนดอกบีๅยตไ า/ปลอด
ดอกบีๅยมา฿หຌสหกรณ์ฯ 

 
โ.โ คณะกรรมการด านินการตຌองขຌา฿จ
฿นบทบาทหนຌาทีไของตนอง฿ชຌอ านาจ
หนຌาทีไของตนอง฿หຌถูกตຌอง 
โ.ใ ฿หຌการศึกษาอบรมคณะกรรมการ
จຌาหนຌาทีไของสหกรณ์ละสมาชิกถึงสิทธิ
หนຌาทีไของตนอง 

ใ. สหกรณ์
บริการ 

1.9 คณะกรรมการด านินการ/จຌาหนຌาทีไของ
สหกรณ์ขาดความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไอง
อ านาจหนຌาทีไของตนองละยังหวัง
ผลประยชน์สวนตนมากกวาผลประยชน์
ของสหกรณ ์

แ.แเ สมาชิกขาดวินัยการงินท า฿หຌสหกรณ์ขาด
ความคลอง฿นการด านินธุรกิจ 

3.1 ควร฿หຌมีการจัดฝຄกอบรม
คณะกรรมการ/จຌาหนຌาทีไของ
สหกรณ์อยางขຌมขຌนละตอนืไอง 

3.2 จัดการฝຄกอบรม฿หຌกับสมาชิก฿หຌ
ความรูຌความขຌา฿จ฿นบทบาทละ
หนຌาทีไ฿นการปຓนสมาชิกสหกรณ์ 
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 กลุมสงสรมิสหกรณ์ โ 
พืๅนทีไอ าภออรัญประทศ อ าภอวัฒนานคร อ าภอตาพระยา อ าภอคกสูงละอ าภอคลองหาด 
 

ผลการด านินงานของสหกรณ์/กลุมกษตรกร ฿นรอบปบัญชีลาสุด 

ทีไ สหกรณ์/กลุมกษตรกร ปบัญชี จ านวน
สมาชิกิคนี ปริมาณธุรกิจ ิบาที ก าเร/ขาดทุนิบาที ผลการจัด

มาตรฐาน 
อ าภออรัญประทศ 
แ สอ.ต ารวจตะวนชายดนทีไ แโ จ ากัด ใเ ก.ย.  ็ใ่ ไเไุๆเโุแเไ.ไเ แุ้เ็็ุแ้5.5่ A 
โ สอ.กองพันทหารราบทีไ แโ พัน ใ รักษาพระองค์ จ ากัด ใเ ก.ย.  ็ไโ ใเุโ็ใุโๆเ.็ไ แุใโโุ5ใใ.ใๆ A 
ใ สอ.คายสุรสิงหนาท จ ากัด ใแ ธ.ค.  ไ้ใ แแเุแ้เุ5็ๆ.ใ่ ใุใ้เุ5็5.5ใ A 
ไ สหกรณ์การกษตรอรัญประทศ จ ากัด ใแ มี.ค.  ่้็ แแ็ุ็้ๆุ่แแ.โแ โ่แุ5็เ.โ้ A 
5 สหกรณ์การกษตรนิคมฯ คลองนๅ า฿ส จ ากัด ใแ มี.ค.   ใโุใ่เุเ็แ.ๆโ ้แๆุไ่็.่โ A 
ๆ สหกรณ์ศุภนิมิตอรัญประทศรวม฿จพัฒนา จ ากัด ใแ มี.ค.  โ่เ ไุแ้แุโ5้ แ่ไุเ็โ.5เ A 
็ สหกรณ์คหสถานชุมชนมืองอรัญประทศ จ ากัด ใเ ก.ย.  ็เ ไ5ุเเเ.เเ โุ5ใโ.โใ B 
่ สหกรณ์ดอกกຌวออร์คิด จ ากัด ใแ ม.ค.  ไเ - ิแ5็ุ่เเ.็้ี - 
้ กลุมกษตรกรผูຌลีๅยงสัตว์คลองนๅ า฿ส ใแ มี.ค.  ใ5 ไๆแุ5้โ.5ใ แแุแใ็.แเ ผาน 
แเ กลุมกษตรกรผูຌลีๅยงสัตว์ฟากหຌวย ใแ มี.ค.  แโไ แเแุเเเ.เเ ไโุเ้แ.็่ ผาน 
แแ กลุมกษตรกรผูຌลีๅยงสัตว์ทาขຌาม ใแ ธ.ค.  ไ5 ใแ็ุ็5เ.00 27,252.98 ผาน 
แโ กลุมกษตรกรผูຌลีๅยงสัตว์หนองสังข์ ใเ มิ.ย.  ่เ แุไไุ้5ไเ.เเ ็ๆุโเโ.5้ ผาน 
แใ กลุมกษตรกรผูຌลีๅยงสัตว์หันทราย ใเ มิ.ย.  โ5 ใใ5ุแเโ.เใ แแุๆเ็.ใ้ ผาน 
แไ กลุมกษตรกรผูຌลีๅยงสัตว์ทับพริก ใแ มี.ค.  ไใ 5โ5ุใ็เ.ไใ ใใุเใ้.ๆ่ ผาน 
แ5 กลุมกษตรกรผูຌลีๅยงสัตว์มืองเผ ใเ มิ.ย.  ๆไ แ5เุไ็้.ใโ แแุแแๆ.ใ5 ผาน 
แๆ กลุมกษตรกรผูຌลีๅยงสัตว์ปຆาเร ใเ มิ.ย.  ใเ ๆ้็ุใแแ.5ไ โ5ุ่โแ.่แ ผาน 
อ าภอวัฒนานคร 
17 สอ.กองพันทหารราบทีไ โ กรมทหารราบทีไ แโ รักษา

พระองค์ จ ากัด 
ใเ ก.ย.  ใโแ โๆุๆใเุแ้เ.แ้ แุแใเุ5ใโ.็้ A 

18 สหกรณ์การกษตรวัฒนานคร จ ากัด ใแ มี.ค.  แุใแใ แ็ๆุแไ็ุๆเเ.5ๆ ไ็ๆุเ้่.ๆแ A 
19 สหกรณ์การกษตรขาพรมสุวรรณ์ จ ากดั ใแ มี.ค.  ไ่ๆ ๆุใโไุ55ไ.เ่ ิ้่ใุ้เ้.โ็ี C 
20 สหกรณ์การกษตรหຌวยชัน จ ากัด ใแ มี.ค.  โใ5 ็่โุ้ใ็.แแ ไ5ุ่ๆโ.ไไ B 
21 สหกรณ์การกษตรขืไอนพระปรง จ ากัด ใแ ม.ค.  แแแ 5เุ้โ5เ.้ไ ิแไ5ุไโๆ.ๆเี B 
22 สหกรณ์การกษตรหนองนๅ า฿ส จ ากัด ใแ พ.ค.  ใแเ - - - 
23 สหกรณ์การกษตรทาชຌาง จ ากัด ใแ มี.ค.  ไ็ไ แุแ่ใุไ้เ.00 โุ้ๆใ.ใโ B 
24 สหกรณ์การกษตรคลองทราย จ ากัด ใแ มี.ค.     - 
25 สหกรณ์บริการดินรถวัฒนานคร จ ากัด ใแ ธ.ค.  5แ 5แุโเเ.00 ็ใุ่ไแ.้เ B 
26 กลุมกษตรกรผูຌท านาวัฒนานคร ใแ มี.ค.  แโเ   - 
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ทีไ สหกรณ์/กลุมกษตรกร ปบัญช ี
จ านวน
สมาชิก
ิคนี 

ปริมาณธุรกิจ 
ิบาที 

ก าเร/ขาดทุน
ิบาที 

ผลการจัด
มาตรฐาน 

อ าภอตาพระยา 
27 สหกรณ์การกษตรตาพระยา จ ากดั ใแ มี.ค.  แุใ็

ไ 
่ไุ้แแุ5ๆเุ.

96 
ิใ5ุ่้็็.โแี เมผาน 

28 สหกรณ์การกษตรทับทิมสยาม เใ 
จ ากัด 

ใเ ก.ย.  ่่ 5เุ้ๆๆ็.็โ ิไเโุไไ่.้โี B 

29 สหกรณ์การกษตรบຌานทัพเทย จ ากัด ใแ มี.ค.  โใ5 แุเโโุๆ็ใ 55ุๆเไ.ไแ B 
อ าภอคลองหาด 
30 สหกรณ์การกษตรบຌานขาดิน จ ากัด ใแ มี.ค. แ่่ ้ไแุ่โโ.00 5ุ้่่ๆ.่็ B 
31 สหกรณ์การกษตรทับทิมสยาม เ5 

จ ากัด 
31 ธ.ค. 131 1,782,693.32 ิใ5เุไ็ไ.่ไี B 

32 สหกรณ์การกษตรคลองหาด จ ากดั 31 ธ.ค. 5ใ่ ็เโุ็เ5.ไ5 ิแุเ่ไุ5้แ.ใเี C 
33 สหกรณ์ปาล์มนๅ ามันสระกຌว จ ากดั ใแ ก.ย. แโ่ แ็โุ้็่.เเ 5ุแ้้.็ๆ เมผาน 
34 สหกรณ์ดินรถชายดนคลองหาด 

จ ากัด 
ใแ พ.ค. แใ็ ็เุเเเ.เเ โุ5็โ.็้ - 

35 กลุมกษตรกรท าเรเทยอุดม ใแ ม.ค. ่ใ โโโุ้เเ.เเ แุ่้แ่.ๆ5 ผาน 

 
 ผลการขຌานะน า สงสริมสหกรณ์ละกลุมกษตรตามระบบการสงสริมสหกรณ์ ิCPSี 

1. สหกรณ์การกษตรต าบลหนองนๅ า฿ส  จ ากัด ซึไงหยุดด านินธุรกิจ กลับมาด านินธุรกิจตอ 
2. สหกรณ์฿นพืๅนทีไดูลรับผิดชอบละด านินธุรกิจสามารถจัดประชุม฿หญสามัญประจ าป เดຌ

รຌอยละ ่่.โไ 
3. สหกรณ์ขຌารวมครงการสงสริมธรรมาธิบาล฿นสหกรณ์ จ านวน 5 หง 
4. สหกรณ์การกษตรวัฒนานคร จ ากัด ขຌารวมครงการขายขຌาวชุมชน฿หຌผูຌมีรายเดຌนຌอย 

ประจ าป โ55่ 
5. สหกรณ์/กลุมกษตรกรขຌารวมครงการลดภาระหนีๅกษตรกรรายยอยละยากจนผาน

สหกรณ์/กลุมกษตรกร จ านวน 5 หง 
 

 ปัญหา/อุปสรรค฿นการด านินงานของสหกรณ์/กลุมกษตร 
- จຌาหนຌาทีไสหกรณ์หลายหง ยังตຌองเดຌรับการชวยหลือจากจຌาหนຌาทีไสงสริมสหกรณ์฿น

การชวยหลือนะน า฿นการจัดท าบัญชี 
- กลุมกษตรกรทุกหง เมมีจຌาหนຌาทีไ฿นการจัดท าขຌอมูล ละการจัดบัญชี ละเมมีความรูຌ 

ซึไงจຌาหนຌาทีไสงสริมสหกรณ์ปຓนผูຌชวยหลือนะน า฿นการจัดท าบัญชี งบการงิน ละ
ขຌอมูลตางโ  
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 ขຌอสนอนะ/นวทางกຌเขปัญหา 
- ฿หຌความรูຌรืไองการจัดท าบัญชี ละงบการงินกับจຌาหนຌาทีไสหกรณ์ ส าหรับคระกรรมการ

สหกรณ์/กลุมกษตรกรทีไยังเมมีจຌาหนຌาทีไ 
 

 สหกรณ์/กลุมกษตรกรทีไมีผลการด านินงานดน 
- สหกรณ์การกษตรบຌานขาดิน จ ากัด เดຌรับรางวัลครงการขับคลืไอนปรัชญาศรษฐกิจ

พอพียง ประจ าป โ55่ จากกรมสงสริมสหกรณ์ 
- สหกรณ์ออมทรัพย์คายสุรสิงหนาท จ ากัด เดຌรับปຓนสหกรณ์ดี ดนระดับจังหวัด 

ปงบประมาณ โ55่ 
- กลุมกษตรกรผูຌ ลีๅยงสัตว์หนองสังข์  เดຌรับปຓนกลุมกษตรกรดี ดนระดับจังหวัด 

ปงบประมาณ โ55่ 
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ผลการด านินงานครงการส าคัญ 
ปงบประมาณ โ5ๆเ 

 
1. ครงการประชุมชิงปฏิบตัิการรวมกับผูຌทนสหกรณ์฿นพืๅนทีไครงการพัฒนาพืๅนทีไราบชิงขา

จังหวัดสระกຌว-ปราจีนบุรี อันนืไองมาจากพระราชด าริ ิวทีชาวบຌานี  
 ปງาหมาย/ตัวชีๅวัด  

 คณะกรรมการ จຌาหนຌาทีไละผูຌน ากลุมสมาชิก สหกรณ์การกษตรคลองทราย จ ากัดุ 
สหกรณ์การกษตรทาชຌาง จ ากัดุ สหกรณ์การกษตรหຌวยชัน จ ากัด ละสหกรณ์
การกษตรขาพรมสุวรรณ์ จ ากัด รวม ไ หง โ ละ 5เ คน รวม โเเ คน 

 กิจกรรม/งานทีได านินการ : จัดประชุมชิงปฏิบัติการรวมกับผูຌทนสหกรณ์ ฿หຌความรูຌระบบ
สหกรณ์ละการน าระบบสหกรณ์เป฿ชຌ฿นการกຌปัญหาความปຓนอยู฿นชุมชน ละพืไอการ
บริหารจัดการสหกรณ์฿หຌมีประสิทธิภาพมากขึๅน 

 ผลส ารใจของงาน  : สหกรณ์มีนวทาง฿นการบริหารจัดการองค์การพืไอพัฒนา฿หຌมี
ประสิทธิภาพ ละกิดความชืไอมัไน฿นระบบสหกรณ์ละขຌามามีสวนรวม฿นขบวนการ
สหกรณ์มากขึๅน 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

จຌาหนຌาทีไสงสริม฿หຌความรูຌระบบสหกรณ์ นวทางการ
พัฒนาระบบสหกรณ์  

ผูຌทนสหกรณ์ มีสวนรวม฿นการวางทางการพัฒนาระบบสหกรณ์ 
ตามนวทางของชุมชนละความตຌองการของสมาชิก 
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โ. ครงการขับคลืไอนตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
 ปງาหมาย/ตัวชีๅวัด กลุมปງาหมาย 2  หง คือ สหกรณ์การกษตรบຌานขาดิน จ ากัด  

ละกลุมกษตรกรผูຌลีๅยงสัตว์ทับพริก หงละ โเ คน รวม ไเ คน 
 กิจกรรม/งานทีได านินการ : จัดประชุมชิงปฏิบัติการรวมกับสหกรณ์/กลุมกษตรกร

ปฏิบัติตามผนการประยุกต์฿ชຌปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง  ละด านินกิจกรรมตาง 
โ ทีไสอดคลຌองกับศรษฐกิจพอพียง ทัๅงยังมีการบริหารจัดการดย฿ชຌหลักปรัชญาของ
ศรษฐกิจพอพียง 

 ผลส ารใจของงาน : สหกรณ์/กลุมกษตรกร เดຌน าความรูຌเปประยุกต์฿ชຌตามนวทาง
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ละน าเป฿ชຌ฿นการด านินชีวิตประจ าวัน พืไอสรຌางความ
ขຌมขใง฿หຌกับชุมชนตอเป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

วิทยากร:จากส านกังานทีไดินจังหวัดสระกຌว ฿หຌความรืไองการจัดการดิน
สืไอมสภาพ  ละการปลูกพืช฿หຌหมาะกับสภาพดิน 
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ใ. ครงการฝຄกอบรมผูຌน าชุมชนภาคประชาชน จังหวัดสระกຌว ประจ าป โ5ๆเ 
 ปງาหมาย/ตัวชีๅวัด  

- คณะกรรมการหมูบຌ าน ผูຌน าชุมชน฿นหมูบຌ าน จ านวน  5 อ าภอ โ ละ             
ไ หมูบຌาน โ ละ โเ คน รวม ไเเ คน 

- ขับคลืไอนวาระหงชาติดຌานการสหกรณ์ยุทธศาสตร์ ทีไ โ   
 กิจกรรม/งานทีได านินการ : .จัดอบรม฿หຌความรูຌกีไยวกับอุดมการณ์ หลักการ ละ

วิธีการสหกรณ์ พืไอ฿หຌชุมชนเดຌมีการน ากิจกรรม฿นระบบสหกรณ์เป฿ชຌ฿นการด านิน
ชีวิตละพัฒนาชุมชน ละกิดการรวมกลุม฿หຌสอดคลຌองกับภูมิปัญญา กຌเขปัญหาคน
฿นชุมชนทางศรษฐกิจละสังคม 

 ผลส ารใจของงาน : ผูຌขຌารวมอบรมมีความรูຌ ความขຌา฿จรืไองระบบสหกรณ์พิไมขึๅน
รຌอยละ ้ไ ชุมชน/หมูบຌานมีการน าวิธีการสหกรณ์มา฿ชຌ฿นกิจกรรม฿นการพัฒนา
หมูบຌาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จຌาหนຌาทีไสงสริมสหกรณ์ ถายทอดความรูຌกีไยวกับอุดมการณ์ หลักการ 
ละวิธกีารสหกรณ์ พืไอน าเปประยุกต์฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวันละน าเป

พัฒนากิจกรรมของชุมชน 
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ไ.ครงการครงการฝຄกอบรมบุคลากร฿นขบวนการสหกรณ์ส าหรับประธานกลุม/ 
    ลขานาการกลุมประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 25ๆเ 

 ปງาหมาย/ตัวชีๅวัด ผูຌน าสหกรณ์ จ านวน แใ สหกรณ์ แใไ กลุมสมาชิก รวม โๆ่ 
คน 

 กิจกรรม/งานทีได านินการ : .จัดอบรม฿หຌความรูຌกีไยวกับอุดมการณ์ หลักการ ละ
วิธีการสหกรณ์ พืไอ฿หຌชุมชนเดຌมีการน ากิจกรรม฿นระบบสหกรณ์เป฿ชຌ฿นการด านิน
ชีวิตละพัฒนาชุมชน ละกิดการรวมกลุม฿หຌสอดคลຌองกับภูมิปัญญา กຌเขปัญหาคน
฿นชุมชนทางศรษฐกิจละสังคม 

 ผลส ารใจของงาน : ผูຌขຌารวมอบรมมีความรูຌ ความขຌา฿จรืไองระบบสหกรณ์พิไมขึๅน
รຌอยละ ้ไ จากการท าบบทดสอบ ละชุมชน/หมูบຌานมีการน าวิธีการสหกรณ์มา฿ชຌ
฿นกิจกรรม฿นการพัฒนาหมูบຌาน 

 พืไอปຓนขับคลืไอนวาระหงชาติดຌานการสหกรณ์ยุทธศาสตร์ ทีไ โ   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ถายทอดฯ ทีไ ไ รวมป็นวิทยากร฿นถายทอดความรูຌกีไยวกับ
อุดมการณ์ หลักการ ละวธิีการสหกรณ์ พืไอน าเปประยกุต์฿ชຌ฿น

ชีวิตประจ าวันละน าเปพัฒนากจิกรรมของชุมชน 
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5.ครงการกิจกรรมสรຌางความขຌมขใง฿หຌกับกลุมกษตรกรผูຌลีๅยงสัตว์หนองสังข์  
    ปงบประมาณ โ55่ 

 ปງาหมาย : กลุมกษตรกรผูຌลีๅยงสัตว์หนองสังข์ อ าภออรัญประทศ จังหวัดสระกຌว 
 กิจกรรม/งานทีได านิน : สงสริมความรูຌ ความขຌา฿จ฿นการประยุกต์การประกอบอาชีพ 

ละพืไอสรຌางการมีสวนรวมของสมาชิก฿นการพัฒนาองค์กร฿หຌกิดความขຌมขใงละยัไงยืน 
 ประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับ : สมาชิกมีความรูຌความขຌา฿จ฿นการบริหารงานกลุมกษตรกร

มากขึๅน มีความรูຌดຌานการขຌาหาหลงงินทุนทีไมีตຌนทุนตไ า ละชวย฿นการสรຌางอาชีพสริม
พิไมรายเดຌมากขึๅน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรม฿หຌความรูຌสมาชิก 

กลุมกษตรกรจัดท ารงกใบปุ๋ย 
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   นิคมสหกรณ์วังนๅ ายใน 
        พืๅนทีไอ าภอวังนๅ ายใน  อ าภอวังสมบูรณ์ 
 

ผลการด านินงานของสหกรณ์/กลุมกษตรกร ฿นรอบปบัญชีลาสุด 
 

ทีไ สหกรณ์/กลุมกษตรกร ปบัญชี จ านวน
สมาชิก ิคนี ปริมาณธุรกิจ ิบาที ก าเร/ขาดทุน 

ิบาที 
ผลการจัด
มาตรฐาน 

อ าภอ วังนๅ ายใน   
1 สหกรณ์นิคมวังนๅ ายในหนึไง  จ ากัด 31 มี.ค. ของทุกป ใุ็ๆเ โุ5เเุแแๆ.เ่ ใเเุเ5โ.เ็ A 

2 สหกรณ์นิคมวังนๅ ายในสอง  จ ากัด 31 มี.ค. ของทุกป โุใใโ แ5ุ่5ใุ5ๆๆ.็เ ิโุโ้แุไใแ.็เ) B 

อ าภอ วังสมบูรณ์ 
แ สหกรณ์คนมวังนๅ ายใน จ ากัด        31 ธ.ค.ของทุกป 869 2ุ็เๆุ่้เุโใไ.ใ่ ๆ5ุโๆ็ุโเใ.แแ A 
โ สหกรณ์ออมทรัพย์จຌาหนຌาทีไสหกรณ์

คนมวังนๅ ายใน จ ากัด 
ใแ ธ.ค.ของทุกป 551       ๆุๆใ5ุ้ใๆ.5แ     ๆ่็ุโใโ.แไ B 

ใ ชุมนุมสหกรณ์ผูຌลีๅยงคนมละปร
รูปผลิตภัณฑ์คนมิโเแเี จ ากัด 

ใแ ธ.ค.ของทุกป 20 สหกรณ์ ้เุใเเ แโุโไเ B 

 
- ผลการขຌานะน า สงสริมสหกรณ์ละกลุมกษตรกรตามระบบการสงสริมสหกรณ์ (CPS)     
   นิคมสหกรณ์วังนๅ ายใน  รับผิดชอบพืๅนทีไอ าภอวังนๅ ายในละอ าภอวังสมบูรณ์ มีสหกรณ์฿นความ
รับผิดชอบทัๅงหมด 5 หง คือสหกรณ์นิคมวังนๅ ายในหนึไง จ ากัด ุสหกรณ์นิคมวังนๅ ายในสอง จ ากัด        สหกรณ์
คนมวังนๅ ายใน จ ากัดุ  สหกรณ์ออมทรัพย์จຌาหนຌาทีไสหกรณ์คนมวังนๅ ายใน จ ากัดุ ชุมนุมสหกรณ์ผูຌลีๅยงคนมละ
ปรรูปผลิตภัณฑ์คนมิโเแเี จ ากัด ผลการขຌานะน า฿นภาพรวม พบวาสหกรณ์฿นพืๅนทีไรับผิดชอบปຓนสหกรณ์
ขนาดกลางละขนาด฿หญ สามารถด านินการบริหารจัดการสหกรณ์เดຌปຓนอยางดี 
ตเดຌสงสริมนะน า สหกรณ์ทีไอยู฿นความรับผิดชอบ ดังตอเปนีๅ 
 แ.นะน า฿หຌด านินการตามระบียบขຌอบังคับของสหกรณ์ สงผล฿หຌสหกรณ์฿นความรับผิดชอบปฏิบัติตาม
ระบียบขຌอบังคับของสหกรณ์  
 โ.นะน า฿หຌสหกรณ์ด านินการตามวิธีปฏิบัติทางบัญชี ตามทีไกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะน าอยาง
ครงครัด ท า฿หຌสหกรณ์฿นความรับผิดชอบเมมีงินสดขาดบัญชี 
 ใ.นะน า฿หຌสหกรณ์ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ โ5ไโ  สงผล฿หຌสหกรณ์฿นความรับผิดชอบ ยัง
เมมีสหกรณ์฿ด กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ โ5ไโ 
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- ปัญหำ/อุปสรรค฿นกำรด ำนินงำนของสหกรณ์/กลุมกษตรกร 
   นืไองจาก สหกรณ์฿นความรับผิดชอบดยสวน฿หญป็นสหกรณ์ขนาดกลางละขนาด฿หญ                             
มีความสามารถ฿นการบริหารจัดการสหกรณ์เดຌป็นอยางดี  ตยังตຌองปรับปรุง฿นรืไองศักยภาพของจຌาหนຌาทีไ
สหกรณ฿์นดຌานความรูຌกีไยวกับการสหกรณ์ นืไองจากการด านินธุรกิจของสหกรณ์มีความตกตางจากธุรกิจ
ดยทัไวเป จึงจ าป็นทีไจຌาหนຌาทีไของสหกรณ์จะตຌองมีความรูຌความขຌา฿จทีไถูกตຌองชัดจน พืไอชวย฿หຌ                    
การด านินงานของสหกรณ์สอดคลຌองกับอุดมการณ์   หลักการละวิธีการสหกรณ์ 

- ขຌอสนอแนะ/ แนวทำงแกຌเขปัญหำ 

   สหกรณ์สามารถ฿หຌทุนศึกษาอบรมกจຌาหนຌาทีไดย฿ชຌทุนการศึกษาอบรมของสหกรณ์ พืไอพิไมความรูຌ 
ดຌานการสหกรณ์กจຌาหนຌาทีไของสหกรณ์ 
 

   นิคมสหกรณ์สระกຌว 
        พืๅนทีไ ต าบลศาลาล าดวน อ าภอมืองสระกຌว 
 

ผลการด านินงานของสหกรณ์/กลุมกษตรกร ฿นรอบปบัญชีลาสุด 
 

ทีไ สหกรณ์/กลุมกษตรกร ปบัญชี จ านวนสมาชิก 
ิคนี ปริมาณธุรกิจ ิบาที ก าเร/ขาดทุน 

ิบาที 
ผลการจัด
มาตรฐาน 

อ าภอ มืองระกຌว   
1 สหกรณ์นิคมสระกຌว  จ ากัด 31 มี.ค. ของทุกป 5ุ006 ไ5ุใ5เุไใโ.ๆ5 215ุ790.99 B 

 

- ผลการขຌานะน า สงสริมสหกรณ์ละกลุมกษตรกรตามระบบการสงสริมสหกรณ์ (CPS)     
   นิคมสหกรณ์สระกຌว รับผิดชอบสหกรณ์ แ หง ผลการขຌานะน า฿นภาพรวม พบวาสหกรณ์฿นพืๅนทีไ
รับผิดชอบปຓนสหกรณ์ขนาด฿หญ สามารถด านินการบริหารจัดการสหกรณ์เดຌปຓนอยางดี 
ตเดຌสงสริมนะน า สหกรณ์ทีไอยู฿นความรับผิดชอบ ดังตอเปนีๅ 
 แ.นะน า฿หຌด านินการตามระบียบขຌอบังคับของสหกรณ์ สงผล฿หຌสหกรณ์฿นความรับผิดชอบปฏิบัติตาม
ระบียบขຌอบังคับของสหกรณ์  
 โ.นะน า฿หຌสหกรณ์ด านินการตามวิธีปฏิบัติทางบัญชี ตามทีไกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะน าอยาง
ครงครัด ท า฿หຌสหกรณ์฿นความรับผิดชอบเมมีงินสดขาดบัญชี 
 ใ.นะน า฿หຌสหกรณ์ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ โ5ไโ  สงผล฿หຌสหกรณ์฿นความรับผิดชอบ ยัง
เมมีสหกรณ์฿ด กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ โ5ไโ 
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สรุปผลการด านินงานละการบิกจายงบประมาณ 1 

ตามผนปฏิบัติงาน ิAction Planี 2 

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆเ 3 
 4 

5 

ผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
ปງาหมาย 
ิหนวยนับี 

ผลการด านินงาน 
งบประมาณ 

ทีไเดຌรับ 
จัดสรรือนพิไม 

ผลการบิกจาย หมายหตุ
ประกอบ 

หนวยนับ รຌอยละ บาท บาท รຌอยละ 
ผนงาน พืๅนฐานดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขันของประทศ 
   กิจกรรมหลัก การพัฒนาทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร แ กิจกรรม แ กิจกรรม แเเ ่ไุ่เเ.00 ่ไุ่เเ.00 100  

   แ กิจกรรมรอง รายจายพืไอการลงทุนดຌานทคนลยีสารสนทศ 1 งาน แ งาน แเเ ่ไุ่เเ.00 ่ไุ่เเ.00 100  
   กิจกรรมหลัก สงสรมิละพัฒนาสหกรณ์ละกลุมกษตรกรสูความ
ขຌมขใง แ กิจกรรม แ กิจกรรม แเเ ๆโุ้โเเ.เเ ๆโุ้โเเ.เเ แเเ  

   แ กิจกรรมรอง รายจายพืไอการลงทุนละสิไงกอสรຌาง แ งาน แ งาน แเเ ๆโุ้โเเ.เเ ๆโุ้โเเ.เเ แเเ  
   กิจกรรมหลัก บุคลากรกรมสงสริมสหกรณ์  ใ กิจกรรม ใ กิจกรรม แเเ ใุ็เุ้โ5ๆ.เเ ใุ็เุ้โ5ๆ.เเ แเเ  
   แ กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมสงสรมิสหกรณ์  แไ อัตรา แไ อัตรา แเเ ใุแุ้่เแเ.เเ ใุแุ้่เแเ.เเ แเเ  

   โ กิจกรรมรอง  คาชาบຌาน แใ อัตรา แใ อัตรา แเเ ใ่แุ่เ่.เเ ใ่แุ่เ่.เเ แเเ  
   ใ กิจกรรมรอง  ประกันสังคม แไ อัตรา แไ อัตรา แเเ แโุ้ไใ่.เเ แโุ้ไใ่.เเ แเเ  
   กิจกรรมหลัก สงสรมิละพัฒนาสหกรณ์ละกลุมกษตรกรสูความ
ขຌมขใง แเ กิจกรรม แเ กิจกรรม แเเ ไุ็ใเุใใไ.เเ ไุ็ใเุใใไ.เเ แเเ  

  แ กิจกรรมรอง พัฒนาสหกรณ์ปราดปรืไอง ็เ ราย ็เ ราย แเเ ใไุๆเเ.เเ ใไุๆเเ.เเ แเเ  
  โ กิจกรรมรอง สงสริมสหกรณ/์กลุมกษตรกรตามระบบCPS ่ๆ หง ่ๆ หง แเเ ใุโแเุ็่เ.เเ ใุโแเุ็่เ.เเ แเเ  
  3 กิจกรรมรอง ก ากับ ดูล คุຌมครองระบบสหกรณ์  โไ หง โไ หง แเเ ่ๆุ็เเ.เเ ่ๆุ็เเ.เเ แเเ  
  ไ กิจกรรมรอง ครงการกษตรทฤษฎี฿หม แ งาน แ งาน แเเ ใ5ุ5เเ.เเ ใ5ุ5เเ.เเ แเเ  
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ผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
ปງาหมาย 
ิหนวยนับี 

ผลการด านินงาน 
งบประมาณ 

ทีไเดຌรับ 
จัดสรรือนพิไม 

ผลการบิกจาย หมาย
หตุ

ประกอบ หนวยนับ รຌอยละ บาท บาท รຌอยละ 
   5 กิจกรรมรอง ครงการสินชืไอพืไอรวบรวมขຌาว ปโ55้/ๆเ  แ งาน แ งาน แเเ โ็ุใเเ.เเ โ็ุใเเ.เเ แเเ  
   ๆ กิจกรรมรอง ครงการขับคลืไอนปรัชญา฿นขตนิคมสหกรณ ์ แ งาน แ งาน แเเ แไเุ้เเ.เเ แไเุ้เเ.เเ แเเ  
   ็ กิจกรรมรอง ครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์วางผนทางการงิน
รุน โ 

แ งาน แ งาน  แเเ โใุ้ๆเ.เเ โใุ้ๆเ.เเ   แเเ  

   ่ กิจกรรมรอง ครงการสรมิสรຌางคุณภาพการ฿หຌบริการของสหกรณ์
บริการ แ งาน แ งาน แเเ ไุ่เเเ.เเ ไุ่เเเ.เเ แเเ  

   ้ กิจกรรมรอง ครงการประชุมคณะกรรมการกลางระดับอ าภอละ
จังหวัด 

แ งาน แ งาน แเเ ใแุ้เเ.เเ ใแุ้เเ.เเ แเเ  

   แเ กิจกรรมรอง นอกผนงาน คา฿ชຌจายดินทางเปราชการ แ งาน แ งาน แเเ แุเ้เุๆ้ไ.เเ แุเ้เุๆ้ไ.เเ แเเ  
   กิจกรรมหลัก สริมสรຌางสนับสนุนความขຌมขใงสหกรณ์/กลุม
กษตรกร โ กิจกรรม โ กิจกรรม แเเ ๆใ,็เเ.เเ ๆใ,็เเ.เเ แเเ  

   แ กิจกรรมรอง  การออกหนังสือรับรองการท าประยชน์ทีไดินของนิคม
สหกรณ ์

ไใเเ เร แ5เเ เร ใไ.่่ โุ้โเเ.เเ โุ้โเเ.เเ แเเ  

   โ กิจกรรมรอง  สรຌางความขຌมขใง฿หຌกับกลุมกษตรกรพืไอขຌาถึง
หลงงินทุนฯ 

แโ หง แโ หง แเเ ใไุ5เเ.เเ ใไุ5เเ.เเ แเเ  

   กิจกรรมหลัก การจัดงานมหกรรมสินคຌาสหกรณ์ ใ กิจกรรม ใ กิจกรรม แเเ แ็โ,ไๆเ.เเ แ็โ,ไๆเ.เเ แเเ  
   แ กิจกรรมรอง  ครงการจัดงาน สินคຌาสหกรณเ์ทย ้ อ าภอ ้ อ าภอ แเเ ้เุเเเ.เเ ้เุเเเ.เเ แเเ  
   โ กิจกรรมรอง  กิจกรรมสินคຌาชุมชน แ งาน แ งาน แเเ 5เุเเเ.เเ 5เุเเเ.เเ แเเ  
   ใ กิจกรรมรอง  จัดทีไดิน฿นพืๅนทีไนิคมสหกรณ ์ แ หง แ หง แเเ ใโุไๆเ.เเ ใโุไๆเ.เเ แเเ  
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 

ผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
ปງาหมาย 
ิหนวยนับี 

ผลการด านินงาน 
งบประมาณ 

ทีไเดຌรับ 
จัดสรรือนพิไม 

ผลการบิกจาย หมายหตุ
ประกอบ 

หนวยนับ รຌอยละ บาท บาท รຌอยละ 
   กิจกรรมหลัก พัฒนาความขຌมขใงสหกรณ์ภาคการกษตรละกลุม
กษตรกร ไ กิจกรรม ไ กิจกรรม แเเ ้,5แเ,็5เ.เเ ้,5แเ,็5เ.เเ แเเ  

   แ กิจกรรมรอง  สรຌางครือขายพัฒนาการผลิตการตลาดสินคຌากษตร
มันส าปะหลัง แ งาน แ งาน แเเ ุ้้เเเ.เเ ุ้้เเเ.เเ แเเ  

   โ กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสินคຌาขຌาวพดลีๅยง
สัตว์มุงสูความยัไงยืน 

แ งาน แ งาน แเเ ใุๆเเ.เเ ใุๆเเ.เเ แเเ  

   ใ กิจกรรมรอง  พัฒนาการด านินงานธุรกิจละสินคຌาสหกรณ์ผูຌลีๅยงค
นม ภาย฿ตຌการชืไอมยง โ หง โ หง แเเ ุ่่เเ.เเ ุ่่เเ.เเ แเเ  

   ไ กิจกรรมรอง พิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผักปลอดภยั฿น
สหกรณ์ละกลุมกษตรกร ป โ5ๆเ 

โ หง โ หง แเเ แ่โุๆเเ.เเ แ่โุๆเเ.เเ แเเ  

   กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพสมาชกิสหกรณ์ละกลุมกษตรกร แ กิจกรรม แ กิจกรรม แเเ โเุ่เเ.เเ โเุ่เเ.เเ แเเ  
   แ กิจกรรมรอง ครงการสนับสนุนศูนย์รียนรูຌการพิไมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคຌากษตร โ หง โ หง แเเ โเุ่เเ.เเ โเุ่เเ.เเ แเเ  

ผนงานยุทธศาสตร์ิAgendaี        
   กิจกรรมหลัก การพัฒนาอันนืไองมาจากพระราชด าริ  ๆ กิจกรรม ๆ กิจกรรม แเเ แุใ้ใุโ่เ.เเ แุใ้ใุโ่เ.เเ แเเ  
   แ กิจกรรมรอง  ครงการคลินกิกษตรคลืไอนทีไ ไ ครัๅง ไ ครัๅง แเเ โุ่่เเ.เเ โุ่่เเ.เเ แเเ  
   โ กิจกรรมรอง  ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ไ ครัๅง ไ ครัๅง แเเ ่ๆุ่เเ.เเ ่ๆุ่เเ.เเ แเเ  
   ใ กิจกรรมรอง ครงการอันนืไองมาจากพระราชด าร ิ ่ หง ่ หง แเเ ๆ้็ุโ่เ.เเ ๆ้็ุโ่เ.เเ แเเ  
   ไ กิจกรรมรอง ครงการสงสรมิสหกรณ์ตามพระราชด าริสมดใจ
พระทพฯ 

แแ หง แแ หง แเเ 5เไุ5เเ.เเ 5เไุ5เเ.เเ แเเ  
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

ผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
ปງาหมาย 
ิหนวยนับี 

ผลการด านินงาน 

งบประมาณ 
ทีไเดຌรับ 

จัดสรรือน
พิไม 

ผลการบิกจาย หมายหตุ
ประกอบ 

หนวยนับ รຌอยละ บาท บาท รຌอยละ 
   5 กิจกรรมรอง ครงการสงสริมสหกรณ์พียงหลวง แ หง แ งาน แเเ แเุไเเ.เเ แเุไเเ.เเ แเเ  
   ๆ กิจกรรมรอง  ครงการจัดตรียมสถานที฿นพระราชพิธี
ถวายพระพลิงพระบรมศพ 

แ งาน แ งาน แเเ 55ุเเเ.เเ 55ุเเเ.เเ แเเ  

   กิจกรรมหลัก ขับคลืไอนปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง แ กิจกรรม แ กิจกรรม แเเ ่ไโุ้5ใ.เเ ่ไโุ้5ใ.เเ แเเ  
   แ กิจกรรมรอง  ครงการขับคลืไอนปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง฿นขตนิคมสหกรณ์ โ หง โ หง แเเ ่ไโุ้5ใ.เเ ่ไโุ้5ใ.เเ แเเ  

   กิจกรรมหลัก ตลาดกษตรกรของสหกรณ์/กลุมกษตรกร โ กิจกรรม โ กิจกรรม แเเ ไุ่้เเเ.เเ ไุ่้เเเ.เเ แเเ  
   แ กิจกรรมรอง  ครงการตลาดกษตรกร โ หง โ หง แเเ ใโโุโเเ.เเ ใโโุโเเ.เเ แเเ  
   โ กิจกรรมรอง  ครงการสงสริมตลาดละพัฒนากษตรกร แ หง แ หง แเเ แๆ็ุๆเเ.เเ แๆ็ุๆเเ.เเ แเเ  
   กิจกรรมหลัก สนับสนุนสหกรณ์ป็นผูຌขายสินคຌากษตรกรราย
฿หญ ใ กิจกรรม ใ กิจกรรม แเเ ๆ5ุ5เเ.เเ ๆ5ุ5เเ.เเ แเเ  

   แ กิจกรรมรอง  ครงการพิไมประสิทธิภาพการด านินธุรกิจ
จัดหาสินคຌามาจ าหนาย 

แ หง แ หง แเเ 5ุใเเ.เเ 5ุใเเ.เเ แเเ  

  โ กิจกรรมรอง  ครงการยกระดับธุรกิจรวมซืๅอ-รวมขายของ
กลุมกษตรกร แ งาน แ งาน แเเ แไุ่เเ.เเ แไุ่เเ.เเ แเเ  

 ใ กิจกรรมรอง  ครงการสงสริมการกษตรบบปลง฿หญ ไ ปลง ไ ปลง แเเ ไ5ุไเเ.เเ ไ5ุไเเ.เเ แเเ  
   กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์รียนรูຌการพิไมประสิทธิภาพการผลิต
สินคຌา แ กิจกรรม แ กิจกรรม แเเ ็็ุ่แเ.เเ ็็ุ่แเ.เเ แเเ  

แ กิจกรรมรอง  ครงการศูนย์รียนรูຌพิไมประสิทธิภาพการผลิต
สินคຌากษตร ้ ศูนย์ ้ ศูนย์ แเเ ็็ุ่แเ.เเ ็็ุ่แเ.เเ แเเ  
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 

 

ผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
ปງาหมาย 
ิหนวยนับี 

ผลการด านินงาน 

งบประมาณ 
ทีไเดຌรับ 

จัดสรรือน
พิไม 

ผลการบิกจาย หมายหตุ
ประกอบ 

หนวยนับ รຌอยละ บาท บาท รຌอยละ 
   กิจกรรมหลัก พัฒนาความขຌมขใงละยกระดับชัๅนสหกรณ์ ๆ กิจกรรม ๆ กิจกรรม แเเ ็5ุ่5ใเ.เเ ็5ุ่5ใเ.เเ แเเ  
แ กิจกรรมรอง  พัฒนาความขຌมขใงสหกรณ์ละยกระดับชัๅนสหกรณ์ แ้ หง  แ้ หง  แเเ แโุ่5เเ.เเ แโุ่5เเ.เเ แเเ  
โ กิจกรรมรอง ครงการขับคลืไอนการช าระบัญชสีหกรณ์ละกลุม
กษตรกร 

ไ หง ไ หง แเเ โแุเเเ.เเ โแุเเเ.เเ แเเ  

 ใ กิจกรรมรอง ครงการกลุมผูຌผลิตสนิคຌา฿นสหกรณ์การกษตร แ งาน แ งาน แเเ ใๆุๆเเ.เเ ใๆุๆเเ.เเ แเเ  
 ไ กิจกรรมรอง ครงการพัฒนาสหกรณ์ปຓนองค์กรหลักระดับอ าภอ แ งาน แ งาน แเเ โแไุๆเเ.เเ โแไุๆเเ.เเ แเเ  
5 กิจกรรมรอง ครงการสหกรณ์สีขาวดຌวยธรรมาภบิาล แ งาน แ งาน แเเ โแุๆ็เ.เเ โแุๆ็เ.เเ แเเ  
ๆ กิจกรรมรอง นอกผนงาน คา฿ชຌจายดนิทาง แ งาน แ งาน แเเ ใใๆุแๆเ.เเ ใใๆุแๆเ.เเ แเเ  
   กิจกรรมหลัก สงสริมการ฿ชຌครืไองจักรกลการกษตรทดทน
รงงานกษตร แ กิจกรรม แ กิจกรรม แเเ โุ้่เเ.เเ โุ้่เเ.เเ แเเ  

แ กิจกรรมรอง สงสริมการ฿ชຌครืไองจักรกลการกษตรพืไอลดตຌนทุน แ หง  แ หง แเเ โุ้่เเ.เเ โุ้่เเ.เเ แเเ  
ผนงานบูรณะการ        

กิจกรรมหลัก สงสริมพัฒนาศรษฐกิจพิศษ แ กิจกรรม แ กิจกรรม แเเ โโใุโเเ.เเ โโใุโเเ.เเ แเเ  
แ กิจกรรมรอง พัฒนาสหกรณ์ชายดน฿นขตศรษฐกิจพิศษ ๆ หง ๆ หง แเเ โโใุโเเ.เเ โโใุโเเ.เเ แเเ  
กิจกรรมหลัก พัฒนากลุมอาชีพสรຌางมูลคาพิไม฿นสังกัดสถาบัน
กษตรกร แ กิจกรรม แ กิจกรรม แเเ แ่็ุโเเ.เเ แ่็ุโเเ.เเ แเเ  

แ กิจกรรมรอง พัฒนากลุมอาชพี฿นสถาบนักษตรกรพืไอสรຌาง
มูลคาพิไม 

โ กลุม โ กลุม แเเ แ่็ุโเเ.เเ แ่็ุโเเ.เเ แเเ  
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 
 

 

ผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
ปງาหมาย 
ิหนวยนับี 

ผลการด านินงาน 
งบประมาณ 

ทีไเดຌรับ 
จัดสรรือนพิไม 

ผลการบิกจาย หมายหตุ
ประกอบ 

หนวยนับ รຌอยละ บาท บาท รຌอยละ 
   กิจกรรมหลัก บริหารจัดการธุรกิจผลิตเฟฟງาจาก
พลังงานสงอาทิตย์฿นสหกรณ์การกษตร 

็ หง ็ หง แเเ ็ไุโเเ.เเ ็ไุโเเ.เเ แเเ  

แ กิจกรรมรอง สงสริมบริหารจัดการธุรกิจผลิตเฟฟງาจาก
สงอาทิตย์฿นสหกรณ์การกษตร 

็ หง ็ หง แเเ ็ไุโเเ.เเ ็ไุโเเ.เเ แเเ  

   กิจกรรมหลัก สงสริมละพัฒนาอาชีพพืไอกຌเขปัญหา
ทีไดิน 

แ หง แ หง แเเ แุ่เเุเเเ.เเ แุ่เเุเเเ.เเ แเเ  

แ กิจกรรมรอง ครงการสงสริมละพัฒนาอาชีพพืไอกຌเข
ปัญหาทีไดินท ากินของกษตรกร 

แ หง แ หง แเเ แุ่เเุเเเ.เเ แุ่เเุเเเ.เเ แเเ  

รวม 5เ ครงการ    แ5ุๆไๆุ่โใ.เเ แ5ุๆไๆุ่โโ.ใ้ แเเ.เเ  

ขຌอมูล ณ 30 กันยายน 25ๆเ 
ทีไมา : ิฝຆายบริหารทัไวเปุส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌวี 
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

การด านินงานประชาสัมพันธ์/ผยพร  
ละกิจกรรมดน 

฿นรอบปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆเ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการประชาสัมพันธ์  ปงบประมาณ  พ.ศ.โ5ๆเ 

หนวยงาน :  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 
 

ทีไ ลักษณะงานทีไจะด านินการผยพรประชาสัมพันธ์ ผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
ปริมาณ หนวยนับ ปริมาณ หนวยนับ 

แ น าสนอขຌอมูลขาวสาร฿นรูปบบขาวหรือสารคดี ผานสืไอทรทัศน์
ชองฟรีทีวีหรือ น าสนอขຌอมูลขาวสาร฿นรูปบบหรือสารคดี ผาน
สืไอทรทัศน์ชองคบิๅลทีวี 

ๆ ครัๅง แเ ครัๅง 

โ จัดรายการสถานีวิทยุ สถานีวิทยุกระจายสียงหงประทศเทย
จังหวัดสระกຌว คลืไน แเใ.โ5 Mhz 

20 ครัๅง โ5 ครัๅง 

ใ จัดท าบทความหรือสกูຍฟ ิขนาดเมตไ ากวา 5เ คอลัมน์นิๅวี ทาง
หนังสือพิมพ์ทຌองถิไน ละ/หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน 

ไ ครัๅง - ครัๅง 

ไ น าสนอขาวหรือภาพขาวทางหนังสือพิมพ์ทຌองถิไน ละ/หรือ 
หนังสือพิมพ์รายวัน 

โเ ครัๅง 2ๆ ครัๅง 
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          แ.ทีไมา : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000114557 

นายพิษณุ คลຌายจตน์ดี รวมตຌอนรับ จຌาขวงจากสาธารณรัฐประชาธิปเตยประชาชนลาว ลงพืๅนทีไ
ศึกษาดูงาน฿นพืๅนทีไจังหวัดสระกຌว ตามครงการลกปลีไยนประสบการณ์฿นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชมการ
บริหารจัดการกลุมของสหกรณ์การกษตร ผูຌผลิตผักปลอดสารพิษ฿นระบบอินทรีย์ ทีไบຌานขามะกา 

 

 
โ. ทีไมาhttp://nwnt.prd.go.th/CenterWeb/News/NewsDetail?NTเแ_NewsID=TNSOC5้แแแๆเเแเแ่็ 

นายกลຌาณรงค์ พงษ์จริญ ผูຌวาราชการจังหวัดสระกຌว พรຌอมดຌวยหัวหนຌาสวนราชการจังหวัด
ส ร ะ  กຌ ว  เ ดຌ ฿ หຌ ก า ร ตຌ อ น รั บ  Mr.BounthongDyvixay จຌ า  ข ว ง จ า ป า สั ก  ิบุ น ถ อ ง  ดี วิ เ ซ ี 
Mr.SantiphabPhomvihaneจຌาขวงสะหวันนะขต ิสันติพาบพมวิหานี ฿นอกาสดินทางมาศึกษาดูงานตาม
ครงการลกปลีไยนประสบการณ์฿นการพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับจຌาขวงจากสาธารณรัฐประชาธิปเตย
ประชาชนลาว ตามพระราชด าริสมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ค.ศ.2016 (ครัๅงทีไ 8) ฿นพืๅนทีไ
จังหวัดสระกຌว ระหวางวันทีไ 16-17 พฤศจิกายน 2559 ละ฿นอกาสนีๅ รวมประชุมลกปลีไยนประสบการณ์
การพัฒนาศรฐกิจละสังคม กอนทีไลงพืๅนทีไศึกษาดูงาน 

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000114557
http://nwnt.prd.go.th/CenterWeb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=TNSOC5911160010187
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วันทีไ 11 พ.ค.2560 สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสดใจยีไยม   

รงรียนต ารวจตระวนชายดน฿นพืๅนทีไจังหวัดสระกຌว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.ทีไมา : http://www.nationtv.tv/main/content/social/ใ็่5ไๆ้โ้/ 
ณ รงรียนต ารวจตระวนชายดนบຌานขาสารภี หมู 3 ต าบลทับพริก อ าภออรัญประทศ จังหวัดสระกຌว ทรง
ยีไยมหนวยพทย์พระราชทาน ซึไงทรงพระกรุณาปรดกลຌาปรดกระหมอม฿หຌเปบริการตรวจรักษาราษฎร ดยมี 
นายพทย์ราชษฎร์ ชิงพนม ผูຌอ านวยการรงพยาบาลอรัญประทศ ปຓนผูຌถวายรายงาน ละนายพทย์อภิรักษ์ 
พิศุทธ์อาภรณ์ นายพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระกຌว น าพทย์ พยาบาล ละบุคลากรสาธารณสุข รวมฝງารับ
สดใจทางดຌาน พล.ต.ต.สมิทธิ มุกดาสนิท รอง ผบช.ตชด.,พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์ ลิๅมฉลิมฉัตร ผบก.ตชด.ภาค 1 .พ.ต.อ.
สมชาย สุวจสุวรรณ ผกก.ตชด.12 พรຌอมดຌวยคณะครู นักรียน ละขຌาราชการต ารวจ฿นสังกัด รวมถวายการ 
ตຌอนรับ สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฿นอกาสสดใจพระราชด านินทรงปฏิบัติพระราช
กรณียกิจ ฿น รร.ตชด.บຌานขาสารภี ดຌวย 

 

http://www.nationtv.tv/main/content/social/378546929/
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ทีไมา : หนังสือพิมพ์ดลินิวส์ ฉบับทีไ โไุ5เ็ วันพฤหัสบดีทีไ แ็ พฤศจิกายน พ.ศ.โ55้ หนຌา แไ 
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ทีไมา : หนังสือพิมพ์ดลินิวส์ ฉบับทีไ โไุ5แ5 วันศุกร์ทีไ โ5 พฤศจิกายน พ.ศ.โ55้ หนຌา แไ 
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ทีไมา : หนังสือพิมพ์ดลินิวส์ ฉบับทีไ โไุ5เ5 วันพฤหัสบดีทีไ แ5 พฤศจิกายน พ.ศ.โ55้ หนຌา แไ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าป 2560 ิAnnual Reportี  | 221 

 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีไมา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับทีไ โใใเ็ วันศุกร์ทีไ แ็ กุมภาพันธ์ พ.ศ.โ5ๆเ  
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ทีไมา : หนังสือพิมพ์ดลินิวส์ ฉบับทีไ โไุๆ่่ วันพุธทีไ แ็ พฤษภาคม พ.ศ.โ5ๆเ  
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ทีไมา : หนังสือพิมพ์ดลินิวส์ ฉบับทีไ โไุ็เไ วันศุกร์ทีไ โ มิถุนายน พ.ศ.โ5ๆเ หนຌา แ5 



รายงานประจ าป 2560 ิAnnual Reportี  | 224 

 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีไมา : หนังสือพิมพ์ดลินิวส์ ฉบับทีไ โไุ็แๆ วันพุธทีไ แไ มิถุนายน พ.ศ.โ5ๆเ หนຌา แ5 
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ทีไมา : หนังสือพิมพ์ดลินิวส์ ฉบับทีไ โไุ็็โ วันพุธทีไ ้ สิงหาคม พ.ศ.โ5ๆเ หนຌา โเ 
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ทีไมา : หนังสือพิมพ์พลังประชารัฐ ปทีไ โ ฉบับทีไ แไ ประจ าดือนสิงหาคม โ5ๆเ หนຌา แแ 
 

 

รายการทีวี 
รายการ "ค ารณพารวยดຌวยกษตร" ตอน 4ดี ปลูกผักปรรูปผลิตภัณฑ์ ตาหลัง฿น วังนๅ ายใน สระกຌว  

2 คนนิคมสหกรณ์วังนๅ ายใน รวมกับ อบต.ตาหลัง฿น ขามีการรวมกันป็นกลุมปลูกผัก ปลูกบบเมซๅ ากัน  
ละน ามาขาย 
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รายการทีวี 

รายการ "ค ารณพารวยดຌวยกษตร" ตอน 4ดี ปลูกผักปรรูปผลิตภัณฑ์ ตาหลัง฿น วังนๅ ายใน สระกຌว  
2 คนนิคมสหกรณ์วังนๅ ายใน รวมกับ อบต.ตาหลัง฿น ขามีการรวมกันป็นกลุมปลูกผัก ปลูกบบเมซๅ ากัน  

ละน ามาขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีไมา.https://www.youtube.com/watch?v=-RแgpYxXuโs  รายการ "ค ารณพารวยดຌวยกษตร" ตอน ไดี วัง
นๅ ายในสระกຌวโสดทางชองโ่ศ.แไม.ย.ๆเ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-R1gpYxXu2s
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รำยกำรทีวี 

รำยกำร "ค ำรณพำรวยดຌวยกษตร" ตอน 4ดี ขำมะกำ ศำลำล ำดวน สระแกຌว 3 บຌำนขำมะกำ 

นิคมสหกรณ์สระแกຌว ขำมีป่ำชุมชน ปลูกผักปลอดภัย และมีครงกำรอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชของสมดใจ
พระทพฯ เผหลำกหลำยชนิด แถมทุกวันพุธกับสำร์ยังมีตลำดนัด พื่อ฿หຌกษตรกรน ำผักของตนมำขำย สรຌำง

รำยเดຌ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีไมา.https://www.youtube.com/watch?v=uNaPๆBOoBใs&feature=youtu.be 
รายการ "ค ารณพารวยดຌวยกษตร" ตอน ไดี ขามะกา ศาลาล าดวน สระกຌวใสดทางชองโ่อา.แๆม.ย.ๆเ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uNaP6BOoB3s&feature=youtu.be
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การด านินงานนยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงกษตรละสหกรณ์ 
฿นรอบปงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆเ 

 
รายการทีวี 

นายพิษณุ คลຌายจตน์ดี รวมประชุมกຌเขปัญหาภัยลຌงอยางยัไงยืน  
รวมกับหัวหนຌาสวนราชการ฿นจังหวัดสระกຌว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีไมา. https://www.youtube.com/watch?v=ไLAWRUใๆeWo 
รายการ "ดินหนຌาประทศเทย" แ้ มษายน โ5ๆเ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4LAWRU36eWo
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ทีไมา :http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=้ๆเเเเเเแใ5็ไ&Keyword=%ca%cใัdเัeแัaแัe้ัc็ 

พล.อ.ฉัตรชัย สำริกัลยะ รัฐมนตรีวำกำรกระทรวงกษตรและสหกรณ์ พรຌอมคณะ ลงพื นที่ตรวจยี่ยม
กำรพัฒนำพื นที่ ส.ป.ก. ที่ยึดคืนจำกกำรครอบครองดยมิชอบดຌวยกฎหมำย ที่ต ำบลหนองมวง อ ำภอคกสูง 
จังหวัดสระแกຌว พรຌอมรับฟังกำรบรรยำยสรุปกำรด ำนินกำรยึดคืนที่ดิน แนวทำงกำรพัฒนำพื นที่พื่อดินหนຌำ
จัดที่ดิน฿หຌกษตรกรผูຌยำกเรຌตำมนยบำยรัฐบำล ดยมี นำยกลຌำณรงค์ พงษ์จริญ ผูຌวำรำชกำรจังหวัดสระแกຌว 
อธิบดีกรมพัฒนำที่ดิน อธิบดีกรมชลประทำน อธิบดีกรมสงสริมกำรกษตร อธิบดีกรมปศุสัตว์ และอธิบดีกรม
สงสริมสหกรณ์ รวม฿หຌตຌอนรับ และกำรบรรยำยสรุป 

 
 

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000013574&Keyword=%ca%c3%d0%e1%a1%e9%c7
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รัฐมนตรีกษตรฯ ลงพื นที ่ติดตำมสถำนกำรณ์ภัยแลຌงและกำร฿ชຌ Agri-Map ปรับปลี่ยนพื นที่  

จ. สระแกຌว ชูป็นมืองแหงปศุสัตว์ คบำลบูรพำ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีไมา:  http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/โ้่่ 

พลอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกษตรละสหกรณ์ เดຌดินทางตรวจยีไยม
การชวยหลือภัยลຌง รวมทัๅงการปรับปลีไยนการท าการกษตรทีไเมหมาะสมดย฿ชຌ Agri-Map ฿น
พืๅนทีไจังหวัดสระกຌว อกาสนีๅพลอกฉัตรชัยเดຌรับฟังการบรรยายสรุปความสียหายจากภัยลຌง การ
ชวยหลือตามมาตรการระยะสัๅน การปรับปลีไยนการท ากษตรทีไเมหมาะสม ดย฿ชຌ Agri-Map จาก
ขຌาวปຓนพืชอืไน ละจากขຌาวปຓนปศุสัตว์ จากหนวยงานทีไกีไยวขຌอง หลังจากนัๅนดินทางเปยังพืๅนทีไปลูก
อຌอย ต.หนองสังข์ อ.อรัญประทศ  พืไอมอบงินชวยหลือตามระบียบฯ 111.83 ลຌานบาท ฿หຌผูຌทน
กษตรกร กอนดินทางเปยังพืๅนทีไ ลีๅยงคนืๅอบบประนีต ต.หนองมวง อ.คกสูง พืไอรับชม
นิทรรศการ ละตรวจยีไยมการลีๅยงสัตว์ พรຌอมมอบค฿หຌกษตรกรจ านวน 46 ตัว 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/2988
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พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์อชำ นำยกรัฐมนตรีและหัวหนຌำคณะรักษำควำมสงบแหงชำติิคสช.ี 
ดินทำงมำจังหวัดสระแกຌว พื่อประชุมติดตำมควำมกຌำวหนຌำของจังหวัดสระแกຌว฿นกำรป็นขตพัฒนำ

ศรษฐกิจพิศษ 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
นำยกรัฐมนตรี จะมอบสัญญำชำที่ดินส ำหรับสถำบันกษตรกร฿หຌแกประธำนสหกรณ์ จ ำนวน 4 สหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัๅนวลา 13.30 น. นายกรัฐมนตรีดินทางมายังสหกรณ์ปฏิรูปทีไดินอ าภอคกสูง จ ากัด พืไอมอบ
หนังสืออนุญาต฿หຌขຌาท าประยชน์฿นขตปฏิรูปทีไดินกประธานสหกรณ์ทีไดินอ าภอคกสูง ิคทช.ี จ ากัด ประธาน
สหกรณ์ทีไดินอ าภออรัญประทศ  ิคทช.ี จ ากัด ประธานสหกรณ์ทีไดินอ าภอวัฒนานคร ิคทช.ี จ ากัด ละ
ประธานสหกรณ์ทีไดินอ าภอวังนๅ ายใน ิคทช.ี จ ากัด พรຌอมกันนีๅ เดຌมอบบຌานจ าลอง ปງายคครงการประชารัฐ ปງาย
อาคารอนกประสงค์ พรຌอมมอบตຌนมะมวงนๅ าดอกเมຌสีทอง ทอนพันธุ์หมอน มลใดพันธุ์ปอทือง พันธุ์กบนา฿หຌก
ผูຌทนสมาชิกสหกรณ์อ าภอคกสูง 
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การจัดการทีไดินท ากิน฿หຌชุมชนตามนยบายรัฐบาล ปຓนการจัดการกຌเขปัญหาทีไดินอยางปຓนรูปธรรม ชวยลด
ความหลืไอมลๅ าทางสังคมละพิไมอกาส฿นการขงขันของภาคกษตร ซึไงจังหวัดสระกຌวเดຌจัดทีไดินท ากิน฿หຌชุมชน
ตามนยบายรัฐบาล จ านวน 10 ปลง นืๅอทีไ 3,342 เร ครอบคลุมพืๅนทีไ 4 อ าภอ ดยสหกรณ์ปฏิรูปทีไดินอ าภอ
คกสูง ปຓนอีกหนึไงพืๅนทีไทีไเดຌรับการจัดสรรทีไดินท ากิน฿หຌชุมชน ซึไงคัดลือกจากประชาชนทีไเดຌรับผลกระทบจากการ
กอสรຌางครงการภาครัฐจากการกอสรຌางทีไวาการอ าภอคกสูง ละผูຌยากจนเรຌทีไดินท ากิน ฿หຌมีทีไอยูอาศัยละมีทีไ
ท ากินจ านวนทัๅงสิๅน 117 ราย บงออกปຓนทีไอยูอาศัยจ านวน 1 เร ละพืๅนทีไท าการกษตรอีก 5 เร นอกจากนีๅยัง
มีพืๅนทีไ฿หຌประชาชนเดຌ฿ชຌประยชน์รวมกัน ชน ถนน สระนๅ า พืๅนทีไท ากษตรปลง฿หญ 
จากนัๅน นายกรัฐมนตรี จะยีไยมชมบຌานตຌนบบทีไอยูอาศัย พรຌอมปຂดปุຆมสวิตซ์พืไอสูบนๅ าบาดาล ละยีไยมชมค฿น
พืๅนทีไปลงรวม 
ทีไมา : http://www.tnamcot.com/view/59a38b71e3f8e44d74616d9a 
ิส านักขาวเทย วันทีไ โ่ ส.ค.โ5ๆเี 

http://www.tnamcot.com/view/59a38b71e3f8e44d74616d9a
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สวนทีไ 3 
 บทน า รายงานการงิน 
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งบการงินประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 25ๆเ 
ณ วันทีไ ใเ กันยายน โ5ๆเ 
งบสดงฐานะการงินิงบดุลี 

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนวียน     

 งินสด             - 
 งินฝากธนาคาร  - 

 งินฝากคลัง  แ55ุ็55.เเ 

 ลูกหนีๅงินยืมราชการ  แเใุใ็เ.เเ 

 คຌางรับจากกรมบัญชีกลาง  แ็็ุไ้โ.็โ 
  รวมสินทรัพย์หมุนวียน  ไใๆุๆแ็.็โ 

สินทรัพย์เมหมุนวียน     

 ครุภัณฑ์ละอุปกรณ์  (สุทธิี  โุ่็แุเๆ่.5้ 

  รวมสินทรัพย์เมหมุนวียน  โุโ่แุเๆ่.5้ 

  รวมสินทรัพย์  ใุใเ็ุๆ่ๆ.ใแ 

หนีๅสิน     

หนีๅสินหมุนวียน     

 จຌาหนีๅการคຌา-บุคคลภายนอก  ไเ็ุ็่้.ไใ 

 จຌาหนีๅอืไน-หนวยงานของรัฐ  - 

 คา฿ชຌจายคຌางจาย  แใไุๆ5่.ใ้ 

  รวมหนีๅสินหมุนวียน  5ไโุไไ็.่โ 

หนีๅสินเมหมุนวียน     

 งินรับฝากละงินประกัน  แ55ุ็55.เเ 

  รวมหนีๅสินเมหมุนวียน  แ55ุ็55.เเ 

  รวมหนีๅสิน  ๆุ้่โเโ.่โ 

สวนทุน     

 
ทุนของหนวยงาน 
รายเดຌรอรับรูຌ  

โ้ๆุ5่แ.ใใ 
ใๆุ5ๆ้.โเ 

   รายเดຌสูงตไ ายอดยกมาสะสม  โุโๆุ่เเ5.็เ 

 รายเดຌสูงตไ าสุทธิ  ุ่ใโ็.โๆ 

  รวมทุน  โุๆเุ้ไ่ใ.ไ้ 

  รวมหนีๅสินละทุน  ใุใเ็ุๆ่ๆ.ใแ 
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งบสดงผลการด านินงานทางการงิน ิงบก าเร-ขาดทุนี 
รายเดຌ   

รายเดຌจากรัฐบาล :  แๆุใๆใุโ็้.เแ 

 รวมรายเดຌจากรัฐบาล  แๆุใๆใุโ็้.เแ 

คา฿ชຌจาย   

 คา฿ชຌจายดຌานบุคลากร  ใุ่ๆไุๆเ้.5เ 

 คา฿ชຌจาย฿นการอบรม  แุ5แไุๆแใ.เเ 

 คา฿ชຌจาย฿นการดินทาง  ็็5ุไแๆ.โ5 

 คาวัสดุละคา฿ชຌสอย  ไุใไไุโ็แ.็่ 

 คาสาธารณูปภค  โ้แุโ็้.เๆ 

 
คาบีๅยประกัน 
ครุภัณฑ์ตไ ากวากณฑ์  

็ุ่แโ.เ็ 
แไไุไ5เ.เเ 

 คา฿ชຌจายจัดประชุม/งานพิธีการ  5ุ้้่โโ.เเ 

 คาชา  ใุ้เ่เ.เเ 

 คาประชาสัมพันธ์  ็ุ่ๆแเ.เเ 

 คา฿ชຌสอยอืไนโ  ใแุใ้เ.เเ 

 คาสืไอมราคาละคาตัดจ าหนาย  ๆไแุแ5แ.เใ 

 คา฿ชຌจายงินอุดหนุน  ใุ5ๆแุเ่เ.เเ 

 งินสงคืน/งินปรับยอด  ไ่แุใๆ็.เๆ 

 รวมคา฿ชຌจาย  แๆุใ5ไุ้5แ.็5 

รายเดຌสูง ิตไ าี   

รายเดຌสูง ิตไ าี สุทธิ  ุ่ใโ็.โๆ 

รายเดຌ ิสูงี ตไ า กวาคา฿ชຌจายสุทธิ  ุ่ใโ็.โๆ 
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สวนทีไ ไ 
กิจกรรมดนรอบป 
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ครงการตามนยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงกษตรละสหกรณ์ 
     แ.ครงการจัดทีไดินท ากินตามนยบายรัฐบาล  
฿นพืๅนทีไของส านักงานการปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม ครอบคลุมพืๅนทีไ ไ อ าภอ พืๅนทีไ แเ ปลง ละเดຌจัดตัๅง
สหกรณ์ปฏิรูปทีไดิน พืไอขับคลืไอนครงการสงสริมละพัฒนาอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ ซึไง พณ นายกรัฐมนตรี 
พลอกประยุทธ์ จันทร์อชา เดຌมาปຂดครงการมืไอวันทีไ โ่ กรกฎาคม โ5ๆเ เดຌมอบ฿บส าคัญจดทะบียน
สหกรณ์ละ฿หຌสหกรณ์ละ฿หຌสหกรณ์ด านินกิจการ฿หຌบรรลุผลส ารใจตามวัตถุประสงค์ จ านวน ไ หง  
   แ สหกรณ์ปฏิรูปทีไดินอ าภอคกสูงิคทช.ี จ ากัด 
   โ สหกรณ์ปฏิรูปทีไดินอ าภออรัญประทศิคทช.ี จ ากัด 
   ใ สหกรณ์ปฏิรูปทีไดินอ าภอวัฒนานคริคทช.ี จ ากัด 
   ไ สหกรณ์ปฏิรูปทีไดินอ าภอวังนๅ ายในิคทช.ี จ ากัด 
 

 
กรมสงสริมสหกรณ์ อุดหนุนงบประมาณพืไอกอสรຌางอาคารอนกประสงค์  จ านวน แ หง    

มูลคา แุ่เเุเเเ.- บาท ฿หຌกับ สหกรณ์ปฏิรูปทีไดินอ าภอคกสูงิคทช.ี จ ากัด อยูระหวาง ด านินการกอสรຌาง
อาคาร  
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มืไอวันทีไ โ่ กรกฎาคม โ5ๆเ นายกรัฐมนตรีดินทางมายังสหกรณ์ปฏิรูปทีไดินอ าภอคกสูง จ ากัด        

พืไอมอบหนังสืออนุญาต฿หຌขຌาท าประยชน์฿นขตปฏิรูปทีไดินกประธานสหกรณ์ทีไดินอ าภอคกสูง ิคทช.ี จ ากัด 
ประธานสหกรณ์ทีไดินอ าภออรัญประทศ  ิคทช.ี จ ากัด ประธานสหกรณ์ทีไดินอ าภอวัฒนานคร ิคทช.ี จ ากัด 
ละประธานสหกรณ์ทีไดินอ าภอวังนๅ ายใน ิคทช.ี จ ากัด พรຌอมกันนีๅ เดຌมอบบຌานจ าลอง ปງายคครงการประชารัฐ 
ปງายอาคารอนกประสงค ์
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โ. ครงการ คบาลบูรพา  

    พืไอน าเปสูการกຌเขปัญหา หลงนๅ าเมพียงพอท า฿หຌผลผลิตตกตไ า รัฐบาลเดຌพิจารณาลຌววา 
ครงการคบาลบูรพา สามารถปรับปลีไยนอาชีพละพืๅนทีไทีไตຌองอาศัยหลงนๅ าดยปรับปลีไยนมาปຓนการลีๅยงปศุ
สัตว์ทน ดยขຌาสู การจัดตัๅงเปลຌว ใ หง  พืไอชวยหลือฟຕนฟูกษตรกร฿นพืๅนทีไประสบภัยลຌงดยปรับปลีไยน
การปลูกขຌาว ฿นพืๅนทีไทีไเมหมาะสมเปลีๅยงปศุสัตว์ กษตรกร ๆุเเเ รายโ ละ 5 ตัว รวมมคนืๅอ ใเุเเเ ตัว 
ด านินการ฿นลักษณะ ปลง฿หญ฿นพืๅนทีไ ใ อ าภอ คือ คกสูง อรัญประทศ ละวัฒนานคร ซึไงเดຌจัดตัๅงสหกรณ์
ปศุสัตว์คบาลบูรพา จ านวน ใ หง ปຓนการพิไมคุณภาพสินคຌาคนืๅอขຌาสูระบบการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต
คนืๅอภาคตะวันออก  ดังนีๅ  

   แ สหกรณ์ปศุสัตว์คบาลบูรพาคกสูง จ ากัด  
   โ สหกรณ์ปศุสัตว์คบาลบูรพาอรัญประทศ จ ากัด 

   ใ สหกรณ์ปศุสัตว์คบาลบูรพาวัฒนานคร จ ากัด 
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บรรณานุกรม 
 
- กองผนงาน ,ผนปฏิบัติงานละงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.๎๑ๆเ .   
- กลุมจัดตัๅงละสงสริมสหกรณ์  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว , ๎๑ๆเ; ผลการด านินงานกลุมจัดตัๅงละ
สงสริมสหกรณ์ประจ าป โ5ๆเ 
- กลุมสงสริมละพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว , ๎๑ๆเ;รายงานผลการด านินงาน 
กลุมสงสริมละพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ประจ าป โ5ๆเ 
- กลุมสงสริมละพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว, ๎๑ๆเ; รายงานผลการ
ด านินงาน กลุมสงสริมละพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ประจ าป โ5ๆเ 
-กลุมตรวจการสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์สระกຌว ุ โ5ๆเ ; รายงานผลการด านินงานกลุมตรวจการสหกรณ์ 
ประจ าป โ5ๆเ 
- ฝຆายบริหารทัไวเป  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว , ๎๑ๆเ ; ขຌอมูลทางการงิน ๎๑ๆเ 
- ฝຆายบริหารทัไวเป  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว , ๎๑ๆเ ; รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าป 
งบประมาณ พ.ศ. ๎๑ๆเ 
- นิคมสหกรณ์วังนๅ ายใน ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌว,โ5ๆเ ; ผลการด านินงานนิคมสหกรณ์วังนๅ ายใน 
ประจ าป โ5ๆเ 
- นิคมสหกรณ์สระกຌวส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระกຌวุ โ55่ ;ผลการด านินงานนิคมสหกรณ์สระกຌว 
ประจ าป โ5ๆเ 
 

 


