รายงานการประชุมคณะทางานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ครั้งที่ 1/๒๕61
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา ๑3.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
-------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. นางสาวพจนา เสมา
2. นายธงชัย ครุฑแสน
3. นายมาฆะ จันทา
4. นางดวงแข อังศุภานิช
5. นายธเนศ โพธิ์ทอง
6. นางสาวนัยนา กิตติมากุล
7. นายพิศุทธิ์ มิกาศ
8. นางมัชฌิมนต์ ศรีสุข
9. นายประมวล ถี่ถ้วน
10. นายพิสิทธิ์ ต้นหลุบเลา
11. นางสาวประภากร โกมนพิศร์
12. นายอุเทน สีประโคน
13. นางสาวหทัยยา ทรัพย์รอด
14. นางสาวศุภรดา โยธาทัย
15. นายพิเชษฐ์ วงษ์จันทร์
16. นายวิรัตน์ เฉลิมแสน
17. นายยศพล สยามไชย
18. นายธานินทร์ บุณยโพธิ์
19. นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี
20. นายธีรพงษ์ ทรัพย์ธานินทร์

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
ประธานกรรมการ
พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว (แทน)
กรรมการ
เกษตรจังหวัดสระแก้ว (แทน)
กรรมการ
ประมงจังหวัดสระแก้ว (แทน)
กรรมการ
ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
กรรมการ
ปฏิรูปที่ดินสระแก้ว (แทน)
กรรมการ
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว
กรรมการ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว (แทน)
กรรมการ
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงสระแก้ว (แทน)
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว(แทน) กรรมการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว (แทน)กรรมการ
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว (แทน) กรรมการ
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธ์สัตว์
กรรมการ
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักทรัพยากรนาบาดาล เขต9 ระยอง (แทน) กรรมการ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสระแก้ว (แทน)
กรรมการ
ผู้อานวยการโครงการชลประทานสระแก้ว (แทน)
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว (ธ.ก.ส.) แทน
สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
กรรมการ/เลขานุการ
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอาทร ชัยยันต์
2. นางสาวสมัชญา ศิริเตชสิทธิ์
3. นางสาวสุจิตรา ภูลายขาว
4. นางสาวรัติกาญจน์ พันจันทึก

ผู้อานวยการกลุ่มจัดตังและส่งเสริมสหกรณ์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา

13.30 น.

-2ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นางสาวพจนา เสมา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ทาหน้าที่ประธานที่ประชุม

ได้แจ้งที่ประชุม ดังนี
1) ในการประชุมครังนีเป็นการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ในการ
ดาเนินงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพในที่ดิน ส.ป.ก.ยึดคืน ทัง 10 แปลง จะได้วางแผนแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึนและรายงาน
ความก้าวหน้า แจ้งปัญหา อุปสรรค ให้ส่วนกลางทราบต่อไป
2) โครงการโคบาลบูรพาปัจจุบันมีโคพร้อมจัดส่ง ให้แก่สมาชิกแล้ว แต่ไม่สามารถส่งมอบ
ได้เนื่องจากติดปัญหาเรื่องโครงสร้างพืนฐานของ ส.ป.ก.ยึดคืน 9 แปลง ไม่มีความพร้อม จึงต้องประชุมเพื่อแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค ดังกล่าว
3) ความก้ าวหน้ าด้ านการก่ อสร้างบ้ านในแปลง No.2879 ปั จจุ บั น สร้างบ้ านเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จานวน 43 หลัง มีเกษตรกรเข้าพักอาศัย 14 หลัง
4) ในการประชุมครังนีมีเรื่องแจ้งให้ทราบ คือ การจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาล ในระยะที่ 2 ของจังหวัดสระแก้ว มีเป้าหมายในพืนที่ ส.ป.ก. และพืนที่อื่นๆ ซึ่งคณะทางานส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพจะต้องเข้าไปดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดจะแจ้งในวาระต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะทางานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 3/๒๕60
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ฝ่ายเลขานุ การ แจ้งให้ ที่ ประชุมทราบว่า ตามที่ ได้จัดประชุม คณะทางานส่ งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ ครังที่ 3/2560 เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายเลขานุการได้จัด ทารายงานการ
ประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (เอกสาร 1) จึงเรียนทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมฯ ครังที่ 3/2560 เมื่อวัน
พฤหั ส บดี ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2560 และต่ อไปให้ ฝ่ ายเลขาฯ จัด ท ารายงานการประชุ มให้ แ ล้ ว เสร็จภายใน
2 สัปดาห์หลังจากประชุมเสร็จ แล้วจัดส่งให้คณะทางานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทุกท่านพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

3.1 งบประมาณส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของหน่วยงานต่างๆ (ทุกหน่วยงาน)
ประธานในที่ประชุม ได้ให้หน่วยงานต่างๆ ชีแจงงบประมาณที่ได้รับเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้ชีแจง ดังนี
1) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
- ไม่มีงบประมาณ 2) ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
งบประมาณจากโครงการโคบาลบูรพา
3) ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
งบประมาณส่งเสริมให้สมาชิก 303 ราย เลียงไก่เหลืองหางขาว คนละ 12 ตัว (ตัวผู้
2 ตัว ตัวเมีย 10 ตัว) ขณะนีอยู่ระหว่างรอรับโอนงบประมาณจาก สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว โดยสามารถทยอย
ส่งไก่ให้แก่ผู้ที่เข้าพักอาศัยได้เป็นระยะ จนครบทัง 303 ราย

-34) ประมงจังหวัดสระแก้ว
งบประมาณส่งเสริมให้เกษตรกรเลียงปลาหรือกบ เมื่อได้จานวนรายที่จะสนับสนุนระบุ
แปลงพืนที่อย่างชัดเจนแล้วจึงแจ้งไปที่กรมฯ ขอรับงบประมาณ
5) เกษตรจังหวัดสระแก้ว
งบประมาณฝึ กอบรม อุดหนุนปัจจัยการผลิ ต จานวน 178 ราย ๆ ละ 900.-บาท
(ฝึกอบรม 750.- ปัจจัยการผลิต 150.-) ขณะนีอยู่ระหว่างฝึกอบรมให้เกษตรกร
6) สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว
งบประมาณตามแผนงาน สนับสนุนปุ๋ยหมักพระราชทาน 10 กลุ่ม ๆ ละ 5 ตันนาหมัก
กลุ่มละ 200 ลิตร เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) กลุ่มละ 1 ตัน
7) สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
งบประมาณประจาปีของ สนง. โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ อบรมเรื่องการ
จัดทาบัญชี ได้ดาเนินการอบรมแปลง No.2879 เรียบร้อยแล้ว
8) ชลประทานสระแก้ว
งบประมาณขุดสระแปลง No.2879 ขนาด 136 ไร่ ด าเนิ น การได้ แ ล้ ว ร้ อ ยละ 30
คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จปลายปี 61 และแปลง No.1404 จะได้รับงบประมาณขุดสระในปี 2562 ส่วน
แปลงที่เหลืออยู่ระหว่างออกแบบ คานวณงบประมาณ
9) ทรัพยากรนาบาดาล เขต 9
งบประมาณก่อสร้าง ติดตังถังแชมเปญ แปลง No.2879 เริ่มติดตังเดือน เม.ย.แล้ ว
เสร็ จ มิ .ย. 61 ใช้ เวลา 90 วัน แต่ เนื่ อ งจากไม่ ได้ ของบประมาณเครื่อ งสู บ ไปจึ งต้ อ งขอปรับ แผนให้ ก องทุ น
ส.ป.ก. อนุมัติก่อน จึงจะติดตังเครื่องสูบ ได้ ส่วนแปลงที่เหลือต้องให้ ส.ป.ก. กาหนดเป้าหมายให้ก่อน จึงจะขอ
งบประมาณได้
10) สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
งบประมาณก่ อ สร้ า งอาคารเอนกประสงค์ จ านวน 1,800,000.- บาท ขณะนี
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.2 การติดตามและรายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (ทุกหน่วยงาน)
ด้ว ยคณะอนุ กรรมการส่ งเสริม และพั ฒ นาอาชี พได้มี การประชุม เมื่ อวัน ที่ 11 มกราคม
2561 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายวิวัฒน์ ศัลยกาธร) เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ดาเนินการสารวจโครงสร้างพืนฐาน แผนการ
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และกาหนดระบบติดตามและรายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ รายงานสรุปข้อมูลผล
การดาเนินงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน เพื่อรายงานให้
นายกรัฐมนตรีทราบ (เอกสาร 2)
ดังนัน คณะทางานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดสระแก้วจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการสารวจและรายงานผลให้สานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ดังนี
- การสารวจโครงสร้างพืนฐาน
- สารวจข้อมูลขอบเขตพืนที่ รายชื่อผู้ครอบครองที่ดินเดิม และรายชื่อผู้ได้รับการจัดที่ดิน
- การรายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

-4มติที่ประชุม รั บ ทราบและให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ โครงสร้ า งพื นฐาน จั ด ท า
รายละเอียดโครงสร้างพืนฐาน ของแปลง No.2879 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทังจัดทารายละเอียดของแปลงอื่นๆ
ด้วย จนครบทัง 10 แปลง เพื่อเสนอ คทช. ให้ความเห็นชอบ
3.3 พื้นที่เป้าหมายดาเนินการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนที่ผ่านการพิจารณาของ คทช.
จังหวัดสระแก้ว
ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการส่ งเสริมและพัฒ นา
อาชีพ ได้ส่ งข้อมูล บั ญ ชีร ายชื่อพืนที่เป้ าหมายดาเนิ นการจัดที่ ดินทากินให้ ชุมชนที่ ผ่ านการพิจารณาของ คทช.
จั งหวั ด สระแก้ ว คื อ พื นที่ นิ ค มคลองน าใส ม.10 ต าบลผ่ านศึ ก อ าเภออรัญ ประเทศ จั งหวัด สระแก้ ว เนื อที่
185-3-38 ไร่ เพื่อให้คณะทางานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดสระแก้ว ใช้ประกอบการดาเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ ตามอานาจหน้าที่ต่อไป (เอกสาร 3)
มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูล พืนฐานของ
พืนที่นิคมคลองนาใส เช่น รายชื่อสมาชิก พืนฐานการประกอบอาชีพ เพื่อนามาวิเคราะห์กาหนดการเข้าแนะนา
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพในส่วนของอาชีพหลักและอาชีพรอง
3.4 กาหนดส่งมอบปัจจัยการผลิต (โคบาลบูรพา) ในพื้นที่ สปก.ยึดคืน
ปศุ สั ต ว์ จั งหวั ด สระแก้ ว ได้ แ จ้ งต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า จากการประชุ ม ครั งที่ แ ล้ ว ได้ ก าหนด
แผนการส่งมอบโคเนือให้แก่สมาชิกในโครงการโคบาลบูรพาให้เสร็จสินภายในเดือนสิงหาคม 2561 โดยแบ่งเป็น
2 สัญญา สัญญาแรกสินสุด สิงหาคม 2561 และสัญญาที่สองสินสุด พฤศจิกายน 2561 นัน มีเงื่อนไขสาคัญใน
การส่งมอบโคให้แก่เกษตรกร คือ เกษตรกรต้องมีคอกสาหรับเลียงโคซึ่งสามารถขอกู้เงิน เพื่อสร้างคอกจากกองทุน
สงเคราะห์ เกษตรกร ได้รายละ 50,000.- บาท และมีพืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ จานวน 5 ไร่ โดยจะได้รับเงิน
อุดหนุนไร่ละ 2,000.- บาท ซึ่งเกษตรกรในพืนที่ สปก.ยึดคืน จานวน 9 แปลง ได้เข้าร่วมโครงการโคบาลบูรพา
ด้วย แต่มีเพียงแปลง No.2879 ที่มีความก้าวหน้าด้านโครงสร้างพืนฐาน มีเกษตรเข้าไปพักอาศัยและเข้าทากินแล้ว
ส่วนอีก 8 แปลง ที่เหลือยังไม่มีความก้าวหน้าด้านโครงสร้างพืนฐาน เกษตรกรจึงยังไม่สามารถเข้าไปพักอาศัย
ทากิน และสร้างคอกสาหรับเลียงโคได้ จึงอาจส่งผลกระทบให้การส่งมอบโคเนือให้แก่ เกษตรกรในพืนที่ สปก.ยึดคืน
ไม่เป็นไปตามแผน ที่กาหนดได้
มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานงานขอแผนงานและ
กาหนดการโครงสร้างพืนฐานของพืนที่ สปก.ยึดคืน ทุกแปลง จากสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อจังหวัดสระแก้ว เพื่อ
นามาเป็นข้อมูลว่าโครงสร้างพืนฐานทัง 8 แปลง แล้วเสร็จเมื่อใด ทันตามกาหนดเวลาในการส่งมอบโคหรือไม่
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การปรับแผนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

4.1.1 การปรับแผนโครงการโคบาลบูรพา
จากปัญหา อุปสรรค ด้านโครงสร้างพืนฐานของพืนที่ สปก.ยึดคืน จานวน 8 แปลง ที่อาจ
ส่งผลให้การส่งมอบโคเนือไม่เป็นไปตามที่กาหนดนัน ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว จึงแจ้งว่า หากปรากฏว่าที่สุดแล้วผล
การก่อสร้างโครงสร้างพืนฐานทัง 8 แปลง ไม่แล้วเสร็จภายในในเดือนมิถุนายน 2561 ส่งผลให้ไม่สามารถส่งมอบ
โคเนือให้แก่เกษตรกรในพืนที่ สปก.ยึดคืน จานวน 8 แปลง ได้นัน จึงจาเป็นจะต้องแก้ไขโดยการการปรับเปลี่ยน
พืนที่ดาเนินการโครงการโครงการบูรพา จากแปลงพืนที่ สปก.ยึดคืน จานวน 8 แปลงเดิม ไปเป็นพืนที่เป้าหมาย

-5และเกษตรกรรายใหม่แทนเพื่อให้สามารถส่งมอบโคของโครงการโคบาลบูรพาได้แล้วเสร็จตามกาหนด แต่ทังนีตาม
หลักเกณฑ์ของโครงการจัดสรรที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ที่กาหนดให้เกษตรกรในโครงการ
ต้องเลียงโคเป็นอาชีพหลักนัน หากภายหลังพืนที่ สปก.ยึดคืน จานวน 8 แปลงดังกล่าวข้างต้น มีความพร้อมด้าน
โครงสร้างพืนฐานเรี ย บร้อ ยแล้ ว ทางปศุสั ตว์จังหวัดจะจัดสรรโคเนื อให้ เกษตรกรประกอบอาชีพ จากโครงการ
ธนาคารโคกระบือ รวมทังเกษตรกรยังสามารถกู้เงินกองทุน สงเคราะห์เกษตรกร เพื่อนามาก่อสร้างคอกวัว รายละ
50,000.- บาท และรับเงินอุดหนุนปลูกพืนอาหารสัตว์ จานวน 5 ไร่ ๆ ละ 2,000.- บาท ได้เหมือนเดิม
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขปัญหาอุปสรรคตามแนวทางแก้ไขที่เสนอ
4.1.2 การกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เพื่อก่อสร้างโรงเรือน
ปศุสั ตว์จั งหวัดสระแก้วแจ้งต่อที่ประชุมว่า เกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการโคบาลบู รพา
กู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร รายละ 50,000.- บาทในโค และรายละ 100,000.- บาทในแพะ เพื่อก่อสร้าง
โรงเรือน แต่ในทางปฏิบัติเกษตรกรได้นาเงินกู้มารวมกัน เพื่อก่อสร้างโรงเรือนรวมขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งถือ
ว่าเป็นผลดีในการจัดการฟาร์ม เนื่องจาก
1) สามารถบริห ารจัดการด้านสุขภาพสัตว์ ถ่ายพยาธิสั ตว์ ผสมเทียม ได้ง่าย สะดวก
รวดเร็ว ครบทุกตัว
2) สามารถบริหารจัดการมูลโคได้ง่ายในปริมาณที่มาก และใช้ประโยชน์ผลิต Biogas ได้
ในอนาคต
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา กรณีเกษตรกรนาเงินกู้มารวมกันเพื่อก่อสร้างโรงเรือนรวม
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ
4.1.3 การกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เพื่อขุดบ่อน้าตื้น บ่อตอก บ่อบาดาล
ปศุสั ตว์จั งหวัดสระแก้วแจ้งต่อที่ประชุมว่า เกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการโคบาลบู รพา
กู้เงิน กองทุน สงเคราะห์ เกษตรกร รายละ 8,000.- บาท เพื่อ ขุดบ่อนาตืน บ่อตอก บ่อบาดาล และนาเงินกู้มา
รวมกัน ขุดเจาะบ่อบาดาล ที่มีความลึกถึงชันใต้ดิน สามารถใช้นาได้ตลอดปี
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา กรณีเกษตรกรนาเงินกู้มารวมกันเพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อให้
มีนาไว้ใช้ตลอดปี
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ
4.2 งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 จากกรมส่ งเสริ ม สหกรณ์ เพื่ อ ก่ อ สร้ า ง
อาคารสานักงานสหกรณ์ในโครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
สหกรณ์จังหวัดสระแก้วแจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่ากรมฯ จะ
จัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ให้สหกรณ์ จานวน 3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน
อาเภออรัญประเทศ (คทช.) จากัด สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอาเภอวัฒ นานคร (คทช.) จากัด และสหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน
อาเภอวังนาเย็น (คทช.) จากัด งบประมาณการก่อสร้างแห่ งละ 1,800,000.- บาท แต่ข้อเท็จจริงสหกรณ์ทัง
3 แห่ ง ปั จ จุ บั น ยั งไม่ มี ร ะบบโครงสร้ า งพื นฐานได้ แ ก่ ระบบไฟฟ้ าและระบบน าเพื่ อ การอุ ป โภคบริ โภค หาก
ดาเนิ น การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ให้ แก่ส หกรณ์ ในช่วงเวลานี ก็อาจไม่ ส ามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการและอาจไม่เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
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มติที่ประชุม ที่ป ระชุม พิ จารณามอบหมายให้ เกษตรและสหกรณ์ จังหวัด สระแก้ ว
สหกรณ์ จั งหวัดสระแก้ว และหั วหน้ าฝ่ ายบริห ารทั่วไป สานักงานสหกรณ์ จังหวัดสระแก้ว เป็นคณะทางานเข้า
ตรวจสอบความพร้อมของพืนที่เป้าหมายในการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อทาความเห็นเสนอต่อที่ประชุม
ในครังหน้าว่ามีความพร้อมและความเหมาะสมในการก่อสร้างหรือไม่ หากเหมาะสมก็ให้ดาเนินการต่อไป ห ากไม่
เหมาะสมก็ให้ดาเนินการขอคืนงบประมาณกลับส่วนกลางต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

5.1 โครงการไทยนิยมยั่งยืน
ประธานแจ้ งต่อที่ ประชุ มว่า ส าหรับ โครงการไทยนิ ยมยั่งยืนที่ มีส่ ว นเกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนัน ได้แก่ เมนูพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ได้รับจัดสรรที่ดินจาก คทช. ซึ่งเป็นการอบรมอาชีพ
และปัจจัยการผลิต ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม คือ เกษตรกรในพืนที่
ส.ป.ก.ยึ ดคื น ทั ง 4 อาเภอ จ านวน 281 ราย ซึ่งการอบรมนี เป็ น การบู รณาการร่ว มกัน ของทุ ก หน่ว ยงานใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 เป้ามายพื้นที่ ส.ป.ก.ยึดคืน ระยะที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2561 ของโครงการจัดสรร
ที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี พ.ศ.2561 สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวั ดสระแก้วมี
เป้ามายพืนที่ ส.ป.ก.ยึดคืน ระยะที่ 2 เพื่อดาเนินโครงการจัดสรรที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จานวน
24 แปลง เป็นเนือที่ประมาณ 35,000 ไร่ ซึ่งจะต้องเข้าไปดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรใน
พืนที่ดังกล่าวต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 แปลงตัวอย่างสาหรับใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาแปลงอื่นๆ
ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วแจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้หารือกับทางเกษตรจังหวัดสระแก้ว เห็นว่า
ควรน าแปลง NO.2879 มาเป็ น แปลงตั วอย่างในเรื่อ งของการบริห ารจัด การด้านต่างๆ เช่น การส่ งเสริมการ
รวมกลุ่ม การส่งเสริมการประกอบอาชีพและการตลาด เนื่องจากแปลงนีมีจุดแข็ง คือ มีการจัดตังสหกรณ์เรียบร้อย
แล้ว สามารถเป็นศูนย์กลางในการรวมคน ประสานงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ ให้แก่สมาชิกได้ โดยจะใช้วิธีการ คือ ให้หน่วยงานต่างๆ ของกระทรวง ได้แก่ ปศุสัตว์ เกษตร ประมง สหกรณ์
หรือหน่วยงานอื่นๆ ไปทาความเข้าใจกับเกษตรกรในเรื่องหลักวิชาการในการประกอบอาชีพ ช่องการการตลาด
ตามหลักการตลาดนาการผลิต เพื่อเสริมสร้างรายได้ เมื่อแปลงนีสาเร็จแล้วจะได้ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและ
พัฒนาแปลงอื่นๆ ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
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