
รายงานการประชุมประจ าเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ 

และลูกจ้างประจ า ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 

คร้ังท่ี  1/๒๕๕9   วันพฤหัสบดีท่ี 18 กุมภาพันธ์  ๒๕๕9 

ณ  ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 

  
      

ผู้มาประชุม 
ข้าราชการ 
 

1.  นายสมชัย  ใจกว้าง   ต าแหน่ง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
2.  นายสิน    สุทธนู    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 

3.  นายมานพ    พยัคฆศักดิ ์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 

4.  นายวีนัส    วงศ์ขัติย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
5.  นายฐณพงศ์  อินทรแสน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
6.  นายอาคม    โยริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

7.  นายวิสุทธิ์    จตุรลาวัลย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
8.  นายอัฒกาล   สินันตา   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
9.  นางณัฐฐยา   ค าโป่ง    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
10.  นางจวงจันทร์   พิงคะสัน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
11.  นางวนิดา   มะโนวรรณ์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
12.  นางสาวเฉลิมพร  วงศ์จักร   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
13.  นางสาวอุไร   ไตรเกษม   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
14.  นายวิชิต    ภูกัน    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
15.  นายสวัสด์ิ   รมภิรันต์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
16.  นางสาวิตรี   เสือประสงค์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
17.  นายสมิทธิ์   เย็นใจ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
18.  นางสาวไอยริณย์  ใจทิพย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
19.  นางสาวดรรชนี   ปันทะลา   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

20.  นางสาวอภิรดี   อภิธนัง   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

21.  นางสาวปณิธาน   รัตนวรรณ์          ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

22.  นงสาววิไลพร ขันแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

23.  นายบัญญัติ   หนูเจริญ   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 

24.  นางปรานอม   ตุงคโสภา   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
25.  นายอุดร    ค าแก้ว          ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  
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ลูกจ้างประจ า 

1.  นายมนต์ชัย   น้อมมณี   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

พนักงานราชการ 

1.  นางสาวสุภาพร   เลิศสมบูรณ์ศักดิ์  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
2.  ว่าท่ี ร.ต.หญิง วาริณี  ฟูนัน   ต าแหน่ง นิติกร 
3.  นายสหวัฒน์   กาบแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
4.  นางจีริสุดา    ไชยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ ์
5.  นางวิชญา    วิชัยปะ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
6.  นางสาวอรทัย   สุริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
7.  นางสาวชณัฐศรณ์  แก้ววิมล   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
8.  นางนัทธิดาภรณ์   กระจ่างอนุวงศ์  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
9.  นางสาวปรารถนา   ท าทาน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ ์

10.  นายวิทยา   เรียบร้อยกิจ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
11.  นางกัญญ์วรา   ทาศรี    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
12.  นางเบญจมาภรณ์  ทะเรือน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
13.  นางสาวพัชรี   มาลา    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
14.  นางสาวฉัตรชนก  ค าน้อย   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 

15.  นายธัชนนท์   ก๋าละ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
16.  นางสาวกมลลักษณ์  บุญศรี   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
17.  นางสาวจุฑาทิพย์  พรมขัดดุก   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
18.  นายวรธัช   อินทรแสน   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
19.  นายสัมพันธ์ สุใจ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
20.  นางสาวพรนัชชา หล่ายนาสาร   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

21.  นางสาววิมลมาศ  ขันสุธรรม   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
22.  นางสาวกีรติญา   ไชยลังกา   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
23.  นางสาวโสละดา หะวัน    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
24.  นางสาวณชญาดา  ค าพิชัย   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
25.  นางธนภร  อัครมิ่งสกุล   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
26.  นางสาวกัลยาณี   เตจ๊ะ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
27.  นางสาวกิตติยา ศักดิ์ณรงค์   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
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ผู้ไม่มาประชุม 
ข้าราชการ 

 

1.  นางอ านวยพร    มากไมตรี   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 

2.  นางดุษณีภรณ์   บุญพุ่มพวง   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

3.  นายอเนก   อุปนันท์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

4.  นายพิชิต    เอี่ยมละออ   ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 

5.  นางเพ็ญพิศ   ดิษฐแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
6.  นายสุเทพ    อริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
7.  นายมงคล    กันทะเตียน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

8.  นางสาวศิวาพร   วังสมบัติ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

9.  นางลาวัลย์    วรรณสาร   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

10.  นายวีระยุทธ วิริยาวุฒิ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

11.  นางสาวกันต์ฤทัย  ก้องเกียรติธีระ  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

12.  นางสาวยุวรี   กิยา    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

13.  นางสุภีร์    อริยะ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

 

พนักงานราชการ 
 

๑.  นายกฤษฎา   ใจกว้าง   ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป 

๒.  นายวุฒินันท์   นันทะวิเชียร   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
๓.  นางสาววาสนา สบบง    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
๔.  นางสาวชนิดา   ค าแก้ว   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
๕.  นางสาวรัตติกาล ศรียอด   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

 

ลูกจ้างประจ า 
 

1.  นางพรรณพร     ชัยธิ    ต าแหน่ง พนักงานพิมพ์ 
2.  นายเจริญ      ผสม    ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
3.  นายสมพจน์      พินิจ    ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
4.  นายนันทกร   เช้ือเมืองพาน   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
5.  นายณัฐนันท์     เทพประสิทธิ์   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
6.  นายยุทธ      แก้วก าเนิด   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
7.  นายสงกรานต์    ทอนช่วย   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
8.  นายบรรเลง    อิ่นค าแดง   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

 
เร่ิมประชุมเวลา   ๐๙.0๐ น. 

นายสมชัย  ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย  เป็นประธานในท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและ
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 



 4 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1. แนะน าข้าราชการใหม่ 1 ราย นางสาววิไลพร  ขันแก้ว  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป 
2. เพิ่มวาระ เรื่องการติดตามข้อบกพร่องของกลุ่มส่งเสริม 

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
 – ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 9/๒๕๕๘  
   นางสาวสุภาพร  เลิศสมบูรณ์ศักด์ิ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ได้น าส าเนารายงานการประชุม
ประจ าเดือน ครั้งท่ี  9/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารท่ี 29 ธันวาคม ๒๕๕๘ ขึ้นเว็บไซด์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายแล้ว 
ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าไปตรวจสอบ หากมีข้อท่ีต้องแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไปเพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป     
ในช้ันต้นถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ ไปก่อน 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 9/๒๕๕๘ วันที่ 29 ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ือง เพื่อทราบและพิจารณา 

๔.๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป  
  - ไม่มี – 
 

    ๔.๒  กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
     1. แผนงาน งบประมาณประจ าปี 2559 
      นายสิน  สุทธนู ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า   
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อนุมัติแผนงาน ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง กิจกรรมรอง การยกระดับช้ัน
สหกรณ์ตามเกณฑ์กรมตรวจบัญชี มาวิเคราะห ์พัฒนาสหกรณ์เป้าหมายเพื่อยกระดับช้ันสหกรณ์ตามเกณฑ์การจัดระดับ
ตามความเข้มแข็งของสหกรณ์ โดยแบ่งช้ันเพื่อพัฒนา ดังนี้ จากช้ัน 2 ไปสู่ช้ัน 1 มี 21 แห่ง  จากช้ัน 3 ไปสู่ช้ัน 2 มี 6 
แห่ง ใช้หลักเกณฑ์แต่ละระดับช้ัน ดังนี้  
   ช้ันท่ี 1 เป็นสหกรณ์ท่ีมีความสามารถในการบริการสมาชิก ได้มากกว่าร้อยละ 70 และมีประสิทธิภาพ
ในการด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับมาตรฐานขึ้นไป ช้ันคุณภาพควบคุมภายในท่ีดีถึงดีมากและไม่มีข้อบกพร่องในการ
ด าเนินงาน  
   ช้ันท่ี 2 เป็นสหกรณ์ท่ีมีความสามารถในการบริการสมาชิกระหว่างร้อยละ  60 ถึง ร้อยละ 69 มี
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจในระดับช้ันต่ ากว่ามาตรฐานมีคุณภาพการควบคุมภายในในระดับพอใช้ เป็นสหกรณ์ท่ีมี
ข้อบกพร่องแต่ได้รับการแก้ไขแล้ว  
   ช้ันท่ี 3 เป็นสหกรณ์ท่ีมีความสามารถในการบริการสมาชิกได้ต่ ากว่าร้อยละ 60 มีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับช้ันต้องปรับปรุงและมีช้ันคุณภาพควบคุมต้องปรับปรุงหรือไม่มีระบบการควบคุมภายใน       
เป็นสหกรณ์ท่ีได้รับการแก้ไขข้อบกพร่องแต่ยังไม่แล้วเสร็จ 
   ช้ันท่ี 4 เป็นสหกรณ์ท่ีนายทะเบียนส่ังเลิกกิจการแล้วอยู่ในระหว่างช าระบัญชี 
   มีงบประมาณโอนมาให้ 71,300 บาท ต้องการให้กลุ่มสงเสริมสหกรณ์ คัดรายช่ือของสหกรณ์ท่ีอยู่ในระดับ 
ช้ัน 2 เพื่อไปอยู่ช้ัน 1 และ จากช้ัน 3 ไปสู่ช้ัน 2  ตามรายช่ือท่ีมอบให้ แจ้งมายังกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์เพื่อจะได้
ไปทางกรมส่งเสริมว่าท้ัง 21 แห่งและ 6 แห่ง มีท่ีไหนบ้าง งบประมาณเฉล่ียแล้วได้สหกรณ์ละ 2,500 บาท ขอให้ส่ง
ภายในวันอังคารที่  23   มีนาคม 2559 
     มติที่ประชุม รับทราบ 
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    2. รายงานผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ์ 
     นายสิน  สุทธนู ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า       
ณ วันท่ี 29 มกราคม 2559 มีสหกรณ์ท่ีได้จัดมาตรฐานแล้ว มีอยู่ 8 แห่ง คือ (1)สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จ ากัด 
ได้มาตรฐานระดับ A (2)สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จ ากัด ได้มาตรฐานระดับ A (3)สหกรณ์การเกษตรและ    
แปรรูปผลิตผลเมืองเชียงราย จ ากัด ได้มาตรฐานระดับ B (4)สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ได้มาตรฐานระดับ A 
(5)สหกรณ์โคนมแม่ลาว จ ากัด ได้มาตรฐานระดับ A (6)สหกรณ์โคเนื้อแม่สรวย จ ากัด ได้มาตรฐานระดับ C (7)สหกรณ์
เครดิตยูเนียนสันกลาง จ ากัด ได้มาตรฐานระดับ A (8)สหกรณ์เครดิยูเนียนแม่ลาว จ ากัด ได้มาตรฐานระดับ A  
      สหกรณ์จังหวัดเชียงราย แจ้งเรื่อง การช าระบัญชี ตามท่ีคุยกับผู้ช าระบัญชี ให้มีรายงานทุกเดือนให้กลุ่ม
จัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ ฝ่ายบริหารทั่วไปกันเงินเดือนให้ผู้ช าระบัญชี ถ้าท าเสร็จได้เงินเดือนบวก ถ้าท าไม่เสร็จได้ลบ   

    มติที่ประชุม รับทราบ 
    

                    ๔.๓  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
  1. การขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดเชียงราย 
(Single command)  
       นายมานพ  พยัคฆศักด์ิ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบาย 6 มาตรการ คือ (1)มาตรการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน 
(2)บริหารจัดการพื้นท่ีการเกษตรกรรมหรือโซนนิ่ง (3)ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (4)เกษตรอินทรีย์ (5)ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (6)ธนาคารสินค้าเกษตร ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายเป็นคณะท างานท้ัง 6 
มาตรการ ทางสหกรณ์จังหวัดจะมีการส่ังการให้ระดับพื้นท่ีให้เข้าไปร่วมท างานกับคณะท างานเหล่านี้ด้วย ถ้าเกิดมีงานใน
พื้นท่ี มีการขับเคล่ือนในพื้นท่ี ตัวแทนของสหกรณ์จังหวัดในพื้นท่ีจะต้องช่วยกันขับเคล่ือนนโยบายท้ัง 6 มาตรการเหล่านี้
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ตัวอย่าง (1)ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ขณะนี้พื้นท่ีน าร่องจังหวัดเชียงราย ทุกจังหวัดจะมี 1 
แห่ง จังหวัดเชียงรายอยู่ท่ี อ.ขุนตาล ผู้ท่ีจะรับช่วงจากสหกรณ์จังหวัดในการเข้าไปขับเคล่ือนร่วมกับคณะท างานในระดับ
พื้นท่ี คือ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 ซึ่งขณะนี้ได้ขับเคล่ือนร่วมกับทางคณะกรรมการในพื้นท่ีเรียบร้อยแล้ว ส่วนคณะท างาน
ระดับจังหวัด คือ ท่านสหกรณ์จังหวัดเป็นผู้แทนก็จะไปร่วมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป (2)มาตรการลดต้นทุนและเพิ่ม
โอกาสในการแข่งขัน เกี่ยวข้องโดยตรง คือ อ.แม่จัน มีมาตรการของกรมฯเราท่ีเขียนโครงการ อุปกรณ์ทางการเกษตรเอาไป
สนับสนุนแก่เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบรถเกี่ยวข้าว จ านวน 2 คัน และรถเทเลอร์ จ านวน 
1 คัน ยกตัวอย่างเช่น แปลงใหญ่ท่ี อ.ขุนตาล มีการเก็บเกี่ยวข้าวขอให้รถเกี่ยวข้าวของ อ.แม่จัน ท่ีใช้งบประมาณของทาง
ราชการเพื่อเป็นการสนับสนุนในการลดต้นทุนแก่เกษตรกรทาง อ.แม่จันจะต้องให้ความร่วมมือด้วย อีกมาตรการลดต้นทุนท่ี
เราเข้าไปเกี่ยวข้อง คือ การให้ทางร้านค้าท่ีมีปัจจัยทางด้านการเกษตร เช่น ปุ๋ย เครื่องมือในทางเกษตร เมล็ดพันธุ์ ทาง
การค้าภายในกับทางกระทรวงพาณิชย์จะมีการควบคุมราคาสินค้าเกษตรเหล่านี้ รวมท้ังร้านค้าของสหกรณ์ด้วย ในส่วนของ
สหกรณ์นั้นเราจะมีมาตรการในการก ากับท่ีมีร้านคิวช๊อป ในสหกรณ์ทุกแห่ง นับจากนี้ไปอีก 3 เดือนข้างหน้า มาตรการ
เกษตรอินทรีย์ทางพัฒนาท่ีดินเชียงรายกับศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายรับผิดชอบ  (3)ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตการเกษตร ท่ัวประเทศมี 882 ศูนย์ ของจังหวัดเชียงรายมี 18 ศูนย์ 18 อ าเภอ จะต้องมีเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ไปประจ า
ศูนย์ทุกศูนย์ และใน 18 ศูนย์นี้จะมีการเปิดอบรมหลักสูตรท่ีทางกระทรวงก าหนดมา ขณะนี้ออกมาแล้ว 1 ชุด ท่ีจะ
ขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้นี้ ในเรื่องของการส่ังการให้มีการฝึกอบรมตามศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ก าหนดการในการฝึกอบรมในแต่ละ
ศูนย์เรียนรู้ออกมาแล้ว 10  อ าเภอ 37 ศูนย์ ได้หาลือกับทางท่านสหกรณ์จังหวัด ท่านสหกรณ์จังหวัดได้ให้นโยบายว่า แต่
ละศูนย์ถ้าอยู่ในความดูแลของศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์ไหนก็แล้วแต่ ให้ผู้อ านวยการศูนย์และให้ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์เป็นผู้มี ช่ือในความรับผิดชอบศูนย์เรียนรู้  ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ขอรายช่ือมา จังหวัดก็เลยส่งรายช่ือ
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 5 ตามพื้นท่ีต่างๆ มีก าหนดการในการท่ีจะขับเคล่ือนศูนย์มีการประชุม อบรมออก
มาแล้ว ซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับทางท่ี 
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ฝ่ายบริหารทั่วไปได้จัดส่งข้าราชการของส านักงานสหกรณ์จังหวัดท่ัวประเทศ ไปอบรมเป็นวิทยากรชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถี
สหกรณ์ท่ีผ่านมา ทางส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายได้ส่งรายช่ือเข้าร่วมอบรม จ านวน 3 คน แต่ไปจริงๆ 2 คน คือ     
1.คุณยุวรี  กิยา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  2.คุณกัณต์ฤทัย  ก้องเกียรติธีระ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เริ่มประชุม 
จุดแรกวันท่ี 10 มีนาคม 2559 ท่ีอ.แม่จัน ให้จัดท้ังวันๆละ  6 ช่ัวโมง การถ่ายทอดให้เป็นแนวทางเดียวกัน เริ่ม 23 
กุมภาพันธ์ 2559 ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาร่วมอบรมให้ประสานกับ น.ส.อุไร  ไตรเกษม ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการ
สหกรณ์ ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จะรับผิดชอบมาตรการธนาคารสินค้าเกษตร โดยสหกรณ์จังหวัดเป็น
ประธานคณะท างาน ได้แก่ ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ธนาคารโคกระบือ ธนาคารเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชน งบประมาณ 6หมื่นกว่าบาท        
18 อ าเภอ 18 ศูนย ์กระจายกันไป ระดับของอ าเภอ มีนายอ าเภอเป็นประธาน นายฐณพงศ์  อินทรแสน ผู้อ านวยการกลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ 1 เสนอในท่ีประชุมว่า อยากให้ทีมวิทยากร จัดต้ังวิทยากรของส านักงาน ร่วมกับ น.ส.กัณต์ฤทัย           
ก้องเกียรติธีระ กับ น.ส.ยุวรี  กิยา เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ต้องฝึก ต้องมีความรู้ ต้องถ่ายทอดได้ 
 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  2. การตรวจสอบข้อมูล อาสาสมัครสหกรณ์  
      นายมานพ  พยัคฆศักด์ิ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบว่า เดิมของส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย มีจ านวน 3 คน ส่วนกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ใหไ้ปด าเนินการจัดหามาแต่ละ
สหกรณ์ท่ีมีความรู้ก าหนดมาสหกรณ์ละกี่คน ขอให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ส่งรายช่ือมาท่ีจังหวัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ละ      
20 คน มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ท าตามแบบฟอร์มกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งภายในวันท่ี      
26 กุมภาพันธ์ 2559  
     ส าหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจยาง ใช้งบกลาง รถส่วนตัว กิโลเมตรละ 4 บาท 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 3. การจัดงานวันสหกรณ์ (100 ปีสหกรณ์ไทย) 
       นายมานพ  พยัคฆศักดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบว่าจังหวัดเชียงรายก าหนดจัดงานในวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2559 สถานท่ีตลาดเกษตรกรสามแยกดอยทองค่ายเม็งราย 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายปฐกถา ผู้ว่าฯพบสหกรณ์ ขอให้ทีมงานท่ีเกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลให้ด้วย ภายในงาน     
จัดกิจกรรม แจกคูปองเมื่อซื้อครบ 100 บาท มูลค่าเท่าไหร่คิดอีกที การแต่งกาย เส้ือสีฟ้า-สีขาว 100 ปี ฝ่ายจัดสถานท่ี 
เต้น เก้าอี้ มอบนายอัฒกาล  สินันตา นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ประสานสถานท่ี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มอบ นายฐณพงศ์  
อินทรแสน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 กิจกรรม ปาเป้า  ล้วงไข่ มอบนายสมิทธิ์  เย็นใจ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
อาหารเท่ียงเป็นข้าวกล่อง มอบฝ่ายบริหารท่ัวไปจัดการ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 

  ๔.๔  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
 ๑. แจ้งยอดหนี้ สหกรณ์ครบก าหนดช าระ (กุมภาพันธ์, มีนาคม) 
         นางกัญญ์วรา  ทาศรี นักวิชาการสหกรณ ์แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ขอให้สหกรณ์ท่ีจะกู้เงิน 
กพส. ให้ส่งภายในวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2559 โดยให้วิเคราะห์มาด้วย สหกรณ์ครบก าหนดช าระหนี้ กพส.มี 2 เดือน 
คือ กุมภาพันธ์ มีอยู่ 2 สหกรณ์ และมีนาคม มีอยู่ 5 สหกรณ์ รบกวนให้ช าระด้วยบาร์โค๊ดอย่างเดียวเท่านั้น ถ้าไม่มี
สามารถติดต่อทางคุณกัญญ์วรา  ทาศรี นักวิชาการสหกรณ์ได้ 
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 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
    ๔.๕  กลุ่มตรวจการสหกรณ ์
    - ไม่มี - 

   
   ๔.๖ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ – ๕ 
 
      ๔.๖.๑ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ 
    -ไม่มี- 
 
      ๔.๖.๒ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ 
    -ไม่มี- 
 
      ๔.๖.๓ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ 
        -ไม่มี- 
      
      ๔.๖.๔ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ 
                 -ไม่มี- 
 
      ๔.๖.๕ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ 
      -ไม่มี- 
 
      ๔.๖.๖ พนักงานราชการ 
        -ไม่มี- 

 
๕. เร่ืองอื่น ๆ 

   -ไม่มี- 
 
 
 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

                       นางสาวสุภาพร  เลิศสมบูรณ์ศักดิ์  ผู้จดรายงานการประชุม 

                                   นายพิชิต เอี่ยมละออ   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


