
รายงานการประชุมประจ าเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ 

และลูกจ้างประจ า ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 

คร้ังท่ี  10/๒๕๕9   วันอังคารท่ี 27 ธันวาคม  ๒๕๕9 

ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 

   
      

ผู้มาประชุม 
ข้าราชการ 
 

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

3.   นางอ านวยพร    มากไมตรี   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 

4.  นายพิชิต    เอี่ยมละออ   ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 

5.  นายฐณพงศ์  อินทรแสน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

6.  นายวิสุทธิ์    จตุรลาวัลย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

7.  นายเอนก   อุปนันท์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

8.  นางสาวอุไร   ไตรเกษม   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

9.  นายวีนัส    วงศ์ขัติย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

10. นายอาคม    โยริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

11.  นายมงคล   กันทะเตียน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

12.  นางสาวเฉลิมพร   วงศ์จักร   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

13.  นางสาวิตรี   เสือประสงค์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

14.  นายอัฒกาล   สินันตา   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

15.  นายวีระยุทธ วิริยาวุฒิ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
16.  นายสวัสด์ิ   รมภิรันต์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
17.  นางสาวศิวาพร   วังสมบัติ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

18.  นางณัฐฐยา   ค าโป่ง    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

19.  นางลาวัลย์   วรรณสาร   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

20.  นายสมิทธิ์   เย็นใจ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

21.  นางสาวปณิธาน   รัตนวรรณ ์          ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

22.  นางสาวดรรชนี   ปันทะลา   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
23.  นางสาวกันต์ฤทัย  ก้องเกียรติธีระ  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
24.  นางสาวยุวรี   กิยา    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

25.  นางสาวอภิรดี   อภิธนัง   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

26.  นางสาววิไลพร ขันแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

27.  นางสุภีร์    อริยะ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
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พนักงานราชการ 
1.  นางสาวอรทัย   สุริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
2.  นางสาวปรารถนา  ท าทาน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
3.  นางสาวพัชรี   มาลา    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
4.  นางสาวณัฐวรินญา  แก้ววิมล   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
5.  นางสาวกมลลักษณ์  บุญศรี   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
6.  ว่าท่ี ร.ต.หญิง วาริณี  ฟูนัน   ต าแหน่ง นิติกร 

7.  นางสาวรัตติกาล ศรียอด   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
8.  นางสาวกัลยาณี   เตจ๊ะ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
9.  นายวุฒินันท์   นันทะวิเชียร   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
10.  นายวรธัช   อินทรแสน   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
11.  นายสัมพันธ์ สุใจ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
12.  นางสาวศิริก้อย แก้วแกมเงิน   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
13.  นางสาววาสนา สบบง    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
14.  นางสาวกีรติญา   ไชยลังกา   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
15.  นางสาวโสละดา หะวัน    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
16.  นางธนภร  อัครมิ่งสกุล   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
17.  นายกิตติไกร   ไชยเลิศ   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   
18. นางสาวชมพูนุช เครือสาร   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   

 

ลูกจ้างประจ า 
1. นายสมพจน์      พินิจ    ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
2. นายณัฐนันท์ เทพประสิทธิ์   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
3. นายยุทธ      แก้วก าเนิด   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
4. นายสงกรานต์    ทอนช่วย   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
5. นายบรรเลง    อิ่นค าแดง   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

  
ผู้ไม่มาประชุม 

ข้าราชการ 
  

1.  นายมานพ    พยัคฆศักดิ ์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 

2.  นายวิชิต    ภูกัน    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

3.  นางเพ็ญพิศ   ดิษฐแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

4.  นายสุเทพ    อริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

5.  นางจวงจันทร์   พิงคะสัน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
6.  นางสาวไอยริณย์   ใจทิพย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
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7.  นายวิชัย  ใจใหญ่   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

8.  นายบัญญัติ   หนูเจริญ   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 

9.  นายอุดร    ค าแก้ว          ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

 

พนักงานราชการ 
 

1.  นายกฤษฎา   ใจกว้าง   ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป 

2.  นางจีริสุดา    ไชยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
3.  นางวิชญา    วิชัยปะ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
4.  นายวิทยา    เรียบร้อยกิจ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
5.  นางกัญญ์วรา   ทาศรี    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
6.  นางนัทธิดาภรณ์   กระจ่างอนุวงศ์  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
7.  นางเบญจมาภรณ์  ทะเรือน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
8.  นางสาวฉัตรชนก   ค าน้อย   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
9.  นายธัชนนท์   ก๋าละ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
10.  นางสาวจุฑาทิพย์  พรมขัดดุก   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
11.  นายสหวัฒน์   กาบแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 

12.  นางสาววิมลมาศ  ขันสุธรรม   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
13.  นายณัฐวิโรจน์   เตมีศักดิ ์   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
14.  นางสาวกิตติยา ศักดิ์ณรงค์   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 

ลูกจ้างประจ า 
1.  นางพรรณพร     ชัยธิ    ต าแหน่ง พนักงานพิมพ์ 
2.  นายนันทกร   เช้ือเมืองพาน   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
3.  นายมนต์ชัย   น้อมมณี   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

 
 

เร่ิมประชุมเวลา   13.0๐ น. 
นายสมชัย  ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม

และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายมีค าส่ังให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจ า อยู่ให้บริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2560 อาทิ บริการน้ าด่ืม กาแฟ บริการห้องน้ า 
ห้องพักผ่อน พื้นท่ีจอดรถ และจ าหน่ายข้าวสารของสหกรณ์ ระหว่างวันท่ี 30 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 
2560 
 2. เรื่อง 1 สหกรณ์ 1 อ าเภอ แจ้งกรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบเรียบร้อยแล้ว มีรายช่ือดังนี้     
1.สหกรณ์เจ้าของสวนยางพารา จ ากัด อ.ดอยหลวง 2.สหกรณ์การเกษตรเวียงเชียงรุ้ง จ ากัด อ.เวียงเชียงรุ้ง      
3.สหกรณ์การเกษตรเชียงของ จ ากัด อ.เชียงของ 
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 3. เรื่องการก่อสร้างยุ้งฉาง ไม่มีสหกรณ์ไหนสนใจเพราะเป็นเงินกู้ ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์จะ
น าเรื่องเข้าปรึกษากับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกครั้ง 
 4. อธิบดีเน้นย้ าเรื่องการท างานเชิงบูรณาการ 
 5. ต๋ัวปุ๋ยของสหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จ ากัด กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนดให้สหกรณ์
การเกษตรเวียงชัย จ ากัด ต้องขนปุ๋ยกลับคืนมาให้หมดภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2559 ถ้าขนมาไม่หมดต้อง
เรียกร้องเป็นเงินสด ถ้ายังไม่ยอมจ่ายก็ต้องด าเนินการฟ้องร้องตามสิทธิ์ 
 6. เกษตรทฤษฎีใหม่(กลุ่มจัดต้ังฯ) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพหลัก ตอนนี้
มีท้ังหมด 82 ราย ในวันท่ี 11 มกราคม 2560 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายร่วมกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์มอบปัจจัยการผลิตกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ แจกพันธุ์ปลา ลูกไก่ กิ่งพันธุ์มะนาว ณ บ้านร่องเบ้อ
ใน ต าบลห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 
 7. ตลาดเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์จะด าเนินการฟื้นฟู  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ     
1. Farmer Market  2. ตลาดชุมชน  3. ตลาดกลางเกษตรกร ภายในเดือนเมษายน 2560 จะด าเนินการ
คัดเลือกให้เป็นจังหวัดต้นแบบ จังหวัดเชียงรายก็เป็นหนึ่งในท่ีถูกคัดเลือก จากท่ัวประเทศต้องการเพียง 10 จังหวัด 

 

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
1. ร้องเรียน/อุทธรณ์ (กลุ่มตรวจการสหกรณ์) 

นางอุไร  ไตรเกษม ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ขอให้
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 ช่วยติดตามสหกรณ์การเกษตรเชียงของ จ ากัด เรื่อง สหกรณ์รับเจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ ตอนนี้ทางสหกรณ์การเกษตรเชียงของ จ ากัด ได้มีหนังสือมาถึงส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ส่งมา
เฉพาะหนังสือปะหน้า ไม่มีหนังสือเอกสารแนบคืน ส าเนารายงานการประชุมครั้งท่ีมีมติ เพราะตอนนี้กรมส่งเสริม
สหกรณ์รอเอกสารชุดนี้อยู่ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย จ ากัด ได้ร้องขอความเป็นธรรมต้ังแต่เดือน 
พฤศจิกายน 2559 ตอนนี้ทางส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายไม่สามารถตอบกลับไปได้ เนื่องจากทางเรายัง
ไม่ได้เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้มีหนังสือแจ้งให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ทราบเรียบร้อยแล้ว ทางส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดเชียงรายได้ท าหนังสือถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย จ ากัด เพื่อเข้าตรวจการ แต่
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย จ ากัด ไม่ให้เข้าตรวจการโดยให้เหตุผลว่ายังไม่พร้อมท่ีจะให้เข้า
ตรวจการในตอนนั้น ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายมีค าส่ังให้สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย 
จ ากัด รวม 3 ค าส่ัง ดังนี้ 1. ให้เพิกถอนมติท่ีประชุม ท่ีไม่ผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่  และได้ตรวจเจอ
ย้อนกลับไปจนถึงปี 2557 ตอนนี้ทางกลุ่มตรวจการสหกรณ์ไม่ทราบว่าผลออกมาเป็นอย่างไร  นายฐณพงศ์   
อินทรแสน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบว่า ตอนนี้รอดูทางสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย จ ากัด จะน าเรื่องอุทรณ์เข้าท่ีประชุมเมื่อไหร่ หลังจากนี้จะประสานคณะท างานเข้า
ตรวจการอีกครั้ง นายสิน  สุทธนู ประธานตรวจการสหกรณ์ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบว่า เรื่องตรวจการสหกรณ์ทาง
เราจะเข้าไปเมื่อไหร่ก็ได้ แต่บังเอิญทางสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย จ ากัด มีหนังสือถึงส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ว่ายังไม่พร้อมให้เข้าตรวจการ แต่ท่ีจริงไม่เกี่ยวกันตอนท่ีเราไปตรวจการสหกรณ์เราไปท่ี
สหกรณ ์เราไปพบผู้จัดการสหกรณ์เพื่อพูดคุยในงานสหกรณ์ และขอดูเอกสารต่างๆ คิดว่าประมาณเดือนมกราคม 
2560 จะเข้าไปตรวจการสหกรณ์อีกครั้ง การเข้าไปตรวจการสหกรณ์จะไม่ไปตรวจซ้ าหลังจากท่ีสหกรณ์ปิดบัญชี
ไปแล้ว จะตรวจเฉพาะในงานปัจจุบัน 

สหกรณ์โคนมแม่ลาว จ ากัด กลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้ท าหนังสือแจ้ง ผอ.กลุ่มงาน ผอ.กลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ 1,4,5 สหกรณ ์3 สหกรณ ์และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เข้าประชุมปรึกษาหาลือ เรื่อง
การรับสมาชิกท่ีมีปัญหาของสหกรณ์โคนมแม่ลาว จ ากัด ในวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 9/๒๕๕9  

   นายพิชิต  เอีย่มละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ได้น าส าเนารายงานการ
ประชุมประจ าเดือน ครั้งท่ี  9/๒๕๕9 เมื่อวันศุกร์ท่ี 25 พฤศจิกายน ๒๕๕9 ขึ้นเว็บไซด์ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
เชียงรายแล้ว ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าไปตรวจสอบ หากมีข้อท่ีต้องแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งฝ่ายบริหารท่ัวไป    
เพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป ในช้ันต้นถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ ไปก่อน 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 9/๒๕๕9 วันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๕9 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ือง เพื่อทราบและพิจารณา 
 

    ๔.1  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
1. ภารกิจของรองนายทะเบียนสหกรณ ์
    นางอุไร  ไตรเกษม ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 

ตอนนี้กลุ่มตรวจการสหกรณ์รับผิดชอบ งานข้อบังคับ งานระเบียบ งานช าระบัญชี ขอให้ผู้ท่ีประสานงานกับกลุ่ม
ตรวจการสหกรณ์เข้าใจว่า บางครั้งระยะเวลาการปฏิบัติงานอาจจะล้าช้าไปบ้างเพราะทางกลุ่มตรวจการสหกรณ์  
มีบุคลากรไม่เพียงพอ จึงข้อให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เวลาสหกรณ์แก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ขอให้ทางกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ช่วยตรวจสอบ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเสียก่อน อย่าพึ่งให้น าหนังสือมาลงรับท่ีส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
เพราะว่า พรบ.อ านวยความสะดวก จะมีผลต่อการปฏิบัติงาน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

2. การประชุมตามโครงการประชุมช้ีแจงแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560 
    นางอุไร  ไตรเกษม ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  

ขอเชิญประชุมตามโครงการประชุมช้ีแจงแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ปี  2560 ในวันท่ี 28 ธันวาคม 2559   
เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น. ณ โรงแรมอินค า  มีสหกรณ์เข้าร่วม 118 สหกรณ์ ผู้เข้าร่วมจ านวน 286 คน 
ขอให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ทุกกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ช่วยรับลงทะเบียนด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและ

พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย 
    นางอุไร  ไตรเกษม ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 

กลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน  แก้ไขปัญหาและ
พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย เมื่อวันท่ี 14 - 16 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดเชียงราย มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม จ านวน 45 แห่ง ขาดสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธร
จังหวัดเชียงราย จ ากัด และกลุ่มเกษตรกร 2 กลุ่ม และขอขอบคุณกลุ่มงานท่ีร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้ด้วย 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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๔.2 ฝ่ายบริหารทั่วไป  

๑. การรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ E-project และ CPD Card Online 
    นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า สืบเนื่องจาก 

กองแผนงานได้เปิดระบบ E-project แล้ว สามารถเข้าไปวางแผนปฏิบัติงานและรายงานผลงานได้ต้ังแต่วันท่ี 1 
ตุลาคม 2559 - 29 ธันวาคม 2559 เท่านั้น ส าหรับเดือนมกราคม เป็นต้นไป สามารถเข้าไปคีย์ได้ภายในวันท่ี 
28 ของทุกเดือน ส าหรับกลุ่มงานต้องเข้าไปวางแผนเอง ส่วนกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ทางฝ่ายบริหารจะเข้าไปวางแผน
ให ้แต่ขอให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ส่งรายงาน CPS 1-5 ภายในวันท่ี 28 ธันวาคม 2559 ส่วน CPD Card Online 
ขอให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปสร้างแผน แนะน าส่งเสริม และรายงานผลด้วย ฝากผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เข้าไป
Comment หลังจากเจ้าหน้าท่ีเข้าไปรายงานผลเรียบร้อยแล้ว หลังจากท่ีผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เข้าไป 
Comment แล้ว ขอให้กลุ่มงานเข้าไป Comment ด้วย และตามด้วย สหกรณ์จังหวัดเชียงราย 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

๒. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี 2560 ยอด ณ วันท่ี 26 ธันวาคม 2559 
  นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี 2560 ยอด ณ วันท่ี 26 ธันวาคม 2559 เบิกจ่ายภาพรวม 63.47 เปอร์เซ็นต์  
เบิกจ่ายงบบุคลากร 49.93 เปอร์เซ็นต์ เบิกจ่ายงบด าเนินงาน 51.79 เปอร์เซ็นต์ เบิกจ่ายงบอุดหนุน 100 
เปอร์เซ็นต์  เบิกจ่ายงบลงทุน 100 เปอร์เซ็นต์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ส านักงานสหกรณ์จะเหลือเงินอยู่   
1 ล้านกว่าบาท 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

๓. การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2559 (Annual Report) 
  นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ได้มีหนังสือแจ้งให้กลุ่มงาน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ช่วยเขียนผลการด าเนินงานส่งให้ฝ่ายบริหารด้วย พร้อม
ภาพประกอบ รายละเอียด ดังนี้  
กลุ่มงาน (น าเสนอผลงานของงาน/โครงการท่ีส าคัญและโดดเด่น ท่ีหน่วยงานด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 อย่างน้อย 2 งาน/โครงการ ) 
ผลการด าเนินงานโครงการเด่น ในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ช่ืองาน/โครงการ............................................................................. 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ...................................................................................................................................................... 
กิจกรรม/งานท่ีด าเนินการ .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
ผลส าเร็จของงาน/โครงการ ............................................................................................................ ..... 
................................................................................................................................................................................... 
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ .............................................................................................................. 

 
ผลการด าเนินงานโครงการเพื่อขับเคล่ือนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ช่ืองาน/โครงการ................................................................ 
พื้นท่ี/สหกรณ์ เป้าหมาย ........................................................................................................................................... 
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กิจกรรม/งานท่ีด าเนินการ .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
ผลส าเร็จของงาน/โครงการ ................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน/โครงการ ............................................................................................................. 
 
น าเสนอผลงานของโครงการเพื่อขับเคล่ือนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์  ตามมาตรการท้ัง 5 มาตรการ         
ท่ีหน่วยงานได้ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยโครงการดังกล่าว ได้แก่ 
 1) โครงการพัฒนาอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
 3) โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินสมาชิก 
 4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
 5) โครงการฟื้นฟูและพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ 
 6) โครงการจัดระเบียบสหกรณ์แท็กซี่ 
 7) โครงการส่งเสริมให้สหกรณ์ปลูกจิตส านึกความเป็นเจ้าของสหกรณ์ 
*** น าเสนอเฉพาะโครงการท่ีหน่วยงานด าเนินการ *** 
 

กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ ์1 - 5 
การส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามระบบ CPS ในปีงบประมาณ พ.ศ…….....   อ าเภอ................ 
ประกอบด้วย สหกรณ.์..……. แห่ง  สมาชิก…....….. คน  กลุ่มเกษตรกร.....…… แห่ง สมาชิก....…….. คน   
- ผลการเข้าแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)     
    (บรรยายสรุปผลของการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS เป็นภาพรวมรายอ าเภอ)  
- ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
    (บรรยายปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีได้เข้าแนะน าส่งเสริม เช่น ปัญหาการ
ทุจริต อุปสรรคในการด าเนินงานเนื่องจากขาดองค์ความรู้ในด้านต่างๆ เป็นต้น ) 
- ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
    (บรรยายข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา ท่ีพบจากการแนะน าส่งเสริม) 
- สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรที่มีผลการด าเนินงานเด่น  
    (น าเสนอสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีแต่ละอ าเภอ ท่ีมีผลการด าเนินงานโดดเด่น โดยอาจจะน าผลงานดีเด่น
ท่ีผ่านมา และน าเสนอในแบบของรูปภาพพร้อมการบรรยายประกอบ) 
***การน าเสนอการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามระบบ CPS ให้น าเสนอโดยบรรยายสรุปภาพรวม
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป็นรายอ าเภอ*** 
ส่งภายในวันท่ี 25 มกราคม 2559 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 

    ๔.3  กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
 - ไม่มี - 

  
                    ๔.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

- ไม่มี - 
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  ๔.5  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
๑. มาตรการต่างๆ ของรัฐบาล ท่ีช่วยเหลือสถาบันเกษตรกร 

นางสาวเฉลิมพร  วงศ์จักร์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
มาตรการ/โครงการต่างๆ ของรัฐบาล ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ความช่วยเหลือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ปีงบประมาณ 2560 มีท้ังหมด 6 มาตรการ/โครงการ ดังนี้ 
1.1 มาตรการลดดอกเบ้ียเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ปี 2559/60 
รายละเอียด : ลดดอกเบ้ียร้อยละ 3 ของต้นเงินกู้ไม่เกิน 80,000 บาท/ราย ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน 
จ านวนสหกรณ์เข้าร่วม : 7 สหกรณ ์สมาชิก 537 ราย มูลหนี้ 19,792,516 บาท  
หมายเหตุ : 1. กู้ก่อน 1 เมษายน 2559 รับการลดดอกเบี้ย 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไปจนกว่าช าระคืนเสร็จ      

แต่ไม่เกิน 6 เดือน หรือไม่เกินวันท่ี 30 กันยายน 2559 
       2 กู้ก่อน 1 เมษายน 2559รับการลดดอกเบี้ยถัดจากวันรับเงินกู้จนกว่าช าระคืน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 

หรือไม่เกิน 30 มิถุนายน 2559 
***ก าหนดส่งกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ ์วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2560 
 

1.2 มาตรการลดดอกเบ้ียเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
รายละเอียด : ลดดอกเบ้ียร้อยละ 3 ของต้นเงินกู้ไม่เกิน 80,000 บาท /ราย ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน 
หมายเหตุ : 1. กู้ก่อน 1 เมษายน 2559  รับการลดดอกเบี้ย 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไปจนกว่าช าระคืนเสร็จ

แต่ไม่เกิน 6 เดือน หรือไม่เกินวันท่ี 30 กันยายน 2559 
               2. กู้ก่อน 1 เมษายน 2559 รับการลดดอกเบ้ียถัดจากวันรับเงินกู้จนกว่าช าระคืน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 

หรือไม่เกิน 30 มิถุนายน 2559 
              3. สมาชิกต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
              4. สมาชิกกู้ลงทุนท านา สัญญาระยะส้ัน 1 ปี ต้ังแต่ 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 
              5. แจ้งให้จังหวัดพร้อมแบรายงานการประชุมเข้าร่วมมาตรการ ภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2560 
              6. สัญญาขอรับชดเชยเริ่มต้ังแต่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 28 กมุภาพันธ์ 2560 

  7. ไม่เป็นสัญญากู้ท่ีเคยได้รับการช่วยเหลือในโครงการอื่นจากภาครัฐหรือเป็นสัญญากู้ท่ีอยู่ในขั้นตอน 
ด าเนินคดี 

***ก าหนดส่งกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2560 
 

1.3 มาตรการช่วยเหลือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2559/2560 
รายละเอียด : ชดเชยดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้ท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  ปี 2559/60 อัตราร้อยละ 3  

ระยะเวลา 6 เดือน เพื่อขอต้ังงบประมาณในปี 2561 ดอกเบ้ียคิดนับจากวันท่ีประกาศภัยพิบัติ 
จ านวนสหกรณ์เข้าร่วม : 6 สหกรณ ์สมาชิก 1,119 ราย มูลหนี้ 147,239,753 บาท 
หมายเหตุ : 1. สัญญาเงินกู้เกิดขึ้นก่อนวันประสบภัย(ระยะส้ันพืช/สัตว์) 
               2. ต้องมีประกาศเขตภัยพิบัติของจังหวัด  เริ่มต้ังแต่  18 พฤษภาคม 2559 ไปจนกว่าจะส้ินสุดฤดู 

ฝนของภาคใต้ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 2560  
              3. สัญญาขอรับชดเชยเริ่มต้ังแต่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี  28 กุมภาพันธ์ 2560 
               4. ไม่เป็นสัญญากู้ท่ีเคยได้รับการช่วยเหลือในโครงการอื่นจากภาครัฐ หรือเป็นสัญญากู้ท่ีอยู่ในขั้นตอน 

ด าเนินคดี 
***ก าหนดส่งกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 
 
 



 9 

1.4 โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบไร่นาของสมาชิกสหกรณ์ 
รายละเอียด : ให้เงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบ้ีย  5  ปี 3.6 ล้านบาท 
จ านวนสหกรณ์เข้าร่วม : 5 สหกรณ ์จ านวน 72 แห่ง ขุดสระ 18 สระ เจาะบาดาล 54 บ่อ 
หมายเหตุ : 1. ขุดสระน้ า พื้นท่ีประมาณ 1 ไร่ ความลึกไม่น้อยกว่า 2 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 
              2. ขุดเจาะระบบน้ าบาดาล หรือปรับปรุง พร้อมอุปกรณ์ 
              3. พื้นท่ีใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า ประมาณ 10 ไร่/แห่ง 
                 4. เงินกู้แห่งละ 50,000 บาท ช าระ 5 ปี ปลอดดอก เริ่มส่ง พฤศจิกายน 2560 ถึง พฤศจิกายน 2564 
***ประชุมพิจารณาเงินกู้ วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
 

1.5 ส ารวจมูลหนี้  พืชและสัตว์ 
รายละเอียด : เก็บฐานข้อมูลหนี้สินสมาชิก เพื่อเตรียมความพร้อมด าเนินการ ให้ความช่วยเหลือ เมื่อมีนโยบาย
เร่งด่วนจากรัฐบาล 
หมายเหตุ : 1. ชนิดพืช เช่น ข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ให้จัดท าข้อมูลพืชละ 1 ตาราง 
             2. สมาชิกเพาะปลูกพืชมากกว่า 1 ชนิด ให้จัดท าข้อมูลหนี้สินแยกตามชนิดพืช 
             3. ประมง รวม 1 ตาราง 
             4. สัตว์ รวม 1 ตาราง 
***ก าหนดส่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2559 
***ก าหนดส่งกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ภายในวันท่ี 28 ธันวาคม 2559 
 

1.6 โครงการพักช าระหนี้ต้นเงินและดอกเบ้ียให้สมาชิกสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 
รายละเอียด : พักหนี้และชดเชยดอกเบี้ยแทนสมาชิก อัตราดอกเบี้ยตามท่ี ครม.พิจารณาเห็นชอบต้นเงินกู้ไม่เกิน  
500,000 บาท ณ 31 พฤษภาคม 2559 ระยะเวลา 2 ปี ต้ังแต่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2561 
จ านวนสหกรณ์เข้าร่วม : 5 สหกรณ ์สมาชิก 1,399 คน มูลหนี้ 51,762,856 บาท 
หมายเหตุ : 1. สมาชิกกู้วัตถุประสงค์ผลิตข้าว ณ 31 พฤษภาคม 2559 ไม่เกิน 500,000 บาท 
              2. สมาชิกไม่เป็นหนี้สัญญาท่ีอยู่ในขั้นตอนด าเนินคดี 
              3. สมาชิกไม่เป็นหนี้สัญญาเงินกู้ท่ีรับการชดเชยจากรัฐ ในลักษณะเดียวกันอยู่ก่อนแล้ว 
 

           เมื่อเช้าวันท่ี 27 ธันวาคม 2559 ได้มีสหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด มาประท้วงไม่ได้รับ
หนังสือ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้ช้ีแจงไปว่า ทางส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายได้ท าการส ารวจไปแล้วเมื่อวันท่ี 
12 ตุลาคม 2559 ทางสหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด ไม่ได้แจ้งตอบรับเข้าร่วมโครงการ ทางกรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดทบทวนอีกครั้ง ทางส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายก็แจ้งไปเฉพาะ 13 
สหกรณ์ ท่ีแจ้งเข้ามารอบแรก และได้ส่งหนังสือช้ีแจงให้ทางกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์แล้วว่าหากมีสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรในพื้นท่ีประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมสามารถแจ้งเพิ่มเข้ามาใหม่ได้ 
            จากโครงการท้ังหมด กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีข้อแม้ว่า ห้ามท าซ้ าสัญญากัน เช่น ในสัญญาบอก
ว่าเบิกอุทกภัยเรียบร้อยแล้วในวัตถุประสงค์ข้าว ก็ไม่สามารถเบิกโครงการอื่นท่ีเกี่ยวกับข้าวได้อีก 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

2. ประเมินกิจกรรมชดเชยดอกเบ้ียเงินกู้ท่ีค้างของผู้มีรายได้น้อย 
นางสาวเฉลิมพร  วงศ์จักร์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า

ขอให้สหกรณ์และผู้รับผิดชอบช่วยประเมินกิจกรรมชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีค้างของผู้มีรายได้น้อยเข้ามาด้วย      
กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนดส่งภายในวันท่ี 31 มกราคม 2560 
 มติที่ประชุม รับทราบ  
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  3. กลุ่มเกษตรกร/ปริมาณธุรกิจ 
      นางสาวเฉลิมพร  วงศ์จักร์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
กลุ่มเกษตรกรที่กู้เงิน กพส.ไป ต้องมีตัวชีว้ัด คือ ปริมาณธุรกิจสหกรณจ์ะต้องเพิ่มข้ึนจากปีท่ีแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 
3 ซึ่งในเดือนท่ีผ่านมากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ต้องเก็บข้อมูลจากกลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจสหกรณ์เพื่อท่ีจะน าข้อมูลมาคีย์ใน E - Project ทุกๆเดือน แต่ข้อมูลท่ีได้มากับทางกลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ปรากฏว่าไม่มีข้อมูลปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะฉะนั้นฝาก
เจ้าหน้าท่ีท่ีท าปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรช่วยดูเรื่องนี้ด้วย 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

   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 
 
 
 

  ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
                       นายวุฒินันท์  นันทะวิเชียร   ผู้จดรายงานการประชุม 

                                   นายพิชิต  เอี่ยมละออ   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


