
รายงานการประชุมประจ าเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ 

และลูกจ้างประจ า ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 

คร้ังท่ี  2/๒๕๕9   วันจันทรท่ี์ 14 มีนาคม  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.  นางอ านวยพร    มากไมตรี   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 

5.  นายพิชิต    เอี่ยมละออ   ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
6.  นายวีนัส    วงศ์ขัติย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
7.  นายอัฒกาล   สินันตา   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
8.  นางจวงจันทร์   พิงคะสัน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
9.  นายวีระยุทธ  วิริยาวุฒิ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
10.  นางสาวเฉลิมพร  วงศ์จักร   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
11.  นายสวัสด์ิ   รมภิรันต์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
12.  นางสาวิตรี   เสือประสงค์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
13.  นายสมิทธิ์   เย็นใจ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
14.  นางเพ็ญพิศ   ดิษฐแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
15.  นายสุเทพ   อริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
16.  นายมงคล   กันทะเตียน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

17.  นางสาวศิวาพร   วังสมบัติ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

18.  นางลาวัลย์   วรรณสาร   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

19.  นางสาวกันต์ฤทัย  ก้องเกียรติธีระ  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

20.  นางสาวไอยริณย์  ใจทิพย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
21.  นางสาวอภิรดี   อภิธนัง   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

22.  นางสาวปณิธาน   รัตนวรรณ์          ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

23.  นางสาววิไลพร ขันแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

24.  นายบัญญัติ   หนูเจริญ   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 

25.  นายอุดร    ค าแก้ว          ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  
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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 นักวิชาการสหกรณ์ 
5.  นางวิชญา    วิชัยปะ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
6.  นางสาวอรทัย   สุริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
7.  นางสาวชณัฐศรณ์  แก้ววิมล   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
8.  นางสาวปรารถนา   ท าทาน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
9.  นายวิทยา    เรียบร้อยกิจ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
10.  นางกัญญ์วรา   ทาศรี    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ ์
11.  นางเบญจมาภรณ์  ทะเรือน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
12.  นางสาวพัชรี   มาลา    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
13.  นางสาวฉัตรชนก  ค าน้อย   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
14.  นายธัชนนท์   ก๋าละ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
15.  นางสาวกมลลักษณ์  บุญศรี   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
16.  นางสาวจุฑาทิพย์  พรมขัดดุก   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
17.  นายวุฒินันท์   นันทะวิเชียร   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
18.  นายวรธัช   อินทรแสน   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
19.  นายสัมพันธ์ สุใจ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
20.  นางสาววาสนา สบบง    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์

21.  นางสาวกีรติญา   ไชยลังกา   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
22.  นางสาวโสละดา หะวัน    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
23.  นางสาวณชญาดา  ค าพิชัย   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
24.  นางธนภร  อัครมิ่งสกุล   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
25.  นางสาวกิตติยา ศักดิ์ณรงค์   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ข้าราชการ 
 

1.  นายฐณพงศ์  อินทรแสน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
2.  นายวิสุทธิ์    จตุรลาวัลย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

3.  นายอาคม    โยริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

4.  นายเอนก   อุปนันท์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

5.  นางสาวอุไร   ไตรเกษม   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
6.  นางดุษณีภรณ์   บุญพุ่มพวง   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
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7.  นางวนิดา    มะโนวรรณ์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
8.  นายวิชิต    ภูกัน    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
9.  นางณัฐฐยา   ค าโป่ง    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

10.  นางปรานอม   ตุงคโสภา   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
11.  นางสุภีร์    อริยะ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
12.  นางสาวดรรชนี   ปันทะลา   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

13.  นางสาวยุวรี   กิยา    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

 

พนักงานราชการ 
 

๑.  นายกฤษฎา   ใจกว้าง   ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป 

๒.  นางนัทธิดาภรณ์   กระจ่างอนุวงศ์  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
๓.  นางสาวพรนัชชา หล่ายนาสาร   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

๔.  นางสาวชนิดา   ค าแก้ว   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
๕.  นางสาวรัตติกาล ศรียอด   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
๖.  นางสาววิมลมาศ   ขันสุธรรม   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
๗.  นางสาวกัลยาณี   เตจ๊ะ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

 

ลูกจ้างประจ า 
 

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

 
เร่ิมประชุมเวลา   ๐๙.0๐ น. 

นายสมชัย  ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย  เป็นประธานในท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและ
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1. ด าเนินการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ บริเวณข้างส านักงานและบ้านพัก 
2. ให้ข้าราชการในสังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประสานราชการกับ

อ าเภออีกหน้าท่ีหนึ่ง ขอให้ข้าราชการในพื้นท่ี ท่ีดูแลแต่ละพื้นท่ีปฏิบัติหน้าท่ีนี้เลย ถ้าไม่พอให้จัดคนในกลุ่มงานจังหวัด
รับหน้าท่ีนี้เพิ่มเติม 
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ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังทีแ่ล้ว 
1. การติดตามข้อบกพร่องของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 

   นายมานพ  พยัคฆศักด์ิ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบว่า กรณีสหกรณ์ศุภนิมิตรแม่สาย จ ากัด ทุจริตในการปลอมแปลงใบเสร็จ เพื่อเพิ่มปริมาณธุรกิจจัดหาในสหกรณ์
เพื่อน ายอดธุรกิจนั้นไปท าธุรกรรมในเรื่องของการขอกู้เงินในสถาบันการเงินต่างๆ โดยเฉพาะของ กพส.เรา ทีมตรวจการ
สหกรณ์ได้ติดตามเส้นทางทางการเงินแล้วไม่ได้ใช้เงินจากสหกรณ์ แต่ใช้เงินจากไหนไม่รู้มาเป็นค่าส่วนต่าง ตอนนี้
เจ้าหน้าท่ีได้สอบและบันทึกเทปไว้เป็นหลักฐาน โดยสอบพนักงานการตลาดก่อน เพราะเป็นผู้ท่ีมีรายมือช่ือในการปลอม
แปลงเอกสาร เดิมทีก็ไม่ได้ยอมรับว่าเป็นการเพิ่มปริมาณธุรกิจ ท าเหมือนกับว่ามีการส่ังซื้อจากกลุ่มผ่านสหกรณ์ เจตนา
ของประธานกลุ่มก็เพื่อให้สหกรณ์มีรายได้ กลุ่มมีเงินซื้อและได้ไปติดต่อร้านค้าในอ าเภอไว้ก่อนแล้ว แต่เนื่องจากว่า
ร้านค้าไม่สามารถออกใบเสร็จให้ได้เนื่องจากเป็นราคาพิเศษและทางกลุ่มต้องการใบเสร็จของสหกรณ์ไปแสดงต่อลูกกลุ่ม       
ในหมู่บ้าน ตัวของพนักงานตลาดเองก็ไปดูสินค้าท่ีซื้อจริงในกลุ่ม บอกว่ามีปุ๋ยจริงและไปช่วยนับด้วย มีคนมารับจากกลุ่ม
โดยประธานมารับท้ัง 2 กลุ่ม พอบันทึกค าให้การเสร็จทางทีมตรวจการสหกรณ์ก็ตามไปท่ีประธานกลุ่มคนท่ีได้รับการ
แอบอ้างว่าซื้อปุ๋ยจากสหกรณ์ อีก 600 กระสอบ ปรากฏว่าประธานกลุ่มคนนี้ปฏิเสธไม่เคยซื้อปุ๋ยจากสหกรณ์ อีกวัน
หนึ่งเลยให้กรรมการปิดห้องสอบกันเอง ทางคณะตรวจการสหกรณ์ได้ฟังดูแล้วเหมือนไม่ได้ความจริง เหมือนกับกลัวอะไร
สักอย่างเหมือนเต้ียมกันมา ทางทีมตรวจการสหกรณ์ก็ไม่ได้เช่ือสะทีเดียวจากการสอบปากค าท้ัง 2 คน ท้ังประธานและ
พนักงานการตลาด ได้ดูเอกสารมีการบันทึกการประชุมของคณะอนุกรรมการฝ่ายการตลาดว่ามีการขอซื้อจากกลุ่ม มีการ
ขออนุมัติการจัดซื้อท าสมุดเบอร์ 2 เป็นเล่ม เตรียมการเป็นปีแสดงว่ามีการเตรียมการอนุมัติจัดซื้อเพื่อให้ถูกต้องตาม
ระเบียบเพื่อท่ีจะจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ซึ่งด าเนินการจัดซื้อเป็นล็อตๆ โดยมีมติกรรมการตลอด บางทีเมื่อมีมติแล้วไม่ได้
ซื้อจริงก็มี เหมือนมีการสร้างหลักฐานไว้ว่ามีการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการฝ่ายการตลาดแล้ว แล้วเสนอในท่ีประชุม
ทราบเพื่อมีการจัดซื้อในรอบต่อไปได้ ตอนนี้ผลการสอบ เบื้องต้นได้ไล่พนักงานการตลาดออกแล้วเพราะว่าพนักงาน
การตลาดยอมรับผิดเองว่าเป็นผู้กระท าการเองท้ังหมด ส าหรับผู้จัดการ คณะอนุกรรมการจะมีการสอบวินัยอีกที สหกรณ์
จังหวัดเชียงรายขอให้ท ารายงานสรุปส่งภายในวันจันทร์ท่ี 21 มีนาคม 2559 ต้องจัดการให้แล้วเสร็จภายในเดือน 
เมษายน 2559 นี้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 1/๒๕๕9  
   นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ได้น าส าเนารายงานการประชุม
ประจ าเดือน ครั้งท่ี  1/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 ขึ้นเว็บไซด์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
แล้ว ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าไปตรวจสอบ หากมีข้อท่ีต้องแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งฝ่ายบริหารท่ัวไปเพื่อด าเนินการแก้ไข
ต่อไป ในช้ันต้นถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ ไปก่อน 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 1/๒๕๕9 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 
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ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ือง เพื่อทราบและพิจารณา 

๔.๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป  
  1. ขอแจ้งสงวนต าแหน่ง 

      นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า กองการเจ้าหน้าท่ี  
ขอแจ้งสงวนต าแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ต าแหน่งเลขท่ี 2131 สังกัดกลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อ.เวียงป่าเป้า, แม่สรวย)  

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 2. การขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ให้ทางส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดเชียงรายส ารวจผู้ท่ีกระท าความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่กระบวนการสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์       
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากร ส าหรับปีนี้
พวกขบวนการสหกรณ์ต่างๆ ถ้าประสงค์จะขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ส่งรายช่ือมายังส านักงานสหกรณ์จังหวัด
เชียงราย ไม่เกินวันท่ี 25 มีนาคม 2559 

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 3. ข่าว สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ ์จ ากัด 
   นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เงินกู้สามัญ ได้เปล่ียน

แบบค าขอกู้ใหม่ โดยให้ทางสหกรณ์จังหวัดเชียงรายไม่ต้องเซ็นเป็นพยานแล้ว จะให้ผู้ประสานงานเป็นคนเซ็นเป็นพยานแทน   
ผู้ประสานงานของจังหวัดเชียงราย คือ นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร หรือสมาชิกสหกรณ์เซ็นเป็นพยานได้
แต่สมาชิกท่ีเซ็นคนนั้นจะต้องไม่เป็นผู้ค้ าประกัน แล้วถ้าเกิดผู้ค้ าประกันเป็นพยานจะต้องไม่เป็นผู้กู้มาเป็นพยาน  

 มติที่ประชุม รับทราบ 
    

 4. การประกวดร้านนิทรรศการ    
  นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ผลการประกวดร้าน
นิทรรศการในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจ าปี 2559 ดังนี้ 
 กลุ่มร้านนิทรรศการของส่วนราชการรวมกันในนามกระทรวง 
 รางวัลท่ี 1 ร้านนิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 รางวัลท่ี 2 ร้านนิทรรศการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 รางวัลท่ี 3  ร้านนิทรรศการกรทรวงสาธารณสุข 
 รางวัลชมเชย ได้แก่ 
       กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
       กระทรวงพลังงาน 
 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 



 6 
 

 5. อบรมภัยแล้ง 
  นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า โครงการอบรมเพื่อ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ า ปี 2558/59 
โครงการนี้เป็นโครงการนโยบายของ คสช. ด าเนินการให้เสร็จส้ินในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2559 
เป้าหมายจังหวัดเชียงราย มี 18 อ าเภอ 18 ศูนย์ ศูนย์หนึ่งต้องอบรม 5 รุ่น ๆ ละ 15 วัน อบรมในหัวข้อวิชา "ชุมชน
เข้มแข็งด้วยวิธีสหกรณ์" ต้ังแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น.  ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อเราได้รับนโยบายมา 
สามารถจ าแนกออกเป็น 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมท่ี 1,2 ได้ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว เหลือกิจกรรมท่ี 3 ทางส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดเชียงรายจะต้องเข้าไปอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย(ทางส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายเป็นคนก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย) กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้งบประมาณมาท้ังหมด 61,200 บาท เพื่อเป็นค่าเบี้ยเล้ียงและค่าน้ ามัน เฉล่ีย 
ครั้งละ 680 บาท    
 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 6. มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอีกหน้าท่ีหนึ่ง 
       นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดเชียงราย ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประสานราชการกับอ าเภออีกหน้าท่ีหนึ่ง โดยให้อยู่ภายใต้การปกครอง
บังคับบัญชาของสหกรณ์จังหวัดเชียงราย และใหม้ีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้เช่นเดียวกับข้าราชการ
ในสังกัดหน่วยงานนั้น พึงจะเบิกจ่ายได้ จ านวน 18 ราย ดังนี้ 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
1. นายฐณพงศ์  อินทรแสน  ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1   อ.เมืองเชียงราย 
2. นางสาวสาวิตรี  เสือประสงค์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  อ.แม่ลาว 
3. นางสุภีร์  อริยะ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  อ.เวียงชัย 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
4. นายเอนก  อุปนันท์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2   อ.เชียงแสน 
5.นางลาวัณย์  วรรณสาร  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  อ.แม่สาย 
6. นางเพ็ญพิศ  ดิษฐแก้ว  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  อ.แม่จัน 
7. นางดรรชนี  ปันทะลา  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  อ.แม่ฟ้าหลวง 
8. นายอัฒกาล  สินันตา  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  อ.ดอยหลวง 
9.นายสวัสด์ิ  รมภิรันต์  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  อ.เวียงเชียงรุ้ง 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 
10.นายอาคม  โยริยะ  ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3   อ.เวียงป่าเป้า 
1.นางสาวอภิรดี  อภิธนัง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  อ.แม่สรวย 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
12.นายวิสุทธิ์  จตุรลาวัลย์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4   อ.พญาเม็งราย 
13.นายอุดร  ค าแก้ว  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  อ.พาน 
14.นางสาวกันต์ฤทัย  ก้องเกียรติธีระ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ อ.ป่าแดด 
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15.นายวีนัส  วงศ์ขัติย์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5   อ.เชียงของ 
16. นายสุเทพ  อริยะ  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  อ.ขุนตาล 
17. นายวิชิต  ภูกัน  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  อ.เวียงแก่น 
18.นายบัญญัติ  หนูเจริญ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน อ.เทิง 
 

 อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ประสานราชการอ าเภอ 
 1. ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร และกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานสหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มเกษตรกร ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
 4. เผยแพร่และให้ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 
ให้แก่บุคลากรสหกรณ ์กลุ่มเกษตรและประชาชนท่ัวไป ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
 5. ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรม และรักษาระดับมาตรฐาน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเดิม 
 6. ประสานและสนับสนุนการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ และระบบการตรวจการสหกรณ์ 
 7. งานประสานราชการกับอ าเภอ โดย 
     7.1 มีหน้าท่ีปฏิบัติราชการร่วมกับนายอ าเภอท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับอ าเภอ การประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้านประจ าเดือน การประชุมอื่นๆ การสัมมนาร่วมกับหน่วยงานอื่นท้ังภาครัฐและ
เอกชน และท างานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีอ าเภอท่ีรับผิดชอบ 
     7.2 ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาแนะน าในภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมงานสหกรณ์
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง แก่ ประชาชน หน่วยงาน/องค์กรอื่น ท้ังภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ีอ าเภอท่ีรับผิดชอบ 
     7.3 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้แทนของหน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อบูรณาการ
ท างานในพื้นท่ีอ าเภอท่ีรับผิดชอบ ให้สามารถขับเคล่ือนภารกิจส าคัญตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวง
เกษตรกรและสหกรณ์ ตลอดจนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นท่ีอ าเภอท่ีรับผิดชอบ และอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน 
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

    ๔.๒  กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
     1. รายงานผลประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
        นายสิน  สุทธนู ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
ส าหรับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ มีสหกรณ์ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับเกรด A จ านวน 16 แห่ง เกรด B จ านวน 4 แห่ง 
เกรด C จ านวน 2 แห่ง รวมแล้วได้ 17.54 เปอร์เซ็นต์ ล่าสุดท่ีจัดต้ังมาตรฐานสหกรณ์ คือ สหกรณ์เครดิตยูเนียนหนอง
ผักจิก  จ ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายเม็งรายมหาราช จ ากัด ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จ ากัด สหกรณ์โครงการ
พัฒนาดอยตุง จ ากัด สหกรณ์เครดิตยูเนียนกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม จ ากัด  
 

    มติที่ประชุม รับทราบ 
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2.  ขอความร่วมมือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  
        นายสิน  สุทธนู ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
ในตอนนี้ได้มีทนาย ส านักงานกฎหมายต่างๆ ได้ติดต่อขอดูเอกสาร เช่น ใบส าคัญจดทะเบียน วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
คือ เอกสารต่างๆ จะไปอยู่ในแฟ้ม 19 รายการ ซึ่งเก็บอยู่ท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ จะมาขอท่ีจังหวัดทางเราไม่มีให้ จึงขอ
ความร่วมมือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ได้ถ่ายเอกสารใบส าคัญจดทะเบียนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ส าเนาข้อบังคับ(หน้าท่ีมี
วัตถุประสงค์) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ส่งมาไว้ที่จังหวัดด้วย 
 

     มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.  การยกระดับช้ันสหกรณ์ 
        นายสิน  สุทธนู ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า    
เนื่องจากเป็นแผนงานใหม่เกี่ยวกับการยกระดับช้ันสหกรณ์ของจังหวัดเชียงราย ยกระดับจากช้ัน 2 เป็นช้ัน 1 จ านวน 
21 แห่ง  ยกระดับจากช้ัน 3 เป็นช้ัน 2 จ านวน 6 แห่ง ทางกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ได้ถ่ายเอกสารรายละเอียด
(เป็นเล่ม) ให้กับทางกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว ท่ีส าคัญตอนนี้ทางกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะต้องเข้าไปส่งเสริม   
เพิ่มปริมาณธุรกิจของสหกรณ์แต่ละแห่ง ให้ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีเขาก าหนด ในปีนี้ รวมท้ังหมด 27 แห่ง ส าหรับการช าระ
บัญช ีส าหรับปีนี้มีแผนและจัดสรรเงินให้เรียบร้อยแล้ว ส าหรับกลุ่มท่ีอยู่ในงบประมาณปีนี้ให้สหกรณ์ 9,000 บาท และ
กลุ่มเกษตรกร 3,000 บาท ส าหรับกลุ่มเก่าๆท่ีผ่านมาท่ีเคยได้รับงบประมาณมา ผู้ช าระบัญชีตกลงว่าไม่เอา มอบให้กลุ่ม
ใหม่เอาไป ตอนนี้การช าระบัญชีของเราไม่ค่อยมีความคืบหน้าเท่าไหร่ ขอให้ผู้ท่ีรับผิดชอบเรื่องการช าระบัญชีช่วย
รายงานเป็นประจ าทุกเดือนด้วย 

    มติที่ประชุม รับทราบ 
    
                    ๔.๓  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
  1. โครงการจัดงาน 100 ปี สหกรณ์ไทยคาราวานสินค้าสหกรณ์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง  
      นายมานพ  พยัคฆศักด์ิ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบว่า จะด าเนินการจัดงานโครงการจัดงาน 100 ปี สหกรณ์ไทยคาราวานสินค้าสหกรณ์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 
ทุกอ าเภอ อ าเภอละ 2 วัน ในช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน 2559 ลักษณะโครงการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อ
ประชาชนจากปัญหาค่าครองชีพสูง จากภัยแล้ง โดยจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้ผลิตใน
กระบวนการสหกรณ์ สนับสนุนให้เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งให้น าผลิตภัณฑ์ตัวเองมาจ าหน่ายให้กับ
ผู้บริโภคเพื่อสร้างรายได้เพิ่มข้ึน เพิ่มบทบาทสหกรณ์ในการเป็นท่ีพึ่งชุมชน สร้างความเช่ือมั่นให้กับสมาชิกและประชาชน
ท่ัวไปท่ีมีระบบสหกรณ์ เป้าหมาย ทุกจังหวัด 77 จังหวัด จังหวัดจะต้องด าเนินการจัดงานในทุกอ าเภอ ๆ ละ 2 วัน 
กิจกรรมประกอบด้วย 4 กิจกรรม (1)กิจกรรมอ านวยการ จัดเตรียมพื้นท่ีจัดงาน  (2)จ าหน่ายสินค้า ด าเนินการจัดหาสินค้า
ท่ีมีคุณภาพท่ีผลิตหรือจัดหาจากกระบวนการสหกรณ์และก าหนดให้มีพื้นท่ีเพื่อจ าหน่ายสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า 
(3)ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการให้มีการประชาสัมพันธ์ตามส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ์ หรือป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
(4)ติดตามประมวลผลการท างาน และสรุปผลการด าเนินงานส่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ วิธีการ (1)จัดประชุมสหกรณ์ท้ังจังหวัด
เพื่อด าเนินการตามโครงการนี้ (2)คัดเลือกสินค้าท่ีจะมาจ าหน่ายโดยปรึกษากับศูนย์กระจายแม่ข่ายท้ัง 24 แห่ง (3)ประสาน
หน่วยงานในจังหวัดเพื่อร่วมกันจัดสินค้ามาจ าหน่าย เช่น หอการค้าจังหวัดเชียงราย ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย     
(4)คัดเลือกพื้นท่ีจัดงานโดยใช้พื้นท่ีของสหกรณ์ในพื้นท่ี ท่ีเป็นเป้าหมาย หากสหกรณ์ไม่มีบริเวณพื้นท่ี ให้ใช้พื้นท่ีว่าการ
อ าเภอหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อันนี้อยู่ในดุลพินิจของจังหวัด เงื่อนไขจะต้องมีร้านจ าหน่ายสินค้าไม่น้อยกว่า 10 
ร้าน/ครั้ง และศูนย์แม่ข่ายอีก 24 แห่ง งบประมาณรวมท้ังประเทศ 9 แสนกว่าบาท ส าหรับงบประมาณของจังหวัดเชียงราย 
1 แสนกว่าบาท ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย (1)เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ป้ายช่ืองาน (2)ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าน้ า ไฟฟ้า ประปา 
ค่าตอบแทนใช้สอยเจ้าหน้าท่ี ค่าพาหนะ น้ ามันเช่ือเพลิง ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (1)สามารถบรรเทาความเดือดร้อนค่าครองชีพ 
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ให้กับประชาชน รวมถึงบริโภคสินค้าดี มีคุณภาพในราคายุติธรรม (2)สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร(เกษตรกรที่น าสินค้ามา
จ าหน่าย)ท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง (3)เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีกับกระบวนการสหกรณ์อีกครั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า
ของกระบวนการสหกรณ์ให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายมากขึ้น 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

  ๔.๔  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
 1. การประเมินการบริหารจัดการสหกรณ(์126 ข้อ) 
      นางเฉลิมพร  วงศ์จักร์  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า       
เรื่องธรรมาภิบาลแยกต่างหากแต่ก็ประเมินคู่กันกับแนวทางบริหารการจัดการสหกรณ์ก็คือการควบคุมภายในอยู่แล้ว    
แต่ว่าการควบคุมภายในตรงนี้จะเช่ือมกับการตรวจการสหกรณ ์ซึ่งตามแบบท่ีได้จากกลุ่มตรวจการสหกรณ์ มีท้ังหมด 16 
หัวข้อ ในส่วนของการควบคุมภายใน ในการบริหารการจัดการ จะอยู่ข้อ 16 ถึง ข้อสุดท้าย อยากจะขอรบกวนพี่ๆ ท่ีท า
การประเมินหรือน้องๆ ท่ีท าการประเมิน ดังนี้ (1) ประเมินตามความเป็นจริง (2)เมื่อท าการประเมินเสร็จแล้วจะน าคืน
ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์แต่ละกลุ่มน าไปให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ น าแบบประเมิน 126 ข้อ ให้ผู้ตรวจการใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการตรวจการสหกรณ์  ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ช้ีแจงว่า 2 อันนี้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสหกรณ์ เพราะมี
รายละเอียดอีก 6 หมวด ว่าต้องท าอะไรบ้าง เช่น ด้านเงินทุน ด้านสินทรัพย์ ด้านความสามารถในการบริหาร ด้านการ
ท าก าไรสภาพคล่องและผลกระทบของธุรกิจ ภายในวันศุกร์ท่ี 18 มีนาคม 2559 จะส่งคืนให้กับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
และกลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป และจะส่งคืนให้ครั้งท่ี 2 หลังจากประเมินเสร็จส้ินแล้ว ประเมิน
เสร็จแล้วส่งคืนมาได้เลยไม่ต้องรอให้ถึงในส่วนการประเมินในส่วนของเดือนกรกฎาคมท่ีจะครบก าหนดก็ได้ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 2. อาสาสมัครสหกรณ ์
    นางเฉลิมพร  วงศ์จักร์  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า         
ทางสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ได้แจ้งให้แต่ละกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ส่งอาสาสมัครมากลุ่มละ  20 คน เนื่องจากว่าเดิมมี
จ านวนน้อยแค่ 3 คน ท้ังจังหวัด ตอนนี้ได้ท้ังหมด 75 คน ดังนี้ อ าเภอเมือง 10 คน อ าเภอเวียงชัย 3 คน อ าเภอพาน 
14 คน อ าเภอป่าแดด 4 คน อ าเภอแม่จัน 2 คน อ าเภอแม่สรวย 5 คน อ าเภอเวียงป่าเป้า 14 คน อ าเภอพญาเม็งราย 
5 คน อ าเภอเวียงแก่น 20 คน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 1 คน อ าเภอแม่สาย 1 คน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 1 คน อ าเภอท่ีไม่มี
อาสาสมัครสหกรณ์เลย คือ อ าเภอเทิง อ าเภอเชียงของ อ าเภอเชียงแสน อ าเภอดอยหลวง อ าเภอขุนตาล ซึ่งท้ังหมดนี้
สอบถามไปทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งว่า ปี 1 จะเปิดให้คีย์ในระบบปีละ 1 ครั้ง แต่ละ
จังหวัด/หน่วยงานจะมีพาสเวิร์ดเป็นของตัวเองไม่สามารถจะเข้าไปแก้ไขของจังหวัด/หน่วยงานอื่นได้ จากในภาพรวม   
ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2559 หลังจากท่ีระบบปิดแล้ว จะมีอาสาสมัครทั้งหมด 11 หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์จ านวน 3,306 คน  

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 3. มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี  58/59 ของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 
      นางอ านวยพร  มากไมตรี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการ
สหกรณ ์แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า จังหวัดได้ท าหนังสือถึงกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์แล้ว ส าหรับทางสหกรณ์ใหญ่ทางจังหวัดได้
ท าหนังสือส่งไปให้แล้ว ขอให้ทางกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ช่วยแจ้งสหกรณ์ด้วยว่าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะเข้าร่วมโครงการ
นี้หรือไม่ ปีท่ีแล้วได้วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ปีนี้ 80,000 บาท โครงการจะเริ่มต้ังแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 
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31 ธันวาคม 2558 ท่ีผ่านมา จะเริ่มชดเชยให้ไม่เกิน 6 เดือน ร้อยละ 3 เหมือนเดิม ท่ีต้องการอยากจะได้ภายใน     
31 มีนาคม 2559 ภายในมีนาคม จะต้องให้คณะกรรมการ น าเข้าท่ีประชุมว่าจะเข้าร่วมโครงการก่อน   

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
    ๔.๕  กลุ่มตรวจการสหกรณ ์
    นางสาวปณิธาน  รัตนวรรณ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า        
ทีมตรวจการสหกรณ ์ในเดือนกุมภาพันธ์แผน 2 แห่ง ตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงาน เดือนมีนาคม 17 แห่ง ขอฝากทีมตรวจ
การเข้าไปตรวจการและรายงานเข้ามาด้วย 

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 

   -ไม่มี- 
 
 
 

ปิดประชุมเวลา 14.00 น. 

                        นายวุฒินันท์  นันทะวิเชียร   ผู้จดรายงานการประชุม 

                                   นายพิชิต เอี่ยมละออ   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


