
รายงานการประชุมประจ าเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ 

และลูกจ้างประจ า ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 

คร้ังท่ี  3/๒๕๕9   วันจันทรท่ี์ 11 เมษายน  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.  นายฐณพงศ์  อินทรแสน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

6.  นายวิสุทธิ์    จตุรลาวัลย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

7.  นายอาคม    โยริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

8.  นางสาวอุไร   ไตรเกษม   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

9.  นายวิชิต    ภูกัน    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
10.  นางณัฐฐยา   ค าโป่ง    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

11.  นางสุภีร์    อริยะ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
12.  นางสาวดรรชนี   ปันทะลา   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

13.  นางสาวยุวรี   กิยา    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

14.  นายวีนัส    วงศ์ขัติย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
15.  นายอัฒกาล   สินันตา   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
16.  นายวีระยุทธ วิริยาวุฒิ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
17.  นายสวัสด์ิ   รมภิรันต์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
18.  นางเพ็ญพิศ   ดิษฐแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
19.  นางลาวัลย์   วรรณสาร   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
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   เลิศสมบูรณ์ศักดิ ์  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
2.  ว่าท่ี ร.ต.หญิง วาริณี  ฟูนัน   ต าแหน่ง นิติกร 
3.  นางจีริสุดา    ไชยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
4.  นางวิชญา    วิชัยปะ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
5.  นางสาวอรทัย   สุริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
6.  นางสาวชณัฐศรณ์  แก้ววิมล   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
7.  นางสาวปรารถนา   ท าทาน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
8.  นายวิทยา    เรียบร้อยกิจ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
9.  นางกัญญ์วรา   ทาศรี    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
10.  นางเบญจมาภรณ์  ทะเรือน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
11.  นางสาวพัชรี   มาลา    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
12.  นางสาวกมลลักษณ์  บุญศรี   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
13.  นางนัทธิดาภรณ์  กระจ่างอนุวงศ์  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
14.  นางสาวรัตติกาล ศรียอด   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
15.  นางสาวกัลยาณี   เตจ๊ะ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

16.  นางสาววิมลมาศ  ขันสุธรรม   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
17.  นายวุฒินันท์   นันทะวิเชียร   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
18.  นายวรธัช   อินทรแสน   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
19.  นายสัมพันธ์ สุใจ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
20.  นางสาววาสนา สบบง    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
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.  นายพิชิต    เอี่ยมละออ   ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
2.  นางจวงจันทร์   พิงคะสัน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

3.  นางสาวเฉลิมพร   วงศ์จักร   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

4.  นางสาวิตรี    เสือประสงค์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

5.  นายสมิทธิ์    เย็นใจ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
6.  นายสุเทพ    อริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
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7.  นายมงคล    กันทะเตียน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

8.  นางสาวศิวาพร   วังสมบัติ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

9.  นางสาวกันต์ฤทัย   ก้องเกียรติธีระ  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

10.  นายเอนก   อุปนันท์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

11.  นางดุษณีภรณ์   บุญพุ่มพวง   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

12.  นางวนิดา   มะโนวรรณ์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

13.  นางปรานอม   ตุงคโสภา   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 

 

พนักงานราชการ 
 

๑.  นายกฤษฎา   ใจกว้าง   ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป 

๒.  นายสหวัฒน์   กาบแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 

๓.  นางสาวฉัตรชนก   ค าน้อย   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
๔.  นายธัชนนท์   ก๋าละ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
๕.  นางสาวจุฑาทิพย์   พรมขัดดุก   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
๖.  นางสาวพรนัชชา หล่ายนาสาร   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

๗.  นางสาวชนิดา   ค าแก้ว   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. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้ทุกหน่วยงานท่ีมีสถานท่ีท างานต้ังอยู่ริมเส้นทางสัญจร 

จัดเตรียมจุดอ านวยความสะดวกและบริการด้านการเดินทางและการพักผ่อน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ในช่วง
วันหยุดสงกรานต์ ระหว่างวันท่ี 13 - 17 เมษายน 2559 ต้ังแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. การบริการ เช่น จุดพักรถ 
ห้องน้ า ผ้าเย็นและน้ าด่ืม โดยให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ได้มี
ค าส่ังให้จัดเจ้าหน้าท่ีอยู่บริการประชาชน โดยให้เวรยามส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายเป็นหลักและขออาสาสมัคร
เพิ่มเติม 
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2. สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ถูกเลขาพิกุลฟ้องหมิ่นประมาณ ในข้อหาเปิดเผยหนังสือราชการลับผ่าน
ทางแอพพลิเคช่ันไลน์ ศาลมีค าส่ังให้ลงขอโทษผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหรือส่วนกลางเป็นเวลา 7 วัน 

3. รดน้ าด าหัว อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ วันท่ี 19 เมษายน 2559, รดน้ าด าหัว นางสุดารัตน์ 
วัชรคุปต์เหล่าวิชยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันท่ี 19 เมษายน 2559 ณ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
เชียงราย 

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
1. ค าส่ังผู้ประสานงานอ าเภอ  
 สหกรณ์จังหวัดเชียงราย แจ้งในท่ีประชุมว่า ผู้ประสานงานอ าเภอไหนท่ียังไม่ได้ไปรายงานตัว

ต่อนายอ าเภอ ให้เข้าไปรายงานตัวให้เรียบร้อยก่อนส้ินเดือนนี้ เพื่อท่ีจะได้แจ้งต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป 
2. การติดตามข้อบกพร่องของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
 นางสุภีร์  อริยะ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า กรณีสหกรณ์

การเกษตรแม่ยาว จ ากัด  ลูกหนี้ขาดบัญชี 300,000 บาท ตอนนี้ได้ด าเนินการช าระหนี้หมดแล้ว ส าหรับเรื่องการขาย
ท่ีดิน ตอนนี้ไม่มีการเคล่ือนไหว 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 2/๒๕๕9  
   นายวีระยุทธ  วิริยาวุฒิ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ได้น าส าเนา
รายงานการประชุมประจ าเดือน ครั้งท่ี  2/๒๕๕9 เมื่อวันจันทร์ท่ี 14 มีนาคม ๒๕๕9 ขึ้นเว็บไซด์ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดเชียงรายแล้ว ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าไปตรวจสอบ หากมีข้อท่ีต้องแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งฝ่ายบริหารท่ัวไปเพื่อ
ด าเนินการแก้ไขต่อไป ในช้ันต้นถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ ไปก่อน 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 2/๒๕๕9 วันที่ 14 มีนาคม ๒๕๕9 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ือง เพื่อทราบและพิจารณา 

๔.๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป  
๑. การบริหารสถานการณ์ภัยแล้ง 

นายวีระยุทธ  วิริยาวุฒิ  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ให้ทุก
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาด าเนินการดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจสถานการณ์วิกฤตภัยแล้งและขอความร่วมมือเกษตรกรและ
ประชาชนได้เข้าใจและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามค าแนะน าของภาครัฐในการใช้น้ าอย่างประหยัด โดยในส่วน           
ภาคการเกษตรขอให้ปรับกิจกรรมการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าและภัยแล้ง โดยเรียนรู้ท่ีจะด ารงชีวิตปรับตัวให้
สอดคล้องกับปริมาณน้ าท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและอนาคตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ 

2. ติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบูรณการร่วมกับทุกภาคส่วนบริหาร
จัดการแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันการณ์ 

3. ให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ด าเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 28 
กรกฎาคม 2558 เรื่อง แนวทางการประหยัดน้ าในหน่วยงานภาครัฐ (ลดการใช้น้ าอย่างน้อยร้อยละ 20) 

  

   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 



 5 
 

๒. โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาความรู้บทบาทหน้าท่ีของผู้น าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร” 
(พืชมงคล) 
นายวีระยุทธ  วิริยาวุฒิ  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า      

ทางส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาความรู้บทบาท
หน้าท่ีของผู้น าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร”(พืชมงคล) ระหว่างวันท่ี 6 – 9 พฤษภาคม 2559 ให้ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร คือ (1)นายเอกพล  ศรีเงิน รองประธานสหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด (2)นายอารุณ  ธุวะค า ประธาน
สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จ ากัด และ (3)นายถนอม  ไชยวัณณ์ เลขานุการสหกรณ์ประมงพาน จ ากัด เดินทางไป
ลงทะเบียนในวันศุกร์ท่ี 6 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี 
กรุงเทพฯ ส าหรับค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะในการเดินทางของผู้เข้าอบรมให้เบิกจากต้นสังกัดสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร 

  

   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๓. อนุญาตให้ข้าราชการ พนักงานราชการลาออกจากราชการ จ านวน 3 ราย 
 นายวีระยุทธ  วิริยาวุฒิ  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายได้อนุญาตให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลาออกจากราชการ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
(1) นางวนิดา  มะโนวรรณ์ ต าแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  
 สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป  
(2) นางปรานอม  ตุงคโสภา ต าแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน  
 สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
มีผล 1 พฤษภาคม 2559 
 
(3) นางสาวพรนัชชา  หล่ายนาสาร  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  
 สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  
มีผล 18 เมษายน 2559 
  

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

    ๔.๒  กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
1. การขับเคล่ือนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559 (การยกระดับช้ันสหกรณ์) 

นายสิน  สุทธนู ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า    
ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ท่ีต้องการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเพิ่มศักยภาพ และบทบาทในการช่วยเหลือ
สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมุ้งเน้นการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2540 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อยกระดับสหกรณ์เป็นสถาบัน
หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ระดับฐานรากให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  กิจกรรมท่ีต้องด าเนินการ คือ     
(1)จัดประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ให้เข้าใจการขับเคล่ือนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559-60 
(2)แต่งต้ังคณะท างานระดับจังหวัดเพื่อด าเนินการขับเคล่ือนและยกระดับ (3)ต้ังช่ือกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายของ
จังหวัดเชียงราย ได้แก่ จากช้ัน 2 เป็นช้ัน 1 จ านวน 21 แห่ง จากช้ัน 3 เป็นช้ัน 2 จ านวน 6 แห่ง ซึ่งได้แจ้งไปยังกลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดการประชุมและบูรณาการระหว่างส านักงานสหกรณ์จังหวัด
เชียงรายและส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เพื่อปรับความรู้ความเข้าใจในการประเมินไปในทิศทาง
เดียวกัน มีเอกสารส่งมาจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทางกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดส่งให้ผ่านทางอีเมล์เรียบร้อย
แล้ว มติที่ประชุม รับทราบ 
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2. การจัดท าโครงการ CSR 100ปี สหกรณ์ ปันน้ าใจให้น้องน้อย 
 นายสิน  สุทธนู ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า   

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดท าโครงการ CSR 100 ปี สหกรณ ์ปันน้ าใจให้น้องน้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย ส่งเสริมให้ขบวนการสหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกรเกิดความภาคภูมิใจ ได้ร่วมท าความดีสู่สังคมและโรงเรียน ตลอดสร้างความสามัคคีในองค์กรสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร โดยมีเป้าหมายเป็นโรงเรียนในพื้นท่ีรับผิดชอบ โดยจัดโครงการระหว่างวันท่ี 2 เมษายน -    
3 พฤษภาคม 2559  กิจกรรมท่ีจะร่วมได้แก่ ด้านสังคม คือ จัดต้ังกองทุนส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน ให้ทุนการศึกษา
แก่เด็กนักเรียน ส่งเสริมการออมเงิน จัดเล้ียงอาหาร จัดกิจกรรมแจกเครื่องเขียนแบบเรียน อุปกรณ์เครื่องบริโภคอุปโภค 
ด้านส่ิงแวดล้อม คือ จัดทัศนศึกษา ร่วมปลูกป่า ศึกษาธรรมชาติ ด้านศิลปวัฒนธรรม คือ น านักเรียนไปร่วมท าบุญ  
ถือศิล ท าความดี  อื่นๆ คือ จัดต้ังศูนย์การเรียนในโรงเรียน ในท่ีประชุมเห็นชอบว่า ควรบริจาคอุปกรณ์ให้กับทาง
โรงเรียนในสังกัด ตชด.ท้ังหมด 13 โรงเรียน โดยการส ารวจความต้องการของแต่ละแห่งในวงเงิน 3,000 บาท ตอนนี้   
มีเงินท่ีได้รับการบริจาคมา 290,000 บาท จะแจกในงานวันท่ี 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน 

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3. แจ้งผลการจัดมาตรฐานเดือน เมษายน 
        นายสิน  สุทธนู ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า   
ขอแจ้งผลการจัดมาตรฐานเดือน เมษายน ตามท่ีประชุมใหญ่ไปแล้ว ระดับดีเลิศเกรด A จ านวน 20 สหกรณ์  ระดับ     
ดีมากเกรด B จ านวน 5 สหกรณ ์ ระดับดีเกรด C จ านวน 2 สหกรณ ์

    มติที่ประชุม รับทราบ 
    
                    ๔.๓  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

๑. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพการผลิต ประจ าปี 2559 
      นายมานพ  พยัคฆศักดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงรายน าร่อง ปี 2559 มีแปลงใหญ่ท่ีเข้าสู่โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ
การผลิต ประจ าป ี2559 อยู่ท้ังหมด 7 แปลง ได้แก่ แปลงท่ี 1 แปลงข้าว กข4  ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย พื้นท่ี 1,000 ไร่ 
เกษตรกร จ านวน 100 ราย แปลงท่ี 2 แปลงข้าว กข6,กข15 ต.สันมะเค็ด อ.พาน พื้นท่ี 1,000 ไร่ เกษตรกร จ านวน 
220 ราย แปลงท่ี 3 แปลงข้าว กข15,ข้าวขาวหอมมะลิ105 ต.ต้า อ.ขุนตาล พื้นท่ี 1,287 ไร่ เกษตรกร จ านวน 106 
ราย  แปลงท่ี 4 แปลงข้าว ข้าวขาวหอมมะลิ105,สันป่าตอง1 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ พื้นท่ี 2,000 ไร่ เกษตรกร จ านวน 
210 ราย  แปลงท่ี 5 แปลงข้าว กข6,ข้าวขาวหอมมะลิ105 ต.ทรายขาว อ.พาน พื้นท่ี 1,00 ไร่ เกษตรกร จ านวน 80 
ราย แปลงท่ี 6 แปลงข้าว กข6,กข15 ต.ดอยลาน อ.เมือง พื้นท่ี 1,000 ไร่ เกษตรกรจ านวน 50 ราย วัตถุประสงค์ เพื่อลด
ต้นทุนการผลิต กิจกรรม ได้แก่ จัดท าแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของแต่ละพื้นท่ี จัดท าแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวพันธุ์ดี จัดต้ังกลุ่มชาวนาผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ มีการจัดต้ังกลุ่มชาวนาผู้ผลิต ผู้บริหารศัตรูข้าว จัดต้ังกลุ่ม
ชาวนาผู้ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้เพื่อลดต้นทุน ในส่วนของการเพิ่มผลผลิตมีการจัดท าแปลงเรียนรู้ แปลงสาธิต เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุน การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้เป็นกลุ่มชาวนาท้ัง 2 กลุ่ม 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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2. โครงการ 100 ปี คาราวานสินค้า สหกรณ์ไทยช่วยภัยแล้ง 
    นายมานพ  พยัคฆศักดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบว่า งบประมาณท้ังหมด 180,000 บาท จากการประชุมท่ีผ่านมามีการตกลงกันว่า ให้สหกรณ์ในพื้นท่ีเป็นสหกรณ์
หลักในการจัดกิจกรรมนี้ ให้ศูนย์การกระจายสินค้ากับสหกรณ์ท่ีมีศักยภาพในการจัดสรรสินค้าเข้าไปร่วมเป็นคาราวาน 
ในแต่ละพื้นท่ี ระหว่าง เมษายน - พฤษภาคม 2559 อ าเภอท่ีได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว คือ อ.แม่จัน อ.เมือง อ.แม่ลาว 
อ.แม่สาย อ.เชียงแสน 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 

  ๔.๔  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
  1. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรภายใต้โครงการจัดท่ีดินตามนโยบาย      

ของรัฐบาล 
  นางอ านวยพร  มากไมตรี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการ
สหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ โครงการนี้เป็นของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 ท าเงินยืมให้เรียบร้อยแล้ว เป็นงบประมาณ        
อยู ่33,000 บาท ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 28 เมษายน 2559 เป้าหมาย 60 คน ลงทะเบียนมา 62 คน หัวข้อ
วิชาท่ีจะอบรม คือ หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์(กลุ่มจัดต้ังฯ เป็นวิทยากร) การบริหารจัดการสหกรณ์(กลุ่มบริหาร
จัดการฯ เป็นวิทยากร) การด าเนินธุรกิจแบบกลุ่มหรือการออม(กลุ่มพัฒนาธุรกิจฯเป็นวิทยากร) 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
    ๔.๕  กลุ่มตรวจการสหกรณ ์
    - ไม่มี - 

   
   ๔.๖ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ – ๕ 
 
      ๔.๖.๑ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ 

     นายฐณพงษ์  อินทรแสน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แจ้งให้ท่ีประชุม   
ทราบว่า ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จ ากัด จากมติท่ีประชุมใหญ่ให้เลิกกิจการโรงสีและให้ชุมนุมสหกรณ์จังหวัด
เชียงราย จ ากัด จัดท าแผนฟื้นฟูชุมนุมสหกรณ์ ทางชุมนุมสหกรณ์ขอให้ทางส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายช่วยเร่งจัด
ประชุมสัมมนาวางแผนกลยุทธ์ ท้ัง 3 ฝ่าย คือ 1. ฝ่ายคณะกรรมการ 2. ฝ่ายจัดการ 3. ฝ่ายราชการ นายมานพ     
พยัคฆศักดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ขอแจ้งความคืบหน้าของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
จ ากัด ได้เข้าร่วมประชุมเมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2559 มีการรับรองและลงมติ เรื่องแรก ผู้จัดการลาออก มีผล             
1 พฤษภาคม 2559 ให้จัดท างบการเงินท้ังหลายเสนอกรรมการ เรื่องท่ี 2 แผนฟื้นฟูชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเชียงราย   
ได้ก าหนดกรอบของการด าเนินกิจกรรมของชุมนุมสหกรณ์ หลังจากผู้จัดการออกแล้วมติท่ีประชุมใหญ่จะปิดกิจการโรงสี 
ขณะนี้เหลือข้าวอยู่ประมาณ 1 แสนกว่ากิโลกรัม เป็นข้าวเหนียว กข6 เป็นส่วนใหญ่ หลังจากหยุดกิจการโรงสีระบาย
ข้าวออกหมดแล้วในท่ีประชุมก าหนดกรอบแผนว่า จะท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางของสหกรณ์เรื่องการจัดการโรงสี 
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      ๔.๖.๒ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ 
    -ไม่มี- 
 
      ๔.๖.๓ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ 
        นายอาคม  โยริยะ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า    
ได้ด าเนินการยกเลิกกลุ่มเกษตรกร จ านวน 2 กลุ่ม คือ  1.กลุ่มเกษตรกรท านาป่างิ้ว  2.กลุ่มเกษตรกรท านาบ้านโป่ง  
ส าหรับสหกรณ์ท่ีมีปัญหา คือ (1) สหกรณ์การเกษตรเวียงป่าเป้า จ ากัด ตอนนี้ติดตามหนี้ตกค้างประมาณ 7 ล้านกว่า
บาท เรียบร้อยแล้ว (2)สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด ในส่วนของคดีฟ้องผู้จัดการฯ ทุจริตเงินจ านวน 11 ล้านบาท 
ตอนนี้ได้ด าเนินการสอบปากค าไปแล้ว จ านวน 3 ปาก คงเหลืออีก 3 ปาก ถ้าสอบปากค าเสร็จแล้วจะด าเนินการฟ้องใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 

      มติที่ประชุม รับทราบ 
 
      ๔.๖.๔ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ 
                 -ไม่มี- 
 
      ๔.๖.๕ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ 
      -ไม่มี- 
 
      ๔.๖.๖ พนักงานราชการ 
        -ไม่มี- 

 
๕. เร่ืองอื่น ๆ 

   นางสาวสุภาพร  เลิศสมบูรณ์ศักด์ิ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
ภายในเดือน เมษายน 2559 จะมีการประชุมติดตามงานของผู้ตรวจราชการเขต 15,16 ตอนนี้ยังไม่ได้รับแจ้งมาว่าเป็น
วันท่ีเท่าไหร่ ในเบื้องต้นขอแจ้งให้ กลุ่ม/ฝ่าย ทราบ เพื่อขอเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานและมาตรการของกระทรวง   
เพื่อจัดท าสรุปเสนอผู้ตรวจราชการเขต 15,16 ต่อไป 

 
 
 

ปิดประชุมเวลา 14.00 น. 

                        นายวุฒินันท์  นันทะวิเชียร   ผู้จดรายงานการประชุม 

                                   นายสิน  สุทธนู   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


