
รายงานการประชุมประจ าเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ 

และลูกจ้างประจ า ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 

คร้ังท่ี  4/๒๕๕9   วันพฤหัสบดีท่ี 2 มิถุนายน  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.  นายฐณพงศ์  อินทรแสน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

7.  นายวิสุทธิ์    จตุรลาวัลย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

8.  นางสาวอุไร   ไตรเกษม   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

9.  นายสุเทพ    อริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
10.  นายมงคล   กันทะเตียน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

11.  นางสาวศิวาพร   วังสมบัติ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

12.  นางสาวเฉลิมพร   วงศ์จักร   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

13.  นางสาวิตรี   เสือประสงค์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

14.  นายวิชิต    ภูกัน    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
15.  นายวีนัส    วงศ์ขัติย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
16.  นายอัฒกาล   สินันตา   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
17.  นายวีระยุทธ วิริยาวุฒิ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
18.  นายสวัสด์ิ   รมภิรันต์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
19.  นางเพ็ญพิศ   ดิษฐแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
20.  นางลาวัลย์   วรรณสาร   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
21.  นางสาวไอยริณย์  ใจทิพย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
22.  นางสาวอภิรดี   อภิธนัง   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

23.  นางสาวปณิธาน   รัตนวรรณ ์          ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

24.  นางสาววิไลพร ขันแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

25.  นายวิชัย  ใจใหญ่   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

26.  นางสาวดรรชนี   ปันทะลา   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

27.  นายบัญญัติ   หนูเจริญ   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 

28.  นางสุภีร์    อริยะ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
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29.  นายอุดร    ค าแก้ว          ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  
พนักงานราชการ 

1.  นางสาวสุภาพร   เลิศสมบูรณ์ศักดิ์  ต าแหน่ง นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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 นกัวิชาการสหกรณ์ 
7.  นางสาวปรารถนา   ท าทาน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
8.  นายวิทยา    เรียบร้อยกิจ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
9.  นางกัญญ์วรา   ทาศรี    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
10.  นางสาวฉัตรชนก  ค าน้อย   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
11.  นายธัชนนท์   ก๋าละ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ ์
12.  นางสาวพัชรี   มาลา    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
13.  นางสาวกมลลักษณ์  บุญศรี   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
14.  นางนัทธิดาภรณ์  กระจ่างอนุวงศ์  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
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.  นายอาคม    โยริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

2.  นายเอนก   อุปนันท์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

3.  นางจวงจันทร์   พิงคะสัน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
4.  นางดุษณีภรณ์   บุญพุ่มพวง   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
5.  นายสมิทธิ์    เย็นใจ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

6.  นางณัฐฐยา   ค าโป่ง    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
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7.  นางสาวยุวรี   กิยา    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

8.  นางสาวกันต์ฤทัย   ก้องเกียรติธีระ  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

   

พนักงานราชการ 
 

1.  นางสาวจุฑาทิพย์   พรมขัดดุก   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
2.  นายกฤษฎา   ใจกว้าง   ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป 

3.  นายสหวัฒน์   กาบแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 

4.  นางเบญจมาภรณ์  ทะเรือน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
5.  นางสาวรัตติกาล ศรียอด   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  เป็นประธานในท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการ

ประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1. แนะน าตัวข้าราชการย้ายมารับต าแหน่งใหม่ 1 ราย 
 นายวิชัย  ใจใหญ่ ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มจัดต้ังและ

ส่งเสริมสหกรณ์ 
2. การประชุมติดตามการปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัด ในเขตตรวจราชการท่ี 15, 

16 ครั้งท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วันพุธท่ี 8 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์
จังหวัดเชียงราย โดยมี นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน 

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
1. การติดตามข้อบกพร่องของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
 นางสุภีร์  อริยะ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส แจ้งความคืบหน้าข้อบกพร่องของ

สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จ ากัด เรื่องสัญญาจ านองของพนักงาน หลักประกันท่ีจะน ามาจ านองต้องเป็น
อสังหาริมทรัพย์ ไม่ใช้สังหาริมทรัพย์ เพราะฉะนั้นถ้าพนักงานจะน ารถยนต์มาจ านองจะท าไม่ได้ แล้วท าไมสหกรณ ์
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ยังฝืนท าอีก โดยน าเฉพาะคู่มือรถยนต์มาเก็บไว้ ตอนนี้มีปัญหาอยู่ท่ีว่าสัญญาดังกล่าวนี้ได้ยกเลิกไปแล้ว และถือ
ปฏิบัติสัญญาแบบใหม่ ในช่วงท่ี นายก าจร  พิงคะสัน เป็นผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แต่เดิมวงเงินกู้ให้
พนักงานไม่เกิน 4 ล้านบาท ช่วงหลังมาเรามาแก้ไข ปรับปรุงระเบียบดังกล่าว ลดลงมาเหลือประมาณ 2 ล้านบาท 
และระยะเวลาในการผ่อนส่งประมาณ 240 งวด เงินกู้ประเภท ฉ แต่เดิมท าไว้ประมาณ 120 งวด ตอนหลังเรา
มาปรับแก้เหลือแค่ 2 งวด ส่วนมากพนักงานจะไม่มีการกู้ประเภท ฉ ตอนนี้ติดตรงท่ีว่า ทางทนายความขอเอกสาร
เกี่ยวกับสมุดคู่มือของพนักงานท้ังหมด เพื่อน ามาเก็บไว้ท่ีสหกรณ์และจะโอนเป็นช่ือสหกรณ์ แต่ท าไม่ได้ เหตุท่ีท า
ไม่ได้เพราะเราตรวจดูสัญญา และในคู่มือบอกไว้ว่าต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ 
 นายฐณพงศ์  อินทรแสน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ให้ข้อเสนอแนะว่า มีอยู่ 
2 กรณี กรณีท่ี 1 น าทะเบียนรถมาให้สหกรณ์ถือไว้ ตามกฎหมายแล้วถือว่ายังไม่เกิดสัญญา และในข้อบังคับของ
สหกรณ์ไม่ได้บอกว่ารับจ าน า เพราะฉะนั้นผิดต้ังแต่ต้น  กรณีท่ี 2 การท่ีจะหักเงินสะสมของเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงาน 
มีระบุในสัญญาจ้าง กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานลาออกจากสหกรณ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  ถ้ามีหนี้สินกับสหกรณ์ 
สหกรณ์สามารถหักเงินสะสมเพื่อช าระหนี้ได้ 
 สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ได้อ่านรายงานของสหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด 
ข้อสังเกตของผู้ตรวจบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์ท าผิดเกือบทุกขั้นตอน ในรายงาน ตกหน้า 7 ไป ทางผู้ตรวจบัญชี
สหกรณ์ยังไม่ได้ส่ง ขอให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์ติดตามด้วย 
 นายฐณพงศ์  อินทรแสน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
และพิจารณาว่า มีค าส่ังพนักงานตรวจแรงงาน ของส านักงานสวัสดิการและคุ้มของแรงงานจังหวัดเชียงราย เรื่อง 
ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 พนักงานตรวจแรงงานได้เข้าตรวจท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขเชียงราย จ ากัด พบว่า ทางสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จ ากัด ได้จ้างเจ้าหน้าท่ี โดยจ่าย
ค่าจ้างต่ ากว่ากฎหมายแรงงานก าหนด คือ วันละ 300 บาท ตกเดือน 9,000 บาท ทางพนักงานตรวจแรงงานเลย
มีค าส่ังให้สหกรณ์ฯ จ่ายค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ า ไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท หรือเดือนละ 9,000 บาท   
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน  ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จ ากัด มีอยู่ 1 ราย เงินเดือน 8 พันกว่าบาท 
และได้แจ้งให้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จ ากัด ด าเนินการปรับเป็น 9,000 บาท เรียบร้อยแล้ว 
 นายมานพ  พยัคฆศักด์ิ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ช้ีแจงว่า 
ปกติในเรื่องของค่าแรง ขั้นตอนในระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ จะมีเรื่องโครงสร้างเงินเดือนอยู่ 
เพราะฉะนั้นในการก าหนดเงินเดือนขั้นต่ าต้องไม่ต่ ากว่า 300 บาท อยู่แล้ว ให้ทุกสหกรณ์กลับไปดูระเบียบว่าด้วย
โครงสร้างเงินเดือนขั้นต่ าของทุกต่ าเหน่งจะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 300 บาท หรือเดือนละ 9,000 บาท  
 นางสาวอุไร  ไตรเกษม ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ช้ีแจงว่า สหกรณ์ท่ีพบส่วน
ใหญ่ยังถือใช้ระเบียบอยู่ 4 ระเบียบ เพราะฉะนั้นให้ผู้ท่ีรับผิดชอบสหกรณ์กลับไปดูว่าสหกรณ์ของตัวเองถือใช้
ระเบียบตามท่ีกรมฯ ได้แนะน ามาต้ังแต่ ปี 2549 ซึ่งระเบียบนี้จะเป็นของกรมส่งเสริมสหกรณ์กับกรมแรงงาน 
ร่วมกันพิจารณา กฎระเบียบตรงนี้ออกมา ในกรณีฐานความผิดว่าอยู่ข้ันไหน ต้องกลับไปดูว่ามีข้อมูล ข้อเท็จจริงว่า
อย่างไร และสอดคล้องกับข้อไหนในแต่ละโทษ ต้องกลับไปดูให้ชัดเจน ถ้าเกิดเขาย้อนกลับมาท่ีเรา เราต้องมี
เอกสาร หลักฐานไว้ด้วย 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 3/๒๕๕9  
   นายพิชิต  เอี่ยมลออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ได้น าส าเนารายงานการ
ประชุมประจ าเดือน ครั้งท่ี  3/๒๕๕9 เมื่อวันจันทร์ท่ี 11 เมษายน ๒๕๕9 ขึ้นเว็บไซด์ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
เชียงรายแล้ว ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าไปตรวจสอบ หากมีข้อท่ีต้องแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งฝ่ายบริหารท่ัวไป    
เพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป ในช้ันต้นถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ ไปก่อน 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 3/๒๕๕9 วันที่ 11 เมษายน ๒๕๕9 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ือง เพื่อทราบและพิจารณา 

๔.๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป  
1. ขอเชิญร่วมกุศลเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 

  นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ขอเชิญร่วมเป็น
เจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวัดเขาแก้ว ในวันเสาร์ท่ี 2 กรกฎาคม 
2559 ณ วัดเขาแก้ว ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ขอหาลือในท่ีประชุมว่า ตอนนี้มีเงินเหลือจากการบูรณะศาล
พระภูมิ 2,400 บาท จะน าเงินส่วนหนึ่งร่วมทอดผ้าป่า จ านวน 999 บาท จะได้องค์หลวงพ่อทวด 100 ปี 
สหกรณ์ไทย ส่วนเงินท่ีเหลือจะเก็บไว้ท าบุญในคราวต่อไป 

  

   มติที่ประชุม เห็นชอบและอนุมัติตามข้อเสนอ 
 

2. โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ประจ าปี 2559 
  นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ (กบข.) มีก าหนดจัดกิจกรรม กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจรประจ าปี 2559 ณ จังหวัดเชียงราย 
ในระหว่างวันท่ี 8-9 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย 
จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ กบข. รวมถึงสิทธิประโยชน์และบริการ
ต่าง ๆ อีกท้ังยังมีบริการเช็คยอดเงินปัจจุบัน บริการค านวณความเพียงพอของเงินใช้หลังเกษียณและพร้อมให้
ค าแนะน าในเรื่องบริการออมเพิ่ม เปล่ียนแผน และออมต่อ ท่ีจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิก 

 

   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3. การคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2559 
  นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การคัดเลือก           
แบ่งออกเป็น 2 สาขา ได้แก่  
  3.1 สาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น หมายถึง ข้าราชการผู้ซึ่งมีหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร โดยตรง  
   3.1.1 ผู้ท่ีสังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในส านักงานสหกรณ์จังหวัด  
   3.1.2 เป็นผู้ท่ีปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรโดยตรง มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
  3.2 สาขาสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น หมายถึง ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการกรมฯ              
ท่ีปฏิบัติงานนอกเหนือไปจากสาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น   
  มติที่ประชุม เห็นชอบให้นางดุษณีย์ภรณ์  บุญพุ่มพวง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
สังกัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สาขาสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และนายวิสุทธิ์  จตุรลาวัลย์   
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น 
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4. การจัดการความรู้ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การจัดการ

ความรู้ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด ให้หัวข้อมาดังนี้ (1)การก ากับดูแล นายทะเบียน กฎหมาย และการตรวจการ  
(2)งานส่งเสริมและพัฒนา อาทิ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร นิคม ประมง ร้านค้า บริการ ออมทรัพย์ เครดิต
ยูเนียน กลุ่มเกษตรกร และการส่งเสริมพัฒนาเครื่องจักรกล (3)หมวดงานเผยแพร่ความรู้ อาทิ สร้างและพัฒนา
ความรู้ด้านสหกรณ์ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ ด้านบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ด้านการพัฒนาระบบไอที ด้านการพัฒนาระบบสาระสนเทศ ด้านบริหารการจัดการ เช่น การเงิน การ
จัดซื้อจัดจ้าง การพัฒนาระบบบริหาร การวางแผนกลยุทธ์ การติดตามประเมินผล 

 มติที่ประชุม เห็นชอบงานส่งเสริมและพัฒนา มอบ 1.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
เรื่องส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรประมงหรือการส่งเสริมพัฒนาเครื่องจักรกล 2.กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง
ส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร(โครงการหลวง)  งานเผยแพร่ความรู้ มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการ
สหกรณ ์
 

5. ผลการปฏิบัติงาน ปี 2559 
นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงผลการ

ปฏิบัติงาน ประจ าปี 2559 ต่อท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบและเข้าใจตรงกัน    
  

   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

    ๔.๒  กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
1. การคัดเลือกสหกรณ์ตามโครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2560 

 นายสิน  สุทธนู ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
ทางกองประสานงานพระราชด าริฯ ส ารวจสหกรณ์ท่ีจะเข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
ปี 2560 ปีละ 2 แห่ง ขอฝากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ช่วยแจ้งสหกรณ์ด้วยว่ามีสหกรณ์ไหนบ้างท่ีมีความประสงค์จะ
เข้าร่วมโครงการ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ท่ีกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ ์ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2559 

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

2. ช้ีแจงโครงการ ขบวนการสหกรณ์ร่วมใจปลูกไทย ในแบบพ่อ 
 นายสิน  สุทธนู ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ให้สมาชิกสหกรณ์และ
ขบวนการสหกรณ์ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีต่อขบวนการสหกรณ์ และทรงให้ใช้ระบบสหกรณ์ในการ
แก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยได้ก าหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ"ขบวนการสหกรณ์ร่วมใจปลูกไทย...
ในแบบพ่อ" จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.กิจกรรม "ท าดีเริ่มท่ีใจเรา"  2.กิจกรรม "หุบกะพง...แผ่นดินพระราชา"  
3.กิจกรรม "เพื่อพ่อขอท าดี" 1 จังหวัด 1 ความดี   

กิจกรรมที่ 1 “ท าดีเริ่มท่ีใจเรา” 
  เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “ปณิธานความดีปีมหามงคล” ท่ีรัฐบาลก าหนดให้หน่วยงาน
ราชการมีส่วนร่วม ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และขบวนการสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร ได้ต้ังปณิธานท าความดีและกระท าความดีตามท่ีได้ต้ังปณิธาน โดยมีแนวทางการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
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 1. ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดท าเว็บไซต์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้บันทึกการปฏิญาณตน ค าปณิธานความดี Online ลงบนฐานข้อมูล 

 2. ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ 
และขบวนการสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรได้ร่วมต้ังปณิธานความดีต่อตนเอง ครอบครัว/สังคม และประเทศชาติ 

 3. ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสารกรมส่งเสริมสหกรณ์ด าเนินการเปิดระบบการบันทึก
การปฏิญาณตนค าปณิธานความดีOnline ภายในเดือนมิถุนายน 2559 

 4. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นท่ี 1 และพื้นท่ี 2 และขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ัว
ประเทศด าเนินการบันทึกการปฏิญาณตน ผ่านทางเวปไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ (www.cpd.go.th) 

 5. ส านักงานสหกรณ์จังหวัด สรุปผลการบันทึกการปฏิญาณตน ส่งกองประสานงาน
โครงการพระราชด าริตามแบบรายงานท่ี 1 ทุกส้ินเดือน โดยเริ่มรายงานต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2559 เป็นต้นไป 

 6. ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สรุปในภาพรวมให้กอง
ประสานงานโครงการพระราชด าริเสนอกรมส่งเสริมสหกรณ์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ระยะเวลาด าเนินการ ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2559 – มิถุนายน 2560 
 

กิจกรรมที่ 2 “หุบกะพง... แผ่นดินพระราชา” 
 วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ขบวนการสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 
และพสกนิกรท่ีได้ร่วมสนองงาน และอยู่ในพื้นท่ีศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี
ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 
ปี โดยมีแนวทางการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

1. ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม       
“หุบกะพง...แผ่นดินพระราชา” 

2. ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง ด าเนินการจัดกิจกรรม “หุบกะพง...แผ่นดิน
พระราชา” ภายในวันท่ี 8 มิถุนายน 2559 

 

กิจกรรมที่ 3 “เพื่อพ่อขอท าดี” 1 จังหวัด 1 ความดี 
  วัตถุประสงค์เพื่อให้ขบวนการสหกรณ์ในแต่ละจังหวัดได้ร่วมกันท าความดีจังหวัดละ 1 
ความดี ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี โดยมีแนวทางการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

๑. ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ 

๒. ส านักงานสหกรณ์จังหวัด จัดประชุมตัวแทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อร่วมพิจารณา
จัดท าโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ของจังหวัด ซึ่งโครงการท่ีจัดท าจะมีลักษณะเป็นประโยชน์มั่นคง และยั่งยืน 
โดยเฉพาะให้เน้นในเรื่องการด าเนินตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนจังหวัดละ 1 ความดี/โครงการ 

 3. ส านักงานสหกรณ์จังหวัด จัดท าสรุปผลการประชุมส่งกองประสานงานโครงการ
พระราชด าริ ตามแบบรายงานท่ี 3 ภายในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2559 



 8 

 4. ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ร่วมกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขบวนการสหกรณ์
ด าเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ของจังหวัด 

5. ส านักงานสหกรณ์จังหวัด จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานส่งกองประสานงาน
โครงการพระราชด าริ ตามแบบรายงานท่ี 4 ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2559 เพื่อรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

   

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3. ช้ีแจงโครงการ ขบวนการสหกรณ์ร่วมใจท าดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ   
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 

นายสิน  สุทธนู ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  
กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานท่ีร่วมสนองงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริต่าง ๆ จึงได้จัดท า
โครงการ “ขบวนการสหกรณ์ร่วมใจท าดี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ เนื่อง
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นการแสดงพลังของ
สมาชิกสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์โดยได้ก าหนดกิจกรรมภายใต้โครงการฯ จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่          
1.กิจกรรม “ท าดีเริ่มท่ีใจเรา”   2.กิจกรรม “ป่ารักษาน้ า สู่ความยั่งยืน”  3.กิจกรรม “1 จังหวัด 1 ความดีท าดีเพื่อแม่” 

  

กิจกรรมที่ 1 “ท าดีเริ่มท่ีใจเรา” 
  วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และขบวนการสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกร ได้ต้ังปณิธานท าความดีและกระท าความดีตามท่ีได้ต้ังปณิธาน โดยมีแนวทางการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 1. ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดท าเว็บไซต์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้บันทึกการปฏิญาณตน ค าปณิธานความดี Online ลงบนฐานข้อมูล 
 2. ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และ
ขบวนการสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ได้ร่วมต้ังปณิธานความดีต่อตนเอง ครอบครัว/สังคม และประเทศชาติ 
 3. ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ด าเนินการเปิดระบบการบันทึก
การปฏิญาณตน ค าปณิธานความดี Online ภายในเดือนมิถุนายน 2559 
 4. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นท่ี 1 และพื้นท่ี 2 และขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   
ท่ัวประเทศ ด าเนินการบันทึกการปฏิญาณตน ผ่านหน้าเวปไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ (www.cpd.go.th) 
 5. ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นท่ี 1 และพื้นท่ี 
2 และขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ัวประเทศ สรุปผลการบันทึกการปฏิญาณตน ส่งกองประสานงาน
โครงการพระราชด าริ ตามแบบรายงานท่ี 5 ทุกส้ินเดือน โดยเริ่มรายงานต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2559 เป็นต้นไป 
 6. ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สรุปในภาพรวมให้กอง
ประสานงานโครงการพระราชด าริเสนอกรมส่งเสริมสหกรณ์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 ระยะเวลาด าเนินการ ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2559 – มิถุนายน 2560 
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กิจกรรมที่ 2 “ป่ารักษาน้ า สู่ความยั่งยืน” 
  วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
และพสกนิกร ร่วมแรงร่วมใจสร้างพื้นท่ีสีเขียว/ปลูกไม้ยืนต้น เพิ่มเติม เป็นการถวายความจงรักภักดีเรียนรู้การ
อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างพอเพียง ท้ังนี้กิจกรรม “ป่ารักษ์น้ า สู่ความยั่งยืน” กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 1. การจัดกิจกรรม “ป่ารักษ์น้ า สู่ความยั่งยืน” ด าเนินการท่ัวประเทศ โดยมีแนวทางการ
ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 1.1 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการฯ ให้ขบวนการสหกรณ์
พื้นท่ีความรับผิดชอบทราบ และเขาร่วมโครงการฯ 
 1.2 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด จัดประชุมผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ี และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนก าหนดพื้นท่ีการปลูกไม้ยืนต้น อาจก าหนดการจัดงานปลูกไม้ยืนต้นภายในเดือน
สิงหาคมซึ่งเป็นเดือนประสูติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 
 1.3 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ร่วมกับขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงานการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 
บนพื้นท่ีตามมติท่ีประชุมตามข้อ 2 ด าเนินการปลูกไม้ยืนต้น จังหวัดละไม่น้อยกว่า 13,000 ต้น/จังหวัด ท้ังนี้
สามารถแบ่งพื้นท่ีการปลูกไม้ยืนต้นบนพื้นท่ีของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
วัดฯลฯ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวภายในจังหวัด 
 1.4 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานส่งกองประสานงาน
โครงการพระราชด าริ ตามแบบรายงานท่ี 6 ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2559 เพื่อรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ระยะเวลาด าเนินการ ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2559 – กันยายน 2559 
 2. การจัดกิจกรรม “ป่ารักษ์น้ า สู่ความยั่งยืน” ด าเนินการท่ีศูนย์พัฒนาโครงการหลวง  
แม่โถ จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559 โดยมีแนวทางการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 2.1 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ โครงการฯ ให้
ขบวนการสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ในพื้นท่ีความรับผิดชอบทราบ เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ 
 2.2 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานใน
พื้นท่ีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ จังหวัดเชียงใหม่ และด าเนินการปลูกไม้ยืนต้น ท้ังนี้จ านวนต้นไม้ ควรเป็นเลข
มงคล 
 2.3 รายงานผลการประชุมฯ ให้กองประสานงานโครงการพระราชด าริตามแบบ
รายงานท่ี 7 ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2559 เพื่อรวบรวมเสนอกรมส่งเสริมสหกรณ์และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
 ระยะเวลาด าเนินการ สิงหาคม 2559  
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 กิจกรรมที่ 3 “1 จังหวัด 1 ความดีท าดีเพื่อแม”่ 
  วัตถุประสงค์ให้ขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในแต่ละจังหวัดได้ร่วมกันท าความดี
จังหวัดละ 1 ความดี/โครงการ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 
 ๑. ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการสังกัด
กรมส่งเสริมสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ 
 ๒. ส านักงานสหกรณ์จังหวัด จัดประชุมร่วมกับผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อร่วม
พิจารณาจัดท าโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ของจังหวัดซึ่งโครงการท่ีจัดท าควรมีลักษณะเป็นประโยชน์มั่นคงและ
ยั่งยืน โดยเน้นเรื่องการพัฒนาส่งเสริม ฟื้นฟูงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ จังหวัดละ 1 ความดี/โครงการ 
 3. ส านักงานสหกรณ์จังหวัด จัดท าสรุปผลการประชุมส่งกองประสานงานโครงการ
พระราชด าริ ตามแบบรายงานท่ี 8 ภายในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2559 
 4. ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ร่วมกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขบวนการสหกรณ์ 
ด าเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ของจังหวัด 
 5. ส านักงานสหกรณ์จังหวัด จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานส่งกองประสานงาน
โครงการพระราชด าริ ตามแบบรายงานท่ี 9 ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2559 เพื่อรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 ระยะเวลาด าเนินการ ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2559 – กันยายน 2559    
 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4. รายงานผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตร 
 นายสิน  สุทธนู ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า      

ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ น าไปจัดมาตรฐานท้ังหมด จ านวน 95 แห่ง ณ ปัจจุบันจัดไป 61 แห่ง ระดับดีเลิศ 
เกรด A 36 แห่ง ระดับดีมาก เกรด B 20 แห่ง ระดับดี เกรด C 2 แห่ง  ต้องปรับปรุง 3 แห่ง 

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

                    ๔.๓  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
๑. การจัดต้ังสินค้าเกษตรในสหกรณ์ 

นายอัฒกาล  สินันตา นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตาม
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก าหนดมาตรการนโยบายหลัก 6 มาตรการ คือ การลดต้น 
เพิ่มการผลิต และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร การบริหารพื้นท่ีเกษตรกรรม การส่งเสริมเกษตรแบบ     
แปลงใหญ่ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประธานคณะกรรมการได้มีมติให้
ทุกจังหวัดจัดต้ังธนาคารสินค้าเกษตรในสหกรณ์ จังหวัดละ 1 แห่ง วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อนของ
สมาชิกสหกรณ์ และคนในชุมชน และ ผลักดันเงินทุน ขอให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ช่วยคัดและส่งรายช่ือมายังจังหวัด 
และทางจังหวัดจะคัดเลือกอีกที ส่งรายช่ือก่อนวันท่ี 10 มิถุนายน 2559 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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๒.  กิจกรรมต่อเนื่องจากภัยแล้ง 18 ศูนย์ 
    นายอัฒกาล  สินันตา นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เรื่อง
กิจกรรมต่อเนื่องจากภัยแล้งทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจได้ออกหนังสือแจ้งไปแล้ว ขอให้ทางกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
เข้าไปด าเนินการเรื่องการต่อยอดภัยแล้ง จ านวน 18 ศูนย์ งบประมาณ ศูนย์ละ 3,000 บาท 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 

  ๔.๔  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
๑. เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

นางอ านวยพร  มากไมตรี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการ
จัดการสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2559 จัดสรรให้ 1 พันล้านบาท 
ก าหนดช าระคืน 5 ปี จังหวัดเชียงรายได้รับการจัดสรร 10 ล้านบาท   

คุณสมบัติกลุ่มเกษตรกรท่ีจะขอกู้ 
 1. กลุ่มต้องผ่านตัวช้ีวัด การจัดมาตรฐาน 
 2. ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด 
 3. มีวินัยทางการเงิน 
 4. มีระเบียบ หรือข้อบังคับ เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ 
 5. ไม่ผิดนัดช าระหนี้เงินทุนอื่นๆ 
 6. มีประวัติช าระหนี้อยู่ในเกณฑ์ดี 
 7. ไม่อยู่ระหว่างการถูกด าเนินคดี 
วัตถุประสงค์ในการขอกู้ 
 1. แผนการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
 2. แผนการผลิตของกลุ่ม 
 3. แผนการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ 
 4. แผนการแปรรูปหรือผลิตภัณฑ์ 
ประเภทเงินกู้ 
   เปน็เงินระยะส้ัน ไม่เกิน 2 ปี ระยะเวลาดูจากแผนงาน 
ก าหนดการส่งคืน   
 ไม่เกินรอบฤดูการผลิต ไม่เกิน 1 ปี หรือ 1 ปี 6 เดือน 
ขั้นตอนการขอกู ้
 1. จัดท าแผนงาน/โครงการผ่านกลุ่มส่งเสริมในพื้นท่ีวิเคราะห ์
 2. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย รับค าขอกู้ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาฯ 
 3. พิจารณาผล แจ้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ให้กลุ่มจัดท าสัญญา 
จังหวัดจะด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ในวันท่ี 

13 มิถุนายน 2559 เพื่อพิจารณาเลือกตัวแทนเป็นคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด 
 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๒. เงินกู้ กพส. ส าหรับสหกรณ์ท่ีประสบสาธารณภัย 
นางอ านวยพร  มากไมตรี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการ

จัดการสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ จังหวัด มีหนังสือถึงกลุ่มส่งเสริม 1 - 5 ให้แจ้งสหกรณ์ท่ีมีความต้องการเงินกู้ 
เพื่อขุดสระน้ า เจาะบ่อบาดาล ประจ าปีงบประมาณ 2559 ต่อจากท่ีเคยส ารวจ โดยมีสหกรณ์ มีความต้องการ 16 
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สหกรณ์ ขุดสระน้ า 15 บ่อ และขุดเจาะบ่อบาดาล 14 แห่ง เป็นเงิน 64,252,000 บาท ส่งให้จังหวัดภายในวันท่ี 31 
มีนาคม 2559 ปัจจุบันยังไม่ได้รับแจ้งความต้องการจากสหกรณ์ใดๆ จังหวัดได้รับการจัดสรรวงเงิน จากกรมฯ 1.5 ล้าน
บาท (จากท่ีแสดงความจ านง 64,252,000 บาท) 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

๓. ส ารวจความต้องการเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2560 
  นางอ านวยพร  มากไมตรี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการ
จัดการสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า จังหวัด มีหนังสือถึงกลุ่มส่งเสริม 1 - 5 ให้ส ารวจความต้องการกู้เงิน กพส.
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เฉพาะเงินปกติ เช่น ให้เงินกู้ จัดหาวัสดุ รวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ฯ ส่งจังหวัดภายใน
วันท่ี 10 มิถุนายน 2559 ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให ้

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
    ๔.๕  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
    - ไม่มี - 

 
   ๔.๖ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ – ๕ 
 

      ๔.๖.๑ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ 
     -ไม่ม-ี 

 
      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 14.00 น. 

                       นายวุฒินันท์  นันทะวิเชียร   ผู้จดรายงานการประชุม 

                                   นายพิชิต  เอี่ยมละออ   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


