
รายงานการประชุมประจ าเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ 

และลูกจ้างประจ า ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 

คร้ังท่ี  5/๒๕๕9   วันพฤหัสบดีท่ี 30 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.  นายมงคล    กันทะเตียน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

10.  นางสาวศิวาพร   วังสมบัติ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

11.  นางสาวเฉลิมพร   วงศ์จักร   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

12.  นางสาวิตรี   เสือประสงค์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

13.  นายวิชิต    ภูกัน    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
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. นางดุษณีภรณ์   บุญพุ่มพวง   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
21.  นายสมิทธิ์   เย็นใจ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

22. นางสาวยุวรี   กิยา    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

23.  นางสาวอภิรดี   อภิธนัง   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

24.  นางสาววิไลพร ขันแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

25.  นายวิชัย  ใจใหญ่   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

26.  นางสาวดรรชนี   ปันทะลา   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

27.  นางสุภีร์    อริยะ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

28.  นายอุดร    ค าแก้ว          ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  
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พนักงานราชการ 
1.  ว่าท่ี ร.ต.หญิง วาริณี  ฟูนัน   ต าแหน่ง นิติกร 
2.  นางจีริสุดา    ไชยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
3.  นางวิชญา    วิชัยปะ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
4.  นางสาวอรทัย   สุริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
5.  นางสาวชณัฐศรณ์  แก้ววิมล   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
6.  นางสาวปรารถนา   ท าทาน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
7.  นายวิทยา    เรียบร้อยกิจ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
8.  นางกัญญ์วรา   ทาศรี    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
9.  นางสาวฉัตรชนก   ค าน้อย   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
10.  นายธัชนนท์   ก๋าละ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
11.  นางสาวพัชรี   มาลา    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
12.  นางสาวกมลลักษณ์  บุญศรี   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
13.  นางนัทธิดาภรณ์  กระจ่างอนุวงศ์  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
14. นางสาวจุฑาทิพย์  พรมขัดดุก   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
15. นายสหวัฒน์   กาบแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 

16.  นางเบญจมาภรณ์  ทะเรือน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
17.  นางสาวรัตติกาล ศรียอด   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
18.  นางสาวกัลยาณี   เตจ๊ะ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
19.  นางสาววิมลมาศ  ขันสุธรรม   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
20.  นายวุฒินันท์   นันทะวิเชียร   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
21.  นายวรธัช   อินทรแสน   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
22.  นายสัมพันธ์ สุใจ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
23.  นางสาววาสนา สบบง    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
24.  นางสาวกีรติญา   ไชยลังกา   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
25.  นางสาวโสละดา หะวัน    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
26.  นางสาวณชญาดา  ค าพิชัย   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
27.  นางธนภร  อัครมิ่งสกุล   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
28.  นางสาวกิตติยา ศักดิ์ณรงค์   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 

ลูกจ้างประจ า 
1.  นายมนต์ชัย   น้อมมณี   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 
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ผู้ไม่มาประชุม 
ข้าราชการ 

1.  นายอาคม    โยริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

2.  นายเอนก   อุปนันท์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

3.  นางจวงจันทร์   พิงคะสัน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
4.  นางณัฐฐยา   ค าโป่ง    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
5.  นายสุเทพ    อริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

6.  นางสาวไอยริณย์   ใจทิพย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

7.  นางสาวปณิธาน   รัตนวรรณ ์          ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

8.  นายบัญญัติ   หนูเจริญ   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงา 

9.  นางสาวกันต์ฤทัย   ก้องเกียรติธีระ  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

   

พนักงานราชการ 
 

1.  นายกฤษฎา   ใจกว้าง   ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป 
 

ลูกจ้างประจ า 
1. นางพรรณพร     ชัยธิ    ต าแหน่ง พนักงานพิมพ์ 
2. นายเจริญ      ผสม    ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
3. นายสมพจน์      พินิจ    ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
4. นายนันทกร   เช้ือเมืองพาน   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

 

เร่ิมประชุมเวลา   13.3๐ น. 
นายสมชัย  ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย  เป็นประธานในท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการ

ประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1. ขอเชิญร่วมท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ ร่วมท าบุญได้ท่ีฝ่ายบริหารทั่วไป 

2. ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวัดเขาแก้ว ในวันเสาร์ท่ี 2 
กรกฎาคม 2559 ณ วัดเขาแก้ว ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ทางส านักงานสหกรณ์ได้โอนเงินร่วมทอดผ้าป่า 
เป็นจ านวนเงิน 999 บาท ได้รับองค์หลวงพ่อทวด 100 ปี สหกรณ์ไทย เป็นท่ีระลึก 

3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประชุมผ่าน Video conference เรื่อง 
เกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เกษตรกรท่ัวประเทศด าเนินกิจกรรมเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ จ านวน 70,560 ราย ใน 882 
อ าเภอ โดยการแบ่งกระจายให้หน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบ ทางส านักงานเกษตรและสหกรณ์จะเรียกประชุมอีกครั้ง 
มอบกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 

4. โครงการรับประกันนาข้าว ของ ธกส. รายละเอียดจะส่งตามมาทีหลัง มอบกลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ถ้าเกี่ยวข้องกับเงินกู้ มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

5. วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 เชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมใจน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบรอบ 21 ปี ใน “พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง” แต่งกาย
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ชุดพื้นเมืองถวายเครื่องราชสักการะพระรูปปั้นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ด้วยขันดอก หรือพานพุ่ม
ดอกไม้แบบล้านนา เวลา 09.00 น. ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) จังหวัดเชียงราย 

6. ขอแสดงความยินดีกับ คุณดุษณีย์ภรณ์  บุญพุ่มพวง ได้เล่ือนต าแหน่งเป็นรักษาการ
ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
- ไม่มี - 

  

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 4/๒๕๕9  
   นายพิชิต  เอี่ยมลออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ได้น าส าเนารายงานการ
ประชุมประจ าเดือน ครั้งท่ี  4/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 2 มิถุนายน ๒๕๕9 ขึ้นเว็บไซด์ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
เชียงรายแล้ว ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าไปตรวจสอบ หากมีข้อท่ีต้องแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งฝ่ายบริหารท่ัวไป    
เพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป ในช้ันต้นถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ ไปก่อน 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 4/๒๕๕9 วันที่ 2 มิถุนายน ๒๕๕9 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ือง เพื่อทราบและพิจารณา 

๔.๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป  
   1. การอบรมโครงการพัฒนาผู้ตรวจการสหกรณ์ หลักสูตร "ผู้ตรวจการสหกรณ์
ระดับพื้นฐาน" รุ่นท่ี 3-5 
  นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า กรมส่งเสริม
สหกรณ ์ได้อนุมัติให้จัดโครงการพัฒนาผู้ตรวจการสหกรณ์ หลักสูตร "ผู้ตรวจการสหกรณ์ระดับพื้นฐาน" รุ่นท่ี 3-5 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมได้แก่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้เป็นผู้ตรวจการสหกรณ์        
ณ ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมได้พัฒนาองค์ความรู้  เพิ่มทักษะและประสบการณ์แก่ผู้ตรวจการสหกรณ์ให้ก้าวทันสถานการณ์ สามารถ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยมีรายช่ือและระยะเวลาในการจัดอบรม ดังนี้  
  รุ่นท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 10 - 15 กรกฎาคม 2559 
      นายฐณพงศ์  อินทรแสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1   
  รุ่นท่ี 4 ระหว่างวันท่ี 24 - 29 กรกฎาคม 2559 
      นายเอนก  อุปนันท์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
      นายวิสุทธิ์  จตุรลาวัลย์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
  รุ่นท่ี 5 ระหว่างวันท่ี 14 - 19 สิงหาคม 2559  
      นายอาคม  โยริยะ  ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 
      นายวีนัส  วงค์ขัติย์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5  

 มติที่ประชุม ผู้เข้ารับการอบรม และผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ 

2. การประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 
  นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ขอเล่ือนเวลา   
ในการประชุมและรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการท่ีเกี่ยวข้อง  เป็นวันอังคารท่ี 5 
กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย และขอจัดส่งข้อมูลผลการ
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ด าเนินงานโครงการฯ ในรูปแบบ Power Point จ านวน 5 เฟรม/โครงการ ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 30 มิถุนายน 
2559 ทาง E-mail: moac.adcri@gmail.com 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
     3.1 การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืม 
            นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบรายงานการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 และ 2558 ของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ มีข้อสังเกตว่าลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ส่วนกลางมีการส่งคืนเงินเหลือจ่ายหลังจากส่งใช้
ใบส าคัญ ส่วนภูมิภาค มีการส่งใช้เงินยืมล่าช้า บางรายส่งใช้แล้ว แต่ไม่ได้บันทึกล้างลูกหนี้ในระบบ GFMIS และไม่
มีการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม ท าให้การส่งใช้เงินยืมล่าช้า ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 หมวด 5 ข้อ 60 
         กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงขอก าหนดมาตรการการยืมเงินและการส่งใช้เงินยืม ดังนี้ 
         1. ให้บุคลากรในสังกัด ท่ียืมเงินราชการ ส่งใบส าคัญและเงินเหลือจ่ายภายในก าหนดระยะเวลาอย่าง
เคร่งครัด กรณีท่ีผู้ยืมไม่ส่งใช้เงินยืมภายในก าหนด กรมฯ อาจพิจารณาให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน 
โดยหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด ท่ีพึงได้รับจากทางราชการ ชดใช้จ านวนเงินท่ียืมไปจนครบถ้วนเพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 หมวด 5 ข้อ 63 
         2. ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบการส่งใช้เงินยืมให้เป็นไปตามก าหนดในสัญญาอย่างเคร่งครัด และ
บันทึกรับคืนเงินยืมในสัญญาการยืมเงินให้เป็นไปตามระเบียบฯ รวมท้ังล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS ให้เป็น
ปัจจุบัน เพื่อป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นต่องบประมาณแผ่นดินและเป็นการรักษาวินัยทางงบประมาณและ
การคลัง หากเกิดความผิดพลาดขึ้นอีกอาจได้รับโทษปรับทางปกครอง ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

     3.2 การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 
            นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มี มติ ครม.
ปี 2556 เงินค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมในการฝึกอบรม และประชุมราชการ ต้องแยกเป็น 2 ส่วน อาทิ อาหาร
ว่างและเครื่องด่ืมในการประชุม ถ้าเป็นสถานท่ีราชการให้ไม่เกิน 35 บาท/คน/มื้อ ถ้าเป็นสถานท่ีเอกชน ให้ไม่เกิน 
50 บาท/คน/มื้อ  ส่วนค่าอาหารในการประชุม ให้เบิกได้วันละไม่เกิน 120 บาท/คน/มื้อ   

  มติที่ประชุม รับทราบ 

  4. E-project 
     นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตกค้างอยู่หนึ่ง
โครงการ เดือนนี้ยังไม่ได้คีย์ คือ โครงการหลวงและโครงการพระราชด าริ ถ้าหากตอนนี้ยังไม่มีผลงานก็ขอให้เข้า
ไปต๊ิกช่องท่ีไม่มีผลงานด้วย ทางกรมฯจะได้รู้ว่าเราเข้าไปรายงานแล้ว 
     ทางกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ จะมีงานเพิ่มขึ้นมาอีก 1 งาน คือ การจัดท่ีดิน
ตามนโยบายของรัฐบาล ทางกรมฯเปิดระบบให้เข้าไปคีย์ได้ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป ขอให้เข้าไปคีย์ 
รายงานด้วย 

   มติที่ประชุม รับทราบ 
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5.  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-5 

รายละเอียด กลุ่มส่งเสริมฯ 1 กลุ่มส่งเสริมฯ 2 กลุ่มส่งเสริมฯ 3 กลุ่มส่งเสริมฯ 4 กลุ่มส่งเสริมฯ 5 

ได้รับงบประมาณ 360,280 345,040 217,800 272,580 297,880 

เบิกจ่าย 279,373 277,170 152,094 200,892 228,800 

คงเหลือ 80,907 67,870 65,706 71,688 69,080 
  

   มติที่ประชุม รับทราบ 

6. เรื่องน้ ามันเช้ือเพลิง 
     นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ทางส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดจะด าเนินตามระเบียบการเบิกเงินจากคลังท่ีได้ให้ค าแนะน ามา ดังนี้ เวลาส่ังจ่ายให้ใครไปรับน้ ามัน 
ใหบุ้คคลนั้นท่ีไปรับน้ ามันเป็นคนตรวจรับน้ ามันเลย และในบิลน้ ามันให้เขียนช่ือ และเลขทะเบียนรถ ให้ชัดเจนด้วย 

   มติที่ประชุม รับทราบ 

7. เบิกเงินงบประมาณ 
 นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ต่อไปนี้บุคคลใด

จะเบิกเงินจากงบอะไรให้ท าบันทึกปะหน้าใบส าคัญมาด้วย ว่าเบิกจากงบอะไร เริ่มปีงบประมาณ 2560 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

    ๔.๒  กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
1. ติดตามการช าระบัญชี 

นายสิน สุทธนู ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  
ทาง นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้งบประมาณส าหรับผู้ช าระบัญชี โดยให้ผู้ช าระบัญชี 
ช าระบัญชีให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ โดยให้ทางส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายรายงานเข้ากรมฯ ทุกเดือน ตามแผน
ช าระบัญชีมีอยู่ 18 แห่ง ถอนช่ือ 9 แห่ง คงเหลือ 9 แห่ง ท่ีต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ ได้แก่ 1.สหกรณ์การเกษตร
งิ้วพัฒนา จ ากัด ถึงขั้นตอนท่ี 2 ต้ังแต่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 ตอนนี้ยังไม่มีรายงานเข้ามาเพิ่มเติมว่าด าเนินการถึงขั้น
ไหนแล้ว  2.สหกรณ์การเกษตรแม่ลาว จ ากัด ส่งงบให้ผู้สอบบัญชีรับรองงบแล้ว เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2559      
3.สหกรณ์เทิงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ส่งงบให้ผู้สอบบัญชีรับรองงบแล้ว เมื่อวันท่ี 23 
มิถุนายน 2559  4.สหกรณ์สวนส้มดอยวาวี จ ากัด ได้รับงบจากผู้สอบบัญชีมาแล้ว เสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ      
เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2558 แต่การจัดการทรัพย์สินนี้ยังไม่ทราบ 5.กลุ่มเกษตรกรท าไร่พัฒนา คสก.อ าเภอเทิง 
จัดการทรัพย์สินและอนุมัติงบ เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2558 ตอนนี้ยังไม่มีความก้าวหน้า  6.กลุ่มเกษตรท านาประจ า
ต าบลแม่จัน รับมอบทรัพย์สิน ต้ังแต่ ธันวาคม 2556  7.กลุ่มเกษตรกรท านาเกาะช้าง มอบทรัพย์สิน และส่งงบให้
ผู้สอบบัญชี เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2559 ตอนนี้ยังไม่มีความก้าวหน้า 8.กลุ่มเกษตรกรท านาบ้านด้าย รับมอบ
ทรัพย์สิน ต้ังแต่ ธันวาคม 2557 ตอนนี้ยังไม่มีความก้าวหน้า  9.กลุ่มเกษตรกรท านาป่าตาล รับมอบทรัพย์สิน ต้ังแต่
วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2558  

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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2. ยกระดับช้ันสหกรณ์ 
 นายสิน สุทธนู ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  
ล่าสุด จาก ช้ัน 2 ไปช้ัน 1 จ านวน 21 แห่ง ตอนนี้ผลักดันได้  14 แห่ง  จากช้ัน 3 ไปช้ัน 2 จ านวน 7 แห่ง ตอนนี้
ผลักดันได้ 6 แห่ง ตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงาน สหกรณ์ท่ีติดข้อบกพร่อง ว่าพวกเราได้แก้ไขปัญหาไปหรือยัง เช่น 
สหกรณ์การเกษตรเชียงของ จ ากัด  สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด  สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จ ากัด  สหกรณ์
การเกษตรเวียงแก่น จ ากัด ทางกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ได้แจกข้อมูลในส่วนตรงนี้ให้แต่ละกลุ่มไปเรียบร้อยแล้ว 
ให้แต่ละกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องดูว่าต้องด าเนินการตรงไหนเพิ่ม 
  

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3. รายงานผลมาตรฐานสหกรณ์ 
 นายสิน สุทธนู ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า   
ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 ได้จัดมาตรฐานสหกรณ์ไปแล้ว ผ่านระดับดีเลิศเกรด A จ านวน 39 สหกรณ์ ระดับดีมาก
เกรด B จ านวน 24 สหกรณ์  ระดับพอใช้เกรด C จ านวน 2 สหกรณ์  ต้องปรับปรุงเกรด F จ านวน 3 สหกรณ์ 
 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4. การมอบหมายการท าบัญชีสหกรณ์ 
 นายสิน สุทธนู ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า   

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ส่ังการให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดรีบด าเนินการให้สหกรณ์ทุกแห่งมีผู้ท าบัญชี  โดยให้
ประสานกับทางสหกรณ์ให้มีผู้จัดท าบัญชี โดยวิธีไหนก็ได้ เช่น จ้างผู้ท าบัญชี หรือมอบหมาย จากการส ารวจสหกรณ์ท่ี
ไม่มีพนักงานบัญชีเลย มีอยู่ 30 แห่ง ซึ่งตรงกับทางผู้สอบบัญชี และในเดือนท่ีแล้วได้ตรวจสอบอีกครั้ง จาก 30 แห่ง 
ตอนนี้มีพนักงานบัญชีแล้ว มีการมอบหมายแล้ว เหลือเพียง 4 แห่ง ท่ีไม่มีผู้จัดท าบัญชี คือ 1.สหกรณ์การเกษตรตุ้ม
รวงทอง จ ากัด 2.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทานตะวันสายสัมพันธ์ จ ากัด  3.สหกรณ์ผู้ใช้น้ าชลประทานฝายถ้ าวอก จ ากัด 
4.สหกรณ์ยางพาราเชียงของ จ ากัด ทางกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ ได้รายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไปแล้วว่า มีอยู่ 
2 แห่ง ท่ีจะด าเนินการเลิกสหกรณ์ คือ 1.สหกรณ์การเกษตรตุ้มรวงทอง จ ากัด  2.สหกรณ์ยางพาราเชียงของ จ ากัด 
ทางกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์  ได้เข้าไปพูดคุยกับทาง สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทานตะวันสายสัมพันธ์ จ ากัด  และ
สหกรณ์ผู้ใช้น้ าชลประทานฝายถ้ าวอก จ ากัด ได้ค าตอบว่า ตอนนี้ได้มอบหมายให้มีผู้จัดท าบัญชีเรียบร้อยแล้ว  

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

5. โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 
นายสิน สุทธนู ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า

ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดท าโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ จึงเชิญชวน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 
และกระบวนการสหกรณ์ ร่วมต้ังปณิธานท่ีจะท าความดีอย่างน้อย 1 อย่าง ผ่านทางเวปไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์   
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ  
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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                    ๔.๓  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
๑. ค าส่ังคณะท างานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ระดับอ าเภอ 

นายมานพ  พยัคฆศักดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งให้ท่ี 
ประชุมทราบว่า พื้นท่ีปลูกข้าวท่ัวประเทศขณะนี้มีการปรับลด เนื่องจากจะต้องปรับพื้นท่ีให้เหมาะสมกับการปลูกพืช
ชนิดต่างๆ ส่วนพื้นท่ีไหนไม่เหมาะสม จะแสดงสัญลักษณ์ค าว่า N ไว้ เพื่อด าเนินการปรับเปล่ียนเป็นพืชชนิดอื่นแทน 
ส าหรับพื้นท่ีปลูกข้าวเหมาะสมนั้นเขาก าหนดไว้แล้วท่ัวประเทศ เร็วๆนี้จะมีพื้นท่ีระดับอ าเภอออกมาว่ามีพื้นท่ีเท่าไหร่ 
เพื่อท าการส่งเสริมการผลิตข้าวครบวงจร ให้แก่พี่น้องทุกอ าเภอ ทุกราย ท่ัวประเทศ เจตนาเพื่อท าการผลิตให้มีการลด
ต้นทุนในการผลิต ท าการผลิตให้มีประสิทธิภาพในการผลิตได้คุณภาพข้าวและปริมาณตามท่ีต้องการ เสร็จแล้วรวมกัน
ขายเพื่อให้ได้ราคาท่ีดีท่ีสุด ในส่วนของกระบวนการขา้วครบวงจร กรมส่งเสริมสหกรณ์เองมีภารกิจอยู่ในส่วนนี้ 2 ส่วน 
คือ ส่วนท่ี 1 คือ โครงการลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ซึ่งการประสานงานในระดับอ าเภอนั้น ทางส านักงาน
เกษตรจังหวัดขอรายช่ือผู้ประสานงานเผ่ือเวลามีการประชุมระดับอ าเภอ ในส่วนของสหกรณ์นั้น ซึ่งมีบทบาทภารกิจ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีอยู่ 2 เรื่อง คือ การลดต้นทุนการผลิต และเครื่องจักรกลทางการเกษตร จะมีเจ้าหน้าท่ี
ประสานงานระดับอ าเภอจะเป็นใครนั้น ทางส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายได้ส่งรายช่ือผู้ประสานงานระดับอ าเภอ
ท้ัง 18 อ าเภอ ให้ทางส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายออกเป็นค าส่ังเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นในส่วนของค าส่ัง
คณะอนุกรรมการติดตามก ากับดูแลการบริหารจัดการข้าวครบวงจรจังหวัดเชียงราย มีอยู่ 2 ระดับ คือ ระดับจังหวัด 
คือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานคณะท างาน และมีสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นคณะท างาน       
รวมท้ังหมด 20 องค์คณะ  ระดับอ าเภอ มี นายอ าเภอทุกอ าเภอเป็นประธานคณะท างาน มีเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ
เป็นเลขาธิการ ส่วนของส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายระดับอ าเภอจะเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ผู้ประสานงานระดับ
อ าเภอเป็นคณะท างาน หน้าท่ี มีการก ากับดูแล แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในพื้นท่ีให้เป็นไปตามแผนการผลิตและ
การตลาดข้าวครบวงจร ตามแนวทางและวิธีการท่ีคณะท างานก ากับติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
หรือคณะอนุกรรมการติดตามก ากับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดเชียงรายเป็นผู้ก าหนด นี้คือหน้าท่ีหลัก 
หน้าท่ีอื่น คือ เชิญผู้แทนหน่วยงานราชการหรือบุคคลอื่นให้มาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง รวมท้ังส่งข้อมูลเอกสารใดๆ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะท างาน รวมท้ังการรายงานผลต่อคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด ค าส่ังนี้อยู่ระหว่าง
เตรียมจัดส่งไปให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ผู้ประสานงานระดับอ าเภอ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๒. เรื่องติดตามโครงการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ สปก. 18 ศูนย์  
นายมานพ  พยัคฆศักดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งให้ท่ี 

ประชุมทราบว่า โครงการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ สปก. 18 ศูนย์ ศูนย์ละ 3,000 บาท ท่ีได้มอบหมายภารกิจให้แก่
ศูนย์ต่างๆ ไปด าเนินการ ส่วนศูนย์จะมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีท่านใดไปด าเนินการในศูนย์นั้น แล้วแต่ ผอ.ศูนย์จะเป็นผู้
ส่ังการ ส าหรับหน้าท่ี คือ เพื่อเลือกเกษตรต้นแบบและคัดเลือกกิจกรรมท่ีมีการท ากิจกรรมร่วมกันของเกษตรกรที่อยู่
ในศูนย์นั้น ท่ีมีการรวมกลุ่มกันท ากิจกรรม หลังจากท่ีมีการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ มีกิจกรรมใดบ้างท่ีทาง
เกษตรกรในศูนย์ได้รวมกันเป็นกลุ่ม ให้ทางส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายซึ่งได้ให้ความรู้ในเรื่อง ชุมชนเข้มแข็ง
ด้วยวิถีสหกรณ์ไปแล้ว ก็ให้ใช้แนวทางชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์ไปบริหารจัดการกลุ่มกับกลุ่มกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นใน
ศูนย์ดังกล่าว เรื่องนี้จะมีแบบรายงานอยู่ ขอให้ทางผู้ประสานงานได้ส่งรายงานกลับมายังกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์ เพื่อท่ีทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์จะได้คีย์รายงานเข้าไปใน E-project รายงานกรมส่งเสริม
สหกรณ์ต่อไป 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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๓. แปลงใหญ่ระดับจังหวัด 
นายมานพ  พยัคฆศักด์ิ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เดิมทีแปลง

ใหญ่ระดับจังหวัด มีแปลงน าร่องเป็นแปลงใหญ่ปลูกข้าว อยู่ท่ีต าบลต้า อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ระยะแรกจะมี
แปลงใหญ่อยู่ท้ังหมด 5 แปลง เปน็แปลงข้าวอยู่ 3 แปลง แปลงล าไย 1 แปลง แปลงปลา 1 แปลง ต่อมามีการขยาย
ผลออกไปเป็น 12 แปลง มีแปลง ส้มโอ และแปลงสับปะรด เพิ่มเข้ามา ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ผู้ประสานงานระดับ
อ าเภอทราบต่อไป แปลงใหญ่ท้ังหมดเหล่านี้เป็นภารกิจของทางส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายจะต้องเข้าไป
ช่วยเหลือให้มีตลาดท่ีชัดเจน แน่นอน ในล าดับต่อไป 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 

  ๔.๔  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
๑. การประเมินผลธรรมมาภิบาลและการควบคุมภายในสหกรณ์ ครั้งท่ี 2 

   นางสาวเฉลิมพร  วงศ์จักร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แจ้งสรุปผลการประเมินธรรมมาภิบาลครั้งท่ี 1 มายังส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
แล้ว และทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้ส่งรายงานไปยังกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 5 
เรียบร้อยแล้วและขอให้ทางกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1- 5 กลับไปดูรายละเอียดตามรายช่ือท่ีได้แจ้งไปว่าผลการ
ประเมินของแต่ละสหกรณ์เป็นอย่างไรบ้าง  ในส่วนของส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย มีสหกรณ์ท่ีด าเนินการ
และได้ท าการประเมินธรรมมาภิบาลครั้งท่ี 1 ในปี 2559 จ านวน 74 สหกรณ์ ท่ีส่งไปจ านวนน้อยเนื่องจาก
จังหวัดเชียงรายมีสหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่อง มีสหกรณ์ท่ีขาดทุน สหกรณ์ท่ีไม่มีพนักงาน และสหกรณ์ท่ีจัดต้ังใหม่      
ไม่ครบ 2 ปี จึงท าให้การประเมินครั้งนี้ลดลงไป ผลการประเมินตามหลักธรรมมาภิบาลไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน      
3 ล าดับแรก ได้แก่ หลักคุณธรรม ร้อยละ 34.49 หลักความคุ้มค่า ร้อยละ 21.62 และหลักความโปร่งใส ร้อยละ
18.92 สมควรด าเนินการส่งเสริมให้สหกรณ์ท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินให้มีการด าเนินงานผ่านเกณฑ์  และรักษา
สหกรณ์ท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ให้มีธรรมมาภิบาลในเขตจังหวัดเชียงราย ดังต่อไปนี้ 
 1. หลักคุณธรรม 
  1.1 ให้สหกรณ์ส่งเสริมบุคคลกรทุกฝ่ายในองค์กร ได้มีโอกาสในการศึกษา อบรม พัฒนา
ความรู้ และทักษะ อย่างเท่าเทียมกัน รวมท้ังมีนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม  
  1.2 ให้สหกรณ์มีการก าหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์  
เป็นลายลักษณ์อักษร มีการปฏบิัติอย่างเคร่งครัด สม่ าเสมอ 
  1.3 ให้สหกรณ์มีการยกย่อง ชมเชย ประกาศเกียรติคุณ ในการกระท าความดี และมีการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
 2. หลักความคุ้มค่า 
  2.1 ให้สหกรณ์จัดให้มีสวัสดิการกับสมาชิก เป็นเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างจากธุรกิจ ในการให้
ความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน และด าเนินการต่อเนื่องทุกปี 
  2.2 ให้สหกรณม์ีระบบควบคุมภายในท่ีดี สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข็มแข็งและมั่นคงให้กับสหกรณ์จนสามารถได้รับการจัดช้ันคุณภาพการควบคุม
ภายในระดับดีมากตามผลการประเมินควบคุมภายในของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
  2.3 ให้สหกรณ์มีกิจกรรม แผนงานหรือนโยบาย ในการส่งเสริมให้เกิดการประหยัด
พลังงาน และลดการสูญเสียโดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการติดตาม ประเมินผล เพื่อให้
เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 
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 3. หลักความโปร่งใส 
  3.1 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจอย่างครบถ้วนถูกต้อง มีการ
จัดท ารายการ หรือข้อเสนอแนะต่อท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการและท่ีประชุม 
  3.2 ให้สหกรณ์มีระบบการติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการ แผนงาน
และโครงการต่างๆ มีการพัฒนา ปรับปรุง ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายโดยสม่ าเสมอ 
  3.3 ให้สหกรณ์น าเสนอผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเป็นประจ าทุกครั้งท่ีมี
การประชุม และเปรียบเทียบแผนการด าเนินงานท่ีก าหนด กับผลงานรวมถึงมีการแก้ไขปัญหา อุปสรรค 
 ทางอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ขอทราบกระบวนงานท่ีทางจังหวัดได้ด าเนินการไปว่าได้ท าตาม
คู่มือหรือไม่อย่างไร ขอทราบภายในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2559 ทางจังหวัดจึงขอความร่วมมือทางกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ทุกท่าน ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง คือ  
    1. การเข้าตรวจประเมินสหกรณ์ตามคู่มือ ทุกกลุ่มยืนยันมีคู่มือใช้ประจ ากลุ่ม ทางจังหวัด  
ขอหลักฐานท่ีเป็นรายงานการประชุม ท่ีทางกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปแนะน าส่งเสริมสหกรณ์  ขอถ่ายเป็นส าเนา
ส่งมายังกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  
    2. การแนะน าผลการประเมิน ปรับปรุงให้สหกรณ์ได้ปรับปรุง ขอหลักฐานท่ีเป็นรายงานการ
ประชุม 
    3. ติดตามผลการปรับปรุงประเมินครั้งท่ี 2 ทางจังหวัดจะด าเนินการส่งข้อมูลไปยังกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ภายใน 25 กรกฎาคม 2559 และทางกรมส่งเสริมสหกรณ์จะแจ้งผลการประเมินกลับมาให้
สหกรณ์ทราบภายในเดือน สิงหาคม 2559 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
    ๔.๕  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
    1. ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง 

 นางสาวอุไร  ไตรเกษม   ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์  แจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบว่าการ ด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปัญหาในคดีอาญาเกี่ยวกับความผิดฐานลักทรัพย์ ยักยอก
ทรัพย์ หรือปลอมแปลงเอกสารเป็นจ านวนมากและจะต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู้ทางด้านกฎหมายเพื่อเป็นท่ี
ปรึกษาและให้ค าแนะน า  กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงให้แต่งต้ังคณะท างานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง โดยประสานให้อัยการจังหวัดและผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเป็น
ท่ีปรึกษา  ดังนี้ 

ค าส่ังจังหวัดเชียงราย 
ท่ี 3037/2559 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะท างานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ท่ีมีข้อบกพร่อง 

************************************** 

  ตามค าส่ังจังหวัดเชียงราย ท่ี 4214/2557 ส่ัง ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 แต่งต้ัง
คณะท างานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง เพื่อให้มีอ านาจ
หน้าท่ีในการประมวลข้อบกพร่อง  ก าหนดแผนงาน แนวทางการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทุกประเภท 
ตรวจสอบ ดูแล ติดตามให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผนงานและแนวทางแก้ไขภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดและให้มีบทบาทหน้าท่ีในการพิจารณาแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้
สามารถด าเนินกิจการได้ตามวัตถุประสงค์ โดยมอบหมายให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์รับผิดชอบงานประชุม
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คณะท างานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง นั้น 
เนื่องจากค าส่ังกรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่ี 198/2559  ส่ัง ณ วันท่ี  25  เมษายน  พ.ศ. 2559   

ได้แต่งต้ังคณะท างานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีข้อบกพร่องให้
สอดคล้องภารกิจและความรับผิดชอบของกลุ่มตรวจการสหกรณ์  จึงให้ยกเลิกค าส่ังจังหวัดเชียงราย  
ท่ี 4214/2557 ส่ัง ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 และแต่งต้ังคณะท างานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการ
ด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง  ดังนี้ 

1. อัยการจังหวัดเชียงราย        ปรึกษาคณะท างาน 
2. ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย      ท่ีปรึกษาคณะท างาน 
3. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย    ท่ีปรึกษาคณะท างาน 
4. สหกรณ์จังหวัดเชียงราย        ประธานคณะท างาน 
5. หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย   รองประธานคณะท างาน 
6. ผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย  คณะท างาน 
7. ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์      คณะท างาน 
8. ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  คณะท างาน  
9.  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์     คณะท างาน 
10.ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 – 5 ท่ีเกี่ยวข้อง    คณะท างาน 
11.เจ้าหน้าท่ีส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงราย  คณะท างาน  
12.ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์       คณะท างานและเลขานุการ 
13.นักวิชาการสหกรณ์ประจ ากลุ่มตรวจการสหกรณ์     คณะท างานและ 

                        ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย       ผู้ช่วยเลขานุการ 
14.นิติกรประจ าส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย      คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ                                               

  
ให้คณะท างานมีอ านาจหน้าท่ี  ดังนี้                                               
1. ประมวลข้อบกพร่องและข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู ่ใน

ความรับผิดชอบของจังหวัด 
2. พิจารณาข้อบกพร่องและข้อร้องเรียนในการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน  เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขและติดตามผลการแก้ไข
ข้อบกพร่องและข้อร้องเรียนเพื่อให้ได้ข้อยุติ    

3. ก าหนดแนวทางในการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร      
ให้เป็นไปหรือสอดคล้องตามข้อก าหนดของกรมส่งเสริมสหกรณ์  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ธนาคารเพื ่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

4. หากสหกรณ์และกลุ ่ม เกษตรกรใดที ่ม ีข ้อบกพร่อง ในการด า เน ินงาน  ร ้องขอต ่อ       
นายทะเบียนสหกรณ์หรือกรมส่ง เสริมสหกรณ์  เพื ่อให้ได้รับการปรับปรุงการด าเนินกิจการ ให้จัดท า
แผนงานปรับปรุงการด าเนินกิจการเพื่อแก้ไขปัญหาของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนั้น ๆ ให้สามารถด าเนิน
กิจการต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  นั้น ๆ 

5. ก าหนดขั ้นตอนพร้อมระยะเวลาแล้วเสร ็จในแต่ละขั ้นตอนของการจัดท าแผนงาน
ปรับปรุงการด าเนินกิจการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  

6. ตรวจสอบ ดูแล และติดตาม ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน
ปรับปรุงการด าเนินกิจการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

7. ด าเนินการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง และการร้องเรียนต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
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8. จัดให้ม ีการประชุมคณะท างานฯ อย่างน้อยทุกสามเดือน และให้รายงานผลการ   
ประชุมต่อคณะกรรมการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องในการด าเนินงานของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรทราบทุกครั้งภายใน 15 วัน หลังการประชุม 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

            ส่ัง   ณ   วันท่ี   14  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2559         
                            ประจญ  ปรัชญ์สกุล 
                         (นายประจญ  ปรัชญ์สกุล) 

                รองผู้ว่าราชการ ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
 

6. การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์มีธรรมาภิบาล 
นางสาวอุไร  ไตรเกษม ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์มีธรรมาภิบาลท่ีดี เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2559           
ณ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 7 จังหวัดเชียงใหม่ โดยอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นประธานท่ีประชุม      
มีสหกรณใ์นจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมประชุม คือ สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จ ากัด  สหกรณ์การเกษตรเชียงของ 
จ ากัด และสหกรณ์เมืองเชียงราย จ ากัด  ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรายได้หารือประเด็น ดังนี้ 

6.1  สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จ ากัด  ด าเนินธุ รกิจสถานีปั๊มน้ ามัน
เช้ือเพลิงผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นบุคลภายนอก เช่นเดียวกับการจัดหาแก๊สหุงต้มมาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก 
บุคคลภายนอกและสหกรณ์อื่น และสหกรณ์รับฝากเงินจากบุคคลภายนอก ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับและพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542  

6.2   สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จ ากัด  มีแนวทางวิธีการแก้ไขข้อบกพร่อง
ข้าวเปลือกขาดบัญชี จ านวน 795,445 กิโลกรัม เป็นเงิน 13,036,034.96  บาท สหกรณ์มีผลการด าเนินงาน
ขาดทุนสะสม จ านวน 30,809,920.96 บาท และขอค าแนะน าในการจัดท าการทดสอบข้าวเปลือกยุบตัวท่ีได้
มาตรฐาน 

6.3   สหกรณ์การเกษตรเชียงของ จ ากัด  กรณีโรงงานบรรจุก๊าซหุงต้มท่ีสหกรณ์
ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้ด าเนินธุรกิจแล้ว ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย ได้แจ้งข้อบกพร่องแก่สหกรณ์และ
สหกรณ์ได้หยุดด าเนินธุรกิจตามค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ และรอการจ าหน่ายหรือให้เช่ารวมราคาก่อสร้างโรงงาน
บรรจุก๊าซท่ีบันทึกเป็นทรัพย์สิน จ านวน 21,830,000 บาท ในการปิดบัญชีประจ าปีจะด าเนินการอย่างไร      
ซึ่งสหกรณ์ได้ด าเนินการฟ้องร้องกับผู้เกี่ยวข้องจะถือเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องหรือไม่  และกรณีก่อสร้างรั้ว
ส านักงาน จ านวน 5,850,790 บาท มีเอกสารประกอบการลงบัญชีเพียง 170,000 บาท ส่วนท่ีเหลือจะ
ลงบัญชีอย่างไร โดยรักษาการผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเชียงของ จ ากัด แจ้งว่าเอกสารหลักฐานการบันทึกบัญชี
ของสหกรณ์สาขาห้วยซ้อเกี่ยวข้องการก่อสร้างรั้วมี จ านวน 1,200,000 บาท แต่สหกรณ์สาขาเชียงของเบิกเงิน 
จ านวน 5,850,790 บาท 
    อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และผู้อ านวยการส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 7       
ให้แนวทางการแก้ไขข้อหารือในท่ีประชุม  ดังนี้ 
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1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จ ากัด  ธุรกิจปั๊มน้ ามันและก๊าซหุงต้มเป็นธุรกรรม
ท่ีด าเนินการไปแล้วให้ระวังเรื่องภาษี การซื้อก๊าซต้องมีสัญญาซื้อขายถ้ายังไม่ได้รับของให้เป็นสินค้าระหว่างทาง   
ส่วนเงินฝากจากบุคคลภายนอกต้องให้ลาออกไป  ถ้าจะฝากเงินก็ต้องดอกเบี้ยต่ าเป็นศูนย์  หากให้สมัครเป็น
สมาชิกสมทบเป็นการแก้ไขปัญหาระยะส้ัน การรับฝากเงินจากบุคคลภายนอกท าให้มีความเส่ียงมาก จึงควรแจ้งให้
บุคคลภายนอกมาถอนเงินคืนโดยใช้มติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการก าหนดระยะเวลาการถอนเงินคืน 

2. สหกรณ์การเกษตรเชียงของ จ ากัด กรณีโรงงานบรรจุก๊าซและการก่อสร้างรั้ว
สหกรณ์ด าเนินการฟ้องร้องด าเนินคดีก็ให้ด าเนินการเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม ส าหรับความเสียหายท่ี
เกิดขึ้นก็ต้องหาผู้รับผิดชอบ 

3. สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จ ากัด กรณีข้าวเปลือกยุบตัวให้ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดเชียงรายหารือนายทะเบียนสหกรณ์  หาผู้ช านาญการเรื่องข้าวเปลือกยุบตัว หรือหารือกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
    ให้ค าแนะน าเพิ่มเติมว่าการด าเนินงานของสหกรณ์ให้สมาชิกมารับรู้เห็นด้วย หรือไม่
เห็นด้วย เอกสารต้องครบถ้วนสมบูรณ์เก็บรักษาไว้ในท่ีปลอดภัย และต้องคิดวิธีการใหม่ ๆ ให้แก่สหกรณ์โดย     
ท าอย่างไรลดรายจ่ายสหกรณ์แล้วเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก  สหกรณ์จะด าเนินการอะไรให้เสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการและมีมติให้ชัดเจนให้ถามมติ 2 ครั้ง เห็นด้วยกี่เสียง ไม่เห็นด้วยกี่เสียง มีบันทึกรายงานการประชุม   

นายมานพ  พยัคฆศักด์ิ  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ
กรณีข้าวเปลือกยุบตัวของสหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จ ากัด ประเด็นเกิดจากท่ีประชุมใหญ่เมื่อปีท่ีแล้ว ได้เข้าร่วม
ประชุมใหญ่แทนสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ทางสหกรณ์ได้บรรจุวาระการประชุมเรื่องของตัดข้าวออกจากบัญชี
ท้ังหมด จ านวน 10 กว่าล้านบาท ถ้าตอนนั้นปล่อยให้ผ่านคงตัดไปแล้วบ้าง เนื่องจากข้อมูลท่ีน าเสนอท่ีประชุม
ใหญ่ไม่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการตัดสินค้าขาดบัญชี แต่ยังไงทางบัญชีของเขาตัดออกไปแล้ว 100% ถ้าหา
ผู้รับผิดชอบหรือตรวจสอบแล้วสามารถน ากลับมาได้ก็จะเป็นรายได้ของสหกรณ์ในปีต่อไป เพราะฉะนั้นอย่าพึ่งรีบ
ตัดออกจากบัญชี ให้กลับไปดูระเบียบว่าท าตามระเบียบถึงท่ีสุดหรือยัง จากท่ีสหกรณ์รายงานไปยังผู้สอบบัญชีนั้น 
ทางสหกรณ์ด่วนสรุปไปว่ามีตัวอย่างข้าวยุบตัวตามสภาพแค่นั้นแค่นี้  ถ้าเปรียบเทียบกับท่ีหายไปจริงแล้วมันมี
มากกว่า ตอนนี้ทางผู้สอบบัญชีก็ยังไม่ยอม เท่าท่ีทราบคณะนี้มีอีก 30 ล้านบาท จากการท่ีสหกรณ์การเกษตร 
เชียงแสน จ ากัด ตีราคาข้าวคงเหลือ ณ วันส้ินปีต่ ากว่าราคาทุน สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จ ากัด ได้กลับคืนมา
อีก 10 กว่าล้านบาท จาก 30 ล้านบาท  

   ประเด็นแก๊สหุงต้ม ท่ีส่ังซื้อล่วงหน้า 6 หมื่นถังต่อรอบ ได้ทักท้วงไปหลายทีแล้วว่า ซื้อล่วงหน้าโดยไม่มี
หลักประกันไม่ควรจะท า แต่สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จ ากัด ยังยืนยันว่าจะท าเนื่องจากว่ามีลูกค้ารออยู่  
ถ้าเราไม่ให้เงินล่วงหน้าทางเขาก็จะไม่อัดแก๊สให้เรา ถ้าสหกรณน์ ามาจ าหน่ายหมด 6 หมื่นถังเมื่อไหร่ ทางสหกรณ์
ก็จะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าเข้าไปใหม่  กรณีสหกรณ์การเกษตรเชียงของ จ ากัด ท่ีประกาศให้เช่าโรงงานแก๊ส ขาย
โรงงานแก๊ส  ในท่ีประชุมได้คุยเพื่อไว้แล้วว่า ถ้าสหกรณ์การเกษตรเชียงของ จ ากัด ใช้โรงงานแก๊สท่ีมีอยู่ให้คนเช่า
โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าจะเช่า จะขอลูกค้าจากสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จ ากัด บ้าง จะยอมท่ีจะช่วยสหกรณ์
การเกษตรเชียงของ จ ากัดไหม ในราคาท่ีใกล้เคียงหรือต่ ากว่าท่ีสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จ ากัด ท าอยู่โดย
ไม่เอาเงินล่วงหน้า ทางสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จ ากัด บอกว่ายินดีท่ีจะเข้าร่วมโดยจะน าแก็สไปให้ลูกค้าท่ี
อยู่แถว อ.พญาเม็งราย ซึ่งแนวทางนี้คิดว่าน่าจะเป็นไปได้โดยสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จ ากัด ไม่ต้องไป
จ่ายเงินล่วงหน้าอีก มาช่วยทางสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงของ จ ากัด รับแก็สไปจ าหน่ายให้กับลูกค้าเดิมของ
สหกรณก์ารเกษตรเมืองเชียงราย จ ากัด ซึ่งไม่ผิดวัตถุประสงค์สหกรณ์แต่อย่างไร 

 มติที่ประชุม  รับทราบและประธานท่ีประชุมได้มอบหมายให้ นายมานพ  พยัคฆศักด์ิ  ผู้อ านวยการกลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นผู้หารือกรมส่งเสริมสหกรณ์เรื่องข้าวเปลือกยุบตัว  
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   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 16.30 น. 

                       นายวุฒินันท์  นันทะวิเชียร   ผู้จดรายงานการประชุม 

                                   นายพิชิต  เอี่ยมละออ   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


