
รายงานการประชุมประจ าเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ 

และลูกจ้างประจ า ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 

คร้ังท่ี  6/๒๕๕9   วันจันทรท่ี์ 22 สิงหาคม  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.  นายพิชิต    เอี่ยมละออ   ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 

5.  นายฐณพงศ์  อินทรแสน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

6.  นายวิสุทธิ์    จตุรลาวัลย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

7.  นางสาวอุไร   ไตรเกษม   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

8.  นายมงคล    กันทะเตียน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

9.  นางสาวศิวาพร   วังสมบัติ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

10.  นางสาวเฉลิมพร  วงศ์จักร   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

11.  นางสาวิตรี   เสือประสงค์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

12.  นายวิชิต    ภูกัน    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
13.  นายวีนัส    วงศ์ขัติย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
14.  นางณัฐฐยา   ค าโป่ง    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
15.  นายสุเทพ   อริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

16.  นายวีระยุทธ วิริยาวุฒิ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
17.  นายสวัสด์ิ   รมภิรันต์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
18.  นางลาวัลย์   วรรณสาร   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
19.  นางดุษณีภรณ์   บุญพุ่มพวง   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
20.  นายสมิทธิ์   เย็นใจ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

21.  นางสาวปณิธาน   รัตนวรรณ ์          ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

22.  นางสาวยุวรี   กิยา    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

23.  นางสาวอภิรดี   อภิธนัง   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

24.  นางสาววิไลพร ขันแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

25.  นางสุภีร์    อริยะ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

26.  นายอุดร    ค าแก้ว          ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  
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พนักงานราชการ 
1.  นางจีริสุดา    ไชยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
2.  นางวิชญา    วิชัยปะ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
3.  นางสาวอรทัย   สุริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
4.   นางสาวปรารถนา  ท าทาน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
5.  นายวิทยา    เรียบร้อยกิจ   ต าแหน่ง นกัวิชาการสหกรณ์ 
6.  นางกัญญ์วรา   ทาศรี    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
7.  นางสาวพัชรี   มาลา    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
8.  นางสาวกมลลักษณ์  บุญศรี   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
9.  นางนัทธิดาภรณ์   กระจ่างอนุวงศ์  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
10. นางสาวจุฑาทิพย์  พรมขัดดุก   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
11. นายสหวัฒน์   กาบแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 

12.  นางเบญจมาภรณ์  ทะเรือน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
13.  นางสาวรัตติกาล ศรียอด   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
14.  นางสาวกัลยาณี   เตจ๊ะ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
15.  นางสาววิมลมาศ  ขันสุธรรม   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
16.  นายวุฒินันท์   นันทะวิเชียร   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
17.  นายวรธัช   อินทรแสน   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
18.  นายสัมพันธ์ สุใจ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
19.  นางสาวศิริก้อย แก้วแกมเงิน   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
20.  นางสาววาสนา สบบง    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
21.  นางสาวกีรติญา   ไชยลังกา   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
22.  นางธนภร  อัครมิ่งสกุล   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
23.  นายณัฐวิโรจน์   เตมีศักดิ ์   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
24.  นายกิตติไกร   ไชยเลิศ   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   
25.  นางสาวกิตติยา ศักดิ์ณรงค์   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
ข้าราชการ 

  
1.  นางอ านวยพร    มากไมตรี   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 

2.  นายอาคม    โยริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

3.  นายเอนก   อุปนันท์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

4.  นายอัฒกาล   สินันตา   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

5.  นางเพ็ญพิศ   ดิษฐแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

6.  นางจวงจันทร์   พิงคะสัน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

7.  นายบัญญัติ   หนูเจริญ   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 

8.  นางสาวดรรชนี   ปันทะลา   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
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9.  นายวิชัย  ใจใหญ่   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

10.  นางสาวไอยริณย์  ใจทิพย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
11.  นางสาวกันต์ฤทัย  ก้องเกียรติธีระ  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

   

พนักงานราชการ 
 

1.  นายกฤษฎา   ใจกว้าง   ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป 

2.  ว่าท่ี ร.ต.หญิง วาริณี  ฟูนัน   ต าแหน่ง นิติกร 

3.  นางสาวชณัฐศรณ์  แก้ววิมล   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
4.  นางสาวฉัตรชนก   ค าน้อย   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 

5.  นายธัชนนท์   ก๋าละ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
6.  นางสาวโสละดา หะวัน    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
7.  นางสาวณชญาดา   ค าพิชัย   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

 
 

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

 

เร่ิมประชุมเวลา   09.3๐ น. 
นายสมชัย  ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย  เป็นประธานในท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการ

ประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1. แนะน าพนักงานราชการใหม่ จ านวน 4 ราย 

1.1 นางสาวกีรติญา  ไชยลังกา   ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1.2 นางสาวศิริก้อย  แก้วแกมเงิน   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
    สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1.3 นายณัฐวิโรจน์  เตมีศักดิ์   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
    สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 

1.4 นายกิตติไกร  ไชยเลิศ  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
      สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
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ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 

1. การจัดการความรู้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด(KM) 
นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เนื่องจากใกล้ครบ

ก าหนดเวลาส่งรายงานการจัดการความรู้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด(KM) ในวันท่ี 26 สิงหาคม 2559 ขอให้กลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์, กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์, กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการ
สหกรณ์ ช่วยเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาด้วย เพื่อท่ีทางฝ่ายบริหารท่ัวไปจะได้ด าเนินการบันทึก  
เข้าโปรแกรมระบบฐานข้อมูล ตามท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนดมาต่อไป  
 มติที่ประชุม ผู้เก่ียวข้องรับทราบพร้อมด าเนินการเสร็จตามก าหนดเวลา 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 5/๒๕๕9  
   นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ได้น าส าเนารายงานการ
ประชุมประจ าเดือน ครั้งท่ี  5/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 30 มิถุนายน ๒๕๕9 ขึ้นเว็บไซด์ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดเชียงรายแล้ว ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าไปตรวจสอบ หากมีข้อท่ีต้องแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งฝ่ายบริหาร
ท่ัวไป เพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป ในช้ันต้นถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ ไปก่อน 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 5/๒๕๕9 วันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๕9 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เร่ือง เพื่อทราบและพิจารณา 

๔.๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป  
๑. ค าส่ังกรมส่งเสริมสหกรณ์ แต่งต้ังข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ให้

ด ารงต าแหน่งตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
 นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่ากระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์ในการประชุมครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างการ
แบ่งงานภายในและการจัดต าแหน่งของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามกฎกระทรวงแบ่งงานส่วนราชการกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ดังนี้ 
 ข้าราชการ 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1. นายพิชิต  เอี่ยมละออ  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
2. นายวิชัย  ใจใหญ่    นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
1. นายสิน  สุทธนู     นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
2. นางสาวศิวาพร  วังสมบัติ   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
3. นายสมิทธิ์  เย็นใจ    นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
4. นางสาววิไลพร  ขันแก้ว   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
1. นายมานพ  พยัคฆศักดิ์  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
2. นางดุษณีภรณ์  บุญพุ่มพวง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
3. นางจวงจันทร์  พิงคะสัน นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ ์
1. นางอ านวยพร  มากไมตรี นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
2. นายมงคล  กันทะเตียน นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
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3. นางสาวเฉลิมพร  วงศ์จักร์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
1. นางสาวอุไร  ไตรเกษม นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
2. นางณัฐฐยา  ค าโป่ง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
3. นางสาวปณิธาน  รัตนวรรณ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
1. นายฐณพงศ์  อินทรแสน นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
2. นางสาวิตรี  เสือประสงค์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
3. นางสุภีร์  อริยะ   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
4. นางสาวยุวรี  กิยา   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
5. นายวีระยุทธ  วิริยาวุฒิ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
6. นายสวัสด์ิ  รมภิรันต์  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
1. นายเอนก  อุปนันท์  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
2. นางเพ็ญพิศ  ดิษฐแก้ว  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
3. นางลาวัณย์  วรรณสาร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
4. นางสาวดรรชนี  ปันทะลา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 
1. นายอาคม  โยริยะ   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
2. นางสาวอภิรดี  อภิธนัง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
3. นายบัญญัติ  หนูเจริญ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
4. ว่าง   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์(ปฏิบัติงานหรือช านาญงาน) 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
1. นายวิสุทธิ์  จตุรลาวัลย์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
2. นายอุดร  ค าแก้ว   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
3. นายอัฒกาล  สินันตา  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
4. ว่าง   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์(ปฏิบัติงานหรือช านาญงาน) 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 
1. นายวีนัส  วงศ์ขัติย์   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
2. นายสุเทพ  อริยะ   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
3. นายวิชิต  ภูกัน   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
4. นางสาวไอยริณย์  ใจทิพย์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
5. นางสาวกันต์ฤทัย  ก้องเกียรติธีระ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

 ลูกจ้างประจ า(คงไว้เหมือนเดิม) 

 พนักงานราชการ 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1. นางสาวกีรติญา  ไชยลังกา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
2. นายกฤษฎา  ใจกว้าง  นักจัดการงานท่ัวไป 
3. นายวุฒินันท์  นันทะวิเชียร เจ้าพนักงานธุรการ 
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4. นายสัมพันธ์  สุใจ    เจ้าพนักงานธุรการ 
5. นายวรธัช  อินทรแสน   เจ้าพนักงานธุรการ 
6. นางสาวศิริก้อย  แก้วแกมเงิน เจ้าพนักงานธุรการ 
7. นางสาวกิตติยา  ศักดิ์ณรงค์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
1. นายธัชนนท์  ก๋าละ   นักวิชาการสหกรณ์ 
2. นางสาวกมลลักษณ์  บุญศรี  นักวิชาการสหกรณ์ 
3. นางสาวณัฐวรินญา  แก้ววิมล นักวิชาการสหกรณ์ 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
1. นายสหวัฒน์  กาบแก้ว  นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
2. นางสาวจุฑาทิพย์  พรมขัดดุก นักวิชาการสหกรณ์ 
3. นางเบญจมาภรณ์  ทะเรือน  นักวิชาการสหกรณ์ 
4. นางนัทธิดาภรณ์  กระจ่างอนุวงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
1. นางกัญญ์วรา  ทาศรี   นักวิชาการสหกรณ์ 
2. นางวิชญา  วิชัยปะ   นักวิชาการสหกรณ์ 
3. นางจีริสุดา  ไชยะ    นักวิชาการสหกรณ์ 
4. นางสาวปรารถนา  ท าทาน  นักวิชาการสหกรณ์ 
กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
1.ว่าท่ี รต.หญิงวาริณี  ฟูนัน  นิติกร 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
1. นางสาวอรทัย  สุริยะ   นักวิชาการสหกรณ์ 
2. นางสาวรัตติกาล  ศรียอด  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
3. นายกิตติไกร  ไชยเลิศ   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
1. นางสาวพัชรี  มาลา   นักวิชาการสหกรณ์ 
2. นางสาวโสละดา  หะวัน  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
3. นางสาววาสนา  สบบง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 
1. นางสาวณชญาดา  ค าพิชัย  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
2. นางธนภร  อัครมิ่งสกุล  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
1. นางสาวฉัตรชนก  ค าน้อย  นักวิชาการสหกรณ์ 
2. นายณัฐวิโรจน์  เตมีศักดิ์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 
1. นายวิทยา  เรียบร้อยกิจ  นักวิชาการสหกรณ์ 
2. นางสาวกัลยาณี  เตจ๊ะ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
3. นางสาววิมลมาศ  ขันสุธรรม  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
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๒. ขอเชิญประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดในเขตตรวจ
ราชการท่ี 15,16 ครั้งท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ขอเชิญประชุม
ติดตามงานผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์จังหวัดในเขต 15,16 ครั้งท่ี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันท่ี 30 
สิงหาคม 2559  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช ต้ังแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป และขอให้กลุ่มงาน 
จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบ Power Point ตามวาระท่ีได้แจ้งไปแล้วนั้น จัดส่งให้ฝ่ายบริหารท่ัวไป ภายในวันท่ี 23 
สิงหาคม 2559 เพื่อท่ีฝ่ายบริหารทั่วไปจะได้จัดส่งให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ต่อไป   

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๓. เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนดแนวทางในการตรวจสอบ 
ก ากับ และด าเนินงานของสหกรณ์  

 นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 12 จ.พิษณุโลก เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนดแนวทางในการ
ตรวจสอบ ก ากับ และด าเนินงานของสหกรณ์ ระหว่างวันท่ี 6 – 8 กันยายน 2559 ณ บ้านกลางอ่าว บีช รีสอร์ท 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

   

    ๔.๒  กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
1. ผลการยกระดับช้ันประจ าเดือน กรกฎาคม 2559 

 นายสิน สุทธนู ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  

ตามแผนงานต้องยกระดับช้ันสหกรณ์ จากช้ัน 2 ไปช้ัน 1 จ านวน 21 แห่ง จากช้ัน 3 ไปช้ัน 2 จ านวน 6 แห่ง       
ผลการด าเนินงาน ส้ินสุดเดือนสิงหาคม 2559 จากช้ัน 2 ไปช้ัน 1 จ านวน 21 แห่ง สามารถผลักดันได้ จ านวน 18 
แห่ง ไม่ได้อยู่ 3 แห่ง คือ 1.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงวงตะวันเชียงราย จ ากัด เนื่องจากปิดบัญชีไม่ได้  2.สหกรณ์
การเกษตรปฏิรูปท่ีดินเวียงป่าเป้า จ ากัด เนื่องจากควบคุมภายในตกระดับ 3.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคริสตจักรสามัคคี
ธรรมป่างิ้ว จ ากัด เนื่องจาก ไม่ได้จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับอัตราส่วนทางการเงินของส านักงานตรวจบัญชี จากช้ัน 3 ไปช้ัน 
2 จ านวน 6 แห่ง สามารถผลักดันได้ จ านวน 5 แห่ง ไม่ได้อยู่ 1 แห่ง คือ 1.สหกรณ์ผู้เล้ียงโคเนื้ออ าเภอแม่สรวย 
จ ากัด  เนื่องจาก ไม่ได้จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับอัตราส่วนทางการเงินของส านักงานตรวจบัญชี 

 

 มติที่ประชุม รับทราบ  
 

2. รายงานผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 นายสิน สุทธนู ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2559 มีสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับดีเลิศ เกรด A จ านวน 41 สหกรณ์ ระดับดี
มาก เกรด B จ านวน 20 สหกรณ์  ระดับดี เกรด C จ านวน 2 สหกรณ์ ต้องปรับปรุง เกรด F จ านวน 3 สหกรณ ์    
ผลการจัดมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 83  ในส่วนของกลุ่มเกษตรกร ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 12 กลุ่มเกษตรกร 
คิดเป็นร้อยละ 26  ไม่ผ่าน 1 กลุ่มเกษตรกร  มีสหกรณ์บางแห่งท่ีได้ด าเนินการประชุมแล้ว ถ้ายังไม่ได้ด าเนินการคีย์
ข้อมูล ขอให้ด าเนินการคีย์ข้อมูลและส่งแบบประเมิน ในส่วนสหกรณ์ ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จ านวน 5 แห่ง  
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จ านวน 10 แห่ง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ครบ 100%  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 จ านวน 4 
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แห่ง  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 จ านวน 10 แห่ง โครงการหลวง 4 แห่ง ในส่วนกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ 1 จ านวน 6 แห่ง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จ านวน 9 แห่ง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ครบ 100%  กลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ 4 จ านวน 1 แห่ง  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 จ านวน 3 แห่ง  โครงการหลวง ครบ 100% ขอให้แต่ละกลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ช่วยด าเนินการด้วย 

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3. ผลติดตามการช าระบัญชี 
 นายสิน สุทธนู ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีท้ังหมด จ านวน 18 แห่ง ท่ีไม่มีปัญหา จ านวน 14 แห่ง ถอนชื่อ จ านวน 9 แห่ง คงค้าง 
จ านวน 5 แห่ง สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ท่ีมีปัญหา จ านวน 4 แห่ง (ถอนช่ือหมดแล้ว) 

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ท าบัญชี 
 นายสิน สุทธนู ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า

ได้รับแจ้งจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 10 จ.ล าปาง ก าหนดการอบรม ในวันท่ี 12 - 16 กันยายน 
2559 โรงแรมพิมานอินทร์ จัดอบรมผู้ท่ีท าบัญชีให้สหกรณ์ ตามรายช่ือท่ีแจ้งมา จ านวน 13 แห่ง คือ 1.สหกรณ์
เจ้าของสวนยางพารา จ ากัด นางสาวอารีย์  พริ้งงามเด่น 2.สหกรณ์ขนส่งเชียงของ จ ากัด นายเอกนรินทร์  อินทะส่ง 
3.สหกรณ์ผู้ปลูกล าไยขุนตาล จ ากัด นางสาวพรนภัส  นิมิตรชัยสกุล  4.สหกรณ์ผู้ใช้น้ าเวียงหวาย จ ากัด นายสมศักดิ์  
สิงห์หอม  5.สหกรณ์ผู้ปลูกไม้ผลพญาเชียงราย จ ากัด นายสมชาย  อินต๊ะ  6.สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงสะโงะ 
จ ากัด นางสาวปทุมพร  ลาก้อง  7.สหกรณ์รักน้ าเพื่อพระแม่ห้วยหยวกป่าโซ จ ากัด นายอาผ่า  มาเยอะ 8.สหกรณ์
การเกษตรโครงการหลวงห้วยแล้ง จ ากัด นางสาวพรนภัส  นิมิตรชัยสกุล 9.สหกรณ์ผู้ใช้น้ าป่าแดง จ ากัด นายแสวง 
สถากอง  10.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยขม จ ากัด นางศรีทอน  กากู๋  11.สหกรณ์เคหะชุมชนลอยพระพุทธบาท 
จ ากัด นางอรวรรณ  ทรายค า  12.สหกรณ์ผู้ใช้น้ าชลประทานฝายน้ าวอก จ ากัด นายจ าเริญ  เตจ๊ะ  13.สหกรณ์
เครดิตยูเนียนทานตะวันสายสัมพันธ์ จ ากัด นางวิมลมาศ  ธนแล้ง ตอนนี้ไม่ทราบว่าจะมีการเปล่ียนแปลงรายช่ือหรือ
เปล่า ถ้ามีการเปล่ียนแปลงช่วยแจ้งให้สหกรณ์ทราบด้วย และทางศูนย์ฯ ได้ท าหนังสือแจ้งไปยังสหกรณ์แล้วเช่นกัน 

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

5. การด าเนินโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 นายสิน สุทธนู ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 

โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้หน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร ด าเนินชีวิตตาม
โครงการเกษตรพอเพียง โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น ในส่วนส านักงานให ้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า 
ร่วมท าโครงการร่วมกัน เช่น ช่วยกันประหยัดพลังงาน ในส่วนรายบุคคล เช่น การจัดท าบัญชีครัวเรือน ปลูกพืชผักใน
ครัวเรือน ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกที 

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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                    ๔.๓  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
1.  มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ด้านการเงินของ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
นายมานพ  พยัคฆศักดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งให้ท่ี 

ประชุมทราบว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2559 อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว   
ปีการผลิต 2559/60 ด้านการเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่ง
โครงการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับสมาชิกสหกรณ์ จ านวน 
2 โครงการ 
 1. โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 
2559/60 เป้าหมาย เกษตรกรท่ีปลูกข้าว 3.7 ล้านราย หรือเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการเพาะปลูก 
2559/60 โดยรัฐสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 1,000 บาท คนละไม่เกิน 
10 ไร่ 
 2. โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559 เป้าหมาย 30 ล้านไร่ เป็นพื้นท่ีปลูก
ข้าวนาปีของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. 29.50 ล้านไร่ และพื้นท่ีปลูกข้าวนาปีของเกษตรกรทั่วไปไม่เกิน 0.50 ล้านไร่ 
หลักการ ค่าเบี้ยประกันภัย 108.07 บาท/ไร่ โดยรัฐอุดหนุนค่าเบ้ียประกันภัย 68.07 บาท/ไร่ และ ธ.ก.ส.จะ
อุดหนุนค่าเบ้ียประกันภัยแทนเกษตรกรท่ีเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ในส่วนท่ีเหลือ 40 บาท/ไร่ แต่ส าหรับเกษตรกรท่ัวไป
จะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเอง 40 บาท/ไร่ รัฐอุดหนุนค่าเบ้ียประกันภัย 68.07 บาท/ไร่ วงเงินคุ้มครอง 1,111 
บาท/ไร่ การคุ้มครองจากภัย 7 ประเภท ได้แก่ น้ าท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้ง หรือฝนท้ิงช่วง ลมพายุหรือ
พายใุต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ าค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ รวมท้ังภัยศัตรูพืชและโรคระบาท 
 ผู้มีสิทธิ์ 
 1. เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 59/60 ด้วยใช้ฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการ
เพาะปลูก ปี 57/58 ท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ตามโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย แล้วผ่านการ
ตรวจสอบรับรองสิทธิ์ให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 
 2. เป็นผู้ท าประโยชน์ในพื้นท่ีนา เป็นผู้ลงทุนในการเพาะปลูก  
 3. เจ้าของพื้นท่ีนาท่ีไม่ได้ท าการเพาะปลูกไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 
 4. ชาวนาท่ีปลูกข้าวในพื้นท่ี ท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการ ยกเว้น
ว่าได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร และได้รับสิทธิ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

2. โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 
2559/60 

นายมานพ  พยัคฆศักดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งให้ท่ี 
ประชุมทราบว่า คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2559 เห็นชอบในหลักการโครงการตามมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60 โดยโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและ
สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร วงเงิน 12,500 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สถาบันเกษตรกร
รวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจ าหน่ายและ/หรือแปรรูป โดยสถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี และ
รัฐบาลเป็นผู้รับภาระดอกเบ้ียแทนสถาบันเกษตรกรในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาในการชดเชยดอกเบ้ีย
จากรัฐบาล 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560  ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ด าเนินงาน
โครงการร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) กรมส่งเสริม
สหกรณ์ขอให้สหกรณ์จังหวัดด าเนินการ ดังนี้  
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    1. ส ารวจข้อมูลสถาบันเกษตรกรท่ีมีความประสงค์จะเข้าโครงการสินเช่ือเพื่อ
รวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 จัดท าแผนการรวบรวมข้าวเปลือก(ตาม
แบบฟอร์ม) ให้สถาบันเกษตรกรจัดเตรียมเอกสารค าขอกู้เสนอ ธ.ก.ส. พิจารณาต่อไป 

    2. กรณีลูกหนี้ค่าข้าวเปลือกค้างช าระ ให้จังหวัดรายงานผลการติดตามความ
เคล่ือนไหวลูกหนี้ค่าข้าวเปลือกของสถาบันเกษตรกร จนกว่าการช าระจะแล้วเสร็จ ให้จังหวัดส่งข้อมูลให้กองพัฒนา
สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 2559  

    3. กรณีเข้าร่วมโครงการฯ ปีการผลิต 2558/59 ขอให้แจ้งสถาบันเกษตรกรจัดท า
ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการฯ (วันท่ี 30 กันยายน 2559) ส่งข้อมูลภายใน 15 วัน หลังส้ินสุด
โครงการ 

ทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ได้แจ้งไปยังสหกรณ์การเกษตรเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว    

 มติที่ประชุม รับทราบ 

3.  โครงการพัฒนาอาชีพใหแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ 
นายมานพ  พยัคฆศักด์ิ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งให้ท่ี 

ประชุมทราบว่า ได้รับแผนงานจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้จัดท าโครงการพัฒนาอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ โดยเลือก
สหกรณ์ช้ัน 1 ในพื้นท่ี 75 จังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง กิจกรรม คือ ให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปแนะน าสหกรณ์
ในท่ีประชุม เพื่อจัดต้ังกลุ่มอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ งบประมาณ จังหวัดละ 15,000 บาท สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ไหนต้องการเข้าร่วมโครงการ ต้องมีกิจกรรมท่ีชัดเจนอยู่ 3 เรื่อง คือ 1.ต้ังกลุ่มอาชีพนี้แล้วต้องลดต้นทุนการผลิตของ
แต่ละอาชีพนั้นได้  2.จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพกว่าปกติให้ได้  3.เช่ือมโยงการตลาดให้ได้   

 มติที่ประชุม เห็นชอบมอบ สหกรณ์โคนมเชียงราย จ ากัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  

4.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
  นายมานพ  พยัคฆศักด์ิ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งให้ท่ี 
ประชุมทราบว่า โครงการมีงบประมาณ แห่งละ 1,700 บาท มี่ท้ังหมด 28 แห่ง เป็นสหกรณ์ช้ัน 2 ท่ีมีระดับ
เสถียรภาพการด าเนินงานมั่นคงตามมาตรฐาน ท่ัวประเทศ 1,279 แห่ง วัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาแนวทางเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์  2. ยกระดับเสถียรภาพทางการเงินให้แก่สหกรณ์  3. เพิ่มอัตราส่วนการ
มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจสหกรณ์  สหกรณ์เป้าหมาย คือ  
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 มีท้ังหมด 7 สหกรณ์ ได้แก่ 
  1. สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จ ากัด  
  2. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เชียงราย จ ากัด  
  3. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าชลประทานฝายถ้ าวอก จ ากัด  
  4. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตห้วยชมภู จ ากัด  
  5. สหกรณ์การเกษตรและแปรรูปผลิตผลเมืองเชียงราย  
  6. สหกรณ์โคนมแม่ลาว จ ากัด  
  7. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินอ าเภอเวียงชัย จ ากัด 
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 มีท้ังหมด 6 สหกรณ์ ได้แก่ 
  1. สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จ ากัด 
  2. สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จ ากัด 
  3. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินเวียงเชียงรุ้ง จ ากัด 
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  4. สหกรณ์เจ้าของสวนยางพารา จ ากัด 
  5. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตแม่สาย จ ากัด  
  6. สหกรณ์การเกษตรลุ่มน้ าแม่ค า จ ากัด 
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 มีท้ังหมด 6 สหกรณ์ ได้แก่ 
  1. สหกรณ์การเกษตรบ้านขุนลาว จ ากัด 
  2. สหกรณ์รวมเกษตรแม่สรวย จ ากัด 
  3. สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด 
  4. สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่เจดีย์ใหม่ จ ากัด  
  5. สหกรณ์เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย จ ากัด 
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 มีท้ังหมด 4 สหกรณ์ ได้แก่ 
  1. สหกรณ์ อบต.สันกลาง จ ากัด 
  2. สหกรณ์การเกษตรป่าแดด จ ากัด 
  3. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินห้วยก้าง จ ากัด 
  4. สหกรณ์ชาวสวนยางพาราพาน จ ากัด 
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 มีท้ังหมด 5 สหกรณ์ ได้แก่ 
  1. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตขุนตาล จ ากัด 
  2. สหกรณ์ศุภนิมิตต าบลปอ จ ากัด 
  3. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าผู้สูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านศรีดอนชัย จ ากัด 
  4. สหกรณ์แปรรูปการเกษตรเชียงเคียน จ ากัด 
  5. สหกรณ์เครือข่ายอินทรีย์ประเทศไทย จ ากัด 
รายละเอียดของงานจะแจ้งให้แต่ละกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ทราบอีกครั้ง 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  ๔.๔  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
๑. โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร 

   นางสาวเฉลิมพร  วงศ์จักร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
กลุ่มเป้าหมาย คือ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ได้ส่ง
หนังสือแจ้งเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด คือ ให้เงินกู้ จ านวน 50,000 บาท เพื่อน าไปด าเนินการขุดสระน้ า 
เจาะบ่อบ่าดาล  เงินสมทบให้ส่งช าระคืนภายใน 5 ปี มีข้อแม้ว่าถ้าได้รับการจัดสรร ขอให้จัดสรรล าดับสหกรณ์ตาม
ความส าคัญ สหกรณ์ไหนส่งแบบส ารวจมาก่อนก็จะได้อยู่ล าดับท่ี 1 ได้แก่ 1.สหกรณ์ประมงพาน จ ากัด       2.
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตขุนตาล จ ากัด 3.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินเวียงชัย จ ากัด 4.สหกรณ์การเกษตรแม่
สาย จ ากัด 5.สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จ ากัด 6.สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จ ากัด 7.สหกรณ์การเกษตรพญา
เม็งราย จ ากัด 8.สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด 9.สหกรณ์การเกษตรเวียงป่าเป้า จ ากัด 10.สหกรณ์
การเกษตรป่าแดด จ ากัด ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการท้ังหมด 294 ราย ขอรับการสนับสนุน ขุดสระน้ า 85 ราย 
เจาะบ่อบ่าดาล 230 ราย  

 มติที่ประชุม รับทราบ 

2. พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์(สหกรณ์ช้ัน 3 ยกระดับเป็นชั้น 2) 
   นางสาวเฉลิมพร  วงศ์จักร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า    
กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ทางส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายผลักดันสหกรณ์จากช้ัน 3 ยกระดับเป็นช้ัน 2         
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มีท้ังหมด 22 แห่ง จากท่ีจะผลักดันท้ังหมด 22 แห่ง ตอนนี้คงเหลือ 13 แห่ง เนื่องจากมีสหกรณ์ท่ีส่ังเลิกตาม
มาตรา 41(1) สหกรณ์อยู่ในระหว่างช าระบัญชี และรอมติท่ีประชุมใหญ่ ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์อนุมัติ
งบประมาณเป็นค่าจัดประชุม 1,350 บาท ค่าเบี้ยเล้ียงเฉพาะท่ีอยู่ในเขตอ าเภอเมือง 2 แห่ง ๆ ละ 480 บาท  
นอกจากนี้สหกรณ์ละ 720 บาท ยอดท่ีจัดสรร ดังนี้ 
 

สหกรณ์ ค่าจัดประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง รวม 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1    
1.สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จ ากัด 1,350 720 2,070 
2.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงวงตะวันเชียงราย จ ากัด 1,350 480 1,830 
3.สหกรณ์แท็กซี่เชียงราย จ ากัด 1,350 480 1,830 

รวม 4,050 1,680 5,730 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2    
1.สหกรณ์ผู้ใช้น้ าบ้านป่าแดง 1,350 720 2,070 

รวม 1,350 720 2,070 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3    
1.สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด 1,350 720 2,070 
2.สหกรณ์ผู้ผลิตล าไยแม่สรวย จ ากัด 1,350 720 2,070 

รวม 2,700 1,440 4,140 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4    
1.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทานตะวันสายสัมพันธ์ จ ากัด 1,350 720 2,070 
2.ชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย 1,350 720 2,070 

รวม 2,700 1,440 4,140 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5    
1.สหกรณ์การเกษตรเชียงของ จ ากัด 2,700 720 3,420 
2.สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตริมโขง จ ากัด 1,350 720 2,070 
3.สหกรณ์การเกษตรอ าเภอเวียงแก่น จ ากัด 2,700 720 3,420 
4.สหกรณ์แปรรูปการเกษตรเชียงเค่ียน จ ากัด 1,350 720 2,070 

รวม 8,100 2,880 10,980 
กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์    
1.สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ผาต้ัง จ ากัด 1,350 240 1,590 

รวม 1,350 240 1,590 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

    ๔.๕  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
๑. สรุปรายงานผลการตรวจสอบการด าเนินธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร  
 นางสาวอุไร  ไตรเกษม   ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

ว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีหนังสือท่ี กษ 1115/7821 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2559 แจ้งว่า ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ แจ้งตามบัญชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้
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กรณี จ ำนวนเงิน คงเหลอื หมำยเหตุ
2.  ลงทนุในหลกัทรัพยไ์ม่เป็นไปตำมกฎหมำย / 1 สค. สันมะแฟน 58   จก. 100,000.00       
     ประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำกำรแหง่ชำติ 2 สค. ปูแกงพนูทรัพย์   จก. 70,450.00         

3 สค. ร ำจวนร่วมใจ  จก. 20,000.00         
4 สก. เจ้ำของสวนยำงพำรำ  จก. 2,000.00          ถือหุน้ สกก.เชียงของ
5 สกก. เคหสถำนสำมคัคีพฒันำมัน่คง จก. 6,150.00          ถือหุน้ กองทุนเครือข่ำยบ้ำนมัน่คง

3. รับสมำชิก/สมำชิกสมทบไม่ตรงตำมคุณสมบัติ 1 สกก. ป่ำแดด  จก. 98,250.00         
    ทีก่ ำหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์ 2 สกก. เมอืงพำน  จก. 117,680.00       

3 สค. สันทรำยเจริญทรัพย์  จก. 335,750.00       
4 สค. ร ำจวนร่วมใจ  จก. 2,033,600.00    
5 สค. ห้วยขม  จก. 323,382.00       
6 สค. รัตน  จก. 82,320.00         
7 สค. ต ำบลเวียงเหนือ  จก. 9,680.00          

4. รับฝำกเงินจำกบุคคลภำยนอก 1 สกก. แมจ่ัน จก. 53,877,183.47   4,184,331.75
2 สกก. เชียงแสน จก. 5,333,542.36    4,348,862.21
3 สกก. แมส่ำย  จก. 19,773,178.00   12,682,289
4 สกก. เมอืงเชียงรำย  จก. 1,102,130.18    
5 สกก. ป่ำแดด  จก. 71,475,737.99   
6 สกก. เมอืงพำน  จก. 34,119,385.00   
7 สกก. เมอืงเทิง  จก. 32,340,185.54   
8 สกก. เวียงป่ำเป้ำ  จก. 46,731,531.50   43,016,614.38 
9 สกก. เชียงของ  จก. 22,112,295.35   
10 สกก. แมส่รวย  จก. 91,866,864.22   12,757,985.25 
11 สกก. เมอืงน้อยห้วยน  ำริน  จก. 24,935.26         
12 สกก. เวียงชัย  จก. 152,513,443.61 127,698,742.02
13 สกก. โครงกำรหลวงห้วยน  ำขุ่น  จก. 12,593.95         
14 สกก. หงำวตับเต่ำ  จก. 2,119,718.00    
15 สกก. ปฏิรูปทีดิ่นเวียงชัย  จก. 1,078,192.16    1,072,789.85
16 สก. รวมเกษตรแมส่รวย  จก. 2,270.73          
17 สก. ประมงพำน  จก. 9,337.60          
18 สกก. ศุภนิมติปอ  จก. 700,678.70       636,208.07
19 สกก. แมย่ำว  จก. 442,802.50       
20 สกก. ลุ่มน  ำแมค่ ำ  จก. 393,417.81       553,820.29
21 สกก. ศุภนิมติวำวี  จก. 730,184.62       
22 สอ. ต ำรวจภูธรจังหวัดเชียงรำย  จก. 12,049,001.88   
23 สก. เดินรถเชียงรำย  จก. 11,678.80         7,094.13         
24 สค. ดอยลำน  จก. 680,702.75       341,749
25 สค. สันมะแฟน 58  จก. 3,290,715.79    
26 สค. ฟำร์มสัมพนัธกจิ  จก. 36,626,760.74   8,591,372
27 สค. บ้ำนทุง่อำ่งพฒันำ  จก. 72,140.07         
28 สค. บ้ำนป่ำสักขวำงสำมคัคี  จก. 381,393.25       1,762,071
29 สค. แมเ่ย็นพฒันำ  จก. 1,217,325.10    
30 สค. ปูแกงพนูทรัพย์  จก. 15,078,399.15   
31 สค. บวกขอนพนูทรัพย์  จก. 5,545.52          
32 สค. สันทรำยเจริญทรัพย์  จก. 201,352.63       
33 สค. ร ำจวนรวมใจ  จก. 2,340,369.39    
34 สค. สันต้นแหน  จก. 834,960.00       
35 สค. ทำนตะวันสำยสัมพนัธ์  จก. 900,000.00       
36 สค. ห้วยขม  จก. 23,600.96         23,600.96       แจ้งให้ถอนทั งหมดกองทุนหมูบ่้ำน
37 สค. รัตน  จก. 1,647.31          

สหกรณ์

สรุปผลการตรวจสอบการท าธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และ
ข้อบังคับ ท่ัวประเทศมี 619 แห่ง ในส่วนของจังหวัดเชียงรายเป็นอันดับ 1 ของประเทศ มีอยู่ 44 แห่ง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

กรณี จ ำนวนเงิน คงเหลอื หมำยเหตุ
5. ท ำธรุกิจเยีย่งบริษัทประกันชีวิต/ประกันภัย 1 สกก. พญำเมง็รำย  จก. 1,042,164.64    

8. จ่ำยเงินกู้ในวงเงินสงูไม่เป็นไปตำมระเบียบ 1 สค. ดอยลำน  จก. 1,638,600.00    แกไ้ขเรียบร้อย
2 สกก. รุ่งเรือง  จก. 400,206.40       400,206.40     
3 สกก. ศุภนิมติวำวี  จก. 874,493.00       648,311         

9. จ่ำยเงินยมืทดลองใหค้ณะกรรมกำรของ 1 สกก. เมอืงน้อยห้วยน  ำริน  จก. 40,000.00         
    สหกรณ์ไม่เป็นไปตำมระเบียบของสหกรณ์

10.  ไม่ได้ก ำหนดระเบียบกำรขำยสนิค้ำ  หรือ 1 สกก. ป่ำแดด  จก. 885,700.00       
   ขำยสนิค้ำไม่เป็นไปตำมระเบียบของสหกรณ์ 2 สกก. แมส่รวย  จก. 7,989,011.00    7,269,702       อยู่ระหว่ำงด ำเนินคดี

3 สกก. เวียงชัย  จก. 15,612,950.00   14,205,200 ต๋ัวปุย๋
4 สผน.. บ้ำนป่ำแดง  จก. 1,672,800.00    
5 สกก. ศุภนิมติห้วยชมภู  จก. 512,500.00       312,500         อยู่ระหว่ำงด ำเนินคดี
6 สกก. แมย่ำว  จก. 3,476,246.15    
7 สกก. แมย่ำว  จก. 1,973,693.00    

13.  อ่ืน  ๆ 1 สอ. ต ำรวจภูธรจังหวัดเชียงรำย  จก. 2,639,600.00    รอตรวจสอบ

สหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มตรวจการสหกรณ์ขอให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ติดตาม และรายงานให้กลุ่มตรวจการ
สหกรณท์ราบ เพื่อรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ 
 

8. ข้อบกพร่องสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามรายงานการสอบบัญชีประจ าปี 
 นางสาวอุไร  ไตรเกษม  ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 

พอส้ินปีบัญชี ผู้สอบบัญชีจะท ารายงานข้อบกพร่องสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งใหส้ านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
ทางกลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้ท าหนังสือพร้อมข้อเสนอแนะ สรุปย่อของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งให้กลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์แล้ว ขอใหเ้จ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ใช้เป็นข้อมูลแนะน าให้สหกรณ์แก้ไขด้วย  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

   ๔.๖ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ – ๕ 
 

      ๔.๖.๑ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ 
     นายฐณพงศ์  อินทรแสน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แจ้งให้ท่ีประชุม

ทราบว่า ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประมูลขายทรัพย์สินและส่ิงก่อสร้าง  จ านวน 10 
รายการ รวมราคาทรัพย์สินและส่ิงก่อสร้างขั้นต่ า 3,858,000 บาท มีก าหนดการประมูลขายทรัพย์สินและ
ส่ิงก่อสร้าง ต้ังแต่วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 ถึงวันท่ี 18 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ในวันและ
เวลาราชการ และวันท่ี 19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ซึ่งมีก าหนดเปิดซองประมูลขายทรัพย์สิน
และส่ิงก่อสร้าง ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น.  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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      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 


