
รายงานการประชุมประจ าเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ 

และลูกจ้างประจ า ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 

คร้ังท่ี  7/๒๕๕9   วันพฤหัสบดีท่ี 22 กันยายน  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.  นายอาคม    โยริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

10.  นายวีนัส    วงศ์ขัติย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

11.  นางสาวิตรี   เสือประสงค์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

12.  นายอัฒกาล   สินันตา   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

13.  นายสุเทพ   อริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

14.  นายวีระยุทธ วิริยาวุฒิ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
15.  นายสวัสด์ิ   รมภิรันต์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
16.  นางสาวดรรชนี   ปันทะลา   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
17.  นายวิชัย  ใจใหญ่   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
18.  นางสาวกันต์ฤทัย  ก้องเกียรติธีระ  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
19.  นางสาวยุวรี   กิยา    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

20.  นางสาวอภิรดี   อภิธนัง   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

21.  นางสาววิไลพร ขันแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

22.  นางสุภีร์    อริยะ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

 
พนักงานราชการ 

1.  นางจีริสุดา    ไชยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
2.  นางวิชญา    วิชัยปะ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
3.  นางสาวอรทัย   สุริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
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4.  นางสาวปรารถนา  ท าทาน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
5.  นายวิทยา    เรียบร้อยกิจ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
6.  นางกัญญ์วรา   ทาศรี    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
7.  นางสาวพัชรี   มาลา    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
8.  นางนัทธิดาภรณ์   กระจ่างอนุวงศ์  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
9.  นางเบญจมาภรณ์  ทะเรือน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
10.  นางสาวณัฐวรินญา  แก้ววิมล   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
11.  นางสาวฉัตรชนก  ค าน้อย   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
12.  นายธัชนนท์   ก๋าละ    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.  นางสาวโสละดา หะวัน    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
23.  นางสาวณชญาดา  ค าพิชัย   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
24.  นายณัฐวิโรจน์   เตมีศักดิ ์   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
25.  นายกิตติไกร   ไชยเลิศ   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   
26.  นางสาวกิตติยา ศักดิ์ณรงค์   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

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 
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ผู้ไม่มาประชุม 
ข้าราชการ 

  
1.  นายเอนก   อุปนันท์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

2.  นายมงคล    กันทะเตียน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

3.  นางสาวศิวาพร   วังสมบัติ   ต าแหน่ง นกัวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

4.  นางสาวเฉลิมพร   วงศ์จักร   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

5.  นายวิชิต    ภูกัน    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

6.  นางณัฐฐยา   ค าโป่ง    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

7.  นางลาวัลย์    วรรณสาร   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

8.  นายสมิทธิ์    เย็นใจ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

9.  นางสาวปณิธาน   รัตนวรรณ ์          ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

10.  นายอุดร    ค าแก้ว          ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  
11.  นางเพ็ญพิศ   ดิษฐแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

12.  นางจวงจันทร์   พิงคะสัน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

13.  นายบัญญัติ   หนูเจริญ   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 

14.  นางสาวไอยริณย์  ใจทิพย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

 

พนักงานราชการ 
 

1.  นายกฤษฎา   ใจกว้าง   ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป 

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

3.  นางสาวกมลลักษณ์  บุญศรี   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
4.  นางธนภร  อัครมิ่งสกุล   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
5.  นางสาวจุฑาทิพย์  พรมขัดดุก   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
6.  นายสหวัฒน์   กาบแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 

 
 

เร่ิมประชุมเวลา   13.3๐ น. 
นายสมชัย  ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย  เป็นประธานในท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการ

ประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1. งบประมาณปี 2560 ปีนี้ขอรถยนต์เพิ่มไม่ได้ 
 2. รถยนต์กลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริม ไหนใช้งานเกิน 15 ปี สามารถน าเข้าซ่อมบ ารุงได้ 
 3. ปรับปรุงส านักงาน ปูกระเบ้ืองหน้าห้องประชุม ปูกระเบ้ืองห้องน้ า ช้ัน 2,3 เปล่ียนหลังคา
บ้านพัก 
 4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะจัดอบรม เรื่อง การจัดท าบัญชีสหกรณ ์ให้กับเจ้าหน้าท่ีของ
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จ านวน 2 วัน เป็นวันไหนนั้นขอให้ทางส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายเป็นผู้
ก าหนด 
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กรณี จ ำนวนเงิน คงเหลอื
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             ถือหุ้น สกก.เชียงของ

5 สกก. เคหสถำนสำมคัคีพฒันำมัน่คง จก. 6,150.00             ถือหุ้น 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             

กรณี จ ำนวนเงิน คงเหลอื

กำรท ำธรุกรรมทำงกำรเงินทีไ่ม่ถูกต้อง   ( ณ  31  มีนำคม  2559)

สหกรณ์

สหกรณ์

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
1.  ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติและอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 

2559 ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
  นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า กรมส่งเสริม

สหกรณ์ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อน าไปถวายพระสงฆ์จ าพรรษา ณ วัดชนะสงคราม เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 ตอนนี้มีอยู่ 2 กลุ่มเกษตรกร ได้โอนเงินบริจาคพร้อมส่งใบส าเนา
ให้กับฝ่ายบริหารท่ัวไปแล้ว เป็นจ านวนเงิน 7,750 บาท นายฐณพงศ์  อินทรเสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
แจ้งว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงรายร่วมอนุโมทนาบุญ จ านวนเงิน 10,000 บาท สหกรณ์
จังหวัดเชียงราย ขอให้กลุ่ม/ฝ่าย ร่วมอนุโมทนาบุญ กลุ่ม/ฝ่ายละ 1,000 บาท รวมสหกรณ์จังหวัดเชียงรายด้วย 
เป็นเงิน 11,000 บาท รวมเป็นเงินร่วมอนุโมทนาบุญตอนนี้ 28,750 บาท ขอความร่วมมือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
ช่วยแจ้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย หากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
โอนเงินบริจาคแล้ว ขอโปรดส่งใบส าเนาแจ้งฝ่ายบริหารทั่วไปด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

2. การจัดการความรู้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด(KM) 
 นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ขอขอบคุณ     

กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ ์กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการ
จัดการสหกรณ์ ท่ีได้จัดท าองค์ความรู้ในองค์กรสู่การปฏิบัติ (KM) และได้น าขึ้นระบบฐานข้อมูล (Knowledge 
Management) กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ ์เรื่อง การส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรในพื้นท่ีโครงการหลวง 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เรื่อง ส่งเสริมสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์การเกษตร 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เรื่อง การส่งเสริมกลุ่มเศรษฐกิจและ

สังคม ในชุมชนให้มีการบริหารจัดการภายในกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3. สรุปรายงานผลการตรวจสอบการด าเนินธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 
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กรณี จ ำนวนเงิน คงเหลอื
4. รับฝำกเงินจำกบุคคลภำยนอก 1 สกก. แมจ่ัน จก. 53,877,183.47     4,204,218.75 เพิม่

2 สกก. เชียงแสน จก. 5,333,542.36       4,348,862.21 เท่ำเดิม
3 สกก. แมส่ำย  จก. 19,773,178.00     11,375,839 ลด
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     33,848,920.11    
9 สกก. เชียงของ  จก. 22,112,295.35     
10 สกก. แมส่รวย  จก. 91,866,864.22     6,846,012.57     ลดมำก
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             แกไ้ขเรียบร้อย
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          227,096.06
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          851,275
29 สค. แมเ่ย็นพฒันำ  จก. 1,217,325.10       
30 สค. ปูแกงพนูทรัพย์  จก. 15,078,399.15     
31 สค. บวกขอนพนูทรัพย์  จก. 5,545.52             แกไ้ขเรียบร้อย
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             

5. ท ำธรุกิจเยีย่งบริษัทประกันชีวิต/ประกันภัย 1 สกก. พญำเมง็รำย  จก. 1,042,164.64       

8. จำ่ยเงินกู้ในวงเงินสงูไม่เป็นไปตำมระเบียบ 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. จำ่ยเงินยมืทดลองใหค้ณะกรรมกำรของ 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       5,094,502          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   
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  นางอุไร  ไตรเกษม ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว มีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์รายงานเข้ามาบางส่วน ขาดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 ไม่มี
การตรวจสอบและรายงานต่อกลุ่มตรวจการสหกรณ์  

    กรณี สหกรณ์เจ้าของสวนยางพารา จ ากัด ถือหุ้น สหกรณ์การเกษตรเชียงของ จ ากัด 
ลงทุนในหลักทรัพย์ไม่เป็นไปตามกฎหมาย/ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการแห่งชาติ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ให้
แนวทางว่า ให้ทางผู้จัดการวิเคราะห์ก่อนจะน าเงินไปฝาก ให้ท าหนังสือยืนยันมาว่าฐานะทางการเงินดี สามารถ
ฝากได้ ถึงจะน าเสนอคณะกรรมการ  

    กรณี สหกรณ์การเกษตรเคหสถานสามัคคีพัฒนามั่นคง จ ากัด ถือหุ้น กองทุนเครือข่าย
บ้านมั่นคง จ ากัด ลงทุนในหลักทรัพย์ไม่เป็นไปตามกฎหมาย/ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการแห่งชาติ  ทางกลุ่ม
ตรวจการสหกรณ์แนะน าให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าไปแนะน าให้ทางสหกรณ์ถอนเงินออกมา ในส่วนเงินฝาก
บุคคลภายนอกจะออกเป็นค าส่ังท้ังหมด นายฐณพงศ์  อินทรแสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ช้ีแจงว่า             
ได้มอบหมายให้ นางสาวยุวรี  กิยา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ท าตรวจการสหกรณ์เข้าไปยังกลุ่มตรวจการ
สหกรณ์แล้ว เพื่อต้องการให้นายทะเบียนสหกรณ์แก้ไขภายใน 30 วัน ตอนนี้เรื่องอยู่ท่ีกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
นางสาวอุไร  ไตรเกษม ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ช้ีแจงว่า ถ้าทุกรายการตรงนี้ขัดต่อระเบียบจะออก
ค าส่ัง 22(1) ท้ังหมด 

   การรายงานขอให้ทุกๆ สหกรณ ์รายงานจนกว่าเรื่องจะเสร็จเรียบร้อย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 6/๒๕๕9  
   นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ได้น าส าเนารายงานการ
ประชุมประจ าเดือน ครั้งท่ี  6/๒๕๕9 เมื่อวันจันทร์ท่ี 22 สิงหาคม ๒๕๕9 ขึ้นเว็บไซด์ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
เชียงรายแล้ว ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าไปตรวจสอบ หากมีข้อท่ีต้องแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งฝ่ายบริหารท่ัวไป เพื่อ
ด าเนินการแก้ไขต่อไป ในช้ันต้นถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ ไปก่อน 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 6/๒๕๕9 วันที่ 22 สิงหาคม ๒๕๕9 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ือง เพื่อทราบและพิจารณา 

๔.๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป  
๑. เชิญร่วมประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบสหกรณ์ภายใต้ความเปล่ียนแปลง” 

ในวันจันทร์ท่ี 26 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ จังหวัดแพร่ 
นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดแพร่ ได้ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบสหกรณ์ภายใต้ความเปล่ียนแปลง" 
ก าหนดจัดประชุม ในวันจันทร์ท่ี 26 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์  
ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ ท่านใดสนใจจะเข้าร่วมสามารถแจ้งช่ือได้ท่ีฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมค่าลงทะเบียน จ านวน 
300 บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ 

๒. ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด เรื่อง  ผลการ
คัดเลือกผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจ าปี 2559 

นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ประกาศ
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด เรื่องการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาประจ าปี 2559 คราวประชุมคณะกรรมการ
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ด าเนินการ ชุดท่ี 68 ครั้งท่ี 9 เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบการคัดเลือกผู้ขอรับทุนตามประกาศ
สหกรณ์ฯ และระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนส่งเสริมการศึกษาและการอบรมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการ
คัดเลือกผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประจ าปี 2559 ในส่วนของจังหวัดเชียงราย ดังนี้ ระดับประถมศึกษา ทุนละ 
2,000 บาท ได้แก่ บุตรของนางสาวปณิธาน รัตนวรรณ ์บุตรของนางสาวกันต์ฤทัย  ก้องเกียรติธีระ และบุตรของ
นายสวัสด์ิ  รมภิรันต์  ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 10,000 บาท ได้แก่ บุตรนางปรานอม  ตุงคโสภา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

๓. แจ้งเปล่ียนแปลงก าหนดการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์  
นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า กรมส่งเสริม

สหกรณ์แจ้งเปล่ียนแปลงก าหนดการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 44 ปี ในวันเสาร์ท่ี 1 
ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณลานหน้าพระอนุสาวรีย์ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ และลานอเนกประสงค์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

๔. การสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ลงทะเบียนในวันท่ี 28 กันยายน 2559 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องปรินซ์บอลรูม (ช้ัน 11/อาคาร1) 

นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การสัมมนาทาง
วิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงทะเบียนในวันท่ี 28 กันยายน 2559 เวลา 
13.00 – 17.00 น. ณ ห้องปรินซ์บอลรูม (ช้ัน 11/อาคาร1) ใครสนใจท่ีจะเข้าร่วมสามารถขอเพิ่มช่ือได้ท่ีฝ่าย
บริหารทั่วไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

๕. ขอเปล่ียนแปลงธีม(Theme) งานเล้ียงมุฑิตาจิต กรมส่งเสริมสหกรณ ์
นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า กรมส่งเสริม

สหกรณ์ขอเปล่ียนแปลงธีม(Theme) งานเล้ียงมุฑิตาจิต กรมส่งเสริมสหกรณ ์เป็น “เฮฮาปาร์ตี้เพื่อพี่ๆ ผู้เกษียณ” 

มติที่ประชุม รับทราบ 

๖. ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของ สสจ./สสพ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (Site Visit) ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. 

นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะเจ้าหน้าท่ี
กองแผนงานมีความประสงค์จะเข้าตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของ  สสจ./
สสพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 

    ๔.๒  กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
 - ไม่มี - 
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                    ๔.๓  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
1.  มติคณะรัฐมนตรีโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลด

ต้นทุนสมาชิก ระยะแผนปี 2559-2562 
นายมานพ  พยัคฆศักดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งให้ท่ี 

ประชุมทราบว่า ในป ี2559 ระยะน าร่อง มีสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนตามโครงการนี้ อยู่ 1 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์
การเกษตรแม่จัน จ ากัด ได้รับรถเกี่ยวข้าว จ านวน 2 คัน รถเทเลอร์ จ านวน 1 คัน เป็นมูลค่า 7,700,000 บาท 
เรียบร้อยแล้ว ส่วนระยะสอง ปี 2560 เปน็เงินกู้ ดอกเบ้ีย ร้อยละ 2 ต่อปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ ช่วยร้อยละ 2 รวม
ส่งให้ ธกส. ร้อยละ 4 ต่อปี ทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ได้ด าเนินการส ารวจไปแล้ว มีขอรับการ
สนับสนุน จ านวน 3 สหกรณ์ ได้แก่ 1.สหกรณ์การเกษตรเวียงป่าเป้า จ ากัด  2.สหกรณ์การเกษตรหงาวตับเต่า จ ากัด  
3.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินเวียงชัย จ ากัด ได้รายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ให้ท้ัง 3 สหกรณ ์
ประสานกับทาง ธกส. เพื่อยื่นค าขอกู้เงินตามความประสงค์ของแต่ละสหกรณ์ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

2.  แนวทางบริหารจัดการตลาดมันส าปะหลัง ปี 2559/60 
  นายมานพ  พยัคฆศักดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งให้ท่ี 
ประชุมทราบว่า ตอนนี้ราคามันส าปะหลังตกต่ า คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติแนวทางในการบริหารจัดการ ในป ี
2559/60 ไว้ 4 แนวทาง คือ 1. โครงการลดดอกเบ้ียส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ปี 59/60  2.โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันส าปะหลัง ระบบน้ าหยด 3.โครงการสินเช่ือเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและการ
แปรรูปมันส าปะหลัง 4.โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมมันส าปะหลัง และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร            
ปี 59/60 ทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ได้ออกหนังสือ ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ช่วยประสานกับสหกรณ์ได้
รับทราบ หากสหกรณ์ไหนสนใจโครงการนี้จะด าเนินการส่งรายละเอียดโครงการไปให้ และสมัครเข้าร่วมโครงการในปี 
2559/60 ต่อไป 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

3. เชิญร่วมงาน "ตลาดนัดเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าแปรรูปจากข้าวคุณภาพ" 
       นายมานพ  พยัคฆศักดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งให้ท่ี 
ประชุมทราบว่า ขอเชิญร่วมงาน "ตลาดนัดเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าแปรรูปจากข้าวคุณภาพ" ในวันศุกร์ท่ี 30 
กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ตลาดเกษตรกรดอยทอง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กิจกรรมภายในงานมีการ
จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

  ๔.๔  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
๑. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 

   นางสาวเฉลิมพร  วงศ์จักร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
สืบเนื่องจากตัวช้ีวัด 3.2 เรื่อง การยกระดับสหกรณ์ จาก ช้ัน 3 เป็นช้ัน 2 ในปีงบประมาณ 2559 เป็นงาน 
บูรณาการกับกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ ท้ังหมดจะมีอยู่ 22 แห่ง ได้ส ารวจข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏว่ามีสหกรณ์ 
อยู่ 9 แห่ง ท่ีอยู่ระหว่างช าระบัญชี และนายทะเบียนส่ังเลิก จะเหลืออยู่ 13 แห่ง คือ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
จ านวน 3 แห่ง  2.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จ านวน 1 แห่ง  3.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 จ านวน 2 แห่ง 4.กลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ 4 จ านวน 2 แห่ง  5.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 จ านวน 4 แห่ง  ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์รายงาน 
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ตามแบบท่ีได้ก าหนดไว้ ภายในวันท่ี 23 กันยายน 2559 ณ ตอนนี้ได้รับรายงานจาก กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1,2 
คงค้างกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3,4,5 

 มติที่ประชุม รับทราบ  

  2. การก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปี ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
       นางสาวเฉลิมพร  วงศ์จักร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
ฝากทางกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-5 เรื่อง การขอวงเงินกู้ประจ าปี ถ้าหากสหกรณ์ต้องการวงเงินกู้เท่าเดิม ขอให้
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ วิเคราะห์ และเสนอคณะกรรมการก่อนท่ีจะเสนอท่ีประชุมใหญ่ด้วย ตามความเหมาะสม 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

    ๔.๕  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
๑. ร้องเรียน/อุทธรณ์ 
 นางสาวอุไร  ไตรเกษม  ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  
 กรณีสหกรณ์โคนมแม่ลาว จ ากัด อยู่ในพื้นท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ร้องเรียนเรื่อง 

การลาออกเป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่ลาว จ ากัด ร้องเรียนผ่าน ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย กลุ่มส่งเสริม
สหกรณ ์1 ได้เข้าตรวจสอบ ผลคือ ให้สมาชิกลาออก ช าระหนี้ท้ังหมดและคืนเงินส่วนท่ีเหลือ สมาชิกท่ีลาออกจะ
ขอมาเป็นสมาชิกของสหกรณ์โคนมเชียงราย จ ากัด นายวิสุทธิ์  จตุรลาวัลย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ช้ีแจ้งว่า 
สหกรณ์โคนมแม่ลาว จ ากัด มีมติในท่ีประชุมไม่รับเป็นสมาชิก สมาชิกของสหกรณ์โคนมแม่ลาว จ ากัด ยังมาขอ
ความเห็นใจให้สหกรณ์โคนมเชียงราย จ ากัด ช่วยซื้อน้ านม ทางนางสาวอุไร  ไตรเกษม ผอ.กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
ขอเอกสารเพื่อเก็บไว้ด้วย 

    กรณีสหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จ ากัด อยู่ในพื้นท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ร้องเรียน
เรื่อง ขอความเป็นธรรม ถูกกล่ันแกล้งไล่ออกโดยไม่ชอบธรรมด้วยกฎหมาย  ร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
เชียงราย ตอนนี้เรื่องถึงอุทธรณ์ หนังสืออุทธรณ์ยังไม่ได้ด าเนินการเพราะอยู่ระหว่างรอประสานกับศูนย์ด ารงธรรม  

    กรณีสหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด รองฯอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ตรวจสอบ
การทุจริตในส านักงานของสหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด เนื่องจากด าเนินธุรกิจขาดทุนเกินทุนส ารอง เกินกึ่ง
หนึ่งของหุ้นท่ีมีอยู่ สมาชิกมาลาออกถอนหุ้นคืนไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติตามประกาศและค าส่ังนายทะเบียน
สหกรณ ์ไม่สามารถจ่ายหุ้นคืนได้ ตอนนี้กลุ่มตรวจการสหกรณท์ าเรื่องส่งถึงผู้ร้องและกรมส่งเสริมสหกรณ์เรียบร้อย
แล้ว เพราะผู้ร้อง ร้องไปท่ีส านักนายกรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

    กรณีสหกรณ์การเกษตรเชียงของ จ ากัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 รับผิดชอบ ร้องเรียน
เรื่อง กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมการส่ังลงโทษกรรมการและเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์จังหวัด ร้องเรียนผ่านกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ในเรื่อง 1.จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับบัญชาของสหกรณ์  2.ละท้ิงหน้าท่ีเนืองๆ          
3.ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีเนืองๆ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้ตอบค าร้องเรียนกลับไป และรายงานไปท่ีกรมส่งเสริม
สหกรณ์เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้รอทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ท าหนังสือตอบกลับให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ไปด าเนินการต่อ เพราะมีบางส่วนท่ีบกพร่องอยู่ 

     กรณีสหกรณ์การเกษตรเชียงของ จ ากัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 รับผิดชอบ 
ร้องเรียนเรื่อง สมาชิกสหกรณ์มอบอ านาจให้ส านักงานทนายความร้องขอให้นายทะเบียนสหกรณ์ตรวจสอบและมี
ค าส่ังให้เพิกถอนมติท่ีประชุมให้คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามข้อบังคับ ข้อ 71(5) เนื่องจากขาดคุณสมบัติ 
กลุ่มตรวจการสหกรณ์ท าหนังสือถึงกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 ให้เข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติ และให้รายงานกลับมายัง
กลุ่มตรวจการสหกรณ์เพื่อท่ีทางกลุ่มตรวจการสหกรณ์จะได้ด าเนินการต่อไป รายงานภายในวันท่ี 22 กันยายน 
2559   มติที่ประชุม รับทราบ 
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   ๔.๖ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ – ๕ 
 

      ๔.๖.๑ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ 
     นายฐณพงศ์  อินทรแสน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แจ้งให้ท่ีประชุม

ทราบว่า ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ได้ขายทรัพย์สินท่ีเป็น สังหาริมทรัพย์ อาทิ รถยนต์ รถบรรทุก สายพานล า
เรียง ต่างๆ ท่ีราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ตอนนี้เหลือรถยนต์บรรทุก 1 คัน จะลงประมูลขายใหม่ จากประชุมใหญ่
หลังจากปิดบัญชี 30 กันยายน 2559 นี้ ก่อนท่ีจะประชุมใหญ่ ขอหาลือกับทางจังหวัดว่า ทางชุมนุมสหกรณ์ 
คณะกรรมการขอจัดสัมมนาเพื่อจัดท าแผนฟื้นฟูของชุมนุมสหกรณ์ โดยมีคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าท่ี 
และผู้อ านวยการกลุ่มจังหวัด รวมท้ังสหกรณ์จังหวัด โดยใช้ห้องประชุม ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย แผนฟื้นฟู 
1.แผนจ าหน่ายทรัพย์สิน  2.แผนจัดซื้ออาคาร ส านักงานแห่งใหม่ 3.แผนธุรกิจ(ว่าจะท าอะไรเพื่อให้อยู่ได้) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
      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 


