
รายงานการประชุมประจ าเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ 

และลูกจ้างประจ า ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 

คร้ังท่ี  8/๒๕๕9   วันพุธท่ี 19 ตุลาคม  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.  นายเอนก   อุปนันท์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

9.  นางสาวอุไร   ไตรเกษม   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 วิริยาวุฒ ิ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
15.  นายสวัสด์ิ   รมภิรันต์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
16.  นางสาวศิวาพร   วังสมบัติ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

17.  นางณัฐฐยา   ค าโป่ง    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

18.  นางลาวัลย์   วรรณสาร   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

19.  นายสมิทธิ์   เย็นใจ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

20.  นางจวงจันทร์   พิงคะสัน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
21.  นางสาวไอยริณย์  ใจทิพย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

22.  นางสาวปณิธาน   รัตนวรรณ ์          ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

23.  นางสาวดรรชนี   ปันทะลา   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
24.  นายวิชัย  ใจใหญ่   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
25.  นางสาวกันต์ฤทัย  ก้องเกียรติธีระ  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
26.  นางสาวยุวรี   กิยา    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

27.  นางสาวอภิรดี   อภิธนัง   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
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28.  นางสาววิไลพร ขันแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

29.  นายอุดร    ค าแก้ว          ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

30.  นางสุภีร์    อริยะ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

 

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 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 นักวิชาการสหกรณ ์
11.  นางสาวฉัตรชนก  ค าน้อย   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
12.  นายธัชนนท์   ก๋าละ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
13.  นางสาวกมลลักษณ์  บุญศรี   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
14.  นางสาวจุฑาทิพย์  พรมขัดดุก   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
15.  ว่าท่ี ร.ต.หญิง วาริณี  ฟูนัน   ต าแหน่ง นิติกร 

16.  นายสหวัฒน์   กาบแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 

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.  นางสาวศิริก้อย แก้วแกมเงิน   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
24.  นางสาววาสนา สบบง    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
25.  นางสาวกีรติญา   ไชยลังกา   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
26.  นางสาวโสละดา หะวัน    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
27.  นางธนภร  อัครมิ่งสกุล   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
28.  นายณัฐวิโรจน์   เตมีศักดิ ์   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
29.  นายกิตติไกร   ไชยเลิศ   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   
30.  นางสาวกิตติยา ศักดิ์ณรงค์   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
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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 

  
ผู้ไม่มาประชุม 

ข้าราชการ 
  

1.  นายอาคม    โยริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

2.  นายมงคล    กันทะเตียน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

3.   นางสาวเฉลิมพร   วงศ์จักร   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

4.  นายวิชิต    ภูกัน    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

5.   นางเพ็ญพิศ   ดิษฐแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

6.  นายบัญญัติ   หนูเจริญ   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 

 

พนักงานราชการ 
 

1.  นายกฤษฎา   ใจกว้าง   ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป 

2.  นางสาวณชญาดา  ค าพิชัย    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

 

เร่ิมประชุมเวลา   09.0๐ น. 
นายสมชัย  ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม

และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1. ขอขอบคุณ เจ้าหน้าท่ี พนักงาน ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ท่ีร่วมท าบุญส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดเชียงราย และร่วมสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
ในพระบรมโกศเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
 2. งบปลายปี ขอน ามาปรับปรุงส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ได้ท าการปรับปรุง
เรียบร้อยหมดแล้ว อาทิ เปล่ียนกระเบื้องปูพื้นหน้าห้องประชุมช้ัน 3 เปล่ียนหลังคาบ้านพักราชการ เปล่ียน
กระเบ้ืองปูพื้นห้องน้ า ช้ัน 2, 3 ปลายปีงบประมาณ 2560 จะด าเนินการของบประมาณเข้าไปใหม่เพื่อขอเปล่ียน
กระเบ้ืองปูพื้นห้องน้ า ช้ัน 1 และโถปัสสาวะผู้ชาย 
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 3. ปลายปีงบประมาณ 2560 ให้ฝ่ายบริหารท่ัวไป ท าเรื่องของบประมาณปลายปีซ่อมรั่ว
ส านักงาน บริเวณด้านหลังส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียราย เปล่ียนกระเบื้องปูพื้นห้องน้ า ช้ัน 1 และโถปัสสาวะ
ผู้ชาย 
 4. โต๊ะลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ย้ายจากบริเวณ
ทางเดินข้างห้องธุรการ มาไว้ภายในห้อง ต่อ เติม เต็ม และฝากบอกทุกๆ คน ท่ีมาติดต่อราชการให้ลงนามถวาย
อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศด้วย เพื่อรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป 
 5. กฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ ์ประจ าปี 2559 วันศุกร์ท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 
ณ วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ยอดรวมท้ังหมด 29,050 บาท ดังนี้ 
  1. สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จ ากัด  500 บาท 
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จ ากัด 2,000  บาท 
  3. สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จ ากัด 950 บาท 
  4. สหกรณ์เครดิตยูเนียนแม่ลาว จ ากัด 300 บาท 
  5. กลุ่มเกษตรกรท านาดงมหาวัน จ ากัด 500 บาท 
  6. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูแม่จัน จ ากัด 1,000 บาท 
  7. Coop Phan 1,000 บาท 
  8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จ ากัด 800 บาท 
  9. สหกรณ์เครดิตยูเนียนสันมะแฟน จ ากัด 500 บาท 
  10. กลุ่มเกษตรกรท านาธารทอง 200 บาท 
  11. สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย จ ากัด 10,000 บาท 
  12. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าบ้านสันทรายมูล จ ากัด 200 บาท 
  13. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 10,200 บาท 
  14. สหกรณ์นครเชียงราย จ ากัด 600 บาท 
  15. สหกรณ์เครดิตยูเนียนม่วงค าทรัพย์ทวี จ ากัด 300 บาท 
    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,050 บาท 
   
 6. ศึกษาดูงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันท่ี 10 - 16 พฤศจิกายน 2559 

 

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
1. สรุปรายงานผลการตรวจสอบการด าเนินธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์และ       

กลุ่มเกษตรกร 
  นางสาวอุไร  ไตรเกษม  ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้วมาจนถึง ณ วันนี้ ยังไม่มีรายงานเพิ่มเติมเข้ามา ขอให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
รายงานเข้ามาด้วย ทุกวันท่ี 25 ของทุกเดือน 
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กรณี จ ำนวนเงิน คงเหลอื
2.  ลงทนุในหลกัทรัพยไ์ม่เปน็ไปตำมกฎหมำย / 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/สมำชิกสมทบไม่ตรงตำมคุณสมบติั 1 สกก. ป่ำแดด  จก. 98,250.00         
    ทีก่ ำหนดไว้ในข้อบงัคับสหกรณ์ 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. รับฝำกเงินจำกบคุคลภำยนอก 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. ปฏิรูปท่ีดินเวียงชัย  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. บ้ำนทุ่งอำ่งพฒันำ  จก. 72,140.07         
28 สค. บ้ำนป่ำสักขวำงสำมคัคี  จก. 381,393.25       851,275

กำรท ำธรุกรรมทำงกำรเงินทีไ่ม่ถูกต้อง   ( ณ  31  มีนำคม  2558)

สหกรณ์
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กรณี จ ำนวนเงิน คงเหลอื
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. จ่ำยเงินกู้ในวงเงินสงูไม่เปน็ไปตำมระเบยีบ 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         
    สหกรณ์ไม่เปน็ไปตำมระเบยีบของสหกรณ์

10.  ไม่ได้ก ำหนดระเบยีบกำรขำยสนิค้ำ  หรือ 1 สกก. ป่ำแดด  จก. 885,700.00       
   ขำยสนิค้ำไม่เปน็ไปตำมระเบยีบของสหกรณ์ 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  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

  
  กรณี สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จ ากัด  
  นายเอนก  อุปนันท์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ช้ีแจงว่า ส่วนหนึ่งเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ท่ีอยู่นอกพื้นท่ีมาสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ตอนนี้อยู่ระหว่างประสานงาน อีกส่วนหนึ่ง   
มาจากเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ได้สมัครเป็นเจ้าหน้าท่ีสมทบ(เป็นเงินฝากของพนักงานสหกรณ์) ตอนนี้ได้ส่งหนังสือติดต่อ 
และติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่เข้ามาติดต่อ จึงท าให้คงข้างอยู่ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 



2. ร้องเรียน/อุทธรณ์ 
ล าดับ

ที่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ สหกรณ์/ 

กลุ่มเกษตรกร 
หนังสือ เรื่อง รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/

อทุธรณ์ 
ร้องเรียนผ่านหน่วยงาน สรุปผลด าเนินการโดยย่อ 

1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สก. โคนมแม่ลาว จก. ลงวันที่ 12 กย. 59 การลาออกเป็นสมาชิก
สหกรณ์โคนมแม่ลาว 
จ ากัด 

สมาชิกร้องขอลาออกจาก
การเป็นสมาชิกสหกรณ์โดย
น าเงินสดส่วนหน่ึงช าระหน้ี
ส่วนที่เหลือขอให้สหกรณ์น า
หุ้นตัดช าระหน้ีในวันที่ 12 
สค. 59 แต่สหกรณ์ยังไม่รับ
ช าระหน้ี 
 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
เชียงราย 

แจ้งให้กลุ่มส่งเสริม 
สหกรณ์ 1 ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามหนังสือ ท่ี 
ชร 0010/2614 ลว. 14 
กย. 59 และที่ประชุม
คณะกรรมการ ชุดที่ 14 
ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 15 กย. 
59  อนุมัติให้ลาออกแล้ว 

2 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สกก. เวียงชัย จก. ศาลากลางจังหวัด
เชียงราย ที่ ชร  
0018.1/18523  ลว. 
27 กค.59 

ขอความเป็นธรรม ร้องขอความเป็นธรรม ถูก
กลั่นแกล้งจากท่ีประชุม
คณะกรรมการสหกรณ์
การเกษตรเวียงชัย จ ากัด มี
มติไล่ออกโดยไม่ชอบธรรม
ด้วยกฎหมาย 

ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
เชียงราย 

กลุ่มตรวจการสหกรณ์แจ้ง
ให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
ทราบตามหนังสือ  
ที่ ชร 0010/2247  
ลงวันที่  11 สิงหาคม 
2559 

3 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สกก. เวียงชัย จก. ศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดเชียงราย รับ
เรื่องไว้ 

อุทธรณ์ค าสั่ง 
ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงราย 

อุทธรณ์ขอความเป็นธรรมให้
ตรวจสอบข้อมูลที่เป็น
มูลเหตุให้ถูกไล่ออก 

ส านักงานจังหวัดเชียงราย ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
เชียงรายรับเรื่องแจ้ง
อุทธรณ์ให้ผู้ร้อง 

4 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สกก. แม่สรวย จก. กรมส่งเสริมสหกรณ์   
ที่ กษ 
1115/9750 
ลว. 26 สค. 59 

ขอให้ตรวจสอบการทุจริต
ในส านักงานสหกรณ์
การเกษตรแม่สรวย จ ากัด 

ร้องเรียนพฤติกรรมของ
คณะกรรมการและ
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์มี
พฤติกรรมในการบริหารงาน
ที่ทุจริตและบกพร่องท าให้
สหกรณ์ขาดทุนและสมาชิก
ลาออกขอถอนหุ้นคืนไม่ได้ 

ส านักนายกรัฐมนตรีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

กลุ่มตรวจการสหกรณ์
ด าเนินการแจ้ง 
1. ผู้ร้องตามหนังสือ ที่ ชร 
0010/2717 ลว. 21 กย. 59  
2. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ตามหนังสือ ท่ี ชร 
0010/23661/3905 
ลว. 21 กย. 59 
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ล าดับ
ที่ 

หน่วยงานรับผิดชอบ สหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 

หนังสือ เรื่อง รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/
อุทธรณ์ 

ร้องเรียนผ่านหน่วยงาน สรุปผลด าเนินการโดยย่อ 

5 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 สกก. เชียงของ จก. กรมส่งเสริม
สหกรณ์  
ที่ กษ 
1115/3149 
ลงวันที่ 16  มีนาคม 
2559 

ร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมการสั่ง
ลงโทษกรรมการและ
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์
จังหวัด 

ร้องไม่ได้รับความเป็นธรรม
ค าสั่งให้ออกจากการเป็น
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์การเกษตร
เชียงของ จ ากัด คือ 

1. จงใจไม่ปฏิบัติตาม 
ระเบียบข้อบังคับ
บัญชา  ของสหกรณ์ 

2. ละทิ้งหน้าท่ีเนือง 
3. ประมาทเลินเล่อใน

หน้าท่ี 
        เนือง ๆ 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ -  แจ้งกรมส่งเสริมสหกรณ์
ทราบตามหนังสือ ท่ี ชร 
0010/13681  ลงวันที่ 
2 มิถุนายน 2559 
- กลุ่มตรวจการสหกรณ์แจ้ง
ให้ผู้ร้องทราบตามหนังสือ 
ที่ ชร 0010/1412  
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559  

6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 สกก. เชียงของ จก. ลงวันที่  3  
กันยายน  2559 

ขอให้มีค าสั่งต่อ
คณะกรรมการสหกรณ์
การเกษตรเชียงของ จ ากัด 

สมาชิกสหกรณ์มอบอ านาจ
ให้ส านักงานทนายความร้อง
ขอให้นายทะเบียนสหกรณ์
ตรวจสอบและมีค าสั่งให้เพิก
ถอนมติที่ประชุมให้
คณะกรรมการพ้นจาก
ต าแหน่งตามข้อบังคับ ข้อ 
71(5) เน่ืองจากขาด
คุณสมบัติ 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
เชียงราย 

- แจ้งให้กลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ 5 ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ตามบันทึก ด่วน
ที่สุด ท่ี ชร 0010/2613 
ลงวันที่ 14 กันยายน 
2559 
- กลุ่มตรวจการสหกรณ์แจ้ง
ให้ทนายผู้ร้องทราบตาม
หนังสือส านักงานสหกรณ์
จังหวัดเชียงราย   
ที่ ชร 0010/2789  
ลงวันที่  27  กันยายน  
2559 

มติที่ประชุม รับทราบ



ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 7/๒๕๕9  

   นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ได้น าส าเนารายงานการ
ประชุมประจ าเดือน ครั้งท่ี  7/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 22 กันยายน ๒๕๕9 ขึ้นเว็บไซด์ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดเชียงรายแล้ว ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าไปตรวจสอบ หากมีข้อท่ีต้องแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งฝ่ายบริหาร
ท่ัวไป เพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป ในช้ันต้นถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ ไปก่อน 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 7/๒๕๕9 วันที่ 22 กันยายน ๒๕๕9 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ือง เพื่อทราบและพิจารณา 
 

    ๔.1  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
1. รายงานการด าเนินคดีของสหกรณ์ 

 นางสาวอุไร  ไตรเกษม  ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
ว่า สืบเนื่องจากรายงานการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และการตรวจการสหกรณ์ในจังหวัดเชียงรายพบข้อบกพร่อง    
ท่ีเกิดขึ้นท าให้สหกรณ์ขาดสภาพคล่องในการด าเนินงานและสหกรณ์บางแห่งต้องด าเนินคดีผู้มีส่วนเกี่ยว ข้องให้
สหกรณ์เกิดข้อบกพร่องนั้น เพื่อประโยชน์ในการก ากับและติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ จึงให้กลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ติดตามให้สหกรณ์รายงานผลการด าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีแรงงาน โดยให้ส่งรายงานถึง
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดภายในวันท่ี 25 ของทุกเดือนจนกว่าคดีเสร็จส้ิน ซึ่งกลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้แจ้งให้
สหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบทราบแล้ว 4 สหกรณ์  ได้แก่ 

1. สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย จ ากัด    
2. สหกรณ์การเกษตรเชียงของ จ ากัด 
3. สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จ ากัด    
4. สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2.ร้องเรียน/อุทธรณ์ 
 

ล าดับ
ที่ 

หน่วยงานรับผิดชอบ สหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 

หนังสือ เรื่อง รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/
อุทธรณ์ 

ร้องเรียนผ่าน
หน่วยงาน 

สรุปผลด าเนินการโดยย่อ 

1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 สกก. เชียงของ  จก. 
(สมาชิกสหกรณ์) 
  ผู้ร้องไม่ลงนาม 

ลงวันท่ี 16 
กันยายน 2559 

สหกรณ์ท าผิดระเบียบ 1. การรับพนักงานไม่มีประกาศ 
2. การรับพนักงานท่ีได้รับโทษ 
    ทางวินัย 
3. ปิดกิจการสาขาห้วยซ้อ 
4. การปิดโรงงานยางพารา 
5. คณะกรรมการขาดคุณสมบัติ 

ส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ 
ท่ี 7 

กลุ่มตรวจการสหกรณ์ให้
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 
ทราบ ตามหนังสือส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดท่ี ชร 
0010/2807 ลงวันท่ี 28 
กันยายน 2559 

2 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 สกก. เชียงของ  จก. 
(อดีตคณะกรรมการ) 
   ผู้ร้องไม่ลงนาม 

ลงวันท่ี  30 
สิงหาคม  2559 

สหกรณ์รับเจ้าหน้าท่ี 
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 

1. สหกรณ์รับเจ้าหน้าท่ีไม่   
    ปฏิบัติตามระเบียบ 
2. รับเจ้าหน้าท่ีเคยรับโทษทาง  
    วินัยเข้าท างาน 

ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด
เชียงราย 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สก. สวนส้มวาวี  จก.  ศาลากลางจังหวัด
เชียงราย ท่ี ชร  
0017.1/1086  
ลว.  7  ตค. 59 

ขอความเป็นธรรมจาก
การถูกบังคับคดี 

คณะกรรมการถูกบังคับคดีในฐานะ
ผู้ค้ าประกันเงินกู้กรมส่งเสริม
สหกรณ์  จ านวน  11  คน  โดย
กรรมการถูกอายัดทรัพย์สิน 3  คน 

ศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัด
เชียงราย 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 



๔.2 ฝ่ายบริหารทั่วไป  

๑. การเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปี 2559 
นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ให้กลุ่มงาน 

และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ท่ีมีพนักงานราชการสังกัดอยู่ก่อนท่ีจะเป็นโครงสร้างใหม่  ช่วยจัดสรรค่าตอบแทน     
(80 บาท) ส่งใหฝ่้ายบริหารท่ัวไปโดยด่วน 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๒. การตรวจแนะน าโดยผู้ตรวจสอบภายในโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ผู้ตรวจสอบ

ภายในโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ แนะน าให้เจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติ ดังนี้ 
  2.1 ให้เจ้าหน้าท่ี ผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินการคลัง 

2.2 ก าชับให้เจ้าหน้าท่ี เรื่องหลักฐานการเบิกค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ และ         
ค่าพาหนะอย่างเดียว  
    - ผู้เข้าร่วมประชุมภายนอก ให้ใช้ตามแบบ บก.8708 และ บก.4231 
(ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน) ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

      - การเบิกค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืม ในการประชุมราชการ 
ให้ปฏิบัติตามมติ ครม. ค่าอาหารให้วันละ 120 บาท/คน ค่าเบรก 35 บาท/คน/มื้อ 

2.3 การยืมเงิน ให้ยืมเฉพาะท่ีจ าเป็น และให้ด าเนินการส่งใช้เงินยืมภายในก าหนด  
2.4 เรียกเงินคืน ถูกเรียกเงินคืน 27,000 บาท ได้ส่งใช้คืนเรียบร้อยแล้ว 

  มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

๓. ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ 
นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า กรมส่งเสริม

สหกรณข์อก าหนดแนวทางในการด าเนินการเพิ่มเติม ให้ทุกหน่วยงานถือ ปฏิบัติดังนี้  
1. มอบหมายเจ้าหน้าท่ีติดตามข้อมูลการส่ังการท่ีถูกต้องของทางราชการ 
2. ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นทางการ ไม่ควรเช่ือข่าวจาก Social media  
3. ให้งดการจัดงานรื่นเริงและสังสรรค์ เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน นับต้ังแต่วันท่ี 

14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 
4. จัดแต่งส านักงานเพื่อแสดงความอาลัยตามความเหมาะสม และให้จัดสถานท่ี

ร่วมลงนามถวายอาลัยในหน่วยงาน ให้ถูกต้อง สมพระเกียรติ 
5. ติดต้ังป้ายคัทเอ้าท์บริเวณส านักงาน 
6. ให้จัดท ากล่องข้อความถวายอาลัยบนเว็บไซต์(Banner) ปรับเว็บไซต์ และ 

Facebook ของทุกหน่วยงานเพื่อถวายอาลัย 
7. ให้ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ติดตามข่าวสารและเตรียมพร้อม

ส าหรับการเข้าร่วมพิธีต่างๆ 
8. การแต่งกายไว้ทุกข์ถวาย ให้ด าเนินการตามแนวทางท่ีส านักงานปลัดส านัก

นายกรัฐมนตรีก าหนด ไว้ดังนี้ 
8.1 กรณีเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ 
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ให้ข้าราชการแต่งเครื่องแบบตามหมายรับส่ังหรือหมายก าหนดการของ
พระราชวัง โดยให้ใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีด า ขนาดกว้างระหว่าง 7 ถึง 10 เซนติเมตร พันแขนเส้ือซ้ายเบื้องบน 
  8.2 กรณีไม่ได้ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ 
   8.2.1 กรณีแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (เครื่องแบบสีกากีคอพับ และ
เครื่องแบบสีกากีคอแบะ) การแต่งเครื่องแบบไม่ต้องใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีด าดังกล่าวพันแขนเส้ือซ้ายเบื้องบน 
   8.2.2 กรณีการแต่งกายท่ัวไป ในการปฏิบัติราชการ 
    8.2.2.1 ข้าราชการชาย ให้แต่งกายด้วยเส้ือเช้ิตสีขาวหรือสีด า   
ผูกเนคไทค์สีด า หากจะสวมเส้ือสูทหรือเส้ือคลุมให้ใช้สีด า โดยอาทใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีด าดังกล่าวพันแขน
เส้ือซ้ายเบื้องบนได้ตามสมควร 
    8.2.2.2 ข้าราชการหญิง ให้แต่งกายสุภาพตามรัฐพิธี โดยให้ใช้
เครื่องด าล้วน 
  8.3 กรณีข้าราชการท่ีมีกฎหมายก าหนดไว้อย่างอื่นเป็นการเฉพาะ ให้แต่งกาย
ตามนั้น 
  8.4 กรณีการแต่งกายของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐอื่น ให้
อนุโลมตามข้อ 1 และข้อ 2 
  9. ให้เพิ่มความระมัดระวังด้านความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ 
  10. ให้น้อมน าแนวพระราชด าริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 
  11. ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดประกอบพิธีบ าเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล 
(พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์) ในโอกาสสวรรคตครบ 7 วัน (วันพุธท่ี 19 ตุลาคม 2559) ครบ 15 วัน 
(พฤหัสบดีท่ี 27 ตุลาคม 2559) ครบ 50 วัน (วันพฤหัสบดีท่ี 1 ธันวาคม 2559) และครบ 100 วัน (วันศุกร์ท่ี 
20 มกราคม 2560) และเชิญชวนสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรร่วมพิธีด้วย 
  12. ให้สหกรณ์จังหวัดเชิญชวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ด าเนินการดังนี้ 
    12.1 ติดต้ังป้ายคัทเอ้าท์ บริเวณส านักงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
    12.2 ประกอบกิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลตามสมควร 
    12.3 น้อมน าแนวพระราชด าริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
ไปด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
  ท้ังนี้ การจัดกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้ทุก
หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานรายเดือน พร้อมภาพถ่าย ส่งให้ส านักงานเลขานุการกรม ภายในวันท่ี 5    
ของเดือนถัดไป  

   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๔. แผนปฏิบัติงาน ปี 2560 
นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบแผนปฏิบัติงาน 

ประจ าปี 2560 ต่อท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบและเข้าใจตรงกัน    

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 5.  ขอให้กลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  
  นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
  5.1 ขอให้กลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ส่ง Action plan ก่อนวันท่ี 26 ตุลาคม 

2559 เพื่อท่ีฝ่ายบริหารงานท่ัวไปจะได้น าเข้าระบบภายในวันท่ี 30 ตุลาคม 2559 
 5.2  เวลาเบิกค่าใช้จ่ายขอให้มีบันทึกปะหน้ามาด้วย ว่าเบิกของงานอะไรท่ีทาง

ฝ่ายบริหารทั่วไปได้จัดสรรไปให้ 
 5.3  ถ้าเดือนใดมีค่าน้ ามัน ฝ่ายบริหารท่ัวไป จะแจ้งเวียนทางเอพพลิเคช่ันไลน์ 

ให้ทราบ  
 5.4  CPD card online ได้ย้ายโอนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามโครงสร้างใหม่  

ให้แล้ว ผู้ท่ีจะด าเนินการคีย์จะเป็นข้าราชการเท่านั้น เมื่อได้เข้าไปคีย์เรียบร้อยแล้วขอให้ทาง ผอ.กลุ่มฯ เข้าไป 
Comment ด้วย เสร็จแล้วทาง สกจ. จะได้เข้าไป Comment เป็นเดือนต่อเดือน 

 5.5  E-project ให้รายงานก่อนวันท่ี 28 ของทุกเดือน ถ้ารายงานไม่ทันตาม
ก าหนดเวลาจะถูกตัดไม่ให้เข้ารายงาน ขอให้รายงานให้ทันตามก าหนดเวลาด้วย 

 5.6  ตอนนี้เปล่ียนโครงสร้างใหม่ ผู้ประสานงานอ าเภอก็ต้องเปล่ียน ฝ่ายบริหาร
ท่ัวไป จะด าเนินการยกเลิกค าส่ังเก่า และออกค าส่ังใหม่ ขอให้แจ้งรายช่ือผู้ประสานงานอ าเภอคนใหม่ด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

    ๔.3  กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
1. แผนยกระดับช้ันสหกรณ์ 

นายสิน  สุทธนู ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  
ตามแผนงานปีนี้เป็นแผนงานท่ีต่อเนื่องจากแผนงานปีท่ีแล้ว เรื่องของการพัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับช้ัน
สหกรณ์ ในภาพรวมท่ีต้องพัฒนาสหกรณ์ในส่วนท่ีเหลือจากปีท่ีแล้ว ดังนี้ จากช้ัน 2 ไป ช้ัน 1 จ านวน 63 แห่ง จาก
ช้ัน 3 ไป ช้ัน 2 จ านวน 16 แห่ง ขั้นตอนของการช าระบัญชี จ านวน 2 แห่ง จากการเข้าไปตรวจสอบ สหกรณ์
ท้ังหมด 79  แห่ง ปรากฏว่า สหกรณ์ถูกส่ังเลิก และอยู่ในระหว่างช าระบัญชี เป้าหมายจริงๆ ตอนนี้เหลืออยู่ 66 แห่ง 
ขอให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ช่วยแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ พัฒนาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 4 ข้อ คือ 1. ความสามารถ
ในการให้บริการสมาชิก 2. ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ  3.ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร 4.ประสิทธิภาพ
ของการบริหารงาน  การรายงาน ทางส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จะรายงานข้อ 1 และข้อ 4 ในส่วน ข้อ 2 
และข้อ 3 ทางส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย เป็นผู้ประเมิน การจัดสรร จัดสรรให้สหกรณ์ละ 1,200 บาท 
ตามรายละเอียดท่ีแจ้งให้ทราบ ขั้นตอนการช าระบัญชี กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ได้รับงบประมาณมา สหกรณ์ 1 
แห่ง กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง รวมเป็น 2 แห่ง หมายความว่า เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปีท่ีแล้ว รับช าระบัญชีอยู่ 18 
แห่ง ค้างอยู่ 3 แห่ง ท่ียังไม่จบส าหรับปีนี้ให้มาอย่างละ 1 แห่ง ใครท าเสร็จก่อนจะได้รับค่าช าระบัญชี จ านวน 
3,000 บาท ในส่วนท่ีเลิกใหม่และมีการแต่งต้ังผู้ช าระบัญชีไปแล้ว จ านวน 17 แห่ง ปรากฏว่าปีนี้ไม่ให้งบประมาณ
มา กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ด าเนินการให้เสร็จส้ินก่อน แล้วท าเรื่องของบประมาณพร้อมใบถอนช่ือ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ถึงจะใหง้บประมาณมา สหกรณ์จังหวัดเชียงราย แจ้งว่า ใครท่ีท าช าระบัญชีเสร็จจะเพิ่มเงินเดือนให้คนละ 50 
บาท CPS กลุ่มไหนไม่เข้าไปรายงาน หักคนละ 30 บาท เพื่อน ามาให้กับกลุ่มฯท่ีเข้าไปรายงานสม่ าเสมอ ขอให้ทุกกลุ่ม
เข้าไปรายงานด้วย     มติที่ประชุม รับทราบ 
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                    ๔.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
๑. แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

นายมานพ  พยัคฆศักดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งให้ท่ี 
ประชุมทราบว่า ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 5 เรื่อง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร งบประมาณจ านวน 28,620 บาท จ านวน 18 ศูนย์ ๆ ละ 1,590 บาท กลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ มีกว่า 20 กิจกรรม ถ้ากิจกรรมไหนเกี่ยวข้องกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ใด ทางกลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์จะจัดสรรงบประมาณลงไปตามแผนงาน  

   นางลาวัณย์  วรรณสาร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ สอบถามว่า โครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของแต่ละกลุ่มงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์จะให้รายละเอียดแต่ละกลุ่มงานได้เมื่อไหร่ 
เพราะจะต้องน ามาลงใน Action plan  

   นายมานพ  พยัคฆศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ช้ีแจงว่า Action 
plan ในส่วนงานของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ทางกลุ่มส่งเสริมไม่ต้องท า เรื่องนี้จะประสานไปแต่ละกลุ่ม
ส่งเสริมอีกที 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๒.  โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด 
นายมานพ  พยัคฆศักดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งให้ท่ี 

ประชุมทราบว่า กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) และ
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดท าโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกรระดับ
จังหวัด ได้ด าเนินการมาแล้วปีนี้เป็นปีท่ี 3 สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการ ปี 57/58 แจ้ง 16 สหกรณ์ เข้าร่วมโครงการ 
14 สหกรณ์  ปี 58/59 แจ้ง 15 สหกรณ์ เข้าร่วมโครงการ 12 สหกรณ์ ปี 59/60 แจ้ง 12 สหกรณ์ เข้าร่วม 12 
สหกรณ์ ตอนนี้ก าลังด าเนินการประสานกับทาง ธกส. มีสหกรณ์แจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเพิ่มอีก          
2 สหกรณ์ คือ 1.สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด  2.สหกรณ์การเกษตรเวียงปา่เป้า จ ากัด 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๓.  การจัดท าปริมาณธุรกิจ ปี 2560 
นายมานพ  พยัคฆศักดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งให้ท่ี 

ประชุมทราบว่า  แผนงานตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย เบี้ยเล้ียง พาหนะให้ เพราะเป็นเนื้องานท่ีทางกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ต้อง
ท า คือ CPS ท าให้สหกรณ์เพิ่มปริมาณธุรกิจไปในตัว ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ์ได้จัดส่งหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้กับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็นฐานของแต่ละสหกรณ์ 
เป้าหมายปีนี้ ร้อยละ 3 ของปริมาณธุรกิจท้ังหมด  

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  ๔.5  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
๑. อบรม การจัดท าบัญชีสหกรณ ์

นางอ านวยพร  มากไมตรี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการ
จัดการสหกรณ ์แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย จะจัดอบรม เรื่อง การจัดท าบัญชี
สหกรณ ์ให้กับเจ้าหน้าท่ีของส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ในวันท่ี 27 – 28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป้าหมาย 40 คน ขอให้ผู้มีรายช่ือดังต่อไปนี้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ 
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1. นายสมิทธิ์  เย็นใจ   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
2. นายวิชัย  ใจใหญ่  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
3. นายธัชนนท์  ก๋าละ   นักวิชาการสหกรณ์ 
4. นส.กมลลักษณ์   บุญศรี   นักวิชาการสหกรณ์ 
5. นส.ชณัฐศรณ ์  แก้ววิมล  นักวิชาการสหกรณ์ 
6. นางกัญญ์วรา   ทาศรี   นักวิชาการสหกรณ์ 
7. นางวิชญา  วิชัยปะ  นักวิชาการสหกรณ์ 
8. นางจีริสุดา     ไชยยะ   นักวิชาการสหกรณ์ 
9. นส.ปรารถนา   ท าทาน  นักวิชาการสหกรณ์ 
10. นางจุฑาทิพย์ พรมขัดดุก  นักวิชาการสหกรณ์ 
11. นายสหวัฒน์    กาบแก้ว  นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
12. นางเบญจมาภรณ์  ทะเรือน  นักวิชาการสหกรณ์ 
13. นางนัทธิดาภรณ์   กระจ่างอนุวงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ 
14. ว่าท่ี ร.ต.หญิงวาริณี  ฟูนัน   นิติกร 
15. นส.กีรติญา    ไชยลังกา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
16. นส.พัชรี     มาลา   นักวิชาการสหกรณ์ 
17. นายวุฒินันท์    นันทะวิเชียร  เจ้าพนักงานธุรการ 
18. นายวรธัช      อินทรแสน  เจ้าพนักงานธุรการ 
19. นส.ยุวรี      กิยา   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
20. นส.รัตติกาล   ศรียอด  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
21. นางอรทัย     สุริยะ   นักวิชาการสหกรณ์ 
22. นายกิตติไกร    ไชยเลิศ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
23. นายสวัสด์ิ  รมภิรันต์  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
24. นส.ดรรชนี        ปันทะลา  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
25. นส.อภิรดี      อภิธนัง  นักวิชาการสหกรณป์ฏิบัติการ 
26. นส.โสละดา     หะวัน   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
27. นส.วาสนา     สบบง   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
28. นายกฤษฎา    ใจกว้าง  นักจัดการงานท่ัวไป 
29. นส.ณชญาดา     ค าพิชัย  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
30. นางธนภร     อัครมิ่งสกุล  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
31. นส.ฉัตรชนก     ค าน้อย  นักวิชาการสหกรณ์ 
32. นายณัฐวิโรจน์    เตมีศักดิ ์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
33. นส.กันต์ฤทัย     ก้องเกียรติธีระ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
34. นส.ไอยรินทร์    ใจทิพย์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
35. นายวิทยา     เรียบร้อยกิจ  นักวิชาการสหกรณ์ 
36. นส.วิมลมาศ    ขันสุธรรม  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
37. นส.กัลยาณี     เตจ๊ะ   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
38 – 40 ผู้สังเกตการณ์  ผอ.กลุ่มต่างๆ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  
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๒. วงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี 
   นางอ านวยพร  มากไมตรี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการ
จัดการสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เนื่องจากสหกรณ์ปิดบัญชีไม่ตรงกัน การแนะน าให้สหกรณ์ขอความ
เห็นชอบวงเงินกู้ยืมค้ าประกันประจ าปี จะเห็นชอบเพิ่มหรือว่าลดวงเงินกู้ยืมลงนั้น ขอให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ช่วยดู
ก่อนท่ีจะน าเข้าท่ีประชุมใหญ่ อย่างเช่น สหกรณ์ขนาดเล็กหรือกลุ่มเกษตรกรท่ียังติดค้างเงินกู้ยืมอยู่ ควรพิจารณา
วงเงินกู้ยืมลดลง และให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 มติที่ประชุม รับทราบ  

3. แผนปฏิบัติงานสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการ
ผลิตและการตลาด และการติดตามหนี้ค้างช าระเงินอื่นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
   นางอ านวยพร  มากไมตรี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการ
จัดการสหกรณ ์แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ต้องรอรายละเอียด
จากส านักงานก่อน ถึงจะแจ้งแผนและงบประมาณได้ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

   ๔.๖ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ – ๕ 
 

      ๔.๖.๑ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ 
     -ไม่มี- 
 

      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 


