
รายงานการประชุมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกรม 

คร้ังท่ี  1/๒๕60 

วันศุกร์ท่ี 25 พฤศจิกายน  ๒๕๕9 

ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 

   
      

ผู้มาประชุม 
ข้าราชการ 
 

1.  นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์   ต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการเขต 1,2,16 
2. นายสมชัย  ใจกว้าง   ต าแหน่ง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
3.  นายสิน    สุทธนู    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.   นายเอนก   อุปนันท์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

8.  นางสาวอุไร   ไตรเกษม   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

9.  นายวีนัส    วงศ์ขัติย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

10.  นายอาคม   โยริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

11.  นางสาวิตรี   เสือประสงค์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

12.  นายมงคล   กันทะเตียน   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.  นางณัฐฐยา   ค าโป่ง    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

17.  นางลาวัลย์   วรรณสาร   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

18.  นายสมิทธิ์   เย็นใจ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

19. นางสาวปณิธาน   รัตนวรรณ ์          ต าแหน่ง นกัวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

20.  นางสาวดรรชนี   ปันทะลา   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
21.   นางสาวยุวรี   กิยา    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
22.  นางสาวอภิรดี   อภิธนัง   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

23.  นางสาววิไลพร ขันแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

24.  นายบัญญัติ   หนูเจริญ   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 

25.  นายอุดร    ค าแก้ว          ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

26.  นางสุภีร์    อริยะ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
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พนักงานราชการ 
   

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

2.  นางสาวพัชรี   มาลา    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
3.  นางสาวจุฑาทิพย์  พรมขัดดุก   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
4.  นางสาวอรทัย   สุริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
5.  นางสาวรัตติกาล ศรียอด   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
6.  นางสาวกัลยาณี   เตจ๊ะ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
7.  นางสาววิมลมาศ   ขันสุธรรม   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
8.  นายวุฒินันท์   นันทะวิเชียร   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
9.  นายวรธัช    อินทรแสน   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
10.  นายสัมพันธ์ สุใจ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
11.  นางสาวศิริก้อย แก้วแกมเงิน   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
12.  นางสาววาสนา สบบง    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
13.  นางสาวกีรติญา   ไชยลังกา   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
14.  นางสาวโสละดา หะวัน    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
15.  นางธนภร  อัครมิ่งสกุล   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 

  

ผู้ไม่มาประชุม 
ข้าราชการ 

    
1.  นายมานพ    พยัคฆศักดิ ์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 

2.  นายอัฒกาล   สินันตา   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

3.  นางสาวศิวาพร   วังสมบัติ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

4.  นายวิชิต    ภูกัน    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

5.  นางสาวเฉลิมพร   วงศ์จักร   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

6.  นางเพ็ญพิศ   ดิษฐแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

7.  นายวิสุทธิ์    จตุรลาวัลย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
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8.  นางจวงจันทร์   พิงคะสัน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
9.  นางสาวไอยริณย์   ใจทิพย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

10.  นายวิชัย  ใจใหญ่   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
11.  นางสาวกันต์ฤทัย  ก้องเกียรติธีระ  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
 

พนักงานราชการ 
 

1.  นายกฤษฎา   ใจกว้าง   ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป 

2.  นางจีริสุดา    ไชยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
3.  นางวิชญา    วิชัยปะ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
4.  นางสาวปรารถนา  ท าทาน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
5.  นายวิทยา    เรียบร้อยกิจ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
6.  นางกัญญ์วรา   ทาศรี    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
7.  นางนัทธิดาภรณ์   กระจ่างอนุวงศ์  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
8.  นางเบญจมาภรณ์  ทะเรือน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
9.  นางสาวณัฐวรินญา  แก้ววิมล   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
10.  นางสาวฉัตรชนก  ค าน้อย   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
11.  นายธัชนนท์   ก๋าละ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
12.  นางสาวกมลลักษณ์  บุญศรี   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
13.  นายสหวัฒน์   กาบแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 

14.  นายณัฐวิโรจน์   เตมีศักดิ ์   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
15.  นายกิตติไกร   ไชยเลิศ   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   
16.  นางสาวกิตติยา ศักดิ์ณรงค์   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 

เร่ิมประชุมเวลา   09.0๐ น. 
นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  ผู้ตรวจราชการเขต 1,2,16 เป็นประธานในท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการ

ประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1. ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ จะติดตามอีกครั้งในคราวต่อไป 
  

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง น าเสนอแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 2560 
 นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า แผนงานประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมสหกรณ์มอบแผนปฏิบัติงาน รวม 5 แผน
หลัก ดังนี้ 

1. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ (1 แผนย่อย) 
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข็งขันของประเทศ (9 แผนย่อย) 
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

เกษตรกรอย่างเป็นระบบ (8 แผนย่อย)  
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4. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ (1 แผนย่อย)  
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง (1 แผนย่อย)  

 
แผนงานที่ 2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข็งขันของประเทศ 
กิจกรรมหลัก  พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรปราดเปรื่อง 
 1. พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง 
กิจกรรมหลัก  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 1. รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบ 1 จ านวน 6 ชุด 
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 ชุด 
1.3 ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน จ านวน 1 ชุด 
1.4 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด 

กิจกรรมหลัก   ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง 
 1. เสริมสร้างและสนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 2. ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS 

 3. ก ากับ คุ้มครอง ดูแล ระบบสหกรณ ์
 4. พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
 5. พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

 6. รายจ่ายเพื่อการลงทุนส าหรับครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง 
      - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 18,000 BTU จ านวน 2 เครื่อง 
กิจกรรมหลัก  การจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงาน “สินค้าสหกรณ์ไทย ร่วมใจช่วยเกษตรกร” (เป็นแผนงาน
ใหม่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้งบประมาณ 80,000 บาท ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าทางส านักงานสหกรณ์จังหวัด            
จะด าเนินการเองหรือร่วมกับส่วนกลาง 

แผนงานที่ 3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่าง
เป็นระบบ 

กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาเขตเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
 ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันการด าเนินธุรกิจกาแฟในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

กิจกรรมหลัก  พัฒนาโครงการหลวง 
 ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นท่ีโครงการหลวง 
กิจกรรมหลัก  การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 1. โครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 2. โครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ 
 3. โครงการส่งเสริมสหกรณ์กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนฯ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ 
 4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
กิจกรรมหลัก  สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่ 
 สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตร 
 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายฯ 
 2. โครงการยกระดับธุรกิจการรวมซื้อ – รวมขายของกลุ่มเกษตรกร 
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 3. โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กิจกรรมหลัก  พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 2. โครงการศักยภาพการด าเนินธุรกิจข้าวสถาบันเกษตรกรพร้อมสู่ AEC 
กิจกรรมหลัก  สนับสนุนธนาคารสินค้าเกษตร 
 ธนาคารสินค้าเกษตร 
กิจกรรมหลัก  พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับช้ันสหกรณ์ 
 พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับช้ันสหกรณ์ 
กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร 
 ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง 

แผนงานที่ 4  แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
กิจกรรมหลัก  พัฒนาสหกรณ์ชายแดน 

 พัฒนาสหกรณ์ชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

แผนงานที่ 5  แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 
กิจกรรมหลัก  พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร 
 พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร 
 
ภาพรวมงบประมาณประจ าปี 2560  
 งบประมาณท่ีได้รับตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปี 2560 จ านวน 16,698,500 บาท  รับ
โอนตามแผน 10,355,340 บาท รับโอนเพิ่ม 353,100 บาท คิดเป็นร้อยละ ตามแผนไม่รวมรับโอนเพิ่มเติม 
ดังนี้ งบบุคลาการ ร้อยละ 43.34  งบด าเนินงาน ร้อยละ 44.24  งบอุดหนุน ร้อยละ 11.13  งบลงทุน      
ร้อยละ 1.29  

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2560 ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
 งบประมาณท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โอนมา 10,707,840 บาท เบิกจ่าย 6,166,850.72 
บาท  คงเหลือ 4,540,989.28 บาท  คิดเป็นร้อยละ 47.91  เป็นไปตามเป้าหมาย           ท่ี 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด 

แผนและผลการเบิกจ่ายงบฝึกอบรม ปี 2560 
 แผนงบประมาณฝึกอบรม 2,201,300 บาท คิดเป็น 100%  ไตรมาส 1 จ านวน
1,320,045 บาท คิดเป็น 59.97%  ไตรมาส 2 จ านวน 160,730 บาท คิดเป็น 7.30%  ไตรมาส 3 จ านวน
616,580 บาท คิดเป็น 28.01% ไตรมาส 4 จ านวน 103,945 บาท คิดเป็น 4.72%  มีข้อผิดพลาด กรณี
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน โครงการน าเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษา ปรากฏว่าโครงการพิเศษไม่ได้โอนเงินมาให ้
ถ้าตามแผนเงินจะโอนมาในงวดท่ี 2 จ านวน 4 แสนกว่าบาท ท าให้แผนงานรวมใหญ่เหล่ือมจากไตรมาสแรก ท าให้
เบิกได้แค่ 59.97% ถ้าน าปริมาณผลการเบิกจ่ายของโครงการโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมารวม จะท าให้
เบิกได้ถึง 80%  นายสิน  สุทธนู ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ ช้ีแจงว่า เรื่องของการดูงานของ 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนพระปริยัติธรรม ได้ว่างแผนไว้แล้วว่าจะจัดดูงานในวันท่ี 17 
พฤศจิกายน 2559 ดูงานของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 ดูงานของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม เมื่อตรวจดูงบประมาณ ปรากฏว่างบประมาณยังไม่ได้รับโอนมา เลยโทรสอบทางไปยัง
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กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ความว่า ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องการให้ไปทัศนศึกษาในช่วงปิดเทอมเพราะไม่อยากให้
ไปรบกวนเวลาเรียน แต่มีปัญหาคือ ถ้าด าเนินโครงการในช่วงปิดเทอม เวลาติดต่อประสานงานกับครูหรือเด็ก
นักเรียนจะอยากมาก เพราะช่วงปิดเทอม ครูและเด็กนักเรียน จะเดินทางกลับบ้านกันหมด ท าให้การติดต่อ
ประสานงานเป็นไปได้อย่างยากล าบาก เลยขอเสนอเป็นช่วงเปิดเทอมได้ไหม และได้ปรึกษากับหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ท่ัวไป ตอนแรกจะยืมเงินอ านวยการ แต่ปรากฏว่าเราจะยืมเงินเกินกว่าท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์จะโอนมาไม่ได้ ทาง
กรมส่งเสริมสหกรณ์โอนมาให้แค่ 1 แสนกว่าบาท แต่ทางเราต้องการใช้ 3 แสนกว่าบาท ผู้ตรวจราชการเขต 16 
จะรับเรื่องไปคุยกับทางกองพระราชด าริให้   
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณฝึกอบรม ในไตรมาส 1 คิดเป็น 27.88 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง แผนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์    
 นางอ านวยพร  มากไมตรี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ แจ้ง
ให้ท่ีประชุมทราบว่า กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ มีแผนงาน ดังนี้  
บริหารเงินนอกงบประมาณ  
   1. กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
         1.1 โครงการปกติ ดอกเบี้ยตามช้ันสมาชิก ให้ เงินกู้ตามวัตถุประสงค์ วงเงินได้รับ 
80,000,000 บาท              
         1.2 โครงการพิเศษ ดอกเบ้ียร้อยละ 1 
               (1.) เงินทุนหมุนเวียน ASPL วงเงินได้รับ 8,500,000 บาท 
               (2.) ฟื้นฟูอุปกรณ์การตลาด ASPL วงเงินได้รับ 20,000,000 บาท (ปล่อยกู้ให้กับ 
สหกรณ์โคนมเชียงราย จ ากัด จ านวน 10,000,000บาท เพื่อน าไปปรับปรุงประสิทธิภาพการเล้ียงวัว            
อีก 10,000,000 บาท อยู่ระหว่างท าแผน ) 
               (3.) ร้าน Q Shop วงเงินได้รับ 2,450,000 บาท 
               (4.) ฟื้นฟูธุรกิจสหกรณ์ วงเงินได้รับ 1,000,000 บาท 
               (5.) โครงการหลวง วงเงินได้รับ 2,400,000 บาท 
              (6.) ศูนย์กระจ่ายสินค้า(CDC) วงเงินได้รับ 3,000,000 บาท 
               (7.) ผลิตเมล็ดพันธุ์ดี วงเงินได้รับ 1,000,000 บาท 
               (8.) รวบรวมและแปรรูปกาแฟ วงเงินได้รับ 2,500,000 บาท 
               (9.) ขับเคล่ือนการพัฒนา สหกรณ์ประมง ตามนโยบายประชารัฐ วงเงินได้รับ 
5,000,000 บาท 
              (10.) รวบรวมผลไม้ วงเงินได้รับ 3,000,000 บาท      
         1.3 โครงการสนับสนุนเข้าถึงแหล่งทุนของ สหกรณ์ขนาดเล็ก ปี 2560-2561 วงเงินได้รับ 
750,000 บาท  
   2. กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
         2.1 โครงการสร้างความเข็มแข็งให้กับกลุ่มฯ เพื่อเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาด 
                ได้รับจัดสรร งบประมาณ 10,992,000 บาท มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้องการ  
ขอกู ้จ านวน 19 กลุ่ม เงินกู้คงเหลือ 3,342,000 บาท  
         2.2 โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร รายละ 
50,000 บาท  
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                 ได้รับจัดสรร งบประมาณ 3,600,000 บาท จ านวนสมาชิก 72 ราย/10 สหกรณ์  ต้องมี
เนื้อที ่10 ไร่ ขึ้นไป ผู้ตรวจราชการกรมเขต 16 สอบถามว่า เนื้อที่จ านวน 10 ไร่ ตรงนี้เป็นอุปสรรคต่อโครงการนี้
ไหม กลัวจะหาสมาชิกไม่ได้ตามต้องการ นางอ านวยพร มากไมตรี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
การจัดการสหกรณ ์ช้ีแจ้งว่า ตามท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนดเป้าหมายว่าต้องมีเนื้อที่ 10 ไร่ ขึ้นไป เป็นอุปสรรค
อย่างมาก ทางส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายจึงต้องลดพื้นท่ีลง โดยพิจารณาท่ี 9 ไร่ ขึ้นไป ตอนนี้มีจ านวน
สมาชิกท่ีได้รับจัดสรร จ านวน 72 ราย/8 สหกรณ ์จัดส่งให้คณะอนุกรรมการท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แล้ว   
 3. มาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล          
   3.1 มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 
           จ านวนสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 2,794 คน/13 สหกรณ์ มูลหนี้ต้นเงิน 
108,426,708 บาท ตอนนี้อยู่ระหว่างให้สหกรณ์ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวและเก็บรายละเอียดลูกหนี ้
     3.2 มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้  ผู้ปลูกมันส าปะหลัง ปี 2559/60 ของสมาชิกสหกรณ์      
ภาคการเกษตร 
           จ านวนสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการ  จ านวน 220 คน/6 สหกรณ์ มูลหนี้ ต้นเงิน 
8,985,100 บาท ตอนนี้อยู่ระหว่างให้สหกรณ์เก็บรายละเอียดลูกหนี้ 
     3.3 มาตรการให้ความช่วยเหลือ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ท่ีประสบอุทกภัย ปี 2559/60 
           จ านวนสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ จ านวน 1,119 คน/6 สหกรณ์ มูลหนี้ ต้นเงิน 
147,239,753 บาท ตอนนี้อยู่ระหว่างให้สหกรณ์ ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกตามประกาศเขตพื้นท่ี        
ภัยพิบัติ/เก็บรายละเอียดเพื่อส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอต้ังงบปี 2561  

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
    นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร ได้สรุปแผนงาน/โครงการ ของกลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ดังนี้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ มีท้ังหมด 16 กิจกรรมย่อย ท่ีต้องด าเนินกิจกรรม
ในป ี2560 มีงบประมาณท่ีต้องด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2559 นี้ จ านวน 1,050,300 บาท
(จัดประชุม/อบรม) ผู้ตรวจราชการกรมเขต 16 สอบถามว่า โครงการของจังหวัดมีการกระจายไปถึงกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์บ้างหรือไม่ มีโครงการไหนท่ีจะให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์สามารถท่ีจะท าเป็นโครงการได้ แล้วกลุ่มงานเป็นผู้
เข้าไปร่วมสนับสนุน เช่น เป็นวิทยากร อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าข้าวโพดเล้ียงสัตว์มุ่งสู่
ความยั่งยืน ถ้าในพื้นท่ี อ.แม่สรวย อ.เวียงป่าเป้า มีสมาชิกปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์เยอะ กลุ่มไหนท่ีรับผิดชอบ 2 
อ าเภอนี้อยู่  ก็ต้องเป็นผู้จัดท าโครงการขึ้นมาแล้วให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สนับสนุนในเรื่อง 
วิทยากร หรือช่วยกันประสาน เพราะว่าถ้าอาศัยกลุ่มพัฒนาธุรกิจท่ีเดียวกลัวว่าจะไม่ทันการ 

กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
          ผู้ตรวจราชการกรมเขต 16 สอบถามว่า มีโครงการ รายเก่า 20 ราย รายใหม่ 50 ราย เป็น
ของสหกรณ์ไหนบ้าง นายสิน  สุทธนู ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ ช้ีแจงว่า รายเก่าเป็นของสหกรณ์
การเกษตรเมืองพาน จ ากัด ประกอบอาชีพท านา รายใหม่เป็นของ สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย จ ากัด ประกอบ
อาชีพท านา ผู้ตรวจราชการกรมเขต 16 เห็นหลายจังหวัดเลือกประกอบอาชีพโคนม เพราะอย่างไรรายได้ก็เกิน 
180,000 บาท ต่อปีอยู่แล้ว เมื่อเลือกสมาชิกท่ีท านา ตัวชี้วัดโครงการนี้สมาชิกจะต้องมีรายได้ขั้นต่ าแต่ละปี ไม่ต่ า
กว่า 180,000 บาท อาจจะเป็นไปได้อยาก ต้องเพิ่มกิจกรรมเข้าไปว่า ท านาแบบไหน ท านาอย่างไรเพื่อลดต้นทุน
เพื่อท่ีจะท าให้รายได้ เกิน 180,000 บาท ต่อป ีต้องส ารวจข้อมูลพื้นฐานของสมาชิก 
         นายสิน  สุทธนู ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ โครงการหลวงเป็นการส่งเสริม
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ตามปกติไม่ได้มีโครงการพิเศษเพิ่มขึ้นมา ส าหรับเงินอุดหนุนปีนี้ไม่ได้รับเพราะว่า ดูจากความจ าเป็นแล้วจึงไม่ได้ขอ
เพิ่มไป มีแต่เงินอุดหนุนจ้างพนักงาน จ านวน 3 คนอย่างเดียว ผู้ตรวจราชการกรมเขต 16 สอบถามว่า พอจะมี
สหกรณ์ไหนท่ีจะส่งเข้าประกวดได้บ้าง  นายสิน  สุทธนู ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งว่า 
สหกรณ์ท่ีส่งประกวดทุกปีจะเป็น สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงห้วยน้ าขุ่น จ ากัด ได้รางวัลท่ี 3 มาท้ัง 2 ปี  
         ผู้ตรวจราชการกรมเขต 16 สอบถามว่า โครงการพัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับช้ัน
สหกรณ์ มีแผนจาก ช้ัน 3 ไปช้ัน 2 จ านวนกี่แห่ง นายสิน  สุทธนู ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
ช้ีแจงว่า จาก 2 ไป 1 จ านวน 20 สหกรณ์ จาก 3 ไป 2 สหกรณ์ จ านวน 60 สหกรณ์ แต่ต้องเช็คอีกทีว่า 
สหกรณ์ไหนอยู่ระหว่างเลิกช าระบัญชีให้ตัดออก เพื่อท่ีจะได้ลดเป้าหมายลง ตอนนี้อยู่ระหว่างส ารวจข้อมูล 
   นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ผลการเข้าแนะน าส่งเสริม
ตามแผนงาน CPS ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2559 ดังนี้  
      กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 การเข้าแนะน าส่งเสริม สหกรณ์ 44 กลุ่มเกษตรกร 14  ไม่ได้เข้าแนะน าส่งเสริม 
สหกรณ ์2 กลุ่มเกษตรกร 2 เหตุผลเนื่องจากหยุดด าเนินการ 
      กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 การเข้าแนะน าส่งเสริม สหกรณ์  7 กลุ่มเกษตรกร 9 ไม่ได้เข้าแนะน าส่งเสริม 
สหกรณ ์4 กลุ่มเกษตรกร -ไม่มี- เหตุผลเนื่องจากอยู่ในกระบวนการเลิก 
      กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 การเข้าแนะน าส่งเสริม สหกรณ์  15 กลุ่มเกษตรกร  6  ไม่ได้เข้าแนะน าส่งเสริม 
สหกรณ ์4 กลุ่มเกษตรกร 2 เหตุผลเนื่องจากอยู่ในกระบวนการเลิก 
      กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 การเข้าแนะน าส่งเสริม สหกรณ์  27  กลุ่มเกษตรกร  3  ไม่ได้เข้าแนะน าส่งเสริม 
สหกรณ ์6 กลุ่มเกษตรกร -ไม่มี- เหตุผลเนื่องจากหยุดด าเนินการ,เลิก,ช าระบัญช ี
      กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 การเข้าแนะน าส่งเสริม สหกรณ์ -ไม่มี-  กลุ่มเกษตรกร -ไม่มี-  ไม่ได้เข้าแนะน า
ส่งเสริม สหกรณ ์-ไม่มี- กลุ่มเกษตรกร -ไม่มี- 
      กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์  การเข้าแนะน าส่งเสริม สหกรณ์ 4  กลุ่มเกษตรกร 2  ไม่ได้เข้าแนะน า
ส่งเสริม สหกรณ ์-ไม่มี- กลุ่มเกษตรกร -ไม่มี- เหตุผลเนื่องจากหยุดด าเนินการ 
      ผู้ตรวจราชการกรมเขต 16 แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การประชุมติดตามงานครั้งต่อไปของ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ต้องการให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ได้น าเสนองานท่ีไปร่วมส่งเสริมในสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบ เช่น 
ไปท าเรื่องอะไรบ้างนอกจากแผนปกติ เรื่องอื่นท่ีไปร่วมกิจกรรม ร่วมท างานกับสหกรณ์ มีอะไรบ้างท่ีเป็นโครงการ
ท่ีสหกรณ์คิดขึ้นมาเอง ต้องการทราบว่ากลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปช่วยเหลือ สนับสนุนอะไรบ้าง ได้เข้าไปท างาน
ร่วมกับสหกรณ์อย่างไรบ้าง และท่ีส าคัญ คือ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมประชุมกลุ่ม เข้าร่วมประชุมกรรมการ 
ทางกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ได้ท ามากน้อยขนาดไหน ประชุมกลุ่มเป็นแผนของกรมส่งเสริมสหกรณ์อยู่แล้ว ยังไงเรา
ต้องเข้าไป ในเรื่องประชุมกลุ่มขอให้แล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ือง การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
 

    กรณ ีสหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จ ากัด 
       ผู้ตรวจราชการกรมเขต 16 การแก้ไขของสหกรณ์ คือ เริ่มต้นต้ังแต่ท่ีส่ังปุ๋ยไป สหกรณ์ไปรับ
ปุ๋ยมาแล้ว 24,000 กระสอบ เหลือเป็นต๋ัวปุ๋ย มูลค่า 13 ล้านบาท ซึ่ง 13 ล้านบาทท่ีเหลือสหกรณ์ท าแผนว่าจะ
ขาย 5 ปี ต้ังแต่ป ี2559 - 2563 ในปี 2559-2560 ในจ านวนปุ๋ยท่ีท าแผนไว้ ได้ไปรับปุ๋ยมาหรือยัง นางอุไร    
ไตรเกษม ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ช้ีแจงว่า สหกรณ์ได้ไปรับมาและขายไปแล้ว สหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
ช้ีแจงว่า ได้รับค าส่ังจาก รองฯพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ ใหน้ าปุ๋ยท้ังหมดมาจ าหน่าย ให้แล้วเสร็จ ภายใน 150 วัน ทาง
สหกรณ์ได้น าเรื่องไปประชุมคณะกรรมการ เพื่อขออุทธรณ์ต่อคมช. ทางคมช.ชุดเล็กไม่รับอุทธรณ์ ทางจังหวัดได้น า
เรื่องมาแจ้งให้สหกรณ์ทราบแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะด าเนินการเอาผิดต่อคณะกรรมการชุดเก่าๆ และผู้จัดการ ท่ีท าให้
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สหกรณ์เสียหาย  ผู้ตรวจราชการกรมเขต 16 เรื่องของกรรมการชุดเก่าท่ีจะไปแจ้งความด าเนินคดี เมื่อทราบว่า
เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ มีอายุความ 90 วัน นับต้ังแต่วันท่ีคณะกรรมการชุดปัจจุบัน บันทึกรายงานการ
ประชุมของสหกรณ์ว่าทราบความเสียหายวันไหน ถ้าคณะกรรมการชุดปัจจุบันไม่ท า นายทะเบียนจะต้องท าแทน
ตามมาตรา 21 มีอายุความ 90 วัน เช่นเดียวกัน นับต้ังแต่วันท่ีสหกรณ์ทราบ  
        นางอุไร  ไตรเกษม ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ สอบถามว่า ตอนนี้ทางสหกรณ์      
ยังไม่ได้สรุปความเสียหาย เพราะว่าปุ๋ยยังรับมาไม่หมด ถ้ารับมาไม่หมดแต่สรุปได้ต้องให้สหกรณ์เข้าไปแจ้งความ
ภายใน 90 วัน นับต้ังแต่วันท่ีลงมติ ถ้าหากว่าครบ 90 วัน สหกรณ์ยังไม่ด าเนินการร้องทุกข์แจ้งความใดๆ       
นายทะเบียนต้องส่ังต่อทันที ผู้ตรวจราชการกรมเขต 16 ช้ีแจงว่า ภายใน 90 วันนี้เริ่มท าหรือยัง เรื่องนี้เป็นความ
เสียหายร้ายแรงต่อสหกรณ ์คณะกรรมการต้องรีบจัดการ ถ้าเห็นว่าคณะกรรมการล่าช้าไม่ท า นายทะเบียนต้องเข้า
ไปท าทันที  
 

    กรณ ีสหกรณ์การเกษตรขุนตาล จ ากัด 
      นางอุไร  ไตรเกษม ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า สหกรณ์
การเกษตรขุนตาล จ ากัด ส่ังเลิกแล้ว แต่ยังไม่ได้แต่งต้ังผู้ช าระบัญชี ต้องรอ 30 วัน  
 

กรณ ีสหกรณ์การเกษตรแม่ยาว จ ากัด  
       นางสุภีร์   อริยะ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุ โส แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ทาง
คณะกรรมการไม่ยอมรับรองงบตามของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ท าให้  เพราะว่า ทางผู้สอบบัญชีสหกรณ์จะเอาตาม
ราคาประเมินท่ีดิน แต่ทางสหกรณ์จะเอาตามราคาซื้อขาย จึงท าให้งบไม่สามารถออกได้ในปีนี้ 
 

กรณ ีเครือข่ายกลุ่มอาชีพเชียงราย จ ากัด  
       นางสาวิตรี  เสือประสงค์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ประธาน
รับช าระหนี้จากสมาชิกท่ีกู้เงินไปแล้วไม่น าส่งสหกรณ์ ตอนนี้ได้ฟ้องร้องสมาชิกท่ีผิดนัดช าระหนี้ และประธานได้
น าส่งเงินบางส่วนแล้ว ผู้ตรวจราชการกรมเขต 16 บอกว่าจะน าส่งเงินคืนบางส่วนไม่ได้ ประธานต้องส่งคืนท้ังหมด 
และบอกให้ประธานห้ามท าแบบนี้อีก จริงๆแล้วต้องไปแจ้งความด าเนินคดีกับประธาน ฐานยักยอกเงินของสหกรณ์
มาใช้ส่วนตัว 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  5  เร่ือง การช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

    ผู้ตรวจราชการกรมเขต 16 แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เรื่องการช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร ขอยังไม่พูดถึง เนื่องจากข้อมูลท่ีให้มาไม่ถูกต้อง จะขอน าข้อมูลไปตรวจสอบกับผู้ช่วยอีกที กรณีเลิกใหม่
ปี 2559 จะให้เงินมาเพิ่มสถาบันละ 3,000 บาท แต่ท่ีเลิกในปีงบประมาณ 2560 ต้องของบไปเพิ่ม ท่ีเลิกต้ังแต่ 
1 ตุลาคม 2559 ขอให้กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ตรวจสอบใหม่อีกครั้ง ท่ีเลิกก่อน 1 ตุลาคม 2558 มีกี่แห่ง 
เลิกในงบประมาณท่ี 2559 มีกี่แห่ง ท้ังสองปนีี้จะได้งบประมาณปี 2560 ท่ียังไม่สามารถขีดช่ือออกได้ 
 

    มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6  อื่นๆ  
           ผู้ตรวจราชการกรมเขต 16 หลักการจัดต้ังสหกรณ์ คือ เมื่อจัดต้ังสหกรณ์แล้วต้องด าเนินการ
ได้ ถ้าต้ังแล้วด าเนินงานไม่ได้อย่าไปจดทะเบียน จะเป็นปัญหามาขอเลิกทีหลังอีก ใครมาขอจัดต้ังสหกรณ์ เรามี
หน้าท่ีในเรื่องของจัดต้ัง ต้องไปส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ต้องไปดูว่าเมื่อจัดต้ังสหกรณ์แล้วมีลู่ทางท่ีจะด าเนินธุรกิจได้
ไหม ถ้าครบถ้วนก็สามารถจดทะเบียนให้ได้ แต่ถ้าไม่ครบถ้วนดูแล้วไม่สามารถจัดต้ังเป็นสหกรณ์ได้ก็ไม่ต้อง       
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จดทะเบียน เพราะปัญหาจะตามมาทีหลังอีก 
           นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร ฝากผู้ตรวจราชการกรมเขต 16 ติดตามเรื่องค่าจ้าง
พนักงานขับรถให้ด้วย เนื่องจากมีพนักงานขับรถลาออก 1 คน และเกษียณอายุ 1 คน 
           นายฐณพงศ์ อินทรแสน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สอบถามว่า กรณีสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูเชียงราย จ ากัด มีกรรมการโดนไล่ออก 2 คน โดนปลดออก 13 คน หลังจากนั้นมาทางสหกรณ์เกิดความ
เกรงกลัว สหกรณ์จะท าอะไรก็จะขอหาลือมาทางส านักงานสหกรณ์จังหวัดทุกเรื่อง ทางส านักงานสหกรณ์จังหวัดก็
ได้ท าเรื่องหาลือไปท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ยังไม่ตอบกลับมา ฝากผู้ตรวจราชการกรมเขต 
16 ติดตามให้ด้วย 
 

นายสมชัย  ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานด าเนินการประชุมข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1. จัดเตรียม ชา กาแฟ ขนม บริการแขกท่ีมาเยี่ยมเยือนส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย  

บริเวณ ห้อง ต่อ เติม เต็ม 
2. 5 ส. ยังมีเหมือนเดิม ขอให้ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วย 
3. ทุกวัน พุธ เวลา 15.30 น. เชิญทุกคนร่วมออกก าลังกาย 
4. เงินรางวัลท่ีได้มา จะขอแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. ท าบุญ ถวายท าความดีเพื่อพ่อ       

(ณ โรงเรียนปัญญานุกุล)  2. กระจายไปตามกลุ่ม/ฝ่าย ต่างๆ ตามจ านวนอัตราก าลัง  3. กันไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเล้ียง          
ผู้เกษียณ 

5. รายงาน CPS ขอให้ทุกกลุ่มรายงานเข้ามาด้วย และขอให้ ผอ.กลุ่มงาน/ส่งเสริม เข้าไป 
Comment ด้วย 

6. ช าระบัญชี ถ้ายังช าระบัญชีไม่เสร็จไม่จ่ายเงินให้ จ านวน 3,000 บาท ถ้าช าระบัญชีเสร็จ
แล้วจะมีเงินเพิ่มให้ 50 บาท/สหกรณ ์

7. ส่ังการให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ต้ังเต็นท์ขายข้าวสารของสหกรณ ์บริเวณหน้าส านักงานสหกรณ์
จังหวัดเชียงราย  

 

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  ๓  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
ได้น าขึ้น เว็ปไซด์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายแล้ว ขอให้เข้าไปตรวจสอบหากมีข้อท่ี

ต้องแก้ไขขอให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไป  
 

ระเบียบวาระที่  ๔ เร่ือง เพื่อทราบและพิจารณา 
4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  
       1.ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีท่ี 1 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 น.               
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เก็บภาพบรรยากาศเพื่อรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
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 4.2 กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 

      - ไม่มี -   
 
4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
   - ไม่มี – 
 
4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

- ไม่มี – 
 

๔.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
          นางอุไร ไตรเกษม ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า จะจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในวันท่ี 14, 
15, 16 ธันวาคม 2559 ทางกลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้ท าหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ทราบโดยตรงแล้วว่า  ให้ส่ง
ตัวแทนเข้าร่วมจ านวน 2 คน คือ ฝ่ายจัดการ 1 คน และกรรมการ 1 คน ถ้าหากว่าสหกรณ์ไหนท่ีไม่มีฝ่ายจัดการ 
ก็ให้ส่งกรรมการมาท้ัง 2 คนก็ได้ ให้ส่งรายช่ือตามแบบตอบรับภายในวันท่ี 6 ธันวาคม 2559  ฝากกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ช่วยติดตามให้ด้วย เชิญผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย 

         นางอุไร ไตรเกษม ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วันท่ี 
28 พฤศจิกายน 2559 จัดประชุม จกบ.ครั้งท่ี 1 ของปงีบประมาณ 2560 เวลา 13.30 น. มีสหกรณ์เข้าร่วม 3 
สหกรณ ์คือ 1.สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จ ากัด 2.สหกรณ์การเกษตรแม่ยาว จ ากัด 3.สหกรณ์การเกษตรเชียง
ของ จ ากัด ได้ท าหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ทราบท้ังหมดแล้ว  

         นางอุไร ไตรเกษม ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วันท่ี 
28 ธันวาคม 2556 ประชุมช้ีแจงแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560 ณ โรงแรมอินค า ผู้เข้าร่วมประชุม
ประมาณ 286 คน 

  

มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 

๔.๖ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ – ๕ 
4.6.1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 

         นายฐณพงศ์ อินทรแสน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ฝากถึงกลุ่มงาน ถ้ามี
หนังสือประสานงานกับทางสหกรณ์โดยตรง อยากให้ส าเนาหนังสือส่งให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ทราบบ้าง 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 

4.6.2 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ 
-ไม่มี – 

 
    4.6.3 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ 

-ไม่มี – 
 

  4.6.4 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ 
-ไม่มี – 
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  4.6.5 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ 
-ไม่มี - 

   
 

4.6.6 พนักงานราชการ 
-ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองอื่น  ๆ 
-ไม่มี - 
 
 
 

ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 
                       นายวุฒินันท์  นันทะวิเชียร   ผู้จดรายงานการประชุม 

                                   นายพิชิต  เอี่ยมละออ   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


