
รายงานการประชุมประจ าเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างประจ า ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 

ครั้งที่  3/๒๕60   วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม  ๒๕60 

ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 

   
      

ผู้มาประชุม 
ข้าราชการ 
 

1.  นายสมชัย  ใจกว้าง   ต าแหน่ง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
2.  นายสิน    สุทธนู    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 

3.  นายพิชิต    เอ่ียมละออ   ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

4.  นายฐณพงศ์  อินทรแสน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

5.  นายวิสุทธิ์    จตุรลาวัลย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

6.  นายเอนก   อุปนันท์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

7.  นางสาวอุไร   ไตรเกษม   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

8.  นายวีนัส    วงศ์ขัติย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

9.  นายอัฒกาล   สินันตา   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

10.  นายวีระยุทธ วิริยาวุฒิ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
11.  นายสวัสดิ์   รมภิรันต์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
12.  นางลาวัลย์   วรรณสาร   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
13.  นายสมิทธิ์   เย็นใจ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

14.  นางสาวปณิธาน   รัตนวรรณ์          ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

15.  นางสาวดรรชนี   ปันทะลา   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
16.  นางสาววิไลพร ขันแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
17.  นางสาวไอยริณย์  ใจทิพย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
18.  นายอุดร    ค าแก้ว          ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

 

พนักงานราชการ 
1.  นางสาวอรทัย   สุริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
2.  นางสาวพัชรี   มาลา    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
3.  นางสาวณัฐวรินญา  แก้ววิมล   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
4.  นางสาวกมลลักษณ์  บุญศรี   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
5.  ว่าที่ ร.ต.หญิง วาริณี  ฟูนัน   ต าแหน่ง นิติกร 

6.  นางวิชญา    วิชัยปะ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
7.  นายวิทยา    เรียบร้อยกิจ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
8.  นางกัญญ์วรา   ทาศรี    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
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9.  นางนัทธิดาภรณ์   กระจ่างอนุวงศ์  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
10.  นางเบญจมาภรณ์  ทะเรือน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
11.  นางสาวจุฑาทิพย์  พรมขัดดุก   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
12.  นายสหวัฒน์   กาบแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 

13.  นางสาววิมลมาศ  ขันสุธรรม   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
14.  นายณัฐวิโรจน์   เตมีศักดิ ์   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์

15.  นางสาวกิตติยา ศักดิ์ณรงค์   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
16.  นางสาวกัลยาณี   เตจ๊ะ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
17.  นายวุฒินันท์   นันทะวิเชียร   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
18.  นายวรธัช   อินทรแสน   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
19.  นางสาวศิริก้อย แก้วแกมเงิน   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
20.  นางสาวกีรติญา   ไชยลังกา   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
21.  นางสาวโสละดา หะวัน    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
22.  นางธนภร  อัครมิ่งสกุล   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
23.  นางสาวชมพูนุช เครือสาร   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   

 

ลูกจ้างประจ า 
1. นายมนต์ชัย   น้อมมณี   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
1. นายยุทธ      แก้วก าเนิด   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

  
ผู้ไม่มาประชุม 

ข้าราชการ 
  

1.  นายมานพ    พยัคฆศักดิ์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 

2.  นางอ านวยพร    มากไมตรี   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 

3.  นายวิชิต    ภูกัน    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

4.  นายอาคม    โยริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

5.  นายมงคล    กันทะเตียน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

6.  นางสาวเฉลิมพร   วงศ์จักร   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

7.  นางสาวิตรี    เสือประสงค์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

8.  นางสาวศิวาพร   วังสมบัติ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

9.  นางณัฐฐยา   ค าโป่ง    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

10. นายสุเทพ    อริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

11.  นางจวงจันทร์   พิงคะสัน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
12. นายบัญญัติ   หนูเจริญ   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 

13.  นางสุภีร์    อริยะ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

14.  นางสาวกันต์ฤทัย  ก้องเกียรติธีระ  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
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15.  นางสาวยุวรี   กิยา    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

16.  นางสาวอภิรดี   อภิธนัง   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

17.  นายวิชัย  ใจใหญ่   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

18.  นางสาวธัญญรัตน์   โพธิตา   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
19.  นางสาวปุญชรัสมิ์   ค าเพียร   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
20.  นายอภิวัฒน์ พรหมวรรณ์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
 

พนักงานราชการ 
 

1.  นายธัชนนท์   ก๋าละ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
2.  นางสาวฉัตรชนก   ค าน้อย   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
3.  นางจีริสุดา    ไชยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
4.  นางสาวรัตติกาล ศรียอด   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
5.  นายสัมพันธ์  สุใจ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

6.  นางสาววาสนา สบบง    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
7.  นายกิตติไกร   ไชยเลิศ   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   

 

ลูกจ้างประจ า 
1.  นางพรรณพร     ชัยธิ    ต าแหน่ง พนักงานพิมพ์ 
2.  นายนันทกร   เชื้อเมืองพาน   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
3.  นายสมพจน์      พินิจ    ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
4.  นายสงกรานต์    ทอนช่วย   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
5.  นายบรรเลง    อ่ินค าแดง   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

 

เริ่มประชุมเวลา   09.0๐ น. 
นายสมชัย  ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม

และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. แนะน าตัวข้าราชการใหม่ 3 ราย 

1.1 นายอภิวัฒน์  พรหมวรรณ์   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
     สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 

 1.2 นางสาวปุญชรัสมิ์  ค าเพียร  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
       สังกัด กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
 1.3 นางสาวธัญญรัตน์  โพธิตา  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
       สังกัด กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 

2. ฝากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปดูแลศูนย์ ศพก.ทุกจุด ที่อยู่ในพื้นท่ีกลุ่มส่งเสริมของท่าน 
 3. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ขาดองค์ความรู้  นายฐณพงศ์  อินทรแสน ผู้อ านวยการกลุ่ม
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ส่งเสริมสหกรณ ์1 ให้ข้อเสนอแนะว่า เวลากลุ่มงานได้เข้าร่วมประชุมหรือรับนโยบายมา เช่น โครงการแปลงใหญ่, 
โครงการ ศพก. ขอให้ทางกลุ่มงานช่วยจัดประชุมชี้แจงให้องค์ความรู้แก่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ด้วย 
 4. โซล่าร์ฟาร์ม เรื่องแก้ข้อบังคับ ให้ใช้วัตถุประสงค์ข้อสุดท้าย(กิจการอื่นๆ) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง รับรองรายงานการประชมุครั้งที ่2/๒๕60 

   นายพิชิต  เอ่ียมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้น าส าเนารายงานการ
ประชุมประจ าเดือน ครั้งที่  2/๒๕60 เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ ๒๕60 ขึ้นเว็บไซด์ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
เชียงรายแล้ว ขอให้ผู้ เข้าร่วมประชุมได้เข้าไปตรวจสอบ หากมีข้อที่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไป    
เพ่ือด าเนินการแก้ไขต่อไป ในชั้นต้นถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ ไปก่อน 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/๒๕60 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ๒560 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง เพื่อทราบและพิจารณา 
 

    ๔.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  
๑. การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์  ระหว่างวันที่         

12 – 17 เมษายน 2560 
นายพิชิต  เอ่ียมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ก าหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ช่วงวันหยุดสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 - 17 เมษายน 
2560 เพื่ออ านวยความสะดวกและบริการประชาชนด้านการเดินทาง ได้แวะพักผ่อน พักรถ ระหว่างการเดินทาง
กลับบ้านช่วงวันหยุดเทศกาล และมีการจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว  สินค้าแปรรูป เพ่ือเป็นการเพ่ิม
รายได้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่  

สหกรณ์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไปออกค าสั่ง จัดสรรเจ้าหน้าที่
อยู่เวรบริการประชาชนในวันและเวลาดังกล่าว 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๒. การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด 
นายพิชิต  เอ่ียมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมใหญ่

สามัญประจ าปี 2559 มีมติแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด  โดยเพ่ิมเติมคุณสมบัติของ
ผู้สมัครเป็นสมาชิก ดังนี้ 
  “ข้อ 28 คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องมีอายุไม่เกิน 50 
ปี และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(2) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(3) เป็นผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ต่อไปนี้ 

ก. เป็นข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข. เป็นลูกจ้างประจ า สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อย
กว่าหนึ่งปี 

ค. เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
ง. เป็นพนักงานราชการสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่าแปดปี

ติดต่อกัน 
จ. เป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปีติดต่อกันและยังเป็นพนักงาน

ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรือเป็นเจ้าหน้าที่การ
ฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ฉ. เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้ว แต่ได้ลาออกหรือถูกให้ออกจากสหกรณ์ครั้ง
หลังสุด เมื่อพ้นเวลาหนึ่งปีนับจากวันลาออกหรือสองปีนับจากวันถูกให้ออกจากสหกรณ์” 
  “ข้อ 29/1 การได้เป็นสมาชิกผู้ที่คณะกรรมการด าเนินการรับเข้าเป็น สมาชิกให้ถือ
ว่าเป็นสมาชิก เมื่อได้ช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วนและช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้ว เว้นแต่ผู้เข้าเป็น
สมาชิกระหว่างเป็นสมาชิกสมทบ ซึ่งมีหุ้นและช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้ามาก่อนแล้วให้ถือว่าเป็นสมาชิก เมื่อ
คณะกรรมการด าเนินการมีมติให้รับ” 
  “ข้อ 42/3 สิทธิของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบมีสิทธิดังต่อไปนี้ 

(1) ได้รับบริการทางวิชาการจากสหกรณ ์
(2) ฝากเงินทุกประเภทได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
(3) กู้เงินจากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ 
(4) ขอรับสวัสดิการได้ตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้สวัสดิการแก่สมาชิกสมทบ 
(5) ร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์และเสดงความคิดเห็น 
(6) ได้รับเงินปันผลตามหุ้นและเงินเฉลี่ยคืน 
(7) ให้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกโดยไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมและให้ใช้หุ้นเดิม

ทั้งหมดเป็นหุ้นที่สมาชิกต้องถือ กับทั้งให้นับเวลาสมาชิกสมทบเป็นเวลาสมาชิกด้วย ในกรณีมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
ก. เป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปีติดต่อกันและยังเป็นพนักงาน

ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือเป็นพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรือเป็นเจ้าหน้าที่การ
ฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข. ระหว่างเป็นสมาชิกสมทบและมีคุณสมบัติเป็นสมาชิกตามข้อ 28(3)    
ก. ข. ค. ง. จ. และ ฉ.” 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๓. เรื่องสลากงานกาชาดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นายพิชิต  เอ่ียมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ได้จัดท าสลากบ ารุงสภากาชาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปี 2560 เพ่ือหารายได้สมทบ
ทุนบ ารุงสภากาชาดไทย โดยจ าหน่ายสลากฉบับละ 100 บาท และจัดสรรโควตาให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน 
5,000 ฉบับ โดยจ าหน่ายขาด(ไม่รับคืนสลาก) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายได้รับจัดสรร จ านวน 65 ฉบับ 
เป็นเงิน 6,500 บาท ขอให้กลุ่มงานฯ กลุ่มส่งเสริมฯ ส่งเงินค่าสลากบ ารุงสภากาชาดไทยตามจ านวนที่ได้รับ
จัดสรร ที่ห้องธุรการ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2560 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
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๔. สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
นายพิชิต  เอ่ียมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ ได้ส่งหลักเกณฑ์การให้กู้เงิน “โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560” โดยก าหนดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้และเงื่อนไขการกู้พิเศษ เพ่ือสนับสนุนให้ข้าราชการที่มีความต้องการสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยสามารถเข้าถึง
ระบบการเงิน ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้กู ้
เป็นข้าราชการ ข้าราชการทหาร ต ารวจ บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส่วน

ราชการที่มีฐานะเป็นระทรวง ทบวง กรม หรือเทียบเท่ากระทรวง ทบวง กรม หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัด
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งภายใต้พระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจฯ 

2. วัตถุประสงค์การขอกู้ 
2.1 เพ่ือซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด 
2.2 เพ่ือปลูกสร้างอาคาร หรือเพ่ือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร 
2.3 เพ่ือต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร 
2.4 เพ่ือซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส. พร้อมปลูกสร้างอาคาร 
2.5 เพ่ือไถถ่อนจ านองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น 
2.6 เพ่ือไถ่ถอนจ านองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร 
2.7 เพ่ือช าระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
2.8 เพ่ือซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพ่ือประโยชน์ในการอยู่อาศัย 

  3. วงเงินให้กู้ 
   3.1 ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร  
   3.2 เงินงวดผ่อนช าระไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินเดือนสุทธิ 
  4. ระยะเวลาการกู้ 
   ไม่น้อยกว่า 5 ปี และไม่เกิน 30 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี 
  5.อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
      ปีที่ 1 – ปีที่ 2 = MRR-3.75% ต่อปี 
   ปีที่ 3   = MRR-2.75% ต่อปี 
   ปีที่ 4   = MRR-1.75% ต่อปี 
   ปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน = MRR-1.00% ต่อปี 

6. หลักประกันในการขอกู้เงิน 
 ที่ดินพร้อมอาคารที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนด หรือ น.ส.3ก.  

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๕. การบันทึกรายงานผลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในระบบ CPD Card 
Online และ E-project 

นายพิชิต  เอ่ียมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรายงานผล 
CPD Card 
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 มีการรายงานเข้ามาสม่ าเสมอ ขาดแต่บางสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สร้างแผน
แล้วแต่ยังไม่มีรายงานผลการด าเนินงาน 
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 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 มีการรายงานเกือบครบทุกแห่ง ยกเว้นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ผู้รับผิดชอบเดิม
ลาออก ไม่มีการรายงานเข้ามาเลย 
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ไม่มีรายงาน 
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 มีการรายงานเข้ามาบ้างแต่ยังน้อยอยู่ 
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 มีการรายงานเข้ามาบ้างแต่ยังน้อยอยู่ 
  เมื่อมีการรายงานผลการส่งเสริมสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว ขอให้ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
เข้าไป Comment ด้วย เมื่อ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ Comment เรียบร้อยแล้วจะต่อด้วย ผอ.กลุ่มงาน และจบ
ด้วย สหกรณ์จังหวัด  ตั้งแต่เดือนเมษายน ขอให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปรายงานให้ได้ ร้อยละ 50 ของจ านวน
สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ทีก่ลุ่มส่งเสริมสหกรณ์รับผิดชอบอยู่ 
การรายงาน E-project 
 ระบบจะปิดทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน เราสามารถน าเข้าข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่  28 ของ
ทุกเดือน ส่วนกลุ่มเกษตรกรไม่สามารถรายงานผ่าน E-project ได้ ขอให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์รายงานผ่านมายัง
ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไปก็จะรวบรวมและรายงานให้ต่อไป 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง(SAR) ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560 
นายพิชิต  เอ่ียมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ใกล้จะถึง

ก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง(SAR) ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560 ในวันที่ 7 เมษายน 2560 
ขอให้กลุ่มที่รับผิดชอบช่วยด าเนินการด้วย ให้ประเมินถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๗. การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2560 ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดแพร่ 
นายพิชิต  เอ่ียมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ตรวจราชการ

เขตที่ 15, 16  ก าหนดการประชุมติดตามการปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดในเขตตรวจราชการที่   
15, 16 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2560 วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม
(ไอยเรศ) โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่ จังหวัดเชียงรายได้จ านวนโควต้า 19 คน  

มีเรื่องที่ต้องติดตามการปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัด ดังนี้ 
(1) แผนงาน/งบประมาณ (เฉพาะที่มีปัญหา พร้อมค าชี้แจง) และผลการเบิกจ่าย 
(2) นโยบายรัฐบาล 

(2.1) การพัฒนาสหกรณ์ชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(2.2) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินตามนโยบายรัฐบาล 
(2.3) โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพ่ิมในสังกัดสถาบันเกษตรกร(ภายใต้

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง) 
  (3) นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   (3.1) การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2560 ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   (3.2) ธนาคารสินค้าเกษตร 
   (3.3) การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร(Motor Pool) 
   (3.4) โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกร 
   (3.5) โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร 
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   (3.6) การพัฒนาสินค้าเกษตร 
   (3.7) การส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่มผู้ผลิตในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ โดยใช้เครื่องมือ 
Agri – Map 
   (3.8) โครงการตลาดเกษตรกรของสหกรณ์(Coop Market) ในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ 
   (3.9) โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
  (4) แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   (4.1) การยกระดับชั้นสหกรณ์ 
   (4.2) การช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
   (4.3) การแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
   (4.4) โครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร 
   (4.5) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ในการผลิตและการตลาดและการติดตามหนี้ค้างช าระเงินอ่ืนกลุ่มเกษตรกร(เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร วงเงิน 
1,000 ล้านบาท) 
   (4.6) โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 

    ๔.2  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 

1. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 นายสิน  สุทธนู ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาล ต้องการให้เกษตรกรได้น าแนวทางของในหลวงรัชกาล
ที ่9 มาใช้ในการด ารงค์ชีวิต เป้าหมายในจังหวัดเชียงราย 1,000 กว่าราย มีการคัดเลือกเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว 
ในส่วนของส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย รับผิดชอบในส่วนของอ าเภอเมือง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 88 ราย 
ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ต าบลห้วยสัก ทางสหกรณ์จังหวัดเชียงราย มีนโยบายให้กลุ่มจัดตั้งฯ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
แบ่งความรับผิดชอบโดยให้ดูแลเกษตรกรเป็นรายแปลง ตอนนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ การรายงานผลให้รายงาน  
ไม่เกินวันที่ 25 เมษายน 2560  

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

2. การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 นายสิน  สุทธนู ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ ก าหนดให้ทุกจังหวัดจัดส่งสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร 
เข้าประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกณฑ์การให้คะแนน 1.หลักเกณฑ์การพอประมาณ     
2.หลักเกณฑ์การมีเหตุผล  3.มีภูมิคุ้มกันในตัว  4.เงื่อนไขความรู้  เงื่อนไขคุณธรรม ระดับคะแนนประเมิน
หน่วยงานและองค์กร แบ่งเป็น 4 ด้าน 25 ตัวชี้วัด 100 คะแนน ประกอบด้วย 1.นโยบายการจัดการองค์กร    
7 ตัวชีวัด 28 คะแนน  2.งบประมาณบริหารการเงิน 5 ตัวชี้วัด 20 คะแนน  3.ด้านบุคลากร 8 ตัวชี้วัด 32 
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คะแนน  4.ด้านสัมฤทธิ์ผล 5 ตัวชี้วัด 20 คะแนน  ประเมินตัวสมาชิก 1.การลดรายจ่าย 2 ตัวชี้วัด 6 คะแนน   
2.การเพ่ิมรายได ้2 ตัวชี้วัด 6 คะแนน  3.ด้านการประหยัด 2 ตัวชี้วัด 6 คะแนน  4.ด้านการเรียนรู้ 2 ตัวชี้วัด 6 
คะแนน  5.ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2 ตัวชี้วัด 6 คะแนน  6.ด้านการเอ้ืออารีย์ต่อกัน 2 ตัวชี้วัด 6 คะแนน   
ประเภทสหกรณ์ที่จะส่งเข้าประกวด ประเภทเกษตร คือ สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จ ากัด ประเภทสหกรณ์เครดิต
ยูเนียน คือ สหกรณ์เครดิตยูเนียนบวกขอนพูนทรัพย์  จ ากัด  ประเภทประมง คือ สหกรณ์ประมงพาน จ ากัด   
หลักเกณฑ์ คือ ต้องส่งอย่างน้อย 3 สหกรณ์  ตอนนี้ทางกลุ่มจัดตั้งฯ ได้ส่งแบบประเมินคะแนนให้กับทางสหกรณ์
กรอกเรียบร้อยแล้ว ของให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบสหกรณ์ดังกล่าว ช่วยติดตามแบบประเมินส่งให้กลุ่ม
จัดตั้งฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2560 หลังจากนั้นจะต้องไปประเมินตัวสมาชิก สหกรณ์ละ 15 ราย  สหกรณ์
จังหวัดเชียงรายได้ออกค าสั่งคณะกรรมการคัดเลือก ดังนี้ 1.สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ประธานกรรมการ  2.หัวหน้า
ตรวจบัญชีสหกรณ์  กรรมการ  3.ผู้แทน ธกส. กรรมการ  4.ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-5  กรรมการ   
5.ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  กรรมการและเลขานุการ  6.นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ/กลุ่ม
จัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

                    ๔.3  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
1. ค าสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

  นางสาวเบญจมาภรณ์  ทะเรือน นักวิชาการสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า      
เกษตรแบบแปลงใหญ่มีท้ังหมด 12 แปลง อบรมไปแล้ว 12 แปลง อบรมในเรื่อง การพัฒนาธุรกิจ การเชื่อมโยงธุรกิจ 
และการท า MOU กับทางบริษัทที่เกี่ยวข้องกับแปลงใหญ่  ทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ต้องขอโทษ         
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ท่ีเข้าไปจัดอบรมในพ้ืนที่โดยไม่แจ้งให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ทราบ  สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ให้กลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ท ารายงานสรุปให้กับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่ได้ทราบด้วย 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

2. ค าสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
นางสาวเบญจมาภรณ์  ทะเรือน นักวิชาการสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ศูนย์ 

ศพก.มีทั้งหมด 18 แห่ง  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายคัดเลือกจาก 18 แห่ง เหลือ 11 แห่ง อบรมแล้ว 8 แห่ง 
ทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ต้องขอโทษกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่เข้าไปจัดอบรมในพ้ืนที่โดยไม่แจ้งให้กลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ทราบ  สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ให้ท ารายงานสรุปให้กับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่ได้ทราบด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  ๔.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
๑. การพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์(กพส.) 

นางกัญญ์วรา  ทาศรี  นักวิชาการสหกรณ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จะด าเนินการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์(กพส.) ในช่วงต้น
เดือน เมษายน 2560 ฝากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ช่วยแจ้ง สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ทราบด้วย  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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    ๔.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
๑. การช าระบัญชี  
    นางอุไร  ไตรเกษม ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

ขอให้ผู้ช าระบัญชีทุกท่านที่ได้รับมอบหมายให้ช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้ตรวจสอบว่าได้ท าถึงขั้นตอนที่
เท่าไหร่แล้ว ณ ตอนนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ถึงขั้นตอนที่ 3(ส่งงบ ม.80) แต่ส่วนใหญ่ไม่ถึงขั้นตอนที่ 3(ส่งงบ    
ม.80) 

รายช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ 2558  
1. สหกรณ์การเกษตรงิ้วพัฒนา จ ากัด  ผู้ช าระบัญชี นางสาวปราถนา  ท าทาน(ไป

บรรจุข้าราชการ) เปลี่ยนเป็น นายวิชิต  ภูกัน  ถึงข้ันตอนที ่2(รับมอบเอกสาร-ทรัพย์สิน) 
2. สหกรณ์สวนส้มดอยวาวี จ ากัด  ผู้ช าระบัญชี นายอาคม  โยริยะ  ถึงขั้นตอนที่ 5 

(อนุมัติงบที่ประชุมใหญ่/นายทะเบียน) 
3. กลุ่มเกษตรกรท านาป่าตาล  ผู้ช าระบัญชี นายวิชิต  ภูกัน  ถึงขั้นตอนที่ 2(รับมอบ

เอกสาร-ทรัพย์สิน) 
 

รายช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ 2558  
1. สหกรณ์ส้มโอเวียงแก่น จ ากัด ผู้ช าระบัญชี นายวิทยา  เรียบร้อยกิจ ถึงขั้นตอนที่ 1 

(เปิด/เผยแพร่ประกาศผู้ช าระบัญชี)  
2. สหกรณ์ยางพาราดอยหลวง ผู้ช าระบัญชี นางเพ็ญพิศ  ดิษฐแก้ว ถอนชื่อเรียบร้อย

แล้ว 
3. สหกรณ์พัฒนาสตรีป่าแดด จ ากัด  ผู้ช าระบัญชี นางสาวกันต์ฤทัย  ก้องเกียรติธีระ 

ถึงข้ันตอนที ่3 (ส่งงบ ม.80) 
4. สหกรณ์สมุนไพรอภิวัฒน์ยาไทย จ ากัด  ผู้ช าระบัญชี ผอ.อาคม  โยริยะ ถึงข้ันตอนที ่

1(เปิด/เผยแพร่ประกาศผู้ช าระบัญชี)  
5. สหกรณ์การผลิตล าไยอ าเภอป่าแดด จ ากัด  ผู้ช าระบัญชี นายอุดร  ค าแก้ว ถึง

ขั้นตอนที ่1(เปิด/เผยแพร่ประกาศผู้ช าระบัญชี)  
6. สหกรณ์บริการรถเช่าเชียงราย จ ากัด  ผู้ช าระบัญชี ยุวรี  กิยา  ถึงขั้นตอนที่ 2(รับ

มอบเอกสาร-ทรัพย์สิน) อยู่ระหว่างส่งงบผู้สอบ 
7. สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนเชียงราย จ ากัด  ผู้ช าระบัญชี ผอ.อาคม  โยริยะ ถึง

ขั้นตอนที ่3 (ส่งงบ ม.80) 
8. สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงห้วยโป่ง จ ากัด  ผู้ช าระบัญชี นายวิชัย  ใจใหญ่  

ถึงข้ันตอนที ่1(เปิด/เผยแพร่ประกาศผู้ช าระบัญชี)  
9. สหกรณ์บริการรวมพลังชุมชนบ้านห้วยก้างใหม่  หมู่ 13 จ ากัด  ผู้ช าระบัญชี 

นางสาวกันต์ฤทัย  ก้องเกียรติธีระ ถึงข้ันตอนที ่3(ส่งงบ ม.80) 
10. สหกรณ์ยางพาราเชียงของ จ ากัด  ผู้ช าระบัญชี นางสาววิมลมาศ  ขันสุธรรม ถึง

ขั้นตอนที ่1(เปิด/เผยแพร่ประกาศผู้ช าระบัญชี)  
11. สหกรณ์ยางพาราอ าเภอเวียงแก่น จ ากัด  ผู้ช าระบัญชี นางสาวกัลยาณี  เตจ๊ะ  ถึง

ขั้นตอนที ่1(เปิด/เผยแพร่ประกาศผู้ช าระบัญชี)  
12. สหกรณ์การเกษตรตุ้มรวงทอง จ ากัด  ผู้ช าระบัญชี นางสาวไอยริณย์  ใจทิพย์  ถึง

ขั้นตอนที ่1(เปิด/เผยแพร่ประกาศผู้ช าระบัญชี) ตอนนี้อยู่ระหว่างรับมอบเอกสาร 
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13. สหกรณ์การท าสวนยางเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตรเชียงแสน จ ากัด  ผู้ช าระบัญชี 
นางลาวัณย ์ วรรณสาร ถึงข้ันตอนที ่1(เปิด/เผยแพร่ประกาศผู้ช าระบัญชี) ตอนนี้ติดต่อรับมอบเอกสารไม่ได้เพราะ
ไม่รู้เอกสารอยู่ท่ีใคร และยังไม่ได้ไปแจ้งความ 

14. กลุ่มเกษตรกรท าสวนต าบลป่าสัก ผู้ช าระบัญชี นางลาวัณย ์ วรรณสาร ถึงข้ันตอน
ที ่2(รับมอบเอกสาร-ทรัพย์สิน) 

15. กลุ่มเกษตรกรท านาต าบลศรีดอนมูล   ผู้ช าระบัญชี นางลาวัณย์  วรรณสาร ถึง
ขั้นตอนที ่2(รับมอบเอกสาร-ทรัพย์สิน) 

16. กลุ่มเกษตกรกรท านาสันทรายมูล  ผู้ช าระบัญชี นางลาวัณย์  วรรณสาร  ถึง
ขั้นตอนที ่2(รับมอบเอกสาร-ทรัพย์สิน)  

17. กลุ่มเกษตรกรท าสวนเจดีย์หลวง  ผู้ช าระบัญชี นางสาวอภิรดี  อภิธนัง  ถึง
ขั้นตอนที ่5 (อนุมัติงบที่ประชุมใหญ่/นายทะเบียน) 

 
รายช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ 2560 
1. สหกรณ์หอมแดงเมืองเทิง จ ากัด  ผู้ช าระบัญชี นายสุเทพ  อริยะ  ถึงขั้นตอนที่ 1 

(เปิด/เผยแพร่ประกาศผู้ช าระบัญชี)  
2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งอ่างพัฒนา จ ากัด  ผู้ช าระบัญชี นายวีนัส  วงศ์ขัติย์  

ถึงข้ันตอนที ่1(เปิด/เผยแพร่ประกาศผู้ช าระบัญชี)  
3. สหกรณ์การเกษตรเวียงเชียงรุ้ง จ ากัด  ผู้ช าระบัญชี นางสาวดรรชนี ปันทะลา  ถึง

ขั้นตอนที ่1(เปิด/เผยแพร่ประกาศผู้ช าระบัญชี)  
4. สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนเชียงราย จ ากัด  ผู้ช าระบัญชี นาสาวิตรี  เสือประสงค์  ถึง

ขั้นตอนที ่3 (ส่งงบ ม.80) 
5. สหกรณ์ผู้เพาะเห็ดเวียงป่าเป้า จ ากัด  ผู้ช าระบัญชี นายอัฒกาล  สิตานัน  ถึง

ขั้นตอนที ่1(เปิด/เผยแพร่ประกาศผู้ช าระบัญชี)  
6. สหกรณ์ล าไยเมืองพาน จ ากัด  ผู้ช าระบัญชี นางสาวกันต์ฤทัย ก้องเกียรติธีระ  ถึง

ขั้นตอนที ่1(เปิด/เผยแพร่ประกาศผู้ช าระบัญชี)  
7. สหกรณ์พัฒนาสตรีเมืองพาน จ ากัด  ผู้ช าระบัญชี นางสาวกันต์ฤทัย ก้องเกียรติธีระ  

ถึงข้ันตอนที ่1(เปิด/เผยแพร่ประกาศผู้ช าระบัญชี)  
8.กลุ่มเกษตรกรท านาเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง  ผู้ช าระบัญชี นายวีนัส  วงศ์ขัติย์  ถึง

ขั้นตอนที ่1(เปิด/เผยแพร่ประกาศผู้ช าระบัญชี)  
9. กลุ่มเกษตรกรท านาห้วยซ้อ อ าเภอเชียงของ ผู้ช าระบัญชี นางสาววิมลมาศ        

ขันสุธรรม  ถึงข้ันตอนที ่1(เปิด/เผยแพร่ประกาศผู้ช าระบัญชี)  
10. กลุ่มเกษตรกรท านาสันทรายงาม อ าเภอเทิง  ผู้ช าระบัญชี นายสุเทพ  อริยะ  ถึง

ขั้นตอนที ่1(เปิด/เผยแพร่ประกาศผู้ช าระบัญชี)  
11. กลุ่มเกษตรกรท านาป่างิ้ว อ าเภอเวียงป่าเป้า  ผู้ช าระบัญชี นายอัฒกาล  สินันตา  

ถึงข้ันตอนที ่1(เปิด/เผยแพร่ประกาศผู้ช าระบัญชี)  
12. กลุ่มเกษตรกรท าสวนเวียง อ าเภอเทิง  ผู้ช าระบัญชี นายสุเทพ  อริยะ  ถึงขั้นตอน

ที ่1(เปิด/เผยแพร่ประกาศผู้ช าระบัญชี)  
13. กลุ่มเกษตรกรท านาสันต้นเปา อ าเภอเมือง  ผู้ช าระบัญชี นายสวัสดิ์  รมภิรันต์  

ถึงข้ันตอนที ่1(เปิด/เผยแพร่ประกาศผู้ช าระบัญชี)  
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14. กลุ่มเกษตรกรท านาแม่สาย อ าเภอแม่สาย  ผู้ช าระบัญชี นางเพ็ญพิศ  ดิษฐแก้ว  
ถึงขั้นตอนที่ 1(เปิด/เผยแพร่ประกาศผู้ช าระบัญชี) เปลี่ยนผู้ช าระบัญชีเป็น นางสาวอภิรดี  อภิธนัง นักวิชาการ
สหกรณ์ปฎิบัติการ เนื่องจาก นางเพ็ญพิศ  ดิษฐแก้ว นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ได้ลาออก 

15. กลุ่มเกษตกรสกย.ยางพาราธารน้ าใส  อ าเภอดอยหลวง  ผู้ ช าระบัญชี        
นางสาวโสละดา  หะวัน  ถึงข้ันตอนที ่1(เปิด/เผยแพร่ประกาศผู้ช าระบัญชี)  

16. กลุ่มเกษตกรท านาดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว  ผู้ช าระบัญชี นางสุภีร์  อริยะ  ถึง
ขั้นตอนที ่1(เปิด/เผยแพร่ประกาศผู้ช าระบัญชี)  

17. กลุ่มเกษตรกรท าสวนโป่งงาม อ าเภอแม่สาย  ผู้ช าระบัญชี นางเพ็ญพิศ  ดิษฐแก้ว  
ถึงขั้นตอนที่ 1(เปิด/เผยแพร่ประกาศผู้ช าระบัญชี) เปลี่ยนผู้ช าระบัญชีเป็น นางสาวอภิรดี  อภิธนัง นักวิชาการ
สหกรณ์ปฎิบัติการ เนื่องจาก นางเพ็ญพิศ  ดิษฐแก้ว นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ได้ลาออก 

ขอให้ผู้ช าระบัญชีสหกรณ์ช่วยรายงานความคลื่อนไหวเข้ามายังกลุ่มตรวจการสหกรณ์
ทราบด้วย กรณีผู้ช าระบัญชีไม่ด าเนินการช าระบัญชีไม่เสร็จสิ้น แต่ต้องโยกตัวหรือเกษียณอายุราชการ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายเงินเป็นรายๆ ไป 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
๔.๖ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ – ๕ 
 

      ๔.๖.๑ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ 
     1. นายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ ์
        นายฐณพงศ์  อินทรแสน  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แจ้งให้ที่

ประชุมทราบว่า เนื่องจากมีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ออกมา ทางเรายังไม่ได้รับหนังสือเวียน แต่ทางสหกรณ์
รับทราบเรื่องระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์เรียบร้อยแล้วเพราะทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีหนังสือเวียนถึงสหกรณ์ 
ทางสหกรณ์ได้ถามไปยังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่า เกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการต้องแก้ไขข้อบังคับหรือไม่ ทางกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์บอกว่าต้องแก้ไขข้อบังคับ ปรากฎว่าม ีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จ ากัด ได้ท าเรื่องขอแก้ไข
ข้อบังคับเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการเข้ามา จึงขอเรียนปรึกษาผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการปฎิบัติให้ถูกต้อง
และเหมือนกัน ว่าต้องแก้ไขหรือไม่ต้องแก้ไขข้อบังคับ นางสาวอุไร  ไตรเกษม ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
ชี้แจงว่า เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์จะด าเนินการแก้ไขอะไรก็ตาม เราต้องถือปฎิบัติตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด ในกรณีของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จ ากัด ได้น าระเบียบข้อบังคับไปเพ่ิมในข้อรายละเอียด
ปลีกย้อยในข้อบังคับทั้งหมด เพราะฉะนั้นกรณีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จ ากัด ต้องแก้ตามระเบียบใหม่ของ
นายทะเบียนสหกรณ ์

   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 2.ค่าบ ารงุสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
       นายฐณพงศ์  อินทรแสน  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แจ้งให้ที่

ประชุมทราบว่า  ตามกฏกระทรวงที่อ้างถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกกฏกระทรวง
ก าหนดอัตราค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 25 มกราคม 2560 ตามความใน
พระราชบัญญัติสหกรณ ์พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดดังนี้ "ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ให้จัดสรรจากก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ในอัตราร้อยละหนึ่งของก าไรสุทธิ  แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท"   แต่ใน
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ข้อบังคับเดิมให้ตามกฎกระทรวงแต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ ทางสหกรณ์ถามมาว่าถ้าจะแก้ไขโดยการตัดค า
ว่า "แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ" ออก จะได้หรือไม่  นางสาวอุไร  ไตรเกษม ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการ
สหกรณ ์ชี้แจงว่า ให้ใส่ตามกฎกระทรวงก าหนด 

 

   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. เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 
 

  ปิดประชุมเวลา 12.20 น. 
                       นายวุฒินันท์  นันทะวิเชียร   ผู้จดรายงานการประชุม 

                                   นายพิชิต  เอี่ยมละออ   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


