
รายงานการประชุมประจ าเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างประจ า ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 

ครั้งที่  4/๒๕60   วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม  ๒๕60 

ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 

   
      

ผู้มาประชุม 
ข้าราชการ 
 

1.  นายสมชัย  ใจกว้าง   ต าแหน่ง สหกรณจ์ังหวัดเชียงราย 
2.  นางอ านวยพร    มากไมตรี   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 

3.  นายพิชิต    เอ่ียมละออ   ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

4.  นายวีนัส    วงศ์ขัติย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

5. นายวิชิต    ภูกัน    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

6.  นายอาคม    โยริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

7.  นายมงคล    กันทะเตียน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

8.  นางสาวเฉลิมพร   วงศ์จักร   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

9.  นางสาวศิวาพร   วังสมบัติ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

10.  นางณัฐฐยา   ค าโป่ง    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

11.  นางจวงจันทร์   พิงคะสัน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

12.  นายวีระยุทธ วิริยาวุฒิ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
13.  นายสวัสดิ์   รมภิรันต์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
14.  นางลาวัลย์   วรรณสาร   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
15.  นายสมิทธิ์   เย็นใจ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

16.  นางสาวธัญญรัตน์   โพธิตา   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

17.  นายอภิวัฒน์ พรหมวรรณ์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

18.  นางสาววิไลพร ขันแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

 

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 



 2 

9.  นางนัทธิดาภรณ์   กระจ่างอนุวงศ์  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
10.  นางเบญจมาภรณ์  ทะเรือน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ ์

11.  นายสหวัฒน์   กาบแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 

12.  นายณัฐวิโรจน์   เตมีศักดิ ์   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
13.  นางสาวกิตติยา ศักดิ์ณรงค์   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
14.  นายกิตติไกร   ไชยเลิศ   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
15.  นางจีริสุดา   ไชยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
16.  นางสาวรัตติกาล ศรียอด   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
17.  นายสัมพันธ์ สุใจ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

18.  นายวุฒินันท์   นันทะวิเชียร   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

19.  นายวรธัช   อินทรแสน   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
20.  นางสาวศิริก้อย แก้วแกมเงิน   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
21.  นางสาวกีรติญา   ไชยลังกา   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
22.  นางธนภร  อัครมิ่งสกุล   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

 
ลูกจ้างประจ า 

1. นายมนต์ชัย   น้อมมณี   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
 

ผู้ไม่มาประชมุ 
ข้าราชการ 

  
1.  นายมานพ    พยัคฆศักดิ์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 

2.  นายสิน    สุทธนู    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 

3.  นายฐณพงศ์  อินทรแสน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

4.  นายวิสุทธิ์    จตุรลาวัลย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

5.  นายเอนก   อุปนันท์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

6.  นางสาวอุไร   ไตรเกษม   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

7.  นายอัฒกาล   สินันตา   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

8.  นางสาวิตรี    เสือประสงค์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

9.  นายสุเทพ    อริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

10.  นายบัญญัติ   หนูเจริญ   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 

11.  นายอุดร    ค าแก้ว          ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

12.  นางสุภีร์    อริยะ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

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

15.  นางสาวอภิรดี   อภิธนัง   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
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16.  นายวิชัย  ใจใหญ่   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

17.  นางสาวดรรชนี   ปันทะลา   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

18.  นางสาวไอยริณย์  ใจทิพย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

19.  นางสาวปุญชรัสมิ์   ค าเพียร   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

 

พนักงานราชการ 
 

1.  นายธัชนนท์   ก๋าละ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
2.  นางสาวฉัตรชนก   ค าน้อย   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ ์

3.  นางสาววาสนา สบบง    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
4.  นางสาวสุภาภรณ์ ธิชาญ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
5.  นางสาวกัลยาณี   เตจ๊ะ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
6.  นางสาวโสละดา หะวัน    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
7.  นางสาวชมพูนุช เครือสาร   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 
6.  นายยุทธ      แก้วก าเนิด   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

 

เริ่มประชุมเวลา   09.0๐ น. 
นายสมชัย  ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม

และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. แนะน าตัวพนักงานราชการใหม่ 1  ราย 

1.1 นางสาวสุภาภรณ์  ธิชาญ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
     สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 

2. นายเสนอ  ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เชิญร่วมท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือ
การศึกษา ณ วัดแจ้งวรวิหาร ต าบลท่าวัง อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 
2560 ร่วมท าบุญได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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3. โครงการ Solar Farm กับสหกรณ์ภาคการเกษตร  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีค าแนะน า
โครงการโซล่าฟาร์มกับสหกรณ์ภาคการเกษตรกรระยะที่ 2 พ.ศ.2560 ซึ่งตีความจากประกาศ กกพ. มี
ข้อผิดพลาดมากมายซึ่งสร้างปัญหาความสับสนให้สหกรณ์ภาคการเกษตรจ านวนมาก โดยทางมูลนิธิลดโลกร้อนขอ
ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 

1. จากการที่กรมส่งเสริมจังหวัดได้ตีความโครงการโซล่าฟาร์ม จากประกาศ กกพ.
ว่าถ้าสหกรณ์ภาคการเกษตรใดประชุมใหญ่วสามัญ ก่อนประกาศ กกพ.จะเข้าร่วมโครงการไม่ได้ ต้องจัดประชุม
ใหญ่วิสามัญใหม่ ทางบอร์ดมูลนิธิได้ ประสานโดยตรงกับบอร์ด กกพ.สอบถามเรื่องนี้ ซึ่งได้ค าตอบแล้วว่า ทาง
สหกรณ์ใดจะประชุมใหญ่วิสามัญก่นหรือหลังการประกาศ กกพ.(28 เมษายน 2560) ก็สามารถมีคุณสมบัติเข้า
ร่วมโครงการได้ และสามารถระบุชื่อผู้สนับสนุนได้ ไม่ผิดระเบียบ กกพ.แต่อย่งใด 

2. ส าหรับมาตรรฐานเกรดของสหกรณ์สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทั้งเกรด A,B, 
และ C อนึ่งเมื่อระยะที่ 1 สหกรณ์บางปะหัน จ.อยุธยา เป็นเกรด C ตอนนี้ได้ขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าเรียบร้อย
แล้ว 

- ทางมูลนิธิหวังว่าหน่วยงานจะได้ทบทวนค าแนะน าใหม่เพราะการแนะน า
แบบผิดๆ จากการตีความเองอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ภาคการเกษตร ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วม
โครงการได ้

- จากแหล่งข่าวยืนยันว่า ข้าราชการสหกรณ์จังหวัดได้แทรกแซงสหกรณ์ภาค
การเกษตรโดยการแนะน าบริษัทพวกพ้องตัวเองเข้ามา สหกรณ์ใดเลือกผู้สนับสนุนไม่ตรงกับบริษัทพวกตัวเองก็
กลั่นแกล้งไม่ออกใบรับรองมาตรฐานให้ 

- ขอความกรุณาช่วยตรวจสอบพฤติกรรมข้าราชการในสหกรณ์ของท่านให้มี 
ธรรมาธิบาลของข้าราชการที่ดี  

- ทางมูลนิธิลดโลกร้อน ได้ร้องเรียน เรื่องนี้ไปที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด และศูนย์ด ารงธรรมด้วย และจะมีการน าเรื่องนี้ไปน าเสนอ ฯพณฯนายก เพื่อรับทราบต่อไป 

4. ให้หน่วยงานจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ 
บดินทรเทพวรางกูล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฏาคม 2560 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
โครงการตามพระราชด าริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูล เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไป ได้ทราบ ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2560 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
1. การช าระบัญชี 
 นางสาวธัญญรัตน์  โพธิตา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า     

ความเคลื่อนไหวการช าระบัญชี ณ ปัจจุบัน มีอยู่ 1 สหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนเชียงราย จ ากัด ถึง
ขั้นตอนที ่5 นอกนั้นยังไม่มีการเคลื่อนไหว ฝากผู้ช าระบัญชีช่วยติดตามและรายงานด้วย 

นายวิชิต  ภูกัน นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ชี้แจงว่า สหกรณ์การเกษตรงิ้วพัฒนา 
จ ากัด ส่งงบ ม.80 เรียบร้อยแล้ว  กลุ่มเกษตรกรท านาป่าตาล ตั้งเป้าไว้เดือน กรกฏาคม 2560  สหกรณ์
การเกษตรตุ้มรวงทอง จ ากัด ส่งงบ ม.80 เรียบร้อยแล้ว สหกรณ์ยางพาราอ าเภอเวียงแก่น จ ากัด รับมอบ
ทรัพย์สินวันที่ 23 พฤษถาคม 2560  สหกรณ์การเกษตรขุนตาล จ ากัด นัดประธานส่งมอบทรัพย์สินต้นเดือน 
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มิถุนายน 2560  สหกรณ์ส้มโอเวียงแก่น จ ากัด เปลี่ยนผู้ช าระบัญชี จากเดิมเป็น นายวิทยา  เรียบร้อยกิจ เป็น 
นายวิชิต ภูกัน 

2. ตรวจการสหกรณ์ 
นางสาวธัญญรัตน์  โพธิตา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า แนว

ทางการตรวจการสหกรณ์ ให้ใช้แบบตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 28/2559 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 ใน
การออกตรวจการสหกรณใ์นแต่ละครั้ง  ทางกลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้ท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มทราบเรียบร้อยแล้ว 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่3/๒๕60  

   นายพิชิต  เอ่ียมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้น าส าเนารายงานการ
ประชุมประจ าเดือน ครั้งที่  3/๒๕60 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม ๒๕60 ขึ้นเว็บไซด์ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
เชียงรายแล้ว ขอให้ผู้ เข้าร่วมประชุมได้เข้าไปตรวจสอบ หากมีข้อที่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไป    
เพ่ือด าเนินการแก้ไขต่อไป ในชั้นต้นถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ ไปก่อน 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/๒๕60 วันที่ 24 มีนาคม ๒560 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง เพื่อทราบและพิจารณา 
 

    ๔.1 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
๑. แนวทางการก าหนดข้อบังคับเก่ียวกับผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

ว่าที่ รต.หญิงวาริณี  ฟูนัน  นิติกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ถ้ามีการแก้ไขข้อบังคับ
ในเรื่องของผู้ตรวจสอบกิจการ ถ้าเป็นหัวข้อใหญ่ๆ ต้องการแก้ไขบางข้อซึ่งเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการ อาทิ เช่น
ต้องการแก้ไขข้อที ่90 ก็ให้เพิ่ม เป็น 90/1  90/2 ไปเรื่อยๆ เพ่ือไม่ให้กระทบในข้ออ่ืนๆ ส าหรับสหกรณ์ที่มีการ
แก้ไขข้อบังคับใหม่ สามารถยกในเรื่องระเบียบของผู้ตรวจสอบกิจการเข้าไปใส่ทั้งหมดได้เลย  ทางกลุ่มตรวจการ
สหกรณ์ได้ท าหนังสือเวียนแจ้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 5 เรียบร้อยแล้ว 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 

๒. ตอบแบบสอบถามการให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฏหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

    นางสาวธัญญรัตน์  โพธิตา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
กรมส่งเสริมสหกรณ ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และส านักงาน ปปง. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินผ่านกิจกรรมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เพ่ือให้การด าเนินการตาม
กฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฏหมายว่าด้วยการป้องกันการปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพท าลายล้างสูง  ทางกลุ่มได้ท า
หนังสือเวียนแจ้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 5 เรียบร้อยแล้ว ขอให้ทางกลุ่มส่งเสริมตอบแบบสอบถาม และส่ง
คืนกลับมายังกลุ่มตรวจการสหกรณ์ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เพ่ือจะได้รวบรวมส่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3. การเบิกค่าใช้จ่ายในการช าระบัญชี 
นางสาวธัญญรัตน์  โพธิตา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 

ขั้นตอนการช าระบัญชีมีทั้งหมด 10 ขั้นตอน ส าหรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการช าระบัญชี เห็นควรให้ที่ประชุม
ร่วมกันพิจารณาว่าควรจะด าเนินการถึงข้ันตอนใดถึงจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการช าระบัญชีได้ 

มติที่ประชุม การเบิกค่าใช้จ่ายในการช าระบัญชี ให้ผู้ช าระบัญชีด าเนินการช าระบัญชี    
ให้แล้วเสร็จถึงขั้นตอนที่ 8 ผู้ช าระบัญชีรับรองงบตามมาตรา 87 
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    ๔.2  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 

1. ฝ่ายชะลอน้ า 
 นายสมิทธิ์  เย็นใจ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางกลุ่ม

จัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้าส ารวจพื้นที่เพ่ือสร้างฝ่ายชะลอน้ า ในพ้ืนที่ ห้วยน้ าขุ่น ห้วยน้ ากืน ถ้าได้ข้อสรุปจะ
น าแจ้งในที่ประชุมทราบอีกครั้ง 

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
2. วันสหกรณ์นักเรียน 7 มิ.ย.  ณ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 

 นายสมิทธิ์  เย็นใจ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ในวันที่ 
7 มิถุนายน 2560 เป็นวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน สถานที่จัดงาน คือ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)    มี
ผู้เข้าร่วมงาน 250 คน กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ คือ ประกวดร้องเพลง  การตีกลองสะบัดชัย 1 ชุด   การ
ฟ้อนนาฎศีล ล้านนา 1 ชุด  ดนตรีโฟล์คซอง ส าหรับปีนี้ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่มีแบบแผนในการจัดงานมาให้ 
ให้ทางส านักงานสหกรณ์จังหวัดด าเนินการให้เหมือนกับปีที่ผ่านๆ มา ในส่วนคณะท างานจะมีการนัดประชุมอีกครั้ง
หนึ่งว่า  

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
   

3. แบบส ารวจข้อมูลผู้ท าบัญชี 
  นายสมิทธิ์  เย็นใจ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝากกลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ช่วยตรวจสอบความถูกต้องด้วยว่า รายชื่อผู้ท าบัญชีถูกต้องตามที่แจ้งไว้หรือไม่ ก าหนดส่งภายใน
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

4. ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ.ใหม ่ 
  นายสมิทธิ์  เย็นใจ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอเชิญ
เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ.ใหม่ ผ่านระบบ Video Conference ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 
09.00 น - 16.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 
คน 
 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 

                    ๔.3  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
1. โครงการจัดงาน สหกรณ์ไทย ร่วมใจเกษตรกร 

  นางจวงจันทร์  พิงคะสัน นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  กรม
ส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินงบประมาณ จ านวน 80,000 บาท เพ่ือท าโครงการจัดงาน สหกรณ์ไทย ร่วมใจเกษตรกร  
จ านวน 8 แห่ง ๆ ละ 10,000 บาท ขอให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์กรอกแบบตอบรับกลับมายังกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
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ธุรกิจทราบด้วยว่าทางกลุ่มส่งเสริมยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการจัดงาน สหกรณ์ไทย ร่วมใจเกษตรกร  ตอนนี้มีอยู่ 2 กลุ่ม
ฯ ที่ส่งกลับมา ยังขาดอีก 3 กลุ่มฯ ขอให้ส่งภายในวันจันทร์ที ่12 พฤษภาคม 2560 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

2. GAP ข้าว 800 ราย 
  นางสาวณัฐฐยา  ค าโป่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า   
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย จะด าเนินการอบรมเรื่องข้าวให้กับสมาชิกสหกรณ์ เป้าหมาย จ านวน 800 ราย วันที ่
24 พฤษภาคม 2560 จัดที ่สหกรณ์การเกษตรเทิง จ ากัด  วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 จัดที ่สหกรณ์การเกษตรพาน 
จ ากัด  วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 จัดที่ สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด  ฝากเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
ติดตามเรื่องนี้ด้วย 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  ๔.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
๑. ธรรมาภิบาล สีขาว 

   นางสาวเฉลิมพร  มากไมตรี  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับนโยบายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ให้เห็นความส าคัญในการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบได้ด าเนินการ 1.แต่งตั้งคณะท างานก าหนดเกณ์์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล  2.ศึกษา
หลักเกณ์์ธรรมาภิบาลของหน่วยงานต่างๆ อาทิ เช่น SCG การประปานครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และ
ส านักงาน ก.พ.ร.  ได้ข้อสรุปโดยน าหลักเกณ์์ของส านักงาน ก.พ.ร. มาใช้เป็นแนวทางประเมิน เนื่องจากว่าเป็น
หลักเกณ์์ที่มีขั้นตอนการประเมินที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม โดยปรับความเป็นสหกรณ์เข้าไปในแต่ละหลักเพ่ือให้
เหมาะสม ซ่ึง ก.พ.ร. ประกอบด้วย 9 หลัก เกณ์์การพิจารณา 42 ข้อ  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ปรับลดเพ่ือความ
เหมาะสมเหลือ 37 ข้อ  หลักเกณ์์เดิม มีอยู่  6 ข้อ หลักเกณ์์ใหม่เ พ่ิมเป็น 9 ข้อ คือ 1.ประสิทธิผล             
2.ประสิทธิภาพ  3.การตอบสนอง 4.ภาระรับผิดชอบ  5.ความโปร่งใส  6.การมีส่วนร่วม  7.การมอบอ านาจ    
8.นิติธรรม  9.ความเสมอภาค   พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์ได้แก่ 1.ทุจริต  ตัดคะแนน 30 คะแนน              2.
ข้อบกพร่องทางการบัญชี ตัดคะแนน 10 คะแนน 3.การกระท านอกกรอบวัตถุประสงค์ ตัดคะแนน 10 คะแนน 
4.พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ตัดคะแนน 10 คะแนน รวมตัดคะแนนทั้งสิ้น 60 คะแนน  ระดับ
คะแนนสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล คะแนนในแต่ละหลัก ระดับคะแนนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  คะแนน
รวมกันทุกหลัก ระดับคะแนนต้องได้ร้อยละ 85 ขึ้นไป   ในปี 2560 จะประเมินอยู่ 4 หมวด คือ หลักภาระ
รับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักนิติธรรม  ในส่วนที่เหลือ คือ หลักประสิทธิผล     หลัก
ประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักการมอบอ านาจ หลักความเสมอภาค จะด าเนินการประเมินใน        ปี 
2561  โครงสร้างและหน้าที่ของคณะท างาน/คณะกรรมการ 1.คณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาลระดับจังหวัด 
ประกอบด้วย สหกรณ์จังหวัด และข้าราชการในทุกกลุ่มงาน มีหน้าที่ 1.รับทราบเกณ์์ประเมินฯ 2.ตรวจประเมิน
สหกรณ์ตามเกณ์์ครั้งที่  1 3. พิจารณาให้ความเห็นในการปรับปรุงสหกรณ์  และมอบหมายผู้รับผิดชอบ          
4. ติดตามผลการด าเนินงาน ให้ปรับปรุงพัฒนาดีขึ้น  2. คณะท างานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับจังหวัด 
ประกอบด้วย สหกรณ์จังหวัด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ธกส. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ
อาจารย์จากสถาบันการศึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ มีหน้าที่ 1. รับทราบเกณ์์ประเมินฯ 2. ตรวจประเมินสหกรณ์
ตามเกณ์์และรายงานผลการตรวจประเมิน  3. คณะกรรมการตรวจการประเมินจากส่วนกลาง ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มีหน้าที่ ตรวจการประเมินสหกรณ์ตามเกณ์์ฯ และรายงานผล 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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  2. เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์(กพส) 
  นางอ านวยพร  มากไมตรี  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ แจ้งให้ที่ประชุม

ทราบว่า 1. ฝากทางกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ในช่วงนี้จะมีการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้ามีคณะกรรมการใหม่มา
บริหาร ขอให้ท าค้ าประกันเพ่ิมด้วย    2. ตอนนี้ทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ได้ท า
หนังสือถึงกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องส ารวจความต้องการเงินกู้ กพส.งบปกติ ปี 2561 ฝากเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ติดตามเรื่องนี้ด้วย 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 

    ๔.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป  
๑. การพิจารณาก าหนดวันหยุดราชการประจ าปีเพิ่ม 

นายพิชิต  เอ่ียมละออ หวัหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก าหนดให้เป็นวันหยุดราชการประจ าปี อีก 2 วัน 
ได้แก่ 

วันที่ 28 กรกฎาคม เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

วันที่ 13 ตุลาคม เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2500 (เรื่อง ประกาศก าหนดเวลา
ท างานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2500) ในส่วนที่ก าหนดให้วันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปีเป็น
วันหยุดราชการ 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจ าปี 2560 
นายพิชิต  เอ่ียมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สหกรณ์จังหวัด

เชียงราย เป็นกรรมการ คณะที่ 2.8 รับผิดชอบการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 15 และ เขต
ตรวจราชการที่ 16 และให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายต้องส่งนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น จ านวน 1 คน และ
สนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น จ านวน 1 คน 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๓. ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดตอบแบบส ารวจ
ความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 

นายพิชิต  เอ่ียมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จังหวัดเชียงราย 
ขอความร่วมมือ ให้ข้าราชการ และพนักงานราชการทุกคน เข้าไปกรอกแบบส ารวจความผูกพันของบุคลากร
ภาครัฐผ่านทาง ออนไลน์  ระหว่างวันที่ 8 - 19 พฤษภาคม 2560 ตามเป้าหมายขั้นต่ าการส ารวจ ดังนี้ 

1. ประเภทบริหารอ านวยการ จ านวน 1 คน 
- สหกรณ์จังหวัดเชียงราย 

2. ประเภทวิชาการ จ านวน 8 คน 
- หัวหน้าฝ่ายบริหาร และข้าราชการในฝ่าย จ านวน 2 คน 



 9 

- ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและข้าราชการในระดับช านาญการ จ านวน 
6 คน 

3. ประเภททั่วไป จ านวน 2 คน  
- ข้าราชการต าแหน่งอาวุโส (1.นางสุภีร์  อริยะ 2.นายบัญญัติ  หนูเจริญ) 

4. พนักงานราชการทกุคน 
เวปไซต์ส านักงาน ก.พ.ร. http://www.opdc.go.th > แบบส ารวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ (แบนเนอร์
ด้านขวามือ) 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๔. การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
นายพิชิต  เอ่ียมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะรัฐมนตรี

ได้มีมติเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ให้มีการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมขึ้นในอ าเภอ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งศูนย์
ด ารงธรรมขึ้นในอ าเภอและให้ส่วนราชการที่กี่ยวข้องให้ความร่วมมือและช่วยเหลือนายอ าเภอในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนที่มีสาเหตุจากการร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและทันต่อ
สถานการณ ์

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๕. ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง 
นายพิชิต  เอ่ียมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จังหวัดเชียงราย

ขอความร่วมมือส่วนราชการในการก ากับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการใช้รถส่วนกลางที่อยู่ในความควบคุมและ
รับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้การใช้รถส่วนกลางของส่วนราชการเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ โดย
ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ 

(1) ก ากับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการใช้รถส่วนกลางที่อยู่ ในความควบคุมและ
รับผิดชอบให้น าไปใช้เพ่ือกิจการอันเป็นส่วนรวมของส่วนราชการ หรือเพ่ือประโยชน์ ของทางราชการตาม
หลักเกณ์์ที่ส่วนราชการเจ้าของรถนั้นก าหนดขึ้นเท่านั้น เพ่ือมิให้มีข้าราชการในสังกัดที่มิได้ด ารงต าแหน่งที่มีรถ
ประจ าต าแหน่งน ารถส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจ าต าแหน่ง 

(2) ตรวจสอบใบอนุญาตขอใช้รถส่วนกลางตามแบบ 3 ท้ายระเบียบฯ โดย
เปรียบเทียบกับหลักฐานการใช้รถส่วนกลางตามแบบ 4 ท้ายระเบียบฯ ว่าพนักงานขับรถได้ลงรายการตามความ
เป็นจริงหรือไม่และถูกต้องตรงตามหลักฐานการเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิงของส่วนกลางหรือไม่ เพ่ือเป็นหลักฐานการน า
รถส่วนกลางไปใช้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของส่วนราชการ หรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการตามหลักเกณ์์ที่
ส่วนราชการเจ้าของรถก าหนดขึ้น 

(3) ในการขออนุญาตให้น ารถส่วนกลางไปเก็บรักษาที่ อ่ืนเป็นการชั่วคราวอัน
เนื่องมาจากส่วนราชการไม่มีสถานที่เก็บรักษาให้ปลอดภัยอย่างเพียงพอ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษา
รถส่วนกลางจัดท ารายงานการขออนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลความจ าเป็นและรายละเอียดของสถานที่ที่จะน ารถ
ส่วนกลางไปเก็บรักษาซึ่งแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า มีความปลอดภัยเพียงพอ เสนอประกอบการพิจารณาของผู้
มีอ านาจอนุญาตด้วยทุกครั้ง และเมื่อได้รับการอนุญาตแล้ว ให้ส่วนราชการรายงานผู้รักษาการตามระเบียบฯ และ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วยตามนับระเนียบฯ ข้อ 16 ทวิ 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

http://www.opdc.go.th/
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๔.๖ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ – ๕ 
 

      ๔.๖.๑ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ 
     -ไม่มี- 

 

      ๔.๖.๒ กลุม่ส่งเสริมสหกรณ์ 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 16.40 น. 
                       นายวุฒินันท์  นันทะวิเชียร   ผู้จดรายงานการประชุม 

                                   นายพิชิต  เอี่ยมละออ   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


