
รายงานการประชุมประจ าเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างประจ า ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 

คร้ังท่ี  5/๒๕60   วันศุกร์ท่ี 2 มิถุนายน ๒๕60 
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.  นายอาคม    โยริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

9.  นายมงคล    กันทะเตียน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

10.  นายวีระยุทธ วิริยาวุฒิ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

11.  นายสวัสด์ิ   รมภิรันต์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

12.  นายสมิทธิ์   เย็นใจ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

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

15.  นายวิชัย  ใจใหญ่   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

16.  นางสาวดรรชนี   ปันทะลา   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
17.  นางสาววิไลพร ขันแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
18.  นางสาวไอยริณย์  ใจทิพย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
19.  นายบัญญัติ   หนูเจริญ   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 

20.  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.  นายธัชนนท์   ก๋าละ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
6.  นางวิชญา    วิชัยปะ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
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7.  นายวิทยา    เรียบร้อยกิจ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
8.  นางนัทธิดาภรณ์   กระจ่างอนุวงศ์  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
9.  นางเบญจมาภรณ์  ทะเรือน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
1.  นางสาวฉัตรชนก   ค าน้อย   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
2.  นางจีริสุดา    ไชยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
3. นายสหวัฒน์   กาบแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
4.  นางสาวรัตติกาล ศรียอด   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
5.  นายสัมพันธ์  สุใจ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

6.  นายวุฒินันท์   นันทะวิเชียร   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

7.  นางสาวศิริก้อย แก้วแกมเงิน   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
8.   นายสงกรานต์   สุวรรณการ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
9.  นางลฏาภา  จันทร์ดีมี   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
10.  นางสาวฐิติวรดา วงศ์ขัติย์   ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป   
11.  นางสาวกีรติญา   ไชยลังกา   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
12.  นายกิตติไกร   ไชยเลิศ   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
13.  นางสาวกิตติยา ศักดิ์ณรงค์   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

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

  
ผู้ไม่มาประชุม 

ข้าราชการ 
 

1.  นายเอนก   อุปนันท์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

2.  นางสาวอุไร   ไตรเกษม   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

3.  นายวีนัส    วงศ์ขัติย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

4.  นายอัฒกาล   สินันตา   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

5.  นายวิชิต    ภูกัน    ต าแหน่ง นกัวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

6.  นางลาวัลย์    วรรณสาร   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

7.  นางสาวเฉลิมพร   วงศ์จักร   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

8.  นางสาวิตรี    เสือประสงค์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

9.  นางสาวศิวาพร   วังสมบัติ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

10.  นางณัฐฐยา   ค าโป่ง    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

11.  นายสุเทพ   อริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

12.  นางจวงจันทร์   พิงคะสัน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
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13.  นางสุภีร์    อริยะ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

14.  นางสาวธัญญรัตน์   โพธิตา   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
15.  นางสาวปุญชรัสมิ์   ค าเพียร   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
16.  นายอภิวัฒน์ พรหมวรรณ์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
17.  นางสาวอภิรดี   อภิธนัง   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

   
พนักงานราชการ 

 

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

2.  นางกัญญ์วรา   ทาศรี    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
3.  นางสาวกัลยาณี   เตจ๊ะ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
4.  นายวรธัช    อินทรแสน   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

5.  นางสาววาสนา สบบง    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์

6.  นางสาวโสละดา หะวัน    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
7.  นางธนภร  อัครมิ่งสกุล   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
8.  นางสาวชมพูนุช เครือสาร   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
9.  นางสาวสุภาภรณ์   ธิชาญ    ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   

ลูกจ้างประจ า 
1.  นางพรรณพร     ชัยธิ    ต าแหน่ง พนักงานพิมพ์ 
2.  นายนันทกร   เช้ือเมืองพาน   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
3.  นายสมพจน์      พินิจ    ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
4.  นายบรรเลง    อิ่นค าแดง   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

 

เร่ิมประชุมเวลา   09.0๐ น. 
นายสมชัย  ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม

และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1. แนะน าตัวพนักงานราชการใหม่ 3 ราย 

1.1 นายสงกรานต์  สุวรรณการ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
สังกัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

1.2 นางลฏาภา  จันทร์ดีมี  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 

1.3 นางสาวฐิติวรดา  วงศ์ขัติย์  ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป 
สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป   
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ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 

1. วันสหกรณ์นักเรียน 7 มิ.ย. ณ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 
 นายสิน  สุทธนู  ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า

วันท่ี  7 มิถุนายน 2560  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ก าหนดให้เป็น “วันสหกรณ์นักเรียนประจ าปี 2560” เพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงริเริ่มโครงการดังกล่าว ในปีนี้จัดขึ้นที่ โรงเรียน
บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  
 ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน “7  มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียนประจ าปี 2560” 
เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย จึงมอบหมายหน้าท่ีให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ให้มีหน้าท่ีต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. คณะท างานอ านวยการและที่ปรึกษา 
 1.1 นายสมชัย ใจกว้าง  สหกรณ์จังหวัดเชียงราย                        ประธานคณะท างาน 
 1.2 นายสิน สุทธนู         ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์   คณะท างาน 
 1.3 นางอ านวยพร มากไมตรี     ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ       คณะท างาน                                                       
                                                  บริหารการจัดการสหกรณ์                                                       
        1.4 นายมานพ พยัคฆศักดิ์         ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา           คณะท างาน 

ธุรกิจสหกรณ ์
 1.5 น.ส.อุไร   ไตรเกษม  ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์  คณะท างาน 
        1.6 นายฐณพงศ์   อินทรแสน  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  คณะท างาน 
 1.7  นายเอนก   อุปนันท์          ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  คณะท างาน 
 1.8  นายอาคม   โยริยะ  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  คณะท างาน 
 1.9  นายวิสุทธิ์   จตุรลาวัลย์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  คณะท างาน 
 1.10 นายวีนัส    วงศ์ขัติย์  อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5   คณะท างาน 
 1.11 นายพิชิต   เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป              คณะท างาน/เลขานุการ 

2. คณะท างานด าเนินงานตามกิจกรรม 
 2.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
      (1) นายสิน    สุทธนู  ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังฯ    ประธานคณะท างาน 
      (๒) นายสุเทพ   อริยะ  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  คณะท างาน 
      (3) นายอุดร   ค าแก้ว  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  คณะท างาน 
      (4) นายอัฒกาล  สินันตา นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  คณะท างาน 
             (5) นายวรธัช   อินทรแสน เจ้าพนักงานธุรการ    คณะท างาน 
             (6) ลูกจ้างประจ า  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายทุกคน  
      (7) กิตติไกร   ไชยเลิศ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  คณะท างาน 
      (8) นายธัชนนท์  ก๋าละ  นักวิชาการสหกรณ์      คณะท างาน/เลขานุการ 
 

หน้าที่  ประสานงานกับฝ่ายสถานท่ี  ขอใช้สถานท่ีดูแลการจัดสถานท่ีแสดงนิทรรศการ กิจกรรมต่าง ๆ เวทีการ
แสดง และสถานท่ีท่ัวไปในงานท้ังหมด    
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2.2 คณะท างานฝ่ายพิธีการและพิธีกร 
 (1) นายฐณพงศ์   อินทรแสน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1      ประธานคณะท างาน 
 (2) นางจวงจันทร์ พิงคะสัน นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ        คณะท างาน 
 (3) นางณัฐฐยา   ค าโป่ง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ        คณะท างาน 
 (4) นายสมิทธิ์    เย็นใจ  นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ        คณะท างาน 
 (5) น.ส.กีรติญา   ไชยลังกา นักวิชาการสหกรณ์                   คณะท างาน 
 (6) น.ส.พัชรี      มาลา  นักวิชาการสหรกณ์           คณะท างาน 
 (7) น.ส.โสละดา หะวัน  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์              คณะท างาน   
 (8) นายสัมพันธ์   สุใจ  เจ้าพนักงานธุรการ          คณะท างาน     
 (9) น.ส.กันต์ฤทัย ก้องเกียรติธีระ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  คณะท างาน/เลขานุการ                                                                                                                            
 

หน้าที่     
1. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ี  ส าหรับจัดพิธีเปิดงาน  อุปกรณ์การแสดงรวมท้ัง        

พิธีการต่าง ๆ ให้เรียบร้อย 
2. พิจารณาจัดสถานท่ี  เพื่อจัดล าดับข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรมภายในงานให้ราบรื่น เรียบร้อย  
๓. ประสานวงดนตรี และการแสดงต่าง ๆ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับเวลาและเหตุการณ์  
 

   ๒.3.  คณะท างานต้อนรับ และเตรียมอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ,อาหารกลางวัน 
 (1)  นางอ านวยพร   มากไมตรี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ   ประธานคณะท างาน 

             บริหารการจัดการสหกรณ์ 
 (2)  นางลาวัณย์  วรรณสาร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ            คณะท างาน 
 (3)  น.ส.ดรรชนี   ปันทะลา นักวิชการสหกรณ์ปฎิบัติการ   คณะท างาน 
 (4)  น.ส.ธัญญารัตน์  โพธิตา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ                  คณะท างาน 
 (5)  น.ส.อรทัย     สุริยะ  นักวิชาการสหกรณ์     คณะท างาน                                         
 (5)  นางนัทธิดาภรณ์  กระจ่างอนุวงค์ นักวิชาการสหกรณ์    คณะท างาน                             
 (6)  นางจีรริสุดา  ไชยะ  นักวิชาการสหกรณ์        คณะท างาน 
 (7)  นางวิชญา วิชัยปะ  นักวิชาการสหกรณ์     คณะท างาน 
 (8)  น.ส.ฉัตรชนก  ค าน้อย นักวิชการสหกรณ์     คณะท างาน 
 (9)  น.ส.รัตติกาล   ศรียอด เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   คณะท างาน  
 (10) น.ส.ชมพูนุช  เครือสาร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   คณะท างาน 
 (11)  น.ส.วาสนา   สบบง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   คณะท างาน 
 (12)  นางธนกร   อัครมิ่งสกุล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   คณะท างาน 
 (13)  น.ส.กัลยาณี  เตจ๊ะ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   คณะท างาน     
 (14)  นางเบญจมาภรณ์ ทะเรือน นักวิชาการสหกรณ์                          คณะท างาน/เลขานุการ 

 

หน้าที่ 
1. ต้อนรับผู้มาร่วมงาน  และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงาน 
2. ประสานผู้รับจ้างจัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องด่ืม อาหารกลางวัน ในพิธีเปิด 
3. จัดเตรียมของท่ีระลึกส าหรับประธานในพิธีเปิด  
4. จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีส าหรับมอบของรางวัล และเกียรติบัตร 
5. ดูแลความเรียบร้อยอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
6. รับลงทะเบียน ผู้ร่วมงาน และนักเรียนท่ีร่วมกิจกรรม 
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 ๒.๔. คณะท างานฝ่ายประสานงานจัดนิทรรศการ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนของโรงเรียน 
(๑) นายมานพ  พยัคฆศักดิ์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ประธานคณะท างาน  
(2)  นายอภิวัฒน์   พรหมวรรณ์   นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ   คณะท างาน 
(3)  น.ส.อภิรดี    อภิธนัง    นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ   คณะท างาน 
(4)  ว่าท่ี ร.ต.หญิงวาริณี ฟูนัน     นิติกร       คณะท างาน    
(5) นายวุฒินันท์  นันทะวิเชียร    เจ้าพนักงานธุรการ     คณะท างาน 

  

หน้าที่ 
อ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงาน และโรงเรียน  จัดเตรียมนิทรรศการ กิจกรรมต่าง ๆ  

และการแสดงของนักเรียนในงาน 
 

2.5  คณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความ 
(๑) น.ส.อุไร  ไตรเกษม  ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์  ประธานกรรมการ  
(2)  นายสวัสด์ิ  รมภิรันต์  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ   กรรมการ 
(3)  น.ส.เฉลิมพร  วงค์จักร      นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ   กรรมการ 
(4)  น.ส.ยุวดี     กิยา  นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ   กรรมการ/เลขานุการ 

  
หน้าที่ 

ตัดสินการประกวดเรียบความ  ในวันท่ี 6 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัด
เชียงราย 

 

2.6  คณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง 
         (๑) นายมงคล   กันทะเตียน นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ   ประธานกรรมการ  
     (2)  นายบัญญัติ  หนูเจริญ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส   กรรมการ 
     (3)  นางกัญญวรา   ทาศรี      นักวิชาการสหกรณ์     กรรมการ 
     (4)  ผู้แทนโรงเรียนบ้านดู่                                                           กรรมการ 
  

หน้าที่ 
ตัดสินการประกวดร้องเพลง  ในวันท่ี  7  มิถุนายน  2560  ณ  โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) 
 

๒.7 คณะท างานการประชาสัมพันธ์  
(๑) นายพิชิต เอี่ยมลออ  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    ประธานคณะท างาน      
(๒) นายวีระยุทธ วิริยาวุฒิ  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ   คณะท างาน 
(๓) นายวิทยา    เรียบร้อยกิจ นักวิชาการสหกรณ์     คณะท างาน 
(4) นายสหวัฒน์ กาบแก้ว  นักวิชาการมาตรฐานสินค้าสหกรณ์  คณะท างาน 
(5)  นายวิชัย  ใจใหญ่  นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ   คณะท างาน/เลขานุการ 

 

หน้าที่  
      ๑. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมไปตามส่ือต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ให้ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีมีสมาชิก
สหกรณ์ท่ัวทั้งจังหวัด รวมท้ังประชาชนท่ัวไป      
             ๒. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์จ านวนตามความเหมาะสม ก่อนเข้าถึงบริเวณการจัดกิจกรรม และเวทีห้อง
ประชุม 
      3. จัดท าวิดิทัศน์ บันทึกวีดีโอ รูปถ่ายต่าง ๆ ทุกกิจกรรมในงาน  เพื่อท าไพล์ข้อมูลในแผ่น CD        
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2.8  คณะท างานฝ่ายการเงินและการบัญชี 
     (1) น.ส.วิไลพร   ขันแก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ   ประธานคณะท างาน 
     (2) น.ส.ณัฐวรินญา  แก้ววิมล นักวิชาการสหกรณ์     คณะท างาน 
     (3) น.ส.กมลลักษณ์   บุญศรี นักวิชาการสหกรณ์     คณะท างาน 
     (4) น.ส.กิตติยา   ศักดิ์ณรงค์   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   คณะท างาน/เลขานุการ 
 

หน้าที่ 
 จัดเตรียมด้านการเงิน การบัญชี และเอกสารต่าง ๆ ในการเบิกจ่าย ในกิจกรรมท้ังหมด 

 
ก าหนดการ 

กิจกรรม “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียนประจ าปี 2560” 
ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบ้านดู่  (สหพัฒนาคาร) 

ต.เวียง  อ.เมือง จ.เชียงราย 
วันพุธท่ี 7  มิถุนายน  2560 

 

 เวลา     กิจกรรม  
08.00 - 09.30 น. - ผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมงานพร้อมกัน ท่ีอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านดู่ 
10.00 น.  - นายสิน   สุทธนู  ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังฯ กล่าวเรียนเชิญประธานในพิธี  
                              (ท่านสหกรณ์จังหวัดเชียงราย)   

  - ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียนประจ าปี 2560” 
  - การแสดงร านาฎศิลล้านนา ของนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่    
  - การตีกลองสะบัดชัย ของนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่ 
10.30 – 12.00 น. - ด าเนินกิจกรรม 
  - การเสวนาการตอบปัญหา ของตัวแทนนักเรียน  
  - การประกวดร้องเพลง ระดับช้ันประถม และระดับมัธยมของตัวแทนโรงเรียนบ้านดู่ 
  - การมอบรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติบัตร ให้แก่ นักเรียนท่ีประกวด

เรียงความ  เรื่อง “สหกรณ์ในฝันของฉัน” 
12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหาร 
14.00 น.  - ปิดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียนประจ าปี 2560” 
 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
 1. ค่าบ ารุงสถานท่ีจัดงาน    จ านวน 5,000บาท 
 2. ค่าจัดสถานท่ี       จ านวน 5,000 บาท  
 3. ค่าป้ายไวนิล        จ านวน 2,500  บาท 
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 4. ค่าตอบแทนนักเรียนในการแสดง 
    -  การตีกลองสะบัดชัย   1 ชุด    จ านวน 1,500 บาท 
    -  การฟ้อนนาฎศีล ล้านนา 1 ชุด   จ านวน 1,500 บาท 
    -  ดนตรีโฟล์คซอง      จ านวน 1,500 บาท 
 5. ค่าจัดนิทรรศการ      จ านวน 3,000 บาท 
 6. การตอบค าถาม/เล่มเกมส์     จ านวน 3,000 บาท 
 7. การประกวดร้องเพลง      จ านวน 4,000บาท 
 8. ค่าอาหาร (300x50)      จ านวน 15,000 บาท 
 9. น้ าด่ืม (50 โหล ๆ ละ 50)     จ านวน 2,500 บาท 
 10. ขนมแจกเด็กนักเรียน (250 คน ๆ ละ 10 บาท) จ านวน 2,500 บาท 
 11. ค่าวัสดุอื่น ๆ       จ านวน 3,000 บาท 
เงินโครงการฯ 50,000 บาท 
เงินโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน 6,000 บาท 
 

การแต่งกาย  ชุดสุภาพไว้ทุกข์ 
 

2. โครงการสหกรณ์ไทยรวมใจรักษ์น้ าเพื่อพ่อของแผ่นดิน 
    นายสิน  สุทธนู  ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายได้ท าโครงการสหกรณ์ไทยรวมใจรักษ์น้ าเพื่อพ่อของแผ่นดิน โดยการสร้างฝาย
ชะลอน้ ากล่องเกเบี้ยน ณ บ้านห้วยขุนพระ ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ฝายชะลอน้ ามีขนาดความ
ยาว 8 เมตร ความจุน้ าฝนประมาณ 100 ลูกบาศก์เมตร 

 
3. นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจ าป ี2560 

นายพิชิต  เอี่ยมละออ  หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการ
ประชุมครั้งท่ีแล้ว มีมติในท่ีประชุมให้ทุกกลุ่ม/ฝ่าย ส่งรายช่ือนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นมากลุ่ม/ฝ่ายละ 1 คน เพื่อ
คัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจ าปี 2560  
นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น จ าแนกเป็น 2 สาขา ดังนี้  

1. สาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น( 1 คน ) 
 คุณสมบัติ  
 1. เป็นข้าราชการ 
 2. ท าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรโดยตรง 
 3. มีอายุราชการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี 

 

2. สาขาสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น (1 คน) 
     คุณสมบัติ 

 1. เป็นข้าราชการ 
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 2. สังกัดกลุ่มงานวิชาการ/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 3. มีอายุราชการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี 

 ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 ท่านใดได้รับเลือกเป็นนักส่งเสริมสหกรณ์
ดีเด่น สหกรณ์จังหวัดเชียงรายมีเงินพิเศษให้ 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 4/๒๕60  

   นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ได้น าส าเนารายงานการ
ประชุมประจ าเดือน ครั้งท่ี  4/๒๕60 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 18 พฤษภาคม ๒๕60 ขึ้นเว็บไซด์ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดเชียงรายแล้ว ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าไปตรวจสอบ หากมีข้อท่ีต้องแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งฝ่ายบริหาร
ท่ัวไป    เพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป ในช้ันต้นถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ ไปก่อน 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 4/๒๕60 วันที่ 18 พฤษภาคม ๒560 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ือง เพื่อทราบและพิจารณา 
 

    ๔.2  กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
1. สหกรณ์ขนาดเล็กให้มีผู้จัดท าบัญชี  

     นายสิน  สุทธนู ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
ขอให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เช็ครายช่ือผู้จัดท าบัญชีสหกรณ์ว่าถูกต้องหรือไม่ เพราะกรมส่งเสริมสหกรณ์บังคับให้ทุก
สหกรณ์ต้องมีผู้จัดท าบัญชีสหกรณ์ และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2560  โดยเน้นท่ี
สหกรณ์ก่อน อย่างท่ีทราบกันดีว่าสหกรณ์เล็กๆ ไม่มีพนักงานบัญชี ท าให้ปิดงบบัญชีไม่ได้ และห้ามเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดรับท าบัญชีเอง แต่สามารถเข้าไปแนะน า ก ากับ ดูแล ติดตามได้ เพื่อแก้ปัญหาเลยมี
ต้นแบบท่ี จ.อุบลราชธานี โดยการให้สหกรณ์ขนาดเล็กท่ีอยู่บริเวณไกล้เคียงกันรวมกันประมาณ 5-6 สหกรณ์ จ้าง
ผู้จัดท าบัญชีมา 1 คน เพื่อมาดูแลการจัดท าบัญชีของสหกรณ์ ก าหนดแจ้งกลุ่มรายช่ือสหกรณ์ภายในวันท่ี 15 
มิถุนายน 2560 

 มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ 
 

                    ๔.3  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
1. โครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย กิจกรรมการบริหารการผลิต

เพื่อปรับปรุงคุณภาพสู่มาตรฐาน GAP/อินทรีย์ 
  นายมานพ  พยัคฆศักด์ิ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบว่า เนื่องจากส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพ
และคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย กิจกรรมการบริหารการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพสู่มาตรฐาน GAP/อินทรีย์ ให้
สหกรณ์จังหวัดเชียงรายคัดเลือกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ จ านวน 800 ราย เพื่อให้ได้ใบรับรองมาตรฐาน GAP/
อินทรีย์ ของกรม  การข้าว  สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรหงาวตับเต่า จ ากัด จ านวน 100 
ราย  สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด จ านวน 50 ราย  สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จ ากัด จ านวน 100 ราย  
สหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จ ากัด 176 ราย  สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จ ากัด จ านวน 50 ราย สหกรณ์การเกษตร
พญาเม็งราย จ ากัด จ านวน 50 ราย สหกรณ์การเกษตรป่าแดด จ ากัด จ านวน 24 ราย สหกรณ์การเกษตรแม่สาย 
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จ ากัด จ านวน 50 ราย สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง จ ากัด จ านวน 82 ราย สหกรณ์การเกษตรเชียงของ จ ากัด 50 
ราย  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เชียงราย จ านวน 50 ราย รวมท้ังหมด 800 ราย ท้ัง 800 ราย 
ได้สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ต่อจากนี้จะพลักดันท้ัง 800 ราย มีเนื้อท่ีประมาณ 1 หมื่นไร่ เข้าสู่
โครงการแปลงใหญ่ของ    กรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป      

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  ๔.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
๑. ธรรมาภิบาล สีขาว 

นางอ านวยพร  มากไมตรี  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการ
จัดการสหกรณ์  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า สหกรณ์จังหวัดได้คัดเลือกสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล จากการ
พิจารณาเห็นสมควรให้สหกรณ์ออมทรัพย์ และได้แต่งต้ังสหกรณ์จังหวัดเชียงรายเป็นประธาน ผอ.กลุ่มงาน/ก ลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์เป็นคณะท างาน  ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์และเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขา
และผู้ช่วยเลขา  
 จากบทเรียน "คลองจ่ัน" จ านวนสมาชิกสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ ( ณ 31 ธ.ค. 59) 
มีจ านวนสหกรณ์ท้ังหมด 7,002 แห่ง แบ่งเป็นประเภทสหกรณ์ภาคการเกษตร 3,752 แห่ง มีจ านวนสมาชิก 
6,593,605 คน  ประเภทสหกรณ์นอกภาคการเกษตร 3,250 แห่ง มีจ านวนสมาชิก 4,853,800 คน จาก
บทเรียนสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจ่ัน จ ากัด ท าให้ภาครัฐเห็นความส าคัญของผลกระทบในภาครวมของสหกรณ์
ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ซึ่งมีจ านวนอยู่สองพันกว่าแห่ง มีสินทรัพย์รวมท้ังหมด 2.5 ล้านล้านบาท 
ครม.มีไฟเขียวเรื่องแนวทางการปฏิรูปและก ากับสหกรณ์ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
 จากแผนภาพการเช่ือมโยงงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(เพื่อยกกระดาษ A4) คือ การใช้พื้นท่ีเกษตรกรรรม 149 ล้านไร่ ท่ีมีจ ากัด พัฒนาไปสู่เป้าหมายโดยการ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ประกอบด้วย ฐานะทางสังคมมีความภาคภูมิใจในอ าชีพการเกษตร สังคม
ยอมรับ รายได้เพิ่มข้ึน/หนี้สินลดลง เกษตรกรต้องผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ มีตลาดรองรับ ต้นทุนจะต้องลดลง 20% 
และเพิ่มผลผลิต 20% ซึ่งกระทรวงเกษตรได้ด าเนินการมาต้ังแต่ปี 2559 ต่อเนื่องมาในปี 2560 มีพันธกิจดังนี้ 
สร้าง Smart Farmer สร้าง Smart officer และยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง Smart Group  ตัวช่วย คือ 
ภาครัฐ ได้แก่ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ยุ้งฉาง ลานตาก ตลาดสินค้าเกษตร ฯลฯ ประชารัฐ และหน่วยงานอื่นๆ นโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ศพก. แปลงใหญ่ Zoning by Agri-Map  มาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตร
อินทรีย์ เกษตร GAP เกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรผสมผสาน ธนาคารสินค้าเกษตร แผนผลิตข้าวครบวงจร จัดหาท่ีดิน
ท ากิน(ส.ป.ก.ยึดคืน ท่ีดิน ส.ป.ก.) ระบบส่งน้ า/กระจายน้ า  ขับเคลื่อนด้วย 1.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.บูรณา
การสู่ AGENDA และ AREA  3.เทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค์ความรู้  เป้าหมาย คือ คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น 
1.ฐานะทางสังคม(ภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรและสังคมยอมรับ) 2.รายได้เพิ่มข้ึน/หนี้สินลดลง   
 กระทรวงการคลังและผู้แทน สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้หารือกันหลายครั้งจนมีข้อสรุปว่า สหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อยู่ภายใต้การก ากับของกระทรวงเกษตรฯ ไม่ยอมอยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของกระทรวงการคลัง เมื่อไม่อยู่ กระทรวงการคลังจึงได้เสนอแผนให้ ครม.เห็นชอบเมื่อ 7 มี.ค 60 โดยได้วาง
กรอบครอบคลุ่ม 4 ด้าน 
 1. ด้านธรรมาภิบาล 
 2. ด้านเครดิต 
 3. ด้านสภาพคล่อง 
 4. ด้านความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ 
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 เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์การก ากับ
ดูแลสหกรณ์ท้ังระบบ เริ่มสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ท่ีมีสินทรัพย์ต้ังแต่ 5 พันล้านบาทขึ้นไป 
ทางจังหวัดเชียงราย มีอยู่ 2 แห่ง คือ 1.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จ ากัด  19.26 ล้านบาท  2.สหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จ ากัด 5.10 ล้านบาท  ประกาศใช้ 1 มิถุนายน 60 แบ่งเป็น 4 ด้าน 19 ข้อ        
ธรรมาภิบาล 9 ข้อ  เครดิต 5 ข้อ  สภาพคล่อง 3 ข้อ  ปฏิบัติการ 2 ข้อ 

 
 1) เกณฑ์การก ากับด้านธรรมาภิบาล 
  1.1 การให้ปันผลตอบแทนแก่สมาชิก ได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ต่อปี ขณะเดียวกัน ให้
ทบทวน “อัตราดอกเบ้ียเงินรับ” ฝากอย่างน้อยปีละ ครั้ง 
  1.2 คุณสมบัติสมาชิกสมทบ  เป็นคู่สมรส  บุตรสมาชิก 
  1.3 การเปิดเผยข้อมูลต่อท่ีประชุมใหญ่  
  1.4 การจัดท างบการเงินและเปิดเผยรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน  
  1.5 การรู้จักสมาชิกและการตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิก  
  1.6 การเปิดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรือการรับเงินจากสมาชิก ป้องกันการฟอกเงิน  
  1.7 คณะกรรมการด าเนินการ มีการก าหนดหน้าท่ีให้ชัดเจนต้ังอนุกรรมการ 5 คณะ 
  1.8 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ท่ีประชุมใหญ่ 
  1.9 ก าหนดอ านาจหน้าท่ีและคุณสมบัติ ของกรรมการด าเนินการและผู้จัดการสหกรณ์ 
และก าหนดวาระกรรมการ  

 
 2) เกณฑ์การก ากับด้านเครดิต 
  2.1 อัตราส่วนหนี้สินท้ังส้ินต่อหุ้น บวกทุนส ารองไม่เกินกว่า 1.5 เท่า  
  2.2 หลักเกณฑ์การลงทุนของสหกรณ์ ก าหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์การซื้อ
และขายหรือลงทุนในหลักทรัพย์ โดยให้ลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนเรือน 
  2.3 การก ากับดูแลลูกหนี้รายใหญ่ การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ไม่เกิน 100 เท่าของ
รายได้รวม และการให้กู้แก่สหกรณ์อื่น ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของส่วนของผู้ถือหุ้น หรือไม่เกิน 15 ล้านบาท กรณี
ไม่มีหลักประกัน 
  2.4 การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ จะต้องไม่เกินมูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝากของสมาชิก
สมทบรายนั้นๆ และภาระหนี้ต่อรายได้ของสมาชิกสมทบต้องไม่เกินร้อยละ 70 
  2.5 การเป็นสมาชิกเครดิตบูโร 

 
 3) เกณฑ์การก ากับด้านสภาพคล่อง  
  3.1 การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ต้องด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 6 
ของเงินรับฝากและเงินกู้ยืม โดยให้ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นเงินสดและเงินฝากธนาคารไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1 
  3.2 การรายงานข้อมูลการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องสภาพคล่อง  
  3.3 ก าหนดนโยบายและแผนงานบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง ให้จัดท านโยบายและ
แผนบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด และมีการทบทวนนโยบายและแผนเป็น
ระยะหรือทันทีเมื่อมีการเปล่ียนแปลงกลยุทธ์การด าเนินงาน หรือสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป และก าหนดให้
สหกรณ์ขนาดใหญ่ต้องจัดอย่างน้อยทุกปี 
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 4) เกณฑ์การก ากับด้านปฏิบัติการ 
  4.1 การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ ให้มีการระบุ ประเมิน ติดตาม ควบคุม หรือ
ลดความเส่ียง และระบบการจัดเก็บข้อมูล การรายงานความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 
  4.2 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมกับขนาด ลักษณะ 
และขอบเขตของสหกรณ์ และท าหน้าท่ีสอบทานและทดสอบระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความ
เส่ียง 
 เป้าหมายในปี 2560 สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ท่ีมีทุนด าเนินงานเกินกว่า 1,000 ล้านบาท 
ได้แก่ 1.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด ทุนด าเนินงาน 1,109,884,637 บาท   
2.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จ ากัด ทุนด าเนินงาน 5,101,519,332.59 บาท  3.สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูเชียงราย จ ากัด ทุนด าเนินงาน 19,262,513,822 บาท  4.สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัด
เชียงราย จ ากัด ทุนด าเนินงาน 3,438,124,999.84 บาท เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัด
เชียงราย จ ากัด มีข้อบกพร่อง จึงตัดสิทธิ์ออก เฉพาะฉะนันคงเหลือ อยู่ 3 สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 สหกรณ์สีขาว หมายถึง สหกรณ์ท่ีมีการด าเนินงาน  ดังนี้ 
1. มีระบบงาน 
2. มีการควบคุมภายในท่ีดี 
3. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล(ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้) 
4. การด าเนินกิจการธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์ 

 วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้การด าเนินการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ และเป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง 
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ให้มีการบริหารจัดการด้วยการน าหลักธรรมาภิบาลมา

ปฏิบัติถือใช้อย่างเคร่งครัด และด าเนินงานโดยยึดหลักความเป็นสหกรณ์ 
3. เพื่อให้สหกรณ์ตระหนักถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของธรรมาภิบาลและมีการ

ปฏิบัติในทุกระดับ ท้ังกรรมการ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ และสมาชิก 

 ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 
1. สร้างให้เกิดความน่าเช่ือถือ ได้รับการยอมรับในวงการธุรกิจ เข้าถึงแหล่งเงินทุน

ได้ง่าย 
2. การมีส่วนร่วมของสมาชิกเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดศรัทธา และรักองค์กร 
3. เพิ่มภูมิคุมกันท่ีดี เพิ่มโอกาสในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนมั่นคง 
4. เพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ 

 ความเป็นมาของเกณฑ์ประเมิน 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับนโยบายจากกระทรวงเกษตรฯ  ให้เห็นความส าคัญในการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ได้ด าเนินการ 

 - แต่งต้ังคณะท างานก าหนดเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล  
 - ศึกษาหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิเช่น SCG การประปา

นครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และส านักงาน ก.พ.ร.  
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  ได้ข้อสรุปโดยน าหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.พ.ร. มาใช้เป็นแนวทางประเมิน 
เนื่องจากว่าเป็นหลักเกณฑ์ท่ีมีข้ันตอนการประเมินท่ีชัดเจน เป็นรูปธรรม  โดยปรับความเป็นสหกรณ์เข้าไปในแต่
ละหลักเพื่อให้เหมาะสม 

 

  ก.พ.ร. ประกอบด้วย 9 หลัก  เกณฑ์การพิจารณา 42 ข้อ  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ปรับ
ลดเพื่อความเหมาะสมเหลือ 37 ข้อ 
  หลักเกณฑ์เดิม มีอยู่ 6 ข้อ  

1. นิติธรรม 
2. คุณธรรม 
3.  โปร่งใส 
4. มีส่วนร่วม 
5. รับผิดชอบ 
6. คุ้มค่า 

  หลักเกณฑ์ใหม่ มีอยู่ 9 ข้อ  
1. ประสิทธิผล 
2. ประสิทธิภาพ 
3. การตอบสนอง 
4. ภาระรับผิดชอบ 
5. ความโปร่งใส 
6. มีส่วนร่วม 
7. การมอบอ านาจ 
8. นิติธรรม 
9. ความเสมอภาค 
 

  ระดับคะแนนสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
หลักธรรมาภิบาล   น้ าหนัก(ร้อยละ) 
1. ประสิทธิผล      13 
2. ประสิทธิภาพ     13 
3. การตอบสนอง     12  
4. ภาระรับผิดชอบ     12  
5. ความโปร่งใส     13 
6. มีส่วนร่วม       13 
7. การมอบอ านาจ     7 
8. นิติธรรม      10 
9. ความเสมอภาค     7 
 รวมท้ังส้ิน       100  

 คะแนนแต่ละหลัก จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  และคะแนนรวมกันทุกหลัก ต้องได้ร้อยละ 
85 ขึ้นไป หากสหกรณ์มีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์จะต้องโดนหักคะแนน ได้แก่ 1.ทุจริต หัก 30 คะแนน         
2.ข้อบกพร่องทางการบัญชี หัก 10 คะแนน  3.การกระท านอกกรอบวัตถุประสงค์  หัก 10 คะแนน                
4. พฤติกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย หัก 10 คะแนน  รวมหักท้ังส้ิน 60 คะแนน 
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 ในปี 2560(คนดี ปี60) ใช้เกณฑ์อยู่ 4 เกณฑ์ คือ 4.ภาระรับผิดชอบ  5.ความโปร่งใส      
6.มีส่วนร่วม 8.นิติธรรม  และในปี 61(คนดีและคนเก่งปี 61) ใช้ท้ังหมด 9 เกณฑ์ 
  

 ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินการ ปี 2560 
 1. สหกรณ์แต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล ช่วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2560 
 2. จังหวัดแต่งต้ังคณะท างานส่งเสริมสหกรณ์ระดับจังหวัด ช่วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2560 
 3. จัดประชุมคณะท างานส่งเสริมสหกรณ์ระดับจังหวัดเพื่อรับทราบหน้าท่ี  ช่วงเดือน เมษายน 
- พฤษภาคม 2560 
 4. คณะท างานส่งเสริมสหกรณ์ระดับจังหวัดร่วมกับสหกรณ์ตรวจประเมินครั้งท่ี 1 ช่วงเดือน 
พฤษภาคม 2560 
 5. คณะท างานส่งเสริมสหกรณ์ระดับจังหวัด สรุปผลการประเมินและรายงานผลการประเมิน
และแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้กรมทราบภายใน 31 ก.ค.60 ช่วงเดือน กรกฏาคม 2560  
 6. จังหวัดแนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และสหกรณ์ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาล ช่วงเดือน พฤษภาคม - กันยายน 2560 
 7. จังหวัดแต่งต้ังคณะท างานตรวจประเมินระดับจังหวัด ช่วงเดือน กรกฏาคม 2560  
 8. จัดประชุมคณะท างานตรวจประเมินระดับจังหวัด ช่วงเดือน กรกฏาคม - สิงหาคม 2560  
 9. คณะท างานตรวจประเมินระดับจังหวัด ตรวจประเมิน และรายงานผล ครั้งท่ี 2 ช่วงเดือน 
สิงหาคม - กันยายน 2560  
 10. จังหวัดรายงานผลการประเมินให้กรมทราบ ภายใน 30 ก.ย.60 ช่วงเดือน พฤษภาคม - 
กันยายน 2560  

 

 โครงสร้างและหน้าที่ของคณะท างาน/คณะกรรมการ 
 1. คณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาลระดับจังหวัด 
     ผู้รับผิดชอบ สหกรณ์จังหวัด และข้าราชการ ในทุกกลุ่มงาน 
     มีหน้าท่ี 1. รับทราบเกณฑ์ประเมินฯ 

   2. ตรวจประเมินสหกรณ์ตามเกณฑ์ ครั้งท่ี 1 
   3. พิจารณาให้ความเห็นในการปรับปรุงสหกรณ์ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
   4. ติดตามผลการด าเนินงาน ให้ปรับปรุงพัฒนาดีขึ้น 

 2. คณะท างานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับจังหวัด 
     ผู้รับผิดชอบ สหกรณ์จังหวัด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ธกส. ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ และอาจารย์จากสถาบันการศึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มีหน้าท่ี 1. รับทราบเกณฑ์ประเมินฯ 

   2. ตรวจประเมินสหกรณ์ตามเกณฑ์และรายงานผลการตรวจประเมิน 
 3. คณะกรรมการตรวจการประเมินจากส่วนกลาง 
     ผู้รับผิดชอบ  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
     มีหน้าท่ี  ตรวจการประเมินสหกรณ์ตามเกณฑ์ฯ และรายงานผล 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 
    ๔.1 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 

  - ไม่มี - 
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    ๔.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป  
๑. การจัดท าฐานข้อมูล ส าหรับสมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด 

     นางสาววิไลพร  ขันแก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ขอให้
สมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์กรอกแบบฟอร์มประวัติ พร้อมติดรูปถ่าย ส่งให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป
จะเก็บรวบรวมส่งให้สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด เพื่อยืนยันตัวตนต่อไป   
        ตอนนี้ทางสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด เปิดโอกาสให้พนักงานราชการเป็นสมาชิก
สามัญ และสมาชิกสมทบได้แล้ว คุณสมบัติตามเกณฑ์ของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด  
        สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ และแอพพลิเคช่ันบนมือถือ เพื่อ
ความสะดวกต่อการเข้าใช้บริการ 
        ประชาสัมพันธ์โครงการ 30 ปี มีเงินล้าน สมาชิกฝากขั้นต่ าเดือนละ 1,000 บาท   
ห้ามถอน ดอกเบี้ย 3 ปีแรกร้อยละ 4  ถ้าถอนก่อนก าหนดจะปรับดอกเบี้ยเป็นแบบออมทรัพย์ธรรมดา ร้อยละ 1.75 
 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๒. การดูแลรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ 
  นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ด้วยปัจจุบันได้เกิด
เหตุการณ์ไม่สงบ มีการลอบวางระเบิดตามสถานท่ีต่างๆ ท าให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สิน เพื่อเป็นการ
ป้องกันและระมัดระวังเหตุท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ ขอให้หน่วยงานด าเนินการ ดังนี้  
 1. จัดเวณยามดูแลรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการอย่างเข้มงวดและฝึกซ้อมขั้นตอนการเผชิญเหตุ    
เป็นระยะ 
 2. ดูแลและบ ารุงรักษากล้องวงจรปิดในสถานท่ีราชการ ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา และควรติดต้ังกล้องวงจรปิด
ให้ครอบคลุมพื้นท่ีรอบส านักงาน บริเวณเส้นทางเข้าออก และพื้นท่ีส าคัญภายในสถานท่ีราชการ 
 3. หากมีเหตุการณ์การไม่ปกติเกิดขึ้น หรือพบวัตถุต้องสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องทราบทันที 
รวมถึงกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ท่ีเช่าอยู่ข้างนอกส านักงานสหกรณ์จังหวัด ให้จัดเวรยามแจ้งให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ทราบด้วย 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

3. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2560 
  นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2560 เบิกได้ 75.34 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ก าหนด 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

4.  การปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจการเบิกจ่ายวัสดุ 
   นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า กรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้มีหนังสือส่ังการ เรื่องของการเงิน การบัญชี และพัสดุ และโดยเฉพาะมีผู้ตรวจสอบภายในเข้ามา
ตรวจสอบในปีท่ีแล้วและได้ต้ังข้อสังเกตุไว้  ยกตัวอย่าง ในการฝึกอบรมส่ิงท่ีต้องมี  คือ 1.มีหนังสือเชิญ              
2.มีโครงการ  3.ตารางเวลาฝึกอบรม เพื่อดูประกอบ เช่น มีค่าเบรกหรือไม่ เบรกช่วงเวลาไหน มีค่าอาหารกลางวัน
หรือไม่ ถ้ามีค่าอาหารกลางวันต้องปิดการอบรมประมาณเวลา 16.00 น.  
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      เรื่องการเบิกพัสดุ ผู้ท่ีต้องการเบิกพัสดุต้องมีใบเบิกพัสดุ สามารถขอแบบฟอร์มเบิก
พัสดุได้ท่ีห้องธุรการ หรือดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 

  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 


