
รายงานการประชุมประจ าเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างประจ า ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 

คร้ังท่ี  6/๒๕60   วันพฤหัสบดีท่ี 6 กรกฎาคม 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.  นายเอนก   อุปนันท์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

7.  นายวิสุทธิ์    จตุรลาวัลย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

8.  นายอาคม    โยริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

9.  นางสาวอุไร   ไตรเกษม   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

10.  นายวีนัส    วงศ์ขติัย ์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

11.  นายอัฒกาล   สินันตา   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

12.  นายวิชิต    ภูกัน    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

13.  นางลาวัลย์   วรรณสาร   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

14.  นางสาวเฉลิมพร   วงศ์จักร   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

15.  นางสาวิตรี   เสือประสงค์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

16.  นายสุเทพ   อริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

17.  นางจวงจันทร์   พิงคะสัน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
18.  นายวีระยุทธ วิริยาวุฒิ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

19.  นายสวัสด์ิ   รมภิรันต์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

20.  นางสาวยุวรี   กิยา    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

21.  นางสุภีร์    อริยะ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

22.  นายบัญญัติ   หนูเจริญ   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 

23.  นางสาวธัญญรัตน์   โพธิตา   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
24.  นายอภิวัฒน์ พรหมวรรณ์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
25.  นางสาวอภิรดี   อภิธนัง   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

26.  นางสาวกันต์ฤทัย  ก้องเกียรติธีระ  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

27.  นางสาวดรรชนี   ปันทะลา   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
28.  นางสาววิไลพร ขันแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
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29.  นางสาวไอยริณย์  ใจทิพย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
 

พนักงานราชการ 

1.  ว่าท่ี ร.ต.หญิง วาริณี  ฟูนัน   ต าแหน่ง นิติกร 
2.  นายสหวัฒน์   กาบแก้ว   ต าแหน่ง นกัวิชาการมาตรฐานสินค้า 
3.  นางสาวพัชรี   มาลา    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
4.  นางสาวณัฐวรินญา  แก้ววิมล   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
5.  นางสาวกมลลักษณ์  บุญศรี   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
6.  นายธัชนนท์   ก๋าละ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
7.  นางวิชญา    วิชัยปะ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
8.  นายวิทยา    เรียบร้อยกิจ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
9.  นางนัทธิดาภรณ์   กระจ่างอนุวงศ์  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
10.  นางจีริสุดา   ไชยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
11.  นางสาวอรทัย   สุริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
12.  นางลฏาภา จันทร์ดีมี   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
13.  นางสาวฐิติวรดา วงศ์ขัติย์   ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป 
14.  นางสาวกีรติญา   ไชยลังกา   ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
15.  นางสาวกัลยาณี   เตจ๊ะ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
16.  นางสาววาสนา สบบง    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
17.  นางสาวโสละดา หะวัน    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
18.  นางสาวสุภาภรณ์   ธิชาญ   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   
19.  นางสาวรัตติกาล ศรียอด   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
20.  นายสัมพันธ์ สุใจ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

21.  นายวุฒินันท์   นันทะวิเชียร   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

22.  นางสาวศิริก้อย แก้วแกมเงิน   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
23.  นายสงกรานต์   สุวรรณการ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
24.  นายกิตติไกร   ไชยเลิศ   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
25.  นางสาวกิตติยา ศักดิ์ณรงค์   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
26.  นางสาวจารุณ ี ทายะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
27.  นายอุเทน  ทาปัญญา   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

 

 ลูกจ้างประจ า 

1. นายมนต์ชัย   น้อมมณี   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
2. นายบรรเลง    อิ่นค าแดง   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
3. นายสมพจน์      พินิจ    ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
4. นายสงกรานต์    ทอนช่วย   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
ข้าราชการ 
 

1.  นายฐณพงศ์  อินทรแสน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

2.  นายมงคล    กันทะเตียน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

3.  นายสมิทธิ์    เย็นใจ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

4.  นายวิชัย  ใจใหญ่   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

5.  นายอุดร    ค าแก้ว          ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

6.  นางสาวศิวาพร   วังสมบัติ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

7.  นางณัฐฐยา   ค าโป่ง    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

8.  นางสาวปุญชรัสมิ์ ค าเพียร   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

 
พนักงานราชการ 

 

1.  นางกัญญ์วรา   ทาศรี    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
2.  นางเบญจมาภรณ์  ทะเรือน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
3.  นางสาวฉัตรชนก   ค าน้อย   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
4.  นายวรธัช    อินทรแสน   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

5.  นางธนภร  อัครมิ่งสกุล   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
6.  นางสาวชมพูนุช เครือสาร   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

ลูกจ้างประจ า 
 

1.  นางพรรณพร     ชัยธิ    ต าแหน่ง พนักงานพิมพ์ 
2.  นายนันทกร   เช้ือเมืองพาน   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
3.  นายยุทธ      แก้วก าเนิด   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

 

เร่ิมประชุมเวลา   09.0๐ น. 
นายสมชัย  ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม

และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1. แนะน าตัวพนักงานราชการใหม่ 2 ราย 

 1.1 นางสาวจารุณี   ทายะ  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
       สังกัด กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
 1.2 นายอุเทน   ทาปัญญา  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
       สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
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2. นางสาวยุวรี  กิยา เล่ือนต าแหน่งจากเดิม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เป็น 
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
1. นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น(ฝ่ายบริหารฯ) 
    นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า จากการคัดเลือก

นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น มีมติในท่ีประชุม ดังนี้  
1. สาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น มอบนายวิสุทธิ์  จาตุรลาวัลย์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4   
2. สาขาสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น มอบนางสาวเฉลิมพร  วงศ์จักร์  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
ท่านใดได้รับเลือกเป็นนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น จะได้รับการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานดีกว่าคนอื่น 

 

2. การช าระบัญชี(กลุ่มตรวจการฯ) 
 นางสาวอุไร  ไตรเกษม  ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 

แผนการช าระบัญชี ประจ าปี 2560 มีสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร รวมจ านวน 22 แห่ง ถอนชื่อ 3 แห่ง  
1. สหกรณ์การเกษตรงิ้วพัฒนา จ ากัด อยู่ในขั้นตอนท่ี 3(ส่งงบ.ม.80) ผู้ช าระบัญชี     

นายวิชิต  ภูกัน  ช้ีแจงว่า จะด าเนินการให้ถึงขั้นตอนท่ี 7 ประมาณเดือน สิงหาคม 2560 
2. สหกรณ์สวนส้มดอยวาวี  จ ากัด อยู่ในขั้นตอนท่ี 5(อนุมัติงบท่ีประชุมใหญ่/นาย

ทะเบียน) ผู้ช าระบัญช ีนายอาคม  โยริยะ  ช้ีแจงว่า อยู่ระหว่างด าเนินการ ติดเรื่องหนี้สิน 
3. กลุ่มเกษตรกรท านาป่าตาล อยู่ในขั้นตอนท่ี 4(ผู้สอบรับรองงบ ม.80) ผู้ช าระบัญชี 

นายวิชิต  ภูกัน ช้ีแจงว่า ส่งงบรอบสอง เนื่องจากนัดประชุมใหญ่ไม่ได้ ต้องส่งงบไปท่ีภาค(จ.เชียงใหม)่ ให้รับรองงบ
แทนท่ีประชุมใหญ่ ในเรื่องทรัพย์สินไม่มี จะด าเนินการให้แล้วเสร็จประมาณเดือน สิงหาคม 

4. สหกรณ์ส้มโอเวียงแก่น จ ากัด อยู่ในขั้นตอนท่ี 1 ผู้ช าระบัญชี นายวิชิต  ภูกัน ช้ีแจงว่า 
รับมอบทรัพย์สินวันท่ี 4 กรกฏาคม 2560 อยู่ระหว่างท างบ ม.80 ก าลังด าเนินการขอเอกสารจาก กพส. การ
ช าระหนี้ของสหกรณ์ต้ังแต่ ปี 2550 - วันท่ี 4 กรกฏาคม 2560 เนื่องจากเป็นหนี้ กพส.ประมาณ 9 หมื่นกว่า
บาท ถ้างบออกมาแล้วจะด าเนินการตามมติของ กพส. ถ้าเกิดว่า กพส.ยกหนี้ให้ครึ่งหนึ่งได้ ทางสหกรณ์จะหา
วิธีการช าระให้ 

5. สหกรณ์พัฒนาสตรีป่าแดด จ ากัด อยู่ในขั้นตอนท่ี 2 ผู้ช าระบัญชี นางสาวกันต์ฤทัย  
ก้องเกียรติธีระ ช้ีแจงว่า ได้ท าหนังสือไปท่ี ส านักงานตรวจบัญชี เพื่อขอเอกสารมาท าขั้นตอนท่ี 3(ส่งงบ ม.80) 

6. สหกรณ์สมุนไพรอภิวัฒน์ยาไทย จ ากัด อยู่ในขั้นตอนท่ี 1 ผู้ช าระบัญชี  นายอาคม โยริยะ 
ช้ีแจงว่า ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนส่งมอบทรัพย์สิน 

7. สหกรณ์การผลิตล าไยอ าเภอป่าแดด จ ากัด อยู่ในขั้นตอนท่ี 5 ผู้ช าระบัญชี นายอุดร  
ค าแก้ว   นายสิน  สุทธนู ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ ช้ีแจงว่า ไม่สามารถประชุมใหญ่ได้ ได้ส่งงบ
ไปท่ีภาค(จ.เชียงใหม่)ให้รับรองงบแทนท่ีประชุมใหญ่ และได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างจัดการ
ทรัพย์สิน ทรัพย์สินท่ีสามารถจ าหน่ายได้ คือ เครื่องคัดล าไย และท่ีดิน เครื่องคัดล าไยได้จ าหน่ายเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว ส่วนท่ีดินอยู่ระหว่างประกาศขาย ถ้าจ าหน่ายทรัพย์สินได้ก็จะท างบเลิกกิจการได้ 
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8. สหกรณ์บริการรถเช่าเชียงราย จ ากัด อยู่ในขั้นตอนท่ี 4  ผู้ช าระบัญชี นางสาวยุวรี  กิยา 
ช้ีแจงว่า อยู่ระหว่างด าเนินการ 

9. สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนเชียงราย จ ากัด อยู่ในขั้นตอนท่ี 3 ผู้ช าระบัญชี นายอาคม  
โยริยะ ช้ีแจงว่า ตอนนี้ติด สหกรณ์เป็นหนี้ของชุมนุมการเกษตร เคยน าเสนอเข้าไปในท่ีประชุมใหญ่ให้ตัดเป็นหนี้
ศูนย์ ทางชุมนุมการเกษตรไม่ยอมตัดในด้านบัญชี ถ้ายอมตัดก็จบ 

10. สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงห้วยโป่ง จ ากัด อยู่ในขั้นตอนท่ี 1  ผู้ช าระบัญชี 
นายวิชัย  ใจใหญ่   นายสิน  สุทธนู ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ ช้ีแจงว่า สหกรณ์การเกษตร
โครงการหลวงห้วยโป่ง จ ากัด ได้หยุดด าเนินการมานานแล้ว เอกสารต่างๆหายหมด แนะน าให้ นายวิชัย  ใจใหญ่ 
แจ้งความเอกสารหาย และรายงานนายทะเบียนขอถอนช่ือ แต่ตอนนี้ยังไม้ได้ด าเนินการ 

11. สหกรณ์บริการรวมพลังชุมชนบ้านห้วยก้างใหม่  หมู่.13 จ ากัด อยู่ในขั้นตอนท่ี 6     
ผู้ช าระบัญชี นางสาวกันต์ฤทัย  ก้องเกียรติธีระ  จ้ีแจงว่า อยู่ระหว่างด าเนินการ 

12. สหกรณ์ยางพาราเชียงของ จ ากัด อยู่ในขั้นตอนท่ี 1  รอค าส่ังแต่งต้ังผู้ช าระบัญชี เป็น 
นางจีริสุดา  ไชยะ 

13. สหกรณ์ยางพาราอ าเภอเวียงแก่น จ ากัด อยู่ในขั้นตอนท่ี 1  ผู้ช าระบัญชี นางสาว
กัลยาณี  เตจ๊ะ  ช้ีแจงว่า สหกรณ์ไม่มอบทรัพย์สิน เนื่องจากมีค่าหุ้นและเงินสด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน 
กันยายน 2560 

14. สหกรณ์การเกษตรตุ้มรวงทอง จ ากัด อยู่ในขั้นตอนท่ี 8  ผู้ช าระบัญชี นางสาวไอยริณย์     
ใจทิพย์  ช้ีแจงว่า ตอนนี้ส่งงบ ม.87 ให้ส านักงานตรวจบัญชีตรวจสอบแล้ว ถ้าได้รับกลับมาก็สามารถถอนช่ือออก
จากทะเบียนได้ 

15. สหกรณ์การท าสวนยางเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตรเชียงแสน จ ากัด อยู่ในขั้นตอน   
ท่ี 1   ผู้ช าระบัญชี นางลาวัณย์  วรรณสาร ช้ีแจงว่า 1.ได้ท าเรื่องขอเอกสารต่อผู้ตรวจสอบบัญชี 2.ผสาน 
ธนาคารกรุงไทย เนื่องจากขอเบิก - ปิด บัญชีไม่ได้ เพราะมีเงินเหลืออยู่ในบัญชี จ านวน 7 หมื่นกว่าบาท 

16. กลุ่มเกษตรกรท าสวนต าบลป่าสัก อยู่ในขั้นตอนท่ี 2  ผู้ช าระบัญชี นางลาวัณย์  
วรรณสาร ช้ีแจงว่า อยู่ขั้นตอนการเขียนรายงาน 

17. กลุ่มเกษตรกรท านาต าบลศรีดอนมูล อยู่ในขั้นตอนท่ี 2  ผู้ช าระบัญชี นางลาวัณย์  
วรรณสาร ช้ีแจงว่า อยู่ขั้นตอนการเขียนรายงาน 

18. กลุ่มเกษตกรกรท านาสันทรายมูล อยู่ในขั้นตอนท่ี 2  ผู้ช าระบัญชี นางลาวัณย์  
วรรณสาร ช้ีแจงว่า อยู่ขั้นตอนการเขียนรายงาน 

19. กลุ่มเกษตรกรท าสวนเจดีย์หลวง อยู่ในขั้นตอนท่ี 5  ผู้ช าระบัญชี นางสาวอภิรดี    
อภิธนัง ช้ีแจงว่า อยู่ระหว่างด าเนินการ 

แผนช าระบัญชี ปี 2560 จะเข้าแผนกรมส่งเสริมสหกรณ์ใน ปี 2561 มีอยู่ 24 แห่ง 
ก าลังจะถอนชื่อ 1 แห่ง รออยู่ระหว่างส่ังเลิก 3 แห่ง 
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3. การตรวจการสหกรณ์(กลุ่มตรวจการฯ) 
นางสาวอุไร  ไตรเกษม  ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 

การตรวจการสหกรณ์ CPS ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจการปลีะ 2 ครั้ง บางท่านก็ตรวจการครบแล้ว บางท่านก็ยัง
ไม่ครบ  ตรวจการสหกรณ์ ทีม  ตรวจการปีละ 1 ครั้ง มีท้ังหมด 52 แห่ง ตอนนี้ตรวจการแล้ว 32 แห่ง คงเหลือ 
20 แห่ง ตามแผนให้เสร็จส้ินภายในเดือน สิงหาคม 2560 

               สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ส่ังการให้แล้วเสร็จก่อนส้ินเดือน กรกฎาคม 2560 
 

4. ข้อสังเกตของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(กลุ่มตรวจการฯ) 
   นางสาวอุไร  ไตรเกษม  ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 

กลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้ท าหนังสือถึงกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องข้อสังเกตของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขอฝากกลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ช่วยติดตามด้วย 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 5/๒๕60  

   นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ได้น าส าเนารายงานการ
ประชุมประจ าเดือน ครั้งท่ี  5/๒๕60 เมื่อวันศุกร์ท่ี 2 มิถุนายน ๒๕60 ขึ้นเว็บไซด์ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
เชียงรายแล้ว ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าไปตรวจสอบ หากมีข้อท่ีต้องแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งฝ่ายบริหารท่ัวไป    
เพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป ในช้ันต้นถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ ไปก่อน 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 5/๒๕60 วันที่ 2 มิถุนายน ๒560 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ือง เพื่อทราบและพิจารณา 
 

    ๔.2  กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
1. ยกระดับช้ันสหกรณ์  

     นายสิน  สุทธนู ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  
ตามแผนยกระดับจากช้ัน 2 ไปช้ัน 1 จ านวน 53 แห่ง มีการประชุมใหญ่แล้ว จ านวน 20 แห่ง ปรากฏว่าผ่าน 4 
แห่ง  ยกระดับจากช้ัน 3 ไปช้ัน 2 จ านวน 8 แห่ง ประเมินไปแล้ว 1 แห่ง คือ ชุมนุมประมงแห่งประเทศไทย 
จ ากัด และตอนนี้ ชุมนุมประมงแห่งประเทศไทย จ ากัด ย้ายไปอยู่กรุงเทพฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ ช่วยตรวจสอบสหกรณ์เรื่องหลักเกณฑ์ต่างๆ ดูว่าสามารถพัฒนาตรงไหนได้บ้าง ส่วนใหญ่จะตกเรื่อง     
การควบคุมภายในและอัตราส่วนทางการเงิน 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

                    ๔.3  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
1. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามแผนการ

ด าเนินงานประจ าปีฯ 
  นายมานพ  พยัคฆศักด์ิ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบว่า ในปีงบประมาณใหม่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จะท าเรื่องการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามแผนการด าเนินงานประจ าปี ความหมาย คือ น าแผนและผลของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรแต่ละแห่งน ามาวิเคราะห์ช่วยสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ว่า จากแผนในท่ีประชุมใหญ่ และผลการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการไปจัดการนั้นเป็นไปตามแผนหรือไม่  ใช้เครื่องมือถูกต้องหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง  น ามา 
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วิเคราห์และให้แนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน จังหวัดจะมีหนังสือถึงสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร ส่งแผนการด าเนินงานให้กับจังหวัดและรายงานผลการด าเนินงานทุกเดือน ทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ์จะน ามาวิคราะห์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ต่อไป 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

2. ติดตามผลการส่งเสริมปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  นายมานพ  พยัคฆศักด์ิ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบว่า ตามแผนงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปีนี้ตามตัวช้ีวัดบอกว่า ถ้าเกิดปริมาณธุรกิจของจังหวัดนั้นไม่
ผ่านตัวช้ีวัด การประเมินในด้านอื่นจะไม่ประเมินให้  ปัญหา คือ การรายงานปริมาณธุรกิจของส านักงานสหกรณ์
จังหวัดยังได้รับปริมาณธุรกิจไม่ครบถ้วน เพื่อให้ปริมาณธุรกิจเป็นไปตามท่ีควรจะเป็นทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ์ได้ปรับให้บ้างบางตัว เนื่องจากบางสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไม่สามารถเพิ่มปริมาณธุรกิจได้ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  ๔.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
1. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) 

           นางสาวเฉลิมพร  วงศ์จักร์  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
ได้มีค าส่ังของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 26 กล่าวว่า ปัญหาท่ีผ่านมาไม่โปร่งใส และการด าเนินงานของ
กองทุนยังไม่ไปถึงไหน ท่านนายกรัฐมนตรีมีค าส่ัง นับจากวันประกาศ(วันท่ี 18 พฤษภาคม 2560) ไป 180 วัน 
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบ ทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ได้ส่งแผนและ
กิจกรรมต่างๆ ให้กับผู้ประสานงานระดับอ าเภอทราบเรียบร้อยแล้ว ระดับอ าเภอส่งภายในวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 

        แบบฟอร์มวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจะใช้แบบฟอร์มคนละแบบกัน คือ  
สหกรณ์ จะใช้แบบ "วงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปีของสหกรณ์" มีสหกรณ์จังหวัดลงนามแทนรองนายทะเบียนสหกรณ์   
กลุ่มเกษตรกร  จะใช้แบบ "วงเงินด าเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกร" มี กษ.เป็นผู้ลงนาม 

        การรับสมัครเพื่อคัดสรรผู้ทรง คุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ด้วย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะหมดวาระใน
การด ารงต าแหน่ง ในวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2560  ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายด าเนินการดังนี้ 
 1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม ชุมนุม
สหกรณ์ด้านการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร โดยจัดส่งรายช่ือพร้อมใบสมัคร และวิดีทัศน์เพื่อแสดงวิสัยทัศน์/ผลงาน
แนะน าตนเองของผู้สมัคร ความยาวไม่เกิน 3 นาที และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 2. มอบสหกรณ์จังหวัดเป็นผู้รับรองและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุกคนแทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 3. ก าหนดส่งรายช่ือ ภายในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2560 
 

        ประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดผลิตผลการเกษตรขั้นต้น 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเกี่ยวข้องกับยางพารา และอ้อย ไม่สามารถกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรได้ เพราะ
ประเภทยางพาราและอ้อยมีกองทุนของเขาอยู่แล้ว 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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2. ส ารวจประวัติผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

     นางอ านวยพร  มากไมตรี  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการ
สหกรณ ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีหนังสือจากส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เรื่อง การส ารวจ
ประวัติผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เพื่อน าไปจัดท าโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ขอฝากฝ่ายบริหาร
ท่ัวไป ข้อมูลตัวนี้สามารถน าเป็นส่วนหนึ่งของโปรไฟล์ได้ ทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
ได้ส่งแบบฟอร์มให้กับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เพื่อน าไปส ารวจเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ท าการส ารวจ
และส่งกลับมายังกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เพื่อทางกลุ่มฯจะได้คีย์ข้อมูลและรายงาน
ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ต่อไป   
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  มีท้ังหมด  46   แห่ง  ได้รับ  11   แห่ง (ช าระบัญชี 2 แห่ง) 
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  มีท้ังหมด  22  แห่ง  ได้รับ   9   แห่ง (ช าระบัญชี 1 แห่ง) 
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  มีท้ังหมด  20  แห่ง  ได้รับ   7   แห่ง (ช าระบัญชี 1 แห่ง) 
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  มีท้ังหมด  32   แห่ง  ได้รับ  9    แห่ง (ช าระบัญชี 6 แห่ง) 
 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5  มีท้ังหมด  23   แห่ง  ได้รับ  6    แห่ง 
     ภาพรวมทั้งหมด 143   แห่ง  ได้รับ 42 แห่ง  คงเหลือ 91   แห่ง 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
    ๔.1 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 

  - ไม่มี - 

 

    ๔.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป  
1. การเปล่ียน URL ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของส านักงานสหกรณ์จังหวังเชียงราย  

       นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ได้เปล่ียน URL ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของส า นั ก ง าน สห ก ร ณ์ จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย  
จ า ก “h t t p : / /webhos t . cpd . go . t h / ch i a ng r a i ”  เ ป็ น  “http://web.cpd.go.th/chiangrai” 
สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ผ่านทาง http://web.cpd.go.th/chiangrai  ได้ต้ังแต่
บัดนี้เป็นต้นไป 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

2. มาตรการป้องปรามการเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการโดยไม่เหมาะสม 
 นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีกรณีร้องเรียน

กล่าวหาว่า ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ขออนุญาตเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นท่ีต่างจังหวัดโดยไม่มีความ
จ าเป็นต้องไปปฏิบัติราชการในพื้นท่ีดังกล่าว แต่มีความประสงค์เพื่อไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว โดยท าเรื่องขออนุมัติ
เดินทางไปราชการเพื่อใช้รถยนต์ของทางราชการและเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หากข้อเท็จจริง
เป็นไปตามข้อมูลท่ีมีการกล่าวหา ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ท าให้เกิดความเสียหายแก่
ทางราชการและอาจเป็นกรณีท่ีข้าราชการไม่ได้ปฏิบัติราชการจริง แต่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตน ดังนั้น เพื่อเป็น
การป้องปรามมิให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้น จึงเห็นควรออกมาตรการดังนี้  
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1. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การขออนุญาตเดินทางไปราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด หากบุคคลรายใดไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจท่ีต้องไปปฏิบัติงานหรือไม่มี
แผนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ต้องไม่อนุญาตให้ไปราชการ 

2. หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการเดินทางไปราชการของบุคคลรายใดไม่เหมาะสม อาทิ 
เช่น ไม่มีแผนในการเดินทางไปราชการในต่างจังหวัดมาก่อน โดยปกติวิสัยบุคคลนั้น ๆ ไม่มีภารกิจให้ต้องเดินทาง
ไปราชการในต่างจังหวัด หรือบุคคลรายใดโดยต าแหน่งงานไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับภารกิจในการเดินทางไป
ราชการในต่างจังหวัด หรือขออนุญาตเดินทางไปราชการในต่างจังหวัดโดยมีผลประโยชน์ส่วนตนแอบแฝง ก็ย่อมไม่
สามารถเบิกหรืออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

3. การอนุญาตให้ใช้รถยนต์ราชการในการเดินทางไปราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
อนุญาต โดยค านึงถึงความจ าเป็นและเหมาะสม และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้รถยนต์ราชการโดยเคร่งครัด 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3. การฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักส่งเสริมสหกรณ์ระดับอ าเภอสู่การเป็น Smart 
Officer รุ่นท่ี 1 – 3 
  นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  การฝึกอบรม
หลักสูตร การพัฒนานักส่งเสริมสหกรณ์ระดับอ าเภอสู่การเป็น Smart Officer รุ่นท่ี 1 – 3 
  รุ่นท่ี 1   ระหว่างวันท่ี 3 – 8 กรกฎาคม 2560 
         - นายฐณพงศ์ อินทรแสน 
         - นายสวัสด์ิ รมภิรันต์ 
  รุ่นท่ี 2   ระหว่างวันท่ี 17–22 กรกฎาคม 2560 
         - นางลาวัณย์ วรรณสาร 
         - น.ส.ดรรชนี ปันทะลา 
   รุ่นท่ี 3   ระหว่างวันท่ี 24–28 กรกฎาคม 2560 
        - นายอเนก อุปนันท์ 
         - นายอุดร ค าแก้ว  (ขอถอนตัว) 
  กรณีขอเปล่ียนผู้เข้ารับการอบรมแทน จากนายอุดร ค าแก้ว เป็นผู้อื่น ผู้ท่ีแทนต้องอยู่
ในพื้นท่ีของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ซึ่งมีอยู่ 2 ราย คือ นายวิสุทธิ์ จตุรลาวัลย์  และน.ส.กันตฤทัย ก้องเกียรติธีระ 
  สถานท่ีอบรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 1  อ าเภอคลองหลวง           
จ.ปทุมธานี ค่าใช้จ่ายคนละ 2,400 บาท 

  มติที่ประชุม เห็นชอบมอบ น.ส.กันตฤทัย ก้องเกียรติธีระ เข้าร่วมประชุมแทน นายอุดร  
ค าแก้ว  
 

4. ส ารวจรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  การฝึกอบรมใน

ครั้งนี้มีอยู่ 3 หลักสูตร ได้แก่ 
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1. นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง 
     คุณสมบัติ  ด ารงต าแหน่ง อ านวยการระดับต้น/ระดับสูง 
                     ด ารงต าแหน่ง อาวุโส (ระดับ 8 เดิม) 
                     ด ารงต าแหน่ง ระดับเช่ียวชาญ 
                     ด ารงต าแหน่ง ระดับช านาญการพิเศษ (ไม่น้อยกว่า 2 ปี) 
 2. นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง 
    คุณสมบัติ  ด ารงต าแหน่ง อ านวยการระดับต้น/ระดับสูง 
                     ด ารงต าแหน่ง อาวุโส  
                     ด ารงต าแหน่ง ระดับช านาญการ (ไม่น้อยกว่า 4 ปี) 

    3. นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับระต้น 
          คุณสมบัติ  ด ารงต าแหน่ง ช านาญงาน (ไม่น้อยกว่า 2 ปี) 
                        ด ารงต าแหน่ง ปฏิบัติการ  (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 
                        ด ารงต าแหน่ง ช านาญการขึ้นไป 
                        อายุไม่เกิน 50 ปี (นับแต่ 31 กรกฎาคม 2560) 
                     ท้ัง 3 หลักสูตร ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมต้องไม่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรท่ีจะ
เข้ารับการอบรมดังกล่าวมาก่อน 
                     ขอรับและจัดส่งเอกสารการสมัครได้ท่ีฝ่ายบริหารทั่วไป ส่งแบบแสดงความจ านงถึง
กองการเจ้าหน้าท่ีภายใน 17 ก.ค. 2560 
 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดระดับ
เขตตรวจราชการ ประจ าปี 2560 (ครั้งท่ี 3) ณ กัชซัน ขุนตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดล าพูน 

 นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการการติดตามงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดระดับเขตตรวจราชการ ประจ าปี 2560  (ครั้งท่ี 3)   
ณ  กัชซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท  จังหวัดล าพูน ผู้เข้ารับการอบรม โควตาจังหวัดเชียงราย 18 คน ได้แก่ 
สกจ (1 คน) / กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มละ 2 คน(8 คน) กลุ่มส่งเสริมฯ กลุ่มละ 1 คน(5 คน)/ฝบท. 2 คน  ผู้สังเกตการณ์ 2 คน 
  ขอให้ผู้รับผิดชอบงานท่ีจะต้องติดตามจัดส่งข้อมูลให้ ฝ่ายบริหารท่ัวไป เพื่อจัดท า 
Powerpoint (ส่งทางไลน์) 
  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าพูน ขอให้จับคู่กันว่าใครจะพักรวมกับใคร 1 ห้อง/ 2 คน 
  เตรียมข้อมูลปัญหา อุปสรรค และแนวทางปฏิบัติงานในการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร เพื่อ Work shop และแบ่งกลุ่มอภิปราย 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

6. โครงการฝึกงานผู้น าเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจ าปี 2561 
นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ขอให้กลุ่ม
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ส่งเสริมสหกรณ์ส ารวจรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 
 1. แจ้งสหกรณ์การเกษตรในความรับผิดชอบ เสนอช่ือเยาวชนที่เป็นสมาชิก หรือ บุตรสมาชิก ท่ีคุณสมบัติ
ครบถ้วนพร้อมเอกสารมาท่ีฝ่ายบริหารทั่วไป ภายในวันท่ี 10 ตุลาคม 2560 
 2. ฝึกอบรมประเทศไทย 90 วัน ระหว่าง ม.ค. – เม.ย. 2561 
     ฝึกอบรมประเทศญี่ปุ่น 11 เดือน ระหว่าง เม.ย. 2561 – มี.ค. 2562 
 3. สาขาท่ีฝึกงาน 
  - ข้าว 
  - ผัก 
 - ไม้ดอก ไม้ประดับ และเรือนเพาะช า 
  - ไม้ผล ส้ม แอปเปิล แพร์ องุ่น 
  - ปศุสัตว์ โคเนื้อ โคนม ไก่ไข่ และ สุกร 
 สหกรณ์ต้องเป็นคนคัดเลือก และมีมติท่ีประชุมคณะกรรมการ (ไม่เกิน 2 คน) ถ้า ผู้เข้าฝึกงานไม่สามารถ
อยู่ได้ครบ 15 เดือน ไม่ต้องส่งมา 

 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

7. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประเมินผลประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดเชียงราย แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จะเดินทางมาตรวจติดตามฯ ในวันท่ี 18 – 20 ก.ค. 2560 รายละเอียดดังนี้ 
  คณะกรรมการฯ เดินทางมาวันท่ี 18 – 20 กรกฎาคม 2560  ติดตามงาน 
“โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
  ลงพื้นท่ี วันท่ี 18 ก.ค. 2560 ประชุมท่ี ด่านสะพานมิตรภาพที่ 4 (เชียงของ – ห้วย
ทราย) เวลา 08.40 – 12.00 น. 
          วันท่ี 19 ก.ค. 2560 ประชุมท่ี ด่านตรวจพืชเชียงแสน เวลา 09.00 – 12.00 น. 

  วันท่ี 20 ก.ค. 2560 ประชุมท่ี ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เวลา 11.00 – 
14.00 น. (ติดตามอ าเภอแม่สาย) 
  จัดท าแบบตอบประเด็นค าถามรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อรายงานคณะกรรมการ
ในวันตรวจติดตามหนังสือฉบับจริง อยู่ระหว่างเสนอสหกรณ์จังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้
ประสานล่วงหน้ามาก่อนหน้านี้แล้ว 
 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
8. ค าส่ังแต่งต้ังรองประธานคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) 
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  นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็น Single Command ของจังหวัดเชียงราย ได้ออกค าส่ัง ให้สหกรณ์จังหวัด
เชียงรายเป็นรองประธานคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single 
Command) ล าดับท่ี 2 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

9. ขอความร่วมมือในการจัดท าข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการ  และ
สงวนต าแหน่ง นวส. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
  นายพิชติ  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ผู้ใดประสงค์ท่ี
จะขอย้าย ให้ท าเรื่องเข้าไปใหม่เพราะท่ีท าเรื่องขอไปก่อนหน้านี้ได้ยกเลิก ให้แล้วเสร็จก่อนวันท่ี 17 กรกฏาคม 
2560 แบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าท่ี 
      เรื่องสงวนต าแหน่ง เนื่องจากส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย มีข้าราชการเกษียณ
อยู่ท้ังหมด 4 ราย กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ขอสงวนต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
ไว้ก่อน ห้ามให้มีการโยกย้ายภายในจังหวัด 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

10. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ณ วันท่ี 30 
มิถุนายน 2560 

 นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณของส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 เบิกได้ 84.9 เปอร์เซ็นต์ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

11. ขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 
    นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า กรมบัญชีกลาง
ขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐในทะเบียนประวัติของผู้มีสิทธิเป็นวันท่ื 31 กรกฎาคม 
2560 และการปฏิบัติหน้าท่ีของนายทะเบียนของส่วนราชการในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ีผู้มีสิทธิ
ยื่นและบันทึกข้อมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐเป็นวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 
  ผู้มีสิทธิซึ่งเป็นผู้ท่ีสามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐได้แก่ 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบ านาญ 
  กรมบัญชีกลางได้ก าหนดรอบประมวลผลการขึ้นสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล
ข้าราชการในวันท่ี 4 และ 18 ของทุกเดือน หากนายทะเบียนของส่วนราชการมีการปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติม
ข้อมูลของผู้มีสิทธิ (เช่น ข้าราชการบรรจุใหม่ คู่สมรส หรือบุตร) ภายหลังการประมวลผลในแต่ละรอบจะส่งผลให้
การขึ้นสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการมีผลในรอบถัดไป 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
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12. การถอดบทเรียนความส าเร็จของสหกรณ์ 
 นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ส านักพัฒนา

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ด าเนินการถอดบทเรียน
ความส าเร็จของสหกรณ์ท่ีคัดเลือกจากสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ จ านวน 12 สหกรณ์ เพื่อจัดท าเป็นองค์ความรู้ท่ีได้
จากการถอดบทเรียน และใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการด าเนินงานของสหกรณ์ให้ประสบความส าเร็จ อีกท้ัง
สหกรณ์อื่นสามารถน าไปปรับใช้เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้มีการด าเนินงานท่ีมีคุณภาพยิ่งขึ้น ได้จัดส่งหนังสือแนว
ปฏิบัติท่ีดีเพื่อสมาชิกและชุมชน จ านวน 12 เล่ม เพื่อให้หน่วยงานใช้ในการเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์
และผู้สนใจ และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ในรูปแบบของ E-book 
ด้วยแล้ว 

  มติที่ประชุม รับทราบ เห็นควรแจกจ่ายให้กลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ไว้ใช้เป็น
แนวทางในการส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์ 
 
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 


