
รายงานการประชุมประจ าเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างประจ า ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
คร้ังท่ี  7/๒๕60   วันศุกร์ท่ี 11 สิงหาคม ๒๕60 
ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 

   
      

ผู้มาประชุม 
ข้าราชการ 
 

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

3.  นางอ านวยพร    มากไมตรี   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 

4.  นายพิชิต    เอี่ยมละออ   ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 

5.  นายอาคม    โยริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

6.  นางสาวอุไร   ไตรเกษม   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

7.  นายฐณพงศ์  อินทรแสน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

8.  นายมงคล    กันทะเตียน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

9.  นายสมิทธิ์    เย็นใจ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

10.  นางสาวศิวาพร   วังสมบัติ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

11.  นางณัฐฐยา   ค าโป่ง    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

12.  นายวีนัส    วงศ์ขัติย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

13.  นางจวงจันทร์   พิงคะสัน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

14.  นายวีระยุทธ วิริยาวุฒิ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

15.  นายอุดร    ค าแก้ว          ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

16.  นางสาวปุญชรัสมิ์  ค าเพียร   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

17.  นายวิชัย  ใจใหญ่   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

18.  นางสาวธัญญรัตน์   โพธิตา   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

19.  นายอภิวัฒน์ พรหมวรรณ์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
20.  นางสาวอภิรดี   อภิธนัง   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

21.  นางสาวกันต์ฤทัย  ก้องเกียรติธีระ  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

22.  นางสาววิไลพร ขันแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
23.  นางสาวไอยริณย์  ใจทิพย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
 

พนักงานราชการ 

1.  ว่าท่ี ร.ต.หญิง วาริณี  ฟูนัน   ต าแหน่ง นิติกร 
2.  นายสหวัฒน์   กาบแก้ว   ต าแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
3.  นางสาวพัชรี   มาลา    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
4.  นางสาวณัฐวรินญา  แก้ววิมล   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
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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.  นางลฏาภา จันทร์ดีมี   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
11.  นางสาวฐิติวรดา วงศ์ขัติย์   ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป 
12.  นางสาวกีรติญา   ไชยลังกา   ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13.  นางกัญญ์วรา   ทาศรี    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
14.  นางเบญจมาภรณ์  ทะเรือน   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
15.  นางสาวฉัตรชนก  ค าน้อย   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
16.  นางสาวจารุณี ทายะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 

17.  นายวรธัช   อินทรแสน   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

18.  นางสาวรัตติกาล ศรียอด   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
19.  นายสัมพันธ์ สุใจ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

20.  นายวุฒินันท์   นันทะวิเชียร   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

21.  นางสาวศิริก้อย แก้วแกมเงิน   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
22.  นายสงกรานต์   สุวรรณการ   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
23.  นางสาวกิตติยา ศักดิ์ณรงค์   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 

 ลูกจ้างประจ า 

1. นายมนต์ชัย   น้อมมณี   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
2. นายยุทธ      แก้วก าเนิด   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ข้าราชการ 
 

1. นายมานพ    พยัคฆศักดิ ์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 

2. นายเอนก   อุปนันท์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

3. นายวิสุทธิ์    จตุรลาวัลย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

4. นายอัฒกาล   สินันตา   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

5.  นายวิชิต    ภูกัน    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

6.  นางลาวัลย์    วรรณสาร   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

7.  นางสาวเฉลิมพร   วงศ์จักร   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

8.  นางสาวิตรี    เสือประสงค์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

9.  นายสุเทพ    อริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

10.  นายสวัสด์ิ   รมภิรันต์   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
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11.  นางสาวยุวรี   กิยา    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณช์ านาญการ 

12.  นางสุภีร์    อริยะ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

13.  นายบัญญัติ   หนูเจริญ   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 

14.  นางสาวดรรชนี   ปันทะลา   ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
 

พนักงานราชการ 
 

1.  นางจีริสุดา    ไชยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
2.  นางสาวอรทัย   สุริยะ    ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
3.  นางสาวกัลยาณี   เตจ๊ะ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
4.  นางสาววาสนา สบบง    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
5.  นางสาวโสละดา หะวัน    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
6.  นางสาวสุภาภรณ์   ธิชาญ    ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   
7.  นายกิตติไกร   ไชยเลิศ   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
8.  นายอุเทน  ทาปัญญา   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
9.  นางธนภร  อัครมิ่งสกุล   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
10.  นางสาวชมพูนุช เครือสาร   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

ลูกจ้างประจ า 
 

1.  นางพรรณพร     ชัยธิ    ต าแหน่ง พนักงานพิมพ์ 
2.  นายนันทกร   เช้ือเมืองพาน   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
3.  นายบรรเลง    อิ่นค าแดง   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
4.  นายสมพจน์      พินิจ    ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
5.  นายสงกรานต์    ทอนช่วย   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

เร่ิมประชุมเวลา   09.0๐ น. 
นายสมชัย  ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม

และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1. ข้าราชการลาออก 

 1.1 นายสิน  สุทธนู   ต าแหน่ง ผอ.กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
       สังกัด กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
 1.2 นายสุเทพ  อริยะ  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
       สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 

2. พนักงานราชการลาออก 
2.1 นายสงกรานต์  สุวรรณการ ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 

สังกัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
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  2.2 นางสาวรัตติกาล  ศรียอด ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
  สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
  2.3 นายวุฒินันท์  นันทะวิเชียร ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
  สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 

1. การช าระบัญชี 
 นางสาวอุไร  ไตรเกษม  ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  
แผนช าระบัญชี ปี 2560 มีท้ังหมด 22 แห่ง ณ ตอนนี้ถอนช่ือแล้ว 5 แห่ง ได้แก่ 1.สหกรณ์เครือข่ายเกษตร
อินทรีย์ประเทศไทย จ ากัด 2.สหกรณ์ยางพาราดอยหลวง จ ากัด  3.สหกรณ์บริการรวมพลังชุมชนบ้านห้วยก้าง
ใหม่ หมู่.13 จ ากัด 4.สหกรณ์การเกษตรตุ้มรวงทอง จ ากัด  5.กลุ่มเกษตรกรท าไร่พัฒนา คสก. อ าเภอเทิง  
คงเหลือ 17 แห่ง ต้องรีบด าเนินการ   
 นางสาวอุไร  ไตรเกษม  ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ เรียนสอบถามฝ่ายบริหาร 
ท่ัวไป งบประมาณท่ีได้รับโอนมาแล้วใน ปี 2560 เมื่อช าระบัญชีไม่เสร็จจะต้องท าอย่างไรในงบประมาณตรงนี้         
นายพิชิต เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร ช้ีแจงว่า กรมฯ ให้เก็บไว้ที่จังหวัดไม่ต้องส่งคืน ถ้าใครช าระบัญชีเสร็จแล้ว
สามารถท าเป็นเบ้ียเล้ียงเบิกได้เลย จ านวน 3,000 บาท 
 นางสาวอุไร  ไตรเกษม  ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบต่อ
ว่า  กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีหนังสือถึงส าหนักงานสหกรณ์จังหวัด เกี่ยวกับการช าระบัญชี ในกรณีท่ีมีการช าระบัญชี 
เสร็จแล้ว ผู้ช าระบัญชีได้น าทรัพย์สิน อาทิ เงินสด เงินฝากธนาคาร ไปใช้ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น ทางกลุ่มตรวจ
การสหกรณไ์ด้ท าหนังสือแจ้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว และให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ส่งแบบรายงานกลับ
กลุ่มตรวจการสหกรณ ์ภายในวันท่ี 11 สิงหาคม 2560  ตอนนี้ทางกลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้รับแบบรายงานแล้ว 
4 กลุ่ม ขาด 1 กลุ่ม คือ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ขอให้รีบด าเนินการโดยด่วน 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 6/๒๕60  

   นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ได้น าส าเนารายงานการ
ประชุมประจ าเดือน ครั้งท่ี  6/๒๕60 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 6 กรกฎาคม ๒๕60 ขึ้นเว็บไซด์ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดเชียงรายแล้ว ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าไปตรวจสอบ หากมีข้อท่ีต้องแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งฝ่ายบริหาร
ท่ัวไป เพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป ในช้ันต้นถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ ไปก่อน 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 6/๒๕60 วันที่ 6 กรกฏาคม ๒560 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ือง เพื่อทราบและพิจารณา 
 

    ๔.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป  
1. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ าปี 2560 

       นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า กรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อน าไปถวายพระสงฆ์จ าพรรษา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ ในวันพุธท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 เรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจตุปัจจัย สามารถบริจาคได้ท่ี   
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ฝ่ายบริหารทั่วไป มีสหกรณแ์จ้งความจ านง ดังนี้ 
 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย จ ากัด 10,000 บาท 
 2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จ ากัด 2,000 บาท (โอนให้กรมฯ เรียบร้อยแล้ว) 
 3. สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จ ากัด 500 บาท 
 4. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
     - กลุ่ม/ฝ่าย  ละ 2,000 บาท 
     - สหกรณ์จังหวัด 2,000 บาท 
     รวมเป็นเงิน 22,000 บาท 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

2. การรายงานผลการปฏิบัติงาน E-Project 
       นางสาวกีรติญา  ไชยลังกา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
ตามท่ีท่านเขตฯ แจ้งไว้ในท่ีประชุม ณ จังหวัดล าพูน คะแนน E-Project ของจังหวัดเชียงรายมีคะแนนน้อยท่ีสุด 
ทางกองแผนงานจึงแจ้งเหตุผลมาว่า 1. ผู้รับผิดชอบรายงานไม่ครบทุกหัวข้อ จึงขอให้ผู้รับผิดชอบเข้าไปรายงานให้
ครบทุกหัวข้อ ก่อนวันท่ี 18 สิงหาคม 2560 
 นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ระบบ CPS 
ขอให้ ผอ.กลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ท่ียังไม่ได้เข้าไปแนะน า/แสดงความคิดเห็น ขอให้เข้าไปแนะน า/แสดง
ความคิดเห็น ก่อนวันท่ี 16 สิงหาคม 2560 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
3. โอนจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน โครงการส่งเสริมระบบ

เกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560        
  นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า กรมส่งเสริม

สหกรณ์ ได้อนุมัติจัดสรรและโอนเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน  รายการเบิกแทนกรมการข้าว(งบประมาณ 
48,400 บาท) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ให้
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดจัดกิจกรรมประชุมเช่ือมโยงเพื่อสร้างข้อตกลงด้านการตลาดไม่น้อยกว่า  2 ครั้ง โดย
บูรณาการร่วมกับพาณิชย์จังหวัด หอการค้า โรงสีเอกชน สหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อส ารวจปริมาณ
ผลผลิต ความต้องการข้าวในแต่ละพื้นท่ี และสร้างข้อตกลงร่วมกันด้านการตลาดในการรับซื้อผลผลิตข้าวจาก     
นาแปลงใหญ่ และขอให้สหกรณ์จังหวัดเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยรายงาน
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้กรมฯ ทราบ ภายในวันท่ี 25 ของทุกเดือน ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 
2560 เป็นต้นไป 

  มติที่ประชุม เห็นชอบมอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

4. กรมส่งเสริมสหกรณ์อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม        
 นายพิชิต  เอี่ยมละออ หัวหน้าฝ่ายบริหาร  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า จังหวัดเชียงราย

ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม เป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานและภาระกิจต่างๆ จ านวน 618,500 บาท    
แยกเป็น  
  เงินส่งเสริมในระบบ CPS  ดังนี้  

 1. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ได้รับ 112,300 บาท 
 2. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้รับ  92,000 บาท 
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 3. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้รับ  67,000 บาท 
 4. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ได้รับ  83,000 บาท 
 5. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์5 ได้รับ  98,000 บาท 

 **ท้ังนี้ ต้องส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
โดยมีการแนะน าส่งเสริมการด าเนินงานของสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีชัดเจนเป็นรายแห่ง  
 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานสร้างความเข้มแข็งและยกระดับช้ันสหกรณ์จ านวน 106 แห่ง 
จัดสรรให้สหกรณ์แห่งละ 1,000 บาท โดยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ยกระดับช้ันอย่าง
ชัดเจน เป็นรายแห่ง 
 ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 60,200 บาท 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๔.2  กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 

1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับค่าสมาชิกรายเดือนส าหรับกลุ่มสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ 
     นายสิน  สุทธนู ผู้อ านวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 

เนื่องจากอัตราค่าสมาชิกรายเดือนท่ีบริษัทเคยก าหนดยกเว้นให้แก่สหกรณ์ เป็นระยะเวลา 3 ปี ได้ครบก าหนดแล้ว 
บริษัทจึงได้เสนอให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณา และมีมติให้บริษัทยังคงใช้อัตราค่าบริการเดิม เพื่อเป็นการ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลท่ีส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าเป็นสมาชิกของบริษัท โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

 

รูปแบบ/ขนาด 
จ านวนบัญชีสินเชื่อที่สหกรณ์

น าส่ง 
(หน่วย:บัญชี) 

ค่าสมาชิก 
(บาท/เดือน) เง่ือนไข 

S นอ้ยกว่า – 10,000 2,000 
1. ต้องสมัครสมาชิก และลงนามสัญญาใช้บริการ 
พร้อมน าส่งข้อมูลได้ ภายในก าหนดเวลา 1 ปี นับแต่
วันที่สมัคร จะได้รับยกเว้นการเก็บค่าสมาชิกรายเดือนมี
ก าหนดเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาใช้บริการ 
2. หลังครบก าหนด 3 ปี จัดเก็บค่าสมาชิกรายเดือน
ตามรูปแบบ/ขนาด และค่าบริการสืบค้นระบบบุคคล
ธรรมดา พบข้อมูล 12 บาท  
ไม่พบข้อมูล 5 บาท  
ระบบนิติบุคคล พบข้อมูล 100 บาท 
ไม่พบข้อมูล 50 บาท 

M 10,001 – 250,000 4,000 

L 250,001 – 750,000 6,000 

XL มากกว่า 750,000 9,000 

   

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

2. มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 นางสาวศิวาพร  วังสมบัติ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า    
ขอความร่วมมือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ช่วยประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ท่ียังคงค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ
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ภายในวันท่ี 28 สิงหาคม 2560 เพราะหลังจากนี้จะท าการปิดระบบ สหกรณ์ไหนท่ีจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว หรือ 
ระบุวันแล้ว สามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลได้เลย ตอนนี้มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ท่ียังคงค้าง ดังนี้ 

สหกรณ ์ จ านวน 32  แห่ง 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จ านวน  4  แห่ง 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จ านวน  7  แห่ง 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 จ านวน  3  แห่ง 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 จ านวน  8  แห่ง 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 จ านวน  7  แห่ง 
โครงการหลวง จ านวน 4 แห่ง 
 

กลุ่มเกษตรกร จ านวน 33 กลุ่ม 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จ านวน  8  แห่ง 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จ านวน  14  แห่ง 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 จ านวน  3  แห่ง 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 จ านวน  1  แห่ง 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 จ านวน  7  แห่ง 

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3. การจัดช้ันสหกรณ ์
 นางสาวศิวาพร  วังสมบัติ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 

ผลการจัดระดับช้ันสหกรณ์ ประจ าปี 2560 ผลการจัดระดับช้ัน จากช้ัน 2 ไปช้ัน 1 เป้าหมาย 35 แห่ง 
คาดการณ์ไว้ 9 แห่ง คิดเป็น 25%  ผลการจัดระดับช้ัน จากช้ัน 3 ไปช้ัน 2 ได้ 100%  

 กองแผนงานขอความร่วมมือให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด จัดท ารูปแบบรายงานผล
การด าเนินงานการยกระดับช้ันของสหกรณ์ท่ีไม่สามารถยกระดับช้ันได้  ดังนั้นทางกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์
จึงขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบสหกรณ์ท่ีมีรายช่ือดังต่อไปนี้มาจัดท าโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน เพื่อยกระดับ
ช้ันในแต่ละเกณฑ์ เพื่อจะได้น าข้อมูลท่ีได้น าไปใส่ในรายงานส่งกองแผนงานต่อไป  

1. สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินเวียงป่าเป้า จ ากัด 
2. สหกรณ์เครดิตยูเนียนคริสตจักรสามัคคีธรรมป่างิ้ว จ ากัด 
3. สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมแม่สาย จ ากัด 
4. สหกรณ์ผู้เล้ียงโคเนื้ออ าเภอแม่สรวย จ ากัด 
5. สหกรณ ์สกย.อุตสาหกรรมเกษตรเชียงราย จ ากัด 
6. สหกรณ์ผุ้ใช้น้ าศรีดอนชัย จ ากัด 
7. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินเวียงเชียงรุ้ง จ ากัด 
8. สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินเวียงป่าเป้า จ ากัด 
9. สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงห้วยแล้ง จ ากัด 
10. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าบ้านสันทรายมูล จ ากัด 
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11. สหกรณ์เจ้าของสวนยางพารา จ ากัด 
12. สหกรณ์เคหสถานธารน้ ากรเชียงราย จ ากัด 
13. สหกรณ์เคหชุมชนดอยพระพุทธบาท จ ากัด 
14. สหกรณ์เคหสถานสามัคคีพัฒนามั่นคง จ ากัด 
15. สหกรณ์ผู้ปลูกล าไยต าบลสันมะค่า จ ากัด 
16. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าชลประทานฝายน้ าวอก จ ากัด 
17. สหกรณ์โครงการหลวงดอยสะโงะ จ ากัด 
18. สหกรณ์ไฟฟ้าโครงการแม่โมงกลาง จ ากัด 
19. สหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านสันกลาง จ ากัด 
20. สหกรณ์สตรีเวียงเชียงรุ้ง จ ากัด 
21. สหกรณ์ยางพาราเวียงป่าเป้า จ ากัด 
22. สหกรณ์การเกษตรเมืองน้อยห้วยน้ าริน จ ากัด 
23. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าเวียงหวาย จ ากัด 
24. สหกรณ์นครเชียงราย จ ากัด 
25. สหกรณ์ชาดอยตุง จ ากัด 
26. สหกรณ์ลุ่มน้ าแม่ค า จ ากัด 
27. สหกรณ์ชาวสวนยางพาราพาน จ ากัด 
28. สหกรณ์การเกษตรรุ่งเรือง จ ากัด 
29. สหกรณ์เคหสถานล้านนาเชียงราย จ ากัด 
30. สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงห้วยน้ ากืนปางมะกาด จ ากัด 
31. สหกรณ์การเกษตรและแปรรูปผลิตผลเมืองเชียงราย จ ากัด 

   

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4. สหกรณ์ออมทรัพย์/สหกรณ์เครดิตยูเนียน ท่ีมีทรัพย์สินต้ังแต่ 5 พันล้านบาทขึ้นไป 
    นางสาวศิวาพร  วังสมบัติ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า

สหกรณ์ออมทรัพย์/สหกรณ์เครดิตยูเนียน ท่ีมีทรัพย์สินต้ังแต่ 5 พันล้านบาทขึ้นไป จะต้องจัดท ารายงานส่งให้  
กรมส่งเสริมสหกรณ์  จังหวัดเชียงรายมีสหกรณ์ท่ีมีทรัพย์สินมากกว่า 5 พันล้านบาท อยู ่2 สหกรณ ์ได้แก่ สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเชียงราย จ ากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จ ากัด ขอให้เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ช่วยเร่งสหกรณ์ดังกล่าว จัดท ารายงานตามค าส่ังนายทะเบียนสกรณ์ ท่ี 15/2560 มีอยู่ท้ังหมด 8 แบบ 
สามารถเข้าไปดูได้ท่ีเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์  ขอให้รายงานข้อมูลครั้งแรกภายในวันท่ี 20 ตุลาคม 2560 โดย
จัดเก็บข้อมูลครั้งแรกตั้งแต่วันท่ี 30 กันยายน 2560 

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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                    ๔.3  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
1. การด าเนินการ ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ

แปลงใหญ่ ปี 2560 
  นางสาวณัฐฐยา  ค าโป่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
จังหวัดเชียงรายมีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 17 สหกรณ์ 18 แปลง ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน 
31 สิงหาคม 2560 ณ ตอนนี้มีใบสมัครท่ีพร้อมจะส่ง FC อยู่ 5 สหกรณ์ ยังคงค้างอยู่อีก 17 สหกรณ์ และมีในส่วน
ท่ีต้องให้สหกรณ์บอกจุดพิกัด XY ของแปลงแต่ละแห่ง ตอนนี้ยังมีบางสหกรณ์ยังไม่ได้ด าเนินการ ขอให้เจ้าหน้าท่ี  
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ช่วยเร่งรัดสหกรณ์ให้ด้วย 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

  ๔.4  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
 1. ส ารวจข้อมูลหนี้เงินกู้สมาชิกสหกรณ์ท่ีประสบอุทกภัย ปี 2560 

           นางอ านวยพร  มากไมตรี  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการ
จัดการสหกรณ ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่า 
ตามท่ีได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยและน้ าไหลหลากในพื้นท่ี 42 จังหวัด ต้ังแต่วันท่ี 5 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นมา 
ส่งผลให้พื้นท่ีท าการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรเสียหายจ านวนมาก  เพื่อให้การช่วยเหลือ
สมาชิกสหกรณ์ท่ีประสบอุทกภัย สหกรณ์จังหวัดเชียงรายได้ท าหนังสือถึงสหกรณ์ขนาดใหญ่ จ านวน 14 แห่ง ให้
สหกรณ์ส ารวจมูลหนี้เงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์ท่ีเป็นสัญญาเงินกู้เพื่อการผลิตทางการเกษตรและได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัย ณ วันท่ีประสบอุทกภัยในพื้นท่ี  ส่งกลับให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ภายในวันท่ี 15 
สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 น. ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์จะใช้ข้อมูลตามแบบส ารวจ เพื่อเสนอขอรับการช่วยเหลือ
จากภาครัฐต่อไป 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
    ๔.1 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 

  - ไม่มี - 
 
๔.๖ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ – ๕ 
 

      ๔.๖.๑ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ 
     นายฐณพงศ์  อินทรแสน แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ก่อนหน้านี้ประมาณ 20 ปี 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด ได้แยกออกจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย 
จ ากัด ปัญหาคือ มีสมาชิกซ้ าซ้อนระหว่าง 2 สหกรณ ์มีข้อบังคับสหกรณ์อยู่ข้อหนึ่ง คือ คุณสมบัติของสมาชิก ต้อง
ไม่เป็นสมาชิกท่ีซ้ าซ้อนกับสหกรณ์ท่ีมีธุรกิจในการกู้ยืมเงิน เท่ากับว่าคุณสมบัติของสมาชิกขาด เช็คแล้วมีสมาชิกอยู่
ประมาณ 300 กว่ารายท่ีซ้ าซ้อน และมีคณะกรรมการท่ีเป็นสมาชิกซ้ าซ้อน อีก 7 ราย แนวทางแก้ไข คือ  
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1. คณะกรรมการท่ีซ้ าซ้อน จะต้องเลือกข้างว่าจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไหน เช่น ถ้าท่าน
ต้องการจะเป็นสมาชิกของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด ท่านต้องลาออกจาก 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จ ากัด ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน 2560 

2. สมาชิกท่ีซ้ าซ้อน จ านวน 300 กว่าราย ยื่นข้อเสนอว่า ขอเวลาได้รับเงินปันผลของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเชียงราย จ ากัด ในเดือน มกราคม 2561 กอ่น (ในกรณีสมาชิกท่ีไม่มีหนี้ ท้ัง 2 สหกรณ)์ 

   กรณีท่ีมีหนี้สหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่ง ท่านต้องเลือกข้าง 
   กรณีท่ีมีหนี้ท้ังสองสหกรณ์ ต้องเป็นข้อตกลงระหว่าง 2 สหกรณ ์ในการโอนหนี้ 
   กรณีท่ีมีการโอนหนี้แล้วเกินวงเงิน ท าให้ผิดระเบียบ จึงให้มีการยืดหยุ่นให้สมาชิกท่ีมีหนี้เกิน

วงเงินเป็นรายบุคคลไป โดยการปรับโครงสร้างหนี้  ขยายเวลาช าระหนี้ไม่เกิน 3 ปี หลังจากนั้นท่านต้องเลือก
สหกรณ์ว่าจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไหน 

 

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. เร่ืองอื่น ๆ 
 
 
 

  ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
                       นายวุฒินันท์  นันทะวิเชียร   ผู้จดรายงานการประชุม 

                                   นายพิชิต  เอี่ยมละออ   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


