
 
รายงานการประชุมข�าราชการ ลูกจ�างประจํา พนักงานราชการ 

ประจําเดือนเมษายน ครั้งท่ี 4/2560 
วันจันทร&ท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. 

ณ ห�องประชุม สํานักงานสหกรณ&จังหวัดอุตรดิตถ& 
 

ผู�มาประชุม  
  1. นายถาพร  ณ นคร  สหกรณ�จังหวัดอุตรดิตถ� 
  ๓. นางสาวสุรีลักษณ�  ศิริโชคธนทรัพย�  นักวิชาการสหกรณ�ชํานาญการพิเศษ 
  1. นายสมศักด์ิ ปานดอนไพร นักวิชาการสหกรณ�ชํานาญการพิเศษ  
  5. นายประคอง  งามสิริศักด์ิ นักวิชาการสหกรณ�ชํานาญการ 
  6. นางอนุตรา  ทองหาร  นักวิชาการสหกรณ�ชํานาญการ 
  7. นางสมภพ  ประหลาดเนตร นักวิชาการสหกรณ�ชํานาญการ 
  8. นางกนกวรรณ  ทองตัน นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ 
  9. นายสมบัติ  เนียมท2วม  นักวิชาการสหกรณ�ชํานาญการ 
  10. นายวินัย  จันทร�ทับทอง นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ 
  11.นายสุเทพ  ช4วยอุระชน เจ2าพนักงานส4งเสริมสหกรณ�อาวุโส 
  12. นายกฤติพงศ�  บุญเรือง นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ 
  ๑3. นายอภิวัฒน�  พรหมวรรณ� นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ 
  ๑4. นางสาวการะเกด  จิอู= นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ 
  15. นางสาวศุภกานต�  ลีหกุล นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ 
  16. นางนิภาพร  คํามงคล นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ 
  17. นางสาววชัรี  โพธิ์ทรัพย� นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ   
  18. นางสาวมนัสนันท�  จันทะบุรี นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ   
  17. นายมิตร ทองชัย  นักวิชาการสหกรณ�ชํานาญการ 
  ๑8. นายพสิษฐ�  พรินทรากูล นักวิชาการสหกรณ�ชํานาญการ 
  19. นายบรรเชิญ  ประคํามา เจ2าพนักงานส4งเสริมสหกรณ�ชํานาญงาน 
  20. นายนิคม  จาดเรือง  เจ2าพนักงานส4งเสริมสหกรณ�ชํานาญงาน 
  21. นางขวัญฤทัย  สุวรรณ นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ   
  22. นายสุชาติ  ธรรมศาสตร� นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ 
  2.นายสมชาย  แจงกลาง  นักวิชาการสหกรณ�ชํานาญการ   
  3.นายสวัสด์ิ  ทองศรี  เจ2าพนักงานส4งเสริมสหกรณ�อาวุโส    
  ๒3. นางสาวจุฑารัตน จันทะวงศ� นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ 
  ๒4. นายทรงกลด  เอมเกตุ เจ2าพนักงานส4งเสริมสหกรณ�ชํานาญงาน 
  25. นางกัญญาวีร�  ชาญวิกรัย นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ 
  26.ว4าท่ี ร.ต.ปDยะวิทย�  สุขเกษม นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ 

๒7. นาย... 
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  ๒7. นายสมเกียรติ  ศรีสุข นักวิชาการสหกรณ�ชํานาญการ 
  28.นายเรืองศักด์ิ  กงล2อม นักวิชาการสหกรณ�ชํานาญการพิเศษ 
  30.นายเดช  บุญคมรัตน�  นักวิชาการสหกรณ�ชํานาญการพิเศษ 
  29.นางสาวเนาวรัตน�  เรืองศรี นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ 
  31.นายชัยนันท�  เรืองศิริ  พนักงานขับรถยนต� ระดับ ส 2 
  32.นายบรรพรต  กลิ่นแก2ว พนักงานขับรถยนต� ระดับ ส 2 
  33.นางกลอยใจ  จึงวานิช พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ 2 
  6. นายชูศักด์ิ  ทาอ4อน  พนักงานพิมพ� ระดับ ส 3    
  34. นางวัลยา  กงล2อม  พนักงานพิมพ� ระดับ ส 3 
  35. นางวิภา  สังหาร  พนักงานพิมพ� ระดับ ส 3 
  36. นายเอกชัย  มูลแก4น  พนักงานธุรการ ระดับ ส 3 
  37. นายดนัย  จารุชาต  พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ 2 
  38. นายธนพร  แข็งขยัน  พนักงานขับรถยนต�  ระดับ ส 2 
  39. นายพีระพงศ�  กรมทอง พนักงานขับรถยนต� ระดับ 2 
  40. นายสมบัติ  บัตรมาก  พนักงานขับรถยนต� ระดับ ส 2 
  41. นายชาตรี  จาดเรือง  พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ บ 2 
  42. นายชุติเดช อ4อนอยู4  พนักงานขับรถยนต� ระดับ ส 2 
  43. นายไพร  สังข�ง้ิว  พนักงานท่ัวไป ระดับ บ 2 
  44. นายกิตติ  แดงเรือ  พนักงานขับรถยนต� ระดับ ส 2 
  45. นางวรนุช  เรือนคํา  นักวิชาการสหกรณ� 
  46. นางสาวนิภา  ชาญวิกรัย นักวิชาการสหกรณ� 
  47. นางสาวนภัทร  ก2อนอาทร นักวิชาการสหกรณ� 
  48. นางสาวสาวิตรี  นาคงาม นักวิชาการสหกรณ� 
  49. นางวันเพ็ญ  ก2อนคํา  นักวิชาการสหกรณ�  
  50. นางสาวปุญยรัตน�  คําใส เจ2าพนักงานส4งเสริมสหกรณ� 
  51. นางสาวจีราวรรณ  ตรงนิติธรรม  เจ2าพนักงานส4งเสริมสหกรณ� 
  52. นางเสาวณีย�  อาจหยุด เจ2าพนักงานส4งเสริมสหกรณ� 
  53. นางวันทนา  เงินคํา  เจ2าพนักงานส4งเสริมสหกรณ� 
  54. นางเปมิกา  มันทากาศ นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
  55. นางสาวคุณน2อง  มอญเมือง นักวิชาการมาตรฐานสินค2า 
  56. นายเชลงศักด์ิ  พาทอง นิติกร 
  57. นางพัชรีวรรณ  คําเบ2า เจ2าพนักงานธุรการ 
  58. นางสาวพัชรินทร�  ดามา เจ2าพนักงานการเงินและบัญชี 

          ผู2ไม4... 
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ผู�ไม4มาประชุม 
 1. นายบํารุง  โยกเกณฑ�  พนักงานขับรถยนต� ระดับ ส 2  ปฏิบัติงานในส4วนของนิคมสหกรณ� 
 2. นางพาณี  คําอ2าย  พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ 2 ปฏิบัติงานในส4วนของนิคมสหกรณ� 
 3. นางสาวพรพิมพ�  อินทะยศ พนักงานพิมพ� ระดับ ส 3  ปฏิบัติงานในส4วนของนิคมสหกรณ� 
 4. นางศิริลักษณ�  จาดเรือง พนักงานสถานที ระดับ บ 2 ปฏิบัติงานในส4วนของนิคมสหกรณ� 
 5. นางวารี  สังข�บัวแก2ว  พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ 2 ปฏิบัติงานในส4วนของนิคมสหกรณ� 
 6. นางวงเดือน  ศรีวิราช  พนักงานพิมพ� ระดับ ส 2  ปฏิบัติงานในส4วนของนิคมสหกรณ� 
 7. นางวิไลลักษณ�  เหมะปKทมะ พนักงานพิมพ� ระดับ ส 3  ปฏิบัติงานในส4วนของนิคมสหกรณ� 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
   1.1 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดอุตรดิตถ&และหัวหน�าส4วนราชการประจํา 
   นายถาพร ณ นคร สหกรณ�จังหวัดอุตรดิตถ� ได2เข2าร4วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุตรดิตถ�และ
หัวหน2าส4วนราชการประจํา ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ� 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห2องประชุมศิลาอาสน� ชั้น 
5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ� โดยมีนายพิพัฒน� เอกภาพันธ� ผู2ว4าราชการจังหวัดอุตรดิตถ� เปMนประธานๆ เปDดการประชุม และ
นําเข2าสู4วาระ ดังนี้ 
  ประธานแจ2งให2ท่ีประชุมทราบ 
  - เรื่อง หัวหน2าส4วนราชการ/หัวหน2าหน4วยงานท่ีย2ายมาดํารงตําแหน4งใหม4 
   นายเชวง ไชยหลาก ผู2อํานวยการสํานักงานทรัพย�กรธรรมชาติและ 
      แวดล2อมจังหวัดอุตรดิตถ� 
   นางกิตติวดี โชติปรายน ปศุสัตว�จังหวัดอุตรดิตถ� 
   นางวาสนา รักสกุล จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ� 
   นางฉวีวรรณ สัญญา พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดอุตรดิตถ� 
   นายชํานาญ พิพัฒนาพูนสิริ  ผู2อํานวยการคุ2มครองคนไว2ท่ีพ่ึงจังหวัดอุตรดิตถ� 
  - เรื่อง หัวหน2าส4วนราชการ/หัวหน2าหน4วยงานท่ีย2ายไปดํารงตําแหน4งใหม4  
   นายอุดม สอนจิตต� อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ� 
  - เรื่อง แจ2งกําหนดหมายงานของจังหวัดอุตรดิตถ�  
   วันท่ี 11 เมษายน 2560 เวลา 07.30 น. เรื่อง Morning Meeting ครั้งท่ี 4/2560 สถานท่ี
ศูนย�ราชการกระทรวงการคลัง 
   วันท่ี 12 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. เรื่อง ประเพณีสรงน้ําพระ รดน้ําขอพร ผู2ว4าราชการ
จังหวัดอุตรดิตถ� เนื่องในเทศการสงกรานต� ปX 2560 สถานท่ีจวนผู2ว4าราชการจังหวัดอุตรดิตถ� 
   วันท่ี 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. เรื่อง การออกหน4วย บําบัดทุกข� บํารุงสุข สร2างรอยยิ้ม
ให2ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ� สถานท่ี วัดนาปYาคาย หมู4ท่ี 4 ต.ปYาคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ� 
   วันท่ี 27 เมษายน 2560  เวลา 09.00 น. เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน2าส4วน
ราชการประจําจังหวัดอุตรดิตถ� ครั้งท่ี 4/2560 สถานท่ี ห2องประชุมศิลาอาสน� ชั้น 5 
 
 

- เรื่อง... 
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  - เรื่อง การออกหน4วยรับบริจาคโลหิตประจําเดือน เมษายน 2560  
   วันท่ี 7 เมษายน 2560 ณ มณฑลทหารท่ี 35  
   วันท่ี 10 เมษายน 2560 ณ ท่ีว4าการอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ� 
   วันท่ี 18 เมษายน 2560 ณ ท่ีว4าการอําเภอท4าปลา จังหวัดอุตรดิตถ� 
   วันท่ี 24 เมษายน 2560 ณ ท่ีว4าการอําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ� 
   วันท่ี 26 เมษายน 2560 ณ ท่ีว4าการอําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ� 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว 
   ประจําเดือนเมษายน ครั้งท่ี 4/2560 วันจันทร&ท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2560   
เวลา 09.30 น. ณ ห�องประชุม สํานักงานสหกรณ&จังหวัดอุตรดิตถ& 
   ประธานได2แจ2งให2ทุกคนได2เข2าไปตรวจรายงานการประชุมครั้งท่ีแล2ว  ได2จดบันทึกและนําข้ึน
เว็บไซต�ของหน4วยงานแล2ว หากท่ีประชุมท4านใดประสงค�จะแก2ไขให2แจ2งฝYายบริหารท่ัวไป ทราบเพ่ือดําเนินการต4อไป 
มติท่ีประชุม รับรอง 
  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง ทราบ/พิจารณา/การติดตามผลการปฏิบัติงาน  
  3.1 ฝ;ายบริหารท่ัวไป   
   3.1.1 เรื่อง การเบิกจ4ายงบประมาณสํานักงานสหกรณ&จังหวัดอุตรดิตถ& 
นายวินัย จันทร&ทับทอง นักวิชาการสหกรณ&ปฏิบัติการ แจ�งให�ท่ีประชุมทราบ (ได2รายงานด2วยเอกสารหากสงสัยขอให2
ซักถาม) 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
   3.2 กลุ4มจัดตั้งและส4งเสริมสหกรณ& 
   3.2.1 เรื่อง การยกระดับช้ันสหกรณ& 
   นายสมภพ ประหลาดเนตร นักวิชาการสหกรณ& ชํานาญการ แจ�งให� ท่ีรับทราบ     
กระทรวงเกษตรและสหกรณ� ได2มอบหมายให2กรมส4งเสริมสหกรณ�ร4วมกับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ� จัดระดับสหกรณ�
พร2อมเหตุผล แนวทางแก2ไขและพัฒนาสหกรณ�แต4ละระดับ  
กรมส4งเสริมสหกรณ�จึงได2ร4วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ� โดยมีคําสั่งแต4งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนายกระดับ
สหกรณ� เพ่ือศึกษา วิเคราะห� กําหนดเกณฑ�การจัดระดับสหกรณ� และประเมินสถานภาพสหกรณ� เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
สหกรณ�ตามสถานภาพ รวมท้ังขับเคลื่อนไปสู4การปฏิบัติ เพ่ือให2เกิดผลสําเร็จตามนโยบายดังกล4าว โดยมีวัตถุประสงค�  
   1. เพ่ือเปMนการจัดระดับความเข2มแข็งสหกรณ�ตามระดับชั้นสําหรับใช2ในการพัฒนาศักยภาพ 
ของสหกรณ�ให2สอดคล2องในแต4ละระดับชั้น  
   2. เพ่ือพัฒนาความเข2มแข็งของสหกรณ� 
ผังกระบวนการทางาน  
  การรักษาระดับชั้น 1 ยกระดับชั้น 2 สู4 ชั้น 1 และชั้น 3 สู4ชั้น 2  
มติท่ีประชุม รับทราบ  
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   3.2.2 เรื่อง โครงการสหกรณ&ไทยร4วมใจรักษ&น้ําเพ่ือพ4อของแผ4นดิน 
   นายสมภพ ประหลาดเนตร นักวิชาการสหกรณ& ชํานาญการ แจ�งให� ท่ีรับทราบ           
   กรมส4งเสริมสหกรณ� มีนโยบายให2สํานักงานสหกรณ�จังหวัด จัดทํากิจกรรม/โครงการรําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให2ทําจัดทําโครงการ สหกรณ�ไทยรวมใจรักษ�
น้ําเพ่ือพ4อของแผ4นดิน แนวทางในการปฏิบัติดังนี้ สํารวจพ้ืนท่ีเป̂าหมาย และกิจกรรมท่ีจะดําเนิน กิจกรรมท่ี 1 สร2าง
ฝายชะลอน้ํา และ กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาคูคลอง,แหล4งน้ําธรรมชาติ เพ่ือเปMนการถวายอาลัยและรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ และเปMนการสนองแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการอนุรักษ�
ทรัพยากรน้ํา สํานักงานสหกรณ�จังหวัดอุตรดิตถ� ได2จัดทําหนังสือแจ2ง นิคมสหกรณ� และกลุ4มส4งเสริมสหกรณ� 1-4 ท่ีอยู4
ในความรับผิดชอบเข2าร4วมโครงการดังกล4าว เพ่ือให2ขบวนการสหกรณ�ได2ร4วมกันพัฒนาแหล4งน้ํา และรักษาความชุมชื่น
ของพ้ืนดินอันเปMนประโยชน�การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของสมาชิกสหกรณ� และประชาชนในพ้ืนท่ี  
มติท่ีประชุม รับทราบ  

   3.2.3 เรื่อง โครงการฝ?กอบรมผู�แทนสหกรณ&/กลุ4มเกษตรกร (วันพืชมงคล) 
   นายสมภพ ประหลาดเนตร นักวิชาการสหกรณ& ชํานาญการ แจ�งให� ท่ีรับทราบ           
สํานักงานพัฒนาและถ4ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ� ได2รับอนุมัติให2จัดโครงการฝ`กอบรม  
การพัฒนาความรู2บทบาทหน2าท่ีของผู2นําสหกรณ�/กลุ4มเกษตรกร (พืชมงคล) ระหว4างวันท่ี 9-12 พฤษภาคม 2560  
ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ถนนราชชนนี กรุงเทพฯ โดยพ้ืนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ� มีสหกรณ�และกลุ4มเกษตรกร เป̂าหมาย 
จํานวน 3 แห4ง ได2แก4 1. สหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินหนองกอก จํากัด 2. สหกรณ�นิคมฟากท4า จํากัด  
3. กลุ4มเกษตรกรบ2านใหม4โพธิ์เย็น 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

   3.2.4 เรื่อง โครงการสหกรณ&สีขาว 
   นายสมภพ ประหลาดเนตร นักวิชาการสหกรณ& ชํานาญการ แจ�งให� ท่ีรับทราบ           
กรมส4งเสริมสหกรณ� ให2สํานักงานสหกรณ�จังหวัด ประชาสัมพันธ�เชิญชวนหรือคัดเลือก สหกรณ�ประเภทออมทรัพย� ท่ีมี
ทุนดําเนินงานเกินกว4า 1,000 ล2านบาท เข2าร4วมโครงการสหกรณ�สีขาวด2วยธรรมาภิบาล โดยสหกรณ�ประเภทออม
ทรัพย�กลุ4มเป̂าหมาย ในจังหวัดอุตรดิตถ� จํานวน 4 แห4ง ได2แก4  1. สหกรณ�ออมทรัพย�ครูอุตรดิตถ� จํากัด 2. สหกรณ�
ออมทรัพย�ตํารวจ จํากัด 3. สหกรณ�ออมทรัพย�โรงพยาบาล จํากัด 4. สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุข จํากัด 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

  3.3 กลุ4มส4งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ&  
   3.3.1 เรื่อง สํารวจข�อมูลการดําเนินการเก่ียวกับการใช�ปุCยส่ังตัดและประสบความสําเร็จ 

   นายสมศักดิ์ ปานดอนไพร นักวิชาการสหกรณ&ชํานาญการพิเศษ แจ�งให�ท่ีประชุมรับทราบ 
กรมส4งเสริมสหกรณ� ขอให2สํานักงานสหกรณ�จังหวัด สํารวจข2อมูลสหกรณ�การเกษตรท่ีดําเนินการปุcยสั่งตัดและประสบ
ความสําเร็จ เพ่ือจะได2ประชาสัมพันธ�และใช2เปMนกลไก/แนวทางในการดําเนินงานสําหรับกลุ4มเกษตรกร   กลุ4มอ่ืน โดย
ขอให2จัดส4งข2อมูลให2 กรมฯ ภายในวันท่ี 10 เมษายน 2560 ก4อนเวลา 12.000 น. เพ่ือจะได2ดําเนินการแจ2งกระทรวง
เกษตรและสหกรณ� ทราบต4อไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
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   3.3.2 เรื่อง สํารวจความพร�อมเข�าในการส4งเสริม การปลูกข�าวโพดเล้ียงสัตว&หลังนาทดแทน
หรือลดรอบการปลูกข�าว และการรวบรวมผลผลิตสินค�าข�าวโพดเล้ียงสัตว&จากสมาชิก เกษตรกรในพ้ืนท่ี 
   นายสมศักดิ์ ปานดอนไพร นักวิชาการสหกรณ&ชํานาญการพิเศษ แจ�งให�ท่ีประชุมรับทราบ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ� มีนโยบายปรับลดรอบการปลูกข2าวเพ่ือปลูกพืชหมุนเวียนปXการผลิต 2560/61 และมีแผนงานท่ี
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ข2าวโพดเลี้ยงสัตว� เพ่ือบริหารจัดการข2าวโพดเลี้ยงสัตว�ของประเทศไทยให2เกิดความยั่งยืน โดยกําหนด
เป̂าหมายรองรับการส4งเสริมการปลูกข2าวโพดเลี้ยงสัตว�หลังการทํานาและปรับลดพ้ืนท่ีนาฤดูฝนท่ีไม4เหมาะสม โดยปลูกข2าวโพด
เลี้ยงสัตว�เปMนการทดแทน ซ่ึงภาครัฐได2มีมาตรการท่ีจะดูแล สินค2าทดแทนการผลิตอาหารสัตว�ซ่ึงส4งผลกระทบกับเกษตรกร และ
ดําเนินการสนับสนุน ส4งเสริมกลุ4มเป̂าหมาย ให2มีอุปกรณ�การตลาด และอุปกรณ�ในการปรับปรุงคุณภาพ สินค2าข2าวโพดเลี้ยงสัตว� 
กรมส4งเสริมสหกรณ� จึงให2สํานักงานสหกรณ�จังหวัด สํารวจความพร2อม ของสหกรณ�และกลุ4มเกษตรกร เข2าร4วมโครงการส4งเสริม
การปลูกข2าวโพดเลี้ยงสัตว�หลังนาทดแทนหรือลดรอบการปลูกข2าว และการรวบรวมผลผลิตสินค2าข2าวโพดเลี้ยงสัตว�จากสมาชิก
เกษตรกรในพ้ืนท่ี และแจ2งให2กับกรมส4งเสริมทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
  3.4 กลุ4มส4งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ& 
   ๓.4.1 เรื่อง แจ�งเตือนหนี้ท่ีใกล�ถึงกําหนดชําระ 
    
ลําดับ ช่ือสหกรณ&/กลุ4มเกษตร จํานวนเงินท่ีกู�ยืม กําหนดท่ีจะชําระ 
1 สหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินนาดิน จํากัด 1,500,000 บาท 3 พ.ค.2560 
2 สหกรณ�การเกษตรท4าแฝก จํากัด  1,700,000 บาท 

(สัญญาท่ี 1) 
3 พ.ค.2560 

3 สหกรณ�การเกษตรท4าแฝก จํากัด 1,500,000 บาท 
(สัญญาท่ี 2) 

3 พ.ค.2560 

4 สหกรณ�ผู2เลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ� จํากัด 3,000,000 บาท 4 พ.ค.2560 
5 สหกรณ�ผู2ใช2น้ําสถานีสูบน้ําด2วยไฟฟ̂าหาดสารส2ม จํากัด 1,200,000 บาท 4 พ.ค.2560 
6 สหกรณ�ผู2ใช2น้ําสถานีสูบน้ําด2วยไฟฟ̂าวังหิน จํากัด 3,000,000 บาท 16 พ.ค.2560 
7 สหกรณ�การเกษตรลับแล จํากัด 3,000,000 บาท 16 พ.ค.2560 
8 กลุ4มเกษตรกรทํานาคลองนาพง 1,000,000 บาท 17 พ.ค.2560 
9 สหกรณ�การเกษตรศุภนิมิตรทองแสนขัน จํากัด 1,000,000 บาท 29 พ.ค.2560 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
  
  ๓.๕ กลุ4มตรวจการสหกรณ& 

-ไม4มี- 
  3.6 นิคมสหกรณ&พิชัย 

-ไม4มี- 
  3.๗ นิคมสหกรณ&ฟากท4า 

-ไม4มี- 



 
  3.๘ กลุ4มส4งเสริมสหกรณ& 1 

-ไม4มี- 
  3.๙ กลุ4มส4งเสริมสหกรณ& 2 

-ไม4มี- 
  3.๑๐ กลุ4มส4งเสริมสหกรณ& 3 

-ไม4มี- 
  3.1๑ กลุ4มส4งเสริมสหกรณ& 4 

-ไม4มี- 
  3.1๒ ลูกจ�างประจํา 

-ไม4มี- 
  ๓.๑๓ พนักงานราชการ 

-ไม4มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ 
   4.1 เรื่อง กําหนดการประชุมข�าราชการ ลูกจ�างประจํา และพนักงานราชการของ
สํานักงานสหกรณ&จังหวัดอุตรดิตถ& ประจําเดือนพฤษภาคม ครั้งท่ี 5/2560   
   วันจันทร�ท่ี 8 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 เวลา 09.30น. ณ ห2องสํานักงานสหกรณ�จังหวัด
อุตรดิตถ� 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบและเข�าร4วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล4าว โดยพร�อมเพรียงกัน 

เลิกประชุม ๑๒.00 น. 

           ผู�บันทึกรายการประชุม 
                (นางพัชรีวรรณ คําเบ�า) 
          เจ�าพนักงานธุรการ 
 
           ผู�ตรวจรายงานประชุม 
       (นายวินัย จันทร&ทับทอง) 
            นักวิชาการสหกรณ&ชํานาญการ 
 
                         ประธานในท่ีประชุม 
                         (นายถาพร  ณ นคร) 
       สหกรณ&จังหวัดอุตรดิตถ& 
 
 


