
 
รายงานการประชุมข�าราชการ ลูกจ�างประจํา พนักงานราชการ 

ประจําเดือนสิงหาคม ครั้งท่ี 8/2560 
วันพุธท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. 

ณ ห�องประชุม สํานักงานสหกรณ.จังหวัดอุตรดิตถ. 
ผู�มาประชุม  
  1. นายถาพร  ณ นคร   สหกรณ�จังหวัดอุตรดิตถ� 
  2. นายวินัย  จันทร�ทับทอง  นักวิชาการสหกรณ�ชํานาญการ 
  3. นายสมภพ ประหลาดเนตร  นักวิชาการสหกรณ�ชํานาญการ 
  4. นางสาวการะเกด จิอู(   นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ 
  5. นายธีระพงษ� ใจใหญ(   นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ 
  6. นางสาวศุภกานต� ลีหกุล  นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ 
  7. นายสมศักด์ิ ปานดอนไพร  นักวิชาการสหกรณ�ชํานาญการพิเศษ 
  8. นางอนุตรา ทองหาร   นักวิชาการสหกรณ�ชํานาญการ 
  9. นางกนกวรรณ ทองตัน   นักวิชาการสหกรณ�ชํานาญการ 
  10. นางสาวนิภาพร เตชา  นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ 
  11. นางสาวสุรีลักษณ� ศิริโชคธนทรัพย� นักวิชาการสหกรณ�ชํานาญการพิเศษ 
  12. นางสาววชัรี โพธิ์ทรัพย�  นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ 
  13. นางสาวมนัสนันท� จันทะบุรี  นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ 
  14. นายสุเทพ ช(วยอุระชน  เจ8าพนักงานส(งเสริมสหกรณ�อาวุโส 
  15. นายสมบัติ เนียมท8วม  นักวิชาการสหกรณ�ชํานาญการ 
  16. นายกฤติพงศ� บุญเรือง  นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ 
  17. นายมิตร ทองชัย   นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ 
  18. นายพสิษฐ� พรินทรากูล  นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ 
  19. นายสุชาติ ธรรมศาสตร�  นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ 
  20. นางขวัญฤทัย สุวรรณ  นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ 
  21. นายนิคม จาดเรือง   เจ8าพนักงานส(งเสริมสหกรณ�ชํานาญงาน 
  22. นายบรรเชิญ ประคํามา  เจ8าพนักงานส(งเสริมสหกรณ�ชํานาญงาน 
  23. นายสวัสด์ิ ทองศรี   เจ8าพนักงานส(งเสริมสหกรณ�อาวุโส 
  24. นางกัญญาวีร� ชาญวิกรัย  นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ 
  25. นายทรงกลด เอมเกตุ  เจ8าพนักงานส(งเสริมสหกรณ�ชํานาญงาน 
  26. นางสาวจุฑารัตน� จันทะวงศ�  นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ 
  27. ว(าท่ี ร.ต.ป?ยะวิทย� สุขเกษม  เจ8าพนักงานส(งเสริมสหกรณ�อาวุโส 
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  28.นางสาวเนาวรัตน�  เรืองศรี  นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ 
  29.นายชัยนันท�  เรืองศิริ   พนักงานขับรถยนต� ระดับ ส 2 
  30.นายบรรพรต  กลิ่นแก8ว  พนักงานขับรถยนต� ระดับ ส 2 
  31.นางกลอยใจ  จึงวานิช  พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ 2 
  33. นายชูศักด์ิ  ทาอ(อน   พนักงานพิมพ� ระดับ ส 3    
  34. นางวัลยา  กงล8อม   พนักงานพิมพ� ระดับ ส 3 
  35. นางวิภา  สังหาร   พนักงานพิมพ� ระดับ ส 3 
  36. นายเอกชัย  มูลแก(น   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 อ(อนอยู(   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  ก8อนอาทร  นักวิชาการสหกรณ� 
  48. นางสาวสาวิตรี  นาคงาม  นักวิชาการสหกรณ� 
  49. นางวันเพ็ญ  ก8อนคํา   นักวิชาการสหกรณ�  
  50. นางสาวปุญยรัตน�  คําใส  เจ8าพนักงานส(งเสริมสหกรณ� 
  51. นางสาวจีราวรรณ  ตรงนิติธรรม   เจ8าพนักงานส(งเสริมสหกรณ� 
  52. นางเสาวณีย�  อาจหยุด  เจ8าพนักงานส(งเสริมสหกรณ� 
  53. นางวันทนา  เงินคํา   เจ8าพนักงานส(งเสริมสหกรณ� 
  54. นางเปมิกา  มันทากาศ  นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
  55. นางสาวคุณน8อง  มอญเมือง  นักวิชาการมาตรฐานสินค8า 
  56. นายเชลงศักด์ิ  พาทอง  นิติกร 
  57. นางพัชรีวรรณ  คําเบ8า  เจ8าพนักงานธุรการ 
  58. นางสาวพัชรินทร�  ดามา  เจ8าพนักงานการเงินและบัญชี 
  59. นางสาวอริษา สุวรรณ  นักวิชาการสหกรณ� 
  60. นางสาววรรณนิตรา ชูอํ่า  นักวิชาการสหกรณ� 

          ผู8ไม(... 
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ผู�ไม3ได�เข�าร3วมประชุม 
 1. นายประคอง  งามสิริศักด์ิ นักวิชาการสหกรณ�ชํานาญการ ไปราชการ 
 ๒. นายสมเกียรติ  ศรีสุข  นักวิชาการสหกรณ�ชํานาญการ ไปราชการ 
 3. นายเรืองศักด์ิ  กงล8อม  นักวิชาการสหกรณ�ชํานาญการพิเศษ ไปราชการ 
 4. นายเดช  บุญคมรัตน�  นักวิชาการสหกรณ�ชํานาญการพิเศษ ไปราชการ 
 1. นายบํารุง  โยกเกณฑ�  พนักงานขับรถยนต� ระดับ ส 2 ปฏิบัติงานในส(วนของนิคมสหกรณ� 
 2. นางพาณี  คําอ8าย  พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ 2 ปฏิบัติงานในส(วนของนิคมสหกรณ� 
 3. นางสาวพรพิมพ�  อินทะยศ พนักงานพิมพ� ระดับ ส 3  ปฏิบัติงานในส(วนของนิคมสหกรณ� 
 4. นางศิริลักษณ�  จาดเรือง พนักงานสถานที ระดับ บ 2 ปฏิบัติงานในส(วนของนิคมสหกรณ� 
 5. นางวารี  สังข�บัวแก8ว  พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ 2 ปฏิบัติงานในส(วนของนิคมสหกรณ� 
 6. นางวงเดือน  ศรีวิราช  พนักงานพิมพ� ระดับ ส 2  ปฏิบัติงานในส(วนของนิคมสหกรณ� 
 7. นางวิไลลักษณ�  เหมะปGทมะ พนักงานพิมพ� ระดับ ส 3  ปฏิบัติงานในส(วนของนิคมสหกรณ� 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
   1.1 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดอุตรดิตถ.และหัวหน�าส3วนราชการประจํา  
นายถาพร ณ นคร สหกรณ�จังหวัดอุตรดิตถ� ได8มอบหมายให8นายสมศักด์ิ ปานดอนไพร เข8าร(วมประชุมคณะกรมการจังหวัด
อุตรดิตถ�และหัวหน8าส(วนราชการประจํา ครั้งท่ี 7/2560 เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห8องประชุม
ศิลาอาสน� ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ� โดยมีนายพิพัฒน� เอกภาพันธ� ผู8ว(าราชการจังหวัดอุตรดิตถ� เปKนประธานๆ เป?ด
การประชุม และนําเข8าสู(วาระ ดังนี้  
   - เรื่อง การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต�และพิธีทําบุญตักบาตรพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ         
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ8าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชการท่ี 9 วันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ วัดพระแท(นศิลาอาสน� พระอารามหลวง 
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ� 
   - เรื่อง การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ8าอยู(หัว มหาวชิราวงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษ 28 กรกฎาคม 2560 ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2560 โดยทําบุญตักบาตร
ถวายพระราชกุศลพระราชกุศลสมเด็จพระเจ8าอยู(หัวฯ ณ บริเวณด8านหน8าอนุสาวรีย�พระยาพิชัยดาบหัก และร(วมพิธีเฉลิม   
พระเกียรติฯ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ� อ.เมือง จ.อุตรดิตถ� 
   - เรื่อง แจ8งกําหนดนัดหมายงานของจังหวัดอุตรดิตถ� 
   วันท่ี 8 สิงหาคม 2560 เวลา 07.30 น. Morning Meeting ครั้งท่ี 8/2560 ณ สํานักงานท(อ
เท่ียวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ� 
   วันท่ี 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. การออกหน(วยบําบัดทุกข� บํารุงสุข สร8างรอยยิ้มให8
ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ� ฯ วัดบ8านด(านนาขาม ตําบลบ8านด(านนาขาม จังหวัดอุตดรดิตถ� 
   วันท่ี 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน8าส(วน
ราชการประจําจังหวัดอุตรดิตถ� ครั้งท่ี 8/2560 ณ ห8องประชุมศิลาอาสน� ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ� 
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   1.2 เรื่อง แนะนําพนักงานราชการใหม3 ตําแหน3ง นักวิชาการสหกรณ. 
 1. นางสาววรรณนิตรา ชูอํ่า นักวิชาการสหกรณ� สังกัด นิคมสหกรณ�พิชัย สํานักงานสหกรณ�จังหวัดอุตรดิตถ� 
 2. นางสาวอริษา สุวรรณรอด นักวิชาการสหกรณ� สังกัด กลุ(มตรวจการสหกรณ� สํานักงานสหกรณ�จังหวัดอุตรดิตถ� 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว  
   การประชุมข�าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ�างประจํา ประจําเดือนกรกฎาคม ครั้งท่ี 
7/2560วันพฤหัสบดีท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห�องประชุมสํานักงานสหกรณ.
จังหวัดอุตรดิตถ. 
   ประธานได8แจ8งให8ทุกคนได8เข8าไปตรวจรายงานการประชุมครั้งท่ีแล8ว  ได8จดบันทึกและนําข้ึน
เว็บไซต�ของหน(วยงานแล8ว หากท่ีประชุมท(านใดประสงค�จะแก8ไขให8แจ8งฝZายบริหารท่ัวไป ทราบเพ่ือดําเนินการต(อไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง ทราบ/พิจารณา/การติดตามผลการปฏิบัติงาน  
 3.1 ฝ=ายบริหารท่ัวไป  
   3.1.1 เรื่อง การถวายผ�าพระกฐินพระราชทาน ประจําป? 2560 
   นายวินัย จันทร.ทับทอง นักวิชาการสหกรณ.ชํานาญการ แจ�งในท่ีประชุมรับทราบ 
   ตามท่ีพระสมเด็จพระเจ8าอยู(หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล8าฯ  
พระราทานผ8าพระกฐินให8กรมส(งเสริมสหกรณ�นําไปถวายพระสงฆ�จําพรรษาถ8วนไตรมาส ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ ในวันพุธท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ตรงกับวันข้ึน 13 คํ้า เดือน 12 กรมส(งเสริมขอเรียนเชิญเจ8าหน8าท่ีในหน(วยงาน 
ร(วมอนุโมทนาการถวายผ8าพระกฐินพระราชทานของกรมส(งเสริมสหกรณ� และหากผู8มีจิตรศรัทธาจะร(วมบริจาคจตุปGจจัยโดย
เสด็จพระราชกุศลในครั้งนี้บริจาคได8ท่ี กองคลัง กรมส(งเสริมสหกรณ� หรือโอนเข8าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเทเวศร� ประเภท
บัญชีออมทรัพย� ชื่อ กรมส(งเสริมสหกรณ�ส(งเสริมสหกรณ� (กฐินพระราชทาน) เลขท่ีบัญชี 070-0-01451-9 
ภายในวันท่ี 29 กันยายน 2560 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
   2. เรื่อง การจัดกิจกรรม Big cleaning day กําจัดลูกน้ํายุงลายปKองกันโรคไข�เลือดออก 
   จังหวัดอุตรดิตถ�การจัดกิจกรรม Big cleaning day กําจัดลูกน้ํายุงลายปdองกันโรคไข8เลือดออก 
ในช(วงฤดูกาลระบาดของโรคไข8เลือดออก เพ่ือกําจัดลูกน้ํายุงลายปdองกันโรคไข8เลือดออกท้ังจังหวัด โดยดําเนินการณรงค�กําจัด
แหล(งเพาะพันธุ�ยุงลายและทําลายยุงลายตัวแก(พร8อมกันท้ังจังหวัด ตามมาตรการ 3 เก็บ เก็บบ8าน เก็บขยะ เก็บน้ํา ต้ังแต(วันท่ี 
14 - 18 สิงหาคม 2560 จึงขอความร(วมมือเจ8าหน8าท่ีสํานักงานสหกรณ�จังหวัดอุตรดิตถ� จัดกิจกรรม Big cleaning day กําจัด
ลูกน้ํายุงลายเพ่ือปdองกันโรคไข8เลือดออก  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 

3.1.2 เรื่อง... 
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   3.1.2 เรื่อง การเบิกจ3ายงบประมาณสํานักงานสหกรณ.จังหวัดอุตรดิตถ. 
   ประธานได8แจ8งให8ทุกคนได8เข8าไปตรวจรายงานการประชุมครั้งท่ีแล8ว  ได8จดบันทึกและนําข้ึน
เว็บไซต�ของหน(วยงานแล8ว หากท่ีประชุมท(านใดประสงค�จะแก8ไขให8แจ8งฝZายบริหารท่ัวไป ทราบเพ่ือดําเนินการต(อไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 3.2 กลุ3มจัดตั้งและส3งเสริมสหกรณ. 

  3.2.1 เรื่อง ประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) เรื่อง ความก�าวหน�าในการ
ดําเนินโครงการจัดท่ีดินทํากินให�ชุมชน  

 นายสมภพ ประหลาดเนตร นักวิชาสหกรณ.ชํานาญการ แจ�งในท่ีประชุมรับทราบ            
  นายถาพร  ณ นคร สหกรณ�จังหวัดอุตรดิตถ� มอบหมายให8นายปฏิวัติ แสงวิจิตร นักส(งเสริมสหกรณ�
ส(งเสริมสหกรณ�ชํานาญการ เข8าร(วมประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) เรื่อง ความก8าวหน8าในการดําเนินงาน
โครงการจัดท่ีดินทํากินให8ชุมชน ในหัวข8อ “แนวทางการบูรณาการการดําเนินโครงการจัดท่ีดินทํากินให8ชุมชน” ในวันท่ี 
9 สิงหาคม 2560  ณ โรงแรมปริ๊นซ�พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห(งชาติ 
คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน คณะอนุกรรมการจัดท่ีดิน และคณะอนุกรรมการส(งเสริมและพัฒนาอาชีพ พร8อมด8วย
ผู8เข8าร(วมประชุมซ่ึงเปKนคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ในการดําเนินการจัดท่ีดินทํากินให8ชุมชน คทช. จังหวัด 
และหน(วยงานท่ีเก่ียวข8องเข8าร(วมงานในครั้งนี้ด8วย  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

  3.2.2 เรื่อง การดําเนินการคัดเลือกสหกรณ.และกลุ3มเกษตรกรท่ีมีผลงานดีเด3น เพ่ือเสนอ
เข�ารับการคัดเลือกเปYนสหกรณ.และกลุ3มเกษตรกรดีเด3นแห3งชาติ ประจําป? 2560/2561 

 นายสมภพ ประหลาดเนตร นักวิชาสหกรณ.ชํานาญการ แจ�งในท่ีประชุมรับทราบ            
  กรมส(งเสริมสหกรณ�ให8สํานักงานสหกรณ�จังหวัด ดําเนินการคัดเลือกสหกรณ�และกลุ(มเกษตรกรดีเด(น 
ท่ีมีผลงานดีเด(นในแต(ละสาขาอาชีพ ประเภทท่ีกําหนด เปKนเกษตรกรสถาบันเกษตร และสหกรณ�ดีเด(นแห(งชาติ เพ่ือยก
ย(องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร(ผลงานดีเด(นของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ� เพ่ือพิจารณากําหนด
หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกสหกรณ�และกลุ(มเกษตรกรดีเด(นแห(งชาติ โดยใช8หลักเกณฑ� และแนวทางทางในการ
พิจารณา ให8เปKนไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ�  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

3.3 กลุ3มส3งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ. 
- ไม(มี- 

 
 
 
 

3.4 กลุ(มส(งเสริม... 
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 3.4 กลุ3มส3งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ. 
   ๓.4.1 เรื่อง แจ�งเตือนหนี้ท่ีใกล�ถึงกําหนดชําระ 
   นางสาวมนัสนันท. จันทะบุรี นักวิชาการสหกรณ.ปฏิบัติการ แจ�งให�ท่ีประชุมรับทราบ 
   แจ8งเตือนหนี้ท่ีใกล8ถึงกําหนดชําระในเดือนกันยายน 2560 

ลําดับ ช่ือสหกรณ./กลุ3มเกษตร จํานวนเงินท่ีกู�ยืม กําหนดท่ีจะชําระ 
1 สหกรณ�การเกษตรน้ําพ้ี จํากัด 3,000,000 บาท 11 กันยายน 2560 
2 สหกรณ�การเกษตรฟากท(า จํากัด 3,000,000 บาท 12 กันยายน 2560 
3 สหกรณ�การเกษตรบ8านโคก จํากัด 3,000,000 บาท 12 กันยายน 2560 

4 สหกรณ�ผู8ใช8น้ําสถานีสูบน้ําด8วยไฟฟdาบ8านโคกหม8อ จํากัด 1,000,000 บาท 12 กันยายน 2560 

5 สหกรณ�การเกษตรเมืองลับแล จํากัด 3,000,000 บาท 14 กันยายน 2560 

6 สหกรณ�ผู8ใช8น้ําสถานีสูบน้ําด8วยไฟฟdาปากสิงห� จํากัด 200,000 บาท 15 กันยายน 2560 

7 สหกรณ�นิคมพิชัยพัฒนา จํากัด 3,000,000 บาท 19 กันยายน 2560 
8 สหกรณ�การเกษตรทองแสนขัน จํากัด 3,000,000 บาท 19 กันยายน 2560 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๓.๕ กลุ3มตรวจการสหกรณ. 
   3.5.1 เรื่อง ความคืบหน�าการสอบบันทึกปากคํากับสหกรณ.ปฏิรูปท่ีดินน้ําอ3าง จํากัด 
   นายสุเทพ ช3วยอุระชน เจ�าพนักงานส3งเสริมสหกรณ.อาวุโส แจ�งให�ท่ีประชุมรับทราบ  
  กลุ(มตรวจการสหกรณ� สํานักงานสหกรณ�จังหวัดอุตรดิตถ� ได8ลงพ้ืนท่ีรวบรวมเอกสารและบันทึก
ปากคําคณะกรรมการหาข8อสรุปสอบข8อเท็จจริงเพ่ือดําเนินคดีทุจริตต(อไป  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ 
   4.1 เรื่อง กําหนดการประชุมข�าราชการ ลูกจ�างประจํา และพนักงานราชการ 
ของสํานักงานสหกรณ.จังหวัดอุตรดิตถ. ประจําเดือนกันยายน ครั้งท่ี 9/2560 วันอังคารท่ี 12 กันยายน                 
พ.ศ. 2560 เวลา 09.30น. ณ ห8องสํานักงานสหกรณ�จังหวัดอุตรดิตถ� 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบและเข�าร3วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล3าว โดยพร�อมเพรียงกัน 

เลิกประชุม ๑๒.00 น. 

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


