
 
รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งท่ี 2/2560 
วันจันทร์ท่ี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุม ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้มาประชุม 
รายช่ือข้าราชการ 
  1. นายถาพร  ณ นคร  สหกรณ์จงัหวัดอุตรดิตถ์ 
  2. นายสมศักดิ์ ปานดอนไพร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
  3. นายประคอง  งามสิริศักดิ์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  4. นางอนุตรา  ทองหาร  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  5. นางสมภพ  ประหลาดเนตร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  6. นางกนกวรรณ  ทองตัน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  7. นายสมบัติ  เนียมท้วม  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  8. นายวินัย  จันทร์ทับทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  9.นายสุเทพ  ช่วยอุระชน  เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์อาวุโส 
  10. นายกฤติพงศ์  บุญเรอืง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  ๑1. นางสาวการะเกด  จิอู ๋ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  12. นายมิตร ทองชัย  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  ๑3. นายพสิษฐ์  พรินทรากูล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  14. นายบรรเชิญ  ประค ามา เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ช านาญงาน 
  15. นางขวัญฤทัย  สุวรรณ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   
  16. นายสุชาติ  ธรรมศาสตร ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  17. นายสมชาย  แจงกลาง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  18. นายสวัสดิ์  ทองศร ี  เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์อาวุโส 
  19. นางสาวสุพาพร  ใจทน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  20. นายทรงกลด  เอมเกต ุ เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ช านาญงาน 
  21. นางกัญญาวีร์  ชาญวิกรัย นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  22.ว่าที่ ร.ต.ปิยะวิทย์  สุขเกษม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  ๒3. นายสมเกียรติ  ศรีสุข นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  24. นางสาวเนาวรัตน์  เรืองศร ี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  25. นายชัยนันท์  เรืองศิริ  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 
  26. นายบรรพรต  กลิ่นแก้ว พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 
  27. นางกลอยใจ  จึงวานิช พนักงานเก็บเอกสาร ระดบั บ 2 
  28. นางวัลยา  กงล้อม  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 
  29. นางวิภา  สังหาร  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 
  30. นายชูศักดิ์  ทาอ่อน  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 
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  31. นายภักดี  มาชัยสิทธ์ิ  พนักงานสถานที่ ระดับ บ 2 
  32. นายเอกชัย  มูลแก่น  พนักงานธุรการ ระดบั ส 3 
  33. นายดนัย  จารุชาต  พนักงานรกัษาความปลอดภัย ระดบั บ 2 
  34. นายธนพร  แข็งขยัน  พนักงานขับรถยนต์  ระดับ ส 2 
  35. นายพีระพงศ์  กรมทอง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 
  36. นายสมบัติ  บัตรมาก  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 
  37. นายชาตรี  จาดเรือง  พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดบั บ 2 
  38. นายชุติเดช อ่อนอยู่  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 
  39. นายไพร  สังข์งิ้ว  พนักงานทั่วไป ระดบั บ 2 
  40. นายกิตติ  แดงเรือ  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 
  41. นางวรนุช  เรือนค า  นักวิชาการสหกรณ์ 
  42. นางสาวนิภา  ชาญวิกรัย นักวิชาการสหกรณ์ 
  43. นางสาวนภัทร  ก้อนอาทร นักวิชาการสหกรณ์ 
  44. นางสาวสาวิตรี  นาคงาม นักวิชาการสหกรณ์ 
  45. นางวันเพ็ญ  ก้อนค า  นักวิชาการสหกรณ์  
  46. นางสาวปุญยรัตน์  ค าใส เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ 
  47. นางสาวจรีาวรรณ  ตรงนิติธรรม  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
  48. นางเสาวณีย์  อาจหยุด เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ 
  49. นางวันทนา  เงินค า  เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ 

49. นางเปมิกา  มันทากาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  50. นางสาวคุณน้อง  มอญเมือง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
  51. นายเชลงศักดิ์  พาทอง นิติกร 
  52. นางพัชรีวรรณ  ค าเบ้า เจ้าพนักงานธุรการ 
  43. นางสาวพัชรินทร์  ดามา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ผู้ไม่เข้ามาประชุม 
  1.นางสาวสรุลีักษณ์  ศิริโชคธนทรัพย์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ ไปราชการ 
  2.นายเดช  บุญคมรัตน์   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
  3.นางสาววัชรี  โพธ์ิทรัพย ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  4.นายธีระพงษ์ ใจใหญ ่   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  5.นายอภิวัฒน์  พรหมวรรณ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  6. นางสาวมนัสนันท์  จันทะบรุ ี  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  7. นายนิคม  จาดเรือง   เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ช านาญงาน  
  8. นายเรืองศักดิ์  กงล้อม   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
  9. นายบ ารุง  โยกเกณฑ ์   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 
  10. นางพาณี  ค าอ้าย   พนักงานเก็บเอกสาร ระดบั บ 2 
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  11. นางสาวพรพมิพ์  อินทะยศ  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 
  12. นางศิริลกัษณ์  จาดเรือง  พนักงานสถานที ระดับ บ 2 
  13. นางวารี  สังข์บัวแก้ว   พนักงานเก็บเอกสาร ระดบั บ 2 
  14. นางวงเดือน  ศรีวิราช  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 2 
  15. นางวิไลลักษณ์  เหมะปัทมะ  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.1 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดอุตรดิตถ์และหัวหน้าส่วนราชการประจ า 
   นายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุตรดิตถ์และ
หัวหน้าส่วนราชการประจ า ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ช้ัน 5 
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานๆ เปิดการประชุม และ
น าเข้าสู่วาระ ดังนี ้
  - เรื่อง หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้างานที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
   1. นายอรัญ สรรเสริม หัวหน้าส านักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 
   2. นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ 
   3. นางสุวรีย์ พาพิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 
   4. นางสุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพาสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ 
   5. นางนวดปรางค์ ครองธานินท์ ผู้อ านวยธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์ ธนาคารออมสินภาค 7 
  - เรื่อง โครงการรงรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)  
   จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ จัดท าเสื้อยืด TO BE NUMBER ONE เพื่อจัดจ าหน่ายหารายได้เข้ากองทุน    
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ กินกรรม TO BE NUMBER ONE จึงขอความร่วมมือสนับสนุนเสื้อยืด TO BE NUMBER ONE และให้ 
ใส่แทนเสื้อกีฬาในวันออกก าลังกายทุกวันพุธ เสื้อโทนสีด ารายได้หักค่าใช้จ่ายเหลือเข้ากองทุนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  
  - เรื่อง  แจ้งก าหนดนัดหมายงานของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
   - วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง Morning Meeting ครั้งที่  2/2560 สถานที่ วิทยาลัย
อาชีวศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ออกหน่วย บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน
จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วัดสว่างอารมณ์ ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  
   - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  - เรื่อง การออกหน่วยรับบริจาคโลหิตประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2560 
   วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ที่ว่าการอ าเภอบ้านโคก อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  
   วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ที่ว่าการอ าเภอพิชัย อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ที่ว่าการอ าเภอตรอน อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนน้ าปาดชนูปถัมภ์ อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริษัทศักดิ์สยามลิสซิ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  
   การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ประจ าเดอืนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/256 
วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานได้
แจ้งให้ทุกคนได้เข้าไปตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ได้จดบันทึกและน าข้ึนเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว หากที่
ประชุมท่านใดประสงค์จะแก้ไขให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไป ทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 
มติท่ีประชุม รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง ทราบ/พิจารณา/การติดตามผลการปฏิบัติงาน  
  3.1 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
   3.1.๑ เรื่อง การสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ใน
สัญญาจ้าง 
   นายประคอง  งามสิริศักดิ์ แจ้งให้ในท่ีประชุมทราบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดส่งส าเนา
หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)  เรื่อง การสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจาก
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ คพร. การสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติ
ราชการเป็นครั้งคราวจะต้องไม่เกิน 4 เดือนในรอบปีงบประมาณ โดยเป็นการสั่งให้ไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในสัญญาจ้างเป็นบางครั้ง ไม่บ่อยนัก หรือไม่สม่ าเสมอ และมีระยะเวลาสิ้นสุดการไปปฏิบัติงานที่ชัดเจน มิใช่ให้
ไปปฏิบัติงานนอกเหนือสัญญาจ้างเป็นการถาวร 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
   3.1.2 เรื่อง ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
นายประคอง  งามสิริศักด์ิ แจ้งให้ในท่ีประชุมทราบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดท ารายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินผล
การปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของส านักงานสหกรณ์จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยให้
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่เว็บไซต์กองแผนงาน       
กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดส่งภายในวันที่ 7 เมษายน 2560 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
   3.1.3 เรื่อง ผลการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  นายประคอง  งามสิริศักด์ิ แจ้งให้ในท่ีประชุมทราบ  
   1. ส่งเสริมสหกรณ์เดือนมกราคม 2560  สหกรณ์ 76 แห่ง 110 ครั้ง  
   2. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเดือนมกราคม  2560 กลุ่มเกษตร 27 แห่ง  28 ครั้ง 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
   3.1.2  เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   นายวินัย จันทร์ทับทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ได้รายงาน
ด้วยเอกสารหากสงสัยขอให้ซักถาม) 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
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   3.2 กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
   3.2.1 เรื่อง การแต่งตั้งคณะท างาน การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Sing Command )  
  นายสมภพ ประหลาดเนตร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาควรจะมีคณะท างาน    
การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Sing Command ) หรือไม่   
  ประธานในท่ีประชุม แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ แนะน าให้มีคณะท างานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Sing Command ) และมอบให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ พิจารณามอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นคณะท างาน ตามความเหมาะสมและภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

   3.2.2 เรื่อง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
  นายสมภพ ประหลาดเนตร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ในพื้นที่
จังหวัดอุตรดิตถ์มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ทั้งสิ้น 5 สหกรณ์ ได้แก่ 
1. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จ ากัด 2. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จ ากัด 3. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน 
จ ากัด 4. สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน จ ากัด 5. สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ล าน้ าน่าน จ ากัด และในปีงบประมาณ 
2560 มีเพิ่มข้ึนอีก 1 สหกรณ์ คือ สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จ ากัด  
มติท่ีประชุม รับทราบ  

  3.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  
   3.3.1 เรื่อง  ขอรับเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกล (ในแปลงใหญ่) 

  นายสมศักดิ์ ปานดอนไพร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินอุดหนุนลักษณะรายจ่ายเพื่อการลงทุน)  
จากส านักงบประมาณ ให้จัดส่งเอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยมีสาระส าคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
คือ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน สหกรณ์จะต้องยินยอมสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงแบบแปลนสิ่งก่อสร้างได้ และขอให้ส านักงานสหกรณ์ส ารวจสหกรณ์ที่จะส่งประสงค์ในการขอรับสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมจัดส่งเอกสารประกอบ ดังนี้ 
  1. หนังสือขอรับการสนบัสนุน พร้อมมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ 
  2. หนังสือยินยอมสมทบของสหกรณ์  
  3. ส าเนาโฉนดที่ดินแปลงทีจ่ะกอ่สร้าง 
  4. แบบแปลนของสิ่งกอ่สร้างที่ระบุขนาดของพื้นที่  
  5. ประมาณการราคาสิง่ก่อสร้าง (แบบ ปร.4 และ แบบ ปร.5) 
  6. ใบเสนอราคาของบริษัท/ร้านค้า  
โดยในพื้นจงัหวัดอุตรดิตถ์มีความประสงค์รบัขอสนบัสนุนงบประมาณรายจ่าย จ านวน  4 แห่ง ได้แก่ 
  1. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จ ากัด 
  2. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จ ากัด 
  3. สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน จ ากัด 
  4. สหกรณ์การเกษตรนิคมพิชัยพฒันา จ ากัด  
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  3.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

- ไม่ม-ี 
  ๓.๕ กลุ่มตรวจการสหกรณ์  
   ๓.5.1 เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทาง
บัญชี 
  นายสุเทพ ช่วยอุระชน เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ กรมส่งเสริม
สหกรณ์       ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตรวจสอบการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์แทนต าแหน่งที่ว่างลงตาม
วาระให้เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ถือปฏิบัติในการจัดประชุมใหญ่
สามัญประจ าปีภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี และเสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายสหกรณ์และข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้งการเลือกตั้ งคณะกรรมการด าเนินการ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์แนะน าให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ถือปฏิบัติเป็นไปตาม ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
  3.6 นิคมสหกรณ์พิชัย 
    - ไม่มี - 
  3.๗ นิคมสหกรณ์ฟากท่า 
    - ไม่มี - 
  3.๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
    - ไม่มี - 
  3.๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
    - ไม่มี - 
  3.๑๐ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 
    - ไม่มี - 
  3.1๑ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
    - ไม่มี - 
  3.1๒ ลูกจ้างประจ า 
    - ไม่มี - 
  ๓.๑๓ พนักงานราชการ 
    - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง อ่ืนๆ 
   4.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมขา้ราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการของ
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าเดือนมีนาคม ครั้งท่ี 3/2560   
  ก าหนดการประชุมประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ครั้งที่ 3/2560  วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 
เวลา 09.30น. ณ ห้องส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน 

เลิกประชุม ๑๒.00 น. 
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