
รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
ประจ าเดือนมกราคม ครั้งท่ี 1/2560 

วันพฤหัสบดีท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุม ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ผู้มาประชุม  
  รายช่ือข้าราชการ 
  1. นายถาพร  ณ นคร  สหกรณ์จงัหวัดอุตรดิตถ์ 
  2. นางสาวสรุีลักษณ์  ศิริโชคธนทรัพย์   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
  3. นายสมศักดิ์ ปานดอนไพร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
  4. นายประคอง  งามสิริศักดิ์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  5. นางอนุตรา  ทองหาร  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  6. นางสมภพ  ประหลาดเนตร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  7. นางกนกวรรณ  ทองตัน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  8. นายสมบัติ  เนียมท้วม  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  9. นายวินัย  จันทร์ทับทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  10. นางสาววัชรี  โพธ์ิทรัพย ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  11.นายสุเทพ  ช่วยอุระชน เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์อาวุโส 
  12. นายกฤติพงศ์  บุญเรอืง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  ๑3. นายอภิวัฒน์  พรหมวรรณ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  ๑4. นางสาวมนัสนันท์  จันทะบุร ี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  ๑5. นางสาวการะเกด  จิอู ๋ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  16. นายมิตร ทองชัย  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  ๑7. นายพสิษฐ์  พรินทรากูล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  18. นายบรรเชิญ  ประค ามา เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ช านาญงาน 
  19. นายนิคม  จาดเรือง  เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ช านาญงาน 
  20. นางขวัญฤทัย  สุวรรณ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   
  21. นายสุชาติ  ธรรมศาสตร ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  ๒2. นางสาวสุพาพร  ใจทน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  ๒3. นายทรงกลด  เอมเกต ุ เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ช านาญงาน 
  24. นางกัญญาวีร์  ชาญวิกรัย นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  25. ว่าที่ ร.ต.ปิยะวิทย์  สุขเกษม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  ๒6. นายสมเกียรติ  ศรีสุข นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  27. นายเรืองศักดิ์  กงล้อม นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
 

29.นางสาว... 
 



- 2 - 
   
  28. นางสาวเนาวรัตน์  เรืองศร ี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  29. นายชัยนันท์  เรืองศิริ  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 
  30. นายบรรพรต  กลิ่นแก้ว พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 
  31. นางกลอยใจ  จึงวานิช พนักงานเก็บเอกสาร ระดบั บ 2 
  32. นางวัลยา  กงล้อม  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 
  33. นางวิภา  สังหาร  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 
  34. นายชูศักดิ์  ทาอ่อน  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 
  35. นายภักดี  มาชัยสิทธ์ิ  พนักงานสถานที่ ระดับ บ 2 
  36. นายเอกชัย  มูลแก่น  พนักงานธุรการ ระดบั ส 3 
  37. นายดนัย  จารุชาต  พนักงานรกัษาความปลอดภัย ระดบั บ 2 
  38. นายธนพร  แข็งขยัน  พนักงานขับรถยนต์  ระดับ ส 2 
  39. นายพีระพงศ์  กรมทอง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 
  40. นายสมบัติ  บัตรมาก  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 
  41. นายชาตรี  จาดเรือง  พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดบั บ 2 
  42. นายชุติเดช อ่อนอยู่  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 
  43. นายไพร  สังข์งิ้ว  พนักงานทั่วไป ระดบั บ 2 
  44. นายกิตติ  แดงเรือ  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 
  45. นางวรนุช  เรือนค า  นักวิชาการสหกรณ์ 
  46. นางสาวนิภา  ชาญวิกรัย นักวิชาการสหกรณ์ 
  47. นางสาวนภัทร  ก้อนอาทร นักวิชาการสหกรณ์ 
  48. นางสาวสาวิตรี  นาคงาม นักวิชาการสหกรณ์ 
  49. นางวันเพ็ญ  ก้อนค า  นักวิชาการสหกรณ์  
  50. นางสาวปุญยรัตน์  ค าใส เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ 
  51. นางสาวจรีาวรรณ  ตรงนิติธรรม  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
  52. นางเสาวณีย์  อาจหยุด เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ 
  53. นางวันทนา  เงินค า  เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ 
  54. นางสาวคุณน้อง  มอญเมือง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
  55. นายเชลงศักดิ์  พาทอง นิติกร 
  56. นางพัชรีวรรณ  ค าเบ้า เจ้าพนักงานธุรการ 
  57. นางสาวพัชรินทร์  ดามา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 

          ผู้ไม.่.. 
 
 



- 3 - 
ผู้ไม่มาประชุม 
  1.นายสมชาย  แจงกลาง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  ไปราชการ 
  ๒.นายสวัสดิ์  ทองศร ี  เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์อาวุโส   ไปราชการ 
  3.นายเดช  บุญคมรัตน์  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ  ไปราชการ 
  4. นายบ ารุง  โยกเกณฑ ์  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2     ไปราชการ 
  5. นางพาณี  ค าอ้าย  พนักงานเก็บเอกสาร ระดบั บ 2     ไปราชการ 
  6. นางสาวพรพมิพ์  อินทะยศ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3   ไปราชการ 
  7. นางศิริลักษณ์  จาดเรือง พนักงานสถานที ระดับ บ 2  ไปราชการ 
  8. นางวารี  สังข์บัวแก้ว  พนักงานเก็บเอกสาร ระดบั บ 2  ไปราชการ 
  9. นางวงเดือน  ศรีวิราช  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 2   ไปราชการ 
  10. นางวิไลลักษณ์  เหมะปัทมะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3   ไปราชการ 

11. นางเปมิกา  มันทากาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ลาคลอดบุตร 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.1 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดอุตรดิตถ์และหัวหน้าส่วนราชการประจ า 
   นายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบหมายให้นางสาวสุรีลักษณ์ ศิริโชคธน
ทรัพย์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุตรดิตถ์และหัวหน้าส่วนราชการ
ประจ า ครั้งที่ 12/2559 เมือ่วันที ่29 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ช้ัน 5 ศาลากลาง
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานๆ เปิดการประชุม และน าเข้า
สู่วาระ ดังนี ้
 1. เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน่วยงานที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
  - นายอนุชา สุสงวน คลังจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  - นายชิตชัย สิทธิกูล ผู้อ านวยการส านักงานบังคับจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 2. เรื่อง แจ้งก าหนดการนัดหมายงานของจังหวัดอุตรดิตถ์ (ส านักงานจังหวัดอุตรดิตถ์) 
  - วันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. การออกหน่วย บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิม
ให้กับประชาชนจังหวัด ณ โรงเรียนบ้านช าสอง ต าบลเด่นเหล็ก อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  - วันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วน
ราชการประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2560 ห้องประชุมศิลาอาสน์ ช้ัน 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 3. เรื่อง การออกหน่วยรับบริจาคโลหิตประจ าเดือนมกราคม 2560 (เหล่ากาชาดอุตรดิตถ์) 
  - วันที่ 9 มกราคม 2560 ณ ที่ว่าการอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  - วันที่ 13 มกราคม 2560 ณ ที่ว่าการอ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  - วันที่ 18 มกราคม 2560 ณ ที่ว่าการอ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  - วันที่ 27 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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   1.2 เรื่อง  โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
   ประธานในประชุมแจ้งให้ทราบ รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนระบบ
การเกษตรของเกษตรกรจากที่เคยปฏิบัติมา ให้อยู่ในรูปแบบของการท าเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อน าไปส่งเสริมทางด้าน
พืช และปศุสัตว์ โดยมีหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ พืชไร่ ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ข้าว ข้าวโพด ต้องมี
พื้นที่จ านวน 1,000 ไร่ข้ึนไป สมาชิกไม่น้อยกว่า 150 ราย ไม้ผล 300 ไร่ข้ึนไป สมาชิกไม่น้อยกว่า 150 ราย     
ประมง ปศุสัตว์ มีจ านวน 600 ตัวข้ึนไป สมาชิก 50 ราย องค์ประกอบของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมแปลงใหญ่ได้ในพื้นที่
จะต้องมีระบบน้ าชลประทาน และน าเข้าที่ประชุมอนุกรรมการดับจังหวัดเพื่อพิจารณา ถึงจะสามารถเข้าโครงการได้  
มติท่ีประชุม รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  
  การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ประจ าเดือนธันวาคม ครั้งท่ี 12/2559 
วันศุกร์ท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ประธานได้แจ้งให้ทุกคนได้เข้าไปตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ได้จดบันทึกและน าข้ึนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานแล้ว หากที่ประชุมท่านใดประสงค์จะแก้ไขให้แจ้งฝุายบริหารทั่วไป ทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 
มติท่ีประชุม รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง ทราบ/พิจารณา/การติดตามผลการปฏิบัติงาน  
  3.1 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
   3.1.๑ เรื่อง ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
   นายประคอง  งามสิริศักด์ิ แจ้งให้ในท่ีประชุมทราบ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ได้แจ้งเรื่อง ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า ระหว่างที่ประชาชนยังมิได้ถวายพระ
ปรมาภิไธยเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี สมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ดังนี้ 1. ให้เฉลิมพระปรมมาภิไธยว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร” ค า
อ่าน สม-เด็ด-พระ-เจ้า-อยู-่หัว-มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-กอน-บอ-ดิน-ทระ-เทบ-พะ-ยะ-วะ-ราง-กูน 
2.  พระปร มา ภิ ไธยภาษาอั งก ฤษ  ว่า  “His Majesty King Maha Vajiralongkorn 
Bodindradebayavarangkun” และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้น าพระราชโองการประกาศเฉลิมพระ
ปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัประกาศในราชกิจจานุเษกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 133 ตอนที่ 102 ก วันที่ 1 
ธันวาคม 2559 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gan.moi.go.th หัวข้อ “งานส าคัญ” “เรื่อง
ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” 
มติท่ีประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 
 

3.1.2 เรื่อง... 
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  3.1.2 เรื่อง โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง และหลักสูตร นัก
บริหารการสหกรณ์ระดับกลาง 
  นายประคอง  งามสิริศักด์ิ แจ้งให้ในท่ีประชุมทราบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบหมายให้ส านัก
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ด าเนินการสมัครฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง 
รุ่นที่ 2 และหลักสูตร นักบริหารการสหกรณ์ระดับกลาง รุ่นที่ 4  ประจ าปีงบประมาณ 2560 สามารถดู
รายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เ ว็บไชด์ของส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
http://webhost.cpd.go.th/cooptrain/ ก าหนดภายในวันที่ 13 มกราคม 2560 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ  
  3.1.3 เรื่อง ผลการด าเนินงานโครงการงบประมาณร่ายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2560  
(งบพัฒนาจังหวัด) 
  นายประคอง  งามสิริศักดิ์ แจ้งให้ในท่ีประชุมทราบ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับ
อนุมัติโครงการส านักงานจังหวัด จ านวน 1 โครงการ 4 กิจกรรม มีดังนี้  
 กิจกรรมที่ 1 การจัดซื้อเครื่องบดหญ้า ให้กับสหกรณ์นิคมฯ ล าน้ าน่าน จ ากัด 
 กิจกรรมที่ 2 การจัดซื้อเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ข้าว ให้กับสหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาบ้านคอรุม จ ากัด 
 กิจกรรมที่ 3 การก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร ให้กับสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนาอิน จ ากัด 
 กิจกรรมที่ 4 การก่อสร้างฉางเอนกประสงค์พร้อมลานตาก ให้กับสหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน จ ากัด 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
  3.1.4 เรื่อง ผลการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  นายประคอง  งามสิริศักด์ิ แจ้งให้ในท่ีประชุมทราบ  
  1. ส่งเสริมสหกรณ์เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559  90 แห่ง  
  2. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559  56 แห่ง 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
  3.1.5 เรื่อง ผลการเขา้ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ 
  นายประคอง  งามสิริศักด์ิ แจ้งให้ในท่ีประชุมทราบ 
  - เดือนพฤศจิกายน 2559  มีการเข้าร่วม 4 แห่ง 184 คน 
  - เดือนตุลาคม 2559   มีการเข้าร่วม 1 แห่ง   60 คน 
  - เดือนธันวาคม 2559   มีการเข้าร่วม 2 แห่ง 908 คน 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
 
 

3.1.6 เรื่อง... 
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  3.1.6 เรื่อง ขอเชิญร่วมส่งค าขวัญ (MOTTO) เกี่ยวกับคุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจาก        
การทุจริต 
   นายประคอง  งามสิริศักด์ิ แจ้งให้ในท่ีประชุมทราบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดท านโยบาย
และมาตรการ ความโปร่งใส พร้อมทั้งให้มีการประกาศเจตจ านงในการด าเนินงานที่แสดงถึงคุณธรรม ความโปร่งใส และ
ปราศจากการทุจริตของกรมส่งเสริมสหกรณ์ อย่างจริงจัง รวมถึงให้มีการก าหนดค าขวัญ (MOTTO) เกี่ยวกับความโปร่งใส 
ต่อต้านการทุจริตพัฒนาระบบบริหาร เสนอค าขวัญ (MOTTO) เกี่ยวกับความโปร่งใส ต่อต้านการทุกจริต เพื่อคัดเลือกและ
ก าหนดเป็นค าขวัญ (MOTTO) ของกรมฯ เชิญชวนหน่วยงานส่งค าขวัญ (MOTTO) อย่างน้อย 1 ค าขวัญ ไปยังกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร ภายในวันที่ 12 มกราคม 2560 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ก าหนดวันประกาศเจตจ านงที่จะบริหารงาน
และน าองค์กรด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความคุณธรรม โปร่งใส ปราศจากการทุจริต ในวันที่ 20 มกราคม 2560 โดยให้มี
การถ่ายทอดทาง VDO Conference  
มติท่ีประชุม รับทราบ  
   3.1.7 เรื่อง การจัดกิจกรรมออกก าลังกายเพ่ือสร้างสขุภาพพลานามัย 
   นายประคอง  งามสิริศักด์ิ แจ้งให้ในท่ีประชุมทราบ นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการให้
ทุกส่วนราชการจัดให้มีกจิกรรมการออกก าลังกายทุกวันพุธระหว่างเวลา 15.30 น. ถึง 16.30 น. เพื่อสร้าง
เสริมใหเ้จ้าหน้าที่ของรัฐมีสุขภาพพลานามัยที่ดี รวมทั้งจัดกจิกรรมเพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนการออกก าลงัหรือ
กิจกรรมทางกายมากขึ้น เพื่อให้การจัดกจิกรรมออกก าลังกายตามข้อสั่งการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย
และเป็นการเสริมสร้างใหบุ้คลากรในสงักัดมสีุขภาพพลานามัยที่ดีท าใหส้ามารถปฏิบัติภารกจิหน้าที่ราชการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากภารกจิของหน่วยงานภารกิจของหน่วยงานส่วนใหญ่จะเกี่ยวกบัการบริการ
ประชาชน จึงขอให้ค านึงถึงการบริการประชาชนก่อนเป็นอนัดับแรก ส่วนการออกก าลงักายใหป้รบัเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
   3.1.8 เรื่อง การประกวดการเพ่ิมเติมค าขวัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้มีสถานท่ีส าคัญ
มากขึ้น 
   นายประคอง  งามสิริศักดิ์ แจ้งให้ในท่ีประชุมทราบ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีนโยบาย
เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกด่านทุกช่องทาง และการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์โดยค าขวัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งค าขวัญของทุกจังหวัดจะเป็นการแสดงถึงสถานที่หรือกิจกรรม
ส าคัญของจังหวัดอย่างครบถ้วน และมีความคล้องจองกันและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดที่ท าให้เกิดความนา
สนใจ น่ามาท่องเที่ยวในจังหวัด และเกิดความภาคภูใจของคนในจังหวัดนั้นๆ ด้วย แต่ค าขวัญของจังหวัด
อุตรดิตถ์ มีสถานที่ส าคัญ เพียง 4 แห่งเท่านั้น แต่จังหวัดอุตรดิตถ์มีสถานที่ส าคัญมากมาย ที่เป็นเอกลักษณ์ ควร
ค่าแก่การยกย่อง และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เช่น เข่ือนสิริกิติ์ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ต านานเมืองลับแล และ
อื่นๆ อีกมาก ดังนั้น จังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีการจัดประกวดการเพิ่มค าค าขวัญของจังหวัดอุตรดิตถ์  และ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจทราบและส่งค าขวัญเข้าประกวดต่อไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
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   3.1.9 เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  
นายวินัย จันทร์ทับทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ได้รายงานด้วยเอกสารหาก
สงสัยขอให้ซักถาม) 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
  3.2 กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 

   3.2.1 เรื่อง การจัดมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
   นายสมภพ ประหลาดเนตร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ กรมส่งเสริมได้ออกประกาศกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร เพื่อใช้ในการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตร ตัวช้ีวัด
ส าหรับการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ย้อนหลัง 2 ปี ด้วยตัวช้ีวัดทั้งสิ้น 5 รายการ ประกอบด้วย  
  1. คณะกรรมการการด าเนินการจัดให้มีการจัดท างบดุลรอบสิบสองเดือนแล้วเสร็จและจัดให้มี
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบตรวจสอบได้ภายใน 150 วัน ตามกฎหมาย 

  2. ไม่มีข้อสังเกตของผู้บัญชีเกี่ยวกับรายการข้อบกพร่อง ทางการเงินและบัญชีอย่าง 
  3. มีการท าธุรกิจหรือบริการอย่างน้อย 1 ชนิด 
  4. มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีภายในก าหนดเวลา 150 วัน ตามกฎหมาย 
  5. มีก าไรสุทธิประจ าปีและมีการจัดสรรก าไรสุทธิประจ า ตามกฎหมาย 

กลุ่มเกษตรกรใดมีผลการด าเนินไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ช้ีวัดมาตรฐานตามที่ ก าหนดไว้ตั้งแต่ (1) - (5) ทุกข้อให้จัดกลุ่ม
เกษตรกรนั้นเป็นระดับมาตรฐาน ส่วนกลุ่มเกษตรกรใดมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าระดับเกณฑ์ช้ีวัดมาตรฐาน
ตามที่ก าหนดไว้ ตั้งแต่ (1) - (5) เพียงข้อเดียวกลุ่มเกษตรกรนั้นเปน็ระดับต่ ากว่ามาตรฐานส าหรับกลุ่มเกษตรกร
ใดได้รับการจดทะเบียนตั้งตั้งมานานแล้วไม่ถึง 2 ปี ถือว่าเป็นกลุ่มเกษตรกรจัดต้ังใหม่ 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

   3.2.3 เรื่อง โครงการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 
   นายสมภพ ประหลาดเนตร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
อุตรดิตถ์ ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับ
อ าเภอ เพื่อให้ด าเนินงานตามโครงการเปน็ไปด้วยความเรยีบร้อย มีผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์จึงมอบหมายให้มี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาสหกรณ์เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. อ าเภอเมือง  สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จ ากัด 
   1.1 นายมิตร ทองชัย  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
   1.2 นางขวัญฤทัย สุวรรณ ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  2. อ าเภอตรอน  สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จ ากัด 
   2.1 นายพสิษฐ์ พรินทรากูล ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
   2.2 นายบรรเชิญ ประค ามา ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 

3. อ าเภอ... 
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  3. อ าเภอลับแล  สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จ ากัด 
   3.1 นายมิตร ทองชัย  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
   3.2 นายนิคม จาดเรือง  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
   3.3 นายสุชาติ ธรรมธศาสตร์ ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  4. อ าเภอทองแสนขัน  สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน จ ากัด 
   4.1 นายสมชาย แจงกลาง ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
   4.2 นางกัญญาวีร์ ชาญวิกรัย ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  5. อ าเภอพิชัย   ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิชัย จ ากัด 
   5.1 นายสมชาย แจงกลาง ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
   5.2 นายทรงกรด เอมเกตุ  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
  6. อ าเภอน้ าปาด   สหกรณ์การเกษตรน้ าปาด จ ากัด 
   6.1 ว่าที่ ร.ต ปิยะวิทย์ สุขเกษม ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
  7. อ าเภอท่าปลา   สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ล าน้ าน่าน จ ากัด 
   7.1 นายสวัสดิ์ ทองศรี  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
  8. อ าเภอฟากท่า   สหกรณ์การเกษตรฟากท่า จ ากัด 
   8.1 นายสมเกียรติ ศรีสุข  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  9. อ าเภอบ้านโคก  สหกรณ์การเกษตรบ้านโคก จ ากัด 
   9.1 นายสมเกียรติ ศรีสุข  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
   9.2 นางวรนุช เรือนค า  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. ด าเนินการประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจกับคณะกรรมการและฝุายจัดการของสหกรณ์ 
  2. ด าเนินการประเมินสถานะสหกรณ์เพื่อน าไปรวบรวมข้อมูลและประมวลผล 
  3.ศึกษาข้อมูลของสหกรณ์เปูาหมายในทุกๆ ด้าน รวมถึงข้อมูลสหกรณ์ตามเกณฑ์การจัดช้ัน
สหกรณ์ภายใต้แผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ เพื่อน ามาวิเคราะห์สถานะของสหกรณ์เปูามาย 
  4. ร่วมกันกับคณะกรรมการและฝุายจัดการสหกรณ์ ผู้แทนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์จัดท าแผนสหกรณ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอ าเภอ 
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
มติท่ีประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
   3.2.4 เรื่อง การเสนอเลิกสหกรณ์ 
   นายสมภพ ประหลาดเนตร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ตามหนังสือที่ เ สนอให้สั่ ง เลิก
สหกรณ์นั้น ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ ได้ติดตามการเสนอเลิก จากข้อเท็จจริงที่สหกรณ์หยุด
ด าเนินการติดต่อกันเกิน 2 ปี ปัจจุบันคณะกรรมการยังมิได้เสนอแผนฟื้นฟู และยังไม่มีแผนด าเนินการใดๆ    
เพื่อแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ที่แสดงถึงความสามารถในการด าเนินการอย่างต่อเนื่องของสหกรณ์ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.2.5 เรื่อง... 
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   3.2.5 เรื่อง การด าเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน
สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร 
   นายสมภพ ประหลาดเนตร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ กองประสานงานโครงการ
พระราชด าริ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดท า โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงานสังกัด
กรมส่งเสริมสหกรณ์และสถาบันเกษตร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมน าแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปพัฒนาองค์กรทั้งในส่วนราชการและสถาบันเกษตรกร รวมทั้ง
เกษตรกรและสมาชิกสถาบันเกษตรกรให้เจริญก้าวหน้าและด ารงชีพในชีวิตประจ าวันได้อย่างยั่งยืนต่อไป      
โดยมีกิจกรรมที่จะด าเนินการใน 2 หน่วยงานดังนี้ 
  1. กิจกรรมของส่วนราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2. กิจกรรมของสถาบันเกษตรกร 
วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์
ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ สามารถประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียงในการบรหิารงานขององค์กร การด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพในชีวิตประจ าวันได้ 
วิธีการด าเนินงาน/โครงการ  
  1. หน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 กิจกรรมระดับองค์กร ด าเนินการในหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  1. ลดค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณูปโภคขององค์กร 
  2. องค์กรมีการการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ แผนกลยุทธ์และมีการประชุมเพื่อช้ีแจงโครงการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
  4. มีการจัดอบรมในแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อย 50 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 กิจกรรมระดับบุคคล ด าเนินการในส่วนบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  1. ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
  2. ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
สหกรณ์ จ ากัด มีการออมทรัพย์กับสหกรณ์ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
  3. ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ มีการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
  4. ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ ที่มีกิจกรรมท าบุญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 
 

2. สหกรณ์... 
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  2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานลดลง 
  2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีการจัดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ และมรการช้ีแจง
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน 
  3. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีการระดมหุ้นและเงินรับฝากจากสมาชิก 
  4. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประชุมสมาชิกเพื่อให้ข่าวสารความรู้และการด าเนินกิจกรรมของ
สหกรณ์ และจ านวนเงินทีส่หกรณ์บรจิาคเพื่อการสาธารณประโยชน์/ช่วยเหลือสมาชิก 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
  3.2.6 เรื่อง ชี้แจงแผนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.882) 
  นางสาวการะเกด จิอู๋ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ กรมส่งเสริม
สหกรณ์มอบหมายให้ส านักงานสหกรณ์ รับผิดชอบ 2 กิจกรรม ได้แก่ การวิทยากรการสหกรณ์ และ การติดตามผล
การเรียงกลุม่    ทั้งนี้มอบให้เจ้าหน้าของส านักงานสหกรณ์จงัหวัด เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบ เพื่อสร้างวิทยากร
ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์ประจ าศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
มติท่ีประชุม รับทราบ  

  3.2.7 เรื่อง ผลการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ 210 ศูนย์ 
  นางสาวการะเกด จิอู๋ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ในปีงบประมาณ        
พ.ศ.2560 ได้มีศูนย์เรียนรู้เพิม่ขึ้นอีกหนึ่งแหง่ คือ สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จ ากัด และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้
อนุมัติเงินงบประมาณด าเนินงานในด้านประชาสมัพันธ์ 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

  3.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  
-ไม่มี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 กลุ่มส่งเสริม... 
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  3.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
   ๓.4.1 เรื่อง แจ้งเตือนหน้ีท่ีใกล้ถึงก าหนดช าระ 
   นางสาวมนัสนันท์ จันทะบุรี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ที่ ชื่อผู้กู้ จ านวนเงินกู ้(บาท) ครบก าหนด 

1 สผน.บ้านน้ าอ่าง จ ากัด     3,500,000.00  26/01/60 

2 สกก.ปฏิรูปที่ดินนาอิน จ ากัด 3,000,000.00 26/01/60 

3 สกก.ปฏิรูปที่ดินน้ าอ่าง จ ากัด 1,500,000.00 02/02/60 

4 สกก.บ้านโคก จ ากัด 1,500,000.00 03/02/60 

5 สกก.เมืองลับแล จ ากัด  2,000,000.00 10/02/60 

6 สผน.บ้านท้ายวัดพญาปันแดน จ ากัด 800,000.00 28/02/60 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
  ๓.๕ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
   3.5.1 เรื่อง การตรวจการสหกรณ์ 
   นายสุเทพ ช่วยอุระชน เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
การตรวจการสหกรณ์ จะต้องมีการรายงานปลีะ 1 ครั้ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีการรายงานเข้า จึงขอฝากเจ้าหน้าที่
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์รายงานผลการด าเนินงานให้ทราบด้วย 
มติท่ีประชุม รับทราบ      
  3.6 นิคมสหกรณ์พิชัย 

- ไม่มี- 
  3.๗ นิคมสหกรณ์ฟากท่า 
   ๓.๗.1 เรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
   นางสาวเนาวรัตน์ เรืองศรี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    ได้ด าเนินการเป็นทีเ่สร็จแล้ว 
มติท่ีประชุม รับทราบ   
 
 
 

๓.๗.1 เรื่อง... 
 



- 12 - 
 
   ๓.๗.1 เรื่อง โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   นางสาวเนาวรัตน์ เรืองศรี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
มติท่ีประชุม รับทราบ   
  3.๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
   3.๘.1 เรื่อง ติดตามการช าระหนี 
   นายพสิษฐ์  พรินทรากูล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
   1. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาบ้านน้ าอ่าง จ ากัด ซึ่งเงื่อนไขสหกรณ์จะต้อง
ช าระเงินข้ันต่ า 650,000 บาทต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี 
   2. สหกรณ์การเกษตรปฏิรปูที่ดินน้ าอ่าง จ ากัด ในวันที่ 10 มกราคม 2560 จะมีการ
จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อติดตามหนีส้ิน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  3.๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 

-ไม่มี- 
  3.๑๐ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 
   3.๑๐.1 เรื่อง ติดตามการช าระหนี 
   ว่าท่ี ร.ต. ปิยะวิทย์ สุขเกษม เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ขณะได้ติดตามเงินกู้กับสหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงน้ าปาด จ ากัด เพื่อน ามาช าหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  3.1๑ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
   3.1๑.1 เรื่อง การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
   นายสมเกียรติ ศรีสุข นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ขอบคุณสหกรณ์และกลุม่เกษตร และเจ้าหน้าที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560 ให้กับโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนยอดโพธ์ิทอง 1 และโรงเรียนต ารวจตะเวน
ชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  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 าเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งท่ี 2/2560   
   ก าหนดการประชุมประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ครั้งที่ 2/2560  วันจันทร์ที่ 6 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09.30น. ณ ห้องส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน 

เลิกประชุม ๑๒.00 น. 

        พัชรีวรรณ ค าเบ้า ผู้บันทึกรายการประชุม 
                (นางพัชรีวรรณ ค าเบ้า) 
          เจ้าพนักงานธุรการ 
 
           วินัย จันทร์ทับทอง ผู้ตรวจรายงานประชุม 
       (นายวินัย จันทร์ทับทอง) 
            นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
 
                      ถาพร  ณ นคร ประธานในท่ีประชุม 
                         (นายถาพร  ณ นคร) 
       สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 


