
 
รายงานการประชุมข�าราชการ ลูกจ�างประจํา พนักงานราชการ 

ประจําเดือนกรกฎาคม ครั้งท่ี 7/2560 
วันพฤหัสบดีท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 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... 
 

 



- 2 - 
 

  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�ไม5มาประชุม 
 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�าส5วนราชการประจํา 
   นายถาพร ณ นคร สหกรณ�จังหวัดอุตรดิตถ� ได2เข2าร4วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุตรดิตถ�และ
หัวหน2าส4วนราชการประจํา ครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห2องประชุมศิลาอาสน� ชั้น 5 
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ� โดยมีนายพิพัฒน� เอกภาพันธ� ผู2ว4าราชการจังหวัดอุตรดิตถ� เปMนประธานๆ เปDดการประชุม และ
นําเข2าสู4วาระ ดังนี้ 
   1. เรื่อง หัวหน2าส4วนราชการ/หัวหน2าหน4วยงานท่ีย2ายมาดํารงตําแหน4งใหม4 
   - นายณฐพล ชุ4มสวัสด์ิ ตําแหน4ง ผู2อํานวยการโครงการส4งน้ําและบํารุงรักษาผาจักร สํานักงาน
ชลประทานท่ี 3 กรมชลประทา ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ� 
   - นายประยูร ดังก2อง ตําแหน4ง ผู2อํานวยการศูนย�ฝPกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณแดน
อุตรดิตถ� 
   2. เรื่อง เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ 
   ตามท่ี พระบาทสมเด็จพระเจ2าอยู4 ในรัชการท่ี 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล2าฯ ให2มีการจัดพิธี
บําเพ็ญกุศลถวาย พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต�ถวายพระพรชัย
มงคล สมเด็จพระนางเจ2าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ ในวันอังคารท่ี 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 น. และกองกิจการ
ในพระองค� 904 เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจเจ2าหน2าท่ีทุกคนท่ีทุ4มเทแรงกายแรงใจและแรงศรัทธา ท่ีทําให2งานพิธีดังกล4าว
สําเร็จลุล4วงดังท่ีได2 ทรงต้ังพระราชหฤทัยและได2พระราชทานพระราโชบายไว2อย4างสมพระเกียรติ 
   3. เรื่อง แจ2งกําหนดนัดหมายงานของจังหวัดอุตรดิตถ� 
 1. วันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.30 น. Morning Meeting ครั้งท่ี 7/2560 ณ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล2อมจังหวัดอุตรดิตถ� อ.เมือง จ.อุตรดิตถ� 
 2. วันท่ี 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. การออกหน4วย บําบัดทุกข� บํารุงสุข สร2างรอยยิ้มให2ประชาชน
จังหวัดอุตรดิตถ� ณ วัดโรงม2า หมู4ท่ี 1 ต.บ2านหม2อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ� 
 3. วันท่ี 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน2าส4วนราชการประจํา
จังหวัดอุตรดิตถ� ครั้งท่ี 7/2560 ณ ห2องประชุมศิลาอาสน� ชั้นท่ี 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ� 
   4. เรื่อง การออกหน4วยรับบริจาคโลหิตประจําเดือน กรกฎาคม 2560   
   กําหนดการออกหน4วยรับบริคโลหิตประจําเดือน มิถุนายน 2560 ประกอบด2วย 



   วันท่ี 4 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภ� อ.น้ําปาด จ. อุตรดิตถ� 
   วันท่ี 6 กรกฎาคม 2560 ณ มณฑลทหารบกท่ี 35 อ.เมือง จ.อุตรดิตถ� 
   วันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 ณ ท่ีว4าการอําเภอลับแล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ� 
   วันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 ณ ท่ีว4าการอําเภอท4าปลา อ.ท4าปลา จ.อุตรดิตถ� 
   วันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 ณ ท่ีว4าการอําเภอทองแสนขัน อ.ทองสนขัน จ.อุตรดิตถ� 
   วันท่ี 25 กรกฎาคม 2560 ณ ศรีพง 
  
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว  
   การประชุมข�าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ�างประจํา ประจําเดือนมิถุนายน ครั้งท่ี 6/2560 
วันจันทร/ท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห�องประชุม สํานักงานสหกรณ/จังหวัดอุตรดิตถ/ 
  ประธานได2แจ2งให2ทุกคนได2เข2าไปตรวจรายงานการประชุมครั้งท่ีแล2ว  ได2จดบันทึกและนําข้ึนเว็บไซต�
ของหน4วยงานแล2ว หากท่ีประชุมท4านใดประสงค�จะแก2ไขให2แจ2งฝ\ายบริหารท่ัวไป ทราบเพ่ือดําเนินการต4อไป 
มติท่ีประชุม รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง ทราบ/พิจารณา/การติดตามผลการปฏิบัติงาน  
  3.1 ฝ<ายบริหารท่ัวไป  
  3.1.1 เรื่อง การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ�าอยู5หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 
  จังหวัดอุตรดิตถ� กําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ2าอยู4หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และพิธีพระพุทธมนต�และพิธีทําบุญตัก
บาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวาย
พระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ2าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9 และสมเด็จพระเจ2าอยู4หวัมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร ในวันท่ี 27 และ 28 กรกฎาคม 2560สามารถสอบกําหนดรายละเอียดได2ท่ีฝ\ายบริหารท่ัวไป สํานักงาน
สหกรณ�จังหวัดอุตรดิตถ� 
   3.1.2 เรื่อง ข�าราชการย�ายมาดํารงตําแหน5งใหม5 
   นายปฎิวัติ  นักวิชาการสหกรณ/ชํานาญการ สังกัด 
   3.1.3 เรื่อง การจัดทําข�อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาย�ายข�าราชการ 
   3.1.4 เรื่อง สํารวจรายช่ือผู�เข�ารับการฝDกอบรม “นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ/” 
   3.1.5 เรื่อง แผนการตรวจสอบภายในกรมส5งเสริมสหกรณ/ 
   นายประคอง งามสิริศักดิ์ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ แจ�งให�ท่ีประชุมรับทราบ    
   ตรวจสอบภายใน กรมส4งเสริมสกรณ� ตรวจติดตามความก2าวหน2าและผลสําเร็จ การสําเร็จ 
การดําเนินโครงการ เครื่องจักร นิคมสหกรณ�ฟากท4า และดําเนินการขอตรวจเอกสารท่ีสํานักงานสหกรณ� และลงพ้ืนท่ี
สหกรณ�นิคมฟากท4า 
 
 
 
 



 
   3.1.6 เรื่อง แผนการตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผ5นดิน 
   นายประคอง งามสิริศักดิ์ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ แจ�งให�ท่ีประชุมรับทราบ  
   ตรวจเงินแผ4นดินได2ลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมสหกรณ� แลความก2าวหน2าและผลสําเร็จการดําเนิน
โครงการ และขอขอบคุณเจ2าหน2าท่ีกลุ4มส4งเสริมสหกรณ� 2 และ 3 ให2ความอนุเคราะห�พาคณะตรวจเงินแผ4นดินลงพ้ืนท่ี
ตรวจเยี่ยมสหกรณ�  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
   3.1.7 เรื่อง การเบิกจ5ายงบประมาณสํานักงานสหกรณ/จังหวัดอุตรดิตถ/ 
   นายวินัย จันทร/ทับทอง นักวิชาการสหกรณ/ปฏิบัติการ แจ�งให�ท่ีประชุมทราบ (ได2รายงาน
ด2วยเอกสารหากสงสัยขอให2ซักถาม) 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  3.2 กลุ5มจัดตั้งและส5งเสริมสหกรณ/ 

  3.2.1 เรื่อง โครงการยกระดับช้ันสหกรณ/ 
  นายสมภพ ประหลาดเนตร นักวิชาการสหกรณ/ชํานาญการ แจ�งให�ท่ีรับทราบ   
  การยกระดับชั้นสหกรณ� จากชั้นท่ี 2 ไปชั้นท่ี 1 จํานวน 47 แห4ง ได2รายงานให2กับทราบเปMน

ท่ีเรียบร2อยแล2ว       
มติท่ีประชุม รับทราบ               

  3.2.2 เรื่อง มาตรฐานสหกรณ//กลุ5มเกษตรกร 
  นายสมภพ ประหลาดเนตร นักวิชาการสหกรณ/ชํานาญการ แจ�งให�ท่ีรับทราบ  จังหวัด

อุตรดิตถ�มีสหกรณ� จํานวน 92 แห4ง กลุ4มเกษตรกร 57 แห4ง โดยมีการจัดมาตรฐานสหกรณ� จํานวน 90 แห4ง อีก 2 
แห4งไม4สามารถมาจัดมาตรฐานได2 เนื่องจากสหกรณ�ก4อต้ังข้ึนมาใหม4 กลุ4มเกษตรกร จํานวน 57 แห4ง ผลผ4านมาตรฐาน
จํานวน 54 แห4ง ไม4ผ4านมาตรฐานจํานวน 3 แห4ง  
มติท่ีประชุม รับทราบ               

  3.2.3 เรื่อง สหกรณ//กลุ5มเกษตรกรสู5ดีเด5น 
  นายสมภพ ประหลาดเนตร นักวิชาการสหกรณ/ชํานาญการ แจ�งให�ท่ีรับทราบ   
  จังหวัดอุตรดิตถ� คัดเลือกสหกรณ�/กลุ4มเกษตรกรสู4ดีเด4น เปaาหมาย สหกรณ�การเกษตรเมือง

ลับแล จํากัด  
มติท่ีประชุม รับทราบ               

  3.2.4 เรื่อง โครงการพัฒนาสหกรณ/การเกษตรเปKนองค/กรหลักระดับอําเภอ 
  นายสมภพ ประหลาดเนตร นักวิชาการสหกรณ/ชํานาญการ แจ�งให�ท่ีรับทราบ แผนการจัด

อบรมจํานวน 3 รุ4น รุ4นท่ี 1 เขตอําเภอฟากท4า รุ4นท่ี 2 อําเภอท4าปลา ลับแล รุ4นท่ี 3       
มติท่ีประชุม รับทราบ               

 
 
 
 
 
 



 
  3.2.5 เรื่อง โครงการสหกรณ/สีขาวด�วยธรรมาภิบาล 

  น ายสมภ พ  ป ระห ล าด เน ต ร  นั ก วิ ช าก ารสห กรณ/ ชํ าน าญ การ  แจ� ง ให� ท่ี รั บ ท ราบ                     
กรมส4งเสริมสหกรณ� ให2สํานักงานสหกรณ�จังหวัด ประชาสัมพันธ�เชิญชวนหรือคัดเลือก สหกรณ�ประเภทออมทรัพย� ท่ีมี
ทุนดําเนินงานเกินกว4า 1,000 ล2านบาท เข2าร4วมโครงการสหกรณ�สีขาวด2วยธรรมาภิบาล โดยสหกรณ�ประเภทออม
ทรัพย�กลุ4มเปaาหมาย 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  

 
  3.2.6 เรื่อง โครงการประกวดการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ/และ

กลุ5มเกษตรกร 
  นายสมภพ ประหลาดเนตร นักวิชาการสหกรณ/ชํานาญการ แจ�งให�ท่ีรับทราบ 

ผลของการการประกวด สหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินหนองกอก จํากัด ได2ลําดับท่ี 4 ของภาค  
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

  3.2.7 เรื่อง ศูนย/การเรียนรู�การสหกรณ/ 
  นายสมภพ ประหลาดเนตร นักวิชาการสหกรณ/ชํานาญการ แจ�งให�ท่ีรับทราบ 

   จังหวัดอุตรดิตถ� มีจํานวน 9 แห4ง และได2รับประสานจากศูนย�ถ4ายทอดเทคโนโยลีการ
สหกรณ�ท่ี 11 จังหวัดพิษณุโลก ทําการประเมินศูนย�เรียนรู2 9 แห4ง 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

  3.3 กลุ5มส5งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ/  
   3.3.1 เรื่อง  แก�ไขราคาสับปะรดตกต่ํา 
   นายสมศักดิ์ ปานดอนไพร นักวิชาการสหกรณ/ชํานาญการพิเศษ แจ�งให�ท่ีประชุมรับ  

   สํานักงานสหกรณ�จังหวัดอุตรดิตถ� ได2ดําเนินการประชาสัมพันธ�ไปยังจังหวัดต4าง  ๆเพ่ือจัดจําหน4าย
สับปะรด ผลการรับไปทางท่ีดี มีผู2สนใจประสงค�สั่งสับปะรดไปบริโภค  
มติท่ีประชุม รับทราบ  
  3.4 กลุ5มส5งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ/ 
   ๓.4.1 เรื่อง แจ�งเตือนหนี้ท่ีใกล�ถึงกําหนดชําระกองทุนพัฒนาสหกรณ/ 
    

ลําดับ ชื่อ จํานวนเงิน กําหนดชําระหนี้ 
1 สหกรณ�การเกษตรเมืองตรอน จํากัด 1,000,000 บาท 24 กรกฎาคม 2560 
2 สหกรณ�ผู2เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ� จํากัด 500,000 บาท  25 กรกฎาคม 2560 
3 สหกรณ�ผู2เลี้ยงเปMดอุตรดิตถ� จํากัด 1,000,000 บาท 7 สิงหาคม 2560 
4 สหกรณ�ผู2ใช2น้ําสถานีสูบน้ําด2วยไฟฟaาบ2านคอรุม จํากัด 3,000,000 บาท 9 สิงหาคม 2560 
5 สหกรณ�ผู2ใช2น้ําสถานีสูบน้ําด2วยไฟฟaาแสนขัย จํากัด 3,000,000 บาท 10 สิงหาคม 2560 

 
 
 
 



 
   ๓.4.2 เรื่อง  แจ�งเตือนหนี้ท่ีใกล�ถึงกําหนดชําระกองทุนสงเคราะห/เกษตรกร 

ลําดับ ชื่อ จํานวนเงิน กําหนดชําระหนี้ 
1 กลุ4มเกษตรกรทําไร4อ2อย 300,000 บาท 12 กรกฎาคม 2560 
2 กลุ4มเกษตรกรทําไร4อ2อยพัฒนา 300,000 บาท  14 กรกฎาคม 2560 
3 กลุ4มเกษตรกรทํานาบ2านน้ําอ4าง 600,000 บาท 14 กรกฎาคม 2560 
4 กลุ4มเกษตรกรทํานาบ2านแก4ง 600,000 บาท 14 กรกฎาคม 2560 
5 กลุ4มเกษตรกรทํานาบ2านนายาง 200,000 บาท 14 กรกฎาคม 2560 
6 กลุ4มเกษตรกรทํานาพงสะตือ 300,000 บาท 20 กรกฎาคม 2560 

 
  ๓.๕ กลุ5มตรวจการสหกรณ/ 
   3.5.1 เรื่อง  
   ๓.5.2 เรื่อง  
  3.6 นิคมสหกรณ/พิชัย 
   3.6.1 เรื่อง 
   3.6.2 เรื่อง 
  3.๗ นิคมสหกรณ/ฟากท5า 
   ๓.๗.1 เรื่อง 
   ๓.๗.1 เรื่อง 
  3.๘ กลุ5มส5งเสริมสหกรณ/ 1 
   3.๘.1 เรื่อง 
   3.๘.2 เรื่อง 
  3.๙ กลุ5มส5งเสริมสหกรณ/ 2 
   3.๙.1 เรื่อง 
   3.๙.2 เรื่อง 
  3.๑๐ กลุ5มส5งเสริมสหกรณ/ 3 
   3.๑๐.1 เรื่อง 
   3.๑๐.2 เรื่อง 
  3.1๑ กลุ5มส5งเสริมสหกรณ/ 4 
   3.1๑.1 เรื่อง 
   3.1๑.2 เรื่อง 
  3.1๒ ลูกจ�างประจํา 
   3.1๒.1 เรื่อง  
   3.12.2 เรื่อง  
  ๓.๑๓ พนักงานราชการ 
   3.1๓.1 เรื่อง  
   3.1๓.2 เรื่อง 
 
 



 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ 
   4.1 เรื่อง กําหนดการประชุมข2าราชการ ลูกจ2างประจํา และพนักงานราชการ 
   ของสํานักงานสหกรณ�จังหวัดอุตรดิตถ� ประจําเดือนสิงหาคม ครั้งท่ี 8/2560   
วันพุธท่ี 9 สิงหาคม  พ.ศ. 2560 เวลา 09.30น. ณ ห2องสํานักงานสหกรณ�จังหวัดอุตรดิตถ� 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบและเข�าร5วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล5าว 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/ 
 
 
 


