
 
รายงานการประชุมข�าราชการ ลูกจ�างประจํา พนักงานราชการ 

ประจําเดือนมิถุนายน ครั้งท่ี 6/2560 
วันจันทร&ท่ี 5 มิถุนายน 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�ไม1มาประชุม 
 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�าส1วนราชการประจําจังหวัดอุตรดิตถ& 
  นายถาพร ณ นคร สหกรณ�จังหวัดอุตรดิตถ� ได2เข2าร4วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุตรดิตถ�และหัวหน2าส4วน
ราชการประจํา ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ� 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห2องประชุมศิลาอาสน� ชั้น 5 ศาลากลาง
จังหวัดอุตรดิตถ� โดยมีนายพิพัฒน� เอกภาพันธ� ผู2ว4าราชการจังหวัดอุตรดิตถ� เปMนประธานๆ เปDดการประชุม และนําเข2าสู4วาระ 
ดังนี้ 
  1. เรื่อง หัวหน2าส4วนราชการ/หัวหน2าหน4วยงานท่ีย2ายมาดํารงตําแหน4งใหม4 
   พันเอก ประสิษฐิพงศ� มูลดี  ตําแหน4ง รอง ผอ. รมน.จว.อต. 
   นายอมรศักด์ิ ปDOนทอง  ตําแหน4ง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ� 
   พลโท จําลอง โพธิ์ทอง   ได2รับการปรึกษาของผู2ว4าราชการจังหวัดอุตรดิตถ� 
  2. เรื่อง การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จประปรมินทราภูมิพลอุลยเดช 
   เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได2ประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2560 ท่ีประชุมได2มีมติ
เห็นชอบ เรื่อง การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช โดยสรุปดังนี้  
  1. หมายกําหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 
จํานวน 5 วัน ระหว4างวันท่ี 25-29 ตุลาคม 2560  
  2. การจัดทําภาพประดับซุ2มถวายดอกไม2จันทน�ของประชาชนเปMนภาพพระบรมฉายาลักษณ�พระบาทสมเด็จ
ประปรมินทราภูมิพลอุลยเดช พร2อมภาพพระบรมโกศ 
  3. การจัดนิทรรศการภายหลังงานพระราชพิธีถวายพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (ณ มณฑลพิธีท2องสนามหลวง) จํานวน 30 วัน ระหว4างวันท่ี 1-30 พฤศจิกายน 2560  
  4. เห็นชอบการกําหนดให2วันพฤหัสบดีท่ี 26 ตุลาคม 2560 ซ่ึงเปMนวันพระราชพิธีถวายพิธีพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอลุยเดช เปMนวันหยุดราชการ 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
มติท่ีประชุม 
  3. เรื่อง การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ4ายประจําปTงบประมาณ พ.ศ.2561 
  จังหวัดอุตรดิตถ�จะได2การจัดสรร จํานวน 5 โครงการ 16 กิจกรรมย4อย วงเงิน 234.65 ล2านบาท 
  4. เรื่อง แจ2งกําหนดนัดหมายงานของจังหวัดอุตรดิตถ� 
  วันท่ี 13 มิถุนายน 2560 เวลา 07.30 น. Morning Meeting ครั้งท่ี 6/2560 ณ มณฑลทหารบกท่ี 35  
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  วันท่ี 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. การออกหน4วย บําบัดทุกข� บํารุงสุข สร2างรอยยิ้มให2ประชาชน
จังหวัดอุตรดิตถ� ณ วัดศรีสะอาด หมู4ท่ี 4 ตําบลน้ําอ4าง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ� ณ ท่ีทําการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ� 
  วันท่ี 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน2าส4วนราชการประจํา
จังหวัดอุตรดิตถ� ครั้งท่ี 6/2560 ณ ห2องประชุมศิลาอาสน� ชั้นท่ี 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ� สํานักงานจังหวัดอุตรดิตถ� 
  4. เรื่อง การออกหน4วยรับบริจาคโลหิตประจําเดือน มิถุนายน 2560 ระหว4างวันท่ี 1-30 มิถุนายน 2560  
   วันท่ี 1 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ�  
   วันท่ี 7 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนพิชัย 
   วันท่ี 27 มิถุนายน 2560 ณ ท่ีว4าการอําเภอฟากท4า 
   วันท่ี 29 มิถุนายน2560 ณ ท่ีว4าการอําเภอเมืองอุตรดิตถ� 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว  
   การประชุมข2าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ2างประจํา  ประจําเดือนพฤษภาคม ครั้งท่ี 5/2560 
วันจันทร�ท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห2องประชุม สํานักงานสหกรณ�จังหวัดอุตรดิตถ� 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง ทราบ/พิจารณา/การติดตามผลการปฏิบัติงาน  
  3.1 ฝ9ายบริหารท่ัวไป  
   3.1.1 เรื่อง การคัดเลือกนักส1งเสริมสหกรณ&ดีเด1น ประจําป: พ.ศ.2560 
   นายวินัย จันทร&ทอง นักวิชาการสหกรณ&ชํานาญการ แจ�งในท่ีประชุมทราบ กรมส4งเสริม
สหกรณ� จะดําเนินการคัดเลือกนักส4งเสริมสหกรณ�ดีเด4น ประจําปT 2560 โดยพิจารณาคัดเลือกจากข2าราชการท่ีมีผลงาน
ดีเด4นและเปMนแบบอย4างท่ีดี ปฏิบัติงานด2วยความทุ4มเท เสียสละ ซ่ือสัตว� สุจริต อุทิศตนให2กับงานให2หน2าท่ีอย4างต4อเนื่อง 
จนเปMนท่ีเสื่อมใสศรัทธาประชาชน และเปMนท่ียอมรับหน4วยงาน เพ่ือสร2างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และกรมจะ
ประกาศเกียรติคุณนักส4งเสริมสหกรณ�ดีเด4นเพ่ือยกย4องเกียรติคุณของข2าราชการท่ีมีผลงานดีเด4นให2เปMนแบบอย4างอัน
งดงามแก4ข2าราชการท่ัวไปเพ่ือยึดถือและปฏิบัติตาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ นักส4งเสริมสหกรณ�ดีเด4น จําแนกเปMน 2 
สาขา ดังนี้ 
   1.1 สาขานักส4งเสริมสหกรณ�ดีเด4น 
   1.2 สาขาสนับสนุนนักส4งเสริมสหกรณ�ดีเด4น 
    - สังกัดส4วนภูมิภาค 
    - สังกัดราชการบริหารส4วนกลาง 
คุณสมบัติของผู2มีสิทธิเข2ารับการคัดเลือก สามารถ Download ท่ีเว็บไซต�กองการเจ2าหน2าท่ี กรมส4งเสริมสหกรณ� 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
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   3.1.2 เรื่อง การเบิกจ1ายงบประมาณสํานักงานสหกรณ&จังหวัดอุตรดิตถ& 
   นายวินัย จันทร&ทับทอง นักวิชาการสหกรณ&ปฏิบัติการ แจ�งให�ท่ีประชุมทราบ (ได2รายงาน
ด2วยเอกสารหากสงสัยขอให2ซักถามเก่ียวกับการเบิกจ4ายงบประมาณในสํานักงานฯ) 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
  3.2 กลุ1มจัดตั้งและส1งเสริมสหกรณ& 

   3.2.1 เรื่อง การจัดกิจกรรม 7 มิถุนายน วันสหกรณ&นักเรียน   
   นายสมภพ ประหลาดเนตร นักวิชาการสหกรณ&ชํานาญการ แจ2งในท่ีประชุมรับทราบ

เก่ียวกับกิจกรรมท่ีจะดําเนินการจัด และสถานท่ีจัดงาน มีการแบ4งหน2าท่ีตามคําสั่งท่ีได2รับมอบหมาย 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

   3.2.2 เรื่อง โครงการสีขาวด�วยธรรมภิบาล 
   นายสมภพ ประหลาดเนตร นักวิชาการสหกรณ&ชํานาญการ แจ�งในท่ีประชุมรับทราบ 

นายสมภพ ประหลาดเนตร นักวิชาการสหกรณ&ชํานาญการ แจ�งให�ท่ีรับทราบ        กรมส4งเสริมสหกรณ� ให2สํานักงาน
สหกรณ�จังหวัด ประชาสัมพันธ�เชิญชวนหรือคัดเลือก สหกรณ�ประเภทออมทรัพย� ท่ีมีทุนดําเนินงานเกินกว4า 1,000 ล2าน
บาท เข2าร4วมโครงการสหกรณ�สีขาวด2วยธรรมาภิบาล โดยสหกรณ�ประเภทออมทรัพย�กลุ4มเปeาหมาย ในจังหวัดอุตรดิตถ� 
จํานวน 4 แห4ง ได2แก4  1. สหกรณ�ออมทรัพย�ครูอุตรดิตถ� จํากัด 2. สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจ จํากัด 3. สหกรณ�ออม
ทรัพย�โรงพยาบาล จํากัด 4. สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุข จํากัด  
มติท่ีประชุม รับทราบ  
  3.4 กลุ1มส1งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ& 
   ๓.4.1 เรื่อง แจ�งเตือนหนี้ท่ีใกล�ถึงกําหนดชําระ 
   นางสาวมันสนันท& จันทะบุรี นักวิชาการสหกรณ&ปฏิบัติการ แจ�งให�ท่ีประชุมรับทราบ  
   แจ2งเตือนหนี้ท่ีใกล2ถึงกําหนดชําระในเดือนมิถุนายน 2560 

ลําดับ ช่ือสหกรณ&/กลุ1มเกษตร จํานวนเงินท่ีกู�ยืม กําหนดท่ีจะชําระ 
1 สหกรณ�ผู2เพาะเลี้ยงเห็ดลับแล จํากัด 3,000,000 บาท 

(สัญญาท่ี 2) 
6 มิถุนายน 2560 

2 สหกรณ�ผู2ใช2น้ําสถานีสูบน้ําด2วยไฟฟeาคุ2งยาง จํากัด 300,000 บาท 9 มิถุนายน 2560 
3 สหกรณ�ผู2ปลูกกระเทียมและหอมแดงฟากท4า จํากัด 1,500,000 บาท 23 มิถุนายน 2560 

4 สหกรณ�ผู2ใช2น้ําสถานีสูบน้ําด2วยไฟฟeาบ2านไชยมงคล จํากัด 2,000,000 บาท 27 มิถุนายน 2560 

5 สหกรณ�การเกษตรผาจักร จํากัด 400,000 บาท 27 มิถุนายน 2560 

6 สหกรณ�ผู2ใช2น้ําสถานีสูบน้ําด2วยไฟฟeาวังแดง 2 จํากัด 4,000,000 บาท 9 มิถุนายน 2560 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
  ๓.๕ กลุ1มตรวจการสหกรณ& 
   3.5.1 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการขยายงานท�องถ่ิน 
   นายสุเทพ ช1วยอุระชน เจ�าพนักงานส1งเสริมอาวุโส แจ�งให�ท่ีประชุมรับทราบ สหกรณ�มี
ความประสงค�ขอแก2ไขข2อบังคับสหกรณ� เพ่ือขอขยายท2องท่ีการดําเนินงานของสหกรณ� ขอความร4วมมือเจ2าหน2าท่ีส4งเสริม
ช4วยตรวจสอบ การแก2ไขข2อบังคับสหกรณ�ให2ถูกต2อง  
มติท่ีประชุม รับทราบ  
  3.6 นิคมสหกรณ&พิชัย 



- ไม4มี - 
  3.๗ นิคมสหกรณ&ฟากท1า 

- ไม4มี - 
  3.๘ กลุ1มส1งเสริมสหกรณ& 1 

- ไม4มี - 
  3.๙ กลุ1มส1งเสริมสหกรณ& 2 

- ไม4มี - 
  3.๑๐ กลุ1มส1งเสริมสหกรณ& 3 

- ไม4มี - 
  3.1๑ กลุ1มส1งเสริมสหกรณ& 4 

- ไม4มี - 
  3.1๒ ลูกจ�างประจํา 

- ไม4มี - 
  ๓.๑๓ พนักงานราชการ 

- ไม4มี - 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ 
   4.1 เรื่อง กําหนดการประชุมข2าราชการ ลูกจ2างประจํา และพนักงานราชการของสํานักงาน
สหกรณ�จังหวัดอุตรดิตถ� ประจําเดือนกรกฎาคม ครั้งท่ี 7/2560  วันพฤหัสบดีท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 
09.30น. ณ ห2องสํานักงานสหกรณ�จังหวัดอุตรดิตถ� 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบและเข�าร1วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล1าว 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& 
 


