
 
รายการงานประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 

ประจ าเดือนมีนาคม ครั้งท่ี 3/2560 
วันจันทร์ท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุม ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ผู้มาประชุม  
  1. นายถาพร  ณ นคร   สหกรณ์จงัหวัดอุตรดิตถ์ 
  2. นางสาวสรุีลักษณ์  ศิริโชคธนทรัพย ์ 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. นายอภิวัฒน์  พรหมวรรณ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  ๑2. นางสาวการะเกด  จิอู ๋ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  13. นางสาวศุภกานต์  ลีหกุล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  14. นางนิภาพร  ค ามงคล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  15. นายมิตร ทองชัย  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  ๑6. นายพสิษฐ์  พรินทรากูล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  17. นายบรรเชิญ  ประค ามา เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ช านาญงาน 
  18. นายนิคม  จาดเรือง  เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ช านาญงาน 
  19. นางขวัญฤทัย  สุวรรณ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   
  20. นายสุชาติ  ธรรมศาสตร ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  ๒1. นางสาวจุฑารัตน จันทะวงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  ๒2. นายทรงกลด  เอมเกต ุ เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ช านาญงาน 
  23. นางกัญญาวีร์  ชาญวิกรัย นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  24. ว่าที่ ร.ต.ปิยะวิทย์  สุขเกษม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  ๒5. นายสมเกียรติ  ศรีสุข นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  26. นายเรืองศักดิ์  กงล้อม นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
  27. นายเดช  บุญคมรัตน์  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
  28. นางสาวเนาวรัตน์  เรืองศร ี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  29. นายชัยนันท์  เรืองศิริ  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 
  30. นายบรรพรต  กลิ่นแก้ว พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 

31.นาง... 
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  31.นางกลอยใจ  จึงวานิช พนักงานเก็บเอกสาร ระดบั บ 2 
  32. นางวัลยา  กงล้อม  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 
  33. นางวิภา  สังหาร  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 
  34. นายเอกชัย  มูลแก่น  พนักงานธุรการ ระดบั ส 3 
  35. นายดนัย  จารุชาต  พนักงานรกัษาความปลอดภัย ระดบั บ 2 
  36. นายธนพร  แข็งขยัน  พนักงานขับรถยนต์  ระดับ ส 2 
  37. นายพีระพงศ์  กรมทอง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 
  38. นายสมบัติ  บัตรมาก  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 
  39. นายชาตรี  จาดเรือง  พนกังานบริการเอกสารทั่วไป ระดบั บ 2 
  40. นายชุติเดช อ่อนอยู่  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 
  41. นายไพร  สังข์งิ้ว  พนักงานทั่วไป ระดบั บ 2 
  42. นายกิตติ  แดงเรือ  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 
  43. นางวรนุช  เรือนค า  นักวิชาการสหกรณ์ 
  44. นางสาวนิภา  ชาญวิกรัย นักวิชาการสหกรณ์ 
  45. นางสาวนภัทร  ก้อนอาทร นักวิชาการสหกรณ์ 
  46. นางสาวสาวิตรี  นาคงาม นักวิชาการสหกรณ์ 
  47. นางวันเพ็ญ  ก้อนค า  นักวิชาการสหกรณ์  
  48. นางสาวปุญยรัตน์  ค าใส เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ 
  49. นางสาวจรีาวรรณ  ตรงนิติธรรม  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
  50. นางเสาวณีย์  อาจหยุด เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ 
  51. นางวันทนา  เงินค า  เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ 
  52. นางเปมิกา  มันทากาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  53. นางสาวคุณน้อง  มอญเมือง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
  54. นายเชลงศักดิ์  พาทอง นิติกร 
  55. นางพัชรีวรรณ  ค าเบ้า เจ้าพนักงานธุรการ 
  56. นางสาวพัชรินทร์  ดามา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  1. นายสมศักดิ์ ปานดอนไพร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ เข้าร่วมฝกึอบรม 
  2. นายสมชาย  แจงกลาง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  ไปราชการ 
  3. นายสวัสดิ์  ทองศร ี  เจ้าพนักงานสง่เสรมิสหกรณ์อาวุโส   ไปราชการ 
  4.  นางสาววัชรี  โพธ์ิทรัพย์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ไปราชการ 
  5.  นางสาวมนัสนันท์  จันทะบรุ ี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ไปราชการ 
  6.  นายชูศักดิ์  ทาอ่อน  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3   ลาพักผ่อน 

7.นาย… 
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  7. นายบ ารุง  โยกเกณฑ ์  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2  ปฏิบัติงานในส่วนของนิคมสหกรณ์ 

  8. นางพาณี  ค าอ้าย  พนักงานเก็บเอกสาร ระดบั บ 2 ปฏิบัติงานในส่วนของนิคมสหกรณ์ 

  9. นางสาวพรพมิพ์  อินทะยศ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3  ปฏิบัติงานในส่วนของนิคมสหกรณ์ 

  10. นางศิริลกัษณ์  จาดเรือง พนักงานสถานที ระดับ บ 2 ปฏิบัติงานในส่วนของนิคมสหกรณ์

  11. นางวารี  สังข์บัวแก้ว  พนักงานเก็บเอกสาร ระดบั บ 2 ปฏิบัติงานในส่วนของนิคมสหกรณ์

  12. นางวงเดือน  ศรีวิราช พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 2  ปฏิบัติงานในส่วนของนิคมสหกรณ์

  13. นางวิไลลักษณ์  เหมะปัทมะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3  ปฏิบัติงานในส่วนของนิคมสหกรณ์ 

 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.1 เรื่อง ข้าราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่/ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   - นางสาวศุภกานต์ ลีหกลุ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สังกัด ส านักงานสหกรณ์จงัหวัด
นครสวรรค์ ย้ายมาด ารงต าแหนง่ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัตกิาร สังกัด ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   - นางนิภาพร ค ามงคล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สังกัด ส านักงานสหกรณ์กาญจบรุี     
ย้ายมาด ารงต าแหนง่ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สังกัด ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดอุตรดิตถ์ 
   - นางสาวจุฑารัตน์ จันทะวงศ์ สังกัด ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดนครสวรรค์ ย้ายมาด ารง
ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สังกัด ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดอุตรดิตถ์ 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
   1.2 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดอุตรดิตถ์และหัวหน้าส่วนราชการประจ า 
   นายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุตรดิตถ์และ
หัวหน้าส่วนราชการประจ า ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ช้ัน 5 
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานๆ เปิดการประชุม และ
น าเข้าสู่วาระ ดังนี ้
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1.1 เรื่อง หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
    - นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    - นางสาวอรุณลักษณ์ ดิษบรรจง ประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ 
   1.2 เรื่อง หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานที่ย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่ 
    - นายธีระ เงินวิลัย  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
        และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ 
มติที่ประชุม รับทราบ  
   1.3 เรื่อง แจ้งก าหนดนัดหมายงานของจังหวัดอุตรดิตถ์  
    - วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 น. เรื่อง Morning Meeting ครั้งที่ 3/2560 
สถานที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 

- วันที่… 
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    - วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. เรื่อง การออกหน่วย บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่ วัดคุ้งตะเภา หมู่ที่ 2 ต าบลคุ้งตะเภา อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
    - วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. เรื่องการประชุมคณะกรมการและหัวหน้าส่วน
ราชการประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ช้ัน 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 
มติที่ประชุม รับทราบ  
   1.4 เรื่อง การออกหน่วยรับบริจาคโลหิตประจ าเดือน มีนาคม 2560 (เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์) 
   - วันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ คณะวิทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
   - วันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ บริษัทศักดิ์สยามลิสซิ่ง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
   - วันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 
   - วันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ส านักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาค อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
   - วันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ ที่ว่าการอ าเภอฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 
   - วันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ที่ว่าการอ าเภอเมือง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
   - วันที่  30 มีนาคม 2560 ณ ที่ว่าการอ าเภอเมือง อ.เมือง จ. อุตรดิตถ์ 
มติที่ประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  
   การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ประจ าเดือนมีนาคม ครั้งท่ี 3/2560 
วันจันทร์ท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุม ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  
   ประธานได้แจ้งให้ทุกคนได้เข้าไปตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ได้จดบันทึกและน าข้ึน
เว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว หากที่ประชุมท่านใดประสงค์จะแก้ไขให้แจ้งฝุายบรหิารทั่วไป ทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 
มติท่ีประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง ทราบ/พิจารณา/การติดตามผลการปฏิบัติงาน  
  3.1 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
   3.1.๑ เรื่อง ผลการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  นายประคอง  งามสิริศักด์ิ แจ้งให้ในท่ีประชุมทราบ  
   1. ส่งเสริมสหกรณ์เดือนกุมภาพันธ์ 2560  สหกรณ์ 60 แห่ง 91 ครั้ง  
   2. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเดือนกุมภาพันธ์  2560 กลุ่มเกษตร  แห่ง   ครั้ง 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
   3.1.2  เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   นายวินัย จันทร์ทับทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ได้รายงาน
ด้วยเอกสารหากสงสัยขอให้ซักถาม) 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
 

3.2 กลุ่ม... 
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   3.2 กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
   3.2.1 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการกลางระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งท่ี 1/2560 
   ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดอุตรดิตถ์ ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการกลางระดบัจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จงัหวัดอุตรดิตถ์ 
   3.2.2 เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือนท่ีมีรายได้น้อยกว่าคนละ 30,000 ต่อปี ตก
เกณฑ์ความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ปี 2559 เรื่องรายได้ 
   จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอความร่วมมือใหส้ านักงานหวัดสหกรณ์จงัหวัด ตรวจสอบรายช่ือที่ทาง
จังหวัดรายให้ทราบว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร หรือไม่    

   3.2.3 เรื่อง โครงการฝึกอบรมผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (วันพืชมงคล) 
   นายสมภพ ประหลาดเนตร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งให้ท่ีรับทราบ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ขอความร่วมมือส านักงานสหกรณ์จังหวัดคัดเลือกผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (วันพืชมงคล) ประจ าปี 2560 

   3.2.4 เรื่อง โครงสร้างการติดตามงานตามนโยบาย ของ รวม.กษ.(A4)  
   นายสมภพ ประหลาดเนตร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งให้ท่ีรับทราบจังหวัด
อุตรดิตถ์ ด าเนินการตามแนวคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยกกระดาษ A 4 ซึ่งได้ก าหนด
เปูาหมายการยกระดับคุณภาพของเกษตรกรให้ดีข้ึน มีรายได้เพิ่มข้ึน หนี้สินลดลง ด้วยการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ      
มีตลาดรองรับ ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิต โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนและเช่ือมโยงงานตามนโยบาย 13 เรื่อง 
ได้แก่  

  1. ศูนย์การเรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
   ผู้รบัผิดชอบโครงการ  
   กลุ่มจัดต้ังและสง่เสรมิสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดอุตรดิตถ์ 
  2. ระบบสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
   ผู้รบัผิดชอบโครงการ  
   กลุ่มส่งเสริมและพฒันาธุรกจิสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดอุตรดิตถ์   
  3. การบริหารจัดการพื้นทีเ่กษตรกรรม Zoning By Agri-Map 
   ผู้รบัผิดชอบโครงการ  
   นิคมสหกรณ์พิชัย  ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดอุตรดิตถ์ 
  4. โครงการเกษตรอินทรีย ์
   ผู้รบัผิดชอบโครงการ  
   กลุ่มส่งเสริมและพฒันาธุรกจิสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดอุตรดิตถ์ 
  5. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน 
   ผู้รบัผิดชอบโครงการ  
   กลุ่มจัดต้ังและสง่เสรมิสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดอุตรดิตถ์ 
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  6. ธนาคารสินค้าเกษตร 
   ผู้รบัผิดชอบโครงการ  
   กลุ่มส่งเสริมและพฒันาธุรกจิสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดอุตรดิตถ์ 
  7. ยกระดับช้ันสหกรณ์ 
   ผู้รบัผิดชอบโครงการ  
   กลุ่มจัดต้ังและสง่เสรมิสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดอุตรดิตถ์ 
  8. แผนการผลิตข้าวครบวงจร 
   ผู้รบัผิดชอบโครงการ  
   กลุ่มส่งเสริมและพฒันาธุรกจิสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดอุตรดิตถ์ 
  9. จัดหาที่ดินท ากิน (ส.ป.ก. ยืดคืนที่ดิน) 
   ผู้รบัผิดชอบโครงการ  
   กลุ่มจัดต้ังและสง่เสรมิสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดอุตรดิตถ์   
  10. ระบบสง่น้ า/กระจายน้ า 
   ผู้รบัผิดชอบโครงการ  
   กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการบรหิารการจัดการสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  11. Smart Famer 
   ผู้รบัผิดชอบโครงการ  
   กลุ่มจัดต้ังและสง่เสรมิสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดอุตรดิตถ์ 
  12. Smart Officers 
   ผู้รบัผิดชอบโครงการ  
   กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการบรหิารการจัดการสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  13. มาตรฐานสินค้าเกษตร/ GAP 
   ผู้รบัผิดชอบโครงการ  
   กลุ่มส่งเสริมและพฒันาธุรกจิสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดอุตรดิตถ์ 
  14. ยกร่าง-ปรับปรงุ Smart Law 
   ผู้รบัผิดชอบโครงการ  
   กลุ่มตรวจการสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดอุตรดิตถ์ 
  3.2.5 เรื่อง โครงการสหกรณ์ไทยรวมใจรักษ์น้ าเพ่ือพ่อของแผ่นดิน 

   นายสมภพ ประหลาดเนตร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งใ ห้ท่ีรับทราบ            
กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด จัดท ากิจกรรม/โครงการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้ท าจัดท าโครงการ สหกรณ์ไทยรวมใจรักษ์น้ าเพื่อพ่อของ
แผ่นดิน แนวทางในการปฏิบัติดังนี้ ส ารวจพื้นที่เปูาหมาย และกิจกรรมที่จะด าเนิน กิจกรรมที่ 1 สร้างฝายชะลอน้ า และ 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคูคลอง,แหลง่น้ าธรรมชาติ เพื่อเป็นการถวายอาลัยและร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการ
สนองแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 

3.3 กลุ่ม... 
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  3.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  
   3.3.1 เรื่อง  การจัดเก็บข้อมูลสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผ่านระบบ E-Project 
   นางอนุตรา ทองหาร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมรับทาบ กรมสง่เสรมิ
สหกรณ์ ใหส้ านักงานสหกรณ์จงัหวัด ส ารวจข้อมลูสมาชิก 

   3.3.2 เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหารถตักล้อยาง ตามโครงการระบบ
การส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
   นางอนุตรา ทองหาร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมรับทาบ 
   สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จ ากัด ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหารถตักล้อยาง ตาม
โครงการระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวน 1 คัน ราคา 4,750,000 บาท กรมส่งเสริมสหกรณ์ แจ้ง
ให้ทราบ ว่างบประมาณ ไม่เพียงพอให้การจัดซื้อ จึงขอให้สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จ ากั ด จัดเอกสารเพื่อใช้ใน
การงบประมาณ ประจ าปี 2561 ต่อไป 
  3.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
   ๓.4.1 เรื่อง แจ้งเตือนหน้ีท่ีใกล้ถึงก าหนดช าระ 
   นางสาวสุรีลักษณ์ ศิริโชคธนทรัพย์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ  
แจ้งให้ท่ีประชุมรับทาบ แจ้งเตือนหนี้ที่ใกล้ถึงก าหนดช าระในเดือนพฤษภาคม 2560 โดยมีสัญญา  10 สัญญา  
สหกรณ์ 9 แห่ง  ดังนี ้
   1. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนาอิน จ ากัด  
   2. สหกรณ์การเกษตรท่าแฝก จ ากัด 
   3. สหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์ จ ากัด   
   4. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาบ้านหาดสารสม้ จ ากัด 
   5. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาบ้านวังหิน จ ากัด 
   6. สหกรณ์การเกษตรเมืองลบัแล จ ากัด 
   7. กลุ่มเกษตรกรท านาบ้านคลองนาพง 
   8. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตรทองแสนขัน จ ากัด 
   9. สหกรณ์ผูเ้ลี้ยงผึง้อุตรดิตถ์ จ ากัด 
   ๓.4.2 เรื่อง  ลูกหน้ีผิดนัดเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
   ลูกหนี้ผิดนัดเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2560 คือ 
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนาต าบลผังขวง จ ากัด จ านวน 1,000,000 บาท  
  ๓.๕ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
   - ไม่มี - 
  3.6 นิคมสหกรณ์พิชัย 
   - ไม่มี - 
  3.๗ นิคมสหกรณ์ฟากท่า 
   - ไม่มี - 
  3.๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
   - ไม่มี – 

3.๙ กลุ่ม... 
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  3.๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
   - ไม่มี - 
  3.๑๐ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 
   - ไม่มี - 
  3.1๑ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
   - ไม่มี - 
  3.1๒ ลูกจ้างประจ า 
   - ไม่มี - 
  ๓.๑๓ พนักงานราชการ 
   - ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง อ่ืนๆ 
   4.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมขา้ราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการของ
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าเดือนเมษายน ครั้งท่ี 4/2560   
ก าหนดการประชุมประจ าเดือนเมษายน 2560 ครั้งที่ 4/2560  วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 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 
 


