
รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
ประจ าเดอืนพฤษภาคม ครั้งท่ี 5/2560 

วันจันทร์ท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุม ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.1 เรื่อง ขอหารือกรณีการคืนเงินผลประโยชน์ในค่าหุ้นและเงินปันผลค้างรับ  
          ให้กับสหกรณ์ที่ถอนช่ือออกจากทะเบียนสหกรณ์แล้ว 
   1.2 เรื่อง  การประชุมคณะกรมการจังหวัดอุตรดิตถ์และหัวหน้าส่วนราชการประจ า 
   นายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายสมศักดิ์ ปานดอนไพร 
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุตรดิตถ์และหัวหน้าส่วนราชการประจ า 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในที่ประชุม 
เริ่มประชุม 09.00 น. ประธานกล่าวประชุม และน าเข้าสู่วาระ ดังนี้ 
  1. เรื่อง หัวส่วนราชการ/หัวหน้าที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
   - นายไชยไย น้อยนคร อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ 
   - นายพันศักดิ์ อภิสิทธ์ิศักดิ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 
   - นายวิโรจน์ พรหมอยู่ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 
      และการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 
   - นางจิราพร เขาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
อุตรดิตถ์ 
  2. เรื่อง หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานที่ย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่ 
   - นายพนมฤทธ์ิ หอมนิจสกุล อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 
        และการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  3. เรื่อง ประชาสัมพันธ์ งานสับปะระหวานของดีบ้านห้วยมุ่น ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 
2560 ในงานจะมีขบวนรถแห่ของเกษตรกร คือ รถอีหาม มีการประกวดธิดาปะรดหวาน การประกวดสับรดรูปร่าง
แปลกที่สุด การประกวดสับปะรดที่มีน้ าหนักมากที่สุด และแข่งขันรถอีหาม พร้อมจะมีกิจกรรมของแขวงไชยบุรี 
สปป.ลาว เข้ามาแสดงศิลปะการแสดงควบคู่กับกิจกรรมการแสดงของอ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และมีกิจกรรม
ร าวงย้อยยุค 
   
 
 
 
 



 
4. เรื่อง แจ้งก าหนดนัดหมายงานของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

   
 
  5. เรื่อง การออกหน่วยรับบริจาคโลหิตประจ าเดือน พฤษภาคม 2560 
   ก าหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตประจ าเดือน พฤษภาคม 2560 ประกอบด้วย 
   วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ส านักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์   
   วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ที่ว่าการอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (ครั้งที่ 1) 
   วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ที่ว่าการอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (ครั้งที่ 2) 
   วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ณ ที่ว่าการอ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนน้ าปาดชนูปถัมภ์ 
   วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ที่ว่าการอ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  
   การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า  
ประจ าเดือนพฤษภาคม ครั้งท่ี 5/2560วันจันทร์ท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง
ประชุม ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   ประธานได้แจ้งให้ทุกคนได้เข้าไปตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ได้จดบันทึก
และน าข้ึนเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว หากที่ประชุมท่านใดประสงค์จะแก้ไขให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไป ทราบเพื่อ
ด าเนินการต่อไป 
มติท่ีประชุม รับรอง 
 
 
 

ล าดับ 
ก าหนดนัดหมายงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 

วัน เดือน ปี เวลา เรื่อง สถานท่ี หน่วยงานด าเนินการ 
1 วันอังคารที่ 16  

พฤษภาคม 2560 
07.30 น. Morning Meeting 5/25620 ส านักงานขนส่ง

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ส านักงานจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

2 วันพุธที่ 24  
พฤษภาคม 2560 

09.00 น. การออกหน่วย บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

ณ อบต.ผาเลือด หมู่ที่ 
9 ต.ผาดเลือด อ.เมือง 
จ.อุตรดิตถ์ 

ที่ท าการปกครอง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

3 วันอังคารที่ 30  
พฤษภาคม 2560 

09.00 น. การประชุมคณะกรรมการจังหวัดและ
หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด
อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 5/2560 

ห้องประชุมศิลาอาสน์ 
ช้ัน 5 ศาลากลาง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ส านักงานจังหวัด
อุตรดิตถ์ 



ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง ทราบ/พิจารณา/การติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 3.1 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

   3.1.๑ เรื่อง เชิญชวนประดับธงชาติ 
   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2460 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2460 เรียกว่า ธงไตรรงค์ และมติในที่
ประชุมของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ให้ก าหนดวันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็นวัน
พระราชทานธงชาติไทย   และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ 
และก าหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าว  เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและ
เป็นการน้อมร าลึกถึงพระบามสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงต์เป็นธงชาติไทย 
จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน และประชาชนประดับธงชาติไทยตามอาคาร
สถานที่ของหน่วยงานและตมบ้านเรือน ในวันที่ 28 กันยายน 2560     โดยพร้อมเพียงกัน 
    
   3.1.2 เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   นายวินัย จันทร์ทับทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ได้
รายงานด้วยเอกสารหากสงสัยขอให้ซักถาม) 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
  3.2 เรื่อง โครงสร้างการติดตามงานตามนโยบาย ของ รวม.กษ.(A4)  
  จังหวัดอุตรดิตถ์ ด าเนินการตามแนวคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อ
ยกกระดาษ A 4 ซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายการยกระดับคุณภาพของเกษตรกรให้ดีข้ึน มีรายได้เพิ่มข้ึน หนี้สิน
ลดลง ด้วยการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ      มีตลาดรองรับ ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิต โดยมีแนว
ทางการขับเคลื่อนและเช่ือมโยงงานตามนโยบาย 13 เรื่อง ได้แก่  

  1. ศูนย์การเรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)    
  2. ระบบสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
  3. การบริหารจัดการพื้นทีเ่กษตรกรรม Zoning By Agri-Map 
  4. โครงการเกษตรอินทรีย ์
  5. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน 
  6. ธนาคารสินค้าเกษตร 
  7. ยกระดับช้ันสหกรณ์ 
  8. แผนการผลิตข้าวครบวงจร 
  9. จัดหาที่ดินท ากิน (ส.ป.ก. ยืดคืนที่ดิน) 
  10. ระบบสง่น้ า/กระจายน้ า 
  11. Smart Famer 



  12. Smart Officers 
  13. มาตรฐานสินค้าเกษตร/ GAP 
  14. ยกร่าง-ปรับปรงุ Smart Law 

   3.3 กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
   3.3.1 เรื่อง มาตรฐาน สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
   ได้ด าเนินการแก้ไขข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
   3.3.2 เรื่อง โครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 

   กรมส่งเสริมได้แจ้งให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดจัดท าโครงการพัฒนาสหกรณ์ภาค
การเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ โดยให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดด าเนินการคัดเลือกสหกรณ์เพื่อเข้า
โครงการฯ ตามแผนปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัด ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ สหกรณ์ภาคการเกษตร
ระดับอ าเภอ อ าเภอละ  1สหกรณ์ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานโครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร
เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ 1 สหกรณ์ 1 อ าเภอ เพื่อให้สหกรณ์ที่ได้คัดเลือกสามารถด าเนินการพัฒนาภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของโครงการฯ       จึงขอให้สหกรณ์ด าเนินการ ดังนี้ 
   1. จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ส าหรับสหกรณ์ ระดับ 1 กลุ่มที่ 1 ตามแบบ
รายงานแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ 
   2. ส าหรับสหกรณ์ระดับความเข้มแข็ง ระดับช้ัน 2 และ 3  กลุ่มที่ 1 ให้ด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2560 

   3. อ าเภอที่คัดเลือกสหกรณ์ไม่ได้ ให้ด าเนินการศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมใน
อ าเภอดังกล่าวว่ายังมีความจ าเป็นต้องตั้งสหกรณ์การเกษตรข้ึนมารองรับการเป็นองค์หลั กส าหรับการ
พัฒนาเศษรกิจฐานรากหรือไม่ 
   3.3.3 เรื่อง โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาล 

   กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ด าเนินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วย
ธรรมภิบาล วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ให้มีการบริหารจัดการด้วยการน าหลักธรรมาภิบาลมา
ปฏิบัติถือใช้อย่างเคร่งครัด และด าเนินงานโดยยึดหลักความเป็นสหกรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีสหกรณ์เป้าหมาย 
จ านวน 4 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจจังหวัดอุตรดิตถ์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สารณสุขอุตรดิตถ์ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จ ากัด 

   3.3.4 เรื่อง โครงการสหกรณ์ไทยร่วมใจรักษ์น้ าเพ่ือพ่อของแผ่นดิน 
   กรมส่งเสรมิสหกรณ์ มีนโยบายให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด จัดท ากิจกรรม/โครงการ
ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้ท าจัดท าโครงการ 
สหกรณ์ไทยรวมใจรักษ์น้ าเพื่อพ่อของแผน่ดิน แนวทางในการปฏิบัติดังนี้ ส ารวจพื้นที่เป้าหมาย และกิจกรรมที่
จะด าเนิน กิจกรรมที่ 1 สร้างฝายชะลอน้ า และ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคูคลอง,แหล่งน้ าธรรมชาติ เพื่อเป็น
การถวายอาลัยและร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการสนองแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 



  3.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  
   3.4.1 เรื่อง โครงการสรา้งพ้ืนฐานในการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์ 
   กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ารวจความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณส าหรับการ
ก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์ มูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาตลาด
สินค้าเกษตรในสหกรณ์   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2561 จังหวัดอุตรดิตถ์มีสหกรณ์เป้าหมาย คือ สหกรณ์
การเกษตรเมืองลับแล จ ากัด 

   3.4.2 เรื่อง โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดแีก่เกษตรกร 
   กรมส่งเสรมิสหกรณ์ ใหส้ านักงานสหกรณ์จงัหวัดอุตรดิตถ์ด าเนนิการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
โครงการส่งเสรมิการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ุดีแก่เกษตรกร ป ี2560 ให้เป็นไปตามข้อเทจ็จรงิและเกิด
ประสิทธิภาพมาทีสุ่ด และแจ้งให้สหกรณ์ทราบความตอ้งการเงินอุดหนุนทีส่หกรณ์จะเบกิจ่ายไดจ้รงิครัง้ที่ 2  
   3.4.3 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสมัพันธ์ชะลอการปลูกขา้ว ปี 2559/60  
รอบท่ี 3 ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าเจ้าพระยา 
   จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอใหส้ านักสหกรณ์จังหวัด ประชาสมัพันธ์ชะลอการปลกูข้าว ปี 
2559/60  
รอบที่ 3 ในพื้นทีลุ่่มน้ าเจ้าพระยา เนื่องจากมีการปลูกข้าวรอบที ่2 มากกว่าแผนทีก่ าหนดไว้ ท าใหก้ารใช้น้ าตลอดฤดู
แล้งจะมากกว่าแผนที่ก าหนดไว้ ท าให้การใช้น้ าตลอดฤดูแล้งจะมากกว่าแผน จึงก าหนดให้ลดการระบายน้ าจาก 4 
เข่ือน คือ เข่ือนภูมิพล เข่ือนสิรกิิติ์ เข่ือนแควน้อยบ ารงุแดน เข่ือนสักชลสทิธ์ิ ตั้งแต่กลางเดอืนมีนาคม 2560 เป็นต้น
มา เพื่อให้สนบัสนุนการบริหารจัดการน้ าของกรมชลประทาน เปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพจงึขอให้ประชาสมัพันธ์ช้ีแจง
ท าความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ให้ชะลอการปลูกข้าว ปี 2559/60 
 
   3.4.4 เรื่อง โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพ่ือลดต้นทุน
สมาชิก  
ปี 2560 
   กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 เพื่อด าเนิน
โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก โดยวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดองค์กร
ความรู้และวางแผนการบริหารเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ และยังเป็นการลดตนทุนการผลิต
และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ และให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดด าเนินจัดฝึกอบรมให้กับสหกรณ์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์มีสหกรณ์เป้าหมาย  
คือ สหกรณ์นิคมฟากท่า จ ากัด 
   3.4.5  เรื่อง โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต่ าบนพ้ืนกินส าหรับ
หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง อ่ืนๆ 
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