
 
รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 

ประจ าเดือนกันยายน ครั้งที่ 9/2560 
วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุม ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้มาประชุม 
  ผู้มาประชุม  
  1. นายถาพร  ณ นคร   สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  2.นายสมศักดิ์ ปานดอนไพร  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
  3.นายประคอง  งามสิริศักดิ์  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  4.นายวินัย  จันทร์ทับทอง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  5. นายปฏิวัติ แสงวิจริต   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  6. นายสมภพ ประหลาดเนตร  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  7. นางสาวการะเกด จิอู่   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  8. นายธีระพงษ์ ใจใหญ่   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  9. นางสาวศุภกาต์ ลีหกุล   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  10. นางอนุตรา ทองหาร   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  11. นางกนกวรรณ ทองตัน  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  12. นางสาวนิภาพร ค ามงคล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  13. นางสาววชัรี โพธิ์ทรัพย์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  14. นางสาวมนัสนันท์ จันทะบุรี  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  15. นายสุเทพ ช่วยอุระชน  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
  16. นายสมบัติ เนียมท้วม  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  17. นายกฤติพงศ์ บุญเรือง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  18. นายมิตร ทองชัย   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  19. นายพสิษฐ์ พรินทรากูล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  20. นายสุชาติ ธรรมศาสตร์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  21. นางขวัญฤทัย สุวรรณ  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  22. นางสาวจุฑารัตน์ จันทะวงศ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  23. นายนิคม จาดเรือง   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
  24. นายสมชาย แจงกลาง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  24. นายสวัสดิ ์ทองศรี   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
  25. นายสมภพ ประหลาดเนตร  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  26. นางกัญญาวีร์ ชาญวิกรัย  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  27. นายทรงกลด เอมเกตุ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
  28. ว่าที่ ร.ต.ปิยะวิทย์ สุขเกษม  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
  29. นายเดช บุญคมรัตน์   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
  30. นางสาวเนาวรัตน์  เรืองศรี  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
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  31.นายชัยนันท์  เรืองศิริ  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 
  32.นายบรรพรต  กลิ่นแก้ว พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 
  33.นางกลอยใจ  จึงวานิช พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ 2 
  34. นายชูศักดิ์  ทาอ่อน  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3    
  35. นางวัลยา  กงล้อม  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 
  36. นางวิภา  สังหาร  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 
  37. นายเอกชัย  มูลแก่น  พนักงานธุรการ ระดับ ส 3 
  38. นายดนัย  จารุชาต  พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ 2 
  39. นายธนพร  แข็งขยัน  พนักงานขับรถยนต์  ระดับ ส 2 
  40. นายพีระพงศ์  กรมทอง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 
  41. นายสมบัติ  บัตรมาก  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 
  42. นายชาตรี  จาดเรือง  พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ บ 2 
  43. นายชุติเดช อ่อนอยู่  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 
  44. นายไพร  สังข์ง้ิว  พนักงานทั่วไป ระดับ บ 2 
  45. นายกิตติ  แดงเรือ  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 
  46. นางวรนุช  เรือนค า  นักวิชาการสหกรณ์ 
  47. นางสาวนิภา  ชาญวิกรัย นักวิชาการสหกรณ์ 
  48. นางสาวนภัทร  ก้อนอาทร นักวิชาการสหกรณ์ 
  49. นางสาวสาวิตรี  นาคงาม นักวิชาการสหกรณ์ 
  50. นางวันเพ็ญ  ก้อนค า  นักวิชาการสหกรณ์  
  51. นางสาวปุญยรัตน์  ค าใส เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
  52. นางสาวจีราวรรณ  ตรงนิติธรรม  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
  53. นางเสาวณีย์  อาจหยุด เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
  54. นางวันทนา  เงินค า  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
  55. นางเปมิกา  มันทากาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  56. นางสาวคุณน้อง  มอญเมือง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
  57. นายเชลงศักดิ์  พาทอง นิติกร 
  58. นางพัชรีวรรณ  ค าเบ้า เจ้าพนักงานธุรการ 
  59. นางสาวพัชรินทร์  ดามา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
  60. นางสาวอริษา สุวรรณ นักวิชาการสหกรณ์ 
  61. นางสาววรรณนิตรา ชูอ่ า นักวิชาการสหกรณ์ 

     
ผู้ไม่มาประชุม 
 1.นางสาวสุรีลักษณ์ ศิริโชคธนทรัพย์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ ลาพักผ่อน 
 2. นายบ ารุง  โยกเกณฑ์  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ปฏิบัติงานในส่วนของนิคมสหกรณ์ 
 3. นางพาณี  ค าอ้าย  พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ 2 ปฏิบัติงานในส่วนของนิคมสหกรณ์ 
 4. นางสาวพรพิมพ์  อินทะยศ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3  ปฏิบัติงานในส่วนของนิคมสหกรณ์ 



- 3 - 
 
 5. นางศิริลักษณ์  จาดเรือง พนักงานสถานที ระดับ บ 2 ปฏิบัติงานในส่วนของนิคมสหกรณ์ 
 6. นางวารี  สังข์บัวแก้ว  พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ 2 ปฏิบัติงานในส่วนของนิคมสหกรณ์ 
 7. นางวงเดือน  ศรีวิราช  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 2  ปฏิบัติงานในส่วนของนิคมสหกรณ์ 
 8. นางวิไลลักษณ์  เหมะปัทมะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3  ปฏิบัติงานในส่วนของนิคมสหกรณ์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.1 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวดัอุตรดิตถ์และหัวหนา้ส่วนราชการประจ า 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
   การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ประจ าเดือนกันยายน ครั้งที่ 9/2560 
วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   ประธานได้แจ้งให้ทุกคนได้เข้าไปตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ได้จดบันทึกและน าขึ้น
เว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว หากที่ประชุมท่านใดประสงค์จะแก้ไขให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไป ทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 
มติที่ประชุม รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง ทราบ/พิจารณา/การติดตามผลการปฏิบัติงาน  
 3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  
   3.1.1 เรื่อง  การจัดสถานที่ราชการเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท - 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
  นายประคอง  งามสิริศักดิ์ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการ แจ้งให้ในที่ประชุมทราบ  
  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดตกแต่งผ้าขาว ด า และดอกดาวเรืองบริเวณอาคารส านักงาน 
เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560  
มติที่ประชุม รับทราบ  
   3.1.2 เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   นายวินัย จันทร์ทับทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ได้รายงาน
ด้วยเอกสารหากสงสัยขอให้ซักถาม) 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 3.2 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 

 3.2.1 เรื่อง การจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  นายปฎิวัติ แสงวิจิตร นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในพ้ืนที่

จังหวัดอุตรดิตถ์มีสหกรณ์ 92 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 57 แห่ง ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 ได้น าสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรมาจัดมาตรฐานโดยดังนี้  สหกรณ์ผ่านมาตรฐาน 69 แห่ง ไม่ผ่านมาตรฐาน 19 แห่ง และยังไม่มาจัด
มาตรฐาน 5 แห่ง กลุ่มเกษตรผ่านมาตรฐาน 51 แห่ง ไม่ผ่าน 6 แห่ง 
มติที่ประชุม รับทราบ    
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 3.2.2 เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สู่ดีเด่น 
  นายปฎิวัติ แสงวิจิตร นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งให้ส านักงานจังหวัดด าเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่

ผลงานดีเด่น ในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยด าเนินการตามขั้นตอนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้
คณะอนุกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค เป้าหมายสหกรณ์ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์มีดังนี้ 
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ล าน้ าน่าน จ ากัด สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จ ากัด สหกรณ์นิคมฯ พิชัยพัฒนา จ ากัด 
สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอุตรดิตถ์ จ ากัด กลุ่มเกษตรกรท านาบ้านแสนขัน 3 กลุ่มเกษตรท านาป่าคาย 
มติที่ประชุม รับทราบ   

 3.2.3 เรื่อง โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
  นายปฎิวัติ แสงวิจิตร นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ด าเนินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิ

บาล เพ่ือส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ให้มีการบริหารจัดการด้วยการน าหลักธรรมภิบาลมาปฏิบัติถือใช้อย่างเคร่งครัด และ
ด าเนินงานโดยยึดหลักความเป็นสหกรณ์   

3.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  
  3.3.1 เรื่อง  โครงการส่งเสรมิการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและ 

อุปกรณ์การตลาดเพื่อลดต้นทุนสมาชิกระยะขยายผล ปี พ.ศ.2559-2562 
   นายสมศักดิ์ ปานดอนไพร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ได้สนับสนุนเงินทุนให้กับเกษตรกรในเรื่องเครื่องจักรกลเกษตรรวมทั้ง
อุปกรณ์การตลาด เพ่ือลดต้นทุนสมาชิกระยะผลปี พ.ศ.2559-2562 ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559-       
30 ตุลาคม 2562 ระยะเวลาการชดเชยดอกเบี้ยไม่เกิน 5 ปี นับแต่ที่กู้ยืม ขอประชาสัมพันธ์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สนใจ
จะเข้าร่วมโครงการติดต่อไปที่ส านักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) 
มติที่ประชุม รับทราบ  
  3.3.2 เรื่อง สรุปการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
   นางอนุตรา ทองหาร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ แจ้งส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส ารวจสหกรณ์ที่จะประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพ่ือพัฒนาและยกระดับคามเข้มแข็งของสหกรณ์ โดยด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 จ านวน 3 โครงการคือ 1. โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน  
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 3. โครงการตลาดเกษตรกร 
โดยให้สหกรณ์กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ก าหนดส่งกลับส านักงานสหกรณ์จังหวัด เพ่ือรวบรวมข้อมูลส่งกรมฯ ภายใน
ก าหนดต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 3.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

- ไม่มี - 
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 ๓.๕ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
   3.5.1 เรื่อง ความคืบหน้าการสอบบันทึกปากค ากับสหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินน้ าอ่าง จ ากัด 
   นายสุเทพ ช่วยอุระชน เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ  
  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ลงพ้ืนที่รวบรวมเอกสารและบันทึก
ปากค าคณะกรรมการหาข้อสรุปสอบข้อเท็จจริงเพื่อด าเนินคดีทุจริตต่อไป  
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ 
   4.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 
ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าเดือนตุลาคม ครั้งที่ 10/2560  
วันที่ ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30น. ณ ห้องส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
มติ  ที่ประชุมรับทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน 

เลิกประชุม ๑๒.00 น. 

           ผู้บันทึกรายการประชุม 
                (นางพัชรีวรรณ ค าเบ้า) 
          เจ้าพนักงานธุรการ 
 
           ผู้ตรวจรายงานประชุม 
       (นายวินัย จันทร์ทับทอง) 
            นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
 
                         ประธานในที่ประชุม 
                         (นายถาพร  ณ นคร) 
       สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 


