
รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
ประจ าเดือนเมษายนครั้งที่ 4/2561 

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุม ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 ผู้มาประชุม  
  1. นายถาพร ณ นคร    สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  2. นายประคอง งามสิริศักดิ์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญงาน 
  3. นายวินัย จันทร์ทับทอง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  4. นายปฏิวัติ แสงวิจิตร   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
  5. นางสาวการะเกด จิอู๋   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  6. นายธีระพงษ์ ใจใหญ่   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  7. นายสมศักดิ์ ปานดอนไพร  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
  8. นางอนุตรา ทองหาร   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  9. นางกนกวรรณ ทองตัน   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  10. นางสาวสุรีลักษณ์ ศิริโชคธนทรัพย์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
  11. นางสาววชัรี โพธิ์ทรัพย์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  12. นางสาวมนัสนันท์ จันทะบุรี  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  13. นายสุเทพ ช่วยอุระชน  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
  14. นายสมบัติ เนียมท้วม  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  15. นายกฤติพงศ์ บุญเรือง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  16. นายมิตร ทองชัย   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  17. นายสุชาติ ธรรมศาสตร์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  18. นางขวัญฤทัย สุวรรณ  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  19. นายสวัสดิ ์ ทองศรี   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
  20. นางสาวจุฑารัตน์ จันทะวงศ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  21. นายศิโรทัย ข าคง   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  22. นายสมชาย แจงกลาง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  23. นายสมภพ ประหลาดเนตร  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  24. นางกัญญาวีร์ ชาญวิกรัย  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  25. นายทรงกลด เอมเกตุ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
  26. นายนิคม จาดเรือง   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
  27. ว่าที่ ร.ต.ปิยะวิทย์ สุขเกษม  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
  28. นายสมเกียรติ ศรีสุข   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
 

29. นาย... 
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  29. นายเรืองศักดิ์ กงล้อม  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
  30. นายเดช บุญคมรัตน์   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
  31. นางสาวเนาวรัตน์ เรืองศรี  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  32. นางวัลยา กงล้อม   พนักงานพิมพ์ ส 3 
  33. นายชูศักดิ์ ทาอ่อน   พนักงานพิมพ์ ส 3 
  34. นางวิภา สังหาร   พนักงานพิมพ์ ส 3 
  35. นายบรรพรต กลิ่นแก้ว  พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
  36. นายสมบัติ บัตรมาก   พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
  37. นายกิตติ แดงเรือ   พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
  38. นายชาตรี จากเรือง   พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2 
  39. นางกลอยใจ จึงวานิช  พนักงานเก็บเอกสาร บ 2 
  40. นายไพร สังข์งิ้ว   พนักงานทั่วไป บ 2 
  41. นายดนัย จารุชาต   พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2 
  42. นายเอกชัย มูลแก่น   พนักงานธุรการ ส 3 
  43. นายชัยนันท์ เรืองศิริ   พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
  44. นายพีระพงศ์ กรงทอง  พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
  45. นายชุติเดช อ่อนอยู่   พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
  46. นายธนพร แข็งขยัน   พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
  47. นางเปมิกา มันทากาศ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  48.นางพัชรีวรรณ ค าเบ้า   เจ้าพนักงานธุรการ 
  49. นางสาวพัชรินทร์ ดามา  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
  50. นางสาวคุณน้อง มอญเรือง  นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
  51. นายเชลงศักดิ์ พาทอง  นิติกร 
  52. นางสาวอริษา สุวรรณรอด  นักวิชาการสหกรณ์ 
  53. นางสาวสาวิตรี นาคงาม  นักวิชาการสหกรณ์ 
  54. นางสาวนิภา ชาญวิกรัย  นักวิชาการสหกรณ์ 
  55. นางเสาวนีย์ อาจหยุด  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
  56. นางสาวนภัทร ก้อนอาทร  นักวิชาการสหกรณ์ 
  57. นางวันเพ็ญ ก้อนค า   นักวิชาการสหกรณ์ 
  58. นางสาวจีรวรรณ ตรงนิตธิรรม  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
  59. นางสาวปุณยรัตน์ ค าใส  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
  60. นางวรนุช เรือนค า   นักวิชาการสหกรณ์ 
  61. นางสาววรรณนิตรา ชูอ่ า  นักวิชาการสหกรณ์ 

    ผู้ไม่มา...   
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ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นางสาววรรนิตรา ชูอ่ า  นักวิชาการสหกรณ์  ปฏิบัติงานในส่วนของนิคมสหกรณ์ 
 2. นางพาณี  ค าอ้าย  พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ 2 ปฏิบัติงานในส่วนของนิคมสหกรณ์ 
 3. นางสาวพรพิมพ์  อินทะยศ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3  ปฏิบัติงานในส่วนของนิคมสหกรณ์ 
 4. นางศิริลักษณ์  จาดเรือง พนักงานสถานที ระดับ บ 2 ปฏิบัติงานในส่วนของนิคมสหกรณ์ 
 5. นางวารี  สังข์บัวแก้ว  พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ 2 ปฏิบัติงานในส่วนของนิคมสหกรณ์ 
 6. นางวงเดือน  ศรีวิราช  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 2  ปฏิบัติงานในส่วนของนิคมสหกรณ์ 
 7. นางวิไลลักษณ์  เหมะปัทมะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3  ปฏิบัติงานในส่วนของนิคมสหกรณ์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดอุตรดิตถ์และหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ 
การประชุมคณะกรมการจังหวัดอุตรดิตถ์และหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวดัอุตรดิตถ์  ครั้งที่ 3/2561 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  ส านักงานจังหวัด
อุตรดิตถ์ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมฯ และแจ้งเวียนให้ทราบทางเว็บไซร์ของจังหวัด WWW.Uttaradit.go.th 
มติที่ประชุม รับทราบ     
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ประจ าเดือนมีนาคมครั้งที่ 3/2561 
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุม ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  ประธานได้แจ้งให้ทุกคนได้เข้าไปตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ได้จดบันทึกและน าขึ้น
เว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว หากที่ประชุมท่านใดประสงค์จะแก้ไขให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไป ทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 
มติที่ประชุม รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ทราบ/พิจารณา/การติดตามผลการปฏิบัติงาน  
 3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  3.1.1 เรื่อง การติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบ CPD Unit School 
  นายประคอง งามสิริศักดิ์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ แจ้งในที่ประชุมรับทราบ             
ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประกาศ นโยบาย ให้ทุกหน่วยงานในกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดให้มีการเรียนการสอน
ภายในหน่วยงานในรูปแบบ CPD Unit Schol เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานที่จ าเป็นแก่บุคลากรกรมส่งเสริม
สหกรณ์ให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจนสามารถพัฒนาทักษณะ ความรู้ และความสามารถที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน
ให้บรรลุผลส าเร็จของงานได้อย่างดี เพ่ือให้การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวได้ทราบถึง 
 
 

ความก้าวหน้า... 
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ความก้าวหน้า ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
แบบ CPD Unit Schol ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโยลีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก ได้ประสานกับคณะท างาน
ติดตามและประเมินผลที่รับผิดชอบในการพ้ืนที่ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีก าหนดจะเข้าไปติดตามและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Unit Schol ในไตรมาสที่ 2 ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์        
ในวันที่ 10 เมษายน 2561 จึงขอให้สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งบุคลากรในหน่วยงานที่จะถูกประเมินมารับการ
ประเมินในวันดังกล่าวด้วย รายละเอียดตามส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานติดตามและประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนแบบ Unit Schol และค าอธิบายแบบติดตามประเมินผล  
  คณะท างานและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Unit Schol ได้เปลี่ยนแปลงการติดตาม
ผลเป็นวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ คณะท างานและประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนแบบ Unit Schol จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยบุคลากรที่เข้ารับการเรียนการสอนของหน่วยงานได้ร่วม
ต้อนรับและเข้ารับการประเมินในวันดังกล่าง โดยหน่วยงานได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการขับเคลื่อน
นโยบายการด าเนินการจัดการเรียน การสอน แบบUnit Schol ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 ได้จัดท ารายงานพร้อมแผ่น 
CP บันทึกข้อมูล มอบให้กับทีมประเมินผลกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือประกอบการประเมินผล Unit Schol 
ข้อสังเกต ของคณะท างานและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Unit Schol ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 1. การจัดการเรียนการสอนแบบ CPD Unit School ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ด าเนินโดย 
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งควรจะให้ทุกกลุ่มงาน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์ และฝ่าย
บริหารทั่วไป ให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนแบบ CPD Unit School 
 2.ทีมผู้เชี่ยวชาญให้แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ของนายทะเบียนสหกรณ์ 
เพ่ือน าไปปฏิบัติต่อไป 
 3. หน่วยงานควรจัดคอมพิวเตอร์กลาง และน าองค์ความรู้ KM หรือ การจัดการเรียนการสอนแบบ CPD 
Unit School เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียน ค าสั่ง ของนายทะเบียนสหกรณ์ ค าแนะน าระเบียบ ค าสั่ง ของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์  ที่เกี่ยวคล้อง นโยบาย แผนงาน โครงการ เพ่ือบุคลกร สืบค้น ค้นคว้า น าไปใช้ประโยชน์ในการ
ท างานต่อไป 
มติที่ประชุมรับทราบ 
 
  3.1.2เรื่องการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณี  
การบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐที่ด าเนินการโดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ (งบพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ.
2553 - ปัจจุบัน) 
  นายประคอง งามสิริศักดิ์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ แจ้งในที่ประชุมรับทราบ          
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยส านักตรวจสอบพิเศษ ภาค 9 จังหวัดล าปาง  ได้ด าเนินการตรวจสอบการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของรัฐที่ด าเนินการโดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ (งบพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน)  
มีข้อเสนอแนะด าเนินการแก้ไขหลายประเด็น  

ส านักงานสหกรณ.์... 
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  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ด าเนินการแก้ไขไปแล้วบางประเด็น และยังไม่แล้วเสร็จ  
และอยู่ระหว่างการจัดท าข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวคล้อง เพ่ือน าอุปกรณ์ทางการตลาดขึ้นทะเบียนราชพัสดุกับธนารักษ์ พ้ืนที่
ต่อไปจึงขอความร่วมมือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และนิคมสหกรณ์ ช่วยติดตามเอกสารสิทธิ์ที่ดินและหนังสือยินยอมให้ทาง
ราชการด าเนินการก่อสร้างอุปกรณ์การตลาด ตามโครงการงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ.
2553 – ปัจจุบัน เนื่องจากไม่สามารถค้นหาเอกสารดังกล่าวได้ 
มติที่ประชุมรับทราบและมอบให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ 
  
  3.1.3 เรื่อง การรายงานระบบ e - Project 
  การติดตามและผู้รับผิดชอบโครงการ 28 โครงการ 
 1. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศฑก.) ผู้รับผิดชอบ ทีม 2 
 2. ผลการปฏิบัติงาน การประชุม อบรม สัมมนา โครงการ ประจ าปี 2561 ผู้รับผิดชอบ ทุกกลุ่มงาน 
 3. พัฒนากลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรเพ่อสร้างมูลค่าเพ่ิมผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมสหกรณ์ 
 4. สนับสนุนการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมสหกรณ์ 
 5. พัฒนาส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น ผู้รับผิดชอบ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
 6. เชื่อมโยงเครือข่ายตลาดห่วงโซ่คุณค่า ผู้รับผิดชอบกลุ่มพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมสหกรณ์ 
 7.ส่งเสริมการผลิตและการกระจายสินค้าเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ผู้รับผิดชอบกลุ่มพัฒนา
ธุรกิจและส่งเสริมสหกรณ์ 
 8. ธนาคารสินค้า ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมสหกรณ์ 
 9. CPD แบบที่ 1 ผู้รับผิดชอบ ทุกกลุ่มงาน กลุ่มส่งเสริม และนิคมสหกรณ์ 
 10. CPD แบบที่ 2 ผู้รับผิดชอบ ทุกกลุ่มงาน กลุ่มส่งเสริม และนิคมสหกรณ์ 
 11. CPD แบบที่ 3 ผู้รับผิดชอบ ทุกกลุ่มงาน กลุ่มส่งเสริม และนิคมสหกรณ์ 
 12. การออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ในที่ดินนิคมสหกรณ์ ผู้รับผิดชอบ นิคมสหกรณ์ 
 13. เสริมสร้างศักยภาพการด าเนินธุรกิจ : สหกรณ์ร้านค้า ผู้รบัผิดชอบ ทีมที่ 1 
 14. เสริมสร้างศักยภาพการด าเนินธุรกิจ : สหกรณ์บริการ ผู้รับผิดชอบ ทีมที่ 1 
 15. เสริมสร้างศักยภาพการด าเนินธุรกิจ : สหกรณ์ออมทรัพย์ ผู้รับผิดชอบ ทีมที่ 1 
 16. โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัเนเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ผู้รับผิดชอบ นิคมสหกรณ์ฟากท่า และพิชัย 
 17. โครงการส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริม
สหกรณ์ 
 18. โครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมารี 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
 19. โครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 

20. การปรับ... 



- 6 – 
 

 20. การปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ผู้รับผิดชอบ ทีมที่ 2 
 21. ส่งเสริมการใช้เครื่องพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจสินค้าเกษตรในสหกรณ์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มพัฒนาธุรกิจ
และส่งเสริมสหกรณ์ 
 22. ส่งเสริมการเครื่องพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (สนับสนุน
อุปกรณ์การตลาด) ผู้รับผิดชอบกลุ่มพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมสหกรณ์ 
 23. ส่งเสริมการจัดตั้งตลาดเกษตรกรในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ (Co - op Market) ผู้รับผิดชอบ กลุ่มจัดตั้งและ
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 24. ตลาดเกษตร ผู้รับผิดชอบกลุ่มพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมสหกรณ์ 
 25. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ผู้รับผิดชอบ ทีมที่ 2 
 26. พัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
 27. พัฒนาสหกรณ์ ภายใต้ความร่วมมือ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
 28. โครงการการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์พื้นที่นิคมสหกรณ์ ผู้รับผิดชอบ ทีมที่ 2 
มติที่ประชุมรับทราบ 
 
  3.1.4 เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  นายประคอง งามสิริศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ได้รายงานด้วย
เอกสารหากสงสัยขอให้ซักถาม) 
มติที่ประชุมรับทราบ 
 3.2 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 

  3.2.1 เรื่อง ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ 
  นางสาวการเกด จิอู๋ นักวิชการสหกรณ์ปฏิบัติการ ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจ าเดือน 
มีนาคม 2561 น ามาจัดมาตรฐาน 32 แห่ง ตกมาตรฐาน 12 แห่งขอฝากเจ้าหน้าที่เข้าไปแนะน าและส่งเสริม
สหกรณ์ท่ีตกมาตรฐาน 
มติที่ประชุมรับทราบ 

  3.2.2เรื่อง 1 สหกรณ์ 1 อ าเภอ 
  นางสาวการเกด จิอู๋ นักวิชการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ส า นั ก ง า น ส ห ก ร ณ์ จั ง ห วั ด อุ ต ร ดิ ต ถ์ 
ก าหนดให้มีการจัดอบรม วันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมีสหกรณ์ เป้าหมาย จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์
การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จ ากัด สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จ ากัด สหกรณ์
นิคมฯ ล าน้ าน่าน จ ากัด สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน จ ากัด 
มติที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

 3.2.3 เรื่อง... 
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  3.2.3 เรื่อง การจัดจ้างผู้ท าบัญชีในสหกรณ์ 
  นายธีระพงศ์ ใจใหญ่ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
 1. สหกรณ์การเกษตรสวนป่าท่าปลา จ ากัด 
 2. สหกรณผ์ู้เลี้ยงสัตว์วังแดง จ ากัด 
 3. สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ต าบลน้ าหมันพัฒนา จ ากัด 
 4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินพิชัย จ ากัด 
 5. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านหาดก าแพง จ ากัด 
 6. สกรณ์นิคมพิชัยภูเบนทร์ จ ากัด 
 7. สหกรณ์การเกษตรต าบลบ้านโคน จ ากัด 
 8. สหกรณ์การเกษตรบ้านวังอ้อ จ ากัด 
 9. สหกรณ์การเกษตรบ้านสองห้อง จ ากัด 
 10. สหกรณ์การเกษตรหัวทุ่งพัฒนา จ ากัด 
 11. สหกรณ์ปศุสัตว์พัฒนาสองห้อง จ ากัด 
 12. สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยลึก จ ากัด 
 13. สหกรณ์ผู้ปลูกมะขามบ้านเสี้ยว จ ากัด 
 14. สหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งอุตรดิตถ์ จ ากัด 
 15. สหกรณ์การเกษตรบ้านพระฝาง จ ากัด 
 16. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านซ่าน จ ากัด 
 17. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านวังขอน จ ากัด 
 18. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านหาดงิ้ว 2 จ ากัด 
 19. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านวังยาง จ ากัด 
 20. สหกรณ์ยางพาราจังหวัดอุตรดิตถ์ จ ากัด 
  
 3.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
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 3.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
  3.4.1 เรื่องแจ้งเตือนหนี้ที่ใกล้ถึงก าหนดช าระ 
นางสาวมนัสนันท์ จันทะบุรี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งในที่ประชุมรับทราบ 
 

ที ่ ชื่อผู้กู ้
จ านวนเงินกู้ 

(บาท) ครบก าหนด 

1 สหกรณ์การเกษตรต าบลท่าแฝก จ ากัด 4,000,000 28/05/61 

2 สหกรณ์การเกษตรบ้านโคน จ ากัด 2,000,000 28/05/61 

3 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง  นพค.อุตรดิตถ์  จ ากัด 2,000,000 28/05/61 

4 สหกรณ์การเกษตรบ้านต้นม่วง จ ากัด 3,000,000 28/05/61 

5 สหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งอุตรดิตถ์  จ ากัด 5,000,000 28/05/61 

6 สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์คลองนาพง  จ ากัด 1,000,000 28/05/61 

 
มติที่ประชุม รับทราบ   

 
  3.4.2เรื่องส ารวจข้อมูลและกลุ่มเกษตรกรที่ด าเนินธุรกิจธุรกิจการผลิตและจัดจ าหน่ายปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยสั่งตัด) 
  นางสาววัชรี  โพธิ์ ทรัพย์  นัก วิชการสหกรณ์ปฏิบัติการ  แจ้ งในที่ประชุมรับทราบ               
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอความอนุเคราะห์ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส ารวจข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ด าเนิน
ธุรกิจการผลิต/จัดจ าหน่ายปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยสั่งตัด) ให้แก่สมาชิกหรือเกษตรกรทั่วไป เพื่อจะน ามารวบรวม
เป็นฐานข้อมูลในการส่งเสริมการผลิตของเกษตรกร จัดส่งภายในวันที่ 9 เมษายน 2561 
มติที่ประชุม รับทราบ   
 
 ๓.๕ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ 
   4.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมข้าราชการลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการของ
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2561 
ก าหนดการประชุมประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที ่5/2561 วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน 
 

เลิกประชุม 12.30 น. 

           ผู้บันทึกรายการประชุม 
                (นางพัชรีวรรณ ค าเบ้า) 
          เจ้าพนักงานธุรการ 
 
           ผู้ตรวจรายงานประชุม 
       (นายประคอง งามสิริศักด์) 
            นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
                         ประธานในที่ประชุม 
                         (นายถาพร  ณ นคร) 
       สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 


