
รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2561 

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 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  เจ้าพนกังานส่งเสริมสหกรณ์ 
  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. นางสาววรรณนิตรา 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 าจังหวัดอุตรดิตถ์                 
ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยนายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางสาวสุรีลักษณ์ ศิริโชคทรัพย์ นักวิชาการ
สหกรณ์ช านาญการพิเศษ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน ส านักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมฯ และแจ้ง
เวียนให้ทราบทางเว็บไซต์ของจังหวัด www.uttaradit.go.th  
มติที่ประชุม รับทราบ    
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
  การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ประจ าเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2560  
ประจ าเดือนธันวาคม ครั้งที่ 2/2560 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  ประธานได้แจ้งให้ทุกคนได้เข้าไปตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ได้จดบันทึกและน าขึ้น
เว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว หากที่ประชุมท่านใดประสงค์จะแก้ไขให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไป ทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 
มติที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง ทราบ/พิจารณา/การติดตามผลการปฏิบัติงาน  
 3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  3.1.๑ เรื่อง ข้าราชการที่ย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่ 
  นายประคอง งามสิริศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ แจ้งในที่ประชุมรับทราบ 
   - นางขวัญฤทัย สุวรรณ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1   
(อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์,ลับแล,ตรอน) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปด ารงต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  (อ าเภอเกาะคา,ห้างฉัตร,แม่ทะ,เสริมงาม)  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง  
 

- นางนิภาพร... 
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   - นางนิภาพร ค ามงคล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1    
(อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์,ลับแล,ตรอน) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปด ารงต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อ าเภอเมืองน่าน,บ้านหลวง,ภูเพียง,สันติ,แม่จริม) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน 
   - นางสาวศุภกานต์ ลีหกุล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สังกัด กลุ่มส่งเสริมและจัดตั้ง
สหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปด ารงต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน 
   - นายพสิษฐ์ พรินทรากูล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปด ารงต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ สังกัด นิคมสหกรณ์ทับเสลา 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 
มติที่ประชุม รับทราบ   
 
  3.1.2 เรื่อง ข้าราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
   นายประคอง งามสิริศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ แจ้งในที่ประชุมรับทราบ   
   - นางจิตภา ร่วมเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สังกัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
การจัดการสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร มาด ารงต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ 1 (อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์,ลับแล,ตรอน) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   - นายศิโรทัย ข าคง ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
(เขตปทุม,ราชเทวี ,บางพลัด,สาทร,จอมทอง,บางคอแหลม,บางกอกน้อย,ทวีวัฒนา,ธนบุรี) ส านักงานส่งเ สริม
กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 มาด ารงต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
มติที่ประชุม รับทราบ   
 
  3.1.2 เรื่อง ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
  นายประคอง งามสิริศักดิ์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ แจ้งในที่ประชุมรับทราบ     
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านัก ป.ป.ท.) เป็นเจ้าภาพในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment-ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณา เพ่ือให้การด าเนินการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปตามกรอบการประเมินของ ส านักงาน ป.ป.ท. และสามารถ
ด าเนินการได้ทันเวลาตามที่ก าหนด จึงขอความร่วมมือให้ส านักสหกรณ์จังหวัด ด าเนินการกรอกข้อมูลผู้รับบริการ 
ตามแบบ ITA จัดส่งข้อมูล ให้กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
มติที่ประชุม รับทราบ   
 
 

3.1.3 เรื่อง... 
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  3.1.3 เรื่อง แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
นายวินัย จันทร์ทับทอง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ได้รายงานด้วยเอกสารหากสงสัย
ขอให้ซักถาม) 
มติที่ประชุม รับทราบ   
 3.2 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 

  3.2.1 เรื่อง การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ดีเด่น ประจ าปี 2561 และ ประจ าปี 2562 
  ผลการคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่น ประจ าปี 2560 คะแนนดีเด่นระดับจังหวัดมี ดังนี้ 
  1. สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จ ากัด คะแนน 913 คะแนน 
  2. สหกรณ์นิคม ได้แก่ สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จ ากัด คะแนน 935 คะแนน 

  3. ประเภทกลุ่มเกษตรกร ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกรป่าคาย คะแนน 845 คะแนน 
และได้ส่ง สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จ ากัด และสหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จ ากัด เข้าประกวดดีเด่นระดับภาคผล 
มีดังนี ้
  - สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จ ากัด ได้ 884 คะแนน สหกรณ์ที่ได้ ล าดับ 1 ได้คะแนน 950 
คะแนน ข้อที่ได้คะแนนน้อยของลับแล จ ากัด หมวดที่ 4 อัตราส่วนทางการเงิน สหกรณ์การเกษตรลับแล จ ากัด 
ควรระดมทุน ภายในให้มากขึ้น รับฝากเงินและหุ้น ต้อง 15 25 25 ของทุนส ารอง 
  - สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จ ากัด ได้ 886 คะแนน ล าดับที่ 1 ไ 900 คะแนน ข้อที่ท าให้ได้
คะแนนน้อยของสหกรณ์คือ สหกรณ์รับฝากเงินจากบุคคลภายนอก ยอดรับฝากเงิน 480,000 บาท ท าให้โดนตัด 
คะแนน 
แนวทางการด าเนินงานให้ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อส่งต่อไปปี 2562 
มติที่ประชุม รับทราบ   

  3.2.2 เรื่อง การจัดท าทะเบียนสมาชิกและการถือหุ้น 
  วัตถุประสงค์ ในการเก็บคือเพ่ือใช้เลข 13 หลักเป็นตัวเชื่อโยงกับฐานข้อมูลตามนโยบายของรัฐ ซึ่ง
ส่วนกลางของกรมส่งเสริมสหกรณ์รับผิดชอบ 8 หัวข้อ หลักๆ เป็น สมาชิกสหกรณ์ วันที่เข้าเป็นสมาชิก    จ านวน
หุ้น มูลค่าหุ้น และประเภทสมาชิก และกรมฯ แจ้งว่าจะส่งหนังสือชี้แจงแนวทางการเก็บข้อมูลทะเบียนหุ้นให้
สหกรณ์ต้องจัดส่งให้กรมภายใน 30 วัน หลังจากประชุมใหญ่ ในส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีสหกรณ์ 93 แห่ง 
สมาชิกทั้งหมด 105,469 ราย ส่งและมีเลขบัตรแล้วประมาณ จ านวน 47,000 ราย ที่เหลือส่วนใหญ่เป็น สก
ต.ธ.ก.ส 40,000 กว่าราย รอให้กรมตรวจบัญชีดึงข้อมูลให้ และมีสหกรณ์ที่ส่งเลขบัตรไม่ครบ และบัตรไม่เรียงตาม
แบบ เลขบัตรไม่ครบ/เกิน อีกส่วนหนึ่ง และอีกช่องที่ต้องตรวจสอบใหม่ตามข้อสั่งการของกรมคือ วันที่เป็นสมาชิก
สหกรณ์ ไม่ตรงตามแบบที่ก าหนด 
มติที่ประชุม รับทราบ   

 
 
 

3.2.3 เรื่อง... 
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  3.2.3 เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง (มาตรฐานสหกรณ์) 
  ตามที่หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1106/334 การปฏิบัติงาน การส่งเสริมสหกรณ์ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และได้มีค าอธิบายการปฏิบัติงานส่งมาเพ่ือเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานส่งเสริมในจังหวัด สรุปส่วนที่ขอความร่วมมือให้ผู้ดูแล สหกรณ์ด าเนินการดังนี้ 
  1. ท าการประเมินสหกรณ์ทุกสหกรณ์ ทุกสภาพ เฉพาะส่วนการเงินบริหารการจัดการภายใน
สหกรณ์และส่งเข้าระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์ให้ครบทุกสหกรณ์ 
  2. เมื่อสหกรณ์ท่ีอยู่ในสถานภาพหลัก 2 ด าเนินการ สถานภาพรอง ด าเนินการปกติ ท าการบันทึก
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์สหกรณ์ 3 ข้อ รวมทั้งบันทึกวันประชุมใหญ่เข้าระบบประเมินการจัดระดับมาตรฐาน
สหกรณ์ ให้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน  
  3. ให้ข้าราชการดูแลสหกรณ์ เป็นผู้พิมพ์ผลการประเมินแบบย่อที่รับผิดชอบออกจากระบบ     
เพ่ือท าการตรวจสอบรับรองการท างาน และยืนยันข้อมูลที่ตนเองเป็นผู้บันทึกพร้อมทั้งลงนามก ากับส่งให้ผู้ดูแล
ระบบเก็บรักษาไว้ ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์นี้ และไม่สามารถมอบหมายให้อ่ืนท าการประเมินผลการจัด
ระดับมาตรฐานสหกรณ์ 
  4. ควรจัดประชุมทุกเดือนที่มีผลการจัดระดับมาตรฐาน บันทึกในรายงานประชุมทุกเดือนครั้งที่มี
การประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งบันทึกปัจจัยบวก (สามารถยกระดับสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้ และปัจจัยลบ 
ไม่สามารถรักษามาตรฐานสหกรณ์ได้) ให้ระบุสาเหตุและรายละเอียดให้ชัดเจน 
  ในส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์ผลการจัดมาตรฐานประจ าเดือน มกราคม 2560 มีผลการจัด
มาตรฐานแล้ว 21 แห่ง ผ่านมาตรฐาน 11 แห่ง ตก มาตรฐาน 4 แห่ง และในจ านวน 21 แห่ง ยกระดับมาตรฐาน
ได้ 3 แห่ง รักษาระดับมาตรฐานได้ 8 แห่ง และรักษามาตรฐานไม่ได้ 10 แห่ง 
  กลุ่มเกษตรมีการจัดมาตรฐานแล้ว 10 แห่ง ผ่าน 8 แห่ง ตกมาตรฐาน 2 แห่ง   
มติที่ประชุม รับทราบ   
 
  3.2.4 เรื่อง ผลการวิเคราะห์สหกรณ์สหกรณ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  การวิเคราะห์สหกรณ์เพ่ือประกอบการวางแผนการพัฒนาสหกรณ์ตามความเหมาะสมกับ
สถานภาพของสหกรณ์ โดยวิเคราะห์ใน 4 มิติ คือ 
  มิติที่ 1 ผลการประกองการของสหกรณ์ สหกรณ์ขาดทุนหรือไม่ เก็บจากงบก าไรขาดทุนของ
สหกรณ์มีสหกรณ์ท่ีขาดทุน 15 แห่ง 
  มิติที่ 2 เรื่องประสิทธิภาพการด าเนินงานของสหกรณ์ ประมวลผลจากข้อมูลชั้นสหกรณ์ 4 ด้าน 
คือ 1. การให้บริการสมาชิก มีสหกรณ์ที่การมีส่วนร่วมของสมาชิกน้อยกว่า 70 จ านวน 33 แห่ง 
2. ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจหรือฐานะทางการเงินของสหกรณ์ มีสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ
ต่ าว่ามาตรฐาน 39 แห่ง และต้องปรับปรุง 5 แห่ง 
3. การควบคุมภายใน สหกรณ์ไม่มีการควบคุมภายใน จ านวน 40 แห่ง  
4. ข้อบกพร่อง ของจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่การช าระบัญชี 
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  มิติที่ 3 ข้อบกพร่องของสหกรณ์ เก็บจากการให้ผู้ดูแลวิเคราะห์สหกรณ์ตามแผนแนวทางตรวจการ
ของสหกรณ์ จากผลการวิเคราะห์ มีสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องที่มีนับส าคัญต้องแก้ไขเร่งด่วน 15 แห่ง มีข้อบกพร่อง
เล็กน้อย 34 แห่ง และไม่พบข้อบกพร่องเลย 48 แห่ง 
  มิติที่ 4 เกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ มีสหกรณ์ที่ตกมาตรฐานในปีที่ ผ่านมาจ านวน 19 แห่ง และเมื่อ
น ามาวิเคราะห์รวมกันรวมกันในทุกมิติแล้วสามารถจัดกลุ่มสหกรณ์เพ่ือใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ดังนี้ 
  กลุ่มท่ี 1 สหกรณ์ท่ีเป็นชั้น 1 และไม่มีปัญหาใดๆ เลย จ านวน 19 สหกรณ์ 
  กลุ่มที่ 2 สหกรณ์ที่เป็นชั้น 2 และมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจต่ า แต่ไม่ขาดทุน ไม่ตก
มาตรฐาน และไม่มีข้อบกพร่อง จ านวน 15 สหกรณ์ 
  กลุ่มท่ี 3 สหกรณ์ท่ีมีบกพร่อง แต่ไม่ขาดทุน ไม่ตกมาตรฐาน จ านวน 33 สหกรณ์ 
  กลุ่มท่ี 4 สหกรณ์ท่ีประสบปัญหาขาดทุน และ ตกมาตรฐาน จ านวน 25 สหกรณ์ 
มติที่ประชุม รับทราบ   
 3.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

  3.2.1 เรื่อง การจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ าปี 2561 
  นายสมศักดิ์ ปานดอนไพร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ แจ้งในที่ประชุมรับทราบ 

  ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ก าหนดให้มีการงานวันสหกรณ์แห่งชาติ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2561 ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณสนามกีฬาสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมได้แก่ พิธีทางศาสนาถวาย
ภัตตาหารเช้าแก่พระสงฆ์ พิธีวางพานพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  พระบิดาแห่งการ
สหกรณ์ไทย การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี  
มติที่ประชุม รับทราบ   
 3.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

  3.4.1 เรื่อง การด าเนินงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  นางสาวสุรีลักษณ์ ศิริโชคธนทรัพย์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ แจ้งในที่ประชุม
รับทราบ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีค าสั่งแต่งตั้ง สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานและคณะท างาน 
ผู้อ านวยการกลุ่ม กบส. เป็นรองประธานคณะท างาน ผู้อ านวยการกลุ่ม กจส.และ กสส.1-4 เป็นคณะท างาน 
และนางสาวมนัสนันท์ จันทะบุรี เป็นเลขานุการและคณะท างาน โดยอ านาจหน้าประเมินสหกรณ์สีขาวด้วย        
ธรรมาภิบาล มีการประเมินสหกรณ์ตามแบบฟอร์มโดยเบื้องต้น รายงานผลตรวจประเมินให้กับจังหวัดมีการประเมิน
พิจารณาในการปรับปรุงสหกรณ์ และมอบหมายให้ข้าราชการผู้รับผิดชอบด าเนินการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็น
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 8 แห่ง ได้แก่ 1.สหกรณ์การเกษตรเมือง
ลับแล จ ากัด 2. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอุตรดิตถ์ จ ากัด 3. สหกรณ์ผู้ให้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านไร่ จ ากัด   
4.สหกรณ์โคสภา จ ากัด 5.สหกรณ์การเกษตรน้ าพ้ี จ ากัด 6. สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ล าน้ าน่าน จ ากัด             
7. สหกรณ์การเกษตรน้ าปาด จ ากัด 8. สหกรณ์การฟากท่า จ ากัด 
มติที่ประชุม รับทราบ   

  3.4.2 เรื่อง... 
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  3.4.2 เรื่อง ความก้าวหน้าในการด าเนินคดีกับสหกรณ์ผิดช าระหนี้ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
  นางสาวสุรีลักษณ์ ศิริโชคธนทรัพย์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ แจ้งในที่ประชุม
รับทราบ 
  - สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงเมืองอุตรดิตถ์ อยู่ระหว่างบังคับคดี 
  - สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินผักขวง จ ากัด อยู่ระหว่างไกล่เกลี่ย 
มติที่ประชุม รับทราบ   
  3.4.4 เรื่อง ติดตามการใช้เงินกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
  นางสาววัชรี โพธิ์ทรัพย์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งในที่ประชุมรับทราบ                
ได้ติดตามการใช้เงินกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  กับสหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน 
จ ากัด จ านวน 4,000,000 บาท ครบก าหนด 28 กุมภาพันธ์ 2561 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์จัดท า
หนังสือแจ้งเตือนเพื่อให้สหกรณ์ทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ   
 ๓.๕ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 

  3.5.1 เรื่อง การแก้ไขข้อพร่อง 
  นางสุเทพ ช่วยอุระชน เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  แจ้งในที่ประชุมรับทราบ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ตรวจสอบสหกรณ์ผู้ใช้น้ าด้วยไฟฟ้าบ้านโคกหม้อ จ ากัด พบว่า การค้าระหว่าง
สหกรณ์กับโรงสีที่เป็นหนี้การค้า โดยโรงสีได้ใช้เช็คค าประกัน มูลค่า 105,000,000 บาท แต่พอครบก าหนด
สหกรณ์ได้ไปขึ้นเช็ค ธนาคารเกิดการปฏิเสธการสั่งจ่ายเงิน ท าให้เกิดความเสียหาย ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
อุตรดิตถ ์ท าสัญญาจ้างว่าทนายความท าด าเนินคดีทางกฎหมาย ทั้งอาญา และท้ังแพ่ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ 
   4.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการของ
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2561   
ก าหนดการประชุมประจ าเดือนมีนาคม 2561 ครั้งที ่3/2561 วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน 
 
 
 
 
 
 
 

เลิกประชุม... 



 
เลิกประชุม 12.30 น. 

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


