
รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
ประจ าเดือนมกราคมครั้งที่ 1/2561 

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุม ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 

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

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

60. นาง... 
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ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายสมภพ ประหลาดเนตร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ไปราชการ 



 2. นางสาวคุณน้อง มอญเมือง  นักวิชาการมาตรฐานสินค้า  ไปราชการ 
 3. นางสาววรรนิตรา ชูอ่ า  นักวิชาการสหกรณ์  ปฏิบัติงานในส่วนของนิคมสหกรณ์ 
 4. นายบ ารุง  โยกเกณฑ์  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2  ปฏิบัติงานในส่วนของนิคมสหกรณ์ 
 5. นางพาณี  ค าอ้าย  พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ 2 ปฏิบัติงานในส่วนของนิคมสหกรณ์ 
 6. นางสาวพรพิมพ์  อินทะยศ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3  ปฏิบัติงานในส่วนของนิคมสหกรณ์ 
 7. นางศิริลักษณ์  จาดเรือง พนักงานสถานที ระดับ บ 2 ปฏิบัติงานในส่วนของนิคมสหกรณ์ 
 8. นางวารี  สังข์บัวแก้ว  พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ 2 ปฏิบัติงานในส่วนของนิคมสหกรณ์ 
 9. นางวงเดือน  ศรีวิราช  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 2  ปฏิบัติงานในส่วนของนิคมสหกรณ์ 
 10. นางวิไลลักษณ์  เหมะปัทมะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3  ปฏิบัติงานในส่วนของนิคมสหกรณ์ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดอุตรดิตถ์และหัวหน้าส่วนราชการประจ า 
  ประธานแจ้งในที่ประชุมรับทราบ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมให้ทางเว็บไซร์ 
ส านักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 
มติที่ประชุม รับทราบ  
  1.2 เรื่อง การแต่งตั้งคณะท างานประชาสัมพันธ์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แต่งตั้งคณะท างานประชาสัมพันธ์ของส านักงานสหกรณ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้ด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นไปอย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงยกเลิกค าสั่ง ส านักงานสหกรณ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ เรื่อง การแต่งตั้งคณะท างานประชาสัมพันธ์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  เดิมทุกฉบับ และขอ
แต่งตั้งคณะท างานประชาสัมพันธ์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบดังนี้ 
 1. นายสมเกียรติ ศรีสุข  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ประธานคณะท างาน 
 2. นางกนกวรรณ ทองตัน  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ คณะท างาน 
 3. นางขวัญฤทัย สุวรรณ  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ คณะท างาน 
 4. นายสุชาติ ธรรมศาสตร์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ คณะท างาน 
 5. นางกัญญาวีร์ ชาญวิกรัย นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ คณะท างาน 
 6. นางสาวอริษา สุวรรณรอด นักวิชาการสหกรณ์  คณะท างาน 
 7. นายสมภพ ประหลาดเนตร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ คณะท างาน/เลขานุการ 
 8. นางเปมิกา มันทากาศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
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  โดยคณะท างานมีหน้าที่ต่อไปนี้ 
  1. ด าเนินจัดท าแผนงานประชาสัมพันธ์ ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  2. ด าเนินการประสานงาน ติดต่อข้อมูลข่าวสารกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  3. จัดท าสรุป/บทค าพูด (Scrip) ข่าวและงานต่างๆ ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 



  4. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  
  5. ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือน าเสนอภาพพจน์ขององค์กร 
  6. ด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในก าหนด 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
  การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ประจ าเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2560  
ประจ าเดอืนธันวาคม ครั้งที่ 12/2560วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 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 การเบิกจ่ายงบประมาณส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
นายวินัย จันทร์ทับทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  (ได้รายงานด้วยเอกสารหากสงสัย
ขอให้ซักถาม) 
มติที่ประชุม รับทราบ  
  
 3.2 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 

  3.2.1 เรื่อง Co-op Member Card 
  นางสาวการะ เกด จิ อู๋  นัก วิชาการสหกรณ์ปฏิบั ติ การ  แจ้ ง ในที่ประชุมรับทราบ                 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส ารวจรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ผู้ลงทะเบียนเพ่ือ สวัสดิการแห่งรัฐ 
ไว้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตร (ธ.ก.ส) ตามมาตรการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล าทางเศรษฐกิจและ
ความยากจนของประชาชน ในส่วนที่ ธ.ก.ส.แจ้งว่ามิได้เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. ว่ามีบุคคลใดเป็นสมาชิกสหกรณ์ภาค
การเกษตร เพ่ือกรมส่งเสริมสหกรณ์จะใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการช่วยเหลือสมาชิกผู้มีรายได้น้อย ตามข้อสั่งการ
ของนายรัฐมนตรี โดยให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดส ารวจจากหมายเลขบัตรประชาชน   
มติที่ประชุม รับทราบ  
   
 
 
 
 

3.2.2 เรื่อง... 
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  3.2.2 เรื่อง การจัดท าทะเบียนสมาชิกและการถือหุ้น 

   นางสาวศุภกานต์ ลีหกุล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งในที่ประชุมรับทราบ            
  ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ได้ท าหนังสือสหกรณ์ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนสมาชิกและการถือ
หุ้นส าหรับส่งให้นายทะเบียนสหกรณ์ ขอให้ส่งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ขณะได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
มติที่ประชุม รับทราบ  
  3.2.3 เรื่อง การจัดจ้างผู้ท าบัญชีในสหกรณ์ 
  นายธีระพงษ์ ใจใหญ่ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งในที่ประชุมรับทราบ ตามที่ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด ได้จัดท าแผนจัดจ้างผู้ท าบัญชีในสหกรณ์ตามแผน 3 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ด าเนินการเสร็จสิ้น
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561  
มติที่ประชุม รับทราบ   
  3.2.4 เรื่อง จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของขวัญ นักเรียน ตชด.อ าเภอบ้านโคก 
  นายปฏิวัติ แสงวิจิตร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ แจ้งในที่ประชุมรับทราบ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดท าโครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน โรงเรียน ตชด. อ าเภอบ้านโคก และมอบ
ของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 22 มกราคม 2561     ณ โรงเรียนต ารวจ
ตะเวนชายแดนบุญธรรม - บุญพิง กับโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่     
เข้าร่วมโครงการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน 
 3.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

- ไม่มี- 
 3.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

  3.4.1 เรื่อง ติดตามเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 นางสาวมนัสนันท์ จันทะบุรี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งในที่ประชุมรับทราบ 
 

ที ่ ชื่อผู้กู ้ จ านวนเงินกู้ (บาท) ครบก าหนด 

1 สกก.ปฏิรูปท่ีดินนาอิน จ ากัด     3,000,000 31/01/61 

2 สกก.วังตะคร้อ จ ากดั 3,000,000 05/02/61 

3 สกก.น้ าพ้ี จ ากัด 2,500,000 08/02/61 

4 สกก.บ้านหม้อ จ ากัด 2,000,000 08/02/61 

5 สก.นิคมฟาก จ ากัด  2,000,000 08/02/61 

6 สผน.บ้านท้ายวัดพญาปันแดน จ ากัด 4,000,000 28/02/61 

7 สกก.ห้วยลึก จ ากัด 1,000,000 14/02/61 

8 สผน.บ้านโรงหม้อ จ ากัด 300,000 19/02/61 

 
  มติที่ประชุม รับทราบ   

๓.๕ กลุ่มตรวจ... 
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 ๓.๕ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 

  3.5.1 เรื่อง ขอให้จัดเก็บข้อมูลการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์  
  นายกฤติพงษ์ บุญเรือง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ให้สหกรณ์จังหวัดจัดเก็บข้อมูลการรับฝากเงินและกู้เงินระหว่างสหกรณ์ทุกแห่งตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริม
สหกรณ์เป็นผู้ก าหนดให้ โดยใช้ข้อมูลงบทดลองของเดือนล่าสุด แล้วจัดส่งข้อมูลให้กับกรมฯ ภายในวันที่ 16 
มกราคม 2561   
มติที่ประชุม รับทราบ   

   
  
  3.6 นิคมสหกรณ์พิชัย 

   -ไม่มี- 
  3.๗ นิคมสหกรณ์ฟากท่า 

   - ไม่มี-  
  3.๘ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 

   -ไม่มี- 
  3.๙ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
   -ไม่มี- 

  3.๑๐ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 
   -ไม่มี- 

  3.1๑ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
   -ไม่มี- 

  3.1๒ ลูกจ้างประจ า 
   -ไม่มี- 

  ๓.๑๓ พนักงานราชการ 
   -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ 
   4.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการของ
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2561   
ก าหนดการประชุมประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่ 2/2561 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน 
 
 
 
 

เลิกประชุม... 



 
เลิกประชุม 16.30 น. 

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


