
รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
ประจ าเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2561 

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 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 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
เวียนให้ทราบทางเว็บไซร์ของจังหวัด WWW.Uttaradit.go.th  
มติที่ประชุม รับทราบ    
   
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
  การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ประจ าเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2560  
ประจ าเดือนธันวาคม ครั้งที่ 3/2561 วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 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 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
  นายประคอง งามสิริศักดิ์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ แจ้งในที่ประชุมรับทราบ           
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีการจัดประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่...................... และให้ส่วนราชการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ โดยให้ส่วนราชการ
แจ้งรายชื่อเพ่ือรับการประเมิน เพ่ือให้การเก็บข้อมูลตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) 
จากบุคคลในส่วนราชการบริหารภูมิภาคประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดจึงขอให้ส่วนราชการคัดเลือกเจ้าหน้าที่      



จ านวน 5 คน เพ่ือรับการประเมิน ในวันที่ 7  มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์      
ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์   
มติที่ประชุม รับทราบ  
  
  3.1.2 เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  นายวินัย จันทร์ทับทอง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ได้รายงานด้วย
เอกสารหากสงสัยขอให้ซักถาม) 
มติที่ประชุม รับทราบ   
 3.2 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 

  3.2.1 เรื่อง การจัดท าทะเบียนสมาชิกและการถือหุ้น 
  นางสาวการะเกด จิอู่ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ                   
  กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งให้สหกรณ์จังหวัดทราบว่า สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดท าทะเบียน
หุ้นและสมาชิกเพ่ือเตรียมน าข้อมูลเข้าสู่ระบบทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์       
กรณีสหกรณ์ไม่จัดส่งทะเบียนหุ้นหรือทะเบียนสมาชิกให้แก่นายทะเบียนสหกรณ์ตามที่ก าหนด จึงเข้าลักษณะ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์กระท าการหรืองดเว้นกระท าการในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนท าให้สหกรณ์มี
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับในการปฏิบัติ จึงเป็นอ านาจของนายทะเบียนสหกรณ์ ในการออกค าสั่งให้สหกรณ์แก้ไขบกพร่อง 
เพ่ือก ากับดูแลให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์ต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ  
  3.2.2 เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง  

   3.2.2.1 เรื่อง มาตรฐานสหกรณ์ 
   นางสาวการะเกด จิอู่ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ   
สหกรณ์ได้จัดประชุมใหญ่สามัญในเดือนมีนาคม 2561 สามารถน ามายกมาตรฐานสหกรณ์ ได้ 4 แห่ง            
รักษามาตรได้ 13 แห่ง และตกมาตรฐานได้ 6 แห่ง  
มติที่ประชุม รับทราบ  

   3.2.2.2 เรื่อง 1 สหกรณ์ 1 อ าเภอ 
   นางสาวการะเกด จิอู่ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ         
จะด าเนินการในเดือนมีนาคม 2561 เป้าหมายสหกรณ์ 9 แห่ง จ านวนสมาชิก 66 ราย 
มติที่ประชุม รับทราบ  

   3.2.2.3 เรื่อง 1 สหกรณ์ 1 หอการค้า 
เป้าหมายสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 180 ราย สหกรณ์เป้าหมายสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จ ากัด 
มติที่ประชุม รับทราบ  
  3.2.3 เรื่อง การขอตัวเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานสหกรณ์ 
  นางสาวการะ เกด จิ อู่  นั ก วิชาการสหกรณ์ปฏิบัติ การ  แจ้ ง ให้ที่ ประชุมรั บทราบ             
สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งมายังสหกรณ์จังหวัด เรื่อง การขอตัวเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์จัดท ามาไม่
ถูกต้องตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์    



จึงท าหนังสือแจ้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ให้ก าชับสหกรณ์ ให้ท าตามระเบียบนายทะเบียน พร้อมแนบรูปแบบหนังสื อ 
และรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 3.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

  3.4.1 เรื่อง แจ้งเตือนหนี้ที่ใกล้ถึงก าหนดช าระ 
  นางสาวมนัสนันท์ จันทะบุรี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งในที่ประชุมรับทราบ 
 

ที ่ ชื่อผู้กู ้ จ านวนเงินกู้ (บาท) ครบก าหนด 

1 สกก.บ้านโคก จ ากัด 3,000,000 15/03/61 

2 สผน.บ้านคอรุม จ ากดั 400,000 20/03/61 

3 สผน.ดอนโพ จ ากัด 600,000 26/03/61 

4 สกก.ท่าปลา จ ากัด 3,000,000 03/03/61 

มติที่ประชุม รับทราบ   
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ 
   4.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการของ
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2561   
ก าหนดการประชุมประจ าเดือนเมษายน 2561 ครั้งที ่4/2561 วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 
 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน 
มติที่ประชุม รับทราบ  

เลิกประชุม... 
เลิกประชุม 17.00 น. 

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


