
รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 1๑/2561 

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายนิยม ผลินธรสิร ิ  สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 2. นายประคอง งามสิริศักดิ์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 3. นายวินัย จันทร์ทับทอง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
 4. นายปฏิวัติ แสงวิจิตร   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
 5. นายธีระพงษ์ ใจใหญ่   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
 6. นางสาวการะเกด จิอู๋  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
 7. นายสมศักดิ์ ปานดอนไพร  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
 8. นางอนุตรา ทองหาร   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
 9. นางกนกวรรณ ทองตัน  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
 10. นายสมภพ ประหลาดเนตร  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
 11. นางสาวสุรีลักษณ์ ศิริโชคธนทรัพย์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
 12. นางสาววชัรี โพธิ์ทรัพย์  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
 13. นางสาวมนัสนันท์ จันทะบุรี  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
 14. นางจิตภา ร่มเย็น   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
 15. นายสมบัติ เนียมท้วม  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
 17. นายกฤติพงศ์ บุญเรือง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
 18. นายเรืองศักดิ์ กองล้อม  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
 19. นายทรงกลด เอมเกตุ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
 20. นายเดช บุญคมรัตน์   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
 21. นางสาวเนาวรัตน์ เรืองศรี  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
 22. นายมิตร ทองชัย   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
 23. นางสาวจุฑารัตน์ จันทะวงศ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
 24. นายสุชาติ ธรรมศาสตร์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
 25. นายศิโรทัย ข าคง   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
 26. นายนรเศรษฐ์ เขียวษา  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
 27. นางกัญญาวีร์ ชาญวิกรัย  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
 28. นางสาวนริศรา ชูแนม  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
 29. นายนิคม จาดเรือง   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
 30. ว่าที่ ร.ต.ปิยะวิทย์ สุขเกษม  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
 31. นายสมเกียรติ ศรีสุข  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
 32. นางเปมิกา มันทากาศ  นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 
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 33. นางพัชรีวรรณ ค าเบ้า  เจ้าพนักงานธุรการ 
 34. นางสาวพัชรินทร์ ดามา  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 35. นางสาวอริษา สุวรรณรอด  นักวิชาการสหกรณ์ 
 36. นางสาววรนชุ เรือนค า  นักวิชาการสหกรณ์ 
 37. นางสาวคุณน้อง มอญเมือง  นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
 38. นางสาวสาวิตรี นาคงาม  นักวิชาการสหกรณ์ 
 39. นางวันเพ็ญ ก้อนค า   นักวิชาการสหกรณ์ 
 40. นางสาวนภัทธ ก้อนอาทร นักวิชาการสหกรณ์ 
 41. นางสาวปุญยรัตน์ ค าใส เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
 42. นางสาวจีราวรรณ ตรงนติิธรรม เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
 43. นางสาวเสาวนีย์ อาจหยดุ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
 44. นางสาววรรณนิตรา ชูอ่ า นักวิชาการสหกรณ์ 
 45. นายดนัย จารุชาต  พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2 
 46. นายชาตรี จาดเรือง  พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2 
 47. นางกลอยใจ จึงวานิช พนักงานเก็บเอกสาร บ 2 
 48. นายบรรพรต กลิ่นแก้ว พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
 49. นายธนพร แข็งขยัน  พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
 50. นายสมบัติ บัตรมาก  พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
 51. นายพีระพงศ์ กรงทอง พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
 52. นางวิไลลักษณ์ เหมะปัทมะ พนักงานพิมพ์ ส 4 
 53. นางวัลยา กงล้อม  พนักงานพิมพ์ ส 4 
 54. นายชูศักดิ์ ทาอ่อน  พนักงานพิมพ์ ส 3 
 55. นางวิภา สังหาร  พนักงานพิมพ์ ส 4 
 56. นายไพร สังข์งิ้ว  พนักงานทั่วไป บ 2 
 57. นางวงเดือน ศรีวิราช  พนักงานพิมพ์ ส 4 
 58. นางพาณี ชัยกันทะ  พนักงานเก็บเอกสาร บ 2 
 59. นายบ ารุง โยกเกณฑ์  พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
 60. นางสาวพรพิมพ์ อินทะยศ พนักงานพิมพ์ ส 4 
 61. นายเอกชัย มูลแก่น  พนักงานธุรการ ส 3 
 62. นายกิตติ แดงเรือ  พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 1. นายสวัสดิ์ ทองศรี  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  ไปราชการ 
 2. นายสมชาย แจงกลาง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  ไปราชการ 
 3. นางสาวนิภา ชาญวิกรัย นักวิชาการสหกรณ์   ไปราชการ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    1. เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดอุตรดิตถ์และหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดฯ 
   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ นายนิยม ผลินธรสิริ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เข้าร่วมประชุม
คณะกรมการจังหวัดอุตรดิตถ์และหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้งที่ 10/2561 ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 
2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยส านักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ได้แจ้งเวียน
รายงานการประชุมฯ และไดแ้จ้งเวียนให้ทราบทางเว็บไซร์ของจังหวัด WWW.Uttaradit.go.th  
มติที่ประชุมรับทราบ 
   2. เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ นายนิยม ผลินธรสิริ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมด้วย          
นายสมศักดิ์ ปานดอนไพร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ และนายปฏิวัติ แสงวิจิตร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ           แนวทางการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
ก าหนดให้สหกรณ์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมไมด้า 
ทวารวดี แกรนด์ ต าบลหัวจระเข้ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบแนวทางการ
ขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์  
มติทีป่ระชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ประจ าเดือนตุลาคม  ครั้งที ่11/2561 
รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
  ประธานได้แจ้งให้ทุกคนได้เข้าไปตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ได้จดบันทึกและน าขึ้นเว็บไซต์ของ
หน่วยงานแล้วหากที่ประชุมท่านใดประสงค์จะแก้ไขให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไป ทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 
มติที่ประชุมรับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ 
  1. เรื่อง ย้ายข้าราชการ 
  นายประคอง งามสิริศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ นางสาวสุรีลักษณ์ 
ศิริโชคธนทรัพย์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ สังกัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ย้ายไปด ารงต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ สังกัด กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
ส านักงานสหกรณจ์ังหวัดพิจิตร  
มติที่ประชุมรับทราบ 
  2. เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เอกสารแผ่นพับ และอินโฟกราฟิก (Infographic) 
  นายประคอง งามสิริศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ เอกสารแผ่นพับและสื่อประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิก 
(Infographic) ให้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบรายละเอียดของสัญญาตาม
ข้อก าหนดของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 และน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการ
จัดท าสัญญา สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพ่ิมเติมได้ที่ URL : http://www.opsmoac.go.th/contractfarming หัวข้อ  : 
เอกสารดาวน์โหลด 
มติที่ประชุมรับทราบ 

http://www.uttaradit.go.th/
http://www.opsmoac.go.th/contractfarming%20หัวข้อ


- 4 - 
  3. เรื่อง โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนาฤดูท านา 
  นางกนกวรรณ ทองตัน นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งในที่ประชุมรับทราบ 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก าหนดหลักการ กลไก การขับเคลื่อนและขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม
โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนาฤดูท านา เพ่ือให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวนา
ปรังมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่เป้าหมาย  โดยมอบหมายการก ากับและติดตามการปฏิบัติงานโครงการ และขอ
ความอนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณามอบหมายเกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด และเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมขอให้นายอ าเภอที่
รับผิดชอบในพ้ืนที่ๆ  เกี่ยวข้องสนับสนุนโครงการดังกล่าว จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ด าเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือ
สนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนาฤดูท านา ตามแนวทางและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินงาน บุคลากร และประสานคณะท างานที่มาจากเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร ที่
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ด าเนินการระดับอ าเภอ ตามค าสั่งคณะท างานขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เ กิดผลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
มติที่ประชุมรับทราบ 
                       4. เรื่อง ค าสั่งคณะกรรมการพิจารณาข้อหารือ 
  นายกฤติพงศ์ บุญเรือง  นั ก วิ ช า ก า ร ส ห ก ร ณ์ ป ฏิ บั ติ ก า ร  แ จ้ ง ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม รั บ ท ร า บ                     
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ยกเลิกระเบียบปฏิบัติเดิมที่เกี่ยวข้องและก าหนดแนวทางปฏิบัติในการขอหารือการด าเนินการ
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศ  กรมส่งเสริมสหกรณ์  หรือนายทะเบียนสหกรณ์  ข้อบังคับ  ระเบียบของ
สหกรณ์ขึ้นใหม่  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดจึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาข้อหารือ ที่ อต 82/2561  
ประกอบไปด้วย สหกรณ์จังหวัดเป็นประธานและ  ผอ. กลุ่มงาน และ ผอ.กลุ่มส่งเสริม  รวมถึง นิติกร เป็นคณะท างาน  
บัดนี้  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้รับหนังสือขอหารือจากผู้ขอหารือตามระเบียบว่าด้วยข้อหารือการ
ด าเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศ  กรมส่งเสริมสหกรณ์  หรือนายทะเบียนสหกรณ์  ข้อบังคับ 
ระเบียบสหกรณ์  พ.ศ.2561 จึงขอเชิญคณะท างานเข้าร่วมประชุมพิจารณาข้อหารือ ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561  
เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
มติที่ประชุมรับทราบ 
  5. เรื่อง การจัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานในกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  นายประคอง  งามสิ ริ ศั กดิ์  นั กจัดการงานทั่ ว ไปช านาญการ แจ้ ง ให้ที่ ประชุมทราบ                  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและ  ผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อการให้บริการของส านักงานส านักงานสหกรณ์จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือให้หน่วยงานของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ เพ่ิมสะดวก และเป็นธรรม สามารถตอบสนองความ
ต้องการความคาดหวัง สร้างความพึงพอใจ ขจัดความไม่พึงพอใจ และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับ ผู้บริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบการพิจารณาจัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการของหน่วยงาน ส่งผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  
มติที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณาและติดตาม  
- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ 
  5.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมข้าราชการลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการของส านักงานสหกรณ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าเดือนธันวาคมครั้งที่ 1๒/2561 
  ก าหนดการประชุมประจ าเดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 12/2561 วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 
2561 เวลา 09.30 น.ณ หอ้งประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
มติที่ประชุมรับทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน 
 
เลิกประชุม 12.30 น. 
         ผู้บันทึกรายการประชุม 
                (นางพัชรีวรรณ ค าเบ้า) 
        เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
         ผู้ตรวจรายงานประชุม 
      (นายวินัย จันทร์ทอง) 
          นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
 
 
         ประธานในที่ประชุม 
                  (นายนิยม ผลินธรสิริ) 
       สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 


