
รายงานการประชมุขาราชการ ลกูจางประจํา พนกังานราชการ 
ประจําเดือนธันวาคม ครั้งที ่12/2560 

วันพธุท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. 
ณ หองประชมุ สาํนกังานสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ 

ผูมาประชมุ  
  1. นายถาพร  ณ นคร   สหกรณจังหวัดอุตรดิตถ 
  2. นางสาวสรีุลักษณ  ศิริโชคธนทรัพย นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ 
  3. นายสมศักด์ิ ปานดอนไพร นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ  
  4. นายประคอง  งามสิริศักด์ิ นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
  5. นางอนุตรา  ทองหาร  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
  6. นางสมภพ  ประหลาดเนตร นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
  7. นางกนกวรรณ  ทองตัน นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
  8. นายสมบัต ิ เนยีมทวม  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
  9. นายวินัย  จันทรทับทอง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
  10.นายสเุทพ  ชวยอุระชน เจาพนักงานสงเสริมสหกรณอาวุโส 
  11. นายกฤติพงศ  บุญเรือง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
  ๑2. นางสาวการะเกด  จิอู นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
  13. นางสาวศุภกานต  ลีหกุล นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
  14. นางสาววัชรี  โพธ์ิทรัพย นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ   
  15. นางสาวมนัสนันท  จันทะบุรี นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ   
  16. นายมติร ทองชัย  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
  ๑7. นายพสิษฐ  พรินทรากูล นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
  18. นายนคิม  จาดเรือง  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณชํานาญงาน 
  19. นางขวัญฤทัย  สวุรรณ นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ   
  20. นายสชุาต ิ ธรรมศาสตร นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
  21.นายสมชาย  แจงกลาง นักวิชาการสหกรณชํานาญการ   
  22.นายสวัสด์ิ  ทองศรี  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณอาวุโส    
  ๒3. นางสาวจุฑารัตน จันทะวงศ นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
  ๒6. นายทรงกลด  เอมเกตุ เจาพนักงานสงเสริมสหกรณชํานาญงาน 
  27. นางกัญญาวีร  ชาญวิกรัย นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
  28.วาท่ี ร.ต.ปยะวิทย  สขุเกษม นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 

๒8. นาย... 
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  ๒8. นายสมเกียรต ิ ศรีสุข นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
  29.นายเรืองศักดิ ์ กงลอม นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ 
  30.นายเดช  บุญคมรัตน  นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ 
  31.นางสาวเนาวรัตน  เรืองศรี นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
  32.นายชัยนนัท  เรืองศิริ  พนกังานขับรถยนต ระดับ ส 2 
  33.นายบรรพรต  กลิ่นแกว พนกังานขับรถยนต ระดับ ส 2 
  34.นางกลอยใจ  จึงวานิช พนกังานเก็บเอกสาร ระดับ บ 2 
  35. นายชูศักด์ิ  ทาออน  พนกังานพิมพ ระดับ ส 3    
  36. นางวัลยา  กงลอม  พนกังานพิมพ ระดับ ส 3 
  37. นางวิภา  สังหาร  พนกังานพิมพ ระดับ ส 3 
  38. นายเอกชัย  มูลแกน  พนกังานธุรการ ระดับ ส 3 
  39. นายดนัย  จารุชาต  พนกังานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ 2 
  40. นายธนพร  แข็งขยัน  พนกังานขับรถยนต  ระดับ ส 2 
  41. นายพีระพงศ  กรมทอง พนกังานขับรถยนต ระดับ 2 
  42. นายสมบัติ  บัตรมาก  พนกังานขับรถยนต ระดับ ส 2 
  43. นายชาตรี  จาดเรือง  พนกังานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ บ 2 
  44. นายชุติเดช ออนอยู  พนกังานขับรถยนต ระดับ ส 2 
  45. นายไพร  สังขง้ิว  พนกังานท่ัวไป ระดับ บ 2 
  46. นายกิตต ิ แดงเรือ  พนกังานขับรถยนต ระดับ ส 2 
  47. นางวรนุช  เรือนคํา  นักวิชาการสหกรณ 
  48. นางสาวนิภา  ชาญวิกรัย นักวิชาการสหกรณ 
  49. นางสาวนภัทร  กอนอาทร นักวิชาการสหกรณ 
  50. นางสาวสาวิตรี  นาคงาม นักวิชาการสหกรณ 
  51. นางวันเพ็ญ  กอนคํา  นักวิชาการสหกรณ  
  52. นางสาวปุญยรัตน  คําใส เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ 
  53. นางสาวจีราวรรณ  ตรงนิติธรรม  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ 
  54. นางเสาวณีย  อาจหยุด เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ 
  55. นางวันทนา  เงินคํา  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ 
  56. นางเปมกิา  มันทากาศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
  57. นางสาวคุณนอง  มอญเมือง นักวิชาการมาตรฐานสินคา 
  58. นายเชลงศักดิ ์ พาทอง นิติกร 
  59. นางพัชรีวรรณ  คําเบา เจาพนักงานธุรการ 
  60. นางสาวพัชรินทร  ดามา เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

          ผูไม... 
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ผูไมมาประชุม 
 1. นางนิภาพร  คํามงคล  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ ลาคลอด 
 2. นายบํารุง  โยกเกณฑ  พนกังานขับรถยนต ระดับ ส 2  ปฏิบัติงานในสวนของนิคมสหกรณ 
 3. นางพาณี  คําอาย  พนกังานเก็บเอกสาร ระดับ บ 2 ปฏิบัติงานในสวนของนิคมสหกรณ 
 4. นางสาวพรพิมพ  อินทะยศ พนกังานพิมพ ระดับ ส 3  ปฏิบัติงานในสวนของนิคมสหกรณ 
 5. นางศิริลักษณ  จาดเรือง พนกังานสถานที ระดับ บ 2 ปฏิบัติงานในสวนของนิคมสหกรณ 
 6. นางวารี  สังขบัวแกว  พนกังานเก็บเอกสาร ระดับ บ 2 ปฏิบัติงานในสวนของนิคมสหกรณ 
 7. นางวงเดือน  ศรีวิราช  พนกังานพิมพ ระดับ ส 2  ปฏิบัติงานในสวนของนิคมสหกรณ 
 8. นางวิไลลักษณ  เหมะปทมะ พนกังานพิมพ ระดับ ส 3  ปฏิบัติงานในสวนของนิคมสหกรณ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชมุทราบ 
  1.1 เรื่อง การประชมุคณะกรมการจังหวัดอุตรดิตถและหัวหนาสวนราชการประจํา 
  ประธานแจงในท่ีประชมุรับทราบ  จังหวัดอุตรดิตถ  ไดแจงเวียนรายงานการประชุมใหทางเว็บไซร  
สํานกังานจังหวัดอุตรดิตถ 
มติท่ีประชมุ รับทราบ  
 

  1.2 เรื่อง  ขอเชญิชวนบริจาคสมทบเพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนตเปนรางวัลมจัฉากาชาด 
  ประธานแจงในที่ประชุมรับทราบ  จังหวัดอุตรดิตถ  ไดกําหนดจัดงานพระยาพิชัยดาบดหักและงาน
กาชาดจังหวัดอุตรดิตถ ประจําป 2561 ข้ึน ระหวางในวันท่ี 7 - 16 มกราคม 2561 ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบ
หัก ในการจัดงานคร้ังนี้เหลากาชาดจังหัดอุตรดิตถ ไดออกรานกาชาดข้ึนภายในงานดังกลาวเพ่ือรณรงคหาทุนในการดําเนิน
กิจกรรม สาธารณกุศล         การชวยเหลอืผูยากไร ผูประสบภัย ผูพิการ ผูปวย และผูดอยโอกาส ในทุกพ้ืนท่ีของจังหวัด
อุตรดิตถ จึงขอรับการสนับสนนุจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน ผูมีจิตรศรัทธาทุก  ๆทาน ไดรมบริจาคเงินหรือสิ่งของตางๆ  
เพ่ือใชเปนรางวัลมัจฉากาชาดและรางวัลสลากกาชาด โดยกําหนดจัดงานวันรวมนํ้าใจใหกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ ในวันท่ี 7 
ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ บริเวณจวนผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ 
มติท่ีประชมุ รับทราบ  

 
 ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชมุคร้ังท่ีแลว  
  การประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ประจําเดือนธันวาคม ครั้งที ่12/2560  
ประจําเดือนธันวาคม ครั้งท่ี 12/2560วันพธุท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ณ หองประชมุ 
สาํนกังานสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ 
  ประธานไดแจงใหทุกคนไดเขาไปตรวจรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว   ไดจดบันทึกและนําข้ึน
เว็บไซตของหนวยงานแลว หากท่ีประชุมทานใดประสงคจะแกไขใหแจงฝายบริหารท่ัวไป ทราบเพ่ือดําเนินการตอไป 
มติท่ีประชมุ รับรอง 
 



 
 

ระเบยีบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง ทราบ/พจิารณา/การติดตามผลการปฏิบัติงาน  
 3.1 ฝายบริหารท่ัวไป 
  3.1.๑ เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายการดําเนนิการจัดการเรียนการสอนแบบ CPD Unit School 
  นายประคอง งามสริิศักด์ิ แจงใหท่ีรับทราบกรมสงเสริมสหกรณ ไดมีนโยบายการดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนแบบ CPD Unit School แผนการขับเคลื่อนนโยบายฯ เพ่ือใหการจัดการเรียนสอนภายรูป CPD Unit 
School ของหนวยงานภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ไดใหแนวทางการจัดทํา CPD Unit School ไวดังน้ี 
  1. ระดมความคิดของคนในหนวยงานกําหนดเร่ืองท่ีตองรู และจัดทําแผนการเรียนการสอน 
  2. คนหาบุคคลในหนวยงาน ท่ีมคีวามรูความสามารถและทักษะท่ีจําเปนในเร่ืองน้ันๆ เพ่ือถายทอด
ความรูแกบุคคลในหนวยงาน 
  3. เปนการถายทอดความรูและซอมการปฏิบัติ 
  4. ไมกระทบกับเวลาทํางานและใหเวลาในการเรียนการสอนไมมาก 
  5. ไมใชงบประมาณหรือใชไดประหยัด 
  6. สามารถดําเนินการไดทุกระดับ  
  วัตถุประสงค 
  1. จัดการเรียนการสอนในหนวยงานเพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถ และเตรียมความพรอมบุคคลากร
ทุกระดับใหบุคคลสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจไดอยางประสิทธิภาพ 
  2. สรางเครือขายและวัฒนาธรรมเรียนรูแกบุคคลกรมสงเสริมสหกรณในทุกระดับและทุกหนวยงานใน
สังกัด 
  3.1.2 เรื่อง โครงฝกอบรม หลกัสูตร นกับริหารการสหกรณระดับกลาง รุนที ่5 และ รุนที่ 6 
  กรมสงเสริมสหกรณ ไดจัดโครงการฝกอบรมหลักสตูร นักบริหารการสหกรณระดับกลาง รุนท่ี 5 
และ รุนท่ี 6 ใหแกขาราชการ กรมสงเสริมสหกรณ ที่ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และประเภท
ท่ัวไป ระดับอาวุโส ท่ียังไมไดรับการคัดเลอืกใหเขารับการอบรมหลักสูตร  นกับริหาร การพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ ระดับกลางของสถาบันเกษตรสถาบันเกษตราธิการ และหลักสตูร นักบริหารการสหกรณ  ระดับกลาง     
ของกรมสงเสริมสหกรณ  ผูท่ีไดรับการคัดเลอืกขาราชการในหนวยงาน   จํานวน 3 คน โดยมคีุณสมบัติตาม
หลกัเกณฑ   ท่ีกําหนด ดังน้ี 1. เปนขาราชการกรมสงเสริมสหกรณท่ีดํารงตําแหนง ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญ
การ หรือประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส มาไมนอย 3 ป  
  2. ไมเคยผานการอบรมหลักสตูร นกับริหารการสหกรณระดับกลาง ของกรมสงเสริมสหกรณ และ
ของสถาบันสถาบันเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
  โดยรายช่ือไปท่ีสาํนกัพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ ภายในวันท่ี 6 ธันวาคม 2560 
มติท่ีประชมุ รับรอง 



 
 

3.1.3 เร่ือง... 
  3.1.3 เรื่อง การเบกิจายงบประมาณสํานักงานสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ 
   นายวินยั จันทรทับทอง นกัวิชาการสหกรณปฏิบัติการ แจงใหท่ีประชมุทราบ  
(ไดรายงานดวยเอกสารหากสงสัยขอใหซักถาม) 
มติท่ีประชมุ รับทราบ  
 3.2 กลุมจัดต้ังและสงเสริมสหกรณ 

  3.2.1 เรื่อง ขอเชิญรวมกิจกรรมสรางฝายชะลอน้ํา ตามโครงการ สหกรณไทยรวมใจรักษน้ํา 
เพื่อพอของแผนดิน 
  สํานกังานสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ  และรวมกับสหกรณ/กลุมเกษตรกร ไดจัดกิจกรรมสรางฝาย
ชะลอนํ้า ตามโครงการสหกรณไทยรวมใจรักษนํ้า เพ่ือพอของแผนดิน ณ ตําบลฝายหลวง อําลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ ในพิธีเปดจะจัดข้ึนในวันท่ี 16 ธันวาคม 2560 โดยมีทานนายอําเภอลับแล เปนประธานในพิธีเปด  
จึงเรียนเชิญขาราการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ของสํานกังานสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ เขารวมพิธีใน
คร้ังน้ีดวย 

 3.3 กลุมสงเสริมและพฒันาธุรกิจสหกรณ 
-ไมม-ี 

 3.4 กลุมสงเสริมและพฒันาการบริหารการจัดการสหกรณ 
  3.4.1 เรื่อง ซักซอมการปฏิบัติตามเงือนไขสัญญากูยืมเงนิกองทุนพฒันาสหกรณ 
  กรมสงเสริมสหกรณ กองทุนพัฒนาสหกรณ ไดสนบัสนนุเงินทุนพัฒนาหมนุเงินเวียนใหสหกรณใน
อัตราดอกเบี้ยตํ่ากวาสถาบันการเงิน เพ่ือใหการใชเงินกองทุนฯ ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยสหกรณมคีวามม่ังคง 
เข็มแข็งหมุนเวียนนําไปดําเนินธุรกิจบริการสมาชิก  โดยเฉพาะอยางยิ่งสหกรณภาคการเกษตรเกษตรซ่ึงเปน
สหกรณท่ีกูเงินกองทุนฯ  มากที่สุด  จึงจําเปนท่ีจะตองมเีงินทุนนําไปตอยอกธุรกิจใหเกิดคามตอเน่ืองตาม
เจตนารมณ ของกองทุนพัฒนาสหกรณ  
 

 ๓.๕ กลุมตรวจการสหกรณ 
- ไมม ี- 

  
 3.6 นคิมสหกรณพชิัย 

- ไมม-ี 
 
 3.๗ นคิมสหกรณฟากทา 

- ไมม-ี 
 

 3.๘ กลุมสงเสริมสหกรณ 1 
- ไมม-ี 



 3.๙ กลุมสงเสริมสหกรณ 2 
- ไมม-ี 

 
 3.๑๐ กลุมสงเสริมสหกรณ 3 

- ไมม-ี 
 

 3.1๑ กลุมสงเสริมสหกรณ 4 
 - ไมมี- 

 3.1๒ ลกูจางประจํา 
- ไมม-ี 

  ๓.๑๓ พนกังานราชการ 
- ไมม-ี 

  
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อื่นๆ 
   4.1 เรื่อง กําหนดการประชุมขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการของ
สาํนกังานสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ ประจําเดือนมกราคม ครั้งท่ี 1/2561   
กําหนดการประชุมประจําเดือนมกราคม 2561 คร้ังที ่1/2561 วันพุธท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2561 
 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสาํนักงานสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ 
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว โดยพรอมเพรียงกัน 
เลิกประชมุ ๑๒.00 น. 

           ผูบันทึกรายการประชมุ 
                (นางพชัรีวรรณ คําเบา) 
          เจาพนกังานธุรการ 
 
           ผูตรวจรายงานประชุม 
       (นายวินยั จันทรทับทอง) 
            นกัวิชาการสหกรณชาํนาญการ 
 
                         ประธานในท่ีประชมุ 
                         (นายถาพร  ณ นคร) 
       สหกรณจังหวัดอุตรดิตถ 
 
 
 
 



 


