รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2562
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายนิยม ผลินธรสิริ
สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
2. นายประคอง งามสิริศักดิ์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
3. นายวินัย จันทร์ทับทอง
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
4. นายปฏิวัติ แสงวิจิตร
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
5. นายธีระพงษ์ ใจใหญ่
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
6. นางสาวสุชานันท์ สมบูรณ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
7. นายสมศักดิ์ ปานดอนไพร
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
8. นายจิรัฏฐ์ ต๊ะศรีเรือน
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
9. นายสมเกียรติ ศรีสุข
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
10. นางสาววัชรี โพธิ์ทรัพย์
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
11. นางสาวมนัสนันท์ จันทะบุรี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
12. นายสมภพ ประหลาดเนตร นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
13. นายกฤติพงษ์ บุญเรือง
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
14. นายทรงกลด เอมเกตุ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชานาญงาน
15. นางสาวเนาวรัตน์ เรืองศรี นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
16. นายมิตร ทองชัย
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
17. นายสวัสดิ์ ทองศรี
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
18. นางสาวจุฑารัตน์ จันทะวงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
19. นายสุชาติ ธรรมศาสตร์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
20. นายศิโรทัย ขาคง
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
21. นางจิตภา ร่มเย็น
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
22. นายสมบัติ เนียมท้วม
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
23. นางกัญญาวีร์ ชาญวิกรัย นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
24. นายชคัตตรัย ปัตถานัง
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
25. นางอนุตรา ทองหาร
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
26. นายเอกชัย มูลแก่น
พนักงานธุรการ ส 3
27. นายชูศักดิ์ ทาอ่อน
พนักงานพิมพ์ ส 3
28. นางวัลยา กงล้อม
พนักงานพิมพ์ ส 4
29. นางวิภา สังหาร
พนักงานพิมพ์ ส 4

-230. นางกลอยใจ จึงวานิช
พนักงานเก็บเอกสาร บ 2
31. นายชาตรี จาดเรือง
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2
32. นายบรรพรต กลิ่นแก้ว
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
33. นายธนพร แข็งขยัน
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
34. นายสมบัติ บัตรมาก
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
35. นายพีระพงศ์ กรงทอง
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
36. นายกิตติ แดงเรือ
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
37. นายไพร สังข์งิ้ว
พนักงานทั่วไป บ 2
38. นางเปมิกา มันทากาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
39. นางสาวพัชรินทร์ ดามา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
40. นางพัชรีวรรณ คาเบ้า
เจ้าพนักงานธุรการ
41. นางวรนุช เรือนคา
นักวิชาการสหกรณ์
42. นางสาวนภัทร ก้อนอาทร นักวิชาการสหกรณ์
43. นางสาวคุณน้อง มอญเมือง นักวิชาการสหกรณ์
44. นายเชลงศักดิ์ พาทอง
นิติกร
45. นางสาวธมนวรรณ อรทัย นักวิชาการสหกรณ์
46. นางสาวนิภา ชาญวิกรัย
นักวิชาการสหกรณ์
47. นางสาวสาวิตรี นาคงาม
นักวิชาการสหกรณ์
48. นางวันเพ็ญ ก้อนคา
นักวิชาการสหกรณ์
49. นางสาวจีราวรรณ ตรงนิติธรรม เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
50. นางเสาวณีย์ อาจหยุด
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
51. นางสาวปุญยรัตน์ คาใส
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นายปฏิวัติ แสงวิจิตร
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
2. นายเรืองศักดิ์ กงล้อม
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
3. นายเดช บุญคมรัตน์
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
4. ว่าที่ ร.ต.ปิยะวิทย์ สุขเกษม เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
5. นางวิไลลักษณ์ เหมะปัทมะ พนักงานพิมพ์ ส 4
6. นางวงเดือน ศรีวิราช
พนักงานพิมพ์ ส 4
7. นายบารุง โยกเกณฑ์
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
8. นางพาณี ชัยกันทะ
พนักงานเก็บเอกสาร บ 2
9. นางสาวพรพิมพ์ อินทะยศ พนักงานพิมพ์ ส 4

-3เริ่มประชุม 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดอุตรดิตถ์และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดฯ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ นายนิยม ผลินธรสิริ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบหมายให้
นายสมเกียรติ ศรีสุข เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุตรดิตถ์และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดอุตรดิตถ์
ครั้งที่ 3/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยสานักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมฯ และได้แจ้งเวียนให้ทราบทางเว็บไซต์ของจังหวัด
www.uttaradit.go.th
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
การรับรองรายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ ประจาเดือนเมษายน
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ประธานได้แจ้งให้ทุกคนได้เข้าไปตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ได้จดบันทึกและนาขึ้นเว็บไซต์ของ
หน่วยงานแล้วหากที่ประชุมท่านใดประสงค์จะแก้ไขให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไป ทราบเพื่อดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุมรับรอง
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงานครั้งที่แล้ว
3.1 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ฝบท.)
นายวินัย จันทร์ทับทอง นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ได้รายงานด้วย
เอกสารหากสงสัยขอให้ซักถาม)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 เรื่อง กาหนดการจัดงานประเพณีสรงน้าพระ รดน้าขอพอผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 (ฝบท.)
นายประคอง งามสิริศักดิ์ นักวิชาการจัดการงานทั่วไปชานาญการ แจ้งในที่ประชุมรับทราบ
จั งหวัดอุตรดิตถ์ กาหนดจั ดงาน ประเพณีส รงน้าพระ รดน้าขอพรผู้ ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เนื่องในเทศกาล
สงกรานต์ ปี 2562 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยที่สืบทอดกันมาตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยกาหนดจัดงาน
ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
พนักงานราชการ เข้าร่วมงานฯ
มติที่ประชุม รับทราบ

- 44.2 เรื่อง กาหนดจัดงานในวันผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี 2562 (ฝบท.)
นายประคอง งามสิริศักดิ์ นักวิชาการจัดการงานทั่วไปชานาญการ แจ้งในที่ประชุมรับทราบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กาหนดจัดงานวันผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี 2562 ในวันที่ 18 เมษายน
2562 ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์ประสานราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ และห้องประชุม 126
อาคาร 1
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 เรื่อง โครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสถาบันเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ให้แก่เกษตรกร (กบส.)
นายสมเกี ย รติ ศรี สุ ข นั ก วิ ช าการสหกรณ์ ช านาญการ แจ้ ง ในที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ
สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กาหนดโครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ย ผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลด
ต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตร เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจในประโยชน์ของการใช้
ปุ๋ยผสมใช้เองโดยผ่านกลไกของขบวนการสหกรณ์และขยายผลให้แก่ส มาชิก นาไปสู่การเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายได้
โดยกาหนดวันดังนี้
1. วันที่ 25 เมษายน 2562 จัดอบรมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จากัด เป้าหมายจานวน
100 ราย และสหกรณ์ผู้ใช้น้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จากัด เป้าหมายจานวน 30 ราย ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารสวนตาบลบ้าหม้อ ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
2. วันที่ 26 เมษายน 2562 จัดอบรมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองลั บแล จากัด เป้าหมาย
จานวน 30 ราย ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จากัด ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
3. วันที่ 29 เมษายน 2562 จัดอบรมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรตาบลท่าแฝก จากัด เป้าหมาย
30 ราย ณ ที่ทาการสหกรณ์การเกษตรตาบลทาแฝก จากัด ต.ท่าแฝก อ.น้าปาด จ.อุตรดิตถ์
4. วันที่ 30 เมษายน 2562 จัดอบรมสมาชิกสหกรณ์นิคมฟากท่า จากัด เป้าหมาย 50 ราย ณ
ห้องประชุมนิคมสหกรณ์ฟากท่า ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.4 เรื่อง แจ้งเตือนหนี้สหกรณ์ที่ถึงกาหนดชาระ (เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์) (กบส.)
นายสมเกียรติ ศรีสุข นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ แจ้งในที่ประชุมรับทราบ
ลาดับ
1
2
3
4

รายชื่อ
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์คลองนาพง จากัด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งอุตรดิตถ์ จากัด
สหกรณ์การเกษตรบ้านฝาย จากัด
สหกรณ์การเกษตรบ้านโคน จากัด

มติที่ประชุม รับทราบ

จานวนเงิน
1,000,000
5,000,000
1,500,000
2,000,000

กาหนดชาระ
31 พ.ค.2562
31 พ.ค.2562
31 พ.ค.2562
31 พ.ค.2562

-54.5 เรื่อง สรุปการเบิกจ่ายเงินงวด/สัญญาซื้อขายของสหกรณ์ที่ไ ด้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ 2561 (งบกลางปี) (กพส.)
นายจิรัฏฐ์ ต๊ะศรีเรือน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งในที่ประชุมรับทราบ
สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้พิจารณาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เบิกเงินอุดหนุน
สหกรณ์การเกษตรน้าปาด จากัด ได้ดาเนินการจัดส่งเอกสารและได้เบิกเงินไป 40%
สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จากัด ได้ดาเนินการจัดส่งเอกสารและได้เบิกเงินไป 40%
สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จากัด ได้ดาเนินการจัดส่งเอกสารและได้เบิกเงินไป 40%
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง เพื่อพิจารณา
-

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง อื่นๆ
6.1 เรื่อง กาหนดการประชุมข้าราชการลูกจ้างประจาและพนักงานราชการ
ของสานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2562
กาหนดการประชุมประจาเดือน พฤษภาคม ครั้งที่ 5/2562 วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม
พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
มติที่ประชุมรับทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
เลิกประชุม 12.30 น.
พัชรีวรรณ คาเบ้า
ผู้บันทึกรายการประชุม
(นางพัชรีวรรณ คาเบ้า)
เจ้าพนักงานธุรการ

ประคอง งามสิริศักดิ์ ผู้ตรวจรายงานประชุม
(นายประคอง งามสิริศักดิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

นิยม ผลินธรสิริ
ประธานในที่ประชุม
(นายนิยม ผลินธรสิริ)
สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

