รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และ ลูกจ้างประจา
ประจาเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 5/2563
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
เริ่มประชุม 09.30 น.
1. นายกรกฎ ชยุตรารัตน์
2. นายประคอง งามสิริศักดิ์
3. นางอริษา วีระวงศ์
4. นายปฏิวัติ แสงวิจิตร
5. นายธีระพงษ์ ใจใหญ่
6. นางสาวเนาวรัตน์ เรืองศรี
7. นายพัลลภ ขันมณี
8. นางกนกวรรณ ทองตัน
9. นายจิรัฎรฐ์ ต๊ะศรีเรือน
10. นายสมเกียรติ ศรีสุข
11. นางสาวมนัสนันท์ จันทะบุรี
12. นายกฤติพงศ์ บุญเรือง
13. นายดิษพงศ์ ปัญญมา
14. นายเมษา จิณวงศ์
15. นายเรืองศักดิ์ กงล้อม
16. นายทรงกลด เอมเกตุ
17. นายเดช บุญคมรัตน์
18. นายกัมพล เมฆอากาศ
19. นายมิตร ทองชัย
20. นายสวัสดิ์ ทองศรี
21. นางสาวจุฑารัตน์ จันทะวงศ์
22. นายศิโรทัย ขาคง
23. นายนรเศรษฐ์ เขียวษา
24. นางจิตภา ร่มเย็น
25. นางสมชาย แจงกลาง
26. นายวินัย จันทร์ทับทอง
27. นางกัญญาวีร์ ชาญวิกรัย
28. นายชคัตตรัย ปัตถานัง
29. ว่าที่ ร.ต.ปิยะวิทย์ สุขเกษม
30. นายสุชาติ ธรรมศาสตร์

สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
นักจัดการงานทั่วชานาญการ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชานาญงาน
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ

31. นางอนุตรา ทองหาร
32. นางเปมิกา มันทากาศ
33. นางสาวพัชรินทร์ ดามา
34. นางพัชรีวรรณ คาเบ้า
35. นางสาวนภัทธ ก้อนอาทร
36. นางสาวคุณน้อง มอญเมือง
37. นางสาวสาวิตรี นาคงาม
39. นางวันเพ็ญ ก้อนคา
40. นางสาวจีราวรรณ ตรงนิติธรรม
41. นางเสาวณีย์ อาจหยุด
42. นางสาวปุญรัตน์ คาใส

นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการสหกรณ์
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
นักวิชาการสหกรณ์
นักวิชาการสหกรณ์
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

-2ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
การรับรองรายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา
ประจาเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 4/2563 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สานักงาน
สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมฯ และได้แจ้งเวียนให้ทราบทางเว็บไซต์ของสานักงานสหกรณ์จังหวัด
อุตรดิตถ์
มติ ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงาน
3.1 เรื่อง โครงการนาลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร (กพส.)
นายจิรัฎรฐ์ ต๊ะศรีเรือน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ได้จัด ทาโครงการนาลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพ วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ลูกหลาน
สมาชิกสหกรณ์ หรือบุ คคลทั่วไปกลั บ มาทาอาชีพเกษตรกรรมในบ้านเกิดตนเอง และให้ส หกรณ์การเกษตรเป็น
ศูน ย์ กลางในอาชีพเกษตรที่มั่น คง และมีการบริการจัดการครบวงจรตั้งแต่การผลิ ตจนถึงการจัดหาช่องทางการ
จาหน่าย รวมทั้งสามารถยกระดับสหกรณ์ให้เป็นที่พึ่งของสมาชิกอย่างแท้จริง ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้สนใจเดิม
เข้าร่วม 13 ราย มีสหกรณ์ 6 แห่ง ได้แก่
1. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จากัด
2. สหกรณ์การเกษตรพิชัย จากัด
3. สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จากัด
4.สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน จากัด
5. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองกอก
6.สหกรณ์การเกษตรบ้านโคก จากัด
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้มีการลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมผู้เข้าร่วมโครงการฯ และมีการประชุม ผ่านระบบ
Application Zoom
มติ ประชุมรับทราบ
3.2 เรื่อง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ประจาปี 2563/2564 (กจส.)
นายธีระพงษ์ ใจใหญ่ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ สานักงานสหกรณ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดส่งรายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย ได้แก่ ประเภทสหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์
การเกษตรลาน้าน่าน จากัด สหกรณ์ผู้ใช้น้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าท้ายวัดพญาปันแดน จากัด สหกรณ์นอกภาค คือ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จากัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ คือ สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์คอรุม จากัด
มติ ประชุมรับทราบ
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3.3 เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชาระของสมาชิกสหกรณ์ (กจส.)
นายปฏิ วั ติ แสงวิ จิ ต ร นั ก วิ ช าการสหกรณ์ ช านาญการพิ เ ศษ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แจ้ง สานักงานสหกรณ์จังหวัด ให้ดาเนินตามขั้นตอนการปฏิบัติและติดตาม
ความก้าวหน้าการดาเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชาระของสมาชิกสหกรณ์ และรายงานผลการดาเนินการและปัญหา
อุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชาระของสมาชิกสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ
จานวน 6 แห่ง ได้แก่
1.สหกรณ์การเกษตรฟากท่า จากัด
2. สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ลาน้าน่าน จากัด
3. สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จากัด
4. สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์อุตรดิตถ์ จากัด
5. สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน จากัด
6. สหกรณ์การเกษตรบ้านโคก จากัด
มติ ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
4.1 เรื่อง การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฝบท.)
นางสางอริษา สุวรรณรอด นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ในที่ประชุมรับทราบ
จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ ให้ ส านั ก งานสหกรณ์ จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยให้ดาเนินการตาม
แบบฟอร์มดังนี้
1. การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561-2565)
2. การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดส่งให้สานักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใน 20 สิงหาคม 2563
มติ ประชุมรับทราบ
4.2 เรื่อง การจัดการความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฝบท.)
นางสางอริ ษ า สุ ว รรณรอด นั ก วิ ช าการสหกรณ์ ป ฏิ บั ติ ก าร แจ้ ง ให้ ใ นที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.25602564 เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและ สมรรถนะ ทางด้านการสหกรณ์
เป้าประสงค์ 3.2 : มีระบบการจัดการความรู้และส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการ เรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง โครงการสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตัวชี้วัด (KPls) 3.2.1 : จานวนองค์ความรู้หลักของระดับ กรม อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ และ
ตัวชี้วัด (KPls) 3.2.2 : ร้อยละ 80 บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านระบบ KMS
มติ ประชุมรับทราบ

-44.3 เรื่อง รณรงค์ส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง (ฝบท.)
นายประคอง งามสิ ริ ศั ก ดิ์ นั ก จั ด การงานทั่ ว ช านาญการ แจ้ ง ให้ ใ นที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 รับทราบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้า
ไทย หรือผ้าพื้นเมือง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอเชิญชวนบุคลากรสานักงาน
สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ สนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสาน รักษาและต่อยอดวัฒธรรมการ
แต่งกายและสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน
มติ ประชุมรับทราบ
4.4 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ (ฝบท.)
นางสางอริษา สุวรรณรอด นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ในที่ประชุมรับทราบ
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มติ ประชุมรับทราบ

-64.5 เรื่อง การส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กจส.)
นายธีระพงษ์ ใจใหญ่ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ได้ดาเนินโครงการต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอาเภอการ
สนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เงินกองทุนต่างๆ การสร้างเกษตรกรสมาชิกรุ่นใหม่กลับสู่ชุมชน เพื่อให้สหกรณ์ได้
มีบ ทบาทในการพัฒ นาเศรษฐกิจ ฐานรากชุมชน สั งคม ให้ มีความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่ น กรมส่ งเสริมสหกรณ์ จึง
เห็นสมควรส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยได้จัดทาแผนทางการส่งเสริมเกษตรกร
เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และรายงานให้กับกรมฯ ทราบเป็นรายไตรมาส โดยจัดส่งครั้งที่ 1 ภายวันที่ 5
สิงหาคม 2563 และครั้งต่อไปภายในวันที่ 5 ของทุกไตรมาส
มติ ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง อื่นๆ
6.1 เรื่อง กาหนดการประชุมข้าราชการพนักงานราชการ และลูกจ้างประจา ของสานักงาน
สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 6/2563
ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ในประชุมรับทราบ กาหนดการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างประจา ของสานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 6/2563
ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคมคม 2563 ณ ห้องประชุม สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
มติประชุมรับทราบ
เลิกประชุม 12.30
ผู้บันทึกรายการประชุม
(นางพัชรีวรรณ คาเบ้า)
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ตรวจรายงานประชุม
(นายประคอง งามสิริศักดิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ประธานในที่ประชุม
(นายกรกฎ ชยุตรารัตน์)
สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

