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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  การรับรองรายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ  และลูกจ้างประจ า  
 ประจ าเดือนมิถุนายน  ครั้งที่ 4/2563 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมฯ และได้แจ้งเวียนให้ทราบทางเว็บไซต์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด
อุตรดิตถ์   
มติ ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
  3.1 เรื่อง โครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร (กพส.) 
  นายจิรัฎรฐ์  ต๊ะศรีเรือน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ได้จัดท าโครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพ วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนให้ลูกหลาน
สมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลทั่วไปกลับมาท าอาชีพเกษตรกรรมในบ้านเกิดตนเอง และให้สหกรณ์การเกษตรเป็น
ศูนย์กลางในอาชีพเกษตรที่มั่นคง และมีการบริการจัดการครบวงจรตั้งแต่การผลิตจนถึงการจัดหาช่องทางการ
จ าหน่าย รวมทั้งสามารถยกระดับสหกรณ์ให้เป็นที่พ่ึงของสมาชิกอย่างแท้จริง ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้สนใจเดิม
เข้าร่วม 13 ราย มีสหกรณ์ 6 แห่ง ได้แก่  
  1. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จ ากัด  
  2. สหกรณ์การเกษตรพิชัย จ ากัด  
  3. สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จ ากัด          
  4.สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน จ ากัด  
  5. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองกอก  
  6.สหกรณ์การเกษตรบ้านโคก จ ากัด 
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้มีการลงพ้ืนที่ ตรวจเยี่ยมผู้เข้าร่วมโครงการฯ และมีการประชุมผ่านระบบ 
Application Zoom  
มติ ประชุมรับทราบ 
  3.2 เรื่อง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ประจ าปี 2563/2564 (กจส.) 
  นายธีระพงษ์ ใจใหญ่ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดส่งรายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย ได้แก่ ประเภทสหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์
การเกษตรล าน้ าน่าน จ ากัด สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าท้ายวัดพญาปันแดน จ ากัด สหกรณ์นอกภาค คือ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ คือ สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์คอรุม จ ากัด 
มติ ประชุมรับทราบ 
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  3.3 เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระของสมาชิกสหกรณ์ (กจส.) 
  นายปฏิวัติ  แสงวิจิตร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ                
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แจ้ง ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ให้ด าเนินตามขั้นตอนการปฏิบัติและติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระของสมาชิกสหกรณ์ และรายงานผลการด าเนินการและปัญหา
อุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระของสมาชิกสหกรณ์ ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 6 แห่ง ได้แก่        
  1.สหกรณ์การเกษตรฟากท่า จ ากัด  
  2. สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ล าน้ าน่าน จ ากัด  
  3. สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จ ากัด  
  4. สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์อุตรดิตถ์ จ ากัด  
  5. สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน จ ากัด  
  6. สหกรณ์การเกษตรบ้านโคก จ ากัด 
มติ ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
  4.1 เรื่อง การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน  
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฝบท.) 

นางสางอริษา  สุวรรณรอด นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ในที่ประชุมรับทราบ  
  จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด        
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยให้ด าเนินการตาม
แบบฟอร์มดังนี้ 

1. การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561-2565) 
  2. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จัดส่งให้ส านักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใน 20 สิงหาคม 2563 
มติ ประชุมรับทราบ 
  4.2 เรื่อง การจัดการความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฝบท.)  
  นางสางอริษา  สุวรรณรอด นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ในที่ประชุมรับทราบ             
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-
2564 เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ 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 : จ านวนองค์ความรู้หลักของระดับกรม อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ และ
ตัวชี้วัด    (KPls) 3.2.2 : ร้อยละ 80  บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านระบบ KMS  
มติ ประชุมรับทราบ 
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  4.3 เรื่อง รณรงค์ส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง (ฝบท.) 
  นายประคอง  งามสิริศักดิ์  นักจัดการงานทั่วช านาญการ แจ้งให้ในที่ประชุมรับทราบ                    
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 รับทราบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้า
ไทย หรือผ้าพ้ืนเมือง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอเชิญชวนบุคลากรส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ ์สนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสาน รักษาและต่อยอดวัฒธรรมการ 
แต่งกายและสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าทอพ้ืนเมืองของจังหวัดอุตรดิตถ์เพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
มติ ประชุมรับทราบ 
  4.4 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ (ฝบท.) 
  นางสางอริษา  สุวรรณรอด นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ในที่ประชุมรับทราบ 
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มติ ประชุมรับทราบ 
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  4.5 เรื่อง การส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กจส.) 
  นายธีระพงษ์ ใจใหญ่ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ กรมส่งเสริม
สหกรณ์  ได้ด าเนินโครงการต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอการ
สนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เงินกองทุนต่างๆ การสร้างเกษตรกรสมาชิกรุ่นใหม่กลับสู่ชุมชน เพ่ือให้สหกรณ์ได้
มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากชุมชน สังคม ให้มีความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึง
เห็นสมควรส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยได้จัดท าแผนทางการส่งเสริมเกษตรกร
เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และรายงานให้กับกรมฯ ทราบเป็นรายไตรมาส โดยจัดส่งครั้งที่ 1 ภายวันที่ 5 
สิงหาคม 2563 และครั้งต่อไปภายในวันที่ 5 ของทุกไตรมาส 
มติ ประชุมรับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

- ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ 
  6.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมข้าราชการพนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า ของส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 6/2563 
  ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ในประชุมรับทราบ ก าหนดการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างประจ า ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 6/2563  
ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคมคม 2563 ณ ห้องประชุม ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
มติประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุม 12.30 
         ผู้บันทึกรายการประชุม 
                (นางพัชรีวรรณ ค าเบ้า) 
          เจ้าพนักงานธุรการ 
 
         ผู้ตรวจรายงานประชุม 
      (นายประคอง งามสิริศักดิ์) 
            นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
 
         ประธานในที่ประชุม 
                  (นายกรกฎ ชยุตรารัตน์) 
         สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
 


