รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2562
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมศักดิ์ ปานดอนไพร
ตาแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
2. นายปฏิวัติ แสงวิจิตร
ตาแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
3. นายสมเกียรติ ศรีสุข
ตาแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
4. นายเรืองศักดิ์ กงล้อม
ตาแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
5. นายเดช บุญคมรัตน์
ตาแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
6. นายประคอง งามสิริศักดิ์
ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
7. นายธีระพงษ์ ใจใหญ่
ตาแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
8. นางกนกวรรณ ทองตัน
ตาแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
9. นางสาววัชรี โพธิ์ทรัพย์
ตาแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
10. นายสมภพ ประหลาดเนตร
ตาแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
11. นายกฤตพงษ์ บุญเรือง
ตาแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
12. นางสาวเนาวรัตน์ เรืองศรี
ตาแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
13. นายมิตร ทองชัย
ตาแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
14. นางสาวจุฑารัตน์ จันทะวงศ์
ตาแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
15. นายสุชาติ ธรรมศาสตร์
ตาแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
16. นายศิโรทัย ขาคง
ตาแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
17. นายสมชาย แจงกลาง
ตาแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
18. นางกัญญาวีร์ ชาญวิกรัย
ตาแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
19. นายจิรัฏฐ์ต๊ะศรีเรือน
ตาแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
20. นางสาวมนัสนันท์ จันทะบุรี
ตาแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
21. นายนรเศรษฐ์เขียวษา
ตาแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
22. นางจิตภา ร่มเย็ม
ตาแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
23. นายกัมพล เมฆอากาศ
ตาแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
24. นายชคัตตรัย ปัตภานัง
ตาแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
25.นางสาวอริษา สุวรรณรอด
ตาแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
26. นายทรงกลด เอมเกตุ
ตาแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชานาญงาน
27.นายเอกชัย มูลแก่น
ตาแหน่งพนักงานธุรการ ส 3
27. นาง...

-2ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4
ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3
ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4
ตาแหน่งพนักงานเก็บเอกสารทั่วไป บ 2
ตาแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2
ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2
ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2
ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2
ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2
ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2
ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2
ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตาแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
ตาแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
ตาแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
ตาแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
ตาแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
ตาแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
ตาแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
ตาแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
ตาแหน่งนักวิชาการมาตรฐานสินค้า
ตาแหน่งนิติกร
ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ตาแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ตาแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

28. นางวัลยา กงล้อม
29. นายชูศักดิ์ ทาอ่อน
30. นางวิภา สังหาร
31. นางกลอยใจ จึงวานิช
32. นายชาตรี จาดเรือง
33. นายบรรพรต กลิ่นแก้ว
34. นายธนพร แข็งขยัน
35. นายสมบัติ บัตรมาก
36. นายพีระพงษ์ กรงทอง
37. นายกิตติ แดงเรือ
38. นายไพร สังข์งิ้ว
39. นางเปมิกา มันทากาศ
40. นางวรนุช เรือนคา
41. นางสานภัทร ก้อนอาทร
42. นางสาววรรณนิตรา ชูอ่า
43. นางสาวธมวรรณ อรทัย
44. นางสาวสาวิตรี นาคงาม
45. นางวันเพ็ญ ก้อนคา
46. นางสาวนิภา ชาญวิกรัย
47. นางสาวสาวิตรี นาคงาม
48.นางสาวคุณน้อง มอญเมือง
49. นายเชลงศักดิ์ พาทอง
50. นางสาวพัชรินทร์ ดามา
51. นางพัชรีวรรณ คาเบ้า
52. นางสาวจีราวรรณ ตรงนิติธรรม
53. นางสาวปุญยรัตน์ คาใส
รายชื่อผู้ไม่ร่วมประชุม
1. ว่าที่ร้อยตรี ปิยะวิทย์ สุขเกษม ตาแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ไปราชการ
2. นางอนุตรา ทองหาร
ตาแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
ไปราชการ
3. นางวิไลลักษณ์ เหมะปัทมะ ตาแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส 4
ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนิคมสหกรณ์พิชัย
4. นางวงเดือน ศรีวิราช
ตาแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส 4
ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนิคมสหกรณ์พิชัย
5. นางพาณี ชัยกันทะ
ตาแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร บ 2ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนิคมสหกรณ์ฟากท่า
6. นางพาพิมพ์ อินทะยศ
ตาแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส 4ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนิคมสหกรณ์ฟากท่า
ระเบียบวาระ...
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เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดอุตรดิตถ์และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดฯ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ นายสมศักดิ์ ปานดอนไพร นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุตรดิตถ์และหัวหน้าส่วนราชการ
ประจาจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 10/2562 ในวันพุธที่ 30ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสานักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมฯ และได้แจ้งเวียนให้
ทราบทางเว็บไซร์ของจังหวัด WWW.Uttaradit.go.th
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาคทุนทรัพย์อุปกรณ์คลายหนาวเครื่อง
อุปโภคบริโภคภายใต้โครงการ“สหกรณ์รวมใจคลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง”ครั้งที๘่
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ สานักงานสหกรณ์จังหวัด กาหนดจัดงาน ขบวนการสหกรณ์ร่วมใจ
พัฒนา ช่วยเหลือเด็ก เยาวชนและประชาชนในถิ่นทุรกันดาร (สหกรณ์รวมใจคลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง”
(ครั้งที่ ๘) เพื่อให้บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ ตระหนักถึงแนวทาง การบาเพ็ญตน
เป็นผู้ให้ และเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในถิ่นทุรกันดารมีคุณภาพชีวิตที่ดี กาหนดจัดงานในวันที่ 1 ธันวาคม
2562 ณ ศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่อมยะ หมู่ที่ 7 ตาบลท่าสองยาง อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
จึงขอเรียนข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์เข้า
กิจกรรมและร่วมบริจาคทุนทรัพย์ อุปกรณ์คลายหนาว เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของ
เครื่องใช้ที่จาเป็น โดยร่วมบริจาคได้ที่สานักงานสหกรณ์จังหวัดตาก หรือโอนเงินบัญชี “สหกรณ์รวมใจคลายหนาวให้
น้องน้อยบนดอยสูง”เลขที่ 986-6-33026-5 บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาโลตัสตาก
มติ ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
การรับรองรายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการประจาเดือนตุลาคม
ครั้งที่ 11/2562 วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

ระเบียบวาระ...
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เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงาน
3.1 เรื่อง การชาระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กจส.)
นายปฏิวัติ แสงวิจิตรตาแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การช าระบั ญ ชี ส หกรณ์ และกลุ่ ม เกษตรกร ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 มี จ านวน 4 แห่ ง คื อ
1. สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงน้าปาด จากัด 2.สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงเมืองอุตรดิตถ์
จากัด 2. สหกรณ์บริการรถรับจ้างอุตรดิตถ์ จากัด 4.กลุ่มเกษตรกรทาไร่บ้านโคก สรุปมีสหกรณ์ในพื้นที่
จังหวัดอุตรดิตถ์ 90 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 56 แห่ง
มติ ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
4.1 เรื่อง พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจาปี 2562
นายประคอง งามสิริศักดิ์ ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการแจ้งให้ที่ประชุมทราบจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้กาหนดจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจาปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน
2562 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระ
พระบาทสมเด็จพระรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงขอเรียนเชิญข้าราชการ
ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธี วางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่อง
ใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจาปี 2562

มติ ประชุมรับทราบ
4.2 เรื่อง...

-54.2 เรื่อง แผนงานประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ฝบท.)
นายประคอง งามสิริศักดิ์ ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ อนุมัติแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 แผนงาน เพื่อขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จังหวัด
อุตรดิตถ์ ได้จัดทาโครงการประชาสัมพันธ์ของสานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ เช่น เคเบิ้ลทีวี สถานีวิทยุ
หนังสือพิมพ์ และสื่ออื่นๆ และการจัดนิทรรศการเผยแพร่งานของหน่วยงาน เพื่อให้ บุคลากรของหน่วยงาน
เกษตรกร ประชาชนทั่วไป ส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรอื่นๆ ได้รับรู้เรื่องการสหกรณ์และเข้าใจภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดของสานักงานสหกรณ์จังหวัดเพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดโครงการ - มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง
- มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 20 ครั้ง
- มีการประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 20 ครั้ง
- มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง
มติ ประชุมรับทราบ
4.3 เรื่องผลการเบิกจ่ายงบประมาณสานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

-6-

-7-

มติ ประชุมรับทราบ
4.4 เรื่อง...

-84.4 เรื่อง การสนับสนุนงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2563
นายประคอง งามสิริศักดิ์ ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการสมทบทุนบริจาคเงินหรือสิ่งของ รวมไปถึงสนับสนุนสลาก
กาชาด งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมและ
ปรึกษาแนวทางการดาเนินกิจกรรมงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2563จึง
ของความร่วมมือเจ้าหน้าที่สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ แสดงความคิดเห็น
นายสมศักดิ์ ปานดอนไพร นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษแจ้งให้ที่ประชุมทราบให้
ฝ่ายบริหารทั่วไป ดาเนินการจัดทาหนังสือแจ้งเวียนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่มีความประสงค์สนใจ เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวสมทบทุนบริจาคเงินหรือสิ่งของ และสนับสนุนสลากกาชาด งานพระยาพิชัยดาบหักและงาน
กาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2563
มติ ประชุมรับทราบ
4.5 เรื่อง แผนการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครอง ดูแล ตรวจสอบระบบสหกรณ์ ประจาปี 2563
นายสมภพ ประหลาดเนตร ตาแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานกับดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองระบบสหกรณ์ ให้สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัด
ประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยดาเนินการจัดประชุม จานวน 2 ครั้ง
ซึ่งกาหนดจัด
ประชุมในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 และครั้งที่ 2 ในเดือนเมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสานักงานสหกรณ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอร่วมมือ ผู้ตรวจการสหกรณ์ บุคลากร สังกัดสานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วม
ประชุม
มติ ประชุมรับทราบ
4.6เรื่อง แนวทางการกากับ ติดตาม สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับปัจจัยโครงสร้าง
พื้นฐานและเครื่องมืออุปกรณ์การตลาดภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ (งบอุดหนุน)
นายจิรัฏฐ์ต๊ะศรีเรือนตาแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการแจ้งให้ที่ประชุมทราบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้
สานักงานสหกรณ์จังหวัดถือแนวทางปฏิบัติในการกากับและติดตามการใช้ประโยชน์จากโครงการสร้างพื้นฐาน
และเครื่องมืออุปกรณ์การตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้กาหนดแนวทางการกากับ ติดตาม สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับปัจจัย โครงการสร้างพื้นฐานและเครื่องมืออุปกรณ์การตลาดภายใต้โครงการไทยนิยม
ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์(งบอุดหนุน ) ดังนี้ 1. กากับ และติดตามการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้าง
พื้นฐานและเครื่องมืออุปกรณ์การตลาด โดยให้จังหวัดกาหนดแผนการเข้าติดตามและมอบหมายเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนเป็นประจาทุกเดือน หรือตามช่วงฤดูกาล หาพบว่ามีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
ต้องเข้าไปแนะนาในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
2. ให้คาแนะนาแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับเงินอุดหนุนในการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์ โครงสร้าง
พื้นฐานและเครื่องมืออุปกรณ์การตลาดไว้ล่วงหน้าทุกปี พร้อมทั้งกากับและติดตามให้เป็นไปตามแผน

3. หากจังหวัดติดตามผลการใช้ประโยชน์พบว่า สหกรณ์ที่ได้ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมืออุปกรณ์
การตลาด ไปให้ ภ าคเอกชนเช่ าใช้ ป ระโยชน์ ไม่ส ามารถด าเนิน การให้ เอกชนเช่า ได้ เนื่องจากไม่ ตรงกั บ
วัตถุประสงค์ของโครงฯ
มติ ประชุมรับทราบ
4.7 เรื่อง สารวจข้อมูลเบื้องต้นสถาบันเกษตรกรที่มีความประสงค์ ขอรับสนับสนุนเงิน
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตร
นายจิรัฏฐ์ต๊ะศรีเรือน ตาแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบกอง
พัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ขอสารวจข้อมูลเบื้องต้นสถาบันเกษตรกรที่มีความประสงค์
ขอรับ การสนั บสนุน เงิน อุดหนุ นในการจั ดซื้อจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรตามโครงการสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อให้บริการเกษตรกรในการเตรียมดินที่ดีเพื่อวัชพืชในสถาบัน เกษตรกร
โดยขอให้ส่งกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
มติ ประชุมรับทราบ
4.8 เรื่อง ติดตามงบทดลองของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
นายจิรัฏฐ์ต๊ะศรีเรือน ตาแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบขอ
ฝากเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ติดตามหากมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้จัดทางบทดลองเสร็จเรียบร้อย
แล้วก็ขอให้รายงานให้กับสานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อจะได้ดาเนินการรายงานให้กับ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ทราบต่อไป
มติ ประชุมรับทราบ
4.9 เรื่อง โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดฤดูทานา ปีการผลิต
2562/2563
นางกนกวรรณ ทองตันตาแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลู กข้าวโพดฤดูทานา ปีการผลิต 2562/2563ในพื้นที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ได้มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ 13 แห่ง
มติ ประชุมรับทราบ
4.10 เรื่อง การจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563
นายปฏิวัติ แสงวิจิ ต รต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ชานาญการพิเ ศษแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563 สหกรณ์จัดมาตรฐาน 89 แห่ง
ผ่านมาตรฐาน 63 แห่ง กลุ่มเกษตรกรจัดมาตรฐาน 57 แห่ง ผ่านมาตรฐาน 45 แห่ง
มติ ประชุมรับทราบ
4.11 เรื่อง การแจ้งเตือนหนี้ที่ใกล้ถึงชาระเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กบส.)
นายสมเกียรติ ศรีสุข ตาแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ลาดับ
รายชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
1 สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยลึก จากัด

จานวนเงิน
500,000 บาท

ครบกาหนดชาระวันที่
29 พฤศจิกายน 2562

มติ ประชุมรับทราบ
4.12 เรื่ อง การแจ้งเตื อนหนี้ที่ใกล้ถึงชาระเงิน กองทุน สงเคราะห์เ กษตรกร โครงการ
สนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร
นายสมเกียรติ ศรีสุข ตาแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ลาดับ รายชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
จานวนเงิน
ครบกาหนดชาระวันที่
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนาอิน จากัด
600,000 บาท
6 ธันวาคม 2562
สหกรณ์การเกษตรบ้านเต่าไห จากัด
360,000 บาท
6 ธันวาคม 2562
สหกรณ์การเกษตรบ้านหนองหมู จากัด
30,000 บาท
6 ธันวาคม 2562
สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จากัด
400,000 บาท
6 ธันวาคม 2562
มติ ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5.1 เรื่ อ งส ารวจข้ อ มูล เข้ า ร่ ว มโครงการตามแผนงานบู ร ณาการพัฒ นาและส่ งเสริ ม
เศรษฐกิจฐานราก พ.ศ.2563
กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ขอให้สานักงานสหกรณ์จังหวัด สารวจ
สหกรณ์แ ละกลุ่ ม เกษตรกรที่ มี ความประสงค์ ค วามพร้อ มและศั กยภาพในการพั ฒ นาประสงค์ จะเข้ าร่ ว ม
โครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก พ.ศ.2563 แล้วรายงานให้กองพัฒนา
สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ทราบ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
มติ ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง อื่นๆ
6.1 เรื่อง กาหนดการประชุมข้าราชการลูกจ้างประจาและพนักงานราชการ
ของสานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาเดือนธันวาคมครั้งที่ 12/2562

