
 
รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 

ประจ าเดือนตุลาคม ครั้งที่ 10/2562 
วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายถาพร ณ นคร   ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 17,18 
2. นายสมศักดิ์ ปานดอนไพร  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
3. นายปฏิวัติ แสงวิจิตร  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
4. นายสมเกียรติ ศรีสุข  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
5. นายเรืองศักดิ์ กงล้อม  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
6. นายเดช บุญคมรัตน์  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
7. นายประคอง งามสิริศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
8. นายวินัย จันทร์ทับทอง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
9. นายธีระพงษ์ ใจใหญ่  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
10. นางกนกวรรณ ทองตัน นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
11. นางสาววชัรี โพธิ์ทรัพย์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
12. นายสมภพ ประหลาดเนตร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
13. นายกฤตพงษ์ บุญเรือง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
14. นางสาวเนาวรัตน์ เรืองศรี นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
15. นายมิตร ทองชัย  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
16. นางสาวจุฑารัตน์ จันทะวงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
17. นายสุชาติ ธรรมศาสตร์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
18. นายศิโรทัย ข าคง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
19. นายสมชาย แจงกลาง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
20. นางกัญญาวีร์ ชาญวิกรัย นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
21. นางอนุตรา ทองหาร  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
22. นายจิรัฏฐ ์ต๊ะศรีเรือน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
23. นางสาวมนัสนันท์ จันทะบุรี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
24. นายนรเศรษฐ์ เขียวษา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
25. นางจิตภา ร่มเย็ม  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
26. ว่าที่ ร.ต.ปิยะวิทย์ สุขเกษม เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
27. นายทรงกลด เอมเกตุ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
29. นายเอกชัย มูลแก่น  พนักงานธุรการ ส 3 
30. นางวัลยา กงล้อม  พนักงานพิมพ์ ส 4 
31. นายชูศักดิ์ ทาอ่อน  พนักงานพิมพ์ ส 3 



32. นางวิภา สังหาร  พนักงานพิมพ์ ส 4 
33. นางกลอยใจ จึงวานิช พนักงานเก็บเอกสารทั่วไป บ 2 
34. นายชาตรี จาดเรือง  พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2 
35. นายบรรพรต กลิ่นแก้ว พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
36. นายธนพร แข็งขยัน  พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
37. นายสมบัติ บัตรมาก  พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
38. นายพีระพงษ์ กรงทอง พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
39. นายกิตติ แดงเรือ  พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
40. นายไพร สังข์งิ้ว  พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
41. นางเปมิกา มันทากาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
42. นางวรนุช เรือนค า  นักวิชาการสหกรณ์ 
43. นางสานภัทร ก้อนอาทร นักวิชาการสหกรณ์ 
44. นางสาววรรณนิตรา ชูอ่ า นักวิชาการสหกรณ์ 
45. นางสาวธมวรรณ อรทัย นักวิชาการสหกรณ์ 
46. นางสาวสาวิตรี นาคงาม นักวิชาการสหกรณ์ 
47. นางวันเพ็ญ ก้อนค า  นักวิชาการสหกรณ์ 
48. นางสาวนิภา ชาญวิกรัย นักวิชาการสหกรณ์ 
49. นางสาวสาวิตรี นาคงาม นักวิชาการสหกรณ์ 
50.นางสาวคุณน้อง มอญเมือง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
51. นายเชลงศักดิ์ พาทอง นิติกร 
52. นางสาวพัชรินทร์ ดามา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
53. นางพัชรีวรรณ ค าเบ้า เจ้าพนักงานธุรการ 
54. นางสาวจีราวรรณ ตรงนติิธรรม เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
55. นางสาวเสาวณีย์ อาจหยุด เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
56. นางสาวปุญยรัตน์ ค าใส เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 เรื่อง มอบใบเกียรติบัตรนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่นประจ าปี พ.ศ.2562 
     (ระดับหน่วยงาน)  
  นายถาพร ณ นคร  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 17,18 ได้เป็นเกียรติมอบใบเกียรติบัตร        
นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่นประจ าปี พ.ศ.2562 ให้แก่ข้าราชการ และพนักงานราชการ ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 3 ราย 1. นางกัญญาวีร์ ชาญวิกรัย ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 2.นายกฤตพงษ์       
บุญเรือง ต าแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 3. นางวรนุช เรือนค า ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
  1.2 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีค าสั่งเลื่อนข้าราชการ จ านวน 2 ราย ได้แก่ 1.นายธีระพงษ์ ใจใหญ่
ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 2.นายสุชาติ ธรรมศาสตร์ ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน 

-ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
  4.1 เรื่อง การจัดพิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ฝบท.) 
  นายประคอง งามสิริศักดิ์ นักจั ดการงานทั่ ว ไปช านาญการ  แจ้ ง ในที่ ปร ะชุมรั บทราบ           
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมการเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
พระราชกุศลอุทิศถวาย ในวันอาทิตย์ 13 ตุลาคม 2562 ตามก าหนดการ 
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มติ ประชุมรับทราบ 
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4.2 เรื่อง โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-ว่ิง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ    
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562 (ฝบท.) 
  นายประคอง งามสิริศักดิ์ นักจั ดการงานทั่ ว ไปช านาญการ  แจ้ ง ในที่ ปร ะชุมรั บทราบ              
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ก าหนดจัดกิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน -วิ่ง มินฮาล์ฟ มาราธอน      
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์
เป้าหมายโครงการ เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2562 
เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ณ หน้าสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิตถ์ รายได้ เพ่ือช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจน ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมกล้าฯ รับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 ตุลาคม 2562          
เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ท่ีส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  
มติ ประชุมรับทราบ 
  4.3 เรื่อง ผลประเมินการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562  
  นายประคอง งามสิริศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ แจ้งในที่ประชุมรับทราบ 
  4.4 เรื่อง ข้อมูล/ภารกิจ ด้านการตรวจการสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  นายสมภพ ประหลาดเนตร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งในที่ประชุมรับทราบ  
  4.5 เรื่อง โครงการพัฒนาตลาดสินค้า 
  นายจิ รั ฏฐ์  ต๊ ะศรี เ รื อน  นั ก วิชาการสหกรณ์ปฏิบั ติ การ  แจ้ ง ในที่ ปร ะชุมรั บทราบ                  
สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จ ากัด ก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตร 271.44 ตรม. เซ็นสัญญาวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
และ ผู้รับจ้างเข้าพ้ืนที่ 8 ตุลาคม 2562 
มติ ประชุมรับทราบ 
  4.6 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่ม
เกษตรกร 
  นายจิรัฏฐ์ ต๊ะศรีเรือน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งในที่ประชุมรับทราบ 
  - สหกรณ์การเกษตรน้ าปาด จ ากัด รถดั๊ม 1 คัน ด าเนินการเสร็จแล้ว เริ่มใช้งาน 1 ตุลาคม 2562 
    รถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน   
  - สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จ ากัด รอส่งมอบและรอเอกสารการเบิกจ่ายจากสหกรณ์  
มติ ประชุมรับทราบ 
  4.7 เรื่อง โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 
  นายจิรัฏฐ์ ต๊ะศรีเรือน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งในที่ประชุมรับทราบ  
  สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จ ากัด เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ช่วงการวัด 1-40%  
จ านวน 1 เครื่อง ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว 
มติ ประชุมรับทราบ 
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  4.8 เรื่อง โครงการส่งเสริมกลใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร  
  นายจิรัฏฐ์ ต๊ะศรีเรือน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งในที่ประชุมรับทราบ 
  เครื่องสีข้าวโพด 1 เครื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว เริ่มใช้งาน 26 ก.ย. 62 
มติ ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ 
  6.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมข้าราชการลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ 
ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2562 
ก าหนดการประชุมประจ าเดือนพฤษภาคม2561 ครั้งที่ 5/2561 วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
มติที่ประชุมรับทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน 
 
เลิกประชุม 12.30 น. 
         ผู้บันทึกรายการประชุม 
                (นางพัชรีวรรณ ค าเบ้า) 
          เจ้าพนักงานธุรการ 
 
         ผู้ตรวจรายงานประชุม 
      (นายประคอง งามสิริศักด์) 
            นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
 
         ประธานในที่ประชุม 
                  (นายสมศักดิ์ ปานดอนไพร) 
     นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
           สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 


