
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และ ลูกจ้างประจำ 
ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2564 

วันพุธที่ 20มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 

เริ่ม 09.30 น. 
 1. นายกรกฏ ชยุตรารัตน์   สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 2. นายประคอง งามสิริศักดิ์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 3. นางอริษา วีระวงศ์   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
 4. นายปฏิวัติ แสงวิจิตร   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 
 5. นายธีระพงษ์ ใจใหญ่   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
 6. นางสาวเนาวรัตน์ เรืองศรี  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
 7. นายพัลลภ ขันมณี   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 
 8. นางกนกวรรณ ทองตัน   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
 9. นายจิรัฏฐ ์ต๊ะศรีเรือน   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
 10. นายสมเกียรติ ศรีสุข   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 
 11. นางสาววชัรี โพธิ์ทรัพย์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
 12. นางสาวมาลี หนุนนาค  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
 13. นายสมภพ ประหลาดเนตร  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
 14. นายกฤติพงศ์ บุญเรือง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
 15. นายดิษพงศ์ ปัญญมา  นิติกรปฏิบัติการ 
 16. นายทรงกลด เอมเกตุ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน 
 17. นายกัมพล เมฆอากาศ  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
 18. นายมิตร ทองชัย   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
 19. นายสวัสดิ ์ทองศรี   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
 20. นางสาวจุฑารัตน์ จันทะวงศ ์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
 21. นายศิโรทัย ขำคง   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
 22. นายสมชาย แจงกลาง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
 23. นายวินัย จันทร์ทับทอง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
 24. นางกัญญาวีร์ ชาญวิกรัย  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
 25. นายชคัตตรัย ปัตถานัง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
 26. ว่าที่ ร.ต.ปิยะวิทย์ สุขเกษม  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
 27. นายสุชาติ ธรรมศาสตร์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
 28. นางอนุตรา ทองหาร   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
 29. นางสาวมนัสนันท์ จันทะบุรี  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
 30. นางวัลยา กงล้อม   พนักงานพิมพ์ ส 4 
 31. นายชูศักดิ์ ทาอ่อน   พนักงานพิมพ์ ส 3 



 32. นางวิภา สังหาร   พนักงานพิมพ์ ส 4 
  33. นายชาตรี จาดเรือง   พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2 
 34. นายบรรพรต กลิ่นแก้ว  พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
 35. นายธนพร แข็งขยัน   พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
 36. นายสมบัติ บัตรมาก   พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
 37. นายพีระพงศ์ กรงทอง  พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
 38. นายกิตติ แดงเรือ   พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
 39. นางเปมิกา มันทากาศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 40. นางสาวพัชรินทร์ ดามา  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 41. นางพัชรีวรรณ คำเบ้า  เจ้าพนักงานธุรการ 
 42. นางวรนุช เรือนคำ   นักวิชาการสหกรณ์ 
 43. นางสาวนิภา ชาญวิกรัย  นักวิชาการสหกรณ์ 
 44. นางสาวนภัทธ ก้อนอาทร  นักวิชาการสหกรณ์ 
 45. นางวันเพ็ญ ก้อนคำ   นักวิชาการสหกรณ์ 
 46. นางสาวคุณน้อง มอญเมือง  นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
 47. นางสาวสาวิตรี นาคงาน  นักวิชาการสหกรณ์ 
 48. นายเชลงศักดิ์ พาทอง  นิติกร 
 49. นางสาววรรณนิตรา ชูอ่ำ  นักวิชาการสหกรณ์ 
 50. นางสาวจีราวรรณ ตรงนติิธรรม เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
 51. นางเสาวณีย์ อาจหยุด  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  
 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  การรับรองรายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ  และลูกจ้างประจำ  
  ประจำเดือนพฤศจิกายนครั้งที่ 8/2563วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
  ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 งง 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
  4.1 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ 2564(ฝบท.)  
  นายประคอง งามสิริศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ แจ้งในที่ประชุมรับทราบ                  กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard ประจำปี            พ.ศ.
2560 - 2564 เพื่อพัฒนาบุคคลทุกสายงานให้มี ่ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทางด้านการสหกรณ์ 
แผนงานโครงการ โดยกำหนดให้หน่วยงานต้องดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual DeveloPment Plan : 



IDP) และขอความร่วมมือให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดดำเนินการพัฒนาบุคคล (ข้าราชการ) ตามขั ้นตอนและกรอบ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาบุคลากร
และรายงานผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานตามแบบ IDP 
มติที่ประชุมรับทราบ  
  4.2 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ฝบท.) 
  นางอริษา วีระวงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุมรับทราบ      
 

 
   
  4.5 เรื่อง การประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร ปี 2564 (กจส.) 
 นายปฏิวัติ แสงวิจิตร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ แจ้งในที่ประชุมรับทราบ 
 

 



 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุมรับทราบ    
   
  4.6 เรื ่อง ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงาน กิจกรรมกำกับ ดูแลตรวจสอบและคุ้ มครองระบบ
สหกรณ์ปี พ.ศ.2564 (กตส.) 
  นายสมภพ ประหลาดเนตร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แจ้งในที่ประชุมรับทราบ สำนักทะเบียนและ
กฎหมาย ได้กำหนดจัดการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เพื่อแนะนำ ติดตามการปฏิบัติงาน กิจกรรม
กำกับ ดูแลตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณปี พ.ศ.2564 ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 
2564 
  4.7 เรื ่อง โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรรองรับ
ผลผลิตทางการเกษตร 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เตรียมวามพร้อมในการดำเนินโครงการปรับโครงการผลิต การรวบรม และการแปร
รูป ของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร โดยให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดดำเนินการดังนี้ 
  1. แจ้งสหกรณ์/กลุ ่มเกษตรกร ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมในการเข้าร่วมและรับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการฯ ตามรายการเงินอุดหนุน โดยสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดำเนินการดังนี้  
   - ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์/กลุ ่มเกษตรกร เพื ่อพิจารณายืนยันการเข้าร่วม
โครงการฯ 
   - เตรียมดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามรายการเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรตาม
ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้างของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
   - จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง รายการเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรตามแบบรายงาน 



  2. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเตริมเอกสารที่ได้รับสรร ตามแบบรายงานเงื่อนไขของโครงการฯ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนและสมบูรณ ์
  4.10 เรื่อง แบบสำรวจเงินอุดหนุนภาครัฐ 
  สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย ได้ให้รวบรวมข้อมูลการบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร
ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์สำหรับใช้ประกอบการหารือกรมตรจบัญชีในแนวทางการบันทึกบัญชีเงินอุดหนุน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้ตอบแบบสำรวจเงินอุดหนุนภาครัฐ ผ่าน Google Form ภายในวัน
ศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
  5.1 เรื่อง การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ปี 2564/2565 (กจส.) 
  กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบัน
เกษตร และสหกรณ์ ที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละสาขาอาชีพ/ประเภทที่กำหนดเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์
ดีเด่นแห่งชาติ  
  เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่ วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่าง
แนวทางในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง เป็นการเสริมสร้างให้เกิดขวัญกำลังใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่ง
จะเกิดผลดีต่อประเทศชาติ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ  
 เพ่ือพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ โดยใช้หลักเกณฑ์ของ
กระทรวงเกษตรกรดำเนินการและสหกรณ์เป็นแนวทางในการพิจารณา จำนวน 5 หมวด  
 1. ความคิดริเริ่ม 
 2. ความสามารถในการบริหารและการจัดการสหกรณ์ 
 3. บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสหกรณ์   
 4. ความม่ันคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสหกรณ์ 
 5. การทำกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ปี 2564/2565 
  (1) สหกรณ์การเกษตรทั่วไป 
  (2) สหกรณ์โคนม 
  (3) สหกรณ์นิคม 
  (4) สหกรณ์ประมง 
  (5) สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ 
  (6) สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา 
  (7) สหกรณ์ออมทรัพย์ 
  (8) สหกรณ์ร้านค้า 
  (9) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
  (10) สหกรณ์บริการ 
  (11) โครงการพระราชดำริหรือพ้ืนที่โครงการหลวง 



  ประเภทการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่น 
  (1) กลุ่มเกษตรทำนา 
  (2) กลุ่มเกษตรกรทำสวน 
  (3) กลุ่มเกษตรทำไร่ 
  (4) กลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตว์ 
  (5) กลุ่มเกษตรกรทำประมง หรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 เกณฑ์การตัดสินตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดไว้ 5 หมวด และได้ปรับเพิ่มคะแนนในอัตราที่เท่ากัน
ทุกหมวด แบ่งออกเป็น 5 หมวด 
1) ความคิดริเริ่ม    100 คะแนน 
2) ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน 350 คะแนน 
3) บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน 250 คะแนน 
4) ความม่ันคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน 150 คะแนน 
5) การทำกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
   150 คะแนน 
การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละระดับจะใช้วิธีการให้คะแนน เพื่อจัดลำดับคะแนน โดย
คัดเลือกสหกรณ์แต่ละประเภทการคัดเลือกที่ได้ คะแนนรวมมากท่ีสุด  
 ทั้งนี้ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนน 
 สหกรณ ์ คะแนนรวมทั้ง  5  หมวด  จะต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
   และ คะแนนแต่ละหมวด จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  
 กลุ่มเกษตรกร คะแนนรวมทั้ง  5  หมวด  จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
   และ คะแนนแต่ละหมวด จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  60 
คณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น     ในแต่ละระดับทำหน้าที่คัดเลือกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด แล้วนำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกใน
ระดับต่อไปพิจารณา   
  การคัดเลือกฯ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือระยะแรก (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) เป็นการคัดเลือกระดับ
จังหวัด ระยะที่สอง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) เป็นการคัดเลือกระดับภาค และระดับกรม และใช้ชื่อในการคัดเลือกว่า 
“การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562/2563” 
การพิจารณารางวัล 
1. ระดับจังหวัด ประเภทการคัดเลือกละ 1 รางวัล โดยจังหวัดจัดทำประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติมอบให้ 
2. ระดับภาค ประเภทการคัดเลือกละ 1 รางวัล โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดทำโล่รางวัลเชิดชูเกียรติมอบให้ในงานที่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ จัดตามความเหมาะสม 
3. ระดับชาติ 
 สำหรับสหกรณ์ พิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการระดับกระทรวง จำนวนไม่เกิน 7 รางวัล โดยพิจารณาจาก
สหกรณ์ท่ีมีผลงานดีเด่นระดับภาคตามประเภทการคัดเลือก  



 สำหรับกลุ่มเกษตรกร พิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการระดับกระทรวง โดยพิจารณาจากกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงาน
ดีเด่นระดับภาคตามประเภทการคัดเลือกซึ่งได้กำหนดไว้ 
  1) กลุ่มเกษตรกรทำนา ทำสวน และทำไร่ มอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาคัดเลือก 
  2) กลุ ่มเกษตรกรเลี ้ยงสัตว์ ทำประมงหรือเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ มอบให้กรมปศุสัตว์และกรมประมง 
รับผิดชอบคัดเลือกตามลำดับ 
การรับพระราชทานโล่รางวัล 
  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพิจารณาตัดสินเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรดีเด่นแห่งชาติ จะได้เข้า
รับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี 
ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 
มติที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ 
  6.1 เรื่อง กำหนดการประชุมข้าราชการพนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ 
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ครั้งที่ 2/2564 
 ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
เลิกประชุม 12.30 
         ผู้บันทึกรายการประชุม 
                (นางพัชรีวรรณ คำเบ้า) 
          เจ้าพนักงานธุรการ 
 
         ผู้ตรวจรายงานประชุม 
      (นายประคอง งามสิริศักด์) 
            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 
 
         ประธานในที่ประชุม 
                  (นายกรกฎ ชยุตรารัตน์) 
         สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 


