
แนวทางปฏิบัติในการส่งใบสําคัญเพ่ือใช้คืนเงินยืมทดรองราชการ 

1. เบ้ียเล้ียง  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

 1.1 ทําบันทึกข้อความนําส่ง  เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง ผ่าน สหกรณ์จังหวัดลําปาง 
 1.2 ให้ระบุเลขท่ีสัญญาเงินยืม  วันท่ี  ชื่อผู้ยืม  จํานวนเงิน  ในแบบขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ไปราชการ ส่วนท่ี 1 , ส่วนท่ี 1 แผ่นท่ี 2 และส่วนท่ี 2 แผ่นขวาง (กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ) ผู้ยืมเงิน 
ลงลายมือชื่อจ่ายเงินให้เรียบร้อย 

 1.3 หลักฐานส่งใช้คืนเงินยืมท่ีเป็นใบสําคัญ เช่น ใบเสร็จค่านํ้ามันเชื้อเพลิง  ค่าเช่าท่ีพัก  
ให้ติดแผ่นหลักฐานใช้คืนเงินยืม กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและผู้ยืมเงินทดรองราชการลงลายมือชื่อรับรอง
การจ่ายเงิน ให้เรียบร้อย ( 1 ใบเสร็จรับเงิน/1 แผ่น)  
 1.4 แนบสําเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ เช่น หนังสือเชิญประชุม โครงการฝึกอบรม ตามรางฝึกอบรม  
ผู้ยืมเงินทดรองราชการรับรองสําเนาถูกต้องให้เรียบร้อย 

 
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม 
 2.1 ทําบันทึกข้อความนําส่ง เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง ผ่าน สหกรณ์จังหวัดลําปาง 
 2.2 หลักฐานส่งใช้คืนเงินยืมท่ีเป็นใบสําคัญ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ให้ติด
แผ่นหลักฐานใช้คืนเงินยืม กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ผู้ ยืมเงินทดรองราชการลงลายมือชื่อรับรอง 
การจ่ายเงิน ให้เรียบร้อย ( 1 ใบเสร็จรับเงิน/1 แผ่น) 
 2.3 ใบสําคัญรับเงินสําหรับบุคคลภายนอก (ค่าพาหนะ) ให้รวมยอดเงินทีละแผ่น และผู้ยืมเงิน 
ลงชื่อจ่ายเงินแต่ละแผ่นให้เรียบร้อย 

 2.4 ใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร ให้แนบสําเนาหนังสือเชิญวิทยากร ผู้ยืมเงิน รับรองสําเนาถูกต้อง
ให้เรียบร้อย 
 2.5 แนบตารางฝึกอบรม หรือระเบียบวาระการประชุม  
 2.6 แนบสําเนาหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ผู้ยืมเงิน 
รับรองสําเนาถูกต้องให้เรียบร้อย 

 2.7 รูปภาพประกอบ 

 หลักฐานการส่งใช้คืนเงินยืมค่าวัสดุโครงการ  
 2.8 ทําบันทึกข้อความ รายงานขอความเห็นชอบการจัดซ้ือวัสดุโครงการ  
เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง ผ่าน สหกรณ์จังหวัดลําปาง ( 1 ใบเสร็จรับเงิน/1 บันทึกข้อความ) 
 2.9 ใบเสร็จรับเงิน ติดแผ่นหลักฐานใช้คืนเงินยืม กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ ผู้ยืมเงิน 

ลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายเงิน ให้เรียบร้อย ( 1 ใบเสร็จรับเงิน/1 แผ่น) 
 2.10 แนบสําเนาหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างฯ ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 
ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องมาด้วยทุกครั้ง 
 
 

หมายเหตุ : ส่งใบสําคัญเพ่ือใช้คืนเงินยืม ภายในวันท่ี 26 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. เพ่ืองานการเงิน  
จะได้บันทึกล้างลูกหน้ีเงินยืมในระบบ GFMIS ให้ทันภายวันท่ี 28 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น. ตามท่ี 
กรมส่งเสริมสหกรณ์กําหนด ต่อไป 
 

 
 



เอกสารประกอบการใช้คืนเงินยืม ท่ี              /                  ลงวันท่ี                             . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่า                                                                                                                      . 
ตามใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด ร้านค้า/บุคคล                                                                      . 

เล่มท่ี                         เลขท่ี                           ลงวนัท่ี                                   .                                   
.จํานวน                                       (                                                             ) 

 
 
 

             ลงชื่อ......................................................ผู้ยืมเงินทดรองราชการ 

                                                       (....................................................) 
                         ตําแหน่ง                                                                   
 

                                                           

                    
 

               
  

 

 

แทรกกล่องข้อความไว้แตล่ะช่องแล้ว 

สามารถพิมพ์ได ้

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  สํานักงานสหกรณ์จังหวัดลําปาง  
                     โทร. /โทรสาร 0 5426 5147  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cpd_lampang@cpd.go.th                     

ท่ี   ลป 0๐๑0/ -                                                            สิงหาคม  ๒๕61 

เร่ือง  รายงานขอความเห็นชอบการจัดซ้ือวัสดุโครงการ 

เรียน    ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง ผ่าน สหกรณ์จังหวัดลําปาง 

   ด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ มีความประสงค์จะจัดซ้ือพัสดุ 
เพ่ือใช้ในโครงการ (ระบุชื่อโครงการ) จํานวน 2 รายการ ดังน้ี 
  1. หมึกคอม HP 85A                      จํานวน  1  กล่อง 
  2. กระดาษ A4 80G 500P              จํานวน  1  กล่อง    
  โดยเบิกจากงบประมาณโครงการ (ระบุชื่อโครงการ) จํานวนเงิน 3,246.-บาท (สามพัน 
สองร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                            ลงชื่อ...............................................ผู้ขอความเห็นชอบ 

                                                                     ล ง ช่ื อ
..................................................                                               

                                                   
                               ลงชื่อ...............................................เจ้าหน้าท่ีพัสดุ     

                                                           (นางสาวกาญจนา  ยะถา) 
                                                นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 

 
                                           ลงชื่อ..............................................หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ                                                                                     
                                                  (นายเอกวัฒน์  ไชยสมบูรณ์) 
                                                 นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายสมาน   สุภัควาณิชย์) 
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัดลาํปาง  

 - เพ่ือโปรดพิจารณา 
         - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
ขอจัดซ้ือวัสดุโครงการ จํานวนเงิน 3,246.-บาท 
          - เห็นควรมอบ สกจ.ลป. ดําเนินการต่อไป 
 
 

 

 

 

 

                                (นายบรรจง  ชัยขุนพล) 
                                 สหกรณ์จังหวัดลําปาง 

           - ทราบ 

          - เห็นชอบ ดําเนินการได้ 

 

 

 

(นายบรรจง ชัยขุนพล) 
สหกรณ์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาว 

วันท่ี 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

ท่ี ลงวันท่ี

20-ส.ค.-61 91 20-ส.ค.-61 นางสาวเมลดา  บุญเต็ม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมลูค่า 960.00         28-ส.ค.-61 960.00      2561/848
เพ่ิมในสังกัดสถาบันเกษตรกร ในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม - 
20 กันยายน 2561

15-ส.ค.-61 92 17-ส.ค.-61 นางฐานิดา  ชมภูศรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามการดําเนนิงานโครงการส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 4,200.00       28-ส.ค.-61 4,200.00    2561/849
ภายใต้แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561 ในพ้ืนที่จังหวัดลําปาง

ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม - 20 กันยายน 2561

15-ส.ค.-61 93 15-ส.ค.-61 นางสาวนิตติญา  ทาสุวรรณ์ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง 3,600.00       28-ส.ค.-61 3,600.00    2561/850
(Smart Farmer) ภายใต้แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561
ในพ้ืนที่จังหวัดลําปาง ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม - 20 กันยายน 2561

20-ส.ค.-61 94 23-ส.ค.-61 นางอมรรัตน์  บัวภิบาล เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามการใช้เงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 2 3,120.00       28-ส.ค.-61 3,120.00    2561/851
ในเขตพ้ืนที่ อําเภอเสริมงาม อําเภอเกาะคา อําเภอแมท่ะ และอําเภอห้างฉัตร 
จังหวัดลําปาง ระหว่างวันที่ 1-27 กันยายน 2561

20-ส.ค.-61 95 23-ส.ค.-61 นางขวัญฤทัย  สุวรรณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการพัฒนาความเข้มแข็งยกระดับช้ันสหกรณ์ 7,000.00       28-ส.ค.-61 7,000.00    2561/852
ในเขตพ้ืนที่ อําเภอเสริมงาม อําเภอเกาะคา อําเภอแมท่ะ และอําเภอห้างฉัตร 
จังหวัดลําปาง ระหว่างวันที่ 1-27 กันยายน 2561

20-ส.ค.-61 96 22-ส.ค.-61 นายจรัส  ใจกาวัง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แนะนําส่งเสริม ติดตามผลการปฏิบัติงาน 7,400.00       28-ส.ค.-61 7,400.00    2561/853
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ในพ้ืนที่
อําเภอแจ้ห่ม อําเภอเมอืงปาน และอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ระหว่างวันที่
1-27 กันยายน 2561

21-ส.ค.-61 97 22-ส.ค.-61 นายพร  ยิ้มย่อง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรสหกรณ์ ประจําปี 2561 12,600.00      28-ส.ค.-61 -           2561/854
ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์จังหวัดลําปาง

20-ส.ค.-61 98 22-ส.ค.-61 นายสนิท  หิรัญพิพัฒน์พงศ์ เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือติดตามการดําเนินกิจกรรมอนุรักษ์ 2,880.00       28-ส.ค.-61 2,880.00    2561/855
พันธุกรรมพืชฯ ในพ้ืนที่อําเภอแมท่ะ และอําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ระหว่างวันท่ี
3 -6 กันยายน 2561

17-ส.ค.-61 99 20-ส.ค.-61 นางสาวธัญพัฒน์  เหลาจําปา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการสําหรับข้าราชการ พนักงานราชการ 4,080.00       28-ส.ค.-61 4,080.00    2561/856
และพนักงานขับรถยนต์  ในการประสานงาน แนะนํา และติดตามผลการปฏิบัติงาน 
โครงการส่งเสริมการเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลําปาง จํากัด และติดตามหนี้
ค้างชําระ ตรวจสอบการใช้เงินกู้ ลูกหน้ีกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ระหว่างวันท่ี 
3-28 กันยายน 2561

17-ส.ค.-61 100 20-ส.ค.-61 นางศิริกัญญา  เจียไพบูลย์ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการสําหรับข้าราชการ พนักงานราชการ 3,360.00       28-ส.ค.-61 3,360.00    2561/857
และพนักงานขับรถยนต์ในการติดตามและประเมนิผลโครงการเกษตรผสมผสานใน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเสริมงาม อําเภอห้างฉัตร และอําเภอ
เมอืงลําปาง จังหวัดลําปาง ระหว่างวันที่ 3-28 กันยายน 2561

21-ส.ค.-61 101 22-ส.ค.-61 นางสุดหทัย  วงศ์บาตร เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม "คณะทํางานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดําเนิน 4,500.00       28-ส.ค.-61 -           2561/858
งานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มข้ีอบกพร่อง (จกบ.)" ครั้งท่ี 4/2561 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์จังหวัดลําปาง จ.ลําปาง

20-ส.ค.-61 102 22-ส.ค.-61 นางปิยนันท์  สาคร เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือดําเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนา 4,320.00       28-ส.ค.-61 4,320.00    2561/859
ศักยภาพกลุ่มเกษตรกร ในพ้ืนที่จังหวัดลําปาง ระหว่างวันท่ี 11-14 กันยายน 2561

24-ส.ค.-61 103 28-ส.ค.-61 นางสาวกาญจนา  ยะถา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาประสิทธิภาพการ 58,680.00      31-ส.ค.-61 -           2561/877
แนะนําส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามแนวทางการขับเคล่ือน Smart 
Agricultural Curve" ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันท่ี 20 กันยายน 2561 
ณ โรงแรมเอเชียลําปาง อําเภอเมอืง จังหวัดลําปาง 

24-ส.ค.-61 104 29-ส.ค.-61 นางสาวณปภัช  ยืนชีวิต เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตรวจประเมนิสหกรณ์ตามโครงการเพ่ิม 7,200.00       31-ส.ค.-61 7,200.00    2561/878
ศักยภาพการจัดการสถาบันเกษตรกรให้มคีวามเข้มแข็งด้วยการควบคุมภายในแบบมี
ส่วนร่วม (ยกระดับเข้มสู่ความเข้มแข็ง) ระหว่างวันที่ 10-13,17-18 กันยายน 2561
ในเขตพ้ืนที่ อ.แมพ่ริก อ.เมอืงปาน อ.งาว อ.แมท่ะ อ.เกาะคา และอําเภอเมอืง จ.ลําปาง

24-ส.ค.-61 105 24-ส.ค.-61 น.ส.เพ็ญพิชชา พรินทรากูล เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพ่ือรับฟังการจัดประชุมทางไกล(Conference) 3,780.00       31-ส.ค.-61 -           2561/879
การปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การกอ่การร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธท่ีมอีานุภาพทําลายล้างสูง  ในวันท่ี 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00
 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์จังหวัดลําปาง

3-ก.ย.-61 106 3-ก.ย.-61 นายบรรจง  ชัยขุนพล เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือติดตามโครงการ 15,850.00      4-ก.ย.-61 -           2561/910
ปฏิรูปภาคการเกษตรภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ในวันที่ 4 กันยายน 2561 และ
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการท่ีดินนิคมสหกรณ์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงแรมเมธาวลัย อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่
5 - 7 กันยายน 2561

3-ก.ย.-61 107 3-ก.ย.-61 นายศักดิ์ศิริ ศิริจารุจรรยากุล เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด จัดเตรียม ประสานงานการจัดโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิม 10,000.00      13-ก.ย.-61 10,000.00   2561/918
ศักยภาพการผลิตกาแฟของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านปางมว่ง จํากัด ปี 2561
ในวันที่ 15 กันยายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ชาวไทยภูเขา (แมฟ้่าหลวง) บ้านปางมว่ง
หมูท่ี่ 10 ตําบลแจ้ซ้อน อําเภอเมอืงปาน จังหวัดลําปาง

คงเหลอื เลขท่ีฏีกา หมายเหตุ

ทะเบียนคมุลกูหน้ี
เงินยืมราชการ
เงินนอกงบประมาณ

วัน/เดอืน/ปี
ตามสญัญา

ชื่อลกูหน้ี วัตถุประสงคท่ี์ยืม จํานวนเงิน วันท่ีจ่ายเงิน



 

ท่ี ลงวันท่ี

5-ก.ย.-61 108 10-ก.ย.-61 นายณงค์  สมแก้ว เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเข้าแนะนํา ส่งเสริม ติดตาม สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 9,990.00       13-ก.ย.-61 9,990.00    2561/919
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ, ประชุมใหญ่สามญัประจําปี,งานโครงการตามนโยบาย
และงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมอืงลําปา, อําเภองาว และ
อําเภอแมเ่มาะ จังหวัดลําปาง ระหว่างวันท่ี 1 - 20 กันยายน 2561

6-ก.ย.-61 109 10-ก.ย.-61 นายสมาน  สุภัควาณิชย์ เพ่ือเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการเพ่ิมมลูค่าสินค้าเกษตรกรของสหกรณ์ ณ วารี ลัยเลย์ 3,978.00       13-ก.ย.-61 3,978.00    2561/920
รีสอร์ท ตําบลบ้านดง อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

6-ก.ย.-61 110 6-ก.ย.-61 นางสาวกาญจนา  ยะถา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาประสิทธิภาพการ 64,440.00      13-ก.ย.-61 64,440.00   2561/921
แนะนําส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามแนวทางการขับเคลื่อน Smart 
Agricultural Curve" ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันท่ี 20 กันยายน 2561 
ณ สวนอาหารปางหลวง อําเภอเมอืงลําปาง จังหวัดลําปาง 

11-ก.ย.-61 111 11-ก.ย.-61 นายบรรจง  ชัยขุนพล เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 4,940.00       13-ก.ย.-61 -           2561/939
"การจัดการกลยุทธ์สู่ความสําเร็จในการพัฒนาองค์กร" ณ โพธ์ิวดล รีสอร์ท แอนด์ สปา
อําเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันท่ี 13 - 14 กันยายน 2561

12-ก.ย.-61 112 12-ก.ย.-61 นางสาวกรรณิกา  เรืองสวัสด์ิ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนนโยบายปรับ 103,500.00    17-ก.ย.-61 103,500.00 2561/947
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรโดยกลไกลสหกรณ์ ประจําปี 2561" ณ ห้องประชุม
สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จํากัด ระหว่างวันท่ี 13 - 14 กันยายน 2561 ณ สหกรณ์
การเกษตรแมพ่ริก จํากัด ระหว่างวันท่ี 17 - 18 กันยายน 2561 และสหกรณ์การเกษตร
เวียกมอก จํากัด ณ วัดแมพุ่ ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลําปาง ระหว่างวันที่ 24 - 25 ก.ย.61

12-ก.ย.-61 113 12-ก.ย.-61 นางสาวอัปสร  บุญช่วย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนนโยบาย34,500.00      17-ก.ย.-61 34,500.00   2561/948
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรโดยกลไกสหกรณ์" ประจําปี 2561 ของสหกรณ์
ผู้ใช้น้ําฝายยางประสบสุก จํากัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ผู้ใช้น้ําฝายยางประสบสุก จํากัด
ระหว่างวันท่ี 17 - 18 กันยายน 2561

12-ก.ย.-61 114 12-ก.ย.-61 นายณรงค์ฤทธ์ิ  กุลกฤตยารัตน์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนนโยบายปรับ 34,500.00      17-ก.ย.-61 34,500.00   2561/949
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรโดยกลไกสหกรณ์ ประจําปี 2561 " ณ ห้องประชุม
สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จํากัด ในวันท่ี 21 -22 กันยายน 2561

12-ก.ย.-61 115 12-ก.ย.-61 นางอรุณศรี กัณหาบัว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนนโยบายปรับโครงสร้าง 34,500.00      17-ก.ย.-61 34,500.00   2561/950
การผลิตภาคเกษตรโดยกลไกสหกรณ์" ประจําปี 2561 ของสหกรณ์การเกษตรเมืองลําปาง

จํากัด ณ ห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์การเกษตรเมอืงลําปาง จํากัด อําเภอเมอืงลําปาง
จังหวัดลําปาง ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2561

12-ก.ย.-61 116 12-ก.ย.-61 นางสาวญาณพัฒน์  เสาร์พันธ์คําเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพโรงสีข้าวสหกรณ์เพ่ือเข้าสุ่ระบบ 27,200.00      17-ก.ย.-61 27,200.00   2561/951
มาตรฐาน GMP (ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจสินค้าเกษตรใน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2561) ในวันท่ี 20 - 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลําปาง จํากัด

7-ก.ย.-61 117 12-ก.ย.-61 นายสกุล  ฟูเฟ่ือง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการผลผลิตข้าว 1,194.00       17-ก.ย.-61 1,194.00    2561/952
ของระบบสหกรณ์ให้ยั่งยืน (รุ่น 1) ระหว่างวันท่ี 17-19 กันยายน พ.ศ.2561
ณ โรงแรมพิมานอินน์  อําเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย

11-ก.ย.-61 118 12-ก.ย.-61 นายอารีย์  กอบกํา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเสวนาถอดบทเรียนเกษตรกรในตลาดเกษตรกรและการศึกษา 32,000.00      17-ก.ย.-61 32,000.00   2561/953
ดูงานตามโครงการตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ (Co-op Market) ในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์
ในวันท่ี 16 กันยายน 2561

13-ก.ย.-61 119 13-ก.ย.-61 นางสาวกิตติญา  แก้วบุญเรือง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การแก้ไขปัญหาด้านระบบการบริหาร 34,500.00      19-ก.ย.-61 34,500.00   2561/982
จัดการองค์กร และธรรมาภิบาลในการบริหาร ประจําปี 2561" ของสหกรณ์การเกษตร
งาวพัฒนา จํากัด ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลหลวงเหนือ ตําบลหลวงเหนือ อําเภอ
งาว จังหวัดลําปาง ระหว่างวันท่ี 21-22 กันยายน 2561

13-ก.ย.-61 120 13-ก.ย.-61 นางนฤมล  คํามาบุตร เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมปฏิบัติการ "การแก้ไขปัญหาด้านระบบการบริหาร 34,500.00      19-ก.ย.-61 34,500.00   2561/983
จัดการองค์กร และธรรมาภิบาลในการบริหาร ประจําปี 2561" ของสหกรณ์การเกษตร
แมเ่มาะ จํากัด ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านใหมน่าแซม ตําบลแมเ่มาะ จังหวัดลําปาง
ระหว่างวันท่ี 22-23 กันยายน 2561

13-ก.ย.-61 121 13-ก.ย.-61 นางสาวเอมอร  จันทร์เป็งผัด เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ "การแก้ไขปัญหาด้านระบบการ 69,000.00      19-ก.ย.-61 69,000.00   2561/984
บริหารจัดการองค์กรและธรรมาภิบาลในการบริหาร ประจําปี 2561" ณ สหกรณ์การ
เกษตรเมอืงปาน จํากัด ระหว่างวันท่ี 18-19 กันยายน 2561 และสหกรณ์การเกษตร
แจ้ห่ม จํากัด ระหว่างวันท่ี 23-24 กันยายน 2561

14-ก.ย.-61 122 19-ก.ย.-61 นายณัช  ทิศา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การแก้ไขปัญหาด้านระบบ 69,000.00      21-ก.ย.-61 69,000.00   2561/996
การบริหารจัดการองค์กรและธรรมาธิบาลในการบริหาร ประจําปี 2561" สหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนบ้านจู้ด จํากัด ในวันท่ี 24-25 กันยายน 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านจู้ด
หลวง และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเมอืงลําปาง จํากัด ในวันท่ี 25-26 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จํากัด

เลขท่ีฏีกา หมายเหตุ
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