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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
  1.1 เรื่อง การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2563 ประจ าเดือน กันยายน 2563 

                  1.1.1 เรื่อง  ................................................................................................................. ........................ 
                  1.1.2 เรื่อง  ...................................................................................... ................................................... 
                  1.1.3 เรื่อง  ................................................................................................................ ......................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รบัรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้แจ้ง
เวียนเอกสารรายงานการประชุมประจ าเดือน  สิงหาคม 2563 เพ่ือให้พิจารณาและตรวจสอบรายงานการประชุม
ครั้งนี้ หากประสงค์แก้ไขรายงานการประชุมด าเนินการแจ้งฝ่ายบริหารทั่วไป  มีกลุ่มงานประสงค์ขอแก้ไขรายงาน
การประชุม ฝ่ายบริหารทั่วไปได้ด าเนินการแก้ไข และน าข้อมูลลงในเว็บไซต์  (http://web.cpd.go.th/udonthani)  
ข้อมูลทั่วไปหัวข้อ “รายงานการประชุมประจ าเดือน” เรียบร้อยแล้ว 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว 
วาระท่ี 3 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 31 สิงหาคม 2563) 

  3.1 เรื่อง ติดตามการยืมครุภัณฑ์ งบประมาณกลุ่มจังหวัด (กสส.4) 
  3.2 เรื่อง การค้าเงินบิทคอยน์ (กสส.4) 
  3.3 เรื่อง ข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี (กตส.) 
  3.4 เรื่อง ข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กตส.) 
  3.5 เรื่อง การช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กตส.) 
  3.6 เรื่อง การจัดท าแผนฟ้ืนฟูของสหกรณ์ (กตส.) 
  3.7 เรื่อง สหกรณ์รับฝากเงินจากบุคคลภายนอก (กตส.) 
  3.8 เรื่อง ติดตามหนี้ลูกหนี้ผิดนัดกองทุนต่างๆ (กบส.) 
  3.9 เรื่อง โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรระยะที่ 2    
                จังหวัดอุดรธานี (กบส.) 
   

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  4.1 เรื่อง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  

4.1.1 เรื่อง ............................................................................................................................. ..  
4.1.2 เรื่อง ........................................................................................................................ ....... 
4.1.3 เรื่อง ............................................................................................................................. . 
4.1.4 เรื่อง ........................................................................................................... .................. 

 
 
 
 

http://web.cpd.go.th/udonthani)%20%20%20หัวข้อ


                                          2 

 

 

   4.2 เรื่อง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
     ๔.2.1 เรื่อง แผนการเบิกจ่ายเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับการจัดสรร 
                 4.2.2 เรื่อง แผนติดตามหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครบ   
                                ก าหนดในปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 
 4.2.3 เรื่อง การประชุมพิจารณาเงินกู้ กพส.ในเดือน ตุลาคม 2563 
 4.2.4 เรื่อง ผลการจ่ายเงินกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 4.2.5 เรื่อง ผลการติดตามเร่งรัดหนี้ที่ถึงก าหนดช าระ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปรยีบเทยีบ 4 ปี   
                                            ย้อนหลัง 
 4.2.6 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับช าระหนี้ 
 4.2.7 เรื่อง แจ้งเตือนให้ช าระหนี้เงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้าง  
                                ระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะ 1 ครั้งที่ 1 
 4.2.8 เรื่อง การค้ าประกันของคณะกรรมการ 
    

4.3 เรื่อง กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
           4.3.1 เรื่อง สรุปสถานะสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
                4.3.2 เรื่อง การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
        4.3.3 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการบันทึกข้อมูลในระบบโปรไฟล์ ประจ าปี 2563 
        4.3.4 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร   
                                ประจ าปี 2563 
        4.3.5 เรื่อง การส่งข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ ประจ าปี 2563 
        4.3.6 เรื่อง การจัดท าแฟ้ม 19 รายการ 
   

  4.4 เรื่อง กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
                 4.4.1 เรื่อง การเลิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
             4.4.2 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบและแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบของสหกรณ์ 
         4.4.3 เรื่อง มอบหมายข้าราชการตรวจสอบและแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบของสหกรณ์ 
         4.4.4 เรื่อง แจ้งผลพิจารณาขออุทธรณ์ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
         4.4.5 เรื่อง การตรวจการสหกรณ์ 
 

4.5 เรื่อง ฝ่ายบริหารทั่วไป 
                 4.5.1 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
                 4.5.2 เรื่อง สรุปงานประชาสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
   

          4.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 5  
       กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
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 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
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       กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
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     ....................................................................................... ................................................................................ 
    กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 
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     ........................................................................................ ................................................................ ................ 
 

4.7 ลูกจ้างประจ า 
     ....................................................................................... ................................................................ ................. 
     .................................................................................. .............................................................. ........................ 
 

4.8 พนักงานราชการ  
     ....................................................................................... .................................................................................. 
     ........................................................................................ ................................................................................. 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง เพื่อพิจารณา 

5.1 เรื่อง การปรับปรุงผลการประเมินการปฏิบัติงาน ปี 2563 
5.2 เรื่อง ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง อ่ืนๆ 
          6.1 เรื่อง ...................................................................................................................... ............................ 
          6.2 เรื่อง ........................................................................................ .......................................................... 
 

 
 ส าเนารายงานประชุมเดือน สิงหาคม 2563 


