
    

              

 
วาระการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมา 

ส านักงานสหกรณ์จังหวดัอุดรธานี 
ครั้งที่ 10/2563 

วันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 
ณ  ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวดัอุดรธานี 

............................................. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
  1.1 เรื่อง การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2563 ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 

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

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รบัรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2563 เมื่ออังคาร ที่ 6 ตุลาคม 2563 ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้แจ้ง
เวียนเอกสารรายงานการประชุมประจ าเดือน  กันยายน 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 9/2563 วันที่ 6 ตุลาคม 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 ปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
4.1.2 เรื่อง โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยสถาบันเกษตรกรปีการผลิต 

2563/64 
4.1.3 เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรี 
4.1.4 เรื่อง การอบรมออนไลน์/ออฟไลน์ ในการขับเคลื่อนโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ 

ปีงบประมาณ 2564 

 

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


                                          2 

 

 

4.1.5 เรื่อง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส าหรับหน่วยงาน
ราชการและสหกรณ์การเกษตรระยะที่ 2 

4.1.6 เรื่อง โครงการฝึกงานผู้น าเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจ าปี 2564 
4.1.7 เรื่อง ซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2564 
4.1.8 เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

(GAP) ปีงบประมาณ 2564 
4.1.9 เรื่อง โครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร 
4.1.10 เรื่อง สหกรณ์ขอบริจาคอุปกรณ์การตลาด 
4.1.11 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน 
4.1.12 เรื่อง ขอความร่วมมือสหกรณ์ “ซื้อสินค้าเกลือทะเล” เพ่ือช่วยเหลือระบายสินค้าของ

สหกรณ์ผู้ผลิตเกลือทะเล 
4.1.13 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้และเชิญชวนให้เกษตรกรชาวสวน

ยางพาราใช้กรดฟอร์มิก กรดอินทรีย์แทนกรดซัลฟิวริก ในกระบวนการผลิตยางก้อนถ้วย 
 

   4.2 เรื่อง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
     ๔.2.1 เรื่อง ปิดบัญชี 30 วันเดือน กันยายน 2563 
  4.2.2 เรื่อง การประชุมพิจารณาเงินกู้ กพส.ในเดือน พฤศจิกายน 2563 
         - สหกรณ์ส่งค าขอกู้ให้กลุ่มส่งเสริมฯ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
           - กลุ่มส่งเสริมฯ ส่งวิเคราะห์ค าขอกู้ ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 
         - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริการการจัดการฯจัดประชุมวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2563 
 4.2.3 เรื่อง แจ้งเตือนให้ช าระหนี้เงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้าง  
                         ระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะ 1 ครั้งที่ 2 
                 4.2.4 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามโครงการลด     
                          ดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
    

4.3 เรื่อง กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
           4.3.1 เรื่อง การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
                4.3.2 เรื่อง ผลการยกระดับชั้นสหกรณ์ 
        4.3.3 เรื่อง การส่งทะเบียนสมาชิกและหุ้นของสหกรณ์ 
        4.3.4 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการบันทึกโปรไฟล์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
        4.3.5 เรื่อง การจัดท าแฟ้ม 19 รายการ         
        4.3.6 เรื่อง ก าหนดการจังหวัดเคลื่อนที่ 
   

  4.4 เรื่อง กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
                 4.4.1 เรื่อง การเลิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
             4.4.2 เรื่อง เสนอให้สั่งเลิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตร 
         4.4.3 เรื่อง ส ารวจข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน 
         4.4.4 เรื่อง ข้อหารือการน าส่งเงินเข้ามูลนิธิเครดิตยูเนียนไทย 
         4.4.5 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการออกค าสั่งในการก ากับดูแลสหกรณ์  
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4.5 เรื่อง ฝ่ายบริหารทั่วไป 
                 4.5.1 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
                 4.5.2 เรื่อง …………………………………………………………………………………….  
 

          4.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 5  
       กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
     ............................................................................... ............................................................... ....................... 
     ............................................................................. ........................................................................................ 

 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
     ................................................................................ ............................................................. ........................ 
     .................................................................................. ............................................................... .................... 

 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 
     …………………………………………………………………………………………………………………….………...….….……...……  
     ……………………………………………………………………………………………………………………………..…….………........ 
       กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
     ....................................................................................... ................................................................................ 
     ....................................................................................... ................................................................................ 
    กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 
     ....................................................................................... ................................................................. ................ 
     ........................................................................................ ................................................................ ................ 
 

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

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

5.1 เรื่อง ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.2 เรื่อง ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

ส าเนารายงานประชุมประจ าเดือน กันยายน 2563 


