
    

              

 
วาระการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมา 

ส านักงานสหกรณ์จังหวดัอุดรธานี 
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ณ  ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวดัอุดรธานี 

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
  1.1 เรื่อง การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2563 ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 

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

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รบัรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ได้แจ้งเวียนเอกสารรายงานการประชุมประจ าเดือน ตุลาคม 2563 เพ่ือให้พิจารณาและตรวจสอบรายงาน       
การประชุมครั้งนี้ หากประสงค์แก้ไขรายงานการประชุมด าเนินการแจ้งฝ่ายบริหารทั่วไป  มีกลุ่มงานประสงค์       
ขอแก้ ไข ร ายง านการประชุ ม  ฝ่ า ยบริ ห า รทั่ ว ไป ได้ ด า เนิ นการแก้ ไข  และน า ข้ อมู ล ลง ใน เว็ บ ไซต์  
(http://web.cpd.go.th/udonthani)  ข้อมูลทั่วไปหัวข้อ “รายงานการประชุมประจ าเดือน” เรียบร้อยแล้ว 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว 
วาระท่ี 3 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 2 พฤศจิกายน 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 เสนอให้สั่งเลิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กตส.) 
  3.9 เรื่อง ติดตามหนี้ลูกหนี้ผิดนัดกองทุนต่างๆ (กบส.) 
  3.10 เรื่อง โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ าในไร่นา ของสมาชิกสถาบันเกษตรกรระยะที่ 2    
         จังหวัดอุดรธานี (กบส.) 
  3.11 เรื่อง ปิดบัญชี 30 วันเดือน ตุลาคม 2563 (กบส.) 
   

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  4.1 เรื่อง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  

4.1.1 เรื่อง ส่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  
4.1.2 เรื่อง โครงการสร้างรายได้และพัฒนาอาชีพการเกษตรให้แก่สมาชิกสถาบันเกษตร 
4.1.3 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบอุดหนุน

ในลักษณะจ่ายเพ่ือการลงทุน 
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   4.2 เรื่อง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
     ๔.2.1 เรื่อง ติดตามหนี้ เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครบก าหนด  
                          เดือน กุมภาพันธ์ 2564) 
  4.2.2 เรื่อง การประชุมพิจารณาเงินกู้ กพส.ในเดือน ธันวาคม 2563 
         - สหกรณ์ส่งค าขอกู้ให้กลุ่มส่งเสริมฯ ภายในวันที่ 9 ธนัวาคม 2563 
           - กลุ่มส่งเสริมฯ ส่งวิเคราะห์ค าขอกู้ ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 
         - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริการการจัดการฯจัดประชุมวันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 
 4.2.3 เรื่อง การจัดท าพิกัดแผนที่โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิก  
                         สถาบันเกษตรกร 
                 4.2.4 เรื่อง แผนการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
    

4.3 เรื่อง กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
           4.3.1 เรื่อง สรุปสถานะสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
                4.3.2 เรื่อง ผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์(ปรับปรุง) 
        4.3.3 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการบันทึกข้อมูลในระบบโปรไฟล์ ประจ าปี 2563 
        4.3.4 เรื่อง การส่งข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ ประจ าปี 2563 
        4.3.5 เรื่อง จังหวัดเคลื่อนที่ ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 
 

  4.4 เรื่อง กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
                 4.4.1 เรื่อง การเลิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร. 
             4.4.2 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้อ านาจนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรสั่งการให้แก้ไขข้อบกพร่อง 
 

4.5 เรื่อง ฝ่ายบริหารทั่วไป 
                 4.5.1 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณเดือน พฤศจิกายน 2563 
                 4.5.2 เรื่อง รายงานประชาสัมพันธ์ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 
 

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

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 ตุลาคม 2563 


