
    

              

 
วาระการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมา 

ส านักงานสหกรณ์จังหวดัอุดรธานี 
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วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 
ณ  ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวดัอุดรธานี 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
  1.1 เรื่อง การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2563 ประจ าเดือน สิงหาคม 2563 

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

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รบัรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2563 เมื่อศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้แจ้ง
เวียนเอกสารรายงานการประชุมประจ าเดือน  กรกฎาคม 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 7/2563 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 

  3.1 เรื่อง ติดตามการยืมครุภัณฑ์ งบประมาณกลุ่มจังหวัด (กสส.4) 
  3.2 เรื่อง การค้าเงินบิทคอยน์ (กสส.4) 
  3.3 เรื่อง ข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กตส.) 
  3.4 เรื่อง การตรวจการสหกรณ์ (กตส.) 
  3.5 เรื่อง การช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กตส.) 
  3.6 เรื่อง การจัดท าแผนฟ้ืนฟูของสหกรณ์ (กตส.) 
  3.7 เรื่อง สหกรณ์รับฝากเงินจากบุคคลภายนอก (กตส.) 
  3.8 เรื่อง ปิดบัญชี 30 วัน (กบส.) 
  3.9 เรื่อง ติดตามหนี้ลูกหนี้ผิดนัด (กบส.) 
  3.10 เรื่อง โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรระยะที่ 2    
                จังหวัดอุดรธานี (กบส.) 
  3.11 เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระของสมาชิกสหกรณ์ 
  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  4.1 เรื่อง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  

4.1.1 เรื่อง การขอรับงบสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  
4.1.2 เรื่อง ปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
4.1.3 เรื่อง โครงการน าลูกหลานกลับบ้าน 
4.1.4 เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพ้ืนที่จัดสรรตามนโยบายรัฐบาล 
4.1.5 เรื่อง การติดตามการก่อสร้างโกดังสหกรณ์การเกษตรเมืองหนองหาน จ ากัด  
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   4.2 เรื่อง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
     ๔.2.1 เรื่อง แผนติดตามหนี้ เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      
                                (ครบก าหนดเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563) 
                 4.2.2 เรื่อง การประชุมพิจารณาเงินกู้ กพส. ในเดือน กันยายน 2563 
     พ้ืนที่ส่งเอกสารกู้ที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วให้กลุ่มงานภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 
     ประชุมเงนิกู้ วันที่ 22 กันยายน 2563 
 4.2.3 เรื่อง สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
  4.2.4 เรื่อง การส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุน  
                                สงเคราะห์เกษตรกร 
 4.2.5 เรื่อง การสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมาตรการช่วยเหลือ   
                                ด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2562 (พายุโซนร้อน “โพดุล 
                                และพายุโซนร้อน “คาจิกิ) 
 4.2.6 เรื่อง การประเมินควบคุมภายใน 
    

4.3 เรื่อง กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
           4.3.1 เรื่อง การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
                4.3.2 เรื่อง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด 
        4.3.3 เรื่อง ก าหนดการจัดจังหวัดเคลื่อนที่ ประจ าเดือน กันยายน 2563 
        4.3.4 เรื่อง ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ 
        4.3.5 เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี และการส่ง  
                             ส าเนารายงานประจ าปีและงบการเงินประจ าปี 
        4.3.6 เรื่อง การจัดท าโปรไฟล์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
          4.3.7 เรื่อง โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
        4.3.8 เรื่อง ผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ (เบื้องต้น ณ 31 พฤษภาคม 2563) 
 

4.4 เรื่อง กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
                 4.4.1 เรื่อง การเลิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
             4.4.2 เรื่อง การทบทวนระเบียบของสหกรณ์ท่ีขัดกับข้อบังคับหรือกฎหมาย 
         4.4.3 เรื่อง รายงานข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบบัญชี 
 

4.5 เรื่อง ฝ่ายบริหารทั่วไป 
                 4.5.1 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจ าเดือน สิงหาคม 2563) 
                 4.5.2 เรื่อง ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
                 4.5.3 เรื่อง ติดตามรายงานประชาสัมพันธ์  
       4.5.4 เรื่อง กบข.เชิญสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ประจ าปี 2563 
                 4.5.5 เรื่อง ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง พื้นที่เป้าหมายเพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง  
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          4.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 5  
       กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
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 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
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     .................................................................................. ............................................................... .................... 

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

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

4.8 พนักงานราชการ  
     ....................................................................................... .................................................................................. 
     ........................................................................................ ................................................................................. 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง พิจารณา 

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

 

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

 

 ส าเนารายงานประชุมเดือน กรกฎาคม 2563 


