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บนัทึกการประชมุ 
คณะกรรมการสรรหาท่ีดนิ  
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คร ัง้ท่ี 1/2564 
วนัพฤหสับดท่ีี 23 กนัยายน  พ.ศ. 2564  เวลา  13.30 น.  

ณ  หอ้งประชมุสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุนครพนม จ ากดั  
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสรรหาที่ดิน    

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม   จ ากัด  
ครั้งที ่1/2564 

วันพฤหัสบดีที่  23  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา   13.30  น.  
ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จ ากัด    

****************************************************************************************** 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ 
  2.1   รายงานแผนการจัดหาที่ท าการสหกรณ์ 
  2.2   รายละเอียดตัวชี้วัดในการจัดหาอาคารท าการใหม่ของสหกรณ์ 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 

3.1   พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาที่ดินขึ้นด ารงต าแหน่ง 
  3.2   พิจารณาข้อมูลการเสนอขายที่ดินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาอาคารท าการ 
                            สหกรณ์ 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

--------------------------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม 
          ล าดับ             ชื่อ – สกุล      สังกัด  

  1.  นางวราภรณ์    กิติศรีวรพันธุ์  รพ.ท่าอุเทน      
  2.  จ่าเอกทวี    คุณรัตน์     บ านาญ     
  3.  นายรักวงษ์ ปภากิจพงศ์ภัค  สสอ.เมืองนครพนม 
  4.  นายมีชัย จีระมงคลกุล     บ านาญ      
  5.  นายฉัตรชัย ป้อมลิขิตกุล     สสอ.เรณูนคร     
  6.  นายวรวิทย์ วุฒา   สสอ.ธาตุพนม 
  7.    นายวรพงษ์   จีนบุตร   รพ.นครพนม 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.              นางสาวรุ่งนภา   อุดานนท์                    ประธานกรรมการ 
2.              นางสุพัตรา เอกอายะ                    ผู้จัดการ 

เปิดการประชุมเวลา  13.30  น. 
เริ่มประชุม ตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง   แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานรุ่งนภา ตามท่ี ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ได้อนุมัติแผนการจัดหาที่ท าการสหกรณ์  วัตถุประสงค์   

เพ่ือจัดหาที่ท าการสหกรณ์ที่เอ้ือต่อการให้บริการสมาชิกในอนาคต  จึงได้เรียนเชิญคณะกรรมการ   
สรรหาที่ดิน เพ่ือด าเนินการ วางแผนจัดหาที่ดิน  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสหกรณ์ เป็นกรรมการสรรหา
ที่ดิน  เข้าประชุมวันนี้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
2.1    รายงานแผนการจัดหาที่ท าการสหกรณ์ 

แผนงาน : 11. แผนการจัดหาที่ท าการสหกรณ์ 
กลยุทธ:์ 11 สนับสนุนให้มีการจัดหาที่ท าการสหกรณ์ทีเ่อื้อต่อการให้บริการสมาชิกในอนาคต 

ผลลัพธ์/ผลผลิต : มีที่ท าการสหกรณ์ที่เอื้อต่อการให้บริการสมาชิกในอนาคต 
ตอบสนองตัวชี้วัด 6 ระดับความส าเรจ็ในการจัดหาอาคารที่ท าการใหม่ของสหกรณ ์

ล า 

ดับ 
โครงการ/วัตถุประสงค ์

ตัวชี้วัด/  
ค่าเป้าหมายปี 

2564 

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

10. แผนการจัดหาที่ท าการ
สหกรณ์ 
 
วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อจัดหาที่ท าการ
สหกรณ์ที่เอื้อต่อการ
ให้บริการสมาชิกใน
อนาคต 

6 ระดับ
ความส าเร็จในการ
จัดหาอาคารที่ท า
การใหม่ของ
สหกรณ์ระดับ 2 

1. ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 เห็นชอบ
ให้แต่งคณะกรรมการสรรหาที่ดิน  
2.คณะกรรมการสรรหาทีด่ิน มีการประชุม
ด าเนินการ วางแผนจัดหาทีด่ิน 
3. มีการรายงานความคืบหน้าการสรรหาท่ีดิน 
ต่อคณะกรรมการด าเนินการ  
4.สรุปและรายงานการด าเนินงานสรรหาท่ีดิน
ต่อที่ประชุมใหญส่ามญัประจ าปี 2564   
 

คณะกรรมการสรร
หาที่ดิน จ านวน 7 
คน 

ม.ค.64-พ.ย.64 ประชุมคณะท างาน 

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาที่ดิน7 คน x 600 
บาท x 4ครั้ง=16,800 
2. ค่าพาหนะคณะกรรมการสรรหาที่ดินก.ม.4 บาท x 4 วัน 
= (808 x 7x4 ) = 22,624บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/เครื่องดื่มเหมาจ่าย7คน x 
200บาท x 4 วัน  =5,600บาท 
 

             รวม 45,024 บาท 
 

 
 
 

     ขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ
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  2.2   รายละเอียดตัวชี้วัดในการจัดหาอาคารท าการใหม่ของสหกรณ์ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 6 ระดับความส าเร็จในการจัดหาอาคารท าการใหม่ของสหกรณ์ ระดับ 2 

หน่วยวัด : ระดับ 
น้ าหนัก  :  3 

ค าอธิบาย 

ความส าเร็จในการจัดหาอาคารท าการใหม่ของสหกรณ์   หมายถึง   การที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 

นครพนม จ ากัด มีอาคารท าการหลังใหม่ ที่มั่นคง  ปลอดภัย และเหมาะสม  
ในการให้บริการแก่สมาชิก  

ระดับความส าเร็จ  หมายถึง   ระดับการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จ ากัด ใน 

การจัดหาอาคารท าการสหกรณ์ จ านวน 5 ระดับ ดังนี้ 
    ระดับที่ 1  ที่ประชุมใหญ่เห็นชอบให้ด าเนินการ 

    ระดับที่ 2  มีการสรรหาที่ดินและน าเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา 

                                                    อนุมัติงบประมาณ 

    ระดับที่ 3  มีแผนในการก่อสร้าง 
    ระดับที่ 4  มีการซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคาร 

    ระดับที่ 5  อาคารใช้เป็นที่ท าการได้   
 

เกณฑ์การให้คะแนน:  

1. ความส าเร็จในการจัดหาอาคารท าการใหม่ของสหกรณ์  ระดับ 1 เท่ากับ  1 คะแนน 
2. ความส าเร็จในการจัดหาอาคารท าการใหม่ของสหกรณ์  ระดับ 2 เท่ากับ  5 คะแนน 

 

ความถี่การรายงาน :รายงานปีละ 2 ครั้ง (มิถุนายน – ตุลาคม) 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ค่าเป้าหมาย 
2562 2563 2564 

1. ระดับความส าเร็จในการจัดหาอาคาร
ท าการใหม่ของสหกรณ์ 

ระดับ NA NA 2 

 

แหล่งข้อมูล:  1. บันทึกการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 37 

       2. ประกาศสหกรณ์  
 

ผู้ก ากับ:    นายนิมิตร             พรหมวิศาสตร์ ต าแหน่ง    ประธานกรรมการเงินกู้     โทร.089-6198066 

ผู้จัดเก็บ:   นางจิรัชญา           อุไรวงศ์   ต าแหน่ง     กรรมการด าเนินการ   โทร.081-5458248 

    นางสาววราลักษณ์   ไชยรัตน์  ต าแหน่ง     หัวหน้าฝ่ายธุรการ   โทร.093-3211492 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

  3.1   พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาที่ดินขึ้นด ารงต าแหน่ง 
  ในการประชุมมีการเสนอชื่อประธานกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาที่ดิน ดังนี้ 
   ประธานคณะกรรมการสรรหาที่ดินของสหกรณ์ จ่าเอกทวี  คุณรัตน์ 
   เลขานุการคณะกรรมการสรรหาที่ดินของสหกรณ์ นางวราภรณ์  กิติศรีวรพันธ ุ์ 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

  3.2   พิจารณาข้อมูลการเสนอขายท่ีดินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาอาคารท าการ 
                            สหกรณ์ 
ประธาน  ตามท่ีได้มีสมาชิกเสนอให้สหกรณ์จัดหาข้อมูลและจัดท าแผนเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  เพ่ือ 

ประกอบการพิจารณาจัดหาที่ท าการสหกรณ์แห่งใหม่นั้น  สหกรณ์ได้มีการประกาศให้ผู้สนใจเสนอ 
ราคาขายที่ดินเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ  ประจ าปี  2563  โดยมีผู้เสนอจ านวน  4  
แปลง  ดังนี้ 
 

แปลงที่ ผู้เสนอขาย สถานที่ จ านวนไร่ ราคา

1 นายอทิธิพล  ณ  นครพนม ส่ีแยกตัดใหม่ วพบ.นพ. 2  ไร่  99 4/10 ตารางวา 15,732,500        

2 นายพงศธร  ไพบลูย์ บา้นดงหมู-ทา่ค้อ 3 ไร่  63 6/10  ตารางวา 14,520,000        

3 นายพงศธร  ไพบลูย์ บา้นดอนยา่นาง 3 ไร่  82 ตารางวา 22,920,000        
4 นายจักรพงษ ์  จูมศรีสิงห์ ส่ีแยกวัดสารภาณ/เยือ้งคาวบอยสเต๊กเฮาส์ 2 ไร่ 1 งาน  05  ตารางวา 13,500,000        

 

 
 
 
 
 

 

แปลงท่ี 1 เสนอขายโดยนายอิทธิพล  ณ นครพนม 
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แปลงท่ี 2 เสนอขายโดยนายพงศธร  ไพบูลย์ 3.63 ไร่  

แปลงท่ี 3  เสนอขายโดยนายพงศธร  ไพบูลย์ 3.82 ไร่ 



7 

 
 
 
 
    ขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม มอบฝ่ายจัดการแจ้งผู้เสนอทั้ง 4 ท่าน เพื่อให้รับทราบข้อมูลตามประกาศของสหกรณ์ 
ประธาน  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินการประกาศเพ่ือให้ผู้สนใจเสนอขายราคาขายที่ดินมาเพ่ือพิจารณา 
  น าเสนอท่ีประชุมใหญ่ จึงขอเชิญที่ประชุมพิจารณา ร่างประกาศ ดังนี้ 

                                                                                                                                     

                                                           ร่างประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จ ากัด 
เรื่อง  ขอเชิญเจ้าของท่ีดินเสนอราคาขายท่ีดินเพื่อพิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 

 
ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ได้มีมติให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จ ากัด   

สรรหาที่ดินเพ่ือเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564  พิจารณาจัดหา เพ่ือใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างที่ท าการแห่งใหม่
ของสหกรณ์ฯ นั้น  คณะกรรมการสรรหาที่ดินของสหกรณ์  จึงได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 23 
กันยายน  พ.ศ.2564   ให้สหกรณ์ประกาศเชิญเจ้าของที่ดินเสนอราคาขายที่ดินในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ดังต่อไปนี้ 
  หลกัเกณฑ์ 

1. เป็นที่ดินในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร  วัดจากศาลากลางจังหวัด
นครพนม  

2. ที่ดินต้องมีขนาดพื้นที่ ไม่ต่ ากว่า 2 ไร่ 
 

แปลงท่ี 4  เสนอขายโดยนายจักรพงษ์  จูมศรีสิงห์  2.1 ไร่ 
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3. ผู้เสนอขายต้องเป็นเจ้าของที่ดินเท่านั้น (ไม่ผ่านนายหน้า) 
4. ก าหนดยืนราคาตามที่เสนอ 60 วัน (นับจากวันประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 25 ธันวาคม 2564)  
เอกสารประกอบการยื่นเสนอราคาขายที่ดิน 
1. หนังสือเสนอขายที่ดิน (แบบฟอร์มขอรับได้ที่สหกรณ์หรือดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์สหกรณ์) 
2. ส าเนาโฉนดเท่าฉบับจริง (เจ้าของที่ดินรับรองส าเนาถูกต้อง) 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าของที่ดิน (เจ้าของเอกสารรับรองส าเนาถูกต้อง) 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน (เจ้าของเอกสารรับรองส าเนาถูกต้อง) 
5. ภาพถ่ายที่ดินท่ีจะเสนอขายขนาด เอ 4  (ภาพสี)  
6. โฉนดฉบับจริงเพื่อมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นเอกสารเสนอขายที่ดิน 
ระยะเวลาการเสนอขายที่ดิน  ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 
สถานที่ยื่นเอกสาร  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม  จ ากัด เลขที่ 339/9 ถนนศรีเทพ  ต าบล
ในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม   
เบอร์โทร  042-515739  มือถือ 061-7413443 (คุณวราลักษณ์  ไชยรัตน์) 
หรือทางเว็บไซต์  WWW.COOP-NKP.COM 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   27  กันยายน   พ.ศ.2564 

                                                    
  ( นางสาวรุ่งนภา  อุดานนท์ ) 

                                    ประธานกรรมการ 
                             สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จ ากัด 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามร่างประกาศท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง อ่ืนๆ 
ประธาน มีกรรมการท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆเสนอที่ประชุมอีกหรือไม่ 
 ไม่มีการเสนอเรื่องอ่ืนในที่ประชุม 

ปิดประชุมเวลา  15.30 น. 
 
     (ลงชื่อ)    วราภรณ์   กิติศรีวรพันธุ์      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (นางวราภรณ์   กิติศรีวรพันธุ์) 
                   เลขานุการ    
     (ลงชื่อ) จ่าเอก ทวี   คุณรัตน์        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              ( ทวี   คุณรัตน์   )              
                                      ประธานคณะกรรมการสรรหาที่ดินสหกรณ์  


