
ตารางการประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการด าเนินการ  
ชดุที่ 72 ครัง้ที่ 10 

วันที ่ 17 สิงหาคม  2563 

 

คณะกรรมการเงินกู ้
ส าหรับสมาชิกทีส่่งค าขอ 

เงนิกู้สามัญ เกิน 1,500,000 บาท  
โครงการต่างๆ และเงนิกู้พิเศษ 

คร้ังที ่1  วันที ่ 6  สิงหาคม   2563 

คร้ังที ่2  วันที ่ 24  สิงหาคม  2563 

 

  ข่าวย่อ สหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์  จ ากดั ฉบบัที ่6/2563 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ จ านวน  

1. จ านวนสมาชิก (คน) 
    1.1 สมาชิก  
    1.2 สมาชิกสมทบ 
2. ทุนด าเนินงาน (ลา้นบาท) 
    2.1 ทุนเรือนหุ้น  
    2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก  
    2.3 ทุนส ารอง 
    2.4 ทุนอื่นๆ 
3. เงินให้กูแ้ก่สมาชิก (ลา้นบาท) 
4. รายได ้(ลา้นบาท) 
5. ค่าใชจ้่าย (ลา้นบาท) 
6. ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 

 
7,494 
327 

 
2,902.28 
2,813.31 
356.90 
22.04 

6,037.12 
144.14 
58.12 
86.02 

ฝ่ายจดัการขอรายงานมติที่ประชมุคณะกรรมการด าเนินการ  

เม่ือวนัที่ 20 กรกฎาคม 2563 และประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสาร  ดงัต่อไปนี ้

☺  เห็นชอบก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขการใหท้นุการศกึษาประจ าปี 2563 และการใหท้นุการศึกษาต่อเนื่องระดบั
ปรญิญาตรี ส าหรบับตุรสมาชิกสหกรณ ์  
 

 
 



 
 

 
 

ผู้ประสานงาน
จังหวัด 

ช่ือ สกุล 
ผู้ประสานงาน

จังหวัด 
ช่ือ สกุล 

ผู้ประสานงาน
จังหวัด 

ช่ือ สกุล 

1. กระบี่ น.ส.เสาวภา        หวานแกว้ 27.บรุีรมัย ์ นายณฎัฐพงษ์ เจริญรมัย ์ 53.ล าพนู นายชาญวิทย ์           สิทธิพนัธ ์
2. กาญจนบรุี นายวรพจน ์         วิเศษสิงห ์ 28.ปทมุธานี น.ส.สดุใจ            ยินดี 54.เลย นางดวงประทีป      กลุตัถน์าม 
3.กาฬสินธุ ์ น.ส.มลัลิกา แหยมกระโทก 29.ประจวบฯ น.ส.กรภคั คงกระพนัธ ์ 55.ศรีสะเกษ นางศภุนิดา ศรีเมือง 
4.ก าแพงเพชร น.ส.รุง่รตัน ์          อินทรอ่์อน 30.ปราจีนบรุี นางตรีรตัน ์           ใจวงศค์ า 56.สกลนคร นายนพรตัน ์           ไชยอ่ินค า 
5.ขอนแก่น นายกมล               พลูประเสริฐ 31.ปัตตานี นางซาปิน๊ะ           แวอมุา 57.สงขลา นายสมปอง เหมือนตระกลู 
6.จนัทบรุี นางนิตยา              ตน้สมบตั ิ 32.อยธุยา นายวิชา งามสวย 58.สตลู นายศวรรธน ์ สมาธิ 
7.ฉะเชิงเทรา น.ส.รุง่นะภา กลดัเจริญ 33.พะเยา นางอ านวยพร        สอนทุ่ง 59.สมทุรปราการ น.ส.สขุสวสัดิ ์          ภิรมยโ์ยธี 
8.ชลบรุี น.ส.ผจงจิตต ์ บญุยงั 34.พงังา นายฉตัรชยั             อณุพนัธุ ์ 60.สมทุรสงคราม นางกรรณิการ ์ อนนัตศิริ 
9.ชยันาท นายวรากร            เผ่าหลกัแหลม 35.พทัลงุ น.ส.ปราณี เมืองแกว้กลุ 61.สมทุรสาคร น.ส.ศิริรตัน ์ สิเนรุกลุกิตติ ์
10.ชยัภูมิ น.ส.ฐิติกร              เพียรหาผล 36.พิจิตร นางชตุิมา                ศรีสงัข ์ 62.สระแกว้ นายสมรกั               จนัทรต์ะล ิ
11.ชุมพร นางนฤมล              ช่วยละแม 37.พิษณโุลก นายเอกสรุีย ์ จนัทรโ์ฉมชพูร 63.สระบรุี นางณิชาภา            นนทรี 
12.เชียงราย นางสชุาดา รตันธงชยั 38.เพชรบรุี นางชนนัพร ไฉวเวียง 64.สิงหบ์รุี นายศิวกร                ศรีชยั 
13.เชียงใหม่ น.ส.ปมินตา           สมณะ 39.เพชรบรูณ ์ น.ส.สพุิชญา          บญุสงู 65.สโุขทยั นายจกัรภพ             ปาลาศ 
14.ตรงั นางสภุาพร             ทหารไทย 40.แพร่ น.ส.นฤมล ค าทอง 66.สพุรรณบรุี น.ส.ธารทิพย ์          แจ่มแจง้ 
15.ตราด นายธีรวฒิุ             ใจดี 41.ภเูก็ต นางสิรญา               พาหบุตุร 67.สรุาษฎรธ์านี นายสามารถ           เศรษฐเสนา 
16.ตาก นางปารียา             วรรณประสพ 42มหาสารคาม นายพิทกัษ์             วงศป์รีชาสวสัดิ ์ 68.สรุินทร ์ นางอรสร วงศค์ า 
17.นครนายก น.ส.พลอยไพลิน แกว้มลูนา 43.มกุดาหาร นายสรุาช               ไชยรตัน ์ 69.หนองคาย นางรวิภา            เพชรฤาชยั 
18.นครปฐม น.ส.ขวญัศิริ          หวานชื่น 44แม่ฮ่องสอน นายเสริมศกัดิ ์ ตอ้งสู ้ 70.หนองบวัล าภ ู นายจิตณรงค ์        ลอยลม 
19.นครพนม น.ส.ณเพชรรดา สายแกว้ 45.ยโสธร น.ส.อรวรรณ          สกลุวงษ ์ 71.อ่างทอง นางธนภร ชพูินิจ 
20.นครราชสีมา น.ส.นงเยาว ์         วงศป์รีชาสวสัดิ ์ 46.ยะลา น.ส.มนสิกานต ์  ตอแลมา 72.อ านาจเจริญ นางสมจิตร ์          นนัตะวนั 
21นครศรีธรรมราช นายประคิ่น โททอง 47.รอ้ยเอ็ด น.ส.ณิชยพาพนัธุ ์  พนัธุพ์าณิชย ์ 73.อดุรธานี น.ส.ปรียนนัท ์ รกัสจุริต 
22.นครสวรรค ์ นางรุจ ี                   อกันิษฐธีรพนัธ ์ 48.ระนอง น.ส.จิราย ุ                ศรีใส 74.อตุรดิตถ ์ นายประคอง งามสิริศกัดิ ์
23.นนทบรุี นายประเมศธ ์        โสมินท ุ 49.ระยอง น.ส.ธัญลกัษณ ์      วงศศ์รี 75.อทุยัธานี น.ส.วฒันา สมคัรเกษตรการ 
24.นราธิวาส นางลลิตา รามรินทร ์ 50.ราชบรุี นายอภิชยั              โพธิ์บณัฑิตย ์ 76.อบุลราชธาน ี น.ส.ยพุเรศ             นาคประเวศ 
25.น่าน นายศฤงคาร          กนัทะโม ้ 51.ลพบรุี นางพิมพพ์จี เกียรติกลุ 77.สสพ. 1 นายพลดล เจนนวุตัร ์
26.บงึกาฬ น.ส.เพ็ญสิรี ศรียะศกัดิ ์ 52.ล าปาง นายเอกวฒัน ์          ไชยสมบรูณ ์ 78.สสพ. 2  น.ส.ชญัญา สรุทานนท ์

รายชื่อผู้ประสานงานสหกรณป์ระจ าจังหวัด ประจ าปี  2563 – 2564  

ผู้ประสานงานสหกรณป์ระจ าจังหวดั  มีหน้าทีด่ังนี ้
1 ถ่ายทอดข้อมูลของสหกรณ ์ (1)  เผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์ขอ้บงัคบั ระเบียบและมติที่ประชมุคณะกรรมการด าเนินการ  
 (2) น าเรื่องต่าง ๆ ที่สหกรณฯ์ ขอความรว่มมือในการแจง้สมาชกิ เสนอสหกรณจ์งัหวดั น าเขา้ที่ประชมุประจ าเดือนของส านกังานสหกรณ์
จงัหวดั เพื่อแจง้ใหส้มาชิกในหนว่ยงานทราบ และรายงานผลการประชมุใหส้หกรณท์ราบดว้ย 
 (3) ส่งเสรมิและสนบัสนนุการท ากิจกรรมรว่มกนัระหว่างสหกรณแ์ละสมาชิก ไดแ้ก่ โครงการส่งเสรมิการออม การท าประกนัชวีิตกลุม่ การ
ส ารวจขอ้มลูสมาชกิ เป็นตน้  
 (4) สรา้งเครือขา่ยการตดิต่อเพื่อส่งขอ้มลูข่าวสารตา่ง ๆ ของสหกรณฯ์ ใหส้มาชกิในหนว่ยงาน   
2 อ านวยความสะดวกต่าง ๆ  (1) ใหค้วามช่วยเหลือใหแ้ก่สมาชิก หรือทายาทของสมาชกิในการติดต่อกบัสหกรณ ์กรณีสมาชกิหรือบคุคลใน
ครอบครวัของสมาชิก (บดิา/มารดา/คู่สมรส) ถงึแกก่รรม หรือสมาชิกประสบภยัธรรมชาติหรืออคัคภียั การขอรบัเงินสวสัดิการต่าง ๆ                  
การใหท้นุการศกึษา  (2)  ติดต่อประสานงานกบัหนว่ยงานอื่น ๆ  ตามที่สหกรณม์อบหมาย ไดแ้ก่ ส านกังานท่ีดิน  ส านกังานบงัคบัคดี  เป็นตน้ 
3 การให้ค าแนะน า (1) ใหค้  าปรกึษาแนะน าแก่สมาชิกเก่ียวกบัการกูเ้งินและการฝากเงินกบัสหกรณ ์ 
      (2) เสนอแนะขอ้คดิเห็นหรืออปุสรรคปัญหาในการปฏิบตัิหนา้ที่ระหว่างสหกรณแ์ละสมาชิก 
      (3) อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
 


