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รายงานการประชุมประจ าเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 

ครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 6 มกราคม  2563 

ณ สถานีวิจัยล าตะคอง (สลค.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

************************ 
ผู้เข้าประชุม จ านวน 105 คน  จากทั้งหมด  106 คน 
     ที ่           ชื่อ – นามสกุล                      ต าแหน่ง 

1. นายดุสิต  ทองทา   สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
2. นางเบญญารัศม์  วาณิชย์โรจนากุล  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
3. นางสาวธีรนุช  สิงห์ปรีชา  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
4. นางปิยนุช  เจียมผักแว่น  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 
5. นายเมธี   พัฒนกุล   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
6. นายทองพูน  ใบพิมาย   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 
7. นายสุวิทย์  วรรณกิจ  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 
8. นายตรีภพ  คงอินทร์   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 
9. นางสาวแพรวพรรณ เสฏฐรังส ี  ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ 
10. นายณัฐพล  แป้นนอก  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ ์
11. นายสุกิจ   ชุ่มฟักกิจ  ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
12. นายธนสาร  ประทุมวิง  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ 
13. นางศุภานัน  ไทยอุดม   ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
14. นางระเบียบ  พลจันทร์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
15. นางสาวนงเยาว์  วงศ์ปรีชาสวัสดิ ์  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
16. นางวัลทิวา  ศรีสมุทร  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
17. นางสาวอ าพร  จ าปาโพธิ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
18. นางพัชรี   ทองดี   พนักงานพิมพ์ ระดับ ส4 
19. นางสาวกนกลักษณ์ มูลขุนทด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
20. นางสาวสุธีรัตน ์  ชัยศิริ   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
21. นายส าราญ  นพฤทธิ์   พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3 
22. นายบุญชู  สงนอก   พนักงานพิมพ์ ระดับ ส4 
23. นายสุวิทย์  ตอมพุดซา  พนักงานบริการอัดส าเนา ระดับ บ2 
24. นายมาโนชญ์  หงษ์อินทร์  พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช1 
25. นายมาโนชญ์  ขุนเณร   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 
26. นางขนิษฐา  ด้วงค าจันทร์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
27. นายอภินันท์  สังสูงเนิน  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
28. นายอภิเชฐ   ค าดี   พนักงานบริการจ้างเหมาขับรถยนต์ 
29. นายกิตติพงษ์   ท่าเลิศ   พนักงานบริการจ้างเหมาขับรถยนต์ 
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30. นางสุวรรณี  มาหมื่นไวย  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
31. นางนงค์นุช  ค าดี   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
32. นางอรนุช  ประสมบูรณ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
33. นางสาวละมัย  แทนพลกรัง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  
34. นางสาวพิสมัย  อรุณเรือง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
35. นางสาววรัญชนา  จรปรุ   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
36. นางสาวสุนิษา  ทันท่าหว้า  นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
37. นางสาวณิชกานต์ มะด้วง   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
38. นางจรรยา  ประทุมวิง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
39. นางสาวเขมรุจิรา  ผินงูเหลือม  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
40. นางทิพย์วรรณ  เจตน์นอก  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส4 
41. นางสาวปาริชาต  ทาวี   นักวิชาการสหกรณ์ 
42. นางสาวนิภาพร  รานไพรี   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
43. นางสาวเกษร  รินไธสง   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
44. นางสาวอุไรรัตน์  ธรรมานิติโรจน์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
45. นางสาวณัฐวดี  ร่มกลาง   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
46. นายพฤหัสบดี  คูณขุนทด  นิติกรปฏิบัติการ 
47. นายวิศรุต  ชลาธารธรรม  นิติกร 
48. นางศุภศิริ  จันทร์เวียง  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
49. นางจิราภรณ์  นิ่มวิญญา  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
50. นางสาวมณีพรรณ ศักดิ์วรกูล  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
51. นางสาววิสุทธิตา  สอนไว   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
52. นางปวีกรณ์  กิจโกศล   นักวิชาการสหกรณ์ 
53. นางนพมาส  ปุมพิมาย  พนักงานธุรการ ระดับ ส4 
54. นางสาวกุลนาถ  แจ่มจ ารัส  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
55. นายอภิวัฒน์  แตงอ่อน  พนักงานบริการจ้างเหมาขับรถยนต์ 
56. นายชัยชนะ  เนตรากูล  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
57. นางสาวนิษฐเนตร์ โชตพันธศานต์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
58. นางณัฐนิช  วรธงไชย  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
59. นางสาวจรรยา  แก้วตะพาน  นักวิชาการสหกรณ์ 
60. นางเจรจิรา  รัสตนา   นักวิชาการสหกรณ์ 
61. นายสุชาติ  แก้วไทย   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 
62. นายสมพงษ์  เกลี้ยงกลางดอน  พนักงานขัยรถยนต์ ระดับ ส2 
63. นายจิตร   ชาจีน   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
64. นางพะเยาว์  เจตน์นอก  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
65. นางสาวประภาพรรณ นรินทร์นอก  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
66. นางสาวนุตศรา  วนสันเทียะ  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
67. นางสาวเรืองฤทธิ์  นิลศิร ิ   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
68. นางสาวรุ่งอรุณ  สงกา   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
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69. นางสาวกฤษณา   พรมโสภา  นักวิชาการสหกรณ์ 
70. นายราชันย์  จันทีเทศ   พนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 
71. นายธนชาติ  ทิศกลาง   พนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 
72. นางส าเริง  ผ่อนพูน   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
73. นางสาวอุษา  ข าหินตั้ง   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
74. นางสาวทัณฑิมา  บาตรโพธิ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
75. นางสาวณัฐกานต์  รุ่งเรือง   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติงาน 
76. นางอรวรรณ  เหล่าอ านาจ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
77. นางสาววรรณา  จิตรโส   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
78. นางสาวเกศสุดา  มาตงามเมือง  นักวิชาการสหกรณ์ 
79. นายละออ  จอเกาะ   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 
80. นางสาววิชชุลดา  ตุนาค   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
81. นางเรืองจิตร  สุคนธเมธีรัตน์  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
82. นายธรรมนูญ  เกลี้ยงกลางดอน  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
83. นางรุ่งนภา  ฟุ้งจันทึก  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
84. นางสาวนงค์ลักษณ์ สงนางรอง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
85. นางพรรณราย  อาจศึก   นักวิชาการสหกรณ์ 
86. นางสาวโสนน้อย  ด้วงนิล   นักวิชาการสหกรณ์ 
87. นายชัยวัฒน ์  ปลั่งกลาง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
88. นายบุญชอบ  สุวรรณโชต ิ  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 
89. นายจักรชัย  จิตต์กูล   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 
90. นางวารี   ทิพย์ประเสริฐ  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
91. นางสาวสุกัญญา  ค าพิมาย  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
92. นางสาวกรรณิกา  พิทักษ์วงษ์  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
93. นางสาวสุรีพร  สิทธิจินดา  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
94. นางสาวณัฐธยา  ไชยพนารักษ์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
95. นางสาวเสน่ห์  กล่องพุดซา  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
96. นายสนธยา  บุญปถัมภ์  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ  ส2 
97. นายสมทรง  ประทีปเสน  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 
98. นางวิรัลพัชร  บัวกลาง   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
99.นางสาวทิพาพร  ล้อมฉิมพลี  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
100.นางสาวศันสนีย ์ เงินจัตุรัส  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
101.นางสาวศุภลักษณ ์ ชุ่มกลาง   นักวิชาการสหกรณ์ 
102.นางสาวจุฑามาส ชนะเกตุ   นักวิชาการสหกรณ์ 
103.นายเอกรัตน์  มาศรัตน์   พนักงานขัยรถยนต์ ระดับ ส2 

     104.นายเพ็ชรพงษ์ศักดิ์ เนตรสาย  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
105.นายสมชาต ิ  สามกระโทก  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 

ผู้ไม่มาประชุม จ านวน 1 คน 
1. นายสระ    ถันพลกรัง  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3 
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เริ่มประชุมเวลา 16.00 น. 

สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและได้ด าเนินการประชุมตาม 
ระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  ดังนี้ 
1.1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

  นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ประธานในที่ประชุม ให้ค าแนะน าในวิธีคิดการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- ถ้าเจอปัญหา ให้คิดบวกเสมอ  เอาวิธีการท างานตั้ง เจอปัญหาแล้วค่อยแก้ไข 
- คนท างานต้องมีบุคลิกในการท างานก่อน (ให้ท างานเป็นทีม) คน–งาน–เป้าหมาย–ความส าเร็จไปด้วยกันได้ 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 
  นางระเบียบ  พลจันทร์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ น าเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่  

10/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม  2562 ให้ที่ประชุมพิจารณาซึ่ง ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้บันทึกรายงานการประชุม             
และน าลงเว็บไซต์ของส านักงานเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกท่านเข้าไปตรวจสอบหากมีข้อแก้ไขให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไป 
ภายใน  3  วัน 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่10/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 
3.1 ติดตามผลข้อบกพร่องของสหกรณ์  (กลุ่มตรวจการสหกรณ์) 
นางศุภานัน ฯ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งเรื่องติดตามผลข้อบกพร่องของสหกรณ์              

ณ 31 ธันวาคม 2562  ดังนี ้
1. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองยาง จ ากัด มีข้อบกพร่องทั้งหมด 4 รายการ     

ค่าความเสียหาย จ านวน 6,269,069.98 บาท ยอดคงเหลือ จ านวน 1,169,069.98 บาท 
2. สหกรณ์การเกษตรห้วยแถลง จ ากัด มีข้อบกพร่องทั้งหมด 1 รายการ ค่าความเสียหาย จ านวน 

52,768,418.00 บาท ยอดคงเหลือ จ านวน 52,032,845.00 บาท 
3. สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จ ากัด มีข้อบกพร่องทั้งหมด 3 รายการ ค่าความเสียหาย จ านวน 

72,192,574.59 บาท ยอดคงเหลือ จ านวน 56,053,967.84 บาท 
4. สหกรณ์การเกษตรเขายายเที่ยง จ ากัด มีข้อบกพร่องทั้งหมด 1 รายการ ค่าความเสียหาย จ านวน 

5,557,296.00 บาท ยอดคงเหลือ จ านวน 5,354,359.00 บาท 
5. สหกรณ์ประชาชนประจ าต าบลมะค่า จ ากัด มีข้อบกพร่องทั้งหมด 1 รายการ ค่าความเสียหาย 

จ านวน 3,324,000.00 ยอดคงเหลือ จ านวน 2,254,000.00 บาท 
6. สหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก จ ากัด มีข้อบกพร่องทั้งหมด 2 รายการ ค่าความเสียหาย 

จ านวน 10,855,607.00 บาท ยอดคงเหลือ จ านวน 9,629,396.07 บาท  
7. สหกรณ์การเกษตรมาบตะโกนเอน จ ากัด มีข้อบกพร่องทั้งหมด 3 รายการ ค่าความเสียหาย 

จ านวน8,223,402.28 บาท ยอดคงเหลือ 8,223,402.28 บาท  
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8. สหกรณ์การเกษตรปากช่อง จ ากัด  (แก้ไขแล้วเสร็จ) 
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชนะพลขันธ์ จ ากัด (แก้ไขแล้วเสร็จ) 
10. สหกรณ์เคหะสถานเมืองโคราช จ ากัด มีข้อบกพร่องทั้งหมด 13 รายการ ค่าความเสียหาย จ านวน 

35,097,033.31 บาท ยอดคงเหลือ จ านวน 32,046,033.31 บาท 
11. สหกรณ์เคหสถานชุมชนเกาะราชสามัคคี จ ากัด  
12. สหกรณ์การเกษตรแก้งสนามนาง จ ากัด มีข้อบกพร่องทั้งหมด 2 รายการ ค่าความเสียหาย 

จ านวน 20,275,320.00 บาท ยอดคงเหลือ จ านวน 14,258,400.00 บาท 
13. สหกรณ์การเกษตรชุมพวง จ ากัด (แก้ไขแล้วเสร็จ) 
14. สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ ว  จ ากัด  มีข้อบกพร่องทั้ งหมด 4 รายการ  ค่าความเสี ยหาย 

7,396,886.02 บาท       ยอดคงเหลือ จ านวน 7,395,986.02 บาท 
15. สหกรณ์ผู้ปลูกยางพาราล าเพียก จ ากัด มีข้อบกพร่องทั้งหมด 2 รายการ ค่าความเสียหาย 

146,951.22 บาท 
16. สหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายครู เขต 3 จ ากัด (แก้ไขแล้วเสร็จ) 
17. สหกรณ์การเกษตรประทาย จ ากัด มีข้อบกพร่องทั้งหมด 1 รายการ ค่าความเสียหาย 

3,746,054.84 บาท ยอดคงเหลือ จ านวน 3,296,254.84 บาท  
18. สหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมา จ ากัด มีข้อบกพร่องทั้งหมด 1 รายการ ค่าความเสียหาย 

จ านวน30,000,000 บาท 
19. สหกรณ์การเกษตรท่าช้างสามัคคี จ ากัด มีข้อบกพร่องทั้งหมด 1 รายการ ค่าความเสียหาย 

16,825,00 บาท 
20. สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จ ากัด (แก้ไขแล้วเสร็จ) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

           4. เรื่อง เพื่อทราบ    
4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

4.1.1 เรื่อง สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าเดือน ธันวาคม 2562 
       นางระเบียบ พลจันทร์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ได้แจ้งว่า สรุปการใช้จ่ายเงิน 

งบประมาณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562  ดังนี้ 
งบประมาณกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  
กสส 1  :  งบประมาณ  จ านวน 26,000  บาท  ผลการเบิกจ่าย 72.58 % งบประมาณคงเหลือ   7,130 บาท 
กสส 2  :  งบประมาณ  จ านวน 34,000  บาท  ผลการเบิกจ่าย 66.50 % งบประมาณคงเหลือ 11,388.79 บาท 
กสส 3  :  งบประมาณ  จ านวน 37,600  บาท  ผลการเบิกจ่าย 76.89% งบประมาณคงเหลือ   8,687.50 บาท 
กสส 4  :  งบประมาณ  จ านวน 37,600  บาท  ผลการเบิกจ่าย 86.10 % งบประมาณคงเหลือ  5,224.56  บาท 
กสส 5  :  งบประมาณ  จ านวน 37,600  บาท  ผลการเบิกจ่าย 79.33 % งบประมาณคงเหลือ  7,772.45  บาท 
กสส 6  :  งบประมาณ  จ านวน 34,000  บาท  ผลการเบิกจ่าย 96.52 % งบประมาณคงเหลือ  1,182.07  บาท 
กสส 7  :  งบประมาณ  จ านวน 34,000  บาท  ผลการเบิกจ่าย 91.28 % งบประมาณคงเหลือ  2,964.36  บาท 
นิคมฯ :  งบประมาณ    จ านวน 18,800   บาท  ผลการเบิกจ่าย 84.89 % งบประมาณคงเหลือ   2,841.06 บาท 
รวมทั้งสินงบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น จ านวน 47,190.79 บาท  81.82 % 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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4.1.2 เรื่อง โครงการ“ผู้ว่าฯพาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา” เดือนมกราคม 2563 

นางระเบียบ  พลจันทร์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ แจ้งเรื่องโครงการ “ผู้ว่าฯ  
พาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา ประจ าเดือน มกราคม 2563 ร่วมท าบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ – 
สามเณร ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ วัดพลับ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา แจ้งให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมกิจกรรม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.2. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

4.2.1. เรื่อง  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2562 

    4.2.1.1 ผลการช าระหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์เดือน ธันวาคม 2562  
    นายณัฐพล แป้นนอก  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ แจ้งในที่ประชุมเรื่อง 
ผลการช าระหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์เดือน ธันวาคม 2562 และขอบคุณกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ที่ได้ติดตามเร่งรัดให้
สหกรณส์่งช าระหนี้ได้เป็นไปตามก าหนดสัญญา ดังนี้ 

ผลการช าระหนี้ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เดือน ธันวาคม 2562 

ที ่  ชื่อสหกรณ์   วัตถุประสงค์การกู้  
วันครบ 
ก าหนด 

 จ านวนหนี ้
ที่ต้องช าระ 
 (ล้านบาท)  

ผลการส่งช าระ 

1 
สค.สีคิ้ว จก. 

จัดหาโคสาวทดแทนตามโครงการ 
พัฒนาการผลิตน้ านมโคที่มีคุณภาพ 
ลดต้นทุนการผลิต 

27 ธ.ค.62 1.000 1.000 
18 ธ.ค.62 

2 สค.สีคิ้ว จก. จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก 27 ธ.ค.62 1.000 1.000 
18 ธ.ค.62 

3 สค.สีคิ้ว จก. รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก 
(น้ านมดิบ) 

27 ธ.ค.62 1.000 1.000 
18 ธ.ค.62 

4 สกก.ปากช่อง จก. รวบรวมผลผลิต 
(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันส าปะหลัง) 

27 ธ.ค.62 3.000 3.000 
15 พ.ย.62 

5 สค.นครจันทึก จก. ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุร
กิจรวบรวมผลผลิต(น้ านมดิบ) 

27 ธ.ค.62 0.500 0.500 
27 ธ.ค.62 

6 สค.ด่านขุนทด จก. ให้สมาชิกกู้เพ่ือพัฒนาฟาร์มให้ได้ 
มาตรฐาน GAP ตามโครงการพัฒนา 
การผลิตน้ านมโคท่ีมีคุณภาพ 
ลดต้นทุนการผลิต 

29 ธ.ค.62 0.600 0.600 
23 ธ.ค.62 

7 สค.ไทย-เดนมาร์ค 
สูงเนิน จก. 

ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนิน 
ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

27 ธ.ค.62 3.000 3.000 
16 ธ.ค.62 

8 สค.ไทย-เดนมาร์ค 
สูงเนิน จก. 

ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุร
กิจรวบรวมผลผลิต(น้ านมดิบ) 

27 ธ.ค.62 3.000 3.000 
16 ธ.ค.62 
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   4.2.1.2  ลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ถึงก าหนดช าระ เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563  

ที ่  ชื่อสหกรณ์   วัตถุประสงค์การกู้  วันครบก าหนด 
 จ านวนหนี้ที่ต้องช าระ 

 (ล้านบาท)  
1 สกก.พระทองค า จก. ก่อสร้างฉางเก็บสินค้า 31 ม.ค.63 0.147 

19 ก.ค.62 
รวม 0.147 

ในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ไม่มีหนี้ถึงก าหนดช าระ 
มติที่ประชุมรับทราบและปฏิบัติ 

    ๔.๓  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
            4.3.1. เรื่อง โครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้าง

รอยยิ้มให้ประชาชน” ประจ าเดือน มกราคม 2563 
             นายสุกิจ  ชุ่มฟักกิจ ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ไดแ้จ้งเรื่อง โครงการ 

“สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจ าเดือน มกราคม 2563  
จ านวน 2 วัน ดังนี ้

- วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน  
หมู่ที่ 8 ต าบลขุนทอง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

- วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านขามนาดี หมู่ที่ 5  
ต าบลแก้งสนามนาง อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 

- ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมกิจกรรมตาม วัน เวลาดังกล่าวด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

                 4.4. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
                        4.4.1. เรื่อง โครงการน าลกูหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร 
                            นายธนสาร ประทุมวิง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แจ้งเรื่อง
โครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร ดังนี้  
      ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดท าโครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพ
การเกษตรโดยการสนับสนุนให้ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลทั่วไปจากบ้านไปประกอบอาชีพในกรุงเทพฯ หรือใน
ต่างจังหวัด กลับมาท าการเกษตรที่บ้านเกิด โดยการส่งเสริมและแนะน าบูรณาการให้เกษตรเข้ามาร่วมเป็นสมาชิก
สหกรณ์ในท้องถิ่น สนับสนุนการรวมกลุ่มการผลิตตลอดจนการจัดหาตลาดรองรับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและให้แนะน าแก่สหกรณ์และสมาชิกเกษตรกร พร้อมทั้ง ส่งเสริมการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพและด ารงชีวิตส่งผลให้เกษตรกรได้มีอาชีพที่ยั่งยืนและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และมีเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังนี้ 
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วัตถุประสงค์ 
1. น าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกร 
2. สหกรณ์เป็นศูนย์กลางส่งเสริมอาชีพเกษตรกรที่มั่นคงของคนรุ่นใหม่ 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 
1. บรรลุนิติภาวะ อายุไม่เกิน 50 ปี 
2. เป็นบุตร หลาน สมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลทั่วไป 
3. มีความต้องการและความพร้อมที่จะกลับไปท าอาชีพเกษตรกรที่บ้านเกิด 
4. มีที่ดินหรือสามารถเช่าที่ดิน เพ่ือประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

เงื่อนไข 
1. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จะสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์หรือไม่เป็นสมาชิกก็ได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมและ

เงื่อนไขสิทธิประโยชน์จากสหกรณ ์
2. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการยินดีและยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงกับสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 
1. อบรมการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่สนใจ (การปลูกพืช ประมง ปศุสัตว์) พร้อมวางแผนการผลิต 
2. การสนับสนุนองค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต แปรรูป และการตลาด 
3. เพ่ิมโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ าเพ่ือประกอบอาชีพ 
4. มีผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยง แนะน าระหว่างการผลิต – ตลาด 
5. กลับสู่อ้อมกอดของครอบครัว มีเวลาดูแลตอบแทนบุพการีและมีรายงได้ที่มั่นคง 

วันรับสมัคร 
วันที่ 1 – 31 มกราคม 2563 

ประกาศผล 
วันที่ 2 มีนาคม 2563 

ช่องทางการสมัคร 
1. สแกน QR Code หรือสมัครทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ www.cpd.go.th 
2. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ 
3. สหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ 
ส าหรับสหกรณ์เมื่อสมัครแล้วให้ส่งส าเนามติที่ประชุมคณะกรรมการ ที่เห็นชอบให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการ             

ส่งให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาด้วย 

ที่ประชุมรับทราบและด าเนินการ 

 4.5. กลุ่มตรวจสหกรณ์  

                 - ไม่มี – 

  4.6. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 – 7 
         - ไม่มี – 

http://www.cpd.go.th/
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                      4.8. พนักงานราชการ 

                                    - ไม่มี – 

                      4.9. ลูกจ้างประจ า 

                                    - ไม่มี – 

 4.10. งานประชาสัมพันธ์ 
 นายเมธี  พัฒนากุล  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ได้กล่าวในที่ประชุม แผนงาน 

ประชาสัมพันธ์ในปีงบประมาณ 2563 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 
งานประชาสัมพันธ์ในเดือน ธันวาคม  2562 ดังนี้ 

รายการ แผน ผลเดือนธันวาคม ผลสะสม ร้อยละ 
วิทยุ (ครั้ง) 20 5 5 25 
สถานีโทรทัศน์ (ครั้ง) 6 - - - 
บทความ (ครั้ง) 4 - - - 
ข่าวหรือภาพข่าว (ครั้ง) 20 - - - 
รวม 50 5 5 10 

มติที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่อง เพื่อพิจารณา 
               -  ไม่มี -  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ 
      -  ไม่มี –  

 

ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณทุกคนและกล่าวปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 

(ลงชื่อ)    ขนิษฐา   ด้วงค าจันทร์     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นางขนิษฐา  ด้วงค าจันทร์) 

ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
 
 
(ลงชื่อ)    อ าพร  จ าปาโพธิ์        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นางสาวอ าพร  จ าปาโพธิ์) 

     ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
 



-10 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


