
                 

 
 
  
 

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน  จ ากัด 
 เรื่อง   ผลการเลือกตั้งประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม ของผู้แทนสมาชิก 

ประจ าปี 2561 - 2562 
 ------------------------------------ 

 

 ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด พ.ศ. 2561 ข้อ 67 (5) หลักเกณฑ์
วิธีการเพ่ือให้ได้มาและหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก และกลุ่มผู้แทนให้กระท าโดยระเบียบและประกาศสหกรณ์  
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด ว่าด้วยผู้แทนสมาชิกและกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2553 ระเบียบฯ 
ว่าด้วยผู้แทนสมาชิกและกลุ่มสมาชิก แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557 และระเบียบฯ ว่าด้วย ผู้แทนสมาชิก
และกลุ่มสมาชิก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 6 ให้ผู้แทนสมาชิกในพ้ืนที่ติดต่อกัน เข้าร่วมรวมกันเป็นกลุ่มสมาชิก
และให้ผู้แทนสมาชิกเลือกตั้งกันเองเป็นประธานกลุ่มคนหนึ่ง รองประธานกลุ่มคนหนึ่ง และเลขานุการกลุ่ มคนหนึ่ง 
วรรคสอง กลุ่มสมาชิกหนึ่งประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าสิบสามคน ให้กระท าโดยประกาศสหกรณ์ 
 บัดนี้ ผู้แทนสมาชิกได้ด าเนินการเลือกตั้งกันเองเป็นประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม และเลขานุการ
กลุ่ม จ านวน 11 กลุ่ม ดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกและหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 
 ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ส านักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน  
ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน กองคลัง  
ส านักเลขานุการกรม+กลุ่มตรวจสอบภายใน+กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร+กองประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ 
กองแผนงาน ส านักตรวจราชการ+ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส านักงาน สอ.พช. กระทรวงพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ ส านักงานศาลปกครอง ข้าราชการบ านาญส่วนกลาง 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัดกลุ่ม ต าแหน่ง 

1 นายปรีชา กิตติสัตยกุล ส านักตรวจราชการ+ส านกังานกองทุนพัฒนา 
บทบาทสตรี ประธานกลุ่ม 

2 นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ สถาบันการพัฒนาชุมชน รองประธานกลุ่ม 

3 นายเมธาพัฒน์ วงษ์ปา ส านักงานเลขานุการกรม+กลุ่มตรวจสอบภายใน 
+กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร+กองประชาสัมพันธ ์ เลขานุการกลุ่ม 

  กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกและหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 
 จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา  
จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนล าปาง 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัดกลุ่ม ต าแหน่ง 

1 นางกาญจนา กุลดิลก จังหวัดเชียงใหม่ ประธานกลุ่ม 
2 นายสมควร ช่อมาลี จังหวัดเชียงใหม่ รองประธานกลุ่ม 
3 นางภัทรา วิไลศิลปดีเลิศ จังหวัดเชียงใหม่ เลขานุการกลุ่ม 
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 กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกและหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 
 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดตาก  
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัดกลุ่ม ต าแหน่ง 
1 นายธงชัย คงสนิท จังหวัดสุโขทัย ประธานกลุ่ม 
2 นายดุสิต องอาจ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก รองประธานกลุ่ม 
3 นางสาววารี ทับทองหลาง จังหวัดสุโขทัย เลขานุการกลุ่ม 

 กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกและหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 
 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมเพชรบุรี+เพชรบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัดกลุ่ม ต าแหน่ง 
1 นายสงวน ศรีทัศนีย์ จังหวัดนครปฐม ประธานกลุ่ม 
2 นายด ารงค์ มากระจัน จังหวัดกาญจนบุรี รองประธานกลุ่ม 
3 นางนิตยา มะลิขาว จังหวัดราชบุรี เลขานุการกลุ่ม 

 กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกและหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 
 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก+นครนายก จังหวัดชลบุรี 
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดตราด จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสมุทรปราการ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัดกลุ่ม ต าแหน่ง 
1 นายชูชาติ เอ่ียมวิจิตร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานกลุ่ม 
2 นางกัญญา สุนทรวัฒน์ จังหวัดสระแก้ว รองประธานกลุ่ม 
3 นายพีฎาวุธ นาโควงค ์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี เลขานุการกลุ่ม 

 กลุ่มที่ 6 ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกและหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 
 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี+อุดรธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย 
จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดหนองบัวล าภู 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัดกลุ่ม ต าแหน่ง 
1 นายสาโรจ เพชราเวช จังหวัดสกลนคร ประธานกลุ่ม 
2 นายรักเกียรติ ชัยเชาวรัตน ์ ศูนย์ศึกษาฯ อุดรธานี+อุดรธานี รองประธานกลุ่ม 
3 นางจิรา บุญบรรจง จังหวัดสกลนคร เลขานุการกลุ่ม 
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 กลุ่มที่ 7 ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกและหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 
 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา+นครราชสีมา จังหวัดบุรี รัมย์ จังหวัดมหาสารคาม 
จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ   

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัดกลุ่ม ต าแหน่ง 
1 นายเจน ยินดีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ ประธานกลุ่ม 
2 นายธงชัย คงสุขวิวัฒน์ ศูนย์ศึกษาฯ นครราชสีมา+นครราชสีมา รองประธานกลุ่ม 
3 น.ส. วิจารินทร์ เปรียบดีสุด จังหวัดสุรินทร์ เลขานุการกลุ่ม 

 
 กลุ่มที่ 8 ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกและหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 
 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครพนม 
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอ านาจเจริญ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัดกลุ่ม ต าแหน่ง 
1 ว่าที่ร.ต. ปัญญา  วรพันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกลุ่ม 
2 นายสมบัติ จงจินากูล จังหวัดยโสธร รองประธานกลุ่ม 
3 นายสุเทพ ปาสิกเทพย์ จังหวัดอุบลราชธานี เลขานุการกลุ่ม 

 กลุ่มที่ 9 ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกและหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 
 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช+นครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร  
จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัดกลุ่ม ต าแหน่ง 
1 นายสุเมธ เม่งช่วย ศูนย์ศึกษาฯ นครศรีธรรมราช+นครศรีธรรมราช ประธานกลุ่ม 
2 นายนิพนธ์ หนูแป้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี รองประธานกลุ่ม 
3 นายจารึก คงเมือง ศูนย์ศึกษาฯ นครศรีธรรมราช+นครศรีธรรมราช เลขานุการกลุ่ม 

 กลุ่มที่ 10 ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกและหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 
 ศูนย์ศึกษาฯ ยะลา+ยะลา+ศอ.บต.และช่วยศอ.บต. จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง จังหวัดนราธิวาส   
จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัดกลุ่ม ต าแหน่ง 
1 นายสุทิน มณีพรหม จังหวัดปัตตานี ประธานกลุ่ม 
2 นายไพบูลย์ หนูอินทร์ จังหวัดตรัง รองประธานกลุ่ม 
3 นางสุกัลยา ทองขาว จังหวัดพัทลุง เลขานุการกลุ่ม 
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 กลุ่มที่ 11 ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกและหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 
 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี+สระบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอุทัยธานี 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัดกลุ่ม ต าแหน่ง 
1 นายคฑาเทพ กรึงไกร ศูนย์ศึกษาฯ สระบุรี+สระบุรี ประธานกลุ่ม 
2 นายปราโมทย์ กิจปลื้ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองประธานกลุ่ม 
3 นายณฐกรธรรม แสนเสน่ห์ ศูนย์ศึกษาฯ สระบุรี+สระบุรี เลขานุการกลุ่ม 

 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 
                     สั่ง  ณ  วันที่   ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 
              (นางสาวขนิฏฐา  กาญจนรังษีนนท์) 
               ประธานกรรมการ 
                สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด 
 
 
 
 


