
  

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  

ชุดที่  47 คร้ังที่  1/2563 
วันพฤหัสบดี ที่  27 กุมภาพันธ์  2563  

ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสนอ   คณะกรรมการด าเนินการ  
 
         เพื่อพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ     ครั้ ง ท่ี  1/2563  
เมื่อวันพฤหัสบดี  ท่ี 27 กุมภาพันธ์  2563  ข้อความใดไม่ถูกต้อง   ขอให้แจ้ง ท่ีประชุมทราบเพื่อจะได้
แก้ ไขให้ถูกต้องต่อไป     
                                                                                                                                                  
                        
                                                                                                                                                                                                
                         (นายประสิทธิ์   ฮวบดี )  
                                  กรรมการและเลขานุการ                                  
 



  

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  

ชุดที่  47 คร้ังที่  1/2563 
วันพฤหัสบดี ที่  27 กุมภาพันธ์  2563  

ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
 
 

กรรมการทั้งหมด  15  คน  ผู้มาประชุม 14 คน 
1. นายอ านาจ ชูวงษ์ ประธานกรรมการ/ประธานในท่ีประชุม  
2. 
3. 

นายกมล 
นายสมบัติ  

สงวนวงศ์ 
พวงสมบัติ 

รองประธานกรรมการ คนท่ี 1  
รองประธานกรรมการ คนท่ี  2 

4. นายประสิทธิ์  ฮวบดี กรรมการและเลขานุการ  
5. นายประพันธ์ สพเสถียร  กรรมการ 

6. 
7. 

นายวินัย 
นายอะธิภาคย์  

อุ ทัยแสน  
สกุลแก้วแท้  

กรรมการ 
กรรมการ 

8. 
9. 

นางเจริญศักด์ิ  
นางฐิติญา 

ทรัพประดิษฐ 
จารุวัณณ์  

กรรมการ 
กรรมการ 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

นายศุภกิจ  
นายสุวิทย์  
นางสาวจันทรา  
นายทวีป 
นายวิวัฒน์ ชัย 

ต้นวิบูลย์ ศัก ด์ิ  
สุขนิรันดร์  
จั ตุกูล  
โชคพินพง 
เหมสังวาลย์กุล  

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการผู้ ไ ม่มาเข้า ร่วมประชุม  1 ราย  
 1.    นายกิต ต์ิชญชาต       เสมค า                    เหรัญญิก    ติดราชการ  
ผู้ เข้า ร่วมประชุม  
1. นายประพัศ วอนเพียร เ จ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุ โส  
2. นายมนัส สุดพวง  ท่ีปรึกษากิตติมศัก ด์ิ  

3. 
4. 

นายมี ชัย  
นายฐิติพงษ์  

ต้ังวินิจกุล 
โสภณางกูร  

ท่ีปรึกษา  
ท่ีปรึกษา  

5. 
6. 
7. 

นางนิตยา  
นางวรรณา 
นายกิจวุฒิ 

ทับทิมทอง  
รัตนพรชัย  
ปล่ังดี  

ผู้ตรวจสอบกิจการ  
ผู้ตรวจสอบกิจการ  
ผู้ จัดการ  

8. นางกาญจนา แก้วเขียว  ผู้ ช่วยผู้ จัดการ  

  9.   นางสาวสุภาพร         สมบูรณ์                 เจ้าหน้าท่ีการเงินท าหน้าท่ีธุรการ  
 
 



  
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30  น .  
 

นายอ านาจ  ชูวงษ์       ประธานกรรมการ/ประธานในท่ีประชุม  
 

เปิดการประชุม โดยกล่าวขอบคุณ  คณะกรรมการและท่ีปรึกษาทุกท่าน   ท่ีให้ เกียรติมา  
ร่วมประชุมและแนะน าข้อคิดเห็น ท่ีเป็นประโยชน์ ต่อสหกรณ์ฯ      โดยได้ด าเนินการประชุมตามวาระฯ 
ดังต่อไปนี้ 
  
 

 วาระท่ี             เรื่องท่ีประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 

  ประธานฯ  แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  วันนี้ไ ด้รับ
เกียรติจากท่าน  ผส.ชป.13 นายมนัส สุดพวง  ในฐานะท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ          ซึ่ ง ท่านจะได้มาให้
ค าแนะน าในการบริหารงานสหกรณ์ กับคณะกรรมการด าเนินการ  
  นายมนัส  สุดพวง  ท่ีปรึกษากิตติมศัก ด์ิ  กล่าวว่าท่านก็ เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ คนหนึ่ ง  ใน
การบริหารงานสหกรณ์ ขอให้ยึดหลักการสหกรณ์ไว้ ก่อน  คือช่วยเหลือสมาชิกเป็นส าคัญ ไม่หวังผลก าไร 
การออกระเบียบ ข้อบัง คับ ต้องนึกถึงสมาชิกเป็นหลักก่อน  ดอกเบี้ย เงินรับฝากของสหกรณ์ฯ ควรสูงกว่า
ธนาคารเล็กน้อย  การกู้ เงินของสมาชิกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีสมาชิกแจ้งไว้  
  ประธานฯ  แจ้งว่าปัจจุบันสหกรณ์ฯ สมาชิกกู้ เงินเต็มวงเงินแล้ว   สภาพคล่องส่วนเกิน
ของสหกรณ์ฯ มี ค่อนข้างสูง  ไ ด้น าเงินไปลงทุนกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์   โดยการซื้อหุ้นและต๋ัวสัญญา
ใช้เงิน  ขอสอบถามท่านท่ีปรึกษากิตติมศัก ด์ิ ในเรื่องการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน  มีวิธีการอย่างไร  
  ท่ีปรึกษากิตติมศัก ด์ิ   ก ล่าวว่า การบริหารสภาพคล่องส่วนเกินต้องบริหารเงิน ให้ เกิด
ประโยชน์ สูง สุด  ต้องศึกษาข้อมูลของสถาบันการเงิน ท่ีจะไปลงทุนให้ ชัดเจน  กรรมการทุกคนมี สิทธิมี
เ สียงในการให้ความเห็น   
  ประธานเงินกู้    กล่าวว่า ในการประชุมสัมมนาสมาชิกตามโครงการ  คณะกรรมการเงินกู้
ไ ด้พยายามให้ข้อมูลการกู้กับสมาชิก ว่าควรกู้ เงินไปใช้จ่ายตามความจ าเป็น และให้ เกิดประโยชน์กับ
ตัวเองและครอบครัว  
  นายสุวิทย์   สุขนิรันดร์    กรรมการ  ให้ความเห็นว่า ผู้อ านวยการทุกโครงการ ควรหา
แนวทางในการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ใต้บัง คับบัญชา บ้าง จะได้มีรายได้พิ เศษมาเ ล้ียงครอบครัว   
  ท่ีปรึกษากิตติมศัก ด์ิ   ให้ความเห็นว่าท าความเข้าใจกับสมาชิกผู้กู้ ว่ า เขาก า ลังน าเงินใน
อนาคตไปใช้ ให้พึงระมัดระวังในการใช้จ่าย ให้ เกิดประโยชน์จริงๆ มิฉะนั้น จะเป็นการก่อหนี้ ท่ี เป็นภาระ
เมื่อเกษียณอายุราชการ  โดยกล่าวต่อไปว่า สวัสดิการต่างๆ ขอ งส านัก ควรปรับให้ ดีขึ้น ให้มองการท า
ธุรกิจส าหรับคนนอก  แต่ถ้าเป็นคนในส านักขอให้ เป็นเรื่องสวัสดิการ  
  ประธานกรรมการศึกษาฯ  ให้ความเห็นว่า  การกู้ เงินของสมาชิก  ควรมีการประเมินผล
หลังจากการกู้ เงินไปแล้ว ก็จะดี  
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  ท่ีปรึกษากิตติมศัก ด์ิ   ก ล่าวว่า การ กู้ เงินของสมาชิกอาจต้ังเงื่อนไขกับสมาชิกได้เมื่อ
เวลากู้ เงิน ควรเป็นอะไรบ้าง เมื่อสมาชิกกู้ ไปแล้ว  สามารถท าตามเงื่อนไขท่ีให้ไว้ ไ ด้หรือไม่  
คณะกรรมการก็ ต้องติดตามเมื่อสมาชิกกู้ ไปแล้ว เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงไว้หรือไม่  
  นายอะธิภาคย์   สกุลแก้วแท้   กรรมการ  ให้ความเห็นว่ากรรมการใหม่  ท่ี เป็นข้าราชการ
ช้ันผู้ใหญ่ ค่อนข้างหายาก    อยากให้ ท่านช่วยส่งเสริมให้ข้ าราชการช้ัน ผู้ใหญ่มาสมัครกรรมการ ก้นมากๆ  
  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 ให้ความเห็นว่าเรื่องการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการกู้ เงิน
หรือการให้สวัสดิการต่างๆ กับสมาชิก  สหกรณ์ฯ ได้จัดประชุมสัมมนาสมาชิกตามโครงการปีละ 2 ครั้ ง  
คณะกรรมการ ได้ ช้ีแจงให้สมาชิกได้รับทราบในเรื่องดังกล่าว อย่างละเอียดชัดเจน  การน าเงินไปลงทุนท่ี
ต่างๆ  คณะกรรมการด าเนินการ ไ ด้ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ  
  ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ  ในการให้ค าแนะน าก ารบริหารงานกับ
สหกรณ์ฯ จะได้น าค าแนะน าของท่าน ไปใช้ ในการบริหารงานสหกรณ์ฯ ต่อไป  

  

 ที่ประชุม   รับทราบ  
 

วาระท่ี           รับรองรายงานการประชุม  
  
2.1  การประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่   4 6   คร้ังที่  12/2562 วันอังคารที่  28 มกราคม 2563  

 

         เลขานุการ  แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่ารายงานการประชุม คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 
46 ครั้ ง ท่ี 12/2562  เมื่อวัน ท่ี 28 มกราคม 2563   ไ ด้พิมพ์สรุปไว้ ในเอกสารประกอบวาระฯหน้า 3 -14 
โดยได้สรุปรายละเอียดให้ ท่ีประชุมทราบ มีข้อความใดท่ีจะแก้ไข ข้อให้แจ้ง ท่ีประชุมเพื่อจะให้แก้ ไขให้
ถูกต้องต่อไป 
 

  ไม่มี ผู้ใดแก้ไข  
                                                             
  ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 46 ครั้ ง ท่ี 12/2562 
เมื่อวันอังคารท่ี 28 มกราคม 2563   
 

2.2 การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดท่ี 47 ครั้ง ท่ี พิเศษ 1/2563 เมื่อวันอังคารท่ี 
12 กุมภาพันธ์  2563 
 

 เลขานุการแจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่ารายงานการประชุม คณะกรรมกา รด าเนินการ ชุดท่ี 47 
ครั้ ง ท่ีพิ เศษ1/2563  เมื่อวัน ท่ี 12 กุมภาพันธ์   2563 ได้พิมพ์สรุปไว้ ในเอกสารประกอบวาระฯหน้า 16-
26 โดยได้สรุปรายละเอียดให้ ท่ีประชุมทราบ มีข้อความใดท่ีจะแก้ไข ข้อให้แ จ้ง ท่ีประชุมเพื่อจะให้แก้ ไข
ให้ถูกต้องต่อไป   

 

         ไม่มี ผู้ใดแก้ไข  
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         ที่ประชุม    รับรองรายงานการ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดท่ี  47 ครั้ ง ท่ี
พิ เศษ1/2563   เมื่อวัน ท่ี 12 กุมภาพันธ์   2563   
 

วาระท่ี           เรื่องติดตามผลการประชุมครั้ง ท่ีแล้ว  
  

          เลขานุการแจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่า  การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 46 ครั้ ง ท่ี 
12 /2562  วันอังคาร ท่ี 28 มกราคม 2563 ไม่มี เรื่องติดตามผลการประชุม  

 
  ที่ประชุม   รับทราบ  
 
 

วาระท่ี         เรื่องเพ่ือทราบ  
 

 4.1  งบทดลองแสดงฐานะการเ งิน ประจ าเ ดือนธันวาคม 2562 
 

  ผู้ ช่วยผู้ จัดการคนท่ี 2 ไ ด้รายงานงบทดลองแสดงฐานะทางการเงิน ประจ าเดือน มกราคม 
2563   ให้ ท่ีประชุมทราบ      โดยเอกสารทางด้านการเงินเก็บรวบรวมไว้ ท่ี ฝ่ายบัญชี (รายละ เอียดตาม
เอกสารแนบวาระฯหน้า 28 -41) 
 

 ที่ประชุม   รับทราบ ตามท่ีฝ่ายจัดการน าเสนอ    
 

4.2  สถานภาพทางการเ งินของสหกรณ์ฯ  
 

 ผู้ จัดการ   แจ้งสถานภาพทางการเงินสหกรณ์ฯ และรายละเอียดของเงิน รับฝากสหกรณ์ฯ 
ณ วัน ท่ี 25 กุมภาพันธ์  2563(ตามเอกสารแนบกับวาระฯหน้า 43 -44) 
   

  ที่ประชุม  รับทราบ ตามท่ีฝ่ายจัดการ น าเสนอ  
 

4.3  ประมาณการรายรับและรายจ่าย ประจ าเ ดือน กุมภาพันธ์   2563  
 

 ผู้ จัดการแจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่า ประมาณการรายรับรายจ่ายประจ าเดือน มีนาคม 2563 
สหกรณ์มีสภาพคล่องพอเพียงต่อการบริหารงานของสหกรณ์ฯ(ตามเอกสารแนบกับวาระฯหน้า 46  ) 
 

 ที่ประชุม   รับทราบ  
 

4.4  บันทึกการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ  
  

  เลขานุการ  แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการอ านวยการ ประชุมเมื่อวันพุธ ท่ี 19 
กุมภาพันธ์  2563 โดยได้สรุปรายละเอียดให้ ท่ีประชุมทราบ(ตามเอกสารแนบกับวาระฯ หน้า48 -54) 
  ที่ประชุม  รับทราบ บันทึกการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ชุดท่ี 47 เมื่อวันพุธท่ี 19 
กุมภาพันธ์  2563 ตามท่ีเลขานุการน าเสนอ               
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4.5  บันทึกการประชุมคณะกรรมการเ งิน กู้  
 

 นางฐิติญา จารุวัณณ์   เลขานุการ  คณะกรรมการเงินกู้            แ จ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่า 
คณะกรรมการเงินกู้  ประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ี  14 กุมภาพันธ์  2563 โดยได้สรุปรายละเอียดให้ ท่ีประชุมทราบ 
เอกสารการกู้ เงินเก็บไว้ ท่ี ฝ่ายสินเช่ือ (ตามเอกสารแนบกับวาระฯ หน้า 56 -74) 
 

  ที่ประชุม  รับทราบ บันทึกการประชุมคณะกรรมการเงินกู้  เมื่อวัน ศุกร์ ท่ี  14 กุมภาพันธ์  
2563 ตามท่ีคณะกรรมการเงินกู้น าเสนอ             

 

4.6  บันทึกการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์   
 

  นายวิวัฒน์ ชัย เหมสังวาลกุล เลขานุการ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  แจ้งให้ ท่ี
ประชุมทราบว่า คณะกรรมการศึกษาฯ      ประชุมเมื่อวันอังคารท่ี 18 กุมภาพันธ์  2563     โดยได้สรุป
รายละเอียดให้ ท่ีประชุมทราบ (ตามเอกสารแนบกับวาระฯ หน้า76 -89) 

 

 ที่ประชุม  รับทราบ บันทึกการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  เมื่อวัน
อังคารท่ี 18 กุมภาพันธ์  2563 ตามท่ีคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  น าเสนอ               

 

4.7 บันทึกประชุมคณะกรรมการเลือกต้ัง  
 

  เลขานุการ แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการการเลือกต้ังประชุมเมื่อวันจันทร์ ท่ี  3 
กุมภาพันธ์  2563 โดยได้สรุปรายละเอียดให้ ท่ีประชุมทราบ (ตามเอกสารแนบวาระฯหน้า 91 -95) 
 

  ที่ประชุม  รับทราบ บันทึกการประชุมคณะกรรมการเลือกต้ังประชุมเมื่อวันจันทร์ ท่ี  3 
กุมภาพันธ์  2563 ตามท่ีผู้ จัดการน า เสนอ  
 

4.8  รายงานการตรวจสอบกิจการ  เสนอโดยผู้ตรวจสอบกิจการ  
 

  นางนิตยา ทับทิมศรี  ผู้ตรวจสอบกิจการ ไ ด้รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์  2563 โดยได้ตรวจสอบร่วมกับ  นางวรรณา รัตนพรชัย     ในวัน ท่ี 11,12,13,14,18,19  
กุมภาพันธ์  2563 โดยได้สรุปรายละ เอียดให้ ท่ีประชุมทราบ (ตามเอกสารแนบวาระฯ หน้า 97 -102) 
 

 ที่ประชุม รับทราบ    
 
 
 
 
 
 
            

 



  

 
ระเบียบวาระท่ี          เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

5.1  แผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ ประจ าปี 2563(เสนอโดยคณะกรรมการอ านวยการ)  
 

  เลขานุการ  แจ้งให้ ท่ีประชุมพิจารณาว่า  คณะกรรมการอ านวยการ  ประชุมเมื่อวันท่ี 19 
กุมภาพันธ์   2563   พิจารณาแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ ประจ าปี   2563        โดยมอบโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์สหกรณ์  ประจ าปี  2563  ให้คณะกรรมการตามข้อบัง คับ  ไปด า เนินการ ดังนี้   
      

หมวดรายจ่ายอื่นๆ 
งบประมาณต้ังไว้ 
 ปี 2562(บาท) 

มอบให ้ 

1 โครงการจัดประชุมสัมมนาสมาชิกตามโครงการ 370,000.00 คณะกรรมการศึกษาฯ ไปด าเนินการ 
   

2 โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพให้สมาชิกก่อน 200,000.00 คณะกรรมการศึกษาฯ ไปด าเนินการ 
และหลังเกษียณอายุราชการ  
3 การศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ 200,000.00 ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ คร้ังที่พิเศษ

1/2563 เม่ือวันที่ 12 ก.พ.63 เห็นชอบได้อนุมัติให้
ให้ไปศึกษาดูงานสอ.ครูอุดรฯ ระหว่างวันที่ 26-29  
มี.ค. 63 

  

4 โครงการฝึกอบรมให้กับกรรมการและเจ้าหน้าท่ี
สหกรณ์ 

100,000.00 คณะกรรมการอ านวยการ  ไปด าเนินการ 
 

5 โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 50,000.00 คณะกรรมการศึกษาฯ ไปด าเนินการ 
6 ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารท่ีท าการสหกรณ์ฯ 350,000.00 คณะกรรมการอ านวยการ  ไปด าเนินการ 
7 โครงการอบรมสมาชิกสมัครใหม่และโอนย้าย 30,000.00 คณะกรรมการศึกษาฯ ไปด าเนินการ 
8  จัดท าของท่ีระลึกมอบให้สมาชิก 200,000.00 คณะกรรมการอ านวยการ  ไปด าเนินการ 
9  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคม 30,000.00 คณะกรรมการเงินกู้  ไปด าเนินการ 
10 โครงการเชิญชวนสมาชิกซื้อหุ้นเพิ่มเติม 80,000.00 คณะกรรมการเงินกู้  ไปด าเนินการ 

  

  ขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  
 

        ประธานฯ แจ้งขอเปล่ียนให้คณะกรรมการด าเนินการ ไปด าเนินการในข้อท่ี10 ( โครงการ
เชิญชวนสมาชิกซื้อหุ้นเพิ่มเติม ) เพราะมีรายละเอียดของการเพิ่มหุ้นซื้อหุ้นและเงินฝากของสมาชิกสมทบ
และสมาชิกสามัญ และอยู่ ในวาระต่อเนื่อง จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการ   พิจารณาต่อไป   
          ประธานเงินกู้  เสนอให้ ช่วยดูในข้อ ท่ี6 ว่ามีความจ าเป็นหรือไม่จ าเป็น ขอให้ ฝ่ายจัดการ
พิจารณา  
          ผู้ จัดการ    ช้ีแจงว่า การจัดท าห้องน้ าไว้ก็ เพื่อบางครั้ ง ส่วนราชการขอใช้สถานท่ี เ ช่น การ  
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เลือกต้ังต่างๆ ซึ่ งห้องน้ าด้านล่างไม่มี ให้บริการ ท่ีท า การสหกรณ์ก็ปิด จึงถือว่าเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ ท่ีมาใ ช้บริการและผู้ ท่ีขอใช้สถานท่ี   
  ประธานคณะกรรมการเงินกู้   ให้ความเห็นว่าสหกรณ์ฯ สามารถช้ีแจงให้ ส่วนราชการ ท่ีมา
ขอใช้สถานท่ีทราบว่า สหกรณ์ฯ ไม่มีการให้บริการในห้องน้ า  ส าหรับ ผู้มาใ ช้สถานท่ี  หากรับได้ก็มาใช้ไ ด้   
          ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  ช้ีแจงว่าอาจไม่ปรับปรุงสถานท่ีแต่เป ล่ียน เป็น
ปรับปรุงห้องน้ าด้านล่าง เพื่อรองรับสมาชิกท่ีมาติดต่อสหกรณ์ฯ     บางท่านไม่อยากขึ้นไปเข้าห้องน้ าบน
สหกรณ์ฯ ซึ่ งห้องน้ าเดิมไม่หน้าเข้า  
          ประธานฯ แจ้งว่าหากจะด าเนินการ  จัดท าจะแจ้ง ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณา
อีกครั้ ง  
  มติที่ประชุม      พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ด าเนินการ ตามแผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ฯ 
ตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการ น าเสนอ               
 

5.2  การชะลอการเพ่ิมหุ้นครั้งคราวและการฝากเงินของสมาชิกและสมาชิกสมทบ (เสนอ
โดยคณะกรรมการอ านวยการ) 
 

  เลขานุการ  แจ้งให้ ท่ีประชุมพิจารณาว่าคณะกรรมการอ านวยการ  ประชุมเมื่อวัน ท่ี 19 
กุมภาพันธ์   2563   พิจารณาเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลและเฉ ล่ียคืน ประจ าปี  2562 ท่ีผ่านมา  เงินปันผล
และเฉล่ียคืนของสมาชิก    ลดลงจากปีก่อนๆ     อันมีสาเหตุมาจากก าไร สุทธิประจ าปี  2562 ลดลง   
จึง ต้องมาหาเหตุผลว่าก าไรสุทธิประจ าปี  ลดลงเนื่องมาจากอะไร  
  เหตุที่ เ งินปันผลและเฉลี่ยคืนในปี 2562  ลดลง มาจากปัจจัย ต่างๆ ดังนี้  

1. ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2561  จ านวน  65,227,750.00 บาท  
2. เงินให้สมาชิกกู้ลดลง จากปี 2561  จ านวน  67,540,725.00 บาท  
3. เงินรับฝาก เพิ่มขึ้น จากปี 2561  จ านวน  47,462,036.04 บาท  
4. การจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกผู้ สูงอายุ  เพิ่มจากปี 2561  จ านวน    1,429,000.00 บาท  
5. ก าไรสุทธิลดลง จากปี 2561  จ านวน    1,345,236.00 บาท  

  คณะกรรมการอ านวยการ พิจารณาแล้ว แนวทางหนึ่ ง ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวควร
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
      1. ให้ชะลอการเพิ่มหุ้นครั้ งคราวของสมาชิกและสมาชิกสมทบ  ไว้ ท้ังหมด  
      2. เงินรับฝากของสมาชิก ให้ฝากได้ไม่ เกิน 100,000.00 บาท/เดือน/บัญชี        
      3. เงินรับฝากของสมาชิกสมทบ ให้ฝากได้ไม่ เกิน 50,000.00 บาท/เดือน/บัญชี     
      โดย ให้ เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  พิจารณาเห็นชอบต่อไป  
 

  ประธานคณะกรรมการเงินกู้   ให้ความเห็นว่าการลดส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก จาก
7% เหลือ 5 %  ก็ เป็นแนวทางหนึ่ ง ท่ีลดการเพิ่มหุ้นของสมาชิกได้  
  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2  ให้ความเห็นว่าหุ้น 7 % เป็นประโยชน์กับสมาชิกเมื่อ
เกษียณอายุราชการ  



  

   
  มติที่ประชุม   พิจารณาแล้วเห็นชอบ  ดังนี้  
  

  1. ให้ชะลอการเพิ่มหุ้นครั้ งคราวของสมาชิกและสมาชิกสมทบ  ไว้ ท้ังหมด  
      2. เงินรับฝากของสมาชิก ให้ฝากได้ไม่ เกิน 100,000.00 บาท/ เดือน/บัญชี        
      3. เงินรับฝากของสมาชิกสมทบ ให้ฝากได้ไม่ เกิน 50,000.00 บาท/เดือน/บัญชี     
  ท้ังนี้ ให้มีผล ต้ังแต่วัน ท่ี 1 มีนาคม 2563  เป็นต้นไป  โดยให้ออกเป็นประกาศสหกรณ์ฯ
แจ้งให้สมาชิกได้ทราบต่อไป  
 

5.3  การเปิดสอบคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ (เสนอโดยคณะกรรมการอ านวยการ)  
 

  เลขานุการ  แจ้งให้ ท่ีประชุมพิจารณาว่าตามท่ีสหกรณ์ฯ ได้จัดต้ังงบประมาณ  ประจ าปี  
2563  ในการเปิดสอบคัดเลือกเ จ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีสินเ ช่ือ 1 ต าแหน่ง วุฒิปริญญาตรี    
อัตราเงินเดือน  15,010.00 บาท        โดยได้ผ่านการอนุมั ติ จากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี   2562  
เรียบร้อยแล้ว นั้น  
  คณะกรรมการอ านวยการ  ประชุมเมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์   2563    พิจารณาแล้ว  
เห็นชอบให้ เปิดสอบเจ้าหน้าท่ีสินเ ช่ือ 1 ต าแหน่ง   วุฒิ  ปวส. อัตราเงินเดือน 11,650.00 บาท     เป็น
การเปิดสอบท่ัวไป โดยแต่ง ต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือก   ดังนี้  
  1. นายกมล   สงวนวงศ์  ประธานกรรมการสอบคัดเลือก  
  2. นายสมบัติ    พวงสมบัติ   กรรมการ 
  3. นายกิตต์ิชญชาต   เสมค า    กรรมการ 
  4. นายประสิทธิ์   ฮวบดี   กรรมการ 
  5. นายกิจวุฒิ    ปล่ังดี    กรรมการและเลขานุการ  

 โดย ให้ เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  พิจารณาเห็นชอบต่อไป  
 ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ท่ีคณะกรรมการอ านวยการ  ก าหนดเงินเดือนให้ เป็นวุฒิปวส.

เงินเดือน 11,650.00 บาท เห็นว่าการท างานในต าแหน่งนี้ เป็นระดับเจ้าหน้าท่ีปฏิบั ติ งาน ไม่ ใช่ระดับ
หัวหน้างาน  ไม่จ าเป็นต้องใช้วุฒิปริญญาตรี   และท่ี ผ่านมาการสอบเจ้าหน้าท่ีต าแหน่ ง สินเช่ือก็ ใช้วุฒิ ไม่ ต่ า
กว่าปวส. อยู่แล้ว  จะได้ไม่ท าให้ เ จ้าหน้าท่ี ท่ีปฏิบั ติงานก่อนหน้า เสียก า ลังใจในการท างานและเพื่อให้ เกิด
ความสามัคคีกันในหมู่คณะ  
 

    มติที่ประชุม  พิจารณาแล้ว เห็นชอบอนุมั ติ  ให้ เปิดสอบเจ้าหน้าท่ีสินเ ช่ือ 1  ต าแหน่งวุฒิ ไม่
ต่ ากว่า ปวส.หรือเ ทียบเท่า   อัตราเงินเดือน 11,650 .00 บาท   ตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการ 
น าเสนอ  
 
 



  

    

 
5.4  หลักเกณฑ์การจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจ าปี 2563 (เสนอโดย
คณะกรรมการศึกษาฯ)  
 

  เลขานุการคณะกรรมการศึกษาฯ       แจ้งให้ ท่ีประชุมพิจารณาว่าคณะกรรมการศึกษาฯ    
ประชุมเมื่อวัน ท่ี 18 กุมภาพันธ์   2563    ไ ด้พิจารณาการจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี  
2563       โดยได้ก าหนดหลักเกณฑ์การยื่นขอทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี  2563  โดยให้
ยึดหลักเกณฑ์การยื่นขอทุนเดิมเป็นหลัก   มีก ารแก้ไขเปล่ียนแปลงบ้างเล็กน้อย ในทุนฯ ท่ีไ ด้รับ เป็นดังนี้  

1. ทุนเ รียนดี 
1.1  ช้ันประถมต้น  (ป.1 -ป.4)  ช้ันละ   5  ทุน  จ านวน  20  ทุนๆละ  2,000   บาท  
1.2  ช้ันประถมปลาย  (ป.5 -ป.6)  ช้ันละ   5  ทุน  จ านวน  10  ทุนๆละ  2,000   บาท  
1.3  ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น    (ม.1 -ม.3) ช้ันละ   5  ทุน  จ านวน  15  ทุนๆละ  2,500   บาท  
1.4  ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4 -ม.6) ช้ันละ   5  ทุน  จ านวน  15 ทุนๆละ  3,000   บาท  
1.5  ช้ันปวช.  (ปวช.1 -3)   ช้ันละ   5  ทุน  จ านวน  15  ทุนๆละ  3,000   บาท  
1.6  ช้ันปวส.  (ปวส.1 -2)   ช้ันละ   5  ทุน  จ านวน  10  ทุนๆละ  3,500   บาท  
1.7  ช้ันปริญญาตรี    (ปี1 -3)              ช้ันละ   5  ทุน  จ านวน  15  ทุนๆละ  4,000   บาท  
รวมทุนเ รียนดี  100 ทุน   เป็นเ งิน 282,500 บาท(สองแสนแปดหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

 2. ทุนทั่วไป  
2.1  ช้ันประถมต้น        (ป.1 -ป.4)  ช้ันละ   4  ทุน  จ านวน  16  ทุนๆละ   1,500   บาท  
2.2  ช้ันประถมปลาย        (ป.5 -ป.6)  ช้ันละ   4  ทุน  จ านวน    8  ทุนๆละ   1,500   บาท  
2.3  ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น    (ม.1 -ม.3) ช้ันละ   4  ทุน  จ านวน  12  ทุนๆละ   1,500   บาท  
2.4  ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 -ม.6)  ช้ันละ   4  ทุน  จ านวน  12 ทุนๆละ   1,500   บาท  
2.5  ช้ันปวช.        (ปวช.1 -3) ช้ันละ   4  ทุน  จ านวน  12  ทุนๆละ   1,500   บาท 
2.6  ช้ันปวส.        (ปวส.1 -2) ช้ันละ   4  ทุน  จ านวน    8  ทุนๆละ   1,500   บาท 
2.7  ช้ันปริญญาตรี         (ปี1 -3)         ช้ันละ   4  ทุน  จ านวน  12  ทุนๆละ   1,500   บาท  
  

  รวมทุนทั่วไป   80    ทุน  เป็นเ งิน  120,000   บาท(หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 
  รวมทุนทั้ง  2  ประเภท   จ านวน  180  ทุน   เป็นเ งินทั้งสิ้น  402,500.00  บาท(สี่แสนสองพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) 
  ท้ังนี้  บุตรสมาชิก ท่ีจะยื่นขอรับทุนการศึกษาได้นั้น ต้ องมี เกรดเฉล่ียต้ังแต่ 2.50 หรือ ต้ังแต่ 
70% ขึ้นไป 
 
 
 
 



  

                
    

     เกณฑ์การพิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  
 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์     จะพิจารณาเรียงล า ดับการจัดสรรทุนตามผล
การเรียน ต้ังแต่มากไปหาน้อย   จนครบจ านวนทุนเรียนดี      ส่วนทุนท่ีเหลือคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์   จะใช้วิธี จับฉลากเพื่อมอบเป็นทุนท่ัวไป  ให้ครบตามจ านวนทุนท่ีจัดสรรไว้  

เฉพาะผู้ขอรับทุนระดับช้ันปริญญาตรี   ต้องลงทะเบียนหน่วยกิต    ไ ม่ ต่ ากว่า 30 หน่วย
กิต (ภาคเรียนปกติไม่รวม Summer )      ในปีก่อนการศึกษาท่ีประสงค์ยื่นขอรับทุน  ทุนเรียนดี  เกรด
เฉล่ียท้ังปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 และอายุไม่ เกิน 25 ปี  

การพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกของคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์   ให้ ถือเป็นที่สุด 

                               หลักฐานการยื่นขอรับทุน  
         1. ส าเนาหนัง สือรับรองผลการศึกษา (ปีก่อนขอรับทุน น ามาท้ัง  2  ภาคเรียน )   
                2.  ส า เนาทะเบียนบ้านของสมาชิก  และบุตรท่ีขอรับทุน  
         3. กรณีผลการเรียน  เป็นเกรด  ขอให้สถานท่ี ศึกษาอยู่   ระบุคะแนนของแต่ละวิชา  ใน
ใบเกรด  ด้วย  
         4. การยื่นขอรับทุนระดับช้ันประถมต้นและประถมปลาย  ให้ใ ช้ใบ ป.พ.1  (ปีก่อนขอรับ
ทุน น ามาท้ัง 2  ภาคเรียน )   

หลักฐานการขอรับทุน    ให้ เ ซ็นชื่อ รับรองเอกสารทุกฉบับ  

ก าหนดเวลายื่นขอรับทุน  
                    1. ช้ัน ป.1 -   ช้ัน ปวส.  ให้ยื่นขอรับทุนได้  ต้ังแต่วัน ท่ี  2    มีนาคม   2563    ถึง
วัน ท่ี   17 เมษายน  2563 (ส่งเอกสารเพิ่มเ ติมได้ถึงวัน ท่ี 20 เมษายน 2563 )    มอบทุนฯ ในวันที่    8  
พฤษภาคม   2563     ณ  ที่ท าการของสหกรณ์ฯ    ต้ังแต่เวลา  8.30 น.   เป็นต้นไป 
                   2.  ช้ันปริญญาตรี   ปี  1 -3  ให้ยื่นขอรับทุนได้  ถึงวัน ท่ี   31  กรกฎาคม  2563    
ก าหนดการมอบทุนฯ  จะแจ้งให้ทราบต่อไป  
   ขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  
 
 

          มติที่ประชุม    พิจารณาแล้ว เห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
สมาชิก  ประจ าปี  2563  ตามท่ีคณะกรรมการศึกษาฯ น าเสนอ และให้ออกเป็นประกาศสหกรณ์ฯ แ จ้ง
ให้สมาชิกทราบต่อไป  
 
 
 
 
 



  

                
 

5.5  การให้ออกจากสมาชิก  
 

  เลขานุการ  แจ้งให้ ท่ีประชุมพิจารณาว่า ในเดือนกุมภาพันธ์   2563  สมาชิกสมทบ    ขาด
ส่งเงินงวดช าระหนี้  เกิน 3 เดือนติดต่อกัน ถือเป็นเหตุให้ถูกออกจากสมาชิกสมทบ  ตามข้อบัง คับสหกรณ์ 
ข้อ 55 ดังนี้  
ท่ี ชื่อ - สกุล  เลขสมาชิก มีค่าหุ้น

(บาท) 
หนี้ค้าง(บาท) หุ้นหักช าระหนี้แล้วคง

รับจริง(บาท) 
1. น.ส.อังคนา  ทองดี 6943 7,000 6,200 800 
2. นายสมปอง  ช่ืนบุญมา 6513 17,800 11,394.50 6,405.50 
 รวม  24 ,800  17 ,594.50  7 ,205.50  

  ขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  
 

  มติที่ประชุม พิจารณาแล้ว  อนุมั ติให้ออกจากการเป็นสมาชิกสมทบ  ตามท่ีเลขานุการ
น าเสนอ                
 

5 .6  การยื่นกู้ เงินสามัญท่ัวไป  เกิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)  ตาม
เอกสารแนบกับวาระฯ  หน้า      
 

ระหว่างวัน ท่ี  17-26 กุมภาพันธ์  2563         สมาชิกกู้ เงินสามัญเกิน  1,200,000 .00 บาท     
จ านวน  27  ราย   หักหนี้แล้วคงจ่าย  4 ,554 ,510.50  บาท   รายละเอียด   ดังนี้  

ท่ี เ งิน กู้สามัญ(บาท) ราย 
จ านวนเงิน 

ที่ขอกู้ 
(บาท) 

หนี้ค้าง 
(บาท) 

จ านวนเงินที่จ่ าย
จริง  

(บาท) 
1. เกิน 1,200,000.00-1,500,000.00  12 17,904,000.00 16,291,784.75 1,612,215.25 
2. เกิน 1,500,000.00   15 27,010,000.00 24,067,689.75 2,942,295.25 
 รวม  27 44 ,914 ,000.00  40 ,359 ,474.50  4 ,554 ,510.50  

   

  ขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  
   

  มติที่ประชุม      พิจารณาแล้ว         อนุมั ติสมาชิกกู้ เงินสามัญเกิน 1,200,000 บาท    
จ านวน 27 ราย   หักหนี้แล้วคงจ่าย 4,554,510.50 บาท ตามท่ีเลขานุการ   น า เสนอ  
 
 
 
 



  

 
 
5.7  สมาชิก ขอเพ่ิม ขอลดการส่งค่ าหุ้น และเงินกู้สามัญ 
 

            เลขานุการ  แจ้งให้ท่ีประชุมพิจารณาว่า     ณ   วันท่ี   24  กุมภาพันธ์  2563     สมาชิกขอเพิ่ม  ขอ
ลด  การส่งค่าหุ้นและเงินกู้สามัญ  ดังนี้ 

สมาชิกขอเพิ่มส่งหุ้นรายเดือน 

ที่  ชื่อ  - สกุล เลขที่ 
เดิมส่ง/
เดือน 

 ขอส่ง/
เดือน  

โครงการ/หน่วยงาน  

1 นายพันลพ  จิตรธรรมพงษ์  6448 1,500 2,500 ฝ่ายเรือขุด  พรก. 
2 นายวีระเดช  บุญอ่อน  6848 1,200 2,000 ฝ่ายเรือขุด  พรก. 
3 นายประจวบ  ประเสริฐศรี  7064 1,200 2,000 ฝ่ายเรือขุด  พรก. 
4 นายวิ เ ชียร  อยู่ ฉิม  4292 3,000 5,000 สกก.13 
5 นายภัทร  กล้ากฤษ 6466 1,620 2,020 ฝ่ายเรือขุด  พรก. 
6 นางพรทิพย์  กัทลี  5878 1,230 1,500 รถขุดท่ี  6 พรก.  
7 นางประเทืองทิพย์  สุขอร่าม  5973 3,000 4,000 รถขุดท่ี  6 พรก.  

8 นางจริยา  พวงผิว 5872 4,000 5,000 
เครื่องจักรกลท่ี  6 

พรก.  
9 นายวิ เ ชียร  เจริญศรี  7599 3,500 5,000 คบ.นครชุม  ขรก.  
10 นายสายัน  นครพัฒน์  6962 1,500 2,000 ฝ่ายเรือขุด  พรก. 
11 น.ส. สุพัตรา  ออกเวหา  5952 2,500 5,000 รถขุดท่ี  6 พรก.  
12 นายชัยวัฒน์  รัตนวิศ  5440 1,770 2,000 รถขุดท่ี  6  
13 นายทูล  พัดทอง  6696 2,000 3,000 สชป.13 พรก.  
14 นายสุพจน์ ศาสตร์กลาง 1383 1,000 3,000 บ าเหน็จ  
15 นายไสว  กาญจนกังวาฬกุล  5189 11,000 12,000 คบ.ท่ามะกา  ลจ.  
16 นายธวัช ชัย  วรพรเบญจกุล  4932 7,000 10,000 คบ.ท่ามะกา  ลจ.  

รวม - 47,020 66,020   

สมาชิกสมทบขอเพิ่มส่งหุ้นรายเดือน 

ที่  ชื่อ  – สกุล เลขที่ 
 เดิมส่ง/

เดือน  
 ขอส่ง/เดือน   

โครงการ/
หน่วยงาน 

1 นางจิราพร จันทร์ส า เภา  6532 
               

500  
           

1,000  
สมทบ  

รวม -           1,000    

 

 



  

 

สมาชิกขอเพิ่มส่งเงินกู้รายเดือน 

ที่  ชื่อ  - สกุล เลขที่ เดิมส่ง/เดือน  ขอส่ง/เดือน  
โครงการ/
หน่วยงาน  

1 น.ส.  สุนารีย์  อ่อนละมูล  7142              800            1,000  สชป.13 พรก.  

2 นางชุติสรา  ภักดี  5458            6,000            7,000  สกก.13 

3 นายวีระ  เสนีวงศ์  1212            2,100            5,000  
คบ.ราชบุรีฝั่ งขวา  

ลจ. 

  รวม         8,900        13,000    

สมาชิกสมทบขอเพิ่มหุ้นคร้ังคราว 

ที่                    ชื่อ   - สกุล  เลขที่   หุ้นก่อนซ้ือ(บาท)    ขอซ้ือ(หุ้น)  
 จ านวนเงิน 

(บาท)  
 รวม 
(บาท)   

1  น.ส .  อมรรัตน์  น่วม ดี  7556               5 ,050   
            

2 , 000   
            

20 ,000   
             

25 ,050   

2  นายณัฎฐพล  อุทั ยแสน  7541             70 ,050   
            

2 , 000   
            

20 ,000   
             

90 ,050   

3  นาง เกตน์ นิภา  เกี ยร ติพิบู ลกุล  7558               5 ,050   
              

500   
              

5 , 000   
             

10 ,050   

4  น.ส .  นิตยา  ขันตยาภรณ์  7419             23 ,600   
              

100   
              

1 , 000   
             

24 ,600   

5  น.ส .  สุ ร ภัทร  แช่ม รัม ย์  7406             29 ,100   
              

500   
              

5 , 000   
             

34 ,100   

6  นายพลทิพ ย์  เ รืองศ รี  7416           195,100   
              

490   
              

4 , 900   
           

200 ,000   

7  นายสุทธิ วัฒ น์  เ รืองศ รี  7417           195,100   
              

490   
              

4 , 900   
           

200 ,000   

8  นางจันทนา  อินทรไพบูล ย์  7454             39 ,100   
              

200   
              

2 , 000   
             

41 ,100   

9  น.ส .  ปวัลั ดดา  โภคา  7418             23 ,100   
              

100   
              

1 , 000   
             

24 ,100   

10 นายยศภัทร  แก้ วล า ใย  7462             36 ,100   
              

150   
              

1 , 500   
             

37 ,600   

11 นายนวคุณ  แก้ วล า ใย  7461           116,500   
              

560   
              

5 , 600   
           

122 ,100   

12 น.ส .  วั ลยา  วง ษ์ส นิท  7597               5 ,000   
            

2 , 000   
            

20 ,000   
             

25 ,000   

13 น.ส .  ชญานิน  วง ษ์ส นิท  7598               5 ,000   
            

2 , 000   
            

20 ,000   
             

25 ,000   

14 นางมนัญชยา  สั ง ใจสม  6707             84 ,100   
            

2 , 000   
            

20 ,000   
           

104 ,100   

15 นายฉลอง รัฐ  แป้ งนวล  6709             84 ,100   
            

2 , 000   
            

20 ,000   
           

104 ,100   



  

16 นายณัฐวุฒิ  เพชรสี เ งิ น  7562               9 ,550   
                

50   
                

500   
             

10 ,050   

17 น.ส .  ขวัญจิ รา  อินท ร์สอน  7602               5 ,000   
            

2 , 000   
            

20 ,000   
             

25 ,000   

18 นางสันทนา  ทองสุ ข  6979           161,100   
            

2 , 000   
            

20 ,000   
           

181 ,100   

19 นาง นันท์ณ ภัส  ประสพจันท ร์  6138             76 ,100   
            

2 , 000   
            

20 ,000   
             

96 ,100   

20 น.ส .  เยาว รัตน์  ศ รีจันท ร์  7430               7 ,100   
              

300   
              

3 , 000   
             

10 ,100   

21 น.ส .  ขวัญนภา  ศ รีจันท ร์  7431               7 ,100   
              

300   
              

3 , 000   
             

10 ,100   

22 นายฐากู ร  โชคพินพง  7531             65 ,050   
              

500   
              

5 , 000   
             

70 ,050   

23 นาง นิตยา  เจ ริญศ รี  7603               5 ,000   
            

2 , 000   
            

20 ,000   
             

25 ,000   

24 น.ส .  ประภาพร  พุดซ้อน  7342             27 ,100   
              

500   
              

5 , 000   
             

32 ,100   

25 น.ส .  ป ริยากร  โสภณางกู ร  7591               5 ,000   
            

2 , 000   
            

20 ,000   
             

25 ,000   

26 นายสุ รพิน  เผ่ าผาง  7511             27 ,600   
              

200   
              

2 , 000   
             

29 ,600   

รวม     1 ,311 ,750         26 ,940         269 ,400  
     

1 ,581 ,150  
 

 มติท่ีประชุม    พิจารณาแล้ว อนุมัติ   ตามท่ีเลขานุการน าเสนอ 
 

5.8  รับสมาชิกสมัครใหม่และสมาชิกลาออก  
 

  ในเดือนกุมภาพันธ์  2563  สมาชิกสมัครใหม่   5 ราย  , ลาออก 14 ราย ,ถึงแก่กรรม –  
ราย, รับโอนจากกรม –  ราย, สมาชิกสมทบสมัครใหม่  2 ราย  และสมาชิกสมทบลาออก 49 ราย และ
สมาชิกสมทบถึงแก่กรรม 1 ราย ตรวจสอบแล้วไม่มีหนี้ สินค้างกับสหกรณ์ฯ และไม่ ติดภาระการค้ าประกัน  
ดังนี้ 

สมาชิกสมัครใหม่  

ที่  ชื่อ  – สกุล 
 อัตราเงินเดือน   

โครงการ/หน่วย 
 ค่าหุ้น  

หมายเหตุ 
 (บาท)   (บาท)  

1 นายไมตรี  สันติสุข             28 ,690  บ านาญ  
           

3,000  
ขรก.  

2 นายเอกชัย  ยุทธแสน             15 ,090  คบ.บางเลน   
           

1,500  
พรก.  

3 นายประสงค์  นาคฉ่ า             27 ,512  บ าเหน็จ  
           

2,000  
ลจ. 



  

4 นายปริวัฒน์  ค างาม             15 ,640  คบ.นครชุม   
           

1,095  
พรก.  

5 นายพิจิตต์  บรรณรงค์             49 ,340  สนง.  จัดรูปท่ี ดิน  
           

3,460  
ขรก.  

รวม 
      

11,055  
  

เลขานุการ ขอเพิ่มสมาชิกสมัครใหม่  1 ราย  ไ ด้แก่  

ที่  ชื่อ  – สกุล 
 อัตราเงินเดือน   

โครงการ/หน่วย 
 ค่าหุ้น  

หมายเหตุ 
 (บาท)   (บาท)  

1 นางณัฐกันต์  บูรณอุดมทรัพย์  22,260   สชป.13             1,600   ขรก.  

สมาชิกสมทบสมัครใหม่  

ที่  ชื่อ -สกุล 

 ส่งค่า
หุ้นราย
เดือน
(บาท)  

 ส่งค่าหุ้นรายปี
(บาท)  

ผู้ รับรอง เกี่ยวข้องเป็น  

1 นางปริชาติ  อยู่อย่างสุข             5,000  

1. น.ส. สุภาพร    
สมบูรณ์  

เป็นบุตรของนาง
ถวิล  สุขเจริญ  

2. นางประภาพร   กลั่น
บุศย์  

เลขสมาชิก 1176 
สังกัดปลดเกษียณ  

2 นางเตือนใจ  โภคา             5,000  

1. น.ส.  สุภาพร   
สมบูรณ์  

เป็นภรรยาของนาย
สุพัฒน์  โภคา  

2. นางสาววิลาวรรณ   
ลิ้นจี่  

เลขสมาชิก 5249 
สังกัดปลดเกษียณ  

  รวม 
         
-    

     10,000      

สมาชิกลาออก  

ที่  ชื่อ  – สกุล เลขที่ 
โครงการ/

หน่วย  
 ค่าหุ้น   หนี้ค้าง    คงรับจริง  

หมายเหตุ 
 (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1  น.ส .จันทวรรณ  อ่อนน้อม  5278 ปลดเกษียณ          165 ,250        126 ,950   
               
38 ,300 

ต้องการใช้
เ งิ น  

2  นายสนิท  จับ ใจ  5253 ปลดเกษียณ          198 ,070                    -               198,070   
ต้องการใช้

เ งิ น  

3  นายเฉลี ยว  สุข ภัก ดี  3815 ปลดเกษียณ          200 ,100        180 ,000              20 ,100   
ต้องการใช้

เ งิ น  

4  นางองุ่ น  สายทอง  4688 ปลดเกษียณ          279 ,150                    -               279,150 
ต้องการใช้

เ งิ น  

5  นางหวัน  ยอด ย่ิง  4944 ปลดเกษียณ          218 ,440                    -               218,440   
ต้องการใช้

เ งิ น  



  

6  นายสมศัก ด์ิ  รัก ดี  5341 บ า เห น็จ          243 ,300        110 ,458 .75   
          

132 ,841 .25   
ต้องการใช้

เ งิ น  

7  นายชนนนท์  เปล่ ง ไปล่  5974 
สชป 13  

พรก.  
        131 ,290        121 ,500              9 ,790   

ต้องการใช้
เ งิ น  

8  นายเสถียร  มะลิทอง  5651 ปลดเกษียณ          218 ,340                    -               218,340   
ต้องการใช้

เ งิ น  

9  นายสุ รชั ย  ทองสีด า  7107 
ฝ่ ายเค ร่ือง

จักกล เ รือขุด  
พรก .  

          
42 ,520 

                 -     
           

42 ,520 .00   
ต้องการใช้

เ งิ น  

10 นายอุดมศัก ด์ิ  โพธิ วง ษ์  7173 
คบ .พนม

ทวน ขรก .  
        110 ,100         39 ,000              71 ,100   

ต้องการใช้
เ งิ น  

11 นายอ าพล  
คล้ ายโพธ์
ทอง  

3574 บ า เห น็จ          188 ,560        154 ,755 .61   
           

33 ,804 .39   
ต้องการใช้

เ งิ น  

12 นายบุญเทือง  ราชมณี  5355 ปลดเกษียณ          200 ,280                    -               200,280   
ต้องการใช้

เ งิ น  

13 นายสา ยัน ต์  คชสาร  142 ปลดเกษียณ          209 ,840                    -               209,840   
ต้องการใช้

เ งิ น  

14 น.ส .  สุ ว นี ย์  แสงทอง  4908 ปลดเกษียณ          189 ,300        188 ,933 .75   
                

366 .25   
เก ษียณ
ราชการ  

  รวม 
  

2 ,594 ,540 .00   
  921 ,598 .11       1 ,672 ,941 .89   

 

สมาชิกสมทบลาออก  

ที่  ชื่อ  – สกุล 
เลข
ที่  

โครงการ
/หน่วย 

 ค่าหุ้น  หนี้ค้าง  คงรับจริง  หมาย
เหตุ  (บาท)  (บาท)  (บาท)  

1 นางร า เพย  วัฒนาพร  7268 
สมทบ

เฉพาะกาล  
17,100.00  -  17,100.00  

ต้องการ
ใช้เงิน  

2 นายกึกก้อง  ศิ วิลัย  6738 
สมทบ

เฉพาะกาล  
28,600.00  10,909.00  17,691.00  

ต้องการ
ใช้เงิน  

3 นายวิรัต น์  วงค์ วิลัย  6546 
สมทบ

เฉพาะกาล  
20,800.00  -  20,800.00  

ต้องการ
ใช้เงิน  

4 นายอภิทัย   อู่ทอง  6596 
สมทบ

เฉพาะกาล  
62,600.00  55,816.50  6,783.50  

ต้องการ
ใช้เงิน  

5 นางอังคณา  วงค์ วิลัย  6578 
สมทบ

เฉพาะกาล  
60,400.00  54,300.00  6,100.00  

ต้องการ
ใช้เงิน  

6 น.ส . สุภัทรา  จันทบูรณ์  7156 
สมทบ

เฉพาะกาล  
11,500.00  10,300.00  1,200.00  

ต้องการ
ใช้เงิน  

7 นางน้ าผึ้ ง  วงค์ วิลัย  7155 
สมทบ

เฉพาะกาล  
11,500.00  -  11,500.00  

ต้องการ
ใช้เงิน  

8 นายพัน ธ์กวี  นามติง  7017 
สมทบ

เฉพาะกาล  
44,100.00  -  44,100.00  

ต้องการ
ใช้เงิน  

9 นายพิจักษณ์  เปล่งค า 6576 สมทบ 34,100.00  -  34,100.00  ต้องการ



  
เฉพาะกาล  ใช้เงิน  

10 น.ส . รัตนา  แตงยัง  6977 
สมทบ

เฉพาะกาล  
44,100.00  -  44,100.00  

ต้องการ
ใช้เงิน  

11 นายสนาน  สุจริต 6753 
สมทบ

เฉพาะกาล  
38,100.00  10,500.00  27,600.00  

ต้องการ
ใช้เงิน  

12 นางนลินรัตน์  เหมือนทรัพย์  6919 
สมทบ

เฉพาะกาล  
26,600.00  20,800.00  5,800.00  

ต้องการ
ใช้เงิน  

13 น.ส . ชนากานต์  อ่ าทิม  6759 
สมทบ

เฉพาะกาล  
38,100.00  19,751.25  18,348.75  

ต้องการ
ใช้เงิน  

14 นางยุพาภรณ์  ค าปวน  6115 
สมทบ

เฉพาะกาล  
158,600 .00  

103,357 .5
0 

55,242.50  
ต้องการ
ใช้เงิน  

15 นายพรศัก ด์ิ  พงษ์สมบูรณ์  6725 
สมทบ

เฉพาะกาล  
29,600.00  8,370.50  21,229.50  

ต้องการ
ใช้เงิน  

16 นางพัชรินทร์  พงษ์สมบูรณ์  6724 
สมทบ

เฉพาะกาล  
29,600.00  -  29,600.00  

ต้องการ
ใช้เงิน  

17 น.ส . อัญชลี  บุญศิริ 6136 
สมทบ

เฉพาะกาล  
37,800.00  -  37,800.00  

ต้องการ
ใช้เงิน  

18 นายสมชาย  พวงพันธ์  6783 
สมทบ

เฉพาะกาล  
27,600.00  20,200.00  7,400.00  

ต้องการ
ใช้เงิน  

19 น.ส . รัช นี ย์  หว่านพืช  6573 
สมทบ

เฉพาะกาล  
25,100.00  -  25,100.00  

ต้องการ
ใช้เงิน  

20 นางสละ หว่านพืช  6572 
สมทบ

เฉพาะกาล  
25,100.00  -  25,100.00  

ต้องการ
ใช้เงิน  

21 นายเกรียงศัก ด์ิ  ลักษณะสร  6571 
สมทบ

เฉพาะกาล  
25,100.00  -  25,100.00  

ต้องการ
ใช้เงิน  

22 นายพิสิฎฐ์  เสียงประเสริฐ  6989 
สมทบ

เฉพาะกาล  
147,100 .00  -  147,100 .00  

ต้องการ
ใช้เงิน  

23 น.ส . จริยา    เจริญรักษา  7188 
สมทบ

เฉพาะกาล  
14,100.00  10,700.00  3,400.00  

ต้องการ
ใช้เงิน  

24 น.ส . สุ ธิดา  ผลประดิษฐ์  6997 
สมทบ

เฉพาะกาล  
16,600.00  13,400.00  3,200.00  

ต้องการ
ใช้เงิน  

25 น.ส . นนท์ทญา  ไพฑูร ย์  6861 
สมทบ

เฉพาะกาล  
48,100.00  30,889.50  17,210.50  

ต้องการ
ใช้เงิน  

26 น.ส . ศศิธร  ตากมัจฉา  6858 
สมทบ

เฉพาะกาล  
48,100.00  30,889.50  17,210.50  

ต้องการ
ใช้เงิน  

27 น.ส . กรองทิพย์  เนรตสุวรรณ  7219 
สมทบ

เฉพาะกาล  
10,300.00  4,500.00  5,800.00  

ต้องการ
ใช้เงิน  



  

28 นางพิศมัย  กุลไชยกุล  6415 
สมทบ

เฉพาะกาล  
24,100.00  -  24,100.00  

ต้องการ
ใช้เงิน  

29 น.ส . ว นิดา  ทิศอุ่น  7128 
สมทบ

เฉพาะกาล  
12,400.00  8,000.00  4,400.00  

ต้องการ
ใช้เงิน  

30 นายประสงค์  นาคฉ า  6766 
สมทบ

เฉพาะกาล  
53,100.00  2,600.00  50,500.00  

ต้องการ
ใช้เงิน  

31 นางชนากานต์  อยู่ฉิม  6492 
สมทบ

เฉพาะกาล  
29,600.00  11,817.50  17,782.50  

ต้องการ
ใช้เงิน  

32 น.ส . นิลุบล  โชคศิริ เกษ  6559 
สมทบ

เฉพาะกาล  
58,600.00  2,500.00  56,100.00  

ต้องการ
ใช้เงิน  

33 นายชนะโชค  รุ่ ง โรจน์ 7159 
สมทบ

เฉพาะกาล  
5,800.00  -  5,800.00  

ต้องการ
ใช้เงิน  

34 น.ส . สายใจ  เลาวิชุวกรนุกูล  7290 
สมทบ

เฉพาะกาล  
7,600.00  -  7,600.00  

ต้องการ
ใช้เงิน  

35 นายสิทธิชัย  ใจอดทน  7224 
สมทบ

เฉพาะกาล  
5,200.00  -  5,200.00  

ต้องการ
ใช้เงิน  

36 น.ส . อุ ไรวรรณ  มีสาวงษ์  7209 
สมทบ

เฉพาะกาล  
5,500.00  -  5,500.00  

ต้องการ
ใช้เงิน  

37 น.ส . สุรภา  มะปรางพันธ์  7098 
สมทบ

เฉพาะกาล  
39,600.00  -  39,600.00  

ต้องการ
ใช้เงิน  

38 นางอรดี  พริ้ งพงษ์  6275 
สมทบ

เฉพาะกาล  
80,100.00  41,000.00  39,100.00  

ต้องการ
ใช้เงิน  

39 นายศรัทธา  จันทร์ส ว่าง  7015 
สมทบ

เฉพาะกาล  
24,100.00  16,000.00  8,100.00  

ต้องการ
ใช้เงิน  

40 นายพิจิตต์  บรรณรงค์  6925 
สมทบ

เฉพาะกาล  
60,100.00  -  60,100.00  

ต้องการ
ใช้เงิน  

41 น.ส . ฉัตรชฎา  เอี่ ยมสะอาด  7228 
สมทบ

เฉพาะกาล  
14,100.00  -  14,100.00  

ต้องการ
ใช้เงิน  

42 น.ส . รัช นี ย์  เอี่ ยมสะอาด  6375 
สมทบ

เฉพาะกาล  
41,600.00  -  41,600.00  

ไม่
สามารถ
ส่งหุ้นได้  

43 นายโสภณ  สัง ข์สน  5770 
สมทบ

เฉพาะกาล  
511,200 .00  -  511,200 .00  

ไม่
สามารถ
ส่งหุ้นได้  

44 นางมาลี  เ น้ือไม้  6344 
สมทบ

เฉพาะกาล  
35,600.00  -  35,600.00  

ไม่
สามารถ

ท า



  

ธุรกรรม
ได้ 

45 น.ส . ศิรินธร  ยะแสง  6679 
สมทบ

เฉพาะกาล  
216,100 .00  -  216,100.00  

ต้องการ
สมัคร

สมาชิก
สามัญ  

46 นางจินตนา  เกิดประทุม  5993 
สมทบ

เฉพาะกาล  
60,100.00  -  60,100.00  

ไม่
สามารถ
ส่งหุ้นได้ 

47 น.ส . อรอนงค์  นุชจ้อย  6073 
สมทบ

เฉพาะกาล  
108,100 .00  71,000.00  37,100.00  

ไม่
สามารถ
ฝากเงิน

ได้ 

48 น.ส . สิ นีภรณ์  กุลพิพัฒน์พล  6282 
สมทบ

เฉพาะกาล  
67,300.00  51,500.00  15,800.00  

ไม่
สามารถ

ท า
ธุรกรรม

ได้ 

49 น.ส . วรรณศิกา  พรหมมา  7226 
สมทบ

เฉพาะกาล  
34,100.00  11,726.75  22,373.25 

เปลี่ยนที่
ท างาน  

รวม  2,574,400 620,828 1,953,572   

สรุปสมาชิก  ในเดือนกุมภาพันธ์  2563 

รายการ 
ยอดยกมา 

ม.ค. 63 

สมัครใหม่ 

(ราย) 

ลาออก 

(ราย) 

ให้ออก 

(ราย) 

รับโอน 

(ราย) 

ถึงแกก่รรม
(ราย) 

คงเหลือสมาชิก 

ก.พ. 63 (ราย) 

สมาชิก 2,716 5 14  - - 2,707 

สมาชิกสมทบ 749 2 49 - - 1 701 

รวม 3,465 7 63 - - 1 3,408 

        
            มติที่ประชุม   พิจารณาแล้ว อนุมั ติ  ตามท่ี เลขานุการน าเสนอ  

 
   เลขานุการ  ไ ด้เพิ่มวาระพิจารณา อีก 1  วาระ ดังนี้ 
 
 
 
 



  

5.9 รับสมาชิกสมัครใหม่และลาออก  
 

  เลขานุการ  แจ้งให้ ท่ีประชุมพิจารณาว่า      รับหนัง สือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  
กรมสรรพสามิต  จ ากัด       เรื่อง ขอโอนสิทธิการเป็นสมาชิกระหว่างสหกรณ์   ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการ  กรมสรรพสามิต  จ ากัด  ไ ด้รับหนัง สือจาก นางณัฐกันต์ บูรณอุดมทรัพย์   ว่ามีความประสงค์
ขอโอนย้ายสิทธิสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จ ากัด ซึ่ ง โอนไปปฏิบั ติราชการสังกัด
ส านักงานชลประทานท่ี 13  กรมชลประทาน เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่สมาชิก และให้ไ ด้รับ
สิทธิประโยชน์ เสมือนหนึ่ งสมาชิกเดิม สหกรณ์ออมทรัพย์ ช้าราชการกรมสรรพสามิต จ ากัด จึงขอแจ้ง
รายละเอียดสมาชิกดังต่อไปนี้  
 1. นางณัฐกันต์ บูรณอุดมทรัพย์   ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบั ติการ  เริ่มเป็นสมาชิก วัน ท่ี 
30 ตุลาคม 2550 รวม ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 12 ปี  4 เดือน  
 2. ส่ง ค่าหุ้นมาแล้ว 147 งวด และส่งค่าหุ้นเดือนล่ะ 2,500 บาท มี ทุนเรือนหุ้นสะสม ณ วัน ท่ี  
27  กุมภาพันธ์  2563    เป็นเงิน 79,600.00  บาท  
 3. มีหนี้ เงินกู้สามัญ ณ วัน ท่ี 4 กุมภาพันธ์  2563 เป็นเงิน 755,281.25  บาท  
  นางณัฐกันต์   บูรณอุดมทรัพย์    ขอกู้ เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  
จ ากัด  จ านวน 755,281.25  บาท  
 

  ขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  
 

  มติที่ประชุม      อนุมั ติ   รับโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ฯ และอนุมั ติการกู้ เงิน จ านวน 
755,281.25  บาท ตามท่ีเลขานุการ น าเสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี          ข้อเสนอแนะจากทางราชการ  
                       

         นายประพัศ วอนเพียร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุ โส จากส านักงานสห กรณ์จังหวัด
กาญจนบุรี  ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
  1.  เมื่อวัน ท่ี 26 กุมภาพันธ์  2563  เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ    ขอขอบคุณกรรมการและ
เจ้าหน้าท่ี ท่ีไปร่วมกิจกรรม  
         2. มีร่างกฎกระทรวง ท่ีจะรับฝังความคิดเห็น ให้สมาชิกสหกรณ์ฯ  กรอกข้อมูล เป็นเรื่อง
การกระจุกตัวของธุรกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยู เนียน    และด้านกฎกระทรวงการ
ก าหนดอัตราเงินปันผลและกฎของกระทรวงของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ            และสหกรณ์เครดิตยู เนียน 
พ.ศ.2563  ขอความร่วมมือส่งให้สมาชิกไ ด้กรอกความคิดเห็น     ไ ด้ ส่งรายละเอียดผ่านทางไลน์      ให้
ผู้ จัดการแล้ว  
 

  ที่ประชุม  รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี           เรื่องอ่ืนๆ  
 
  1.ประธานเงินกู้  เสนอความเห็นว่าไม่ควรให้พนักงานราชการ สมัครรับเลือกต้ัง เป็น
กรรมการ เกรงว่าจะมีปัญหาในอนาคต  เข้ามาแล้วจะเปล่ียนแปลงระบบต่างๆ      เช่นการกู้ เงิน  
  ประธานฯ ให้ความเห็นว่าพนักงานราชการเป็นสมาชิกสามัญ เหมือนข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า ต้องดูในระเบียบเกี่ยวกับสิทธิ ในการลงสมัครรับเลือกต้ัง ให้ ฝ่ายจัดการ     เสนอเข้า ท่ี
ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ พิจารณาต่อไป  
  

 ที่ประชุม รับทราบ  
              

      2 .  ประธานฯ ให้ความเห็นว่าการไปศึกษาดูงานท่ีสหกรณ์ครูอุดรฯ จ.อุดรธานี    จาก
สถานการณ์การระบาดของ covid19 ในตอนนี้ยั งอยากจะข้ามไปลาวหรือไม่      
  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 ให้ความเห็นว่าไม่สมควรเล่ือน แต่ไม่ควรข้ามไปสปป.ลาว  
 

  ที่ประชุม  เห็นชอบคงเดินทางไปศึกษาดูงานตามท่ีก าหนดไว้  แต่ ไม่ข้ามไป  สปป.ลาว  
   3.  ประธานคณะกรรมการเงินกู้    เสนอว่าหากมีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ มี
วาระพิจารณาเกี่ยวกับการเงินของสหกรณ์ฯ   ควรเชิญตัวแทนคณะกรรมการเงินกู้และศึกษาฯ เข้า
ร่วมพิจารณาด้วย   เพื่อให้ เกิดความรอบครอบ  
  4. รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 ให้ความเห็นว่า สมาชิกรายของนายประสงค์  แหงมงาม 
สมาชิกสังกัดหน่วยบ าเหน็จรายเดือน  ยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบอุบั ติ เหตุ     โดยพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาล ระหว่างวัน ท่ี 13 พ.ค.62 ถึง  วัน ท่ี 24 มิ .ย. 62  เป็นเวลา 11 วัน แต่มายื่น
เรื่อง ท่ีสหกรณ์ฯ เมื่อวัน ท่ี 13 ก.พ.63  ซึ่ งขัดกับประกาศสหกรณ์ฯ ต้องยื่นเรื่องภายใน 30 วัน นับแต่
วันออกจากโรงพยาบาล  ซึ่ งระยะเวลาเกินไปประมาณ 8  เดือน  จึงไม่สามมารถจ่ายเงินให้ไ ด้ แต่
สมาชิกต้องการให้คณะกรรมการด าเนินการ  พิจารณาให้ จ่ายได้  
  ประธานฯ ให้ความเห็นว่า  รายนี้ถือว่าไม่ ถูกต้องไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ท่ีก าหนดไว้   
ต่อไปขอฝากให้คณะกรรมการศึกษาฯ ไปทบทวนประกาศสหกรณ์ฯ ว่ามีแนวทางเปิดกว้างไ ด้หรือไม่
อย่างไร เช่น การจ่ายเงินนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ ให้อยู่ ในดุลพินิจของคณะกรรมการศึกษาฯ  เป็น
รายๆ ไป 

 

  ที่ประชุม    รับทราบ มอบให้คณะกรรมการศึกษาฯ ไปพิจารณาหลักเกณฑ์การออก
ประกาศใหม่  ในเรื่องเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบอุบั ติ เหตุ   ตามท่ีประธานฯ ให้ความเห็น  
 
  ประธาน กล่าวปิดประชุม เวลา 16.45 น. 
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          ลงช่ือ                   ประธานกรรมการ/ ประธานในท่ีประชุม  
                       (นายอ านาจ  ชูวงษ์ )     
 
               
            
              ลงช่ือ                            เลขานุการ / ผู้ตรวจรายงานการประชุม    
                           (นายประสิทธิ์   ฮวบดี)  
 
        
 

                ลง ช่ือ                                    ผู้ จัดการ/ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                             (นายกิจวุฒิ    ปล่ังดี)     
 
 
 
  ลงช่ือ          ผู้จดรายงานการประชุม  
     (นางสาวสุภาพร สมบูรณ์)  
       เจ้าหน้า ท่ีการเงินท าหน้าท่ีธุรการ  
 
 
  
 


