
  

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  

ชุดที่  47 คร้ังที่  2/2563 
วันศุกร์ ที่  27 มีนาคม 2563  

ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสนอ   คณะกรรมการด าเนินการ  
 
         เพื่อพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ        ครั้ ง ท่ี  2/2563  
เมื่อวันศุกร์   ท่ี  27 มีนาคม 2563  ข้อความใดไม่ถูกต้อง   ขอให้แจ้ง ท่ีประชุมทราบเพื่อจะได้แก้ ไขให้
ถูกต้องต่อไป    
                                                                                                                                                  
                        
                                                                                                                                                                                                
                         (นายประสิทธิ์   ฮวบดี)   
                                  กรรมการและเลขานุการ                                 
 



  

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  

ชุดที่  47 คร้ังที่  2/2563 
วันศุกร์ ที่  27 มีนาคม 2563  

ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  
 
 

กรรมการทั้งหมด  15  คน  ผู้มาประชุม 13 คน 
1. นายอ านาจ ชูวงษ์ ประธานกรรมการ/ประธานในท่ีประชุม  
2. นายสมบัติ  พวงสมบัติ รองประธานกรรมการคนท่ี 2  
3. นายประสิทธิ์  ฮวบดี กรรมการและเลขานุการ  

4. นายประพันธ์ สพเสถียร  กรรมการ 
5. นายวิวัฒน์ ชัย เหมสังวาลย์กุล  กรรมการ 
6. 
7. 

นายวินัย 
นายอะธิภาคย์  

อุ ทัยแสน  
สกุลแก้วแท้  

กรรมการ 
กรรมการ 

8. 
9. 

นางเจริญศักด์ิ  
นางฐิติญา 

ทรัพประดิษฐ 
จารุวัณณ์  

กรรมการ 
กรรมการ 

10. 
11. 
12. 
13. 

นายศุภกิจ  
นายสุวิทย์  
นางสาวจันทรา  
นายทวีป 

ต้นวิบูลย์ ศัก ด์ิ  
สุขนิรันดร์  
จั ตุกูล  
โชคพินพง 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการผู้ ไ ม่มาเข้า ร่วมประชุม  2 คน 
 1.    นายกมล               สงวนวงศ์                รองประธานกรรมการคนท่ี  1  ติดภารกิจ  
 2.    นายกิต ต์ิชญชาต       เสมค า                    เหรัญญิก    ติดราชการ  
ผู้ เข้า ร่วมประชุม  
1. 
2. 

นายมี ชัย  
นายฐิติพงษ์ 

ต้ังวินิจกุล 
โสภณางกูร  

ท่ีปรึกษา  
ท่ีปรึกษา  

3. 
4. 
5. 

นางนิตยา  
นางวรรณา 
นายกิจวุฒิ 

ทับทิมทอง  
รัตนพรชัย  
ปล่ังดี  

ผู้ตรวจสอบกิจการ  
ผู้ตรวจสอบกิจการ  
ผู้ จัดการ  

6. นางกาญจนา แก้วเขียว  ผู้ ช่วยผู้ จัดการ  
7. นางสาวสุภาพร          สมบูรณ์     เ จ้าหน้าท่ีธุรการ  

 
 
 
 



  

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30  น .  
 

นายอ านาจ  ชูวงษ์       ประธานกรรมการ/ประธานในท่ีประชุม  
 

เปิดการประชุม   โดยกล่าวขอบคุณ  คณะกรรมการและท่ีปรึกษาทุกท่าน   ท่ีให้ เกียร ติมา  
ร่วมประชุมและแนะน าข้อคิดเห็น ท่ีเป็นประโยชน์ ต่อสหกรณ์ฯ        โดยได้ด า เนินการประชุมตามวาระฯ 
ดังต่อไปนี้ 

 
วาระท่ี           เรื่องท่ีประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 
  1.1 ปัจจุบันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้มีการแพร่ระบาดไปในวงกว้าง
ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ  ปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ  ฝากกรรมการตรวจสอบข้อมูลก่อน
การเผยแพร่ข่าวสารใด  ติดตามได้ทางศูนย์ ข้อมูลของภาครัฐ  
  1.2 ได้รับหนังสือเรื่ องจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่องแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
ลงวันที่  17 มีนาคม 2563   อธิบดีกรมตรวจบัญชีได้ลงนาม  แต่งตั้ง นายเลิศเชาว์   เบญญาธน
ศรีศักดิ์    เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ   ประจ าปีบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม  2563  
  1.3  ได้รับหนังสือจากบริษัทไทยประกันชีวิต  จ ากัด  เรื่อง การปฏิเสธการจ่าย
สินไหมมรณกรรมและการบอกล้างสัญญา  บริษัทไทยประกันฯ แจ้งว่าไม่สามารถจ่ายสินไหม
มรณกรรมรายของนายวัชรินทร์  อินทร์พยุง ในส่วนของทุนประกันที่ปรับเพิ่ม จ านวน 
100,000.00 บาท เนื่องจากปรากฏหลักฐานว่านายวัชรินทร์ฯ ได้ เคยเจ็บป่วยด้วยโรคมาก่อน
การปรับทุนประกัน คงจ่ายในทุนประกันเดิมก่อนปรับทุนประกัน  จ านวน 1,200,000.00 บาท  
 

  ที่ประชุม   รับทราบ  

 
วาระท่ี           รับรองรายงานการประชุม  
  

2.1 การประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่  47  คร้ังที่  1/2563 วันพฤหัสบดีที่  27 กุมภาพันธ์2563  
 

         เลขานุการ  แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่ารายงานการประชุม คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 
47 ครั้ ง ท่ี 1/2563  เมื่อวัน ท่ี 27 กุมภาพันธ์  2563   ไ ด้พิมพ์สรุปไว้ ในเอกสารประกอบวาระฯหน้า 3 -22 
โดยได้สรุปรายละเอียดให้ ท่ีประชุมทราบ    มีข้อความใดท่ีจะแก้ไข ข้อให้แ จ้ง ท่ีประชุมเพื่อจะให้แก้ ไขให้
ถูกต้องต่อไป 
 

  ไม่มี ผู้ใดแก้ไข                                                 
   

1 

2 



  

   
  ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 47 ครั้ ง ท่ี 1 /2563 
เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี 27 กุมภาพันธ์  2563 ตามท่ีเลขานุการ น าเสนอ  
   

 วาระที่                เรื่องติดตามผลการประชุมครั้ง ท่ีแล้ว  

  

เลขานุการ แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่า    การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  47    ครั้ ง ท่ี 
1/2563  วันพฤหัสบดี ท่ี 27 กุมภาพันธ์    2563   มี เรื่องติดตามผลการประชุม ดังนี้ 
 

3.1 การสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์   ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  
 

คณะกรรมการสอบคัดเ ลือก ได้ด า เนินการ สอบคัดเลือกเ จ้าหน้า ท่ีสหกรณ์       ต าแหน่ง
เจ้าหน้าท่ี สินเ ช่ือ 1 อัตรา   เป็น ท่ีเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวัน ท่ี  20  มีนาคม  2563  มี ผู้สมัครสอบคัดเ ลื อก 
จ านวน 10 คน มาสอบคัดเ ลือกจ านวน 9 คน (ผลกาสอบคัดเ ลือกตามเอกสารแนบกับวาระฯหน้า24-27) 

                   

  ที่ประชุม  รับทราบ   

 

3.2  สมาชิกที่ เป็นพนักงานราชการ  ควรจ ากัดสิทธิ์ ไ ม่สามารถสมัครรับเลือกต้ังกรรมการด าเนินการ  
 

       เลขานุการ  แจ้งว่า ไ ด้จัดไว้ ในวาระพิจารณาท่ี 5.5 ขอไปพิจารณาในวาระฯ นั้น  
 

 ที่ประชุม   รับทราบ  
 
 

วาระท่ี         เรื่องเพ่ือทราบ  
 

 4.1  งบทดลองแสดงฐานะการเ งิน ประจ าเ ดือนกุมภาพันธ์  2563 
 

  ผู้ ช่วยผู้ จัดการคนท่ี 2  ไ ด้รายงานงบทดลองแสดงฐานะทางการเงิน   ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์   2563   ให้ ท่ีประชุมทราบ      โดยเอกสารทางด้านการเงินเก็บรวบรวมไว้ ท่ี ฝ่ายบัญชี 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระฯหน้า 29 -42) 
 

 ที่ประชุม   รับทราบ ตามท่ีฝ่ายจัดการน าเสนอ    
 

4.2  สถานภาพทางการเ งินของสหกรณ์ฯ  
 

 ผู้ จัดการ   แจ้งสถานภาพทางการเงินสหกรณ์ฯ และรายละเอียดของเงิน รับฝากสหกรณ์ฯ 
ณ วัน ท่ี 24 มีนาคม 2563(ตามเอกสารแนบกับวาระฯหน้า 44 -45) 
   

  ที่ประชุม  รับทราบ ตามท่ีฝ่ายจัดการ น าเสนอ  
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4.3  ประมาณการรายรับและรายจ่าย ประจ าเ ดือน เมษายน 2563  
 

 ผู้ จัดการแจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่า ประมาณการรายรับรายจ่ายประจ าเดือนเมษายน 2563 
สหกรณ์มีสภาพคล่องพอเพียงต่อการบริหารงานของสหกรณ์ฯ(ตามเอกสารแนบกับวาระฯหน้า47 ) 
 

 ที่ประชุม   รับทราบ  ตามท่ี ฝ่ายจัดการน าเสนอ  
 

4.4  บันทึกการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ  
  

  เลขานุการ  แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการอ านวยการ ประชุมเมื่อวันพุธ ท่ี 11 
มีนาคม 2563 โดยได้สรุปรายละเอียดให้ ท่ีประชุมทราบ(ตามเอกสารแนบกับวาระฯ หน้า49 -54) 
 

  ที่ประชุม  รับทราบ บันทึกการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ชุดท่ี  47 เมื่อวันพุธท่ี 11 
มีนาคม 2563 ตามท่ีเลขานุการน าเสนอ               
 

4.5  บันทึกการประชุมคณะกรรมการเ งิน กู้  
 

 นางฐิติญา จารุวัณณ์   เลขานุการคณะกรรมการเงินกู้  แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่า 
คณะกรรมการเงินกู้  ประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ี  13 มีนาคม 2563 โดยได้สรุปรายละเอียดให้ ท่ีประชุมทราบ 
เอกสารการกู้ เงินเก็บไว้ ท่ี ฝ่ายสินเช่ือ (ตามเอกสารแนบกับวาระฯ หน้า 56 -74) 
 

  ที่ประชุม  รับทราบ บันทึกการประชุมคณะกรรมการเงินกู้  เมื่อวัน ศุกร์ ท่ี  13 มีนาคม 
2563 ตามท่ีคณะกรรมการเงินกู้น าเสนอ             

 

4.6  บันทึกการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์   
 

  ประธานกรรมการ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่า  
คณะกรรมการศึกษาฯ ประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ี  13 มีนาคม 2563     โดยได้สรุปรายละเอียดให้ ท่ีประชุม
ทราบ (ตามเอกสารแนบกับวาระฯ หน้า76 -86) 

 

 ที่ประชุม  รับทราบ บันทึกการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  เมื่อวัน
ศุกร์ ท่ี  13 มีนาคม 2563 ตามท่ีคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  น าเสนอ              

 

4.7  รายงานการตรวจสอบกิจการ  เสนอโดยผู้ตรวจสอบกิจการ  
 

  นางวรรณา รัตนพรชัย ผู้ตรวจสอบกิจการ ไ ด้รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าเดือน 
มีนาคม 2563 โดยได้ตรวจสอบร่วมกับ  นางนิตยา ทับทิมทอง ในวัน ท่ี 11,12,13,17,19,23   
มีนาคม 2563 โดยได้สรุปรายละเอียดให้ ท่ีประชุมทราบ (ตามเอกสารแนบวาระฯ หน้า 88 -92) 
 

 ที่ประชุม  รับทราบ   
 

 



  
 

ระเบียบวาระท่ี          เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

5.1    การปรับปรุงภูมิ ทัศน์สหกรณ์ฯ ประจ าปี 2563 (เสนอโดยคณะกรรมการอ านวยการ)  
 

  เลขานุการ แจ้งให้ ท่ีประชุมพิจารณาว่า คณะกรรมการอ านวยการ   ประชุมเมื่อวัน ท่ี 11 
มีนาคม  2563 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ    ชุดท่ี  47   ในการประชุมเมื่อวัน ท่ี 
27 กุมภาพันธ์   2563 มอบให้คณะกรรมการอ านวยการ  ไปพิจารณาการปรับปรุงภูมิ ทัศน์อาคารและท่ี
ท าการสหกรณ์   ประจ าปี    2563    งบประมาณต้ังไว้  350,000.00 บาท  
  3.1 จัดท าห้องน้ า  ด้านล่าง  
  3.2 ลานเอนกประสงค์   บริ เวณต้นโพธิ์  
  ท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการ  เห็นว่าควรจัดท าโรงจอดรถยนต์   เพิ่มเติม  บริ เวณ
ด้านหลัง ท่ีท าการสหกรณ์ฯ  โดยจัดท า ต่อจากของเดิมท่ีจัดท าไว้แล้ว  เนื่องจากวันประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ และวันจ่ายเงินกู้ เพื่อเหตุฉุกเฉิ นให้สมาชิก ท่ีจอดรถยนต์           ไม่พอให้บริการสมาชิกและ
คณะกรรมการท่ีมาติดต่อสหกรณ์  โดยท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการ  มอบให้ประธานกรรมการไป
ด าเนินการ   ให้ ช่างออกแบบ    ค านวณค่าใช้จ่าย ก่อนว่าสามารถด าเนินการ ไ ด้ ท้ัง 3 รายการ  หรือไม่  
และไปน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการ     ในการประชุมครั้ ง ต่อไปในเดือนเมษายน   2563  
  ขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  
              ประธานฯ แจ้งว่าตามท่ีไ ด้ขออนุมั ติในการปรับปรุงภูมิ ทัศน์อาคาร  และท่ีท าการสหกรณ์ฯ 
จัดท าห้องน้ า และลานเอนกประสงค์ คณะกรรมการอ านวยการ อยากจะเพิ่มโรงจอดรถ และให้ขยายโรง
จอดรถเดิม ท่ีอยู่บริ เวณแนวต้นสักท่ีอยู่ ด้านหลังสหกรณ์ฯเพิ่มอีก 2 ช่อง    ซึ่ งอยู่ ในช่วงด าเนินการ จึงขอ
เรียนให้ ท่ีประชุมทราบว่า  เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19          เพื่ อป้องกันเ ช้ือไวรัส แก่
เ จ้าหน้าท่ี จึงขอใช้เงินในส่วนของการปรับปรุงภูมิ ทัศน์   จัดท าท่ีกั้นหน้าเค้าน์ เตอร์   และจะพยายามจ ากัด
วงเงินให้อยู่ ในงบประมาณท่ี ต้ังไว้   โดยได้ให้ ช่างมาออกแบบแล้ว  
             

  มติที่ประชุม  พิจารณาแล้ว  เห็นชอบตามท่ีประธานฯ  น าเสนอ           
 

5.2 โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  ประจ าปี  2563   (เสนอโดย
คณะกรรมการอ านวยการ) 
  

  เลขานุการ  แจ้งให้ ท่ีประชุมพิจารณาว่า คณะกรรมการอ านวยการ  ประชุมเมื่อวัน ท่ี  11 
มีนาคม  2563 พิจารณาเห็นว่า  ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไว รัสโควิด -19    ระบาดไปใน 
วงกว้าง  เห็นควรชะลอโครงการต่างๆ    ท่ีสหกรณ์ฯ จัด ต้ังงบประมาณไว้ ท้ังหมดออกไปก่อน    จนกว่า
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19  จะเบาบางลงหรือดีขึ้น    และไปพิจารณาในช่วงครึ่ งปี
หลังของปี  2563   โดยให้ เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  พิจารณาเห็นชอบต่อไป  
   มติที่ประชุม  พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ชะลอโครงการต่างๆท่ีสหกรณ์ฯ  จัดต้ัง
งบประมาณไว้ ท้ังหมดออกไปก่อน  จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคบิด -19 จะเบาบางลง
หรือดีขึ้นตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการน าเสนอ  

5 



  
 

5.3  การแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 (เสนอ
โดยคณะกรรมการอ านวยการ) ตามเอกสารประกอบวาระพิจารณาท่ี 5.3  
 

  เลขานุการ แจ้งให้ ท่ีประชุมพิจารณาว่า คณะกรรมการอ านวยการ  ประชุมเมื่อวัน ท่ี  11  
มีนาคม  2563  สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่วิสามัญ  ประจ าปี   2562  เมื่อวันเสา ร์  ท่ี 2 พฤศจิกายน  
2562 ท่ีประชุมได้มีมติอนุมั ติให้แก้ ไขเพิ่มเ ติมข้อบัง คับสหกรณ์ ข้อ 90 ในเรื่องของการพ้นต าแหน่งของ
ผู้จัดการ   ดังนั้น     จึงจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ฯ   ว่า ด้วยเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ฯ            
พ.ศ.2561  ให้สอดคล้องกับข้อบัง คับข้อ 90 ท่ีแก้ ไขเพิ่มเติมไปแล้ว     โดยขอยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ    
ว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ พ.ศ.2561 ท้ังฉบับ  และก าหนดระเบียบสหกรณ์ฯ ว่ าด้วยเจ้าหน้าท่ีของ
สหกรณ์ฯ พ.ศ.2563  ขึ้นใหม่ ท้ังฉบับ  รายละเอียดส่วนใหญ่ข้อความเป็นไปตามระเบียบฯ   เดิมเกือบ
ท้ังหมด  มีการแก้ไขเพิ่มเติม ในข้อ 20 ,ข้อ55 และข้อ 61   
  ข้อ 20 และข้อ 55 เป็นการก าหนดเพิ่มขึ้น ใหม่ให้สอดคล้องกับข้อบัง คับข้อ 90   และใน
ข้อ 61  เป็นเรื่องเกี่ยวกับวันหยุดท าการของสหกรณ์ฯ โดยขอตัดวันหยุดภาคครึ่ งปีออก   เป ล่ียนเป็นวัน
สหกรณ์แห่งชาติแทน และก าหนดวันหยุดอื่นๆ ให้ เป็นไปตามประกาศของทางราชการ ท่ีประกาศให้หยุด
ท าการ  

 โดย ให้ เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  พิจารณาเห็นชอบต่อไป  
 

  ประธานฯ คณะกรรมการเงินกู้   ให้ความเห็นว่าข้อความในข้อ55   การจ่ายบ าเหน็จ ให้
ผู้ จัดการ  จะเป็นการถูกต้องหรือเปล่า เพราะเป็นการจ้างปี ต่อปี  
  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 ขอให้น ากลับไปพิจารณาในรายละเอียดต่ างๆ ในท่ีประชุม
คณะกรรมการอ านวยการ อีกครั้ ง  และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ในเดือนต่อไป  
          

  มติที่ประชุม   เห็นชอบ ให้คณะกรรมการอ านวยการ ไปพิจารณาใหม่  ตามท่ีรองประธาน
กรรมการ คนท่ี 2 น าเสนอ              
 

5.4   การแต่งต้ังอนุกรรมการประสานงาน  ประจ าปี  2563(เสนอโดยคณะกรรมการ
อ านวยการ)  
 

  เลขานุการ แจ้งให้ ท่ีประชุมพิจารณาว่า คณะกรรมการอ านวยการ ประชุมเมื่อวัน ท่ี  11  
มีนาคม  2563  ตามท่ีสหกรณ์ฯ       ไ ด้มีหนัง สือให้แต่ละโครงการ/หน่วยงาน ให้ เสนอช่ือบุคคลเป็น
อนุกรรมการประสานงาน  ประจ าปี   2563  นั้น  
  บัดนี้   โครงการ/หน่วยงาน  ไ ด้เสนอช่ือบุคคลเป็นอนุกรรมการ ประจ าปี  2563  แล้ว 
ตามบัญชีรายช่ือแนบกับวาระฯ ประชุม  วันนี้  
  อนุกรรมการประสานงาน  มีหน้าท่ี ดัง ต่อไปนี้  
  1. ส่งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์  ให้สมาชิกตามโครงการ/หน่วยงาน  
  2. รับรองลายมือช่ือผู้กู้ ผู้ ค้ าประกัน  ในสัญญาเงินกู้สามัญ  
  3. ส่งใบเสร็จรับเงินให้สมาชิกตามโครงการ/หน่วยงาน  



  

  4. รับข้อเสนอแนะของสมาชิก ส่งให้ คณะกรรมการ  
  รายช่ืออนุกรรมการ ตามเอกสารท่ีแนบกับวาระฯ หน้า 96  
   ขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  
 

       มติที่ประชุม  พิจารณาแล้ว  เห็นชอบแต่ง ต้ังอนุกรรมการประสานงาน ตามท่ีเลขานุการ
น าเสนอ                
 

5.5  สมาชิกท่ีเป็นพนักงานราชการ  ควรจ ากัดสิทธิ์ ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกต้ังกรรมการ
ด าเนินการ (เสนอโดยคณะกรรมการอ านวยการ)  
 

  เลขานุการ แจ้งให้ ท่ีประชุมพิจารณาว่า คณะกรรมการอ านวยการ  ประชุมเมื่อวัน ท่ี  11  
มีนาคม  2563   สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดท่ี  47  เมื่อวั น ท่ี  27  กุมภาพันธ์    
2563  มอบให้คณะกรรมการอ านวยการไปพิจารณา    สมาชิก ท่ีเป็นพนักงานราชการ  ควรจ ากัด สิทธิ์ ไม่
สามารถลงสมัครรับเลือก ต้ัง เป็นกรรมการด าเนินการ ท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการ    ให้ความเห็น
ว่าปัจจุบันทางราชการ   ไ ด้ขยายอัตราการรับพนักงานราชการเพิ่มขึ้น  ซึ่ งตามข้อบัง คับสหกรณ์   ข้อ  35  
สิทธิหน้าท่ีของสมาชิกท่ี เป็นพนักงานราชการ         มีฐานะเทียบเท่าสมาชิก ท่ีเป็นลูกจ้างและข้าราชการ   
การจะไปจ ากัดสิทธิ ท่ีมีอยู่ แล้ว  ไม่สมควร  หากสหกรณ์ฯ  จะไม่ให้ สิทธิ เทียบเท่าลูก จ้างและข้าราชการ 
ก็ ไม่ควรให้ เป็นสมาชิก   ควรให้ เป็นเพียงสมาชิกสมทบ    การไปแก้ไขสิทธิ์ของบุคคลท่ีมีอยู่แล้ว ต้ังแต่ต้น  
จึงไม่สมควรกระท า  
  โดยให้ เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  พิจารณาต่อไป  
  ขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  
  ท่ีประชุมได้มีการพิจารณากันอย่างกว้างขวาง มี ผู้ให้ความเห็นหลายท่าน ดังนี้  
  ประธานเงินกู้   ให้ความเห็นว่า ไม่ควรมองว่าพนักงานราชการมี สิทธิ์ เ ท่ากับสมาชิก เพราะ
การกู้ เงินสามัญ ก็ ไม่ เท่ากัน ในเมื่อการเงินไม่มั่นคง การให้ สิทธิ์ควรให้ เฉพาะมี สิทธิ์ เ ลือก ต้ัง    ไม่ควรให้
สิทธิ์ ให้ลงสมัครกรรมการ ในวันข้างหน้าพนักงานราชการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ การแก้ไขข้อบัง คับก็ยากขึ้น 
เราเป็นกรรมการต้องมองถึงองค์กรเป็นหลัก  พนักงานราชการ ในเรื่องของสวัสดิการต่างๆ ก็ ไ ด้รับ
เท่ากับสมาชิก ก็น่าจะพอเพียงแล้ว  บ าเหน็จ บ านาญไม่มี  
  นายสุวิทย์   สุขนิรันดร์   กรรมการ  ให้ความเห็นว่า หากพนักงานราชการเข้ามามาก  อาจ
จ ากัดจ านวนการเป็นกรรมการ  ลงก็ ไ ด้   ควรประนีประนอม เพราะการไปลดสิทธิ์      อาจมีการฟ้องร้อง
เป็นคดีความขึ้นมาได้  
  นายวินัย อุ ทัยแสน  และนายอธิภาคย์   แก้วแท้  กรรมการ ให้ความเห็นว่ า ควรให้ เป็นได้
เฉพาะสมาชิกสมทบ เท่านั้น  
  ผู้ จัดการ ให้ความเห็นว่า หากให้พนักงานราชการเป็นสมาชิกสมทบ ก็อาจเกิดปัญหาการกู้
เงิน ท่ีกู้ ไปแล้ว จะกลับมากู้ ใหม่ไม่ ไ ด้ เพราะสมาชิกสมทบ       กู้ ไ ด้ เฉพาะการกู้หุ้น ท่ีสะสมไว้กับสหกรณ์
เท่านั้น   ท าให้สมาชิกได้รับความเดือดร้อน ควรหาทางออกอื่นจะเหมาะสมกว่า   



  

  ประธานศึกษาฯ  ให้ความเห็นว่า พนักงานราชการ      หากเข้ามาเป็นกรรมการ ใน
อนาคตอาจมีความเส่ียง  หากมีการแก้ไขระเบียบการกู้ เงินต่างๆ  
  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 ให้ความเห็นว่า   เริ่มแรกเราไปเชิญเขาเข้ามาเป็นสมาชิก  
แต่ในวันนี้จะไปลดสิทธิ์  เขา  ต้องพิจารณากันให้รอบคอบ  ควรมีการก าหนดสัดส่วนการเป็นกรรมการ ให้
เหมาะสม  
  ประธานฯ ให้ความเห็นว่า เข้าใจในความรู้ สึกของกรรมการทุกท่าน      มีความหวัง ดีกับ
สหกรณ์ฯ ค านึงถึงความมั่นคงของสหกรณ์ฯ อยากให้มองถึงความเหมาะสมพนักงานราชการเข้ ามาปีละ
เท่าไร และออกไปปีละเท่าไร การพิจารณาต้องมีข้อมูล  
  นายฐิติพงษ์   โสภณางกูร ท่ีปรึกษา ให้ความเห็นว่า     การพิจารณาขอให้ ศึกษาข้อมูลให้
ชัดเจน ในอนาคตทางราชการ อาจให้ สิทธิ์พนักงานราชการมากขึ้นก็ ไ ด้  
  นายมี ชัย  ต้ังวินิจกุล  ท่ีปรึกษา ให้ความเห็นว่า การพิ จารณาให้ค านึกถึงความมั่นคงของ
สหกรณ์ฯ ไว้ เป็นหลักก่อน  ระเบียบ ข้อบั ง คับ สามารถแก้ไขได้ตามความต้องการ  
  ประธานฯ ขอให้คณะกรรมการแต่ละคณะ   ช่วยไปพิจารณาในเรื่องของพนักงานราชการ
ควรให้ สิทธิ์ ลงสมัครกรรมการด าเนินการ  ไ ด้หรือไม่  อีกครั้ ง   ให้หาแนวทางท่ีไปไม่มีผลกระทบกับสมาชิก
ท่ีเป็นพนักงานราชการ  แล้วค่อยมาพิจารณากันใหม่ในเดือนต่อไป  ขอให้ ฝ่ายจัดการไปดูข้อมูลว่าสมาชิก
พนักงานเริ่มเข้ามาต้ังแต่ปีใด  
 

   มติที่ประชุม   พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามท่ีประธานฯ ให้ความเห็น               
 

5.6  การแต่งต้ังคณะท างาน ประกวดสหกรณ์ดีเ ด่นแห่งชาติ  ประจ าปี  2563 (เสนอโดย
คณะกรรมการอ านวยการ) 
 

  เลขานุการ แจ้งให้ ท่ีประชุมพิจารณาว่า    คณะกรรมการอ านวยการประชุมเมื่อวัน ท่ี  11  
มีนาคม  2563  เพื่อให้การจัดท าเอกสารการประกวดสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ  ประจ าปี  2563 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย           เห็นชอบแต่ง ต้ังคณะท างานจัดท า เอกสารเพื่อส่งประกวดสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ   
ประจ าปี  2563  ดังนี้  

1. นายกมล    สงวนวงศ์      ประธานคณะท างาน  
2. นายศุภกิจ   ต้นวิบูลย์ ศัก ด์ิ   คณะท างาน  
3. นายวิวัฒน์ ชัย   เหมสังวาลย์กุล  คณะท างาน  
4. นายกิจวุฒิ     ปล่ังดี    คณะท างาน  
5. น.ส.จันทรา   จั ตุกูล    เลขานุการคณะท างาน  

 โดยให้ เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ เห็นชอบ ต่อไป  
    ประธานฯ ให้ข้อมูลเนื่องจากในปีนี้สหกรณ์ฯของเราส่งเข้าประกวดสหกรณ์ดีเด่น
แห่งชาติ ซึ่ งรายละเอียดของการเข้าประกวด จะต้องน าเอกสารเพื่อจัดท ารายงาน  ในเนื้อหาขอ งการ
จัดท ารายงานค่อนข้างเยอะ เกรงว่าถ้าให้ทางฝ่ายจัดการเป็นฝ่ายด าเนินการก็ เกรงว่าจะหนักข้อมูลได้ไม่
ครบถ้วน    อยากจะให้ทางคณะการผู้ท่ีมีความรู้ เกี่ยวกับการท ารายงานและเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ เข้ า  
 



  
 

มาเป็นคณะท างานและด าเนินการในส่วนนี้   
              นายวิวัฒน์ ชัย  เหมสังวาลย์กุล  กรรมการ  เสนอว่าคณะท างานแค่ 5 ท่านยังไม่
ครอบคลุม ขอให้ เสนอกรรมการเงินกู้ เพิ่มอีก 1 ท่าน  
                ประธานฯ เสนอให้ คุณเจริญศักด์ิ ทรัพย์ประดิษฐ  เป็นคณะท างานเพิ่มอีกและให้
ผู้ จัดการ  เป็น ผู้ ช่วยเลขานุการ  
                   

 มติท่ีประชุม  พิจารณาแล้ว   เห็นชอบ           
 

5.7  โครงการฝึกอบรมอาชีพให้สมาชิกก่อนและหลังเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2563  
(เสนอโดยคณะกรรมการศึกษาฯ)  
 

  เลขานุการ   แจ้งให้ ท่ีประชุมพิจารณาว่า คณะกรรมการศึกษาฯ     ประชุมเมื่อวัน ท่ี  13 
มีนาคม 2563  สหกรณ์ฯ     จัดต้ังงบประมาณในการจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้สมาชิกก่อนและหลัง
เกษียณอายุราชการ  ประจ าปี  2563  เป็นเงิน  200,000.00 บาท    ก าหนดหลักเกณฑ์สมาชิกไปศึกษา
ดูงาน ดังนี้ 
  1. สมาชิก ท่ีเข้าโครงการอายุ  55 -65  ปี 
  2. ให้สมัครเข้าโครงการการฯ  หากเกินจ านวน ให้ใช้วิธี จับฉลาก ท้ังหมด  โดยเชิญตัวแทน
สมาชิกมาเป็นสักขีพยานในการจับฉลาก  
  ท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาฯ  เห็นชอบให้ชะลอโครงการฝึกอบรมอาชีพให้สมาชิกก่อน
และหลัง เกษียณอายุราชการ ประจ าปี  2563 ออกไปก่อน  จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด 19  ( Covid -
19 ) จะคล่ีคลายเป็นปกติ ท้ังนี้   ไ ด้ก าหนดอาชีพให้สมาชิกมาฝึกอบรมอาชีพ  ไ ด้แก่  
  - ตัดผม  
  - ท าขนม 
  - ชงกาแฟ  
  โดยมอบให้นายวิวัฒน์ชัย   เหมสัง วาลย์กุล   เลขานุการคณะกรรมการศึกษาฯไปศึกษา
รายละ เอียดต้อ ง ใช้ร ะยะ เวลาในการอบรมกี่วัน และมีค่า ใช้จ่ายอย่า ง ไ ร   ใช้วิทยากรจาก ที่ ใด   การจัด
ฝึกอบรมควรเป็น ที่ ใด เช่น  วิทยาลัยการอาชีพ หรือโรงเรียนสารพัดช่าง  เมื่อ ได้รายละเอียดต่างๆ แล้ว  
ให้น า เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาฯ ในการประชุมครั้ งต่อไปในเดือนเมษายน 2563   เพื่อจะได้มี
ข้อมูลน า เสนอที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ  เห็นชอบต่อไป  ส่วนของ สชป.14  มอบให้นายทวีป  
โชคพินพง  ไปด าเนินการ  ในแต่ละส านัก จัดแบ่ง เป็น  ชุดๆ ละ 20 คน   

       ขอเสนอท่ีประชุม เพื่อพิจารณาในอาชีพท่ีคณะกรรมการศึกษาฯ ก าหนดไว้  และหลักเกณฑ์
การพิจารณาผู้ เข้าร่วมโครงการฯ                        
               ประธานฯ แจ้งว่าเนื่องจากช่วงนี้ เกิดสถานการณ์โควิด -19 ต้องชะลอไว้ก่อนและฝากให้
กรรมการศึกษาฯ  หาข้อมูลและท าการบ้านมาให้พร้อม  
        ประธานเงินกู้  เสนอว่าต้องให้สมาชิกเลือกว่าเขาถนัดอะไร  ให้สมาชิกเป็นคนเลือก  
        



  

 
   ประธานฯ  ให้ไปสอบถามตามกลุ่มเป้าหมาย แล้วสรุปค่าใช้จ่าย  
  นางฐิติญา  จารุวัณณ์  เสนออาชีพการแต่งหน้า  เพิ่มเติม  
 

                มติที่ประชุม  พิจารณา เห็นชอบ  ตามท่ีคณะกรรมการศึกษาฯ   เสนอมา และให้ เพิ่มเ ติม
อาชีพแต่งหน้า  เข้ าไปด้วย   แต่การอบรมอาชีพให้กับสมาชิก ขอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 สงบเรียบร้อยก่อน เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วม         
 

5.8 โครงการประชุมสัมมนาสมาชิกตามโครงการ ประจ าปี 2563(เสนอโดยคณะกรรมการ
ศึกษาฯ)  
 

    เลขานุการ แจ้งให้ ท่ีประชุมพิจารณาว่า  คณะกรรมการศึกษาฯ ประชุมเมื่อวัน ท่ี 13 
มีนาคม 2563 สหกรณ์ฯ จัดต้ังงบประมาณในโครงการประชุมสัมมนาสมาชิกตามโครงการ  ประ จ าปี   
2563   จ านวน 370,000.00 บาท  ในการไปพบและให้ความรู้กับสมาชิก  ในเขต สชป.13 และ 14  
ดังนี้ 
  - สมาชิกในเขต สชป.13  ซึ่ งปี  2562 จัดในเขต ส่วนกลาง ไปแล้ว           ดังนั้น  ในปี 
2563      เป้าหมายในการจัดประชุมสัมมนาสมาชิกตามโครงการ    ประจ าปี    2563    ไ ด้แก่   สมาชิก
ในโครงการ ชป. นครปฐม,คบ.นครปฐม, คบ. นครชุม ,คบ. สองพี่น้อง , คบ.ก าแพงแสน ,คบ. ราชบุรี ฝ่ัง
ขวา,คบ.ราชบุรี ฝ่ังซ้าย ,ชป.ราชบุรี ,  ชป.สมุทรสงคราม  เป้าหมายสมาชิก    ก าหนดไว้    จ านวน 200 
คน   
  - สมาชิกในเขต สชป.14  เป้าหมาย  โครงการ ชป.เพชรบุรี ,คบ. เพชรบุรี .คบ.ปราณบุรี  
และชป.ประจวบคีรีขันธ์   จ านวน 150  คน  
  ซึ่ งตามปฏิทินการท างานก าหนดไว้ ในเดือนมิถุนายน  
   

  ท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาฯ    เห็นชอบให้ชะลอโครงการประชุมสัมมนาสมาชิกตาม
โครงการ ประจ าปี  2563 ในการไปพบและให้ความรู้กับสมาชิก ในเขตสชป.13 และ สชป.14 จนกว่า
สถานการณ์ไวรัสโควิด 19 (Covid -19 ) จะคล่ีคลายเป็นปกติ ในช่วงนี้ ให้คณะกรรมการศึกษาฯ    ไปหา
สถานท่ีจัดอบรมสมาชิกไปก่อน  ว่าสถานที่ ใดเหมาะสม  
                     

  มติที่ประชุม   พิจารณาแล้ว  เห็นชอบให้ชะลอโครงการประชุมสัมมนาสมาชิกตาม
โครงการ ประจ าปี  2563 ออกไปก่อน  
 
 
 
 
            
 
 
 



  
 

5.9 โครงการอบรมสมาชิกสมัครใหม่และโอนย้าย ประจ าปี2563(เสนอโดยคณะกรรมการ
ศึกษาฯ)  
 

  เลขานุการ แจ้งให้ ท่ีประชุมพิจารณาว่า คณะกรรมการศึกษาฯ      ประชุมเมื่อวัน ท่ี   13  
มีนาคม  2563     สหกรณ์ฯ ได้ จัดต้ังงบประมาณ    ประจ าปี  2563  ในการจัดอบรมสมาชิกสมัครใหม่
และและโอนย้าย  ประจ าปี  2563  จ านวน 30,000.00 บาท   ซึ่ งตามปฏิทินการท างานก าหนดในช่วง
เดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนของทุกปี    

ท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาฯ   เห็นชอบให้ จัดอบรมสมาชิกสมัครใหม่และโอนย้าย     
ประจ าปี     2563  ในวัน ท่ี 15 พฤษภาคม 2563 (ครั้ ง ท่ี 1)  และวัน ท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 (ครั้ ง ท่ี 2)  
ณ ห้องประชุมช้ัน 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จ ากัด โดยให้ เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ  เห็นชอบต่อไป  
  ขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  
   

  มติที่ประชุม   พิจารณา เห็นชอบอนุมั ติ ให้ จัดอบรมสมาชิกสมัครใหม่และโอนย้าย   ตามท่ี
คณะกรรมการศึกษาฯ น าเสนอ           
 

5.10  โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปี 2563 (เสนอโดย
คณะกรรมการศึกษาฯ)  
 

  เลขานุการ แจ้งให้ ท่ีประชุมพิจารณาว่า คณะกรรมการศึกษาฯ  ประชุมเมื่อวัน ท่ี  13  
มีนาคม  2563     สหกรณ์ฯ จัดต้ังงบประมาณในโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ ขั้นพื้นฐาน   
ประจ าปี    2563   จ านวน 50,000.00 บาท  ตามปฏิทินการท างานก าหนดในช่วงเดือนมิถุนายน  
     

  ท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาฯ        เห็นชอบให้ยกเ ลิกโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบ
กิจการขึ้นพื้นฐาน  ประจ าปี    2563   เนื่ องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ( Covid -19 ) และสหกรณ์ฯ 
มี ผู้ ท่ี เคยผ่านการอบรมฯ ไปเมื่อปี ท่ีแ ล้วหลายคน      โดย ผู้ตรวจสอบกิจการ  ท่ีไ ด้รับเลือกต้ังจาก ท่ี
ประชุมใหญ่เมื่อวันเสาร์  ท่ี 1  กุมภาพันธ์  2563  ต้องอยู่ ในวาระฯ เป็นเวลา 2 ปี     จึงไม่จ าเป็น ท่ีต้ อง
เปิดการอบรมฯ ในปี   2563   โดยให้ เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  เห็นชอบต่อไป  
  นายวิวัฒน์ ชัย เหมสังวาลย์กุล เลขานุการกรรมการศึกษาฯ แจ้งว่าเนื่องจากเมื่อปี ท่ีผ่านมา
มี ผู้ เข้ารับการอบรมหลายท่าน และมี ผู้ ท่ีไ ด้รับการเลือกต้ังเข้ามาเป็น ผู้ตรวจสอบอยู่อีก 2 ปี จึงของดการ
จัดอบรมในปีนี้  ไปจัดการอบรมในปีถัดไป  
       

  มติที่ประชุม   พิจารณาแล้ว  เห็นชอบให้งดการจัดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการในปี  2563   
ตามท่ีคณะกรรมการศึกษาฯ น าเสนอ           
 
 
 
 



  
 

5.11 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบอุบัติเหตุ (เสนอโดยคณะกรรมการ
ศึกษาฯ)  
 

  เลขานุการ แจ้งให้ ท่ีประชุมพิจารณาว่า คณะกรรมการศึกษาฯ     ประชุมเมื่อวัน ท่ี  13  
มีนาคม  2563        สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ     ชุดท่ี    47    ในการ
ประชุมเมื่อวัน ท่ี   27   กุมภาพันธ์   2563     ท่ีประชุมได้ขอให้คณะกรรมการศึกษาฯ      ไปก าหนดหา
แนวทางการช่วยเหลือสมาชิกประสบอุบั ติ เหตุ  ท่ีก าหนดไว้ เ ดิมให้กว้างขึ้น  ส าหรับสมาชิกท่ียื่นขอความ
ช่วยเหลือมาเกินระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ เ ช่นให้ เป็นดุลนิจของคณะกรรมการศึกษาฯ เป็นต้น 
คณะกรรมการศึกษาฯ ประชุมแล้ว เห็นควร ก าหนดหลักเกณฑ์การ ช่วยเหลือสมาชิก ประสบอุบั ติ เหตุใหม่   
เป็นดังนี้ 

การให้ เ งินช่วยเหลือสมาชิกประสบอุบั ติเหตุ  
                    1.  ประสบอุบั ติ เหตุและต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล    ไ ด้รับการช่วยเหลือวันละ 
500.00  บาท แต่ไม่ เกิน 10,000 .00 บาท  
     2.  หากทุพพลภาพโดย ส้ินเชิง  อันสืบเนื่องจากข้อ 1. ให้ไ ด้รับการช่วยเหลือเพิ่มอีก 
20,000.00 บาท  
                 การนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล  หากต้องย้ายโรงพยาบาล เพื่อรักษาตัวต่อ ให้นับ
ระยะเวลานอนในโรงพยาบาลต่อเนื่องไ ด้(แต่การย้ายโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวต่อ ต้องย้ายทันทีนับแต่
ออกจากโรงพยาบาลแรก  จึงจะถือว่าเป็นการนับระยะเวลารักษาตัวต่อเนื่องไ ด้)       
                 การยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบอุบั ติ เหตุต้องยื่นขอ     ช่วยเหลือภายใน  
60 วัน หลังจากออกจากโรงพยาบาล  

โดยให้ เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  พิจารณาเห็นชอบต่อไป   
          ประธานกรรมการเงินกู้  เสนอให้แจ้งอนุกรรมการประสานงาน ให้แจ้งสมาชิกให้ทราบ
อยากท่ัวถึง  
  ประธานฯ เสนอว่าสมาชิก ท่ีอยู่ ไกลๆ ท่ีไม่มี ผู้ ประสานงานให้แจ้งให้ทราบโดยตรง เพื่ อให้
สมาชิกได้รู้ข่าวสารสหกรณ์ฯ   จึงฝากให้ ฝ่ายจัดการด า เนินการต่อ      
   

 มติที่ประชุม  พิจารณาแล้ว เห็นชอบ ให้ขยายเวลาการยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือ
สมาชิกประสบอุบั ติ เหตุ ต้องยื่นขอ ช่วยเหลือภายใน 60 วัน หลังจากออกจากโรงพยา บาล หลักเกณฑ์อื่น
เป็นไปตามเดิม               
 

 
 
 
 
 
 



  
 

 
5.12 การเพ่ิมวงเงินกู้สามัญ ให้กับพนักงานราชการ  
 

  เลขานุการ แจ้งให้ ท่ีประชุมพิจารณาว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
ชุดท่ี 47   เมื่อวัน ท่ี 27 กุมภาพันธ์   2563 ประธานกรรมการได้ฝากให้คณะกรรมการเงินกู้   ไปพิจารณา
แนวทางการเพิ่มวงเงินกู้สามัญ   ให้กับพนักงานราชการ ท่ีรับราชการมาเป็นเวลาหลายปี      มีแนวทาง
ปรับเงินกู้สามัญเพิ่มไ ด้มากน้อยอย่างไรหรือไม่  
  คณะกรรมการเงินกู้    ประชุมเมื่อวัน ท่ี 13 มีนาคม 2563   ขอให้ ฝ่ายจัดการได้ไปจัดท า
ข้อมูลการกู้ เงินและค่าหุ้นของสมาชิก ท่ีเป็นพนักงานราชการ       เพื่อตรวจสอบสมควรจะเพิ่มวงเงินให้
หรือไม่   น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเงินกู้  ในเดือนเมษายน 2563      เพื่อจะได้มีข้อมูลน าเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  พิจารณาต่อไป  จึงขอเ ล่ือนไปพิจารณาในเดือนเมษายน  2563  
 

    มติที่ประชุม   พิจารณาแล้ว เห็นชอบ             
 

5 .13  การยื่นกู้ เงินสามัญท่ัวไป  เกิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)   
 

  เลขานุการ แจ้งให้ ท่ีประชุมพิจารณาว่า ระหว่างวัน ท่ี   16-26 มีนาคม  2563       สมาชิก
กู้ เงินสามัญเกิน  1,200,000 .00 บาท       จ านวน  13 ราย   หักหนี้แล้วคงจ่าย  1 ,211 ,089.75  บาท   
รายละเอียด   ดังนี้ 

ท่ี เ งิน กู้สามัญ(บาท) ราย 
จ านวนเงินที่ขอกู้ 

(บาท) 
หนี้ค้าง 
(บาท) 

จ านวนเงินที่จ่ายจริง  
(บาท) 

1. เกิน 1,200,000.00-
1,500,000.00  

9 13,320,000.00 12,647,467.50 672,532.50 

2. เกิน 1,500,000.00   4 8,127,000.00 7,588,442.75 538,557.25 
 รวม  13 21 ,447 ,000.00  20 ,235 ,910.25  1 ,211 ,089.75  

  ตามรายละเอียดวาระประชุม หน้า 103 -116  

  ขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา   
  

  มติที่ประชุม  พิจารณาแล้ว อนุมั ติสมาชิกกู้ เงินสามัญเกิน 1,200,000 บาท จ านวน 13 
ราย หักหนี้แล้วคงเหลือจ่าย 1,211,089.75 บาท ตามท่ี เลขานุการน าเสนอ  
 
 
 
 
 
 



  

 

5.14  สมาชิก ขอเพ่ิม ขอลดการส่งค่าหุ้น และเงินกู้สามัญ  
 

 เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมพิจารณาว่า ในเดือนมีนาคม 2563 สมาชิกขอลด  การส่งค่าหุ้นและเงินกู้สามัญ  
ดังนี ้
  สมาชิกขอลดส่งหุ้นรายเดือน                                                                                                   

หมายเหตุ :  เกษียณราชการแล้ว และไม่มีหนี้สินค้างกับสหกรณ์ฯ 

สมาชิกขอเพิ่มส่งเงินกู้สามัญ 

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

1 นายไพบูรณ์  สวัส ด์ิกว้าน  4663          12,000           13,000  คบ.สองพี่ น้อง  

  รวม       

สรุปสมาชิก  เดือนมีนาคม  2563 

รายการ 
ยอดยกมา 

ก.พ. 63 

สมัครใหม่ 

(ราย) 

ลาออก 

(ราย) 

ให้ออก 

(ราย) 

รับโอน 

(ราย) 

ถึงแกก่รรม
(ราย) 

คงเหลือสมาชิก 

มี.ค. 63 (ราย) 

สมาชิก 2,708 2 5  - 3 2,702 

สมาชิกสมทบ 709 1 15 - - - 695 

รวม 3,417 3 20 - - 3 3,397 
 

 มติท่ีประชุม  พิจารณาแล้ว อนุมัติตามท่ีเลขานุการน าเสนอ 

5.15  รับสมาชิกสมัครใหม่และสมาชิกลาออก  
 

  เลขานุการ แจ้งให้ ท่ีประชุมพิจารณาว่า ในเดือนมีนาคม 2563  สมาชิกสมัครใหม่   2 ราย  
, ลาออก 5 ราย ,ถึงแก่กรรม 3 ราย, รับโอนจากกรม - ราย, สมาชิกสมทบสมัครใหม่  1 ราย  และ
สมาชิกสมทบลาออก 15 ราย     และสมาชิกสมทบถึงแก่กรรม - ราย ตรวจสอบแล้วไม่มีหนี้ สินค้างกับ
สหกรณ์ฯ และไม่ ติดภาระการค้ าประกัน  ดังนี้  
 
 
 

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

1 นายสุรศัก ด์ิ  แผ้วชมภู  588         48,460          10,000            2,000  คบ.นครชุม  
  รวม      10,000          2,000    



  

 
สมาชิกสมัครใหม่  

ที่  ชื่อ  – สกุล 
 อัตราเงินเดือน   

โครงการ/หน่วย 
 ค่าหุ้น  

หมายเหตุ 
 (บาท)   (บาท)  

1 นายภัทรเดช  ธนันโภคิน             14 ,330  คบ.นครชุม             1,100  คบ.นครชุม  

2 นายสมศักด์ิ  แก่อินทร์             19 ,968  บ าเหน็จฯ             3,000  บ าเหน็จฯ  

รวม        4,100    
 

สมาชิกสมทบสมัครใหม่  

ที่  ชื่อ -สกุล 

 ส่งค่า
หุ้นราย
เดือน
(บาท)  

 ส่งค่าหุ้นราย
ปี(บาท)  

ผู้ รับรอง เกี่ยวข้องเป็น  

1 นางจุรี รัตน์  บางเชย             5 ,000  
1. น.ส . สุภาพร    สมบูรณ์  เป็นบุตรของนางมาลี   รัตนภัก ด์ิ  

2.  นางประภาพร   กลั่นบุศ ย์  
เลขสมาชิก 3446 สังกัดปลด
เกษียณ  

  รวม          -          5,000      
 

สมาชิกลาออก  

ที่  ชื่อ  – สกุล  เลขที่ 
โครงการ/

หน่วย  
 ค่าหุ้น    หน้ีค้าง    คงรับจริง   

หมายเหตุ 
 (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1  นายปัญญา  ร่ืนจิต ต์  5632 บ า เห น็จฯ          205 ,040.00        191 ,900 .00              13 ,140 .00   ปลดเกษียณ  

2  นายบุญเลิ ศ  ปิ่ นวิ เศษ  3874 บ า เห น็จฯ          317 ,090.00                    -               317,090.00   
ต้องการใช้

เ งิ น  

3  นายพยน ต์  ทอง ย้อย  5955 บ า เห น็จฯ          213 ,200.00        199 ,600 .00              13 ,600 .00   
ต้องการใช้

เ งิ น  

4  นายเฉลิม  เดชา  3949 ปลดเกษียณ          102 ,350.00                    -               102,350.00   
ต้องการใช้

เ งิ น  

5  นายส ารวน  ประกอบกสิกรรม  4607 ปลดเกษียณ          128 ,150.00                    -               128,150.00   
น า เงิน ไป

ลงทุน  

  รวม      965 ,830 .00    391 ,500 .00         574 ,330 .00     

สมาชิกสมทบลาออก  

ที่  ชื่อ  – สกุล เลขที่ โครงการ/หน่วย 
 ค่าหุ้น  หนี้ค้าง  คงรับจริง  

หมายเหตุ 
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  

1  นายณรงค์  สมสมัย  6917 สมทบเฉพาะกาล  24 ,100 .00 14 ,800 .00 9 ,300.00 
ไม่ สามารถท า

ธุ รกรรมไ ด้  

2  นาง น้อมจิต  ค าหอมเลิ ศ  6314 สมทบ  45 ,600 .00 36 ,500 .00 9 ,100.00 ย้ายที่ อ ยู่  

3  นางจรรยา  เ อ่ียมสะอาด  6119 สมทบ  45 ,800 .00 -  45 ,800 .00 ช าระห น้ี  



  

4  นางสมพง ษ์  หอมหวาน  7060 สมทบเฉพาะกาล  17 ,600 .00 6 ,800.00 10 ,800 .00 
ไม่ สามารถท า

ธุ รกรรมไ ด้  

5  น.ส .  ทองสุ ก  ช้ า งสาด  7053 สมทบเฉพาะกาล  21 ,100 .00 -  21 ,100 .00 
ไม่ สามารถท า

ธุ รกรรมไ ด้  

6  นายป รีชา  ถ้ าทอง  6947 สมทบเฉพาะกาล  28 ,200 .00 5 ,600.00 22 ,600 .00 
ไม่ สามารถท า

ธุ รกรรมไ ด้  

7  น.ส .  ศุภมาส  คุ้ มครอง  6332 สมทบเฉพาะกาล  22 ,600 .00 11 ,464 .75 11 ,135 .25 
ไม่ สามารถท า

ธุ รกรรมไ ด้  

8  นายสามารถ  คุ้ มครอง  6882 สมทบเฉพาะกาล  10 ,600 .00 -  10 ,600 .00 
ไม่ สามารถท า

ธุ รกรรมไ ด้  

9  นายจรดล  จันท ร์สว่ า ง  7295 สมทบเฉพาะกาล  36 ,100 .00 -  36 ,100 .00 
ไม่ สามารถท า

ธุ รกรรมไ ด้  

10 น.ส .  ณั ฐวรา  จ า เ ริญ รักษา  7016 สมทบเฉพาะกาล  21 ,600 .00 11 ,313 .25 10 ,286 .75 
ไม่ สามารถท า

ธุ รกรรมไ ด้  

11 นางสนธยา  เมื องสอาด  7139 สมทบเฉพาะกาล  5 ,200.00 -  5 ,200.00 ต้องการใช้ เ งิ น  

12 นายเกื้ อกูล  พิมพ์สุ วรรณ  6397 สมทบเฉพาะกาล  40 ,100 .00 25 ,000 .00 15 ,100 .00 ต้องการใช้ เ งิ น  

13 นายอนุสิทธิ์  สั งข์ เพิ่ ม  7220 สมทบเฉพาะกาล  31 ,100 .00 19 ,500 .00 11 ,600 .00 
ไม่ สามารถท า

ธุ รกรรมไ ด้  

14 น.ส .  ดวงแก้ ว  ห้วยหง ษ์ทอง  6823 สมทบเฉพาะกาล  26 ,100 .00 15 ,596 .25 10 ,503 .75 
ไม่ สามารถท า

ธุ รกรรมไ ด้  

15 นางพรทิพา  ตู้ จิ นดา  6927 สมทบเฉพาะกาล  47 ,100 .00 -  47 ,100 .00 ย้ายที่ อ ยู่  

รวม 422 ,900 .00 146 ,574 .25 276 ,325 .75 
 

        
    มติที่ประชุม   พิจารณาแล้ว อนุมั ติตามท่ีเลขานุการน าเสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี          ข้อเสนอแนะจากทางราชการ  
                       

                 เลขานุการ แจ้งว่าในเดือนมีนาคม  2563  เจ้าหน้า ท่ี ส่วนราชการไม่ไ ด้ เข้าร่วมประชุม  
จึงไม่มีข้อเสนอแนะ  
 

  ท่ีประชุม  รับทราบ  
   
    

ระเบียบวาระท่ี           เรื่องอ่ืนๆ  
 
  ประธานฯ เสนอท่ีประชุมให้ทราบ         เรื่องการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ไวรัสโควิด - 19  ในช่วงนี้     ทางสถานศึกษาหลายแห่ง  เ ล่ือนการรับผลการ
เรียน การศึกษา ให้ไปรับในช่วงเปิดเทอม ซึ่ งจะส่งผลกระทบต่อการยื่นขอทุนฯ ศึกษาบุตรสมาชิก จึงขอ
เล่ือนการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกออกไปก่อน      และให้ออกประกาศให้สมาชิกทราบ
โดยท่ัวกัน  

7 

6 



  

  
 

  ที่ประชุม เห็นชอบให้ เ ล่ือนการพิจารณาการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกออกไปก่อน   
ตามท่ีประธานฯ ให้ความเห็น  
  ไม่มี ผู้ เสนอเรื่องใดอีก  

 

  ประธานฯ  กล่าวปิดประชุม เวลา 16.40 น. 
 

 
          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  
 
 
  
 


