
  

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
ชุดที่  47 คร้ังที่  3/2563 

วันพุธ ที่  29 เมษายน 2563  
ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  

 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสนอ   คณะกรรมการด าเนินการ  
 
         เพื่อพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ        ครั้ ง ท่ี  3/2563  
เมื่อวันพุธ  ท่ี 29 เมษายน 2563  ข้อความใดไม่ถูกต้อง   ขอให้แจ้ง ท่ีประชุมทราบเพื่อจะได้แก้ ไขให้
ถูกต้องต่อไป    
                                                                                                                                                  
                        
                                                                                                                                                                                                
                         (นายประสิทธิ์   ฮวบดี )  
                                  กรรมการและเลขานุการ                                  



  

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
ชุดที่  47 คร้ังที่  3/2563 

วันพุธ ที่  29 เมษายน 2563  
ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  

 
 

กรรมการทั้งหมด  15  คน  ผู้มาประชุม 14 คน 
1. 
2. 

นายอ านาจ 
นายกมล 

ชูวงษ์ 
สงวนวงศ์ 

ประธานกรรมการ/ประธานในท่ีประชุม  
รองประธานกรรมการคนท่ี 1  

3. นายสมบัติ  พวงสมบัติ รองประธานกรรมการคนท่ี 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.  นายกิตติ                สาคร                    ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  
2. 
3. 

นายมี ชัย  
นายฐิติพงษ์  

ต้ังวินิจกุล 
โสภณางกูร  

ท่ีปรึกษา  
ท่ีปรึกษา  

4. 
5. 
6. 

นางนิตยา  
นางวรรณา 
นายกิจวุฒิ 

ทับทิมทอง  
รัตนพรชัย  
ปล่ังดี  

ผู้ตรวจสอบกิจการ  
ผู้ตรวจสอบกิจการ  
ผู้ จัดการ  

7. นางกาญจนา แก้วเขียว  ผู้ ช่วยผู้ จัดการ  

  8.   นางสาวสุภาพร         สมบูรณ์                  เ จ้าหน้าท่ีการเงินท าหน้า ท่ีธุรการ  
 
 



  
 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30  น .  
 

นายอ านาจ  ชูวงษ์       ประธานกรรมการ/ประธานในท่ีประชุม  
 

เปิดการประชุม โดยกล่าวขอบคุณนายกิตติ   สาคร  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2   
คณะกรรมการและท่ีปรึกษาทุกท่ าน  ท่ีให้ เกียรติมาร่วมประชุมและแนะน าข้อคิดเห็น ท่ีเป็นประโยชน์ ต่อ
สหกรณ์ฯ   โดยได้ด า เนินการประชุมตามวาระฯ ดังต่อไปนี้  

 
วาระท่ี           เรื่องท่ีประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 
  ไ ด้รับประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้ สินและการ
ปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ส่งผลกระทบให้ เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทุกภาคส่วนและกระทบต่อการประกอบอาชีพ และการด าเนินธุรกิจ
ของสถานประกอบการต่างๆ ท่ีเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก  
  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนท่ีเกิดขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด -19  ท่ีอาจท าให้สมาชิกของสหกรณ์บางส่วนประสบปัญหาในการส่งค่าหุ้นหรือช าระ
หนี้ ให้แก่สหกรณ์  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16(1) ประกอบกับมาตรา 105 มาตรา 37 และ
มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ . 2542 นายทะเบียนประกาศไว้ ดัง ต่อไปนี้  
  ข้อ1. การถือหุ้นของสมาชิก  
  (1) กรณีข้อบัง คับใดของสหกรณ์ ใดก าหนดให้สมาชิกต้องถือหุ้นรายเดือนตามอัตราที่
ก าหนดไว้ ในระเบียบสหกรณ์  คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเพื่อปรับลด
อัตราการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก หรือก าหนดอัตราเพื่อให้สมาชิกหยุดถือหุ้นรายเ ดือนได้เป็นการ
ช่ัวคราว แล้วแต่กรณี จนกว่าจะเข้า สู่สถานการณ์ปกติ  
  (2) กรณีข้อบัง คับของสหกรณ์ใดก าหนดให้สมาชิกต้องถือหุ้นรายเดือนเป็นจ านวนท่ี
แน่นอนไว้ ในข้อบัง คับ  ก าหนดให้สมาชิกสามารถหยุดถือหุ้นรายเ ดือนเป็นการ ช่ัวคราวได้จนกว่าจะเข้า สู่
สถานการณ์ปกติ  แต่จะต้องไม่ เกินหนึ่ งปีทางบัญชีของสหกรณ์  เว้นแต่สมาชิกท่ีประสงค์จะถือหุ้นเพิ่ม
โดยความสมัครใจ  
  (3) กรณีข้อบัง คับของสหกรณ์ใดก าหนดให้สมาชิกต้องถือหุ้นเพิ่มตามอัตราส่วนของเงินกู้   
โดยหักจากเงินกู้ของสมาชิก ก าหนดให้สมา ชิกท่ีไ ด้รับอนุมั ติให้ปรับโครงสร้างหนี้ตามโครงการช่วยเหลือ
สมาชิกท่ี เกิดปัญหาดังกล่าว ท่ีสหกรณ์ก าหนด  ยกเว้นการปฏิบั ติตามข้อบัง คับดังกล่าวเป็นการช่ัวคราว 
แต่ต้องไม่ เกินหนึ่ งปีทางบัญชีของสหกรณ์ เว้นแต่สมาชิก ท่ีประสงค์จะถือหุ้นเพิ่มโดยความสมัครใจ  
  ข้อ 2 การผ่อนผันการช าระหนี้ของสมาชิก สหกรณ์อาจก าหนดมาตรการช่วยเหลือด้าน
หนี้ สินหรือการปรับโครงสร้างหนี้ส าหรับสมาชิกท่ีเกิดปัญหาขาดรายได้จากสถานการณ์การระบาดของ
โรคโควิด 19 ได้ตามแนวทางท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนดและตามระเบียบว่าด้วยการให้กู้ของสหกรณ์ 
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โดยวิธีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  การผ่อนผัน การช าระหนี้  การขยายเวลา การพักช าระหนี้  หรือ
การปรับโครงสร้างหนี้  โดยได้รับความยินยอมจากผู้ค้ าประกันก่อน รวมท้ังอาจลดหรือยกเว้นค่าปรับ
ให้แก่สมาชิกได้ แต่ ท้ังนี้  สหกรณ์ต้องค านึกถึงกระแสเงินสดในการช าระหนี้ ให้แก่ เ จ้าหนี้ ท่ีสหกรณ์กู้ยื มเงิน
มาเป็นทุนด าเนินงานและสมาชิกท่ีฝากเงินไว้กับสหกรณ์ รวมท้ังพิจารณาว่ามีข้อก าหนดตามระเบียบให้
กระท าไ ด้หรือไม่ เพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการให้ เงินกู้ของสหกรณ์หรือก าหนดระเบียบว่าด้วยการ
ปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกให้สอดคล้องกัน  
  ข้อ 3 กรณีสหกรณ์ใดมีความจ า เป็นต้องผ่อนผันการช าระหนี้  การขยายเวลา การพักช าระ
หนี้  รวมท้ังการปรับโครงสร้างหนี้ ให้แก่สมาชิกท่ีเกิดปัญหาขาดรายได้จากสถานการณ์การระบาดของโรค
โควิด 19 ภายหลังวัน ส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จะต้องมีมติให้ จัดท า
เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือและผ่อนผันการช าระหนี้ ให้แก่สมาชิก ท่ีมีปัญหาดังกล่าวเป็นการเฉพาะและ
ก าหนดระยะเวลาโครงการให้ ชัดเจน เพื่อจะได้ก าหนดแนวทางในการต้ังค่าเ ผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเพื่อเป็น
การบรรเทาปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นกับสหกรณ์ต่อไป  
  ข้อ 4 ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์มีอ านาจในการตีความ และวิ นิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบั ติตามประกาศนี้  
  ข้อ 5 ให้ก ลุ่มเกษตรกรถือปฏิบั ติ เ ช่นเดียวกับแนวทางปฏิบั ติข้างต้นโดยอนุโลม  
 

 ที่ประชุม   รับทราบ  

 
วาระท่ี           รับรองรายงานการประชุม  
  
2.1 การประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่   47   คร้ังที่  2/2563  วันศุก ร์ที่   27 มีนาคม  2563  

 

         เลขานุการ  แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่ารายงานการประชุม คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 
47 ครั้ ง ท่ี 2/2563  เมื่อวันศุกร์ ท่ี  27 มีนาคม 2563   ไ ด้พิมพ์สรุปไว้ ในเอกสารประกอบวาระฯ     หน้า    
3-20 โดยได้สรุปรายละเอียดให้ ท่ีประชุมทราบ มีข้อความใดท่ีจะแก้ไข ข้อให้แ จ้ง ท่ีประชุมเพื่อจะให้แก้ ไข
ให้ถูกต้องต่อไป  
 

  ไม่มี ผู้ใดแก้ไข  
                                                             

  ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 47 ครั้ ง ท่ี 2/2563 
เมื่อวันศุกร์ ท่ี  27 มีนาคม 2563  
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  วาระที่                เรื่องติดตามผลการประชุมครั้ง ท่ีแล้ว  

  

เลขานุการ แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่าการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  47 ครั้ ง ท่ี 
2/2563  วันศุกร์  ท่ี  27 มีนาคม 2563 มี เรื่องติดตามผลการประชุม ดังนี้ 

 
 

3.1 การแก้ไขเพิ่มเ ติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ พ.ศ. 2563  
 

จัดไว้ ในวาระพิจารณาท่ี 5.3 ขอไปพิจารณาในวาระนั้น  
          

 ที่ประชุม  รับทราบ    

   

  3.2 การหาแนวทางพนักงานราชการสามารถสมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการด าเนินการ
ได้หรือไม่    
  จัดไว้ ในวาระพิจารณาท่ี 5.1  ขอไปพิจารณาในวาระนั้น 
 

 ที่ประชุม   รับทราบ  
   

  3.3 การจัดท าเอกสาร ประกวดสหกรณ์ดี เ ด่นแห่งชาติ  ประจ าปี  2563 (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบกับวาระฯ หน้า 21/1)  
 

  ผู้ จัดการ  แจ้ง ให้ ท่ีประชุมทราบว่าตามมติ ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุด ท่ี  47    
ในการประชุมครั้ ง ท่ี 2/2563  เมื่อวั น ท่ี  27  มีนาคม  2563     พิจารณาเห็นชอบแต่ง ต้ังคณะท างาน
ประกวดสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ    ประจ าปี   2563    ดัง ต่อไปนี้    
  1. นายกมล   สงวนวงศ์   ประธานคณะท างาน  
  2. นายศุภกิจ    ต้นวิบูลย์ ศัก ด์ิ    คณะท างาน  
  3. นายวิวัฒน์ ชัย  เหมสังวาลย์กุล   คณะท างาน  
  4. นายเจริญศักด์ิ   ทรัพย์ประดิษฐ    คณะท างาน  
  5. น.ส.จันทรา    จั ตุกูล     เลขานุการคณะท างาน  
  6. นายกิจวุฒิ    ปล่ังดี     ผู้ ช่วยเลขานุการคณะท างาน  
  โดยให้คณะท างานมีหน้าท่ี  อ านวยการ  ประสานงาน  ด าเนินการ ในการจัดท าเอกสารส่ง
เข้าประกวดสหกรณ์ดี เด่นแห่งชาติ   ประจ าปี   2563   จนแล้วเสร็จและรายงานผลการด าเนินการให้
คณะกรรมการด าเนินการทราบต่อไป  นั้น  
  บัดนี้   คณะท างานได้ด าเนินการ   จัดท าเอกสารในการส่งเข้าประกวดสหกรณ์ดีเด่น
แห่งชาติ   เป็น ท่ีเรียบร้อยแล้ว    โดยได้ด าเนินการประชุมเพื่อจัดท าเอกสาร   ในเดือนเมษายน  2563  
จ านวน  2  ครั้ งๆ แรก    เมื่อวัน ท่ี 15  เมษายน  2563  เพื่อแบ่งหน้าท่ี ในการจัดท าเอกสารและเตรียม
ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ  ซึ่ งมีรายละเอียดท่ีต้องหาข้อมูลในการจัดพิมพ์และภาพประกอบในการบรรยาย
ในแต่ละหัวข้อ    ตลอดจนข้อมูลด้านตัวเลขทางบัญชีต่างๆ เป็นอย่างมาก   และได้ปร ะชุมในครั้ ง ท่ีสอง  
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เมื่อวัน ท่ี  24  เมษายน  2563      เพื่อตรวจสอบ ความเรียบร้อยของเอกสารและข้อความต่างๆ  ท่ี
จัดท า  
  โดยแบ่งการจัดท า เอกสารการส่งประกวดสหกรณ์ดีเ ด่นแห่งชาติ ดังนี้  
 

ท่ี รายการ  ผู้จัดท า  
1. ข้อมูลท่ัวไป เป็นเรื่อง การจดทะเบียน จ านวนสมาชิก ท่ี ต้ั ง   

รางวัลท่ีเคยได้รับ  
ฝ่ายจัดการ  

2. ข้อมูลการด าเนินงานของสหกรณ์ ความคิดริ เริ่ม   
โครงการท่ีสหกรณ์ ไ ด้เคยท า  เริ่ม ต้ังแต่การอธิบาย
ขั้นตอน  

นายศุภกิจ  ต้นวิบูลย์ ศัก ด์ิ  

3. ความสามารถในการบริหารงานสหกรณ์  ฝ่ายจัดการ  

4. ความสามารถการจัดการสหกรณ์  ฝ่ายจัดการ  

5. บทบาทและการมี ส่วนร่วมของสมาชิกต่อสหกรณ์  ฝ่ายจัดการ  

6. ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสหกรณ์  ฝ่ายจัดการ  

7. การท ากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  

นายวิวัฒน์ ชัย  เหมสังวาลย์กุล  

8. ผลการจัดสวัสดิการ  ฝ่ายจัดการ  
  ต้องขอบคุณ นายศุภกิจ  ต้นวิบูลย์ ศัก ด์ิ   ,นายวิวัฒน์ ชัย  เหมสังวาลย์กุล  และ              
น.ส.จันทรา จัตุกูล  ท่ี ช่วยด า เนินการ พร้อมหาภาพถ่ายมาประกอบเรื่อง จัดท า และคณะท างานท่านอื่นๆ 
ท่ีช่วยตรวจสอบข้อมูล   จนท าให้การจัดท าเอกสารส่งเข้ าประกวดสหกรณ์ดีเ ด่นแห่งชาติ  ประจ าปี  
2562/2563  เป็น ท่ีเรียบร้อยและจัดส่งให้กับส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี   เป็น ท่ีเรียบร้อยแล้ว  
 

  

 ที่ประชุม   รับทราบ  
   

  3.4  การเพิ่มวงเ งินกู้สามัญให้ กับสมาชิกพนักงานราชการ  
   

  จัดไว้ ในวาระพิจารณาท่ี 5.6    ขอไปพิจารณาในวาระนั้น  
 

 ที่ประชุม   รับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

วาระท่ี         เรื่องเพ่ือทราบ  
 

 4.1  งบทดลองแสดงฐานะการเ งิน ประจ าเ ดือนมีนาคม 2563  
 

  ผู้ ช่วยผู้ จัดการคนท่ี 1 ไ ด้รายงานงบทดลองแสดงฐานะทางการเงิน ประจ าเดือน มีนาคม 
2563   ให้ ท่ีประชุมทราบ โดยเอกสารทางด้านการเงินเก็บรวบรวมไว้ ท่ี ฝ่ายบัญชี (รายละ เอียดตาม
เอกสารแนบวาระฯหน้า 23 -36) 
 

 ที่ประชุม   รับทราบ ตามท่ีฝ่ายจัดการน าเสนอ    
 

4.2  สถานภาพทางการเ งินของสหกรณ์ฯ  
 

 ผู้ จัดการ   แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่ าสถานภาพทางการเงินสหกรณ์ฯ และรายละเอียดของ
เงินรับฝากสหกรณ์ฯ ณ วัน ท่ี 24 เมษายน  2563(ตามเอกสารแนบกับวาระฯหน้า 38 -39) 
   

  ที่ประชุม  รับทราบ ตามท่ีฝ่ายจัดการ น าเสนอ  
 

4.3  ประมาณการรายรับและรายจ่าย ประจ าเ ดือนพฤษภาคม 2563  
 

 ผู้ จัดการ แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่าประมาณการรายรับรายจ่ายประจ าเดือนพฤษภาคม  
2563 สหกรณ์มีสภาพคล่องพอเพียงต่อการบริหารงานของสหกรณ์ฯ(ตามเอกสารแนบกับวาระฯหน้า41) 
 

 ที่ประชุม   รับทราบ  ตามท่ี ฝ่ายจัดการน าเสนอ  
 

4.4  บันทึกการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ  
  

  เลขานุการ  แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่าคณะกรรมการอ านวยการ ประชุมเมื่อวันพุธ ท่ี 15 
เมษายน 2563 โดยได้สรุปรายละเอียดให้ ท่ีประชุมทราบ(ตามเอกสารแนบกับวาระฯ หน้า43 -51) 
  ที่ประชุม  รับทราบ บันทึกการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ชุดท่ี 47 เมื่อวันพุธท่ี 15
เมษายน 2563 ตามท่ีเลขานุการน าเสนอ               
 

4.5  บันทึกการประชุมคณะกรรมการเ งิน กู้  
 

 ประธานคณะกรรมการเงินกู้  แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการเงินกู้  ประชุมเมื่อวัน
พุธ ท่ี 15 เมษายน 2563 โดยได้สรุปรายละเอียดให้ ท่ีประชุมทราบ เอกสารการกู้ เงินเก็บไว้ ท่ี ฝ่ายสินเ ช่ือ 
(ตามเอกสารแนบกับวาระฯ หน้า 53 -71) 
 

  ที่ประชุม  รับทราบ บันทึกการประชุมคณะกรรมการเงินกู้  เมื่อวันพุธ ท่ี 15เมษายน2563 
ตามท่ีคณะกรรมการเงินกู้น าเสนอ   
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4.6  บันทึกการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์   
 

  เลขานุการคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่า
คณะกรรมการศึกษาฯ ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  16 เมษายน  2563     โดยได้สรุปรายละเอียดให้ ท่ี
ประชุมทราบ (ตามเอกสารแนบกับวาระฯ หน้า73 -82) 

 

 ท่ีประชุม  รับทราบ บันทึกการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  เมื่อวัน
พฤหัสบดี ท่ี 16 เมษายน 2563 ตามท่ีคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  น าเสนอ 

             
 

4.7  รายงานการตรวจสอบกิจการ  เสนอโดยผู้ตรวจสอบกิจการ  
 

  นางนิตยา ทับทิมทอง ผู้ตรวจสอบกิจการ ไ ด้รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าเดือน 
เมษายน 2563 โดยได้ตรวจสอบร่วมกับ  นางวรรณา รัตนพรชัย ในวัน ท่ี 8,910,14,15,16  
เมษายน 2563 โดยได้สรุปรายละเอียดให้ ท่ีประชุมทราบ (ตามเอกสารแนบวาระฯ หน้า 84 -89) 
 

 ที่ประชุม  รับทราบ   
 
 

ระเบียบวาระท่ี          เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

5.1  การหาแนวทางพิจารณาเรื่องพนักงานราชการ   สมัครรับเลือกต้ัง เป็นกรรมการ
ด าเนินการ   ไ ด้หรือไม่ (เสนอโดยคณะกรรมการอ านวยการ)    
  เลขานุการ  แจ้งให้ ท่ีประชุมพิจารณาว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
ชุดท่ี 47   ในการประชุมเมื่อวัน ท่ี 27 มีนาคม 2563  ท่ีประชุมเห็นชอบให้คณะกรรมการตามข้อบัง คับ
สหกรณ์ฯ  ในชุดต่างๆ ไปหาแนวทางพนักงานราชการ     สามารถสมัครรับเ ลือกต้ังเป็นกรรมการ
ด าเนินการ  ไ ด้หรือไม่  นั้น  
  คณะกรรมการ ในชุดต่างๆ ได้สรุปเหตุผล  ไว้ ดัง ต่อไปนี้  

 ให้ความเห็น  
คณะกรรมการอ านวยการ  ให้ท าหนัง สือหารือสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี        ในเรื่องคุณสมบัติของสมาชิกท่ี

เป็นพนักงานราชการตามข้อบัง คับ ข้อ32(2)ก. ท่ีเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า 
หรือพนักงานราชการ     หากสหกรณ์ฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัง คับเรื่อง สิทธิและ
หน้าท่ีของสมาชิก ท่ีเป็นพนักงานราชการ ตามข้อบัง คับ ข้ อ 35 (ก)  (3) ไม่
สามารถลงสมัครรับเลือก ต้ังเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์  หรือก าหนด
คุณสมบัติให้สมาชิกท่ีเป็นพนักงานราชการ   ลงสมัครเป็นกรรมการด าเนินการได้    
จะต้องมีอายุการเป็นสมาชิกสิบปีขึ้นไป   หรือก าหนดสัดส่วนการเป็นกรรมการ
ด าเนินการของสมาชิกท่ีเป็นพนักงานราชการ ไว้ ในข้อบัง คับสหกรณ์ฯ      จะ
สามารถด าเนินการได้หรือไม่อย่างไรเพราะคณะกรรมการด าเนินการ   มี
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ความเห็นว่าพนักงานราชการ         ทางราชการมี สัญญาจ้างเป็นคราวๆ  คราว
ละไม่ เกิน  4  ปี   หากทางราชการเ ลิกจ้าง    ก็จะเกิดผลกระทบกับการ
บริหารงานและความมั่นคงของสหกรณ์ฯ  ในวันข้างหน้า 

คณะกรรมการเ งินกู้  มองถึงอนาคตข้างหน้าและความมั่นคงของสหกรณ์ ในอนาคตพนักงานราชการจะ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่วนข้าราชการ  ลูกจ้างประจ าจะน้อยลงเรื่อยๆ         พนักงาน
ราชการไม่มีความมั่นคงในการท างาน และสวัสดิการพนักงานราชการไม่มี เลย  
พนักงานราชการเป็นสมาชิกก็จริง    แต่ความรับผิดชอบในการบริหารงานสหกรณ์  
ย่อมมีความเส่ียง     

คณะกรรมการศึกษาฯ  ปัจจุบันสหกรณ์ฯ    จ ากัดสิทธิ์การกู้ เงินสามัญสมาชิกพนักงานราชการอยู่แล้ว   
ไม่ควรไปจ ากัดสิทธิ์ เขาเพราะเขาก็ เป็นสมาชิกสามัญเหมือนกัน   ควรรอหนัง สือ
ตอบกลับจากสหกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี   ว่ามีความเห็นอย่างไรก่อน     ค่อยมา
พิจารณากันอีกครั้ งจะเหมาะสมกว่า  

  ขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  
  ประธานฯ ให้ความเห็นว่าจากท่ีสหกรณ์ฯ    ไ ด้ท าหนัง สือขอหารือไปท่ีส านักงานสหกรณ์
จังหวัดกาญจนบุรี  ไ ด้รับค าตอบเป็นหนัง สือว่าสหกรณ์ฯ สามารถแก้ไขเ พิ่มเติมข้อบัง คับได้ แต่จะต้องไม่
ไปกระทบกับสิทธิ์ของพนักงานราชการ ท่ีมีอยู่ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัง คับแต่ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี     และน าเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป (ตาม
เอกสารแนบกับวาระฯ หน้า 91)  
  ประธานคณะกรรมการเงินกู้   ให้ความเห็นว่า หากพนักงานราชการท่ีไ ด้รับเลือกต้ังมาเป็น
คนดี ก็ ดีไป หากได้คนไม่ ดี เข้ ามา จะไปแก้ ไขระเบียบ  ข้อบัง คับ  เพื่อประโยชน์ของตัวเอง  สหกรณ์ฯ ก็
จะขาดความมั่นคง  ผู้ฝากเงินจะไม่มั่นใจในความมั่นคง     อยากให้มองในอนาคตวันข้างหน้า พนักงาน
ราชการเข้ามามาก  อาจเข้ามาแก้ไขในทางไม่ ดีไ ด้  
  ประธานคณะกรรมการศึกษาฯ   ให้ความเห็นว่าหากเห็นว่าพนักงานราชการเข้ามามาก  
สหกรณ์ฯ จะไม่รับเข้ามาเป็นสมาชิกจะได้หรือไม่  
  นายสุวิทย์   สุขนิรันดร์     กรรมการ  ให้ความ เห็นว่าหากไม่ให้พนักงานราชการมี สิทธิ์
สมัครรับเลือก ต้ังเป็นกรรมการด าเนินการ  ต้องหาเหตุผลช้ีแจงสมาชิกในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  
ให้ ดี   
  นายวิวัฒน์ ชัย  เหมสังวาลย์กุล   กรรมการ  ให้ความเห็นว่าการไม่ ให้พนักงานราชการลง
สมัครกรรมการด าเนินการ  ไม่ เห็นด้วย แต่ควรก าหนดเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติม เข้าไปจะเหมาะสมกว่ า 
  ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ในเรื่องของพนักงานราชการ  ควรก าหนดคุณสมบัติ   เช่น  
สัดส่วนการลงสมัคร หรือ ก าหนดจ านวน  หรือเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่าสิบปี เข้าไปในข้อบัง คับ  
  ผู้ จัดการ  ให้ความเห็นว่าไม่ เห็นด้วยในการจ ากัด สิทธิ์ของพนักงานราชการ  เพราะเขาได้
สิทธิ์การเป็นสมาชิกตามข้อบัง คับข้อ 32(2) ก. แล้ว ดังนั้นเขาก็จะได้สิทธิหน้าท่ีตามข้อบัง คับข้อ35 และ
จะไปขัดกับหลักการสหกรณ์ ข้อ2 อีก จึงไม่ควรไปตัดสิทธิ์ เขา ไม่ ให้ลงสมัครกรรมการด าเนินการ อาจเกิด



  

ปัญหา ในวันประชุมใหญ่ฯ ไ ด้ พนักงานราชการ ปัจจุบันเป็น ผู้มีความรู้ความสามารถ สอบติด
ราชการ ก็หลายราย   
  ประธานคณะกรรมการเงินกู้   ให้ ความเห็นว่าหนัง สือหารือ  ท่ีสหกรณ์จังหวัดตอบมาก็
ชัดเจนอยู่แล้ว  ไม่ ต้องไปตีความ  ถือว่าน่า เ ช่ือถือได้  จึงสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัง คับได้ แต่ไม่ ให้ไป
กระทบกับสิทธิ์ของ ผู้ ท่ีมีอยู่ก่อนหน้านั้น  
             

  มติที่ประชุม    พิจารณาแล้ว  เห็นชอบให้แก้ ไขเพิ่มเติมข้อบัง คับสหกรณ์   ในเรื่องไม่ ให้
สิทธิ์พนักงานราชการลงสมัครรับเลือกต้ังไ ด้เป็นกรรมการด าเนินการ       แต่ต้องไม่กระทบกับสิทธิ์ของ
พนักงานราชการท่ีมีอยู่ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัง คับ            โดยให้น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ   ในเดือนพฤษภาคม  2563 ต่อไป 
 

5.2  โครงการช่วยเหลือสมาชิกท่ีได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 (เสนอ
โดยคณะกรรมการอ านวยการ)  
 

  เลขานุการ  แจ้งให้ ท่ีประชุมพิจารณาว่า   คณะกรรมการอ านวยการ      ประชุมเมื่อวัน ท่ี  
15 เมษายน  2563     พิจารณาเห็นว่าเนื่ องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19    ขยายไป
ในวงกว้าง      ประกอบกับสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีถดถอยท าให้การหารายได้เสริมของสมาชิกลดน้อยลง  
หรือหมดไป    ท าให้สมาชิกส่วนหนึ่ ง ไ ด้รับความเดือดร้อน     และสหกรณ์อื่น   ไ ด้มีมาตรการช่วยเหลือ
สมาชิกผ่าวิกฤต โควิด -19 โดยการพักช าระหนี้ เงินต้นสามัญ  
  คณะกรรมการอ านวยการ  มีความเห็นว่า   หากจะช่วยเหลือสมาชิกควรยึด ตามค าแนะน า
ตามหนัง สือของนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องมาตรการช่วยเหลือด้านหนี้ สินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตร
สหกรณ์และสมาชิกท่ีไ ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 201 ( covid-
19 )  ท่ี กจ.0010/ว.77  2  เมษายน  2563  โดยเห็นว่าควรพักช าระหนี้ เงินต้นสามัญ 25 % จะไม่ ส่งผล
กระทบกับรายรับของสหกรณ์   ปัจจุบันสหกรณ์ฯ ส่งเก็บเงินสมาชิก  

เงินต้นสามัญเดือนละ  9,967,000.00 บาท  
เงินต้นฉุกเฉินเดือนละ  2,265,850.00 บาท  
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญและฉุกเฉิน เดือนละ  8,773,487.00 บาท  
ค่าหุ้น เดือนละ  4,000,000.00 บาท  
ประกันชีวิต เดือนละ  1,280,000.00 บาท  

รวม  26 ,286 ,337.00  บาท 
  เก็บเงินต้นสามัญ เดือนละ   ประมาณ  9,967,000.00 บาท   หากลด 25%     จะลดไป
เดือนละ 2,491,750.00 บาท  คงเหลือเดือนละ 7,475,250.00 บาท            ท่ีประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการ   พิจารณาแล้วเห็นชอบ ให้พักช าระหนี้ เ งินต้นสามัญ 25 % และไม่อนุญาตให้สมาชิกกู้เ งิน
เพื่อเหตุฉุกเฉินเพิ่มขึ้น ให้ กู้ได้ในยอดกู้เ ดิม       หากให้กู้  ฉ .ฉ.  เพิ่มขึ้นแล้ว  เงินเดือนของสมาชิกจะไม่
พอให้หักหนี้  เมื่อเก็บเงินตามปกติ  โดยเริ่ มมีผล ต้ัง เดือน พ.ค. -ส.ค.63   เป็นเวลา 4 เดือน         หาก  
 



  

 
สถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ลดลง   ค่อยมาพิจารณากันอีกครั้ งว่าจะขยา ยความช่วยเหลือต่อไปอีก
หรือไม่   โดยให้ เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  พิจารณาเห็นชอบต่อไป  
    ขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  

   

มติท่ีประชุม   พิจารณาแล้ว     เห็นชอบให้พักช าระหนี้การส่ง เงินต้นสามัญ  25 %  ของ
สมาชิกเป็นระยะเวลา 4 เดือน  โดยให้มีผลต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึง เดือนสิงหาคม   2563         แ ละ
ไม่อนุญาตให้สมาชิกกู้ เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเพิ่มขึ้นจากยอดกู้ เ ดิม         ยกเว้นมีการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น
ระหว่างปีของสมาชิก สมาชิกรายใด  ไม่ประสงค์การพักช าระหนี้ เงินต้นสามัญ     ให้แจ้งมาท่ีสหกรณ์ฯ  
 

วาระท่ี 5.3   การแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เจ้าหน้าท่ีและข้อบังคับเกี่ยวกับ
การท างาน  พ.ศ. 2563 (เสนอโดยคณะกรรมการอ านวยการ)  
 

   เลขานุการ    แจ้งให้ ท่ีประชุมพิจารณาว่า        สืบเนื่องจากการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ    เมื่อวัน ท่ี 27 มีนาคม 2563    ท่ีประชุมขอให้คณะกรรมการอ านวยการ ไป
พิจารณาร่างระเบียบสหกรณ์ฯ ด้วยเจ้าหน้าท่ีและข้อบัง คับเกี่ยวกับการท างาน  พ.ศ.  2563  ใหม่
เนื่องจากข้อความ  เรื่องการจ่ายบ าเหน็จและค่าชดเชยตามกฎหมาย   ว่าถูกต้องหรือไม่  
  คณะกรรมการอ านวยการ   ประชุมเมื่อวัน ท่ี 15  เมษายน 2563   ตรวจสอบแล้ว   ใน
เรื่องของค่าชดเชย  เป็นไปตามระเบี ยบสหกรณ์ฯ   ส่วนเงินบ าเหน็จ  ต้องท างานติดต่อกันไม่น้อยกว่าสิบ
ปีขึ้นไป  จึงจะมี สิทธิ์ ไ ด้รับเงินบ าเหน็จ  โดยให้ เพิ่มข้อความในข้อ 53. เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์   ต าแหน่ง
ผู้ จัดการ   และข้อความในวันหยุดประจ าปีของสหกรณ์ฯ  ให้ จัดเรียงล าดับวันหยุดก่อนและหลัง   เพิ่ม
วันหยุดวันสหกรณ์แห่งชาติเข้ าไปแทนวันหยุดภาคครึ่ งปี   ส่วนข้อความอื่นๆ ยังคงเป็นไปตามระเบียบฯ 
เดิม       จึง เห็นชอบให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเ จ้าหน้าท่ีของสหกรณ์  พ.ศ. 2561 และก าหนด
ระเบียบสหกรณ์ฯ ด้วยเจ้าหน้า ท่ีและข้อบั ง คับเกี่ยวกับการท างาน  พ.ศ. 2563  ก าหนดขึ้นใหม่ ท้ังฉบับ
โดยให้ เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  พิจารณาเห็นชอบต่อไป            โดยได้สรุป
รายละเอียดให้ ท่ีประชุมพิจารณา  
  ขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  
 

  มติที่ประชุม     พิจารณาแล้ว  มีม ติเป็นเอกฉันท์  ให้ยกเ ลิกระเบียบสหกรณ์ฯ    ว่า ด้วย
เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์  พ.ศ.  2561 ท้ังฉบับ และก าหนดระเบียบสหกรณ์ฯ ว่า ด้วยเจ้าหน้าท่ีและ ข้อบัง คับ
เกี่ยวกับการท างาน  พ.ศ. 2563    ขึ้นใหม่ ท้ังฉบับ  ตามท่ีเลขานุการ  น า เสนอ  
 
 
 
 
 
 



  
 
 

5.4  การขอต่อต๋ัวสัญญาใช้เงิน (เสนอโดยคณะกรรมการอ านวยการ)  
 

  เลขานุการ    แจ้งให้ ท่ีประชุมพิจารณาว่าคณะกรรมการอ านวยการ  ประชุมเมื่อวันท่ี 15  
เมษายน 2563   ตามท่ีสหกรณ์ฯ       ซื้ อ ต๋ัวสัญญาใช้เงินของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย   
จ ากัด  จ านวน  200,000.00 บาท จะครบก าหนดสัญญาตามต๋ัว  ในวัน ท่ี  3  พฤษภาคม 2563 
พิจารณาแล้วเห็นชอบ ให้ ต่อต๋ัว สัญญาใช้เงิน จ านวน 200,000.00 บาท   เป็น ต๋ัวเงินประเภท  2  ปี   
รับดอกเบี้ยรายเดือน   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.20  ต่อปี    โดยให้ เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ  ต่อไป  
   ขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  
 

       มติที่ประชุม  พิจารณาแล้ว  เห็นชอบให้ ต่อต๋ัวสัญญาใช้เงิน จ านวน 200,000.00 บาท  
เป็น ต๋ัวเงินประเภท  2  ปี    อัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 1.20  ต่อปี รับดอกเบี้ยรายเดือน             

 

5.5  การสมัครขอใช้บริการ  Kungthai  Corporate  Online (เสนอโดยคณะกรรมการ
อ านวยการ)   
 

  เลขานุการ    แจ้งให้ ท่ีประชุมพิจารณาว่า คณะกรรมการอ านวยการ  ประชุมเมื่อวันท่ี 15  
เมษายน 2563   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19      มีการแพร่ระบาดไปในวง
กว้าง  ท าให้ภาครัฐไ ด้ออกนโยบายให้ประชาชนอยู่ ท่ีบ้ าน      งดการเดินทางไปในท่ี ชุมชนต่างๆ    เพื่อ
เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด -19      ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด (มหาชน)   สาขาท่าม่วง  
ไ ด้มีนโยบายในเรื่องการโอนเงินผ่านระบบจิโร่     และการขอ  Statement    เพื่อลดความแออัดของผู้มา
ติดต่อการใช้บริการกับธนาคารหน้าเคาน์ เตอร์   ให้ลดน้อยลง   โดยให้สหกรณ์ฯ        สมัครขอใช้บริการ   
Kungthai   Corporate   Online          โดยจัดท าและส่งเอกสารตามแบบค าขอใช้บริการของธนาคาร      
โดยให้ ผู้มีอ านาจลงนามในการถอนเงิน  ล ง ช่ือในเอกสารการมอบอ านาจ    ตามแบบของธนาคารพร้อม
แนบเอกสาร    ส า เนาบัตรประชาชนผู้มีอ านาจลงนาม  เอกสารการจัดต้ังสหกรณ์ฯ   และส าเนารายงาน
การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ส่งให้ธนาคาร  
    คณะกรรมการอ านวยการ  พิจารณาแล้ว  เห็นชอบ           ให้สมัครขอใช้บริการ   
Kungthai   Corporate   Online      โดยให้ เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ  ต่อไป  
 

  มติที่ประชุม   พิจารณาแล้ว   เห็นชอบให้สหกรณ์ฯ สมัครขอใช้บริการ   Kungthai   
Corporate   Online   ตามท่ีเลขานุการ น าเสนอ  
 
 
 
 



  

 
 

5.6  การเพ่ิมวงเงินกู้สามัญ ให้กับพนักงานราชการ (เสนอโดยคณะกรรมการเงินกู้ )  
 

   ประธานคณะกรรมการเงินกู้            แจ้งให้ ท่ีประชุมพิจารณาว่าคณะกรรมการเงินกู้         
ประชุมเมื่อวัน ท่ี 15 เมษายน  2563       ในเรื่องการเพิ่มวงเงินกู้สามัญให้กับสมาชิกพนักงานราชการ
หรือไม่นั้น   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า   จากข้อมูล ท่ีฝ่ายจัดการให้มาพนักงานราชการ กู้ ใน
วงเงิน 250,000.00 บาท จ านวน 152 ราย  และในขณะเดียวกันก็มีการกู้ เงินเพื่อเหตุฉุก เฉินเท่ากับค่า
หุ้นไปแล้ว    การกู้ เงินสามัญก็มี เพียง ผู้ค้ าประกันเป็นหลักประกัน         ถือว่ายังมีความเส่ียงอยู่  จึงไม่
สมควรท่ีจะขยายวงเงินกู้สามัญให้กับพนักงานราชการอีก  ซึ่ งหากขยายวงเงินให้แล้วก็จะเป็นภาระของผู้
ค้ าประกันต้องรับความเส่ียงเพิ่ม  โดยให้ เสนอ ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  พิจารณาเห็นชอบ
ต่อไป 
 

  มติที่ประชุม   พิจารณาแล้ว  ไม่ เพิ่มวงเงินกู้สามัญให้กับพนักงานราชการ  ตามท่ีประธาน
คณะกรรมการเงินกู้   น าเสนอ  
 

5.7  การจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกผู้สู งอายุ (เสนอโดยคณะกรรมการศึกษาฯ)  
 

  เลขานุการ   คณะกรรมการศึกษาฯ  แจ้งให้ ท่ีประชุมพิจารณาว่าคณะกรรมการศึกษาฯ
ประชุมเมื่อวัน ท่ี 16 เมษายน 2563  สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี    2562     เมื่อวัน
เสาร์  ท่ี 1 กุมภาพันธ์   2563 ท่ีผ่านมา  สมาชิกได้ให้ความเห็นว่าทุนสวัสดิการสมาชิกผู้ สูงอายุ  จ่ายให้
เมื่ออายุครบ 65 ปี   จ านวน 3,000.00 บาท และ 66 ปี  ขึ้นไป จ านวน 2,000.00 บาท นั้น สูงไป  เป็น
สาเหตุหนึ่ ง ท่ีท าให้ เงินปันผลและเฉ ล่ียคืนลดลงจากปีก่อน     ประกอบกับจ านวนผู้สูงอายุ เพิ่มขึ้นทุกปี   
จึงไ ด้เสนอแนะว่าควรลดการจ่ายทุนผู้ สูงอายุของสมาชิก ท่ีอายุ  65 ปีและ 66 ปี  ขึ้นไปลงมาบ้า งเพื่อเป็น
การลดค่าใช้ จ่ายของสหกรณ์ฯ  ซึ่ ง ท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาฯ ในเดือนมีนาคม 2563  ให้ ฝ่ายจัดการ
ไปหาข้อมูลการจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกผู้สูงอายุ   เพื่อประกอบการพิจารณา  
  ขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  
  ท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น เป็น 3 ประการ  

1)  ลดอายุการ จ่ายทุนสวัสดิการผู้ สูงอายุ  เป็น ท่ีอายุ    65 –  75  ปี ( เ ดิม 80 ปี )  
2)  เดิมจ่ายทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ    อายุครบ 65 ปี  จ่าย 3,000 บาท ลดจ่าย  2,500  บาท  และ

อายุ  66 ปี ขึ้นไป  จ่าย 2,000. - เหมือนเดิม  
3)  จ่ายทุนสวัสดิการผู้ สูงอายุ  เหมือนเดิม   อายุ  60 ปี   จ่าย 10,000. - ,อายุ  65 ปี  จ่าย 3,000. - ,            

66 - 80 ปี   จ่าย 2,000. -  บาท  
  คณะกรรมการศึกษาฯ  พิจารณาแล้ว       มีความเห็นว่า ทุนสวัสดิการสมาชิกผู้ สูงอายุ ท่ี
ก าหนดไว้ ในปัจจุบันเหมาะสมแล้วเห็นชอบให้ จ่ายทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ   เหมือนเดิม      ซึ่ งอาจจะใช้
เวลานานหน่อยแต่ไม่มีผลกระทบกับสมาชิกผู้สูงอายุ      โดยให้ เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
เห็นชอบต่อไป   



  

 
 
  

  มติที่ประชุม   พิจารณาแล้ว   เห็นชอบไม่ปรับลดการจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกผู้ สูงอายุ   
ตามความเห็นของคณะกรรมการศึกษาฯ  โดยให้ เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ตามเดิม    
 

5.8 โครงการอบรมสมาชิกสมัครใหม่และโอนย้าย ประจ าปี2563(เสนอโดยคณะกรรมการ
ศึกษาฯ)  
 

  เลขานุการคณะกรรมการศึกษาฯ     แจ้งให้ ท่ีประชุมพิจารณาว่าคณะกรรมการศึกษาฯ 
ประชุมเมื่อวัน ท่ี  16  เมษายน  2563        ตามท่ีไ ด้ก าหนดการอบรมสมาชิกสมัครใหม่และ โอนย้าย
ระหว่างสหกรณ์  ครั้ ง ท่ี 1 ประจ าปี  2563  ในวัน ท่ี 15 พฤษภาคม 2563  นั้น  

  ตรวจสอบแล้วมีสมาชิก ท่ีจะต้องเข้ารับการอบรม  จ านวน 23 ราย  ดังนี้  

ที่  ชื่อ  – สกุล โครงการ/หน่วย หมายเหตุ 

1 น.ส. ดวงจันทร์  แดงโชติ  ฝ่ายจัดหาท่ีดิน  พรก.  - 

2 นางนิภาวรรณ  อัศวินะกุล  สกก.13 - 

3 นายมณฑล  ประชุมพวก  คบ.ราชบุรี  พรก. - 

4 น.ส. สิริรัตน์  เอียดจุ้ย  สชป.14 พรก.  - 

5 น.ส. อภิญญา  เพชรสีม่วง  สชป.14 พรก.  - 

6 นายกิ ติพงศ์  จันทร์มณี  คบ.นครปฐม  พรก.  - 

7 นายวชิระ  สว่างจิตร์ คบ.นครปฐม  พรก.  - 

8 น.ส. กัญญากานต์  ศรีวรรณ  สชป.13 พรก.  - 

9 นายอนุกูล  พลอยงาม สชป.14 พรก.  - 

10 นายไมตรี  สันติสุข  บ านาญ  - 

11 นายเอกชัย  ยุทธแสน  คบ.บางเลน   - 

12 นายประสงค์  นาคฉ่ า  บ าเหน็จ  - 

13 นายปริวัฒน์  ค างาม  คบ.นครชุม   - 

14 นายพิจิตต์  บรรณรงค์  สนง.  จัดรูปท่ี ดิน  - 

15 นายภัทรเดช  ธนันโภคิน  คบ.นครชุม  - 

16 นายสมศักด์ิ  แก่อินทร์  บ าเหน็จฯ  - 

17 นายศุภกิตต์  พวงบุบผา  คบ.บางเลน  - 

18 นายยศสกล  เหมสังวาลย์กุล  สหกรณ์ - 



  

19 นายวิ เ ชียร  เจริญศรี  บ านาญ  - 

20 นายสันติภาพ  ทัพยศักด์ิ  คบ.สองพี่ น้อง  ครั้ ง ท่ีแล้วไม่ ไ ด้ เ ข้าร่วม  

21 นายภานุวัฒน์  บัวสารบรรณ์  สชป.14พรก.  ครั้ ง ท่ีแล้วไม่ ไ ด้ เ ข้าร่วม  

22 นายวีระ  รัตนราช  หุ้นหน้ีไม่ เคลื่อนไหว  ครั้ ง ท่ีแล้วไม่ ไ ด้ เ ข้าร่วม  

23 น.ส.รัตนาภรณ์  งามมิ่ งลาภวัด คบ.นครปฐมพรก.  ครั้ ง ท่ีแล้วไม่ ไ ด้ เ ข้าร่วม  

  จัดห้องประชุมควรเว้นระยะห่าง และให้ ผู้ เข้าร่วมอบรมฯสรวมหน้ากากอนามัย  หรือไม่ จัด
อบรมฯ แต่ให้มารับคู่มือสมาชิก ไปศึกษา เพื่อลดความเ ส่ียงในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโควิด -19      
โดยให้ เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  เห็นชอบต่อไป  

  ขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  
  

  มติที่ประชุม   พิจารณาแล้ว   เห็นชอบ ให้ งดการจัดอบรมสมาชิกสมัครใหม่และโอนย้าย
ระหว่างสหกรณ์ฯ ในวัน ท่ี 15 พฤษภาคม 2563    แต่ให้สมาชิกมารับเอกสารคู่มือสมาชิกไปศึกษาแทน 
ส าหรับผู้ไม่มารับเอกสาร  ให้ถือว่ายังไม่ ผ่านการอบรมฯ ให้มาอบรมฯ ในครั้ ง ต่อไปในเดือนพฤศจิกายน 
2563 
  

5 .9  การยื่นกู้ เงินสามัญท่ัวไป  เกิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)  ตาม
เอกสารแนบกับวาระฯ  หน้า      
 

  เลขานุการ  แจ้งให้ ท่ีประชุมพิจารณาว่า     ระหว่างวัน ท่ี   16 –  18 เมษายน  2563    
สมาชิกกู้ เงินสามัญเกิน  1,200,000 .00 บาท    จ านวน  8  ราย   หักหนี้แล้วคงจ่าย  409 ,573.50  
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  5 7,288,000.00 6,998,406.50 289,593.50 
2. เกิน 1,500,000.00   3 5,430,000.00 5,310,020.00 119,980.00 
 รวม  8 12 ,718 ,000.00  12 ,308 ,426.50  409 ,573.50  

  ตามรายละเอียดวาระประชุม หน้า 99 -107 

  ขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา   
  

  มติที่ประชุม  พิจารณาแล้ว   อนุมั ติสมาชิกกู้ เงินสามัญเกิน 1,200,000 .00 บาท       
จ านวน  8  ราย   หักหนี้แ ล้วคงจ่าย   409 ,573.50  บาท  ตามท่ี เลขานุการน าเสนอ  
 
 
 
 



  

 
 
 

5.10  สมาชิก ขอเพ่ิม ขอลดการส่งค่าหุ้น และเงินกู้สามัญ  
 

 เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมพิจารณาว่า   ในเดือนเมษายน  2563  สมาชิกขอลด  การส่งค่าหุ้นและเงินกู้
สามัญ  ดังนี้ 

สมาชิกขอเพิ่มส่งเงินกู้สามัญ 

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

1 นายสุชา  คุ้มตะสิน  7502              300            1,000  คบ.บางเลน  พรก.  

2 นายชวลิต  แพรสี  1555            6,900            7,600  บ าเหน็จฯ  

  รวม         7,200         8,600    
สมาชิกลดส่งค่าหุ้น 

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

1 นายชวลิต  แพรสี  1555         25,639            2,500             1,800  บ าเหน็จฯ  
  รวม       2,500          1,800    

 ขออนุมัติเพิ่มในท่ีประชุม 1 รายได้แก่รายของ 

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

1 นายเกร็ดหลวง  ปฐมเพทาย  3616  51,390  10,000             3,600   บ าเหน็จฯ  

สรุปสมาชิกในเดือนเมษายน   2563 

รายการ 
ยอดยกมา 

มี.ค. 63 

สมัครใหม่ 

(ราย) 

ลาออก 

(ราย) 

ให้ออก 

(ราย) 

รับโอน 

(ราย) 

ถึงแกก่รรม
(ราย) 

คงเหลือสมาชิก 

เม.ย. 63 (ราย) 

สมาชิก 2,704 2 6  - 5 2,695 

สมาชิกสมทบ 697 - 6 - - - 691 

รวม 3,401 2 12 - - 5 3,386 
 

 มติท่ีประชุม  พิจารณาแล้ว อนุมัติตามท่ีเลขานุการน าเสนอ 

 

 

 

 



  

 
 

 

5.11  รับสมาชิกสมัครใหม่และสมาชิกลาออก  
 

  เลขานุการ แจ้งให้ ท่ีประชุมพิจารณาว่า ในเ ดือนเมษายน 2563  สมาชิกสมัครใหม่   2 ราย  
, ลาออก 6 ราย ,  ถึงแก่กรรม  5  ราย, รับโอนจากกรม –  ราย , สมาชิกสมทบสมัครใหม่  –ราย    และ
สมาชิกสมทบลาออก 6 ราย และสมาชิกสมทบถึงแก่กรรม - ราย ตรวจสอบแล้วไม่มีหนี้ สินค้างกับ
สหกรณ์ฯ และไม่ ติดภาระการค้ าประกัน  ดังนี้  

สมาชิกสมัครใหม่  

ที่  ชื่อ  – สกุล 
 อัตราเงินเดือน   

โครงการ/หน่วย 
 ค่าหุ้น  

หมายเหตุ 
 (บาท)   (บาท)  

1 นายศุภกิตต์  พวงบุบผา            13 ,800  คบ.บางเลน               970  พรก.  

2 นายยศสกล  เหมสังวาลย์กุล             11 ,650  สหกรณ์            1,000  ลจ. 

รวม        1,970    

สมาชิกลาออก  

ที่  ชื่อ  – สกุล 
เลข
ที่  

โครงการ/
หน่วย  

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

1  น.ส .  จินดา รัตน์  เพชร รักษ์  7174 
ห น้ีไม่

เคลื่ อนไหว 
พรก .  

          40 ,100 .00   -             40 ,100 .00   
ย้ายที่
ท า ง าน  

2  นายคนอง  ทองศาตร์  5024 ปลดเกษียณ          356 ,650.00   -            356,650.00   
น า เงิน ไป

ลงทุน  

3  นายรัตนพล  ศ ร้อยบวบ  7336 
คบ .  บาง เลน 

พรก .  
          53 ,420 .00           2 ,486 .34              50 ,933 .66   

ต้องการ
ใช้ เ งิ น  

4  นายประกิ ต  ข า เลิ ศ  2335 บ านาญ          551 ,390.00   -            551,390.00   
ต้องการ
ใช้ เ งิ น  

5  นายสอ  ขอเส ริมกลาง  5787 
หุ้ นห น้ี ไม่

เคลื่ อนไหว  
        206 ,350.00   

           
172 .68   

          206,177.32   
ซ่อมแซม

บ้ าน  

6  นายธงชัย  สมศัก ด์ิ  3671 ปลดเกษียณ          122 ,100.00         46 ,300 .00              75 ,800 .00   
ต้องการ
ใช้ เ งิ น  

  รวม   1 ,330 ,010 .00      48 ,959 .02       1 ,281 ,050 .98     

สมาชิกสมทบลาออก  

ที่  ชื่อ  – สกุล เลขที่ 
โครงการ/

หน่วย  
 ค่าหุ้น  หนี้ค้าง  คงรับจริง  

หมายเหตุ 
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  

1 ว่าที่  รต.หญิงนาตลดา  พานแก้ ว  7198 
สมทบ

เฉพาะกาล  
           

7,000.00  
                
-     

            
7,000.00  

ท า
ธุรกรรม

ไม่ ไ ด้  

2 น.ส . สุพรรษา  สวัสดี  6145 สมทบ                           ต้องการใช้



  
เฉพาะกาล  31,000.00  23,800.00  7,200.00  เงิน  

3 น.ส . ธ นัฐกานต์  ใยบุญมี  6330 
สมทบ

เฉพาะกาล  
       

330,100 .00  
   

293,618 .50  
          

36,481.50  
ต้องการใช้

เงิน  

4 นายยศสกล  เหมสังวาลย์กุล  7576 สมทบ  
           

5,050.00  
                
-     

            
5,050.00  

บรรจุ เป็น
เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ 

5 น.ส . บุญชู  กระแจหิน  6464 
สมทบ

เฉพาะกาล  
           

9,100.00  
                
-     

            
9,100.00  

ย้ายที่อ ยู่  

6 นางเรณู  ราชลักษณ์ 6987 
สมทบ

เฉพาะกาล  
         

45,100.00  
     

27,600.00  
          

17,500.00  

น าเงินไป
ฝากกับ

สถาบันอื่น  

รวม     427,350.00  345,018.50  82,331.50    

        
    มติที่ประชุม   พิจารณาแล้ว อนุมั ติตามท่ีเลขานุการน าเสนอ  
 
     เลขานุการ  ขอเพิ่มวาระพิจารณาอีก 1 วาระ ได้แก่  
 

วาระท่ี 5.12  เรื่อง การกู้ เงินสามัญเกินหนึ่งล้านห้าแสนบาท (ตามเอกสารท่ีแนบ)  
 

  เลขานุการ แจ้งให้ ท่ีประชุมพิจารณาว่า   รับหนัง สือจากอนุกรรมการประสานงานโครงการ
ส่งน้ าและบ ารุงรักษาเพชรบุรี            แ จ้งว่าในการกู้ เงินสามัญเกิน 1,500,000.00 บาท      สมาชิกใน
โครงการส่งน้ าฯ เพชรบุรี   ขอความกรุณาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19   
สมาชิก ผู้กู้และผู้ ค้ าไม่สะดวกเดินทางมาเซ็น ช่ือ ต่อหน้าเจ้าหน้า ท่ีสินเ ช่ือ ท่ีสหกรณ์ฯ        ขอความกรุณา
อนุญาตให้ เซ็น ช่ือต่อหน้าท่ีอนุกรรมการ ในโครงการฯ ได้ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค
วิด -19   เข้า สู่ภาวะปกติ  
  ขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  
 

  มติที่ประชุม   พิจารณาแล้ว      ให้อนุ โลมสมาชิกท้ัง ผู้กู้และผู้ค้ าประกันไม่ ต้องเดินทางมา
ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าท่ี สินเ ช่ือเพื่อเป็นการป้องกันความเส่ียงการติดเช้ือไวรัสโควิด –  19         จนกว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 จะกลับเข้า สู่ภาวะปกติ  
  โดยให้ ท้ัง ผู้กู้และผู้ค้ าประกันถ่ายรูปร่วมกับอนุกรรมการประสานงานในโครงการ/
หน่วยงาน   นั้นๆ พร้อมแสดงหนัง สือพิมพ์ประจ าวัน ณ วัน ท่ีถ่ายรูป  ให้อนุกรรมการประสานงานใน
โครงการ/หน่วยงาน ลง ช่ือรับรองในรูปท่ีถ่ายมาด้วย         ท้ังนี้ถ้ามีการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่    
สหกรณ์ฯ จะประกาศให้ทราบต่อไป  
 
 
 



  

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี          ข้อ เสนอแนะจากทางราชการ  
                       

                 นายกิตติ  สาคร  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2    ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
   1. การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ให้ ส่งระเบียบฯ ท่ีแก้ ไขพร้อมส าเนาวาระท่ีแก้ ไข
เพิ่มเติม อย่างละ 4 ชุด  
  2. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัง คับสหกรณ์ฯ ต้องจัดท าเป็นวาระฯ น าเสนอท่ีประชุม    เมื่อ ท่ี
ประชุมอนุมั ติแล้วต้องไปน าเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี    เพื่อขออนุมั ติ ต่อไป  
 

  ท่ีประชุม  รับทราบ  
   
    

ระเบียบวาระท่ี           เรื่องอ่ืนๆ  
   
  ไม่มี ผู้ เสนอเรื่องใด  

 

  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  
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     (นางสาวสุภาพร สมบูรณ์)  
       เจ้าหน้า ท่ีการเงินท าหน้าท่ีธุรการ  
 
 
  
 


