
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ  จํากัด 

ครั้งที่ 3/2556 

มีนาคม  2556 

ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ  อาคาร 3/1   ชั้น 3   

                                                                           

ผูมาประชุม 

1. ผศ.มนตรี  ทวาโรจน  ประธาน 

2. ผศ.ดร.มาริสา  จินะดิษฐ รองประธาน 

3. นางศุภรัตน ยิ่งอุปการ  กรรมการและเหรัญญิก  

4. นายวรธน หงษสิงหทอง กรรมการ  

5. นางสาวสารภา ฉะกระโทก กรรมการ 

6. นางสาวศศินันท  อัศวคลองปญญา  กรรมการ 

7. นางประภาพร นันทการัตน  กรรมการและเลขานุการ 

8. นางสาวปณณวรรณ วาจางาม  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม    

1. ผศ.ดร.นานา ศรีธรรมศักดิ์  กรรมการ 

2. วาที่ ร.ต.สันติภาพ สระบัว  กรรมการ 

3. นายสมศักดิ ์ สิริเสาวลักษณ  กรรมการ 

4. นางรุงทิพย โคบาล  กรรมการ 

5. นายไพรัช แกวศรีงาม  กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม      

1. ผศ.อรพินท อวมเพ็ง  ผูจัดการ 

2. นางนุสรา เดนอุดม  ผูตรวจสอบกิจการ  

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

 ประธานกลาวเปดการประชุม  และแจงใหทราบวา 

- สหกรณฯ ไดรับหนังสือ “คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ” แตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีสหกรณ  

นางวรรณี  ดานเจริญวรรธนะกิจ   เปนผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 และขอใหประชาสัมพันธขึ้น web  
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-  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มาริสา  จินะดิษฐ  

รองประธานไดรับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการสรรหาอธิการบด ี

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

คณะกรรมการรวมกันพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที ่2/2556 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ 2556  

และขอแกไขรายงานการประชุม ดังนี้ 

- หนาที่ 5  ระเบียบวาระที่ 10  หนา 17 

เดิม   ........วันที่ซื้อตั๋ว 1 พฤศจิกายน  2556 

แกไขเปน ........วันที่ซื้อตั๋ว 1 พฤศจิกายน  2555 

และประธานแจงใหทราบวา กรณีที่คณะกรรมการทานใดติดภารกิจราชการไมสามารถเขาประชุมได 

ขอใหจัดทําหนังสือแจงมายังสหกรณฯ กอนหรือหลังการประชุม ไมเกิน 7 วันทําการ 

ที่ประธาน/ผูจัดการ/เลขานุการ เพื่อนํามาประกอบเหตุผลของการขาดประชุม 

รวมกับการพิจารณาโบนัสประจําป  

มติที่ประชุม   1.   รับรองรายงานการประชุม   

  2. รับทราบ 

และมอบเลขานุการติดตามหนังสือการไมเขารวมประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 

3/2556 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 2/2556 

3.1   ติดตาม website ของสหกรณ 

ประธาน แจงใหคณะกรรมการทราบวาขณะนี้ Website ไดปรับปรุงเกือบเปนปจจุบันแลว 

ยังขาดในสวนของรูปภาพของคณะกรรมการดําเนินงานอีก 4 ทาน โดยขอความรวมมือสงรูปภาพนําขึ้น web 

ดวย และขอใหแกไข  ชื่อ-สกลุ ของคณะกรรมการ นายสมศักดิ์ สิริเสาวลักษณ ใหถูกตอง 

ในสวนของแบบฟอรมตางๆ ณ ขณะนี้สามารถ download ไดแลว 

และขอใหนําผลรายงานการประชุมของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ขึ้นเผยแพรบน web ดวย 

เฉพาะในสวนของเนื้อหาที่เหมาะสม เชน จํานวนผูกู ยอดรวมจํานวนเงินกู โดยไมตองระบุชื่อบุคคล 

พรอมกันนี้ขอเชิญชวนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ 

รวมกันสงขอมูลขาวสารทีเ่ห็นวาเปนประโยชนตอการดําเนินงานสหกรณนําเผยแพรบน website 

ของสหกรณ โดยอางอิงแหลงขอมูล 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

 3.2   อัตราดอกเบี้ยเงินกูและเงินฝากของสหกรณออมทรัพย 

ผศ.อรพินท   อวมเพ็ง  ผูจัดการ  กลาววาเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณฯ 

ต่ํากวาสถาบันการเงินอื่นๆ มาก  เปนเหตุใหสมาชิกขอถอนเงินฝาก  

รวมทั้งลาออกจากการเปนสมาชิกเพื่อไปสมัครสหกรณออมทรัพยของกระทรวงศึกษาธิการที่ใหผลตอบแทน

มากกวาเปนจํานวนหลายราย  ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2556 หนา 10-11  

จึงขอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู  รอยละ .25 โดยยังคงปนผลคืน 10% คงเดิม 

ทําใหอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง  ดังนี้ 
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อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  เดิม  รอยละ  2.50  เพิ่มเปน  รอยละ 2.75 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู      เดิม  รอยละ  4.50  เพิ่มเปน  รอยละ 4.75 

โดยคณะกรรมการลงความเห็นชอบเปนเอกฉันท และเริ่มปรับอัตราดอกเบี้ยใหมตั้งแตวันที่ 1 

เมษายน 2556 เปนตนไป 

นางสาวปณณวรรณ  วาจางาม  ไดเสนอใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาวาสหกรณฯ 

ควรมีการปรับสิทธิประโยชนใหกับสมาชิกเพื่อสรางแรงจูงใจในการเปนสมาชิกสหกรณฯ  อาทิ  

การใหผลตอบแทนแกสมาชิกที่เปนสมาชิกระยะยาว เปนตน  

ประธานมอบหมายใหคณะอนุกรรมการเงินกูดําเนินการหาขอมูลเพิ่มเติมจากสหกรณอื่นๆ 

เพื่อนํามาเสนอในที่ประชุมครั้งตอไป 

มติที่ประชุม    มอบ นางรุงทิพย  โคบาล   ประชาสัมพันธการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น web 

ใหสมาชิกรับทราบทั่วกัน  

ระเบียบวาระที่ 4   รายงานการตรวจสอบกิจการ 

คุณนุสรา   เดนอุดม  ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ  

รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําเดือนมีนาคม 2556  ใหคณะกรรมการรับทราบ  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5   แถลงรายการรับ – จายเงินประจําเดือน มีนาคม 

ผศ.อรพินท   อวมเพ็ง  ผูจัดการ  รายงานผลการรับ-จายประจําเดือนมีนาคม 2556  ดังนี้ 

5.1 เงินฝากออมทรัพยพิเศษ    60,789.00 บาท 

5.2 ถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษ  138,608.66 บาท 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6   การเปลี่ยนแปลงสมาชิก 

ผศ.อรพินท   อวมเพ็ง  ผูจัดการ  รายงานผลการเปลี่ยนแปลงสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ ณ 

สิ้นเดือนมีนาคม  2556  

6.1 สิ้นเดือนมีนาคม  2556  มีสมาชิกสามัญคงเหลือ 445 คน 

  - สมาชิกสามัญลาออก  6 ราย  

6.2 สิ้นเดือนมีนาคม  2556  มีสมาชิกสมทบคงเหลือ   84 คน 

  - สมาชิกสมทบสมัครใหม 3 ราย 

  - สมาชิกสมทบลาออก  1 ราย 

 สมาชิกเงินรายไดเปลี่ยนเปนเงินงบประมาณ  1  ราย  (จากสมทบเปนสามัญ) 

มติที่ประชุม   รับทราบ 



4 
 
ระเบียบวาระที่ 7   สมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราคาหุนรายเดือน 

ผศ.อรพินท   อวมเพ็ง  ผูจัดการ  รายงานสมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราคาหุนรายเดือน ดังนี้ 

7.1 สมาชิกขอเพิ่มเงินคาหุน  6 ราย 

7.2 สมาชิกขอลดทุนเรือนหุน 1 ราย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 8   แถลงรายการจายเงิน 

ผศ.อรพินท   อวมเพ็ง  ผูจัดการ  แจงใหคณะกรรมการทราบวา ในเดือนมีนาคม 2556 

มสีมาชิกขอกูฉุกเฉิน ดังนี้ 

- จายเงินใหกูฉุกเฉิน   6 ราย รับเงินวันที่ 28  กุมภาพันธ  2556   

- จายเงินใหกูฉุกเฉิน   5 ราย รับเงินวันที่ 18  มีนาคม  2556   

มตทิี่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  9   ประมาณการรับ – จายเงินประจําเดือน 

ผศ.อรพินท   อวมเพ็ง  ผูจัดการ  รายงานประมาณการรับ-จายเงิน ประจําเดือนมีนาคม 2556 

โดยขอมูลที่นําเสนอรายงานเปนการจัดทําขอมูล ณ วันที่ 18  มีนาคม  2556   
นางนุสรา   เดนอุดม  ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ  ขอปรับแกเนื้อหาขอมูลของรายงาน  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 10   พิจารณาเงินใหกู 

ผศ.อรพินท   อวมเพ็ง  ผูจัดการ  แจงใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาเงินใหกูของสมาชิกสามัญ 

ประจําเดือนมีนาคม 2556   จํานวน 17 ราย   

 

มติที่ประชุม   อนุมัต ิ

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ 

12.1 ผศ.อรพินท   อวมเพ็ง  ผูจัดการ  แจงใหคณะกรรมการ 

12.1.1 รวมกันพิจารณาการขออนุมัติเบิกจายคาใชจายประจําเดือนมีนาคม  จํานวน 11 

รายการ ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2556 หนา 21 

มติที่ประชุม   อนุมัต ิ

12.1.2 รับทราบขอมูลขาวสารและกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสหกรณฯ 

ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2556 หนา 22 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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12.1.3 นําเสนอการใชโปรแกรมสําเร็จรูปของกรมสงเสริมสหกรณมีประสิทธิภาพดี  

และชวยประหยัดคาใชจายการดําเนินงานสหกรณไดอีกทางหนึ่ง 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

และมอบหมายใหผูจัดการประสานกรมสงเสริมสหกรณขอเชิญผูเชี่ยวชาญมาใหขอ

มูลแกคณะกรรมการดําเนินการสหกรณในการประชุมครั้งตอไป 

12.2 คณะกรรมการ นําเสนอการขอเงินกูพิเศษ 

ขอใหสมาชิกดําเนินการยื่นเรื่องขอกูลวงหนาอยางนอย 1 เดือน 

เพื่อคณะอนุกรรมการเงินกูไดทราบเรื่องลวงหนา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

และมอบหมายใหคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธดําเนินการประชาสัมพันธใ

หสมาชิกทราบโดยทั่วกัน 

การประชุมครั้งตอไป    วันจันทรที่  29  เมษายน   2556   เวลา  09.30 น. 

เลิกประชุม  เวลา  12.40 น. 

        นางสาวปณณวรรณ  วาจางาม 

       ผูชวยเลขานุการกรรมการสหกรณฯ 

นางประภาพร  นันทการัตน 

เลขานุการกรรมการสหกรณฯ 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 

ผูชวยศาสตราจารยมนตรี  ทวาโรจน 

ประธานกรรมการสหกรณ 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


