
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ  จํากัด 

ครั้งที่ 4/2556 
วันจันทรที่  29  เมษายน  2556 

ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ  อาคาร 3/1   ชั้น 3   
                                                                           

ผูมาประชุม 

1. ผศ.มนตรี  ทวาโรจน  ประธาน 

2. ผศ.ดร.มาริสา  จินะดิษฐ รองประธาน 

3. นายสมศักดิ ์ สิริเสาวลักษณ  กรรมการ 

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. นางรุงทิพย โคบาล  กรรมการ 

4. นายไพรัช แกวศรีงาม  กรรมการ 

5. นางศุภรัตน ยิ่งอุปการ  กรรมการและเหรัญญิก  

ผูเขารวมประชุม      

1. ผศ.อรพินท อวมเพ็ง  ผูจัดการ 

เริ่มประชุม เวลา 09.45 น. 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

 ประธานกลาวเปดการประชุม  และแจงใหทราบวา 
- ขอแสดงความเสียใจกับ นางศุภรัตน  ยิ่งอุปการ  กรรมการและเหรัญญิก ที่สูญเสียมารดา  

โดยไดตั้งศพบําเพ็ญกุศลที่วัดปริวาส  และมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ  ในวันที่ 2 พฤษภาคม  

2556 เวลา  14.00 น  
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- ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

เขารวมประชุมใหญสามัญ ประจําป 2555 ในวันจันทรที่ 29 เมษายน 2556 ณ 
หองประชุมสํานักงานอธิการบดี เวลา 10.00 น.  

- ผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ไดแก 

ผูชวยศาสตราจารยวิริยะ  ศิริชานนท 
- มสีมาชิกจํานวนหลายทานไดสอบถามวิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกูของสหกรณ 

เพือ่นํามาใชประกอบการตัดสินใจ  ดังนั้นขอใหทางสหกรณฯ โดยผูจัดการ 

จัดทําตารางการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกูและเผยแพรลงเว็บ เพื่อใหสมาชิกทราบในทั่วกัน 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

คณะกรรมการรวมกันพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2556 วันอังคารที ่26 มีนาคม 2556 
และขอแกไขรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม   

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3/2556 

3.1   การปรับสิทธิประโยชนของสมาชิกเพื่อสรางแรงจูงใจในการเปนสมาชิกสหกรณฯ 
นางสาวปณณวรรณ  วาจางาม  

ไดนําเสนอสิทธิประโยชนของสหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการวามีรายละเอียดดังนี้  
(1) สมาชิกที่มีอายุการเปนสมาชิกตั้งแต 10 ป แตไมเกิน 15 ป ใหไดรับเงินสวัสดิการเปนเงินจํานวน 

5,000.- บาท (หาพันบาท) 

(2) สมาชิกที่มีอายุการเปนสมาชิกตั้งแต 15 ป แตไมเกิน 20 ป ใหไดรับเงินสวัสดิการเปนเงินจํานวน 

10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาท) 

(3) สมาชิกที่มีอายุการเปนสมาชิกตั้งแต 20 ป ขึ้นไป ใหไดรับเงินสวัสดิการเปนเงินจํานวน 15,000.- 

บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาท) 

การนับอายุการเปนสมาชิกตามระเบียบนี้ 

ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่มีสภาพการเปนสมาชิกตามขอบังคับและระเบียบสหกรณ 

ติดตอกันจนถึงวันที่มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ เศษของเดือนไมนํามาคํานวณอายุการเปนสมาชิก (ที่มา : 

รายงานกิจการประจําป 2555 สหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการ หนา 93 ) 

ขอมูลนี้เปนเพียงตัวอยางเทานั้น เนือ่งจากสหกรณวิทยาลัยเทคนิค เปนสหกรณที่มีขนาดเล็ก        

เงินสวัสดิการดังกลาวที่จะจายใหแกสมาชิกอาจตองเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

และที่ยกตัวอยางสหกรณกระทรวงศึกษาธิการ 

เนื่องจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนหนึ่งเปนสมาชิกของสหกรณดังกลาว 

ประธานไดเสนอวาควรมีขอมูลเปรียบเทียบจากแหลงขอมูลโดยประมาณจํานวน 5 แหง 

และจัดทําเอกสารประกอบ เพื่อแจกใหคณะกรรมการสหกรณฯ ไดรวมกันพิจารณาในครั้งตอไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

 3.2   การกําหนดรหัสหมายเลขครุภัณฑ 
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คณะกรรมการไดรวมกันกําหนดรหัสหมายเลขครุภัณฑของสหกรณ 

เพือ่สะดวกตอการตรวจสอบครุภัณฑ ณ สิ้นป โดยเสนอใหมีรหัส  สอ.ท 000/ปที่ซื้อ  

และความหมายของรหัสยอ คือ 
สอ.  หมายถึง   สหกรณออมทรัพย 
ท   หมายถึง   วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ  
000       หมายถึง   ลําดับที่ 
ปที่ซื้อ   หมายถึง   พ.ศ. ที่ซื้อ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

 3.3   การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการปฏิบัติงาน ของกรมสงเสริมสหกรณ 
ผศ.อรพินท  อวมเพ็ง  ผูจัดการ ชี้แจงวา 

เจาหนาที่สหกรณมีความกังวลวาหากนําโปรแกรมสําเร็จรูปของกรมสงเสริมสหกรณมาใชในการปฏิบัติงาน 

โดยเกรงวาระบบอาจจะมีปญหาตอการปฏิบัติงาน  ประกอบกับระบบที่ใชปฏิบัติงาน ณ ปจจุบัน 

ยังสามารถใชงานไดดีและมีผูเชี่ยวชาญคอยดูแลระบบใหอยางสม่ําเสมอ 
คณะกรรมการเสนอวา 

เห็นควรเชิญผูเชี่ยวชาญจากกรมสงเสริมสหกรณมานําเสนอขอมูลใหคณะกรรมการและเจาหนาที่รับทราบใน

เบื้องตนกอน เพื่อเปรียบเทียบผลด ีผลเสียอันจะนําไปสูการตัดสินใจ  

มติที่ประชุม   รับทราบ และมอบผูจัดการประสานงานเชิญผูเชี่ยวชาญจากกรมสงเสริมสหกรณมา     
                 นําเสนอขอมูล 

ระเบียบวาระที่ 4   รายงานการตรวจสอบกิจการ 

คุณนุสรา   เดนอุดม  ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ  

ติดภารกิจราชการไมสามารถเขารายงานผลการตรวจสอบกิจการได จึงขอนําเสนอผลฯ 

ในการประชุมครั้งถัดไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 5   แถลงรายการรับ – จายเงินประจําเดือน เมษายน 

ผศ.อรพินท   อวมเพ็ง  ผูจัดการ  รายงานผลการรับ-จายประจําเดือนเมษายน  2556 
ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2556 หนา 8 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6   การเปลี่ยนแปลงสมาชิก 

ผศ.อรพินท   อวมเพ็ง  ผูจัดการ  รายงานผลการเปลี่ยนแปลงสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ ณ 

สิ้นเดือนเมษายน 2556 ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2556 หนา 9-10 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 7   สมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราคาหุนรายเดือน 
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ผศ.อรพินท   อวมเพ็ง  ผูจัดการ  รายงานสมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราคาหุนรายเดือน 

ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2556 หนา 10 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 8   แถลงรายการจายเงิน 

ผศ.อรพินท   อวมเพ็ง  ผูจัดการ  แจงใหคณะกรรมการทราบวา ในเดือนเมษายน 2556 
มสีมาชิกขอกูมีจํานวนทั้งสิ้น 8 ราย จําแนกเปน 

• กูฉุกเฉิน จํานวน 7 ราย ดังนี้ 
- 3 ราย  รับเงินวันที่  29  มีนาคม  2556   
- 2 ราย  รับเงินวันที ่ 3  เมษายน  2556  (คิดดอกเบี้ย 27 วัน)   
- 2 ราย  รับเงินวันที่  18  เมษายน  2556  (คิดดอกเบี้ย 13 วัน)   

• กูสามัญ 1 ราย  รับเงินวันที่  1  เมษายน  2556   
ประธาน เสนอใหผูจัดการชี้แจงหลักเกณฑการขอเงินกูฉุกเฉินใหสมาชิกทั้ง 5 ราย 

รับทราบและมอบหมายใหคณะอนุกรรมการเงินกูดําเนินการรางระเบียบการขอเงินกูฉุกเฉิน  

โดยใหนําเสนอเขาที่ประชุมในครั้งตอไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ และมอบคณะอนุกรรมการนําเสนอระเบียบการค้ําประกันผูกูในครั้งตอไป 

ระเบียบวาระที่  9   ประมาณการรับ – จายเงินประจําเดือน 

ผศ.อรพินท   อวมเพ็ง  ผูจัดการ  รายงานประมาณการรับ-จายเงิน ประจําเดือนเมษายน 2556 
โดยขอมูลที่นําเสนอรายงานเปนการจัดทําขอมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2556   

ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2556 หนา 13 - 18 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่ 10   พิจารณาเงินใหกู 

ผศ.อรพินท   อวมเพ็ง  ผูจัดการ  แจงใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาเงินใหกูของสมาชิกสามัญ 

ประจําเดือนเมษายน 2556 จํานวน 9 ราย ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2556 หนา 19 

มติที่ประชุม   อนุมัต ิ

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ 

11.1 ผศ.อรพินท   อวมเพ็ง  ผูจัดการ  แจงคณะกรรมการ 
11.1.1 รวมกันพิจารณาการขออนุมัติเบิกจายคาใชจายประจําเดือนมีนาคม จํานวน 12 

รายการ ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2556 หนา 21 

มติที่ประชุม   อนุมัต ิ
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11.1.2 รับทราบขอมูลขาวสารและกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสหกรณฯ 

ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2556 หนา 22 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

11.2 ผศ.ดร.มาริสา  จินะดิษฐ  รองประธาน แจงคณะกรรมการ 
รับทราบเกี่ยวกับความคืบหนาของการสรรหาอธิการบด ี

ขณะนี้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพอยูระหวางการนําเสนอหลัก

เกณฑการรับสมัคร  เขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อประกาศใหทราบตอไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

การประชุมครั้งตอไป    วันอังคารที ่28 พฤษภาคม 2556   เวลา  09.30 น. 

เลิกประชุม  เวลา  11.50 น. 

        นางสาวปณณวรรณ  วาจางาม 
       ผูชวยเลขานุการกรรมการสหกรณฯ 

นางประภาพร  นันทการัตน 
เลขานุการกรรมการสหกรณฯ 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 

ผูชวยศาสตราจารยมนตรี  ทวาโรจน 
ประธานกรรมการสหกรณ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 


