
1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ  จํากัด 

ครั้งที่ 5 /2556 
วันอังคารที่  28   พฤษภาคม   2556 

ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ  อาคาร 3/1   ชั้น 3   
                                                                           

ผูมาประชุม 

1. ผศ.มนตรี  ทวาโรจน  ประธาน 

2. ผศ.ดร.มาริสา  จินะดิษฐ รองประธาน 

3. ผศ.สันติภาพ สระบัว  กรรมการ 

3. นายสมศักดิ ์ สิริเสาวลักษณ  กรรมการ 

4. นายวรธน หงษสิงหทอง กรรมการ  

5. ผศ.ดร.นานา ศรีธรรมศักดิ์ กรรมการ 

6. นางรุงทิพย โคบาล กรรมการ 

7. นางสาวสารภา ฉะกระโทก กรรมการ 

8. นายไพรัช แกวศรีงาม กรรมการ 

9. นางสาวศศินันท  อัศวคลองปญญา  กรรมการ 

10. นางประภาพร นันทการัตน  กรรมการและเลขานุการ 

11. นางสาวปณณวรรณ วาจางาม  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม    

1. นางศุภรัตน ยิ่งอุปการ  กรรมการและเหรัญญิก  

ผูเขารวมประชุม      

1. ผศ.อรพินท อวมเพ็ง  ผูจัดการ 

2.  นางนุสรา เดนอุดม  ผูตรวจสอบกิจการ 

เริ่มประชุม เวลา 09.40 น. 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

 ประธานกลาวเปดการประชุม  และแจงใหทราบวา 
- สหกรณฯ อยูระหวางดําเนินการเขารวมโครงการทําประกันอุบัติเหตใุหกับสมาชิกสหกรณ 

ประจําป 2556 (มีผลคุมครองตั้งแตวันที่ 12 พฤษภาคม 2556 – 11 พฤษภาคม 2557) 

กับทางมหาวิทยาลัย ซึ่งบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด เปนผูใหบริการ โดยเสียคาประกันฯ 

ทานละ 200 บาท สําหรับสมาชิกสหกรณที่มีอายุไมเกิน 65 ป  
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          สําหรับสมาชิกสหกรณที่มีอายุเกิน 65 ป ทางบริษัทฯ คิดคาเบี้ยประกันฯ เพิ่มขึ้น 

ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการเจรจาตอรองคาเบี้ยประกันฯ     
- ผศ.ดร.มาริสา  จินะดิษฐ  รองประธาน 

แจงใหทราบเกี่ยวกับความคบืหนาการสรรหาอธิการบดขีณะนี้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดมี

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ไดจัดทําประกาศเรื่อง 

กําหนดการและขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี ลงนามโดย รองศาสตราจารยวีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา 

ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 

โดยมีกําหนดการรับสมัครตั้งแตวันที่ 20-27 พฤษภาคม 2556 สวนรายละเอียดอื่นๆ 

สามารถติดตามอานไดจาก web ของมหาวิทยาลัย  

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

คณะกรรมการรวมกันพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที ่5 / 2556 วันอังคารที ่28 พฤษภาคม  

2556  และขอแกไขรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุม   

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 4 / 2556 

3.1   การปรับสิทธิประโยชนของสมาชิกเพื่อสรางแรงจูงใจในการเปนสมาชิกสหกรณฯ 
นางสาวปณณวรรณ  วาจางาม  ไดนําเสนอสิทธิประโยชนของสหกรณออมทรัพยตางๆ 

เปนตัวอยางการพิจารณา  

คณะกรรมการสหกรณฯ 

ไดรวมกันพิจารณาการปรับสิทธิประโยชนเพื่อสรางแรงจูงใจในการเปนสมาชิกสหกรณที่เกษียณอายุราชการ  

จึงเห็นสมควรปรับตามเขื่อนไข  ดังนี้ 
-   เปนสมาชิกตั้งแต  5 – 10 ปขึ้นไป    ไดรับเงิน  1,000.-  บาท 
-   เปนสมาชิกตั้งแต 10 ปขึ้นไป  ไมเกิน 15 ป   ไดรับเงิน  1,500.-  บาท 
-   เปนสมาชิกตั้งแต 15 ปขึ้นไป  ไมเกิน 20 ป   ไดรับเงิน  2,500.-  บาท 
-   เปนสมาชิกตั้งแต 20 ปขึ้นไป  ไมเกิน 25 ป   ไดรับเงิน  3,500.-  บาท 
-   เปนสมาชิกตั้งแต 25 ปขึ้นไป  ไมเกิน 30 ป   ไดรับเงิน  4,500.-  บาท 
-   เปนสมาชิกตั้งแต 30 ปขึ้นไป     ไดรับเงิน  6,000.-  บาท 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

 3.2   การใชโปรแกรมสําเร็จรูปของกรมสงเสริมสหกรณ 
อาจารยรุงทิพย  โคบาล  เสนอวา การปรับเปลี่ยนระบบการดําเนินงานของสหกรณฯ 

มีปจจยัทีค่วรนํามาพิจารณาหลายประการ  ไดแก   
1) ระบบการดําเนินงาน ณ ปจจุบัน เกิดปญหาหรือไม 
2) คาใชจายที่จะเกิดขึ้นภายหลังการใชระบบใหม 
3) ความเหมาะสมของโปรแกรมกับขนาดของฐานขอมูล 
4) ความปลอดภัยในการดําเนินงานของระบบบัญชี 
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คณะกรรมการรวมกันพิจารณา 

แลวเห็นควรเชิญผูเชีย่วชาญจากกรมสงเสริมสหกรณมาใหขอมูล  

พรอมทั้งขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะของอาจารยรุงทิพย  โคบาล 

มติที่ประชุม   รับทราบ และมอบผูจัดการประสานงานเชิญผูเชี่ยวชาญจากกรมสงเสริมสหกรณมา     
                 ใหขอมูล 

ระเบียบวาระที่ 4   รายงานการตรวจสอบกิจการ 

คุณนุสรา   เดนอุดม  ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ  

รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําเดือนเมษายน – พฤษภาคม  2556  

ใหคณะกรรมการรับทราบรายงานผลการตรวจสอบการบริหารงานทั่วไป ดานการเงิน-บัญชี ดานสินเชื่อ 

ดานการลงทุนและดานการประเมินความเสี่ยง 

ตามเอกสารสรุปรายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ดังแนบ 

และไดใหขอสังเกตในการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1) สหกรณฯ 

ไดดําเนินการจายเงินกูสามัญใหแกสมาชิกสหกรณไมเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยวิทยาลัยเทคนิคก

รุงเทพฯ จํากดั วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก ในการเบิกจายเงินกูสามัญจํานวน 250,000.- บาท 

ใหแกสมาชิกสหกรณกอนไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ จํานวน 1 ราย คณะกรรมการรวมกันพิจารณา 

และเสนอความเห็นวา 

ในกรณีเรงดวนที่สมาชิกสหกรณมีความจําเปนขอรับเงินกอนนําเขาพิจารณาในที่ประชุม 

ขอใหผูจัดการแจงคณะอนกุรรมการเงินกูตามที่ไดรับการแตงตั้ง จํานวน 3 ทาน พรอมทานประธาน 

เปนผูพิจารณาผลการอนุมัต ิและใหผูจัดการรายงานแจงคณะกรรมการรับทราบในที่ประชุมครั้งถัดไป  
2) ความสมบูรณครบถวนของเอกสารหนังสือเงินกูสามัญในหนาที่ 2 

ไมพบการลงลายมือชื่อของเจาหนาที่ผูตรวจสอบ  

ซึ่งไดสอบถามเจาหนาที่ปฏิบัติไมทราบวาเปนอํานาจของผูใด 
 คณะกรรมการรวมกันพิจารณา เห็นสมควรใหเปนหนาที่ของ “ผูจัดการ” 

เปนผูลงลายมือในเอกสารหนังสือเงินกูสามัญ ซึ่งเปนไปตาม Job Description 
ตามที่ระบุในรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2556 หนา 25 ขอ 4 วาดวย “เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู 
จายเงินกู จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกูใหเปนไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ” 

ในสวนของผลการตรวจสอบดานเงินลงทุน จากเอกสารรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2556 

เดือนเมษายน หนาที่ 17 พบวา รายงานผลตอบแทนฯ สูงกวาความเปนจริง 

ซึ่งไดแจงใหเจาหนาที่ผูจัดทําบัญชีรับทราบในเบื้องตนแลว 

และเห็นควรแกไขเอกสารรายงานการประชุมดวยยอดจํานวนเงินที่ถูกตอง  

มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

และมอบผูจัดการถือปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงตามที่ผูตรวจสอบกิจการตั้ง

ขอสังเกต ใหถูกตอง  

ระเบียบวาระที่ 5   แถลงรายการรับ – จายเงินประจําเดือน พฤษภาคม 



4 
 

ผศ.อรพินท   อวมเพ็ง  ผูจัดการ  รายงานผลการรับ-จายประจําเดือนพฤษภาคม  2556 
ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2556 หนา 9 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6   การเปลี่ยนแปลงสมาชิก 

ผศ.อรพินท   อวมเพ็ง  ผูจัดการ  รายงานผลการเปลี่ยนแปลงสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ               

ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม  2556   ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2556 หนา 10 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 7   สมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราคาหุนรายเดือน 

ผศ.อรพินท   อวมเพ็ง  ผูจัดการ  รายงานสมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราคาหุนรายเดือน 

ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2556 หนา 11 

มตทิี่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 8   แถลงรายการจายเงิน 

ผศ.อรพินท  อวมเพ็ง  ผูจัดการ  แจงใหคณะกรรมการทราบวา ในเดือนพฤษภาคม 2556 มสีมาชิก    

ขอกูเงินฉุกเฉิน จํานวน 8 ราย ดังนี้ 
- รับเงินวันที่  30  เมษายน  2556   จํานวน 5 ราย   
- รับเงินวันที่  9, 10 และ 17 พฤษภาคม  2556 จํานวน 3 ราย  

      มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  9   ประมาณการรับ – จายเงินประจําเดือน 

ผศ.อรพินท   อวมเพ็ง  ผูจัดการ  รายงานประมาณการรับ-จายเงิน ประจําเดือนพฤษภาคม 2556 
โดยขอมูลที่นําเสนอรายงานเปนการจัดทําขอมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 

ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2556 หนา 13 - 18 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 10   พิจารณาเงินใหกู 

ผศ.อรพินท   อวมเพ็ง  ผูจัดการ  แจงใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาเงินใหกูของสมาชิกสามัญ 

ประจําเดือนพฤษภาคม  2556 จํานวน 9  ราย ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2556 หนา 19 

มติที่ประชุม   อนุมัต ิ

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ 

12.1 ผศ.อรพินท   อวมเพ็ง  ผูจัดการ  แจงใหคณะกรรมการ 
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12.1.1 รวมกันพิจารณาการขออนุมัติเบิกจายคาใชจายประจําเดือนพฤษภาคม  จํานวน 12 
รายการ ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2556 หนา 20-21 

มติที่ประชุม   อนุมัต ิ

12.1.2 รับทราบขอมูลขาวสารและกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสหกรณฯ 

ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2556 หนา 22 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 12.2  อาจารยรุงทิพย  โคบาล  เสนอใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผานการประเมินครั้งที่ 3  
แลวสามารถนําเอกสารหลักฐานมาแสดงเพื่อขอปรับสถานภาพเปนสมาชิกสามัญได 

           มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

12.3  อาจารยประภาพร  นันทการัตน  

เสนอใหคณะกรรมการดําเนินงานสหกรณไปศึกษาดูงานสหกรณที่มรีะบบการบริหารจัดการที่ดี  

มจีํานวนสมาชิก  และทุนเรือนหุนใกลเคียงกับสหกรณออมทรัพยวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ จํากัด  

เพื่อเสริมสรางประสบการณใหกับคณะกรรมการฯ ไดนํามาพัฒนาการดําเนินงานสหกรณตอไป 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  และมอบหมายใหคณะกรรมการฯ 

ทุกคนหาขอมูลมารวมกันพิจารณาในครั้งตอไป 

การประชุมครั้งตอไป    วันพุธที ่26 มิถุนายน 2556   เวลา 15.00 น. 

เลิกประชุม  เวลา 12.00 น. 

        นางสาวปณณวรรณ  วาจางาม 
       ผูชวยเลขานุการกรรมการสหกรณฯ 

นางประภาพร  นันทการัตน 
เลขานุการกรรมการสหกรณฯ 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 

ผูชวยศาสตราจารยมนตรี  ทวาโรจน 
ประธานกรรมการสหกรณ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 

 

                                        


