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รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ  จํากัด 
ครั้งที่ 6 /2556 

วันพุธที่  26  มิถุนายน  2556 
ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ  อาคาร 3/1   ชั้น 3   

                                                                           

ผูมาประชุม 

1. ผศ.มนตรี ทวาโรจน  ประธาน  

2. ผศ.ดร.มาริสา จินะดิษฐ  รองประธาน 

3. ผศ.ดร.สันติภาพ สระบัว  กรรมการ 

3. นายสมศักดิ์ 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. นางศุภรัตน ยิ่งอุปการ  กรรมการและเหรัญญิก  

11. นางประภาพร นันทการัตน  กรรมการและเลขานุการ 

12. นางสาวปณณวรรณ วาจางาม  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ผูเขารวมประชุม      

1. ผศ.อรพินท อวมเพ็ง  ผูจัดการ 

2.  นางนุสรา เดนอุดม  ผูตรวจสอบกิจการ 

เริ่มประชุม เวลา  15.00  น. 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

 ประธานกลาวเปดการประชุม  และแจงใหทราบวา  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน  2556 
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จํากัด  ดําเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ 
และประกาศผลผูไดรับการเลือกตั้งเปนประธานกรรมการไดแก ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ  กรรมการดําเนินการ 
จํานวน 8 คน และผูตรวจสอบกิจการ จํานวน 3 คน   

มติที่ประชุม      รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5 / 2556 
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คณะกรรมการรวมกันพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 5 / 2556 วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 
และขอแกไข/เพิ่มเติมรายงานการประชุม ดังนี้ 

- หนาที่ 3  ระเบียบวาระที่  3   
เดิม   มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
แกไขเปน มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการ  และมอบนางสาวปณณวรรณ  วาจางาม  

จัดทํารางระเบียบฯ เพื่อนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ตามที่ไดมีการขอแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 5 / 2556 

3.1   การปรับสิทธิประโยชนของสมาชิกเพื่อสรางแรงจูงใจในการเปนสมาชิกสหกรณฯ 
นางสาวปณณวรรณ  วาจางาม  ไดนําเสนอรางระเบียบสหกรณฯ 

วาดวยการใชเงินทุนสาธารณประโยชน ฉบับแกไข ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2556 
โดยไดนําระเบียบสหกรณของหนวยงานอื่นๆ เปนแนวทางในการดําเนินการแกไข 
ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2556  

คณะกรรมการรวมกันพิจารณาและเห็นควรแกไขรายละเอียดดังนี้ 
-    หนา 1 ขอ 2.3 (1) และ (4) 
เดิม   (1)  

สหกรณออมทรัพยออกเงินคาเบี้ยประกันชีวิตเหตุกลุมใหสมาชิกทุกคนที่มีอายุไมเกิน 65 ปบริบูรณ 
(นับวันเดือนปเกิด) รายละไมเกิน 500 บาท ตอป 
เมื่อสมาชิกถึงแกกรรมใหสหกรณเรียกเงินทดแทนตามวงเงินที่เอาประกันกับบริษัทประกันภัย 
และจายเงินทดแทนใหสมาชิกหลังจากที่ไดหักหนี้เงินกูที่สมาชิกไดกูไป    

แกไขเปน   อุบัติเหตุใหสมาชิกทุกคน   
เดิม      (4) สหกรณฯ จะจายเงินสงเคราะหเกี่ยวกับการจัดการศพ ในขอ (2) 

ใหกับคูสมรส หรือบุตร หรือบุตรบุญธรรม หรือบิดา หรือมารดา ของสมาชิกสหกรณ 
โดยบุคคลดังกลาวตองแจงเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณฯ ทราบ 
ขอรับเงินพรอมทั้งแนบเอกสาร ใบมรณะบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรสและเอกสารอื่นๆ 
ที่ทางราชการจัดทําขึ้น เพื่อเปนหลักฐานในการขอรับเงินภายในกําหนด 30 วัน หลังจากวันที่ถึงแกกรรม 
เมื่อพนกําหนดนี้เปนอันหมดสิทธิในการขอรับสงเคราะหตามขอ (2) 

แกไขเปน   ผูรับผลประโยชนตามกฎหมายหรือผูที่สมาชิกไดระบุไวในนิติกรรมที่ได 
ทํากับสหกรณ 

-   หนา 2 ขอ 2.6   
เดิม          (1) เปนสมาชิกตั้งแต  5 – 10 ปขึ้นไป ไดรับเงิน 1,000.- บาท 
             (2) เปนสมาชิกตั้งแต 10 ป+ 1 วันขึ้นไป ไมเกิน 15 ป ไดรับเงิน 1,500.-  บาท 
             (3) เปนสมาชิกตั้งแต 15 ป+ 1 วันขึ้นไป ไมเกิน 20 ป ไดรับเงิน  2,500.-  บาท 
             (4) เปนสมาชิกตั้งแต 20 ป+ 1 วันขึ้นไป ไมเกิน 25 ป ไดรับเงิน 3,500.- บาท 
             (5) เปนสมาชิกตั้งแต 25 ป+ 1 วันขึ้นไป ไมเกิน 30 ป ไดรับเงิน 4,500.-  บาท 
             (6) เปนสมาชิกตั้งแต  30 ป + 1 วันขึ้นไป   ไดรับเงิน 6,000.- บาท 
แกไขเปน  (1) ตัดคําวา “ขึ้นไป” 
             (2) 10 ปขึ้นไป  
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             (3) 15 ปขึ้นไป   
             (4) 20 ปขึ้นไป   

 (5) 25 ปขึ้นไป   
            (6) 30 ปขึ้นไป  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   

 3.2   การใชโปรแกรมสําเร็จรูปของกรมสงเสริมสหกรณ 
ผศ.อรพินท  อวมเพ็ง  ผูจัดการ ชี้แจงวา  โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูประบบเดิมยังใชงานไดดีอยู 

และจะดําเนินการประสานกับผูดูแลระบบคอมพิวเตอรเพื่อปรับปรุงระบบบัญชีใหเปนสากลมากขึ้น 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4   รายงานการตรวจสอบกิจการ 

นางนุสรา   เดนอุดม  ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ  
รายงานผลการเขารับการอบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตร 
“ผูตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” ดังเอกสารสรุปการเขารวมอบรมฯ แนบ 

และไดใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1) สหกรณฯ 

ควรทําการบันทึกรายการทางการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่เปนที่ยอมรับและใชกันทั่วไป คือ  
“หลักการบัญชีคู”  

2) สหกรณควรสนับสนุนใหเจาหนาที่บัญชีเขารับการฝกอบรมหลักสูตร 
“ผูตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” เพื่อจัดทําบัญชีใหเปนไปตาม พ.ร.บ. สหกรณ มาตรา 65 และ 66 
หรือเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงเปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ  
ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปในแนวทางเดียวกับผูตรวจสอบกิจการ 

 และเห็นควรขอเริ่มปรับการปฏิบัติทางบัญชีตามหลักการบัญชีคูตั้งแตเดือนกรกฎาคม  2556 
เปนตนไป 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบผูจัดการแจงเจาหนาที่บัญชีรับทราบและถือปฏิบัติ  

ระเบียบวาระที่ 5   แถลงรายการรับ – จายเงินประจําเดือน มิถุนายน 

ผศ.อรพินท   อวมเพ็ง  ผูจัดการ  รายงานผลการรับ-จายประจําเดือนมิถุนายน  2556 
ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2556 หนา 9 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6   การเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิก 

ผศ.อรพินท   อวมเพ็ง  ผูจัดการ  รายงานผลการเปลี่ยนแปลงสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ ณ 
สิ้นเดือนมิถุนายน 2556 ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2556 หนา 10 

คณะกรรมการเสนอความเห็นวา ในกรณทีี่สมาชิกสามัญลาออก 
และยังมีภาระการค้ําประกันเงินกูใหกับสมาชิกรายอื่นเห็นควรใหสมาชิกผูกูเรงดําเนินการหาผูค้ําประกันราย 
ใหมทดแทนภายในระยะเวลา 15 วัน ทั้งนี้เพื่อใหถือปฏิบัติตามขอบังคับ  หนา 11 ขอ 14 (3)  
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มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบผูจัดการแจงสมาชิกผูกูรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 7   สมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราคาหุนรายเดือน 

ผศ.อรพินท   อวมเพ็ง  ผูจัดการ  รายงานสมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราคาหุนรายเดือน 
ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2556 หนา 12 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 8   แถลงรายการจายเงิน 

ผศ.อรพินท  อวมเพ็ง  ผูจัดการ  แจงใหคณะกรรมการทราบวา ในเดือนมิถุนายน 2556 
มีสมาชิกขอกูเงินฉุกเฉิน จํานวน 6 ราย ดังนี้ 

- รับเงินวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 จํานวน 2 ราย  
- รับเงินวันที ่28 มิถุนายน 2556 จํานวน 3 ราย  
- รับเงินวันที่ 13 มิถุนายน 2556 จํานวน 1 ราย  

      มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  9   ประมาณการรับ – จายเงินประจําเดือน 

ผศ.อรพินท   อวมเพ็ง  ผูจัดการ  รายงานประมาณการรับ-จายเงิน ประจําเดือนมิถุนายน 2556 
โดยขอมูลที่นําเสนอรายงานเปนการจัดทําขอมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2556 
ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2556 หนา 14 - 19 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 10   พิจารณาเงินใหกู 

ผศ.อรพินท   อวมเพ็ง  ผูจัดการ  แจงใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาเงินใหกูของสมาชิกสามัญ 
ประจําเดือนมิถุนายน 2556 จํานวน 14 ราย ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2556 หนา 20 

มติที่ประชุม อนุมัต ิ  

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ 

11.1 ขออนุมัติเบิกจายคาใชจายประจําเดือนพฤษภาคม จํานวน 7 รายการ 
ผศ.อรพินท   อวมเพ็ง  ผูจัดการ  แจงขออนุมัติเบิกจายคาใชจายประจําเดือนพฤษภาคม 

จํานวน 7 รายการ ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2556 หนา 21 

มติที่ประชุม อนุมัต ิ  

11.2 ขอความอนุเคราะหเงินสนับสนุนคาใชจายในการจัดงานรําลึกวันสถาปนาเทคนิคกรุงเทพ
ฯ 56 
ผศ.มนตรี  ทวาโรจน  ประธาน  

แจงใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาการขอความอนุเคราะหคาใชจายการจัดงานรําลึกวันสถาปนาเทคนิคกรุง 
เทพฯ 56 ของสมาคมศิษยเกาเทคนิคกรุงเทพฯ จํานวน 5,000 บาท 
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มติที่ประชุม อนุมัต ิ 
และขอหลักฐานการรับเงินสนับสนุนคาใชจายจากสมาคมศิษยเกาเทคนิคกรุงเทพฯ ดวย 

11.3 ขอมูลขาวสารและกิจกรรมตางๆ 
ผศ.อรพินท   อวมเพ็ง  ผูจัดการ  

แจงใหคณะกรรมการรับทราบขอมูลขาวสารและกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับสหกรณฯ 
ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2556 หนา 22-23 

มติที่ประชุม รับทราบ 

11.4 นําเสนอการจัดโปรแกรมนําเที่ยวสําหรับสมาชิกสหกรณฯ 
ผศ.ดร.นานา  ศรีธรรมศักดิ์  นําเสนอการจัดโปรแกรมนําเที่ยวสําหรับสมาชิกสหกรณฯ 

ในราคาประหยัด รับจํานวนจํากัดเพียง  30 คน ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2556 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และนําเผยแพรผานเว็บไซตสหกรณฯ 
เพื่อใหสมาชิกที่สนใจเขารวมกิจกรรม ตามจํานวนที่กําหนด   

11.5 เสนอใหมีการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการสหกรณฯ 
นางประภาพร  นันทการัตน  

นําเสนอควรมีการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการสหกรณฯ  
เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานของสหกรณใหดียิ่งขึ้น 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  และมอบใหคณะกรรมการฯ 
ทุกทานนําเสนอแบบประเมินความพึงพอใจในครั้งตอไป 

การประชุมครั้งตอไป    วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556   เวลา 15.00 น. 

เลิกประชุม  เวลา 18.00 น. 

        นางสาวปณณวรรณ  วาจางาม 
       ผูชวยเลขานุการกรรมการสหกรณฯ 

นางประภาพร  นันทการัตน 
เลขานุการกรรมการสหกรณฯ 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 

ผูชวยศาสตราจารยมนตรี  ทวาโรจน 
ประธานกรรมการสหกรณ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

.                                                                                                                                                                          


