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รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ  จํากัด 
ครั้งที่ 7 /2556 

วันอังคารที่  30  กรกฎาคม  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. ผศ.สันติภาพ สระบัว  กรรมการ 

5. นายวรธน หงษสิงหทอง กรรมการ  

6. ผศ.ดร.นานา ศรีธรรมศักดิ์ กรรมการ 

7. นางรุงทิพย โคบาล กรรมการ 

8. นางสาวสารภา ฉะกระโทก กรรมการ 

9. นายไพรัช แกวศรีงาม กรรมการ 

10. นางประภาพร  นันทการัตน  กรรมการและเลขานุการ 

11. นางสาวปณณวรรณ วาจางาม  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม    

1. นายสมศักดิ์ สิริเสาวลักษณ  กรรมการ 

2. นางสาวศศินันท อัศวคลองปญญา  กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม      

1. ผศ.อรพินท อวมเพ็ง  ผูจัดการ 

2.  นางนุสรา เดนอุดม  ผูตรวจสอบกิจการ 

เริ่มประชุม เวลา 15.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

 ประธานกลาวเปดการประชุม  และแจงใหทราบวา 
- นางวรรณี   ดานเจริญวรรธนะกิจ ผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากภายนอก 
จะเขามาตรวจสอบกิจการภายในของสหกรณฯ ในชวงตนเดือนสิงหาคมนี้  

- ขอความรวมมือคณะกรรมการรวมหาขอมูลการปรับขั้นเงินเดือนใหกับเจาหนาที่สหกรณ 
พรอมนํามาเสนอรวมกันพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  7 / 2556 

คณะกรรมการรวมกันพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 6 / 2556 วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 
และขอแกไข/เพิ่มเติมรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ตามที่ไดมีการขอแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6 / 2556 

3.1   การจัดทําฐานขอมูลสมาชิกสหกรณ 
         ประธานเสนอแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําฐานขอมูลสมาชิกสหกรณ  ไดแก   

1.     ผศ.ดร.มาริสา จินะดิษฐ    
2.     ผศ.ดร.นานา  ศรีธรรมศักดิ์ 
3.     นางสาวปณณวรรณ วาจางาม 
4.     นางรุงทิพย  โคบาล 

 ทั้งนี้ ขอใหนําฐานขอมูลในระบบคอมพิวเตอรสอบทานกับสมุดบันทึก 
เพื่อตรวจสอบปที่สมัครเปนสมาชิก 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   

 3.2   การศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการสหกรณที่ดี 

คณะกรรมการรวมกันนําเสนอสถานที่ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการสหกรณที่ดี ไดแก 
1) ผศ.ดร.นานา   ศรีธรรมศักดิ์  เสนอใหไปดูงานสหกรณออมทรัพยไปรษณียหลักสี่ จํากัด 
2) นางประภาพร   นันทการัตน  เสนอใหไปดูงานสหกรณออมทรัพยครูชลบุรี จํากัด 

โดยคณะกรรมการรวมกันลงความเห็นชอบในการไปดูงานสหกรณออมทรัพยครูชลบุรี จํากัด 
และใหดําเนินการจัดในรูปโครงการไปศึกษาดูงาน พรอมนําเสนองบประมาณในการเดินทาง  

มติที่ประชุม  มอบเลขานุการเขียนโครงการพรอมคาใชจายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน 

3.3  การจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการสหกรณฯ 

นางประภาพร  นันทการัตน  เลขานุการ นําเสนอแบบประเมินความพึงพอใจ ดังเอกสารแนบ  
และคณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

1) ตอนที่ 1 คําวา  ทานเปน  เปลี่ยนเปน  สถานภาพ 
2) ตอนที่ 2 ตัด  ประเภทงานบริการ  ออก 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  และมอบเลขานุการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ 

ระเบียบวาระที่ 4   รายงานการตรวจสอบกิจการ 
นางนุสรา   เดนอุดม  ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ  

รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม  2556  
ใหคณะกรรมการรับทราบรายงานผลการตรวจสอบดานการเงิน-บัญชี ดานการลงทุน  ดานเงินรับฝาก  
ดานทุนและดานการประเมินความเสี่ยง 
ตามเอกสารสรุปรายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ดังแนบ 

และไดใหขอเสนอแนะกับคณะกรรมการพิจารณาแนวทางในการบริหาร ดังนี้ 
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1) ควรใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทําการทวนสอบขอมูลการเปลี่ยนแปลงสมาชิก  
เพื่อเปนการยืนยันยอดจํานวนสมาชิกผูถือหุนทั้งสิ้นอยางถูกตอง 

2) คณะกรรมการควรกําหนดระยะเวลาขั้นต่ําครั้งแรกของการเปดบัญชีรับฝากเงินออมทรัพยพิเศษ 
ไวอยางเหมาะสม  ทั้งนี้เพื่อใหสหกรณฯ ไดสามารถนําเงินจํานวนดังกลาวไปจัดหาทุนเพิ่ม 

มติที่ประชุม รับทราบ และมีมต ิ ดังนี ้
1)  กรณีมีผูสมัครสมาชิกเพิ่มภายหลังการนําเสนอเพื่อ “อนุมัติ” 

ในวันประชุมกรรมการสหกรณฯ ใหขึ้นอยูในดุลยพินิจผูจัดการ 
2)  การฝากเงินออมทรัพยพิเศษของสมาชิก จะตองฝากเงินใหครบ 30 วัน สหกรณฯ 

จึงจะคิดดอกเบี้ยให 

ระเบียบวาระที่ 5   แถลงรายการรับ – จายเงินประจําเดือน สิงหาคม 
ผศ.อรพินท   อวมเพ็ง  ผูจัดการ  รายงานผลการรับ-จายประจําเดือนสิงหาคม  2556 

ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2556 หนา 8 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6   การเปลี่ยนแปลงสมาชิก 

ผศ.อรพินท  อวมเพ็ง ผูจัดการ รายงานผลการเปลี่ยนแปลงสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ ณ 
สิ้นเดือนสิงหาคม  2556 ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2556 หนา 10 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 7   สมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราคาหุนรายเดือน 

ผศ.อรพินท   อวมเพ็ง  ผูจัดการ  รายงานสมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราคาหุนรายเดือน 
ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2556 หนา 11 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 8   แถลงรายการจายเงิน 

ผศ.อรพินท  อวมเพ็ง  ผูจัดการ  แจงใหคณะกรรมการทราบวา ในเดือนสิงหาคม 2556 มีสมาชิก    
ขอกูเงินฉุกเฉิน จํานวน 7 ราย ดังนี้ 

- รับเงินวันที่  28  มิถุนายน  2556 จํานวน 2 ราย  
- รับเงินวันที่ 4, 10, 17 และ 18 พฤษภาคม 2556 จํานวน 5 ราย  

      มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  9   ประมาณการรับ – จายเงินประจําเดือน 
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ผศ.อรพินท   อวมเพ็ง  ผูจัดการ  รายงานประมาณการรับ-จายเงิน ประจําเดือนกรกฎาคม 2556 
โดยขอมูลที่นําเสนอรายงานเปนการจัดทําขอมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 
ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2556 หนา 13 - 18 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 10   พิจารณาเงินใหกู 

ผศ.อรพินท   อวมเพ็ง  ผูจัดการ  แจงใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาเงินใหกูของสมาชิกสามัญ 
ประจําเดือนกรกฎาคม 2556 จํานวน 13 ราย ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2556 หนา 19 
- 20 

มติที่ประชุม   อนุมัต ิ

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ 

12.1 ผศ.อรพินท   อวมเพ็ง  ผูจัดการ  แจงใหคณะกรรมการ 
12.1.1 รวมกันพิจารณาการขออนุมัติเบิกจายคาใชจายประจําเดือนกรกฎาคม  จํานวน 7 

รายการ ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2556 หนา 21 

มติที่ประชุม    อนุมัต ิ
12.1.2 รับทราบขอมูลขาวสารและกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับสหกรณฯ 

ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2556 หนา 22 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

 12.2  อาจารยรุงทิพย  โคบาล  
เสนอใหซื้อจักรยานเพื่ออํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่สหกรณในการเดินทางไปติดตอธนาคาร 

มติที่ประชุม อนุมัต ิ โดยจัดซื้อในราคาไมเกินงบประมาณ 3,000 บาท 

การประชุมครั้งตอไป    วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556  เวลา 15.00 น. 

เลิกประชุม  เวลา 17.45 น. 

        นางสาวปณณวรรณ  วาจางาม 
       ผูชวยเลขานุการกรรมการสหกรณฯ 

นางประภาพร  นันทการัตน 
เลขานุการกรรมการสหกรณฯ 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 

ผูชวยศาสตราจารยมนตรี  ทวาโรจน 
ประธานกรรมการสหกรณ 
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ผูตรวจรายงานการประชุม 


