
รายงานการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ 
เม่ือวันท่ี  ๗  กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 

ณ ห องประชุมสํานักงานสหกรณ#จังหวัดประจวบคีรีขันธ# 
*********************** 

ผู มาประชุม 
๑. นายสุวัฒน#   ขันเชื้อ    สหกรณ#จังหวัดประจวบคีรีขันธ# 
๒. นายประยูร   กังวล    ผอ.กลุ0มส0งเสริมและพัฒนา  

      การบริหารจัดการสหกรณ# 
๓. นายวงศ#ธารินทร#   พรหมรักษ#    ผอ.กลุ0มส0งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ# 

    ๔.  นายประยูร  พะมะ   ผอ.กลุ0มจัดต้ังและส0งเสริมสหกรณ# 
๕.  นายสมบัติ  ตันติสังวรากูร  ผอ.กลุ0มส0งเสริมสหกรณ# ๓ 
๖.  นายมงคล    เกิดสินธุ#   นักวิชาการสหกรณ#ชํานาญการ 
๗.  นายฉัตรชัย    สิงห#สุทธิ์  นักวิชาการสหกรณ#ชํานาญการ   
๘.  นายจะเลง  พละทรัพย#  เจ าพนักงานส0งเสริมสหกรณ#อาวุโส 
๙. นางสาววัสนา   บริบูรณ#เกษตร  นักวิชาการสหกรณ#ชํานาญการ 
๑๐. นางสาวกันต#ลภัส   กระดังงา  นักวิชาการสหกรณ#ชํานาญการ 
๑๑. นางสาวสุพรรณี   ศรีรอด   นักวิชาการสหกรณ#ชํานาญการ 
๑๓. นางสาวภัทรารวีย# สุวรรณรัตน#  นักวิชาการสหกรณ#ชํานาญการ 
๑๔. นางสาวเจนจิรา โคกเคียน  นักวิชาการสหกรณ#ปฏิบัติการ 
๑๕. นายยศวรรษ   ดํายศ   นักวิชาการสหกรณ#ชํานาญการ 
๑๖. นายเอกราช  ไพบูลย#   นักวิชาการสหกรณ#ปฏิบัติการ  
๑๗. นางสาววชัรียา   เดือนฉาย  นักวิชาการสหกรณ#ปฏิบัติการ 
๑๘. นางสาวณัฐพร   สมทัศน#   นักวิชาการสหกรณ#ปฏิบัติการ 
๑๙. นางสาวกรภัค   คงกระพันธ#  เจ าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๒๐. นางสาวเบญญาทิพย#  ปลักปลา             นักวิชาการสหกรณ#ปฏิบัติการ 
๒๑. นางสาวธีพิมล   คงแก ว   นักวิชาการมาตรฐานสินค า 
๒๒. นายนพรินทร#          สุวรรณรัตน#                 นิติกร 
๒๓. นางสาวอรุณวรรณ   พุ0มไสว   เจ าพนักงานการเงินและบัญชี 
๒๔. นางบุปผา  ปานยิ้ม   นักจัดการงานท่ัวไป 
๒๕. นางสาวนริศรา   ชูแนม   นักวิชาการสหกรณ# 
๒๖. นางสาวนฤมล   แนวอุโล   นักวิชาการสหกรณ# 
๒๗. นายอภิสิทธิ์   ตะลุ0มพุก  นักวิชาการสหกรณ#   
๒๘. นางสาวประยุดา หนูสวี    นักวิชาการสหกรณ# 
๒๙. นางสาวป�ณฑรา   หลบินุกูล   นักวิชาการสหกรณ# 
๓๐. นางสาวอรจนา     สายสุข   นักวิชาการสหกรณ# 
๓๑. นางสาวป�ยะนุช    แปงเม   นักวิชาการสหกรณ# 
๓๒. นางสาวมธุรดา   พุ0มไสว   เจ าพนักงานส0งเสริมสหกรณ# 
  



      -๒- 
 

 
๓๓. นางสาววิไล   ทับทิม                      เจ าพนักงานส0งเสริมสหกรณ# 
๓๔. นายไพฑูรย#       ภู0ระย า   พนักงานขับรถยนต# 
๓๕. นายศักด์ิสิทธ#   อ0างแก ว   พนักงานขับรถยนต# 
๓๖. นายมานพ    สุขวงษ#   พนักงานพิมพ# 
๓๗. นางสาวขนิษฐา   พันธ#สวัสด์ิ  พนักงานพิมพ# 
๓๘. นางสาวมณีรัตน#   รุ0งเรือง   พนักงานธุรการ 
๓๙. นายวีระ    แย มศรี   พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป 
๔๐.นายสุทัศน#    แสงสว0าง  พนักงานขับรถยนต# 
๔๑. นายดนัย    พันธ#สวัสด์ิ  พนักงานสถานท่ี 

ผู ไม0มาประชุม 
๑. นายโยธิน    นิลยกานนท#   ผอ.นิคมสหกรณ#บางสะพาน (ไปราชการ) 
๒. นายบัลลังก#   สังขพิชัย  ผอ.กลุ0มตรวจการสหกรณ# (ไปราชการ) 
๓. นายสมยศ  คงสุขไทย  ผอ.กลุ0มส0งเสริมสหกรณ# ๒ (ไปราชการ) 
๔. นายประสิทธิ์          เฮงดี                          เจ าพนักงานส0งเสริมสหกรณ#อาวุโส 
๕. นางเกสร    ศรีวิบูลย#เวช  นักวิชาการสหกรณ#ชํานาญการ (ไปราชการ) 
๖. นางสาวนันท#นภัส   แทนโป    นักวิชาการสหกรณ#ปฏิบัติการ (ไปราชการ) 
๗.  นายประยุทธ# ม่ันฑะกะ  นักวิชาการสหกรณ#ชํานาญการ (ไปราชการ) 
๘. นางสาวปJKนมนัส มณีประพันธ#  นักวิชาการสหกรณ#ปฏิบัติการ (ลาพักผ0อน) 
๙. นายบรรจง  ตู แก ว   พนักงานขับรถยนต#  
๑๐. นางสาวอัมพร   กัลปาลี    เจ าพนักงานส0งเสริมสหกรณ# (ไปราชการ) 
๑๑. นางสาวเพ็ญนภา   จีนสายใจ  นักวิเคราะห#นโยบายและแผน 
๑๒. นายสุดใจ  ใหญ0ประเสริฐ  พนักงานขับรถยนต# 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
   

ประธานฯ      ๑.๑ แนะนําตัวพนักงานราชการ 
         -นางสาวปJณฑิรา  หลิบนุกูล   นักวิชาการสหกรณ# 
         -นางสาวอรจนา   สายสุข      นักวิชาการสหกรณ#      
       -นางสาวปJยะนุช   แปงเม      นักวิชาการสหกรณ#   

   

         ๑.๒ มาตรการปNองปรามการเบิกจ0ายค0าใช จ0ายในการเดินทางไปราชการ 
กรมส0งเสริมสหกรณ#พิจารณาเห็นควรออกมาตรการ เพ่ือปNองปรามไม0ให เกิดกรณี
ต0างๆ ดังนี้ 
 
 



 
      -ให ผู บังคับบัญชาตรวจสอบ กํากับ ดูแลการขออนุญาตเดินทางไปราชการ
ของผู ใต บังคับบัญชาอย0างเคร0งครัด หากบุคคลรายใดไม0มีหน าท่ีเก่ียวข องกับ
ภารกิจท่ีต องไปปฏิบัติงาน หรือไม0มีแผนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ต องไม0อนุญาต
ให ไปราชการ 
      -หากผู บังคับบัญชาเห็นว0าการเดินทางไปราชการของบุคคลรายใดไม0
เหมาะสม เช0น ไม0มีแผนเดินทางไปราชการต0างจังหวัดมาก0อน หรือบุคคลรายใด
โดยตําแหน0งงานไม0มีหน าท่ีเก่ียวข องโดยตรงกับภารกิจในการเดินทางไปราชการ
ต0างจังหวัด หรือการขออนุญาตเดินทางไปราชการในต0างจั งหวัดโดยมี
ผลประโยชน#ส0วนตัวแอบแฝง  ย0อมไม0สามารถเบิกค0าใช จ0ายในการเดินทางไป
ราชการ 
     -การอนุญาตในการใช รถยนต#ราชการ ให ผู บังคับบัญชาอนุญาต โดยคํานึงถึง
ความจําเปRนและเหมาะสมแลระเบียบท่ีเก่ียวข องอย0างเคร0งครัด  

   

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
   

      ตามท่ีฝSายบริหารท่ัวไป ได บรรจุรายงานการประชุมไว ในเว็บไซต#สํานักงาน
สหกรณ#จังหวัดประจวบคีรีขันธ# เพ่ือให ผู เข าร0วมประชุมได เข าไปตรวจสอบความ
ถูกต อง และรับรองรายงานประชุมแล วนั้น ปรากฏว0า ไม0มีผู ใดขอแก ไขรายงานการ
ประชุมดังกล0าว  

   

มติท่ีประชุม      รับรองรายงานการประชุม  
   

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมครั้งท่ีผ*านมา 
   

      ๓.๑ การบันทึก CPD CARD ONLINE  
ประธานฯ          ขอให ผู เก่ียวข องในการบันทึกข อมูล CPD CARD ONLINE เข ารายงานผล

และบันทึก CPD CARD ONLINE ก0อนเวลา ๑๘.๐๐ น. ทุกสิ้นเดือน 
      ๓.๒ การรักษามาตรฐานสหกรณ#/กลุ0มเกษตรกร  
          มีสหกรณ#ท่ีผ0านมาตรฐาน ดังนี้ 

        ระดับ  A  มี  ๒๑  แห0ง 
        ระดับ  B  มี  ๖    แห0ง 
        ระดับ  C  มี   ๔   แห0ง 
เปNาหมายกลุ0มเกษตรกรท่ีต องรักษามาตรฐาน ๒๘ แห0ง ขณะนี้รักษาได  ๔  แห0ง 

      ๓.๓  การยกระดับชั้นสหกรณ# 
      ๓.๔ ปริมาณธุรกิจสหกรณ# ขณะนี้อยู0ในระดับสูงสุด คะแนนร อยละ  ๘๔.๕๑ ใน

ระดับสหกรณ#ได  ๖๐ แห0ง จากท้ังหมด ๗๑ แห0ง สําหรับระดับเกษตรกร มีท้ังสิ้น 
๓๘ แห0ง ได  ๒๕ แห0ง อยู0ระดับ ๒ ร อยละ ๖๕.๘๙  
 



มติท่ีประชุม      รับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  เพ่ือทราบ 
      ๔.๑  รายงานแผน-ผลการปฏิบัติงาน 
นายประยูร  พะมะ 
ผอ.กจส. 

     กลุ0มจัดต้ังและส0งเสริมสหกรณ# 
ชี้แจง แผน-ผล การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดกลุ0มจัดต้ังและส0งเสริมสหกรณ#  
    ๑. โครงการส0งเสริมการสหกรณ#ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
เบิกจ0ายร อยละ 83.71 
    ๒. โครงการส0งเสริมสหกรณ#ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เบิกจ0ายร อยละ 91.38  
    ๓. คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะห# สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ยังไม0มี
การเบิกจ0าย  
    ๔. อนุรักษ#พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ เบิกจ0ายร อยละ 73.29  
    ๕. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เบิกจ0ายร อยละ 69.36  
     ๖. ส0งเสริมบริหารจัดการธุรกิจการผลิตไฟฟNาจากพลังงานแสงอาทิตย#ในสหกรณ#
ภาคการเกษตร เบิกจ0ายร อยละ ๒๐.๒๔ 
    ๗. โครงการศูนย#เรียนรู การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค าเกษตร (ศพก.) 
เบิกจ0ายร อยละ ๔๗.๑๒ 
    ๘. โครงการสนับสนุนศูนย#เรียนรู การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค าเกษตร 
(ศูนย#เรียนรู การสหกรณ#) ยังไม0มีการเบิกจ0ายงบประมาณ 
    ๙. คณะกรรมการกลุ0มเกษตรกร เบิกจ0ายร อยละ ๑๖.๗๗ 
    ๑๐. พัฒนาความเข มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ# ยังไม0มีการเบิกจ0ายงบประมาณ  
    ๑๑. โครงการเพ่ิมศักยภาพของศูนย#เรียนรู การสหกรณ# ดําเนินกิจกรรมสนับสนุน
พัฒนาศูนย#เรียนรู การสหกรณ# เปRนศูนย#เครือข0ายด านการสหกรณ# กลุ0มเปNาหมาย ๕ 
แห0ง คือ 
           1. สหกรณ#การเกษตรหัวหิน จํากัด  
           2. สหกรณ#โคนมไทย-เดนมาร#คประจวบคีรีขันธ# จํากัด  
           3. สหกรณ#ชาวไร0สับปะรดสามร อยยอด จํากัด  
           4. สหกรณ#โคนมไทย-เดนมาร#คอ0าวน อย จํากัด  
           5. สหกรณ#กองทุนสวนยางบางสะพาน จํากัด  
    ๑๒. โครงการพัฒนาสหกรณ#ภาคการเกษตรให เปRนองค#กรหลักระดับอําเภอ 
เบิกจ0ายร อยละ ๗๐.๘๖  
    ๑๓. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม0 ยังไม0มีการเบิกจ0าย  
    ๑๔. โครงการประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสหกรณ# 
อปพ.บ านมะเด่ือทอง จํากัด และสหกรณ#ทําสวนอ0าวน อย จํากัด ได เข าร0วมโครงการ
ประกวดฯ เรียบร อยแล ว   
    
 

 
 



      ๑๕. โครงการพัฒนาสหกรณ#เครดิตยูเนี่ยนเปRนสถาบันการเงินชุมชน เบิกจ0าย
ร อยละ ๖.๕๖ กลุ0มเปNาหมายคือ  
            1. สหกรณ#เครดิตยูเนี่ยนบ านแสงอรุณ จํากัด 
            2. สหกรณ#เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ านพุตะแบก จํากัด 
            3. สหกรณ#เครดิตยูเนี่ยนวังน้ําเขียวพัฒนา จํากัด 
            4. สหกรณ#เครดิตยูเนี่ยนบ านดอนแหลมใหญ0 จํากัด  
    ๑๖. โครงการพัฒนาสหกรณ#ออมทรัพย#เปRนองค#กรวางแผนทางการเงินของ
สมาชิก เบิกจ0ายร อยละ ๓๙.๙๐ 
    ๑๗. ส0งเสริมพัฒนาสหกรณ#และกลุ0มเกษตรกรผ0านเกณฑ#มาตรฐาน  

   

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
   

นายวงศ#ธารินทร#  พรหมรักษ# 
ผอ.กพส.  

     ๔.๒ กลุ0มพัฒนาและส0งเสริมสหกรณ# 
          -กรมส0งเสริมสหกรณ# ได มีหนังสือแจ งให มีการสํารวจสหกรณ#ท่ีมีศักยภาพ 
ในการเข าร0วมโครงการการส0งเสริมเกษตรแปลงใหญ0 ให แล วเสร็จภายในเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๐ ซ่ึงในส0วนของสํานักงานสหกรณ#จังหวัดประจวบคีรีขันธ# จะมีแปลง
สับปะรด แปลงกุ ง  
          -จากการประชุมหัวหน าผู ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ# เรื่องโครงการ
นมโรงเรียน พบว0าสหกรณ#โคนมห วยสัตว#ใหญ0 จํากัด ไม0ผ0านการตรวจสอบจาก
สาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ เพราะนมไม0ผ0านกระบวนการพาสเจอร#ไรท#  

   

น.ส.วัชรียา  เดือนฉาย 
นวส.ปก. 

     จากการสํารวจสหกรณ#ในพ้ืนท่ีเก่ียวกับการเกษตรแปลงใหญ0 มีสหกรณ#ตอบ
รับเข าร0วม จํานวน ๖ แห0ง แต0กรมส0งเสริมสหกรณ# กําหนดมา ๙  แห0ง ๑๑ แปลง 
ได แก0 
    ๑. สหกรณ#โคนมไทยเดนมาร#คห วยสัตว#ใหญ0 จํากัด  
    ๒. สหกรณ#โคนไทยเดนมาร#คประจวบคีรีขันธ# จํากัด  
    ๓. สหกรณ#ชาวไร0สับปะรดสามร อยยอด จํากัด (ปrsมน้ํามัน ยางพาราสับปะรด) 
    ๔. สหกรณ#โคนมไทยเดนมาร#คกุยบุรี จํากัด 
    ๕. สหกรณ#โคนมไทยเดนมาร#คบ านเนินดินแดง จํากัด 
    ๖. สหกรณ#ชาวสวนมะพร าวประจวบคีรีขันธ# จํากัด  
    ๗. สหกรณ#กองทุนสวนยางบางสะพาน จํากัด  
    ๘. สหกรณ#นิคมบางสะพาน จํากัด (ปrsมน้ํามัน)  
    ๙. สหกรณ#โคนมไทยเดนมาร#คบางสะพาน จํากัด 
แนวทางการขับเคลื่อนท่ีต องดําเนินการให เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ คือ 
การจัดทําข อมูลพ้ืนฐานสมาชิก การวิเคราะห#ข อมูลการผลิต การตลาด การจัดเวที
วางแผนการตลาดร0วมกันระหว0างหน0วยงานท่ีเก่ียวข อง 
 

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
   
   
   



   

นายประยูร  กังวล 
ผอ.กบส. 

       กลุ0มส0งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ# ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนดังนี้ 
     -โครงการสร างความเข มแข็งให กับกลุ0มเกษตรกรเพ่ือเข าถึงแหล0งเงินทุนในการ
ผลิตและการตลาดและการติดตามหนี้ค างชําระเงินอ่ืนของสหกรณ#และกลุ0ม
เกษตรกร 
    ได รับงบประมาณจัดสรรมา จํานวน ๓๓,๗๐๐ บาท เปNาหมาย ๘ แห0ง มีกิจกรรม
ท่ีต องดําเนินการมีดังนี้  
    ๑. ประชุมคณะกรรมการกลางเกษตรกรระดับจังหวัด                           
    ๒. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู  
    ๓. เข าร0วมประชุมกับกลุ0มเกษตรกร ในครั้งท่ีมีมติขอกู เงิน พร อมท้ัง     
    ๔. รวบรวมเอกสารในการยื่นขอกู เงินของกลุ0มเกษตรกร ติดตามการใช เงินกู ให 
เปRนไปตามวัตถุประสงค# 
    ๕. ติดตามเร0งรัดการชําระหนี้ 
    ๖. ติดตาม เร0งรัดดําเนินการทางคดี และติดตามการชําระหนี้ค างชําระ
เงินกองทุนอ่ืนของสหกรณ#/กลุ0มเกษตรกร 

  
 

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
   

น.ส.ภัทรารวีย#  สุวรรณรัตน#  
นวส.ชก.  

     กลุ0มตรวจการสหกรณ# ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนดังนี้  
    ๑. จัดประชุมคณะทํางานระดับจังหวัดแก ไขปrญหาการดําเนินงานของสหกรณ#
และกลุ0มเกษตรกรท่ีมีข อบกพร0อง (จกบ.) จํานวน ๓ ครั้ง 
    ๒. การชําระบัญชีสหกรณ# เปNาหมาย ๑๓ แห0ง ดําเนินการแล ว ๑ แห0ง 
        กลุ0มเกษตรกร  เปNาหมาย  ๑๔ แห0ง  ดําเนินการแล ว ๗  แห0ง 

   

ประธานฯ       การชําระบัญชี ต องมีความก าวหน าในการดําเนินงาน หากผู ชําระบัญชีพบ
ปrญหา/อุปสรรค สามารถปรึกษาหารือสหกรณ#จังหวัดได  เพ่ือช0วยแก ไขปrญหาต0อไป 

   

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
   

นายยศวรรษ  ดํายศ 
นวส.ชก. 

     สําหรับนิคมบางสะพาน มีการดําเนินการครบตามเปNาหมาย และแผนงานท่ี
กําหนดไว   

   

นายจะเลง พละทรัพย#  
จพส.อาวุโส 

     กลุ0มส0งเสริมสหกรณ# ๒ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนดังนี้ 
    กลุ0มส0งเสริมสหกรณ# ๒  ได เข าร0วมประชุมใหญ0สามัญประจําปu ซ่ึงจากเดิม มี
ปrญหาสหกรณ#ไม0สามารถประชุมใหญ0สามัญประจําปuได ตามกําหนด ขณะนี้ได 
ดําเนินการประชุมใหญ0สามัญประจําปuสิ้นเรียบร อยแล ว   

   
ประธานฯ     เนื่องจาก นายสมเจตต#  แสนกล า ได ขอลาออกจากราชการ และมีสหกรณ#/กลุ0ม

เกษตรท่ีอยู0ในความรับผิดชอบ จํานวน ๕ แห0ง  กลุ0มเกษตรกร ๔ แห0ง ขอให แบ0ง
ความรับผิดชอบใหม0 และรายงานสหกรณ#จังหวัดทราบ 

   



มติท่ีประชุม      รับทราบ 
   

นายสมบัติ ตันติสังวรากูร 
ผอ.กสส.๓ 

     กลุ0มส0งเสริมสหกรณ# ๓ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนดังนี้ 
    ๑. มีปrญหาของสหกรณ#บ านม่ันคงชุมชนเขาพิทักษ# จํากัด ขณะนี้ยังไม0มีการส0ง
มอบอํานาจจากประธานสหกรณ#คนเก0าแต0อย0างใด  

 ๒. กสส. ๓ มีการเข าตรวจสอบคุณภาพนมเบ้ืองต น  ณ สหกรณ#โคนมห วยสัตว#
ใหญ0 จํากัด พบว0าระบบพาสเจอร#ไรท# มีปrญหามาระยะหนึ่งแล ว  

 ๓. ผู ช0วยศาสตราจารย# ดร. สรวัฒน# ชวิปรีชา มาติดตามเครื่องตรวจความอ0อน
แก0ของทุเรียน เพ่ือพัฒนาให มีคุณภาพมากข้ึน 

   

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
      ๔.๒ รายงานผลการเบิกจ0าย ณ วันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
   

น.ส.กันต#ลภัส  กระดังงา 
นวส.ชก.  

     สํานักงานสหกรณ#จังหวัดประจวบคีรีขันธ# ได ดําเนินการเบิกจ0ายงบประมาณได 
ร อยละ ๘๙.๘๘ 

   

ประธานฯ      ให ผู รับผิดชอบแต0ละโครงการ  เบิกจ0ายงบประมาณให ตรงตามเปNาหมายท่ีกําหนด
ไว  

   

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
   

      ๔.๓  การจัดต้ังกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห#แก0สมาชิกชุมนุมสหกรณ#
เครดิตยูเนี่ยนแห0งประเทศไทย  

   

นายนพรินทร#  สุวรรณรัตน#  
นิติกร  

     ตามพระราชกฤษฎีกาได วินิจฉัยตามกฎหมายสหกรณ# เรื่องการจัดต้ังกองทุน
สวัสดิการและการสงเคราะห#แก0สมาชิกชุมนุมสหกรณ#เครดิตยูเนี่ยนแห0งประเทศไทย
ออกมาเปRนท่ีเรียบร อยแล วว0า สหกรณ#ไม0สามารถจัดต้ังกองทุนสวัสดิการฯได  
เนื่องจากเปRนลักษณะของการประกันภัย ซ่ึงกลุ0มตรวจการสหกรณ# ได แจ ง
รายละเอียดให กลุ0มส0งเสริมสหกรณ#ทราบแล ว 

   

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง  อ่ืนๆ (ถ ามี) 
   

       ไม0มี 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 

(ลงชื่อ)       บุปผา   ปานยิ้ม     ผู บันทึกการประชุม 
  ( นางบุปผา   ปานยิ้ม )    

                  นักจัดการงานท่ัวไป 

    (ลงชื่อ)     กันต#ลภัส   กระดังงา  ผู ตรวจรายงานการประชุม 
          ( นางสาวกันต#ลภัส   กระดังงา ) 
              นักวิชาการสหกรณ#ชํานาญการ  



 


