
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 

ชุดที่ 46  ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562   
ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 

 
คณะกรรมการทั้งชุด 15 คน เข้าร่วมประชุม 14  คน 
คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายธีรพงษ์ เสียงล้ า ประธานกรรมการ ธีรพงษ์ เสียงล้ า 
2 นางอุทิศา สุระเสียง รองประธานกรรมการ อุทิศา สุระเสียง 
3 นายสอนแก้ว รัชอินทร์ รองประธานกรรมการ สอนแก้ว รัชอินทร์ 
4 นายเจษฎาภรณ์ มูลมั่ง เลขานุการ เจษฎาภรณ์ มูลมั่ง 
5 นางเพียรใจ ศรีหาจักร เหรัญญิก เพียรใจ ศรีหาจักร 
6 นายใคร่ ยืนย่ัง กรรมการ ใคร่ ยืนย่ัง 
7 นายภูธร สุดเคน กรรมการ ภูธร สุดเคน 
8 นายป่าน ศรีสุภา กรรมการ ป่าน ศรีสุภา 
9 นายค้ า พันนุมา กรรมการ ค้ า พันนุมา 

10 นางค ารัต มาตจ ารัส กรรมการ ค ารัต มาตจ ารัส 
11 นายแหล่ โคตรพันธ ์ กรรมการ แหล่ โคตรพันธ ์
12 นายสอง ศรีหาวงศ์ กรรมการ สอง ศรีหาวงศ์ 
13 นายวรศาสตร์ สุวรรณไตรย์ กรรมการ วรศาสตร์ สุวรรณไตรย์ 
14 นายถาวร จันนามิตร กรรมการ ถาวร จันนามิตร 

      
 
คณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายเป้ียน คล่องแคล่ว กรรมการ ลากิจ 
     

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายบุญรัก  คล่องแคล่ว ผู้ตรวจสอบกิจการ บุญรัก คล่องแคล่ว 
2 นางปราศรัย มูลมั่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ ปราศรัย มูลมั่ง 
3 นายสมอนนท์ คนเพียร ผู้ตรวจสอบกิจการ สมอนนท์ คนเพียร 
4 นายจักรกริช ทิพนัส ผู้จัดการ จักรกริช ทิพนัส 
5 นางสาวมนัสนันท์ มะอาจเลิศ ผู้ช่วยผู้จัดการ มนัสนันท์ มะอาจเลิศ 
6 นายเสมอ อาจหาญ หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ เสมอ อาจหาญ 
7 นางสาวสุรีรัตน์ เสียงล้ า เจ้าหน้าท่ีธุรการ สุรีรัตน์ เสียงล้ า 
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เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
 

                      เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม นายธีรพงษ์ เสียงล้ า ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ  
เป็นประธานในท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้  
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมด าเนินการ
แจ้งใหท่ี้ประชุมทราบ   
  ที่ประชุม    รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว    
   นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมด าเนินการ
เสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุม ชุดท่ี 46  ครั้งท่ี 1  วันจันทร์  ท่ี 9  กันยายน  2562 ขอให้คณะกรรมการได้
ตรวจสอบอ่านให้เข้าใจ ทักท้วงข้อความหรือมติท่ีไม่เป็นไปตามท่ีได้พูดคุยกัน จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการ
อภิปรายและพิจารณา และยกมือเพื่อลงเสียงประชามติเป็นเอกฉันท์   

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วยกมือลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม ชุดท่ี 46  
ครั้งท่ี 1  วันจันทร ์ ท่ี 9  กันยายน  2562       

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
   - ไม่มี –  
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองข้อเสนอแนะจากหน่วยงานผู้เข้าร่วมประชุม 
             4.1 ที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  
   - ไม่มี – 

4.2 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาค าชะอี 
              - ไม่มี – 

4.3 สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 
  - ไม่มี – 

4.4 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  
  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อทราบ 
 5.1 เร่ืองรายงานเงินสดรับ-จ่าย ประจ าเดือน กันยายน 2562   

นายจักรกริช  ทิพนัส  ต าแหน่ง  ผู้จัดการสหกรณ์  ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
แจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบรายงานเงินสดรับ-จ่าย ประจ าเดือน กันยายน 2562  

จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา 
ที่ประชุม   ทราบ และลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานเงินสดรับ-จ่าย ประจ าเดือน กันยายน 

พ.ศ. 2562   
5.2 เร่ืองรายงานงบทดลอง  

  นายจักรกริช  ทิพนัส  ต าแหน่ง  ผู้จัดการสหกรณ์  ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมเพ่ือทราบรายงานงบทดลอง ประจ าเดือน กันยายน พ.ศ.2562  

จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา 
ที่ประชุม    รับทราบ และลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานงบทดลอง ประจ าเดือน กันยายน  

พ.ศ. 2562  
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5.3 เร่ืองรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
 

 
รายงานการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์การเกษตรค าชะอี  จ ากัด 
ประจ าเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 
เรียน คณะกรรมการด าเนินการ 

ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561  เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2562  ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์การเกษตรค าชะอี  จ ากัด  ส าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562  ข้าพเจ้าได้เข้า
ตรวจสอบกิจการ ในวันท่ี 7 ตุลาคม 2562 จึงขอเสนอผลการตรวจสอบด้านการเงินและด้านบัญชี โดยสรุปดังนี้ 
 ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะท่ีสหกรณ์ควรแก้ไข ดังนี้ 

1.ใบเบิกเงินล้างรถ 230 แพงเกินความเป็นจริงหรือไม่ และไม่มีบิลของร้านล้างอัดฉีด 
ข้อเสนอแนะ 
ควรให้เจ้าหน้าท่ีประจ าต าแหน่งท า 
2.ค่าซ่อมแซมรถยนต์ วันท่ี 18 กรกฎาคม 2562 ทะเบียน บง-826 จ านวน 5,000 บาท ไม่มี

รายละเอียดการซ่อม 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีรายละเอียดการซ่อม 
3.ใบเบิกน้ ามันรถยนต์ ไม่ลงระยะทางในเดือน กันยายน – สิงหาคม 
ข้อเสนอแนะ 
ควรลงระยะทางเพื่อความโปร่งใส 
4.สอบถามรับเงินคืนมัดจ า ก่อสร้างโรงพักโคหนองเอี่ยน 
5.รายได้ค่าประเมินท่ีดินของสมาชิก ถูกต้องตามระเบียบ ไม่เอาเปรียบสมาชิกใช่หรือไม่ ซึ่งมี

รายชื่อสมาชิกดังนี้ 
 1.นางประภาพร  เกษมสุข 
 2.นางชยากร  ยืนย่ัง 
 3.นายประเสริฐ  แก้วดี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

 
 มติที่ประชุม ทราบ 
 
  

บุญรัก  คล่องแคล่ว ปราศรัย มูลมั่ง สมอนนท์  คนเพียร 
( นายบุญรัก  คล่องแคล่ว ) ( นางปราศรัย มูลมั่ง ) ( นายสมอนนท์  คนเพียร ) 



4 
 

 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองเพื่อพิจารณา  
  6.1 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติสมาชิกลาออกและจ าหน่ายจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์  

นายจักรกริช  ทิพนัส  ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์  ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาสมาชิกลาออก จ านวน  4  รายและจ าหน่ายจากการสมาชิก จ านวน 2 ราย  
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามท่ีเสนอสมาชิกลาออก จ านวน 4 ราย  
และจ าหน่ายจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ จ านวน 2 ราย รวมท้ังสิ้น 6 ราย 
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6.2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติสมาชิกขอกู้เงินเกิน 100,000 บาท  
นายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุม เพ่ือพิจารณาสมาชิกขอกู้เงินเกิน 100,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้สมาชิกกู้ตามท่ีเสนอมา  รวมท้ังสิ้น  2  ราย 
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6.3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาตัดค่าสูญระเหยน้ ามันเชื้อเพลิง 0.5 % ประจ าเดือน กันยายน  2562  
  นายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาตัดค่าสูญระเหยน้ ามันเชื้อเพลิง  
0.5 % น้ ามันเชื้อเพลิงท่ีเราน ามาจ าหน่าย ได้แก่ เบนซิน แก๊สโซฮอล์ กรมสรรพากรรับรองให้มีการตัดค่าสูญระเหยน้ ามันเชื้อเพลิงได้ 0.5 % ประจ าเดือน  กันยายน  2562  ดังรายการ
ต่อไปนี ้
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มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติดังนี้  
  1. ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ตัดค่าสูญระเหยน้ ามันเชื้อเพลิงได้ 0.5 % ประจ าเดือน กันยายน 2562 เป็นเงิน จ านวน 7,759.86  บาท 
  2. ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ตัดค่าสูญระเหยน้ ามันเชื้อเพลิงได้ 0.5 % ประจ าเดือน กันยายน 2562 (เพ่ิม)  เป็นเงิน จ านวน  -  บาท 



 

 

6.4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณายื่นฟ้องลูกหนี้กองทุนพนักงาน นางสาวสุเมตรา  บรรจง 
นายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ี

ประชุมเพื่อพิจารณาย่ืนฟ้องลูกหนี้กองทุนพนักงาน นางสาวสุเมตรา  บรรจง 
จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ชะรอการยื่นฟ้องออกไปก่อน เพื่อติดต่อเจ้าตัวเข้ามาพบ

สหกรณ์ฯ ท าสัญญาตกลงชดใช้หนี้ หากเจ้าตัวไม่ยินยอมเข้ามาติดต่อให้น าเรื่องขึ้นท่ีประชุมเพื่อพิจารณาขอมติจากท่ีประชุม
ด าเนินการต่อไป 

 
  6.5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   
  นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ประธานฯ  แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์การเกษตร
ค าชะอี จ ากัด ชุดท่ี 46 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2562 ได้มีมติให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้
เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร รวมจ านวนท้ังสิ้น  564 ราย มูลหนี้ต้นเงินคงเหลือ รวม จ านวน 
56,977,866.78 บาท 
 โดยสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร แจ้งว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก าหนดคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข  
ตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยรัฐบาลจ่ายดอกเบี้ยแทนสมาชิกในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 3 ต่อปี โดยสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
  1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่ีสมาชิกประกอบอาชีพการเกษตร และเป็น
สมาชิกกลุ่มเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพการเกษตรเท่านั้น  
  2. มีหนี้สัญญาเงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตร ณ  31 กรกฎาคม 2561 ต้นเงินกู้คงเหลือทุกสัญญาร่วมกันไม่
เกิน 300,000 บาท แรก   
  3. สมาชิกหรือคู่สมรสจะต้องไม่ได้รับการช่วยเหลือซ้ าซ้อนตามโครงการการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรราย
ย่อย ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยยึดหลักการให้ความช่วยเหลือ 1 ครัวเรือน : 1 สิทธิ ์
 4. สมาชิกหรือคู่สมรสท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมากกว่า 1 แห่ง สามารถเข้าร่วมโครงการได้เพียง 1 
แห่ง โดยยึดหลักการให้ความชวยเหลือ 1 ครัวเรือน : 1 สิทธิ ์  
  5. สัญญากู้ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องไม่เป็นสัญญากู้ท่ีเคยได้รับการช่วยเหลือตามนโยบายภาครัฐในลักษณะ
เดียวกันอยู่ก่อนแล้วในทุกโครงการ     
  6. เป็นเกษตรกรรายย่อยตามประกาศคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง
รายละเอียดของเกษตรกรรายย่อย เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2552  
  ส าหรับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยจากสมาชิกในอัตราท่ีต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี ให้เบิกชดเชย
ดอกเบี้ยได้เท่ากับอัตราท่ีเรียกเก็บจริงเท่านั้นส าหรับดอกเบี้ยส่วนท่ีเกินกว่าการชดเชยจากรัฐบาลให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เรียกเก็บจากสมาชิก  
  สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกพร้อมท้ังเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
ตามท่ีโครงการฯ ก าหนดแล้ว สมาชิกท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน จ านวน 564 ราย คิดเป็นดอกเบี้ยท่ีจะขอเบิกชดเชยเป็นเงิน 
1,709,336 บาท 
  มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ขอเบิกเงินชดเชย
ดอกเบี้ยตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ จากส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 1 และ 2  สมาชิกท่ีขอรับการชดเชย  จ านวน 564 ราย  เป็นเงินชดเชยดอกเบี้ยท่ีขอเบิกท้ังสิ้น 
1,709,336 บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าพันสามร้อยสามสิบหกบ้านถ้วน ) โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์
การเกษตรค าชะอี จ ากัด ประเภทออมทรัพย์ สาขาค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร เลขที่บัญช ี012732034746 
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 หากภายหลังได้มีการตรวจสอบจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรหรือหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  พบว่าการเบิกรับเงิน
ชดเชยดอกเบ้ียตามโครงการฯ ในครั้งนี้ของสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด มีความคลาดเคลื่อนมากกว่าความเป็นจริง หรือ
พบว่าสมาชิกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขโครงการก าหนดจะถือว่าสมาชิกรายนี้ขาดคุณสมบัติ  ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงิน
ชดเชยดอกเบ้ียจากโครงการฯ สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ต้องรับผิดชอบส่งคืนเงินงบประมาณจ านวนดังกล่าวให้กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ โดยเร็ว  
 
  ๖.6 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการท านา  

นายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุม
เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดหลังนา 
 มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการ 
ท านา  
  
  ๖.7 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่
และลูกจ้างสหกรณ์  
  นายธีรพงษ์ เสียงล้ า  ประธานกรรมการ ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมเรื่องเสนอ
เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างสหกรณ์ อาศัยความ
ในระเบียบสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีและข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน พ .ศ.2562 หมวด 2 อัตรา
เงินเดือนและค่าจ้าง ข้อ 8 ให้ก าหนดอัตราเงินเดือนและค่าจ้างของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างไว้ โดยจัดท าเป็นบัญชีแนบท้าย
ระเบียบนี้ ท้ังนี้อัตราค่าจ้างขั้นต่ าให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดและสอดคล้องกับปริมาณธุรกิจและฐานะ
ของสหกรณ์ (ต้องอยู่ภายใต้ ม.90 พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ห้ามก าหนดน้อยกว่าอัตราจ้างขั้นต่ า และอัตราค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือ) และ ระเบียบสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีและข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน พ .ศ.
2562 หมวด 6 การเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง นั้น  ดังนั้นเพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง
สหกรณ์ให้งานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตลอดไป เห็นควรด าเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของผลส าเร็จและผลสัมฤทธ์ิของงานตามท่ีสหกรณ์ได้ก าหนดไว้ ตามหลักฐานไว้ชัดเจน   

จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา  
  มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง
สหกรณ์เพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน  จ านวน 5 คน ดังนี้   
  1. นายสอนแก้ว    รัชอินทร์  ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ เ ป็ น ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร 
 2. นางอุทิศา    สุระเสียง  ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ เป็นกรรมการ  
  3. นายใคร่    ยืนย่ัง   ต าแหน่ง กรรมการ   เป็นกรรมการ  
  4. นายวรศาสตร์    สุวรรณไตรย์  ต าแหน่ง กรรมการ   เป็นกรรมการ  

5. นายภูธร   สุดเคน   ต าแหน่ง กรรมการ   เป็นกรรมการ  
  ให้คณะกรรมการ ฯ ดังกล่าว มีหน้าท่ีในการประเมินผลและกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง
สหกรณ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของผลส าเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามท่ีสหกรณ์
ได้ก าหนดไว้ โดยยึดการปฏิบัติงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์เป็นส าคัญ  และน าเสนอผลการประเมินต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราวถัดไป    
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๖.8 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาก าหนดอัตราค่าบริการรถเกี่ยวนวดข้าว และก าหนดอัตราค่าบริการ 
รถอัดฟาง  
  นายจักรกริช  ทิพนัส  ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อ
ท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าบริการรถเกี่ยวนวดข้าวและค่าบริการรับจ้างอัดฟาง   
  มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติ ดังนี้  

1. ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ก าหนดอัตราค่าบริการรถเกี่ยวนวดข้าว ดังนี้  

ล าดับ รายการ 
อัตราค่าบริการ 

สมาชิกสหกรณ์  
(บาท/ไร่) 

บุคคลภายนอก 
(บาท/ไร่) 

1 ข้าวปกติ 700 800 
2 ข้าวล้ม 800 900 
  หรือประเมินจากหน้างาน หรือประเมินจากหน้างาน 

 
  2. ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ก าหนดอัตราค่าบริการรับจ้างอัดฟาง ดังนี้  

ล าดับ รายการ 
อัตราค่าบริการ 

สมาชิกสหกรณ์  
(บาท/ก้อน) 

บุคคลภายนอก 
(บาท/ก้อน) 

1 ค่าบริการรับจ้างอัดฟาง 13 15 
  หรือประเมินจากหน้างาน หรือประเมินจากหน้างาน 

 
 ๖.9 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาการรับซื้อข้าว ปีการผลิต 2562/63  
   นายจักรกริช  ทิพนัส  ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ี
ประชุมเพื่อพิจารณาการรับซื้อข้าว ปีการผลิต 2562/63 จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา  
 มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติ ดังนี้  
  1. ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ก าหนดวันรับซื้อข้าว ปีการผลิต 2562/63 วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป 
สถานท่ีรับซื้อ สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด สาขาหนองเอี่ยน  
  2. ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ออกค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์รับผิดชอบ
การรับซื้อข้าว ปีการผลิต 2562/63   
  3. ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเบิกค่าล่วงเวลา และค่าเบี้ยเลี้ยงท างานวันหยุด ตามระเบียบสหกรณ์ฯ 
 4. ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ฝ่ายการตลาดประชุมวางแผนการรับซื้อข้าว ปีการผลิต 2562/63  
  5. ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสม  
 
 6.10 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติซื้อโค จ านวน 2 ตัว 
 นายจักรกริช  ทิพนัส  ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ี
ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติซื้อโค จ านวน 2 ตัว 
 จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา 
 มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ซื้อโค ตามจ านวนท่ีแจ้งมาข้างต้น 
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 6.11 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาขอกู้เงินโครงการรวบรวมข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/63 กับ ธกส.     
 นายธีรพงษ์    เสียงล้ า  ประธานในท่ีประชุม ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมเสนอ
เพ่ือพิจารณาเข้าร่วมโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2562/63  
 จึงขอน าเสนอรายละเอียดต่อคณะกรรมการได้อภิปรายและพิจารณา  
  มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้สหกรณ์การเกษตรค าชะอี  จ ากัด เข้าร่วมโครงการ
สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2562/63 
   6.10.1 เร่ืองการมอบหมายผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนสถาบันเกษตรกร   
    สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ขอแต่งตั้งผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์การเกษตรค าชะอี 
จ ากัด ในการด าเนินการตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อโครงการสินเชื่อเพื่อ
รวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2562/63 เรื่องการท าสัญญากู้เงินเครดิตเงินสดเพื่อการขาย
ผลิตผลการเกษตร จ านวน 5 คน  ประกอบด้วย 
   1.นายธีรพงษ์    เสียงล้ า  ต าแหน่ง ประธานกรรมการ  
    2.นายสอนแก้ว รัชอินทร์   ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ  
    3.นายเจษฎาภรณ์  มูลมั่ง    ต าแหน่ง เลขานุการ  
    4.นางเพียงใจ  ศรีหาจักร  ต าแหน่ง เหรัญญิก  
    5. นายจักรกริช  ทิพนัส   ต าแหน่ง ผู้จัดการ  
    มติ ท่ีประชุมเห็นชอบให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเป็นผู้ได้รับมอบอ านาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์การเกษตร
ค าชะอี จ ากัด และผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อ 2 ใน 5 ในการท าสัญญาและเบิกเงินกู้ต่อธนาคาร และหากมีข้อผูกพันใด ๆ จาก
การลงลายมือชื่อดังกล่าว  ให้ถือว่าสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ยินยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายท่ีอาจเกิดขึ้นในทุก
กรณี  และจะไม่มีข้อโต้แย้งหรือข้อต่อสู้เพื่อยกเลิกข้อผูกพันที่เกิดขึ้นแต่ประการใด  
    6.10.2 เร่ืองการท าสัญญากู้เงินเครดิตเงินสด  
    คณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาตกลงให้สถาบันเกษตรกรท าสัญญากู้เงินเครดิตเงินสด ตาม
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยสถาบันเกษตรกร ปี 2562/63 ไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตั้งแต่บัดนี้และได้ลงมติไว้
ดังต่อไปนี้  
     1) สถาบันเกษตรกรรับผูกพันและปฏิบัติตามข้อบังคับของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรเกี่ยวกับการให้สถาบันเกษตรกรกู้เงินซึ่งใช้อยู่ปัจจุบัน ตลอดจนข้อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและระเบียบดังกล่าวใน
ภายหน้าและเงื่อนไขตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร  เพื่อโครงการสินเชื่อ 
เพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2562/63 ทุกประการ  
     2)  สถาบันเกษตรกรรับรองใช้แบบหนังสือสัญญากู้เงินเครดิตเงินสดตามท่ีโครงการสนับสนุน
สินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบัน
เกษตรกร ปี 2562/63 ก าหนดไว้ทุกประการ 
    3)  สถาบันเกษตรกรท่ีขอท าสัญญากู้เงินเครดิตเงินสดรายนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร ในการด าเนินการรวบรวมข้าวเพ่ือขาย ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่
ส ถ า บั น เ ก ษ ต ร ก ร เ พื่ อ โ ค ร ง ก า ร สิ น เ ชื่ อ เ พื่ อ ร ว บ ร ว ม ข้ า ว แ ล ะ ส ร้ า ง มู ล ค่ า เ พิ่ ม โ ด ย ส ถ า บั น เ ก ษ ต ร ก ร  
ปี 2562/63        
    4) เสนอก าหนดวงเงินกู้เพื่อจัดท าสัญญากู้เงินเครดิตเงินสดส าหรับโครงการนี้ไว้ไม่เกิน 
18,000,000 บาท ( สิบแปดล้านบาทถ้วน ) อย่างไรก็ตามแม้ธนาคารก าหนดวงเงินกู้ให้น้อยกว่าท่ีเสนอนี้ สถาบัน
เกษตรกรเป็นอันตกลงตามท่ีธนาคารก าหนด  
    5) แม้ยอดเงินเป็นหนี้ในบัญชีเครดิตเงินสดรายนี้ จะเกินวงเงินกู้ท่ีก าหนดตามสัญญาก็ตาม
สถาบันเกษตรกรยอมรับผิดช าระให้แก่ธนาคารเต็มตามจ านวน  
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    6) เสนอก าหนดวันเริ่มใช้หนังสือสัญญากู้เงินตามข้อบังคับของธนาคาร ฉบับท่ี 31  
    ข้อ 2 (3) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 และเสนอก าหนดวันช าระหนี้เงินกู้เสร็จสิ้นตามหนังสือ
สัญญากู้เงินตามข้อบังคับของธนาคารฉบับท่ี 31   
   ข้อ 2 (3) ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2563                             
อย่างไรก็ตาม แม้ธนาคารเปลี่ยนแปลงก าหนดวันซึ่งเสนอนี้ สถาบันเกษตรกรตกลงตามท่ีธนาคารควรเปลี่ยนแปลงก าหนดวัน
ซึ่งเสนอนี้ สถาบันเกษตรกรตกลงตามท่ีธนาคารเปลี่ยนแปลง  
    ถ้าสถาบันเกษตรกรประสงค์ขอท าสัญญาและหนังสือกู้เงินเครดิตเงินสดขึ้นใหม่ให้จัดท าหนังสือ
แจ้งธนาคารก่อนสิ้นก าหนดในสัญญาตามสมควร  
    7) ให้เสนอค าขอท าสัญญา พร้อมท้ังเอกสารประกอบตามแบบท่ีธนาคารก าหนดตามโครงการ
สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดย
สถาบันเกษตรกร ปี 2562/63 ไปยังธนาคาร คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ นายธีรพงษ์ เสียงล้ า ต าแหน่ง 
ประธานกรรมการ  และ นายเจษฎาภรณ ์ มูลมั่ง  ต าแหน่ง เลขานุการ ลงลายมือชื่อแทนสถาบันเกษตรกรในค าขอท าสัญญา 
และหนังสือสัญญาดังกล่าวนั้น 
   8) โดยอนุวัตรตามความในข้อ   แห่งข้อบังคับของสถาบันเกษตรกรนี้ คณะกรรมการด าเนินการ
มอบหมายให้     
   1.นายธีรพงษ์    เสียงล้ า  ต าแหน่ง    ประธานกรรมการ  
    2.นายสอนแก้ว  รัชอินทร ์  ต าแหน่ง    รองประธานกรรมการ  
    3.นายเจษฎาภรณ์  มูลมั่ง    ต าแหน่ง    เลขานุการ  
    4.นางเพียงใจ  ศรีหาจักร  ต าแหน่ง    เหรัญญิก  
    5. นายจักรกริช   ทิพนัส   ต าแหน่ง    ผู้จัดการ  
    รวมสองในจ านวน 5 คน ซึ่งระบุไว้นี้ ลงลายมือชื่อแทนสถาบันเกษตรกรในรายงานเบิกเงินกู้และ
ในเอกสารอื่นเพื่อเบิกหรือรับเงินกู้ตามสัญญารายนี้ หรือในหนังสือรับรองหนี้ซึ่งสถาบันเกษตรกรท าให้แก่ธนาคาร ณ วันสิ้นปี
ทางบัญชีของสถาบันเกษตรกร ท้ังนี้ ให้ นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ต าแหน่ง ประธานกรรมการ  และนายเจษฎาภรณ์  มูลมั่ง  
ต าแหน่ง เลขานุการ  ลงลายมือชื่อตามแบบของธนาคารน าส่งบัตรลายมือชื่อของผู้มีอ านาจรวมสองฉบับซึ่งพนักงานธนาคาร
รับรองแล้ว ไปให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
    ต่อไปเมื่อคณะกรรมการด าเนินการของสถาบันเกษตรกรมีมติให้เปลี่ยนแปลงการมอบหมายตาม
วรรคก่อนนั้น ในประการใดและเพราะเหตุผลใดก็ตาม สถาบันเกษตรกรจะมีหนังสือถึงผู้จัดการ  ธ .ก.ส. สาขาเพื่อพนักงาน
ธนาคารมาจัดรับรองบัตรลายมือชื่อของผู้มีอ านาจฉบับใหม่ท่ีส านักงานสถาบันเกษตรกร เพื่อส่งให้ธนาคาร  
    9 )เพื่อประกอบการพิจารณาของธนาคารเกี่ยวกับค าขอท าสัญญากู้เงินเครดิตเงินสดรายนี้ 
สถาบันเกษตรกรรับรองให้ความสะดวก และร่วมมือแก่ผู้จัดการธนาคาร หรือพนักงานผู้ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการธนาคาร 
ในการตรวจสอบกิจการ ภาวะการเงินและการด าเนินงานของสถาบันเกษตรกร  
    10) ในระหว่างท่ีสถาบันเกษตรกรยังมีหนี้เงินกู้อยู่ต่อธนาคาร สถาบันเกษตรกรรับรองให้ความ
สะดวกและร่วมมือแก่ผู้จัดการธนาคาร หรือพนักงานผู้ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการธนาคาร ในการตรวจสอบกิจการ ภาวะ
การเงิน และการด าเนินงานของสถาบันเกษตรกรเป็นคราวๆ 

   สถาบันเกษตรกรรับรองส่งรายงานเกี่ยวกับกิจการ ภาวะการเงิน หรือการด าเนินงานของสถาบัน 
เกษตรกร ให้แก่ธนาคารตามแบบระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด และถ้าธนาคารแสดงความประสงค์สถาบันเกษตรกร  
จะส่งค าชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการหรือรายงานนั้นโดยมิชักช้า  
    11) สถาบันเกษตรกรรับรองปฏิบัติตามค าชี้แจง หรือค าแนะน าของผู้จัดการธนาคารหรือ
พนักงานผู้ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการธนาคาร 
 6.10.3 เร่ือง แผนการด าเนินงานประจ าปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563  
    คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาแล้วลงมติให้สถาบันเกษตรกรจัดท าแผนการ 
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ด าเนินงานประจ าปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2563  
ไว้กับธนาคารและได้ลงมติไว้ดังนี้  
    1)  สถาบันเกษตรกรรับรองว่าแผนการด าเนินงานประจ าปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ตาม
แบบ สก.-กก.4  ซึ่งสถาบันเกษตรกรได้จัดท าขึ้นเป็นแผนการด าเนินงานท่ีเหมาะสม และสถาบันเกษตรกรจะถือใช้เป็น
แผนการปฏิบัติงานของสถาบันเกษตรกร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2563  
    2)  สถาบันเกษตรกรรับรองจะติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงาน
ดังกล่าวตามระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด 
   3)  สถาบันเกษตรกรขอเสนอแผนการด าเนินงานพร้อมท้ังเอกสารประกอบตามท่ีธนาคาร
ก าหนดไว้ไปยังธนาคาร   
    
 6.10.4  เร่ือง การเบิกรับเงินกู้โดยให้ ธ.ก.ส.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสถาบันเกษตรกร   
    คณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาเรื่อง การให้ ธ.ก.ส.โอนเงินกู้ตามสัญญากู้เงินเครดิตเงินสด 
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร ในการด าเนินการรวบรวมข้าวเพื่อขาย ตามโครงการสนับสนุน
สินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบัน
เกษตรกร ปี 2562/63 ให้แก่สถาบันเกษตรกรโดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากของสถาบันเกษตรกรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และ
ได้ลงมติๆไว้ดังต่อไปนี้ 
   1.  ทุกคราวท่ี ธนาคารอนุมัติเงินกู้ตามรายงานเบิกเงินกู้ของสถาบันเกษตรกร ขอให้ธนาคารโอน
เงินกู้ตามจ านวนท่ีอนุมัตินั้น เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด เลขท่ีบัญชี 
012732034746 ท่ี ธ.ก.ส. สาขาค าชะอี และสถาบันเกษตรกรขอรับผูกพันว่า ธนาคารได้จ่ายเงินกู้ให้แก่สถาบัน
เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรได้รับเงินกู้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่วันท่ี ธนาคารโอนเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพ ย์
ดังกล่าว  
    2.  ให้สถาบันเกษตรกรเสนอค าขอท าข้อตกลงต่อท้ายหนังสือสัญญากู้เงินเครดิตเงินสด 
ตลอดจนเอกสารประกอบตามแบบท่ีธนาคารก าหนดไปยังธนาคารโดยให้ นายธีรพงษ์ เสียงล้ า ต าแหน่ง ประธานกรรมการ  
และนายเจษฎาภรณ์  มูลมั่ง  ต าแหน่ง เลขานุการ  จ านวน 2 คน ลงลายมือชื่อแทนสถาบันเกษตรกรในข้อตกลงต่อท้าย
หนังสือสัญญากู้เงิน 
  6.10.5  เรื่องค าขอก าหนดวงเงินกู้ เครดิตเงินสดส าหรับปีทางบัญชี ตั้ งแต่  1 ตุลาคม 2562  
ถึง 31 ธันวาคม 2563  เพ่ือเสนอต่อ ธ.ก.ส.  
    1)  คณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาตกลงให้สถาบันเกษตรกรเสนอต่อ ธ.ก.ส.ก าหนดวงเงิน
กู้เครดิตเงินสด  วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร ในการด าเนินการรวบรวมข้าวเพื่อขาย ตาม
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยสถาบันเกษตรกร ปี 2562/63  ส าหรับปีทางบัญชีตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2563  ไว้ไม่เกิน 
18,000,000 บาท อย่างไรก็ตาม แม้ ธ.ก.ส. ก าหนดวงเงินกู้ให้น้อยกว่าท่ีเสนอนี้  สถาบันเกษตรกรเป็นอันตกลงตามท่ี ธ.
ก.ส. ก าหนด  
    2)  ให้สถาบันเกษตรกรเสนอค าขอก าหนดวงเงินกู้ตามแบบท่ี ธ.ก.ส. ก าหนด พร้อมท้ังเอกสาร
ประกอบไปยัง ธ.ก.ส.   
   3)  คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ นายธีรพงษ์ เสียงล้ า ต าแหน่ง ประธานกรรมการ  
และนายเจษฎาภรณ์  มูลมั่ง  ต าแหน่ง เลขานุการ รวมสองคนลงลายมือชื่อแทนสถาบันเกษตรกรในค าขอก าหนดวงเงินกู้ท่ี
กล่าวในข้อ 2)   
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 6.12 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาคืนเงินค่าปรับโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 มติที่ประชุม 
 

๖.13 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาธุรกิจให้บริการ (รถเกี่ยวนวดข้าว)  
   นายจักรกริช  ทิพนัส  ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อ
ท่ีประชุมเพื่อพิจารณาธุรกิจให้บริการ (รถเกี่ยวนวดข้าว)  จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา  
  มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติ ดังนี้  
  1. ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ก าหนดอัตราค่าตอบแทนคนขับรถเกี่ยวนวดข้าว อัตราร้อยละ 20 หลังจากหัก
ค่าใช้จ่าย 

2. ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ก าหนดอัตราค่าตอบแทนคนงานรถเกี่ยวนวดข้าว ซึ่งค านวณจากค่าตอบแทน
คนขับรถเกี่ยวนวดข้าว โดยคิดในอัตราร้อยละ 30  
  3. ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ออกค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างสหกรณ์
รับผิดชอบธุรกิจให้บริการ ( รถเกี่ยวนวดข้าว )   
 
  ๖.14 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบเก็บรักษาเงินสดในมือ  
  นายจักรกริช  ทิพนัส  ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อ
ท่ีประชุมเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบเก็บรักษาเงินสดในมือ  ตามท่ีนายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ เป็น
ผู้รับผิดชอบในการรับ-จ่าย และเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ ตามระเบียบสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ว่าด้วยการรับ
จ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2562  ตามข้อ 26.2 การจ่ายเงินเป็นจ านวนมากให้แก่สมาชิก หรือกรรมการ หรือเจ้าหน้าท่ี
สหกรณ์ หรือจ่ายเงินของสหกรณ์ในทางธุรกิจอื่นๆ ให้จ่ายเป็นเช็ค ยกเว้นถ้าผู้ได้รับเงินประสงค์จะให้จ่ายเป็นเงินสดหรือใน
กรณีท่ีสหกรณ์ไม่สามารถจ่ายเงินเป็นเช็คได้ ก็ให้จ่ายเป็นเงินสด โดยได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการหรือผู้จัดการ 
สหกรณ์จึงมีความจ าเป็นต้องเก็บรักษาเงินสดในมือ เกิน 100,000 บาท เพื่อประโยชน์แห่งธุรกิจของสหกรณ์ ในการรับซื้อ
ข้าว ในวันหยุดท าการของสหกรณ์  จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา  
  มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้นายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ 
เป็นผู้รับผิดชอบในการรับ-จ่าย และเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์  ให้สามารถเก็บรักษาเงินสดในมือ เกิน 1,๐00,000 บาท 
เพ่ือประโยชน์แห่งธุรกิจของสหกรณ์ ในการรับซื้อข้าว ในวันหยุดท าการของสหกรณ์   
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เมื่อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ประธานในท่ีประชุมได้ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม                                                                           
         

               ปิดประชุมเวลา 16.00 น.                                         
    

   ลงชื่อ  ธีรพงษ์  เสียงล้ า ประธานในท่ีประชุม 
    (นายธีรพงษ์  เสียงล้ า)  
      
   ลงชื่อ เจษฎาภรณ์  มูลมั่ง เลขานุการ 
    ( นายเจษฎาภรณ์  มูลมั่ง )  
      
   ลงชื่อ สุรีรัตน์  เสียงล้ า ผู้จดบันทึกรายงาน 
    ( นางสาวสุรีรัตน์  เสียงล้ า )  
ลงชื่อ   จักรกริช   ทิพนัส ผู้ตรวจสอบ   
 ( นายจักรกริช   ทิพนัส  )     
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