
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 

ชุดที่ 46  ครั้งที่ 3 วันจนัทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562   
ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 

 
คณะกรรมการทั้งชุด 15 คน เข้าร่วมประชุม 13  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 นายแหล่ โคตรพันธ ์ กรรมการ แหล่ โคตรพันธ ์
11 นายสอง ศรีหาวงศ์ กรรมการ สอง ศรีหาวงศ์ 
12 นายวรศาสตร์ สุวรรณไตรย์ กรรมการ วรศาสตร์ สุวรรณไตรย์ 
13 นายถาวร จันนามิตร กรรมการ ถาวร จันนามิตร 

 
คณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายวรศาสตร์ สุวรรณไตรย์ กรรมการ ลากิจ 
2 นางค ารัต มาตจ ารัส กรรมการ ลากิจ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางปราศรัย มูลมั่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ ปราศรัย มูลมั่ง 
2 นายสมอนนท์ คนเพียร ผู้ตรวจสอบกิจการ สมอนนท์ คนเพียร 
3 นายจักรกริช ทิพนัส ผู้จัดการ จักรกริช ทิพนัส 
4 นางสาวมนัสนันท์ มะอาจเลิศ ผู้ช่วยผู้จัดการ มนัสนันท์ มะอาจเลิศ 
5 นางสาวสุรีรัตน์ เสียงล้ า เจ้าหน้าท่ีธุรการ สุรีรัตน์ เสียงล้ า 
6 นายพัฒน์ โภคสวัสดิ์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ พัฒน์ โภคสวัสดิ์ 
7 นายเกียรติศักดิ์ ทองกุล หัวหน้าหน่วย ธกส. สาขา ค าชะอี เกียรติศักดิ์ ทองกุล 

 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 

  เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม นายธีรพงษ์ เสียงล้ า ต าแหน่งประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุมได้กล่าวเปิด
การประชุมและได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้  
 



 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ต าแหน่ง ประธานกรรมการ ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมด าเนินการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ มีดังนี้ 
  1.สหกรณ์การเกษตรค าชะอี  จ ากัด ได้รับหนังสือจากทางส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร หนังสือเลขท่ี   
มห 0010/1695  เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2562   เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจ าปี 2562  ตามประกาศกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประกาศ ณ วันท่ี 23 มิถุนายน 2553  ได้ก าหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์
ออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้  
   1.มาตรฐานระดับดีเลิศ   
  2.มาตรฐานดมีาก 
  3.มาตรฐานด ี
  4.ไม่ผ่านมาตรฐาน 
  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอแจ้งผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจ าปี 2562 ตามประกาศ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2562 สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด มีผลประเมินอยู่ในระดับ “ ดีเลิศ ”  
  2.เรื่องสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด สาขาหนองเอี่ยน เปิดรับซื้อข้าว ประจ าปี 62/63 เริ่ม รับซื้อข้าวเมื่อวันท่ี  
4 พฤศจิกายน 2562 จนถึง ปัจจุบัน ซึ่งได้รับการตอบรับท่ีดีจากสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรท่ัวไป โดยสหกรณ์ตกลงกับโรงสี
สมบูรณ์พูนผล ว่าสหกรณ์จะใช้เงินของโรงสีในการรวบรวมข้าวในครั้งนี้ และสหกรณ์จะด าเนินการน าส่งข้าวให้แก่โรงสีทุกสิ้นวันท า
การ  
  ที่ประชุม    รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว    
  นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ต าแหน่ง ประธานกรรมการ ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมด าเนินการเสนอเรื่องรับรองรายงานการ
ประชุม ชุดท่ี 46  ครั้งท่ี 2  วันอังคาร ท่ี 15  ตุลาคม 2562 ขอให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบอ่านให้เข้าใจ ทักท้วงข้อความหรือมติ
ท่ีไม่เป็นไปตามท่ีได้พูดคุยกัน จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา และยกมือเพื่อลงเสียงประชามติเป็นเอกฉันท์ 
 มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วยกมือลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม ชุดท่ี 46  ครั้งท่ี 2  วันอังคาร  
ท่ี 15  ตุลาคม 2562  
  
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
    - ไม่มี –  

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองข้อเสนอแนะจากหน่วยงานผู้เข้าร่วมประชุม 
            4.1 ที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  
    - ไม่มี –  
  4.2 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาค าชะอี  
  นายเกียรติศักดิ์  ทองกุล  ต าแหน่ง หัวหน้าหน่วย ธกส. สาขา ค าชะอี ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อ
ท่ีประชุมเพื่อทราบ เนื่องด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาค าชะอี มีก าหนดการออกตรวจเยี่ยมสหกรณ์ฯ ท่ีอยู่
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบใกล้เคียง ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งครั้งนี้จะเป็นการออกตรวจเยี่ยมสหกรณ์ฯเป็นครั้งท่ี 1 โดยจะออกอตรวจเยี่ยมพร้อม
กับทางส่วนกลางของทางธนาคารฯ จึงขอให้ทางสหกรณ์ฯ เตรียมความพร้อม ส าหรับการเข้าตรวจเยี่ยมในคร้ังนี้   
  ที่ประชุม   รับทราบ  
  4.3 สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  
  นายพัฒน์  โภคสวัสดิ์  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ี
ประชุมเพ่ือทราบ ซึ่งมีอยู่ 2 เร่ือง ดังนี้   
  1.ให้สหกรณ์จัดท าแผนเสนอเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับงบประมาณตามแผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า
ชุมชน 



 

 

  2.ขอขอบคุณสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ท่ีร่วมทอดถวายกฐิน สหกรณ์ เมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2562  
ณ วันป่าค าแสนสุข อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งสหกรณ์การเกษตรนิคมฯค าสร้อย จ ากัด เป็นเจ้าภาพจัดกฐินสหกรณ์ใน
ครั้งนี ้
 ที่ประชุม   รับทราบ 

  
  4.4 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  
    - ไม่มี – 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อทราบ 
5.1 เร่ืองรายงานเงินสดรับ-จ่าย ประจ าเดือน ตุลาคม 2562   

  นายจักรกริช  ทิพนัส  ต าแหน่ง  ผู้จัดการสหกรณ์  ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบ
รายงานเงินสดรับ-จ่าย ประจ าเดือน ตุลาคม 2562   จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา 
  ที่ประชุม   ทราบ และลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานเงินสดรับ-จ่าย ประจ าเดือน ตุลาคม 2562   
  5.2 เร่ืองรายงานงบทดลอง  
  นายจักรกริช  ทิพนัส  ต าแหน่ง  ผู้จัดการสหกรณ์  ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุม
เพ่ือทราบรายงานงบทดลอง ประจ าเดือน ตุลาคม 2562  จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา 
  ที่ประชุม    รับทราบ และลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานงบทดลอง ประจ าเดือน ตุลาคม 2562  

  



 

 

  5.3 เร่ืองรายงานดอกเบี้ยเงินรับฝากประจ าเดือน 
  นายเจษฏาภรณ์  มูลมั่ง  ต าแหน่ง เลขานุการ  ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อ
ทราบรายงานดอกเบี้ยเงินรับฝากประจ าเดือน ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 



 

 

  5.4 เร่ืองรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าเดือน ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 
  นายเจษฏาภรณ์  มูลมั่ง  ต าแหน่ง เลขานุการ  ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อทราบ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าเดือน ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 

 

  



 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ที่ประชุม   รับทราบ 



 

 

5.5 เร่ืองรายงานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์การเกษตรค าชะอี  จ ากัด 
ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
เรียน คณะกรรมการด าเนินการ 
 ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561  เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2562  ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์การเกษตรค าชะอี  จ ากัด  ส าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562  ข้าพเจ้าได้เข้าตรวจสอบกิจการ  
ในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 จึงขอเสนอผลการตรวจสอบด้านการเงินและด้านบัญชี โดยสรุปดังนี้ 
 ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะท่ีสหกรณ์ควรแก้ไข ดังนี้ 
  1.ค่าถ่ายเอกสาร 240 บาท มีแต่ชื่อผู้เบิก แต่ไม่มีใบเสร็จรับเงินร้านค้า เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2562 
  ข้อเสนอแนะ ควรมีใบเสร็จรับเงินแนบ 
   2.ยืมเงินทดรอง มีแต่ใบเบิกเงิน ไม่มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 30,000 บาท เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2562 
  ข้อเสนอแนะ ต้องมีเอกสารใบเสร็จรับเงินรายละเอียด ใบการซื้อร้านค้าท่ีซื้อแนบมาด้วย 
  3.เรียนถามเรื่องขายเวชภัณฑ์ในใบส าคัญ ตัวเลขได้ 670 บาท ใบขายตัวเลข 620 บาท 
  ข้อเสนอแนะ ควรลงรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินด้วย 
  4.เรื่องเครื่องสูบน้ าสหกรณ์ฯ ของต าบลเหล่าสร้างถ่อ ยืมไปใช้ แจ้งให้ทราบว่า นายเสมอ อาหาญ ได้มารับคืนไป   
  เมื่อ 2 ปีท่ีแล้ว 
  5.ใบเสร็จน้ ามันไม่ลงรายละเอียด ท่ีอยู่บ้านเลขที่  
  ข้อเสนอแนะ ควรลงรายละเอียดด้วย 
 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
  มติที่ประชุม ทราบ 
  

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



 

 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

6.1 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติสมาชิกเข้าใหม่ 
นายเจษฏาภรณ์  มูลมั่ง  ต าแหน่ง เลขานุการ  ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ี

ประชุมเพื่อพิจารณาสมาชิกเข้าใหม่ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามท่ีเสนอสมาชิกเข้าใหม่ รวมท้ังสิ้น 3 รายประกอบด้วย 

   1. สมาชิกสามัญ  จ านวน   3  ราย  
   2. สมาชิกสมทบ   จ านวน  -   ราย   

  



 

 

6.2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติสมาชิกลาออกและจ าหน่ายจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์  
นายเจษฏาภรณ์  มูลมั่ง  ต าแหน่ง เลขานุการ  ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ี

ประชุมเพื่อพิจารณาสมาชิกลาออก จ านวน  10  รายและจ าหน่ายจากการสมาชิก จ านวน 1 ราย  ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามท่ีเสนอสมาชิกลาออก จ านวน 10 ราย  

และจ าหน่ายจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ จ านวน 1 ราย รวมท้ังสิ้น  11 ราย 



 

 

6.3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติสมาชิกขอกู้เงินเกิน 100,000 บาท  
นายเจษฏาภรณ ์ มูลมั่ง  ต าแหน่ง เลขานุการ  ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุม เพื่อพิจารณาสมาชิกขอกู้เงินเกิน 100,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้สมาชิกกู้ตามท่ีเสนอมา  รวมท้ังสิน้  1  ราย 
 
 



 

 

6.4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาตัดค่าสูญระเหยน้ ามันเชื้อเพลิง 0.5 % ประจ าเดือน ตุลาคม  2562  
 นายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาตัดค่าสูญ ระเหยน้ ามันเชื้อเพลิง 
0.5 % น้ ามันเชื้อเพลิงท่ีเราน ามาจ าหน่าย ได้แก่ เบนซิน แก๊สโซฮอล์ กรมสรรพากรรับรองให้มีการตัดค่าสูญระเหยน้ ามันเชื้อเพลิงได้ 0.5 % ประจ าเดือน  ตุลาคม  2562  ดังรายการ
ต่อไปนี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติดังนี ้ 

  1. ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ตัดค่าสูญระเหยน้ ามันเชื้อเพลิงได้ 0.5 % ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 เป็นเงิน จ านวน 9,186.54  บาท 
  2. ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ตัดค่าสูญระเหยน้ ามันเชื้อเพลิงได้ 0.5 % ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 (เพ่ิม)  เป็นเงิน จ านวน  -  บาท 



 

 

6.5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาคืนเงินค่าปรับโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ 
นายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมด าเนินการพิจารณาคืนเงินดอกเบี้ย  

และค่าปรับสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ  เนื่องด้วยตามโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพมีสมาชิกสหกรณ์
เข้าร่วมโครงการ  20  ราย  ระยะเวลาโครงการ  ๗  ปี ( ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๕ ) ปีท่ี ๑ ถึง ปีท่ี ๓  ไม่ต้องช าระต้นเงินและ
ดอกเบี้ย  เริ่มส่งช าระต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนให้กับสหกรณ์  ปีท่ี 4 ถึง ปีท่ี ๗  ปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของวงเงินกู้   
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  ๓  บาทต่อปี  ตามเอกสารการช าระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะท่ี ๑  
หนังสือลงวันท่ี ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๒  สหกรณ์ฯ ได้ช าระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย ๒๕% ของวงเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ  ๒  
ต่อส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ต้นเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท  ( หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) ดอกเบี้ยร้อยละ  ๒   
เร่ิมคิดดอกเบ้ียตั้งแต่ วันท่ี ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๑  ถึงวันท่ี  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๒  รวม  ๓๓๒  วัน   
(๕,๐๐๐,๐๐๐ x ๒% = ๙๐,๙๕๘.๙๐ ) 

ดังนั้น สมาชิกสหกรณ์ผู้เข้าร่วมโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ท่ีช าระดอกเบี้ยตั้งแต่วันเริ่มท าสัญญาควรท่ีจะส่งช าระ
ดอกเบี้ย ตามโครงการ  ซึ่งตามโปรแกรมเงินกู้ของสหกรณ์ก าหนดไม่เป็นไปตามโครงการ  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

เลขที่สัญญา รหัสสมาชิก ชื่อ - นามสกุล  สหกรณ์ฯ คืนเงินสมาชิก  
       ดอกเบี้ย   ค่าปรับ  

2046000007 2810 นายวิทยากร  คนขยัน       3,754.60  517.41 
2046000021 2906 นางธิดารัตน์  ภูล้นแก้ว       3,000.95  36.99 
2046000017 3004 นายภูธร  สุดเคน       3,901.83  - 
2046000019 3103 นายสุพจน์  บุญฤทธ์ิ       3,751.74  - 
2046000014 3548 นายสอง  ศรีหาวงศ์       3,752.59  701.85 
2046000012 3631 นายบุญรัก  คล่องแคล่ว       3,752.69  691.60 
2046000013 3883 นายกันตภณ  แก้วดี       3,753.18  527.67 
2046000016 3966 นางทัศนีย์  รูปเหมาะ       3,749.75  699.00 
2046000015 4159 นางสาวพฒุชาติ  ปัททุม       3,749.44  - 
2046000020 4200 นายพงษ์ศักดิ์  คนกล้า       3,752.92  - 

รวม         36,919.68      3,174.52  
 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้คืนเงินดอกเบี้ยค้างช าระ  ดอกเบี้ย  ค่าปรับ   

ตามท่ีเสนอ 

6.6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมกลางทาง : พัฒนาความ
เข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (บ่มเพาะ) 

นายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมด าเนินการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ด้วย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดท าโครงการเพื่อขอรับงบประมาณตามแผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร และโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน และส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารได้ส ารวจความประสงค์ของสหกรณ์ท่ีมีความพร้อม มี
ศักยภาพในการพัฒนา และประสงค์จะเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย 
 1.โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมต้นทาง : พัฒนาคุณภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (GAP)  
  2.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมกลางทาง : พัฒนาความเข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร (บ่มเพาะ)  
  3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมกลางทาง : พัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูปสู่มาตรฐาน GMP 



 

 

 4. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมกลางทาง : พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ (พัฒนา
ผลิตภัณฑ)์  
  จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณาถึงความพร้อมและศักยภาพของสหกรณ์การเกษตร  
ค าชะอี จ ากัด ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและคุณสมบัติของสหกรณ์ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ก่อนลงมติ  
  มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติ ดังนี้  
  1.ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 
กิจกรรมกลางทาง : พัฒนาความเข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (บ่มเพาะ) ผลผลิตเป้าหมาย คือ ข้าว  
 2.  ท่ี ประชุ มล งมติ เป็ น เอกฉั น ท์มี ค ว ามสมั ค ร ใจพร้ อม ท่ี จะพัฒนาและ ต่ อยอด ในการด า เนิ น ธุ รกิ จ 
  3. ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อก าหนดของโครงการ และให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม
ต่างๆ ของโครงการจนบรรลุวัตถุประสงค์ 

  



 

 

6.7 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาหนังสือบอกกล่าวทวงถามสมาชิกที่มหีนี้ค้าง ( ยื่นโนติส ) 
 นายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมด าเนินการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ เพื่อ
พิจารณาหนังสือบอกกล่าวทวงถามสมาชิกที่มีหนี้ค้าง ( ยื่นโนติส )จากเดิมท่ีเคยยื่นหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปแล้ว ซึ่งมีรายชื่อ
สมาชิกที่มีหนี้ค้าง ( ยื่นโนติส )  จ านวน 6 ราย ดังต่อไปนี้ 
 

ที่ ชื่อ - สกุล กลุ่ม ทะเบียน หมายเหต ุ
1 นางสาวฐิติมา  ค ามุงคูณ 6 3821 หนี้ค้าง 
2 นายเรือเหาะ  รัตนวงค์ 33 3206 หนี้ค้าง 
3 นางวิไลวรรณ  พันโกฎิ์ 14 3508 หนี้ค้าง 
4 นายภมรศักดิ์  ศรีบุรมย์ 12 1674 หนี้ค้าง 
5 นายปรีดา  วังคะฮาต 2 1976 หนี้ค้าง 
6 นายเหมย  สุวรรณไตรย ์ 2 0462 หนี้ค้าง 

 
จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณาก่อนลงมติ 
มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามสมาชิกท่ีมี  

หนี้ค้าง ( ยื่นโนติส ) ตามจ านวนท่ีระบุในรายละเอียด คือ จ านวน 6 ราย 

  



 

 

6.8 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์  
เพ่ือเลื่อนข้ันเงินเดือน 

นายสอนแก้ว  รัชอินทร์  ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมด าเนินการแจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบเพื่อพิจารณาสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างสหกรณ์ เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน  อ้างถึงมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 46 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันอังคาร ท่ี 15 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาระ 6.7  เรื่องเสนอเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างสหกรณ์เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน  ท่ีประชุม
พิจารณาแล้วลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างสหกรณ์เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน  
จ านวน 5 คน ดงัน้ี   
  1. นายสอนแก้ว    รัชอินทร์  ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ เป็นประธานกรรมการ   
  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 ตามท่ีสหกรณ์ได้
ก าหนดไว้ โดยยึดการปฏิบัติงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์เป็นส าคัญ  และคณะกรรมการประเมินฯ ได้สรุปผลการประเมิน 
ดังนี้   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ยึดผลสรุปการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและ
ลูกจ้างสหกรณ์ เพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามท่ีคณะกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งประเมิน 



 

 

6.9 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแก้ไขระเบียบสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ว่าด้วยอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2562  
( หมวดที่ 1 ผู้ช่วยผู้จัดการ )  
  นายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขระเบียบสหกรณ์การเกษตรค าชะอี 
จ ากัด ว่าด้วยอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ( หมวดท่ี 1 ผู้ช่วยผู้จัดการ )  ดังนี้ 

 
ข้อความและเหตุผลท่ีขอแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ  

สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
ชื่อระเบียบ “ระเบียบสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ว่าด้วยอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ พ.ศ. 2562 
                                   หมวดที่ 1 ผู้ช่วยผู้จัดการ 
ข้อ  5  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอ านวยการ  1  อัตรา   
มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
    (1) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย  ในกรณีไม่มีผู้จัดการ
หรือตามที่ผู้จัดการมอบหมาย 
    (2) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการด าเนินการหรือผู้จัดการมอบหมาย 
    (3) เป็นผู้รับผิดชอบ  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ , หัวหน้า
ฝ่ายการเงินและบัญชี , และประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อบังคับ  ระเบียบ  
มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 
    (4) ให้เสนอปัญหางาน  หรือรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่  ตามแบบบันทึกข้อความ
ต่อผู้จัดการอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง  หรือในกรณีมีปัญหางานเร่งด่วน  ที่อาจท าให้
เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ให้รับรายงานต่อผู้จัดการ  หรือคณะกรรมการทันที 
 (5) ดูแลที่ดิน  ส านักงาน  อาคาร  อุปกรณ์  ข้อมูลในอุปกรณ์สารสนเทศ  และข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์  และทรัพย์สินอื่น ๆ  ภายในส านักงานสหกรณ ์
 

ชื่อระเบียบ “ระเบียบสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ว่าด้วยอ านาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2562  
                                   หมวดที่ 1 ผู้ช่วยผู้จัดการ 
ข้อ  5  ผู้ช่วยผู้จัดการ 2  อัตรา   
มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
       (1) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย  ในกรณีไม่มี
ผู้จัดการหรือตามที่ผู้จัดการมอบหมาย 
       (2) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการด าเนินการหรือผู้จัดการมอบหมาย 
       (3) เป็นผู้รับผิดชอบ  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่าย , 
เจ้าหน้าที่ , ลูกจ้างสหกรณ์  ให้เป็นไปตามระเบียบ  มติ  ค าสั่งสหกรณ์  และ
สรุปผลการปฏิบัติงานของแต่ละผ่ายให้เป็นไปแบบ  แผนประจ าปี  น าเสนอ
ผู้จัดการเป็นประจ าทุกเดือน 
       (4) ให้เสนอปัญหางาน  หรือรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่  ตามแบบบันทึก
ข้อความต่อผู้จัดการอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง  หรือในกรณีมีปัญหางาน
เร่งด่วน  ที่อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ให้รับรายงานต่อผู้จัดการ  หรือ
คณะกรรมการทันที 
       (5) ดูแลที่ดิน  ส านักงาน  อาคาร  อุปกรณ์  ข้อมูลในอุปกรณ์สารสนเทศ  
และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  และทรัพย์สินอื่น ๆ ภายในส านักงานสหกรณ์  

เพื่อการบริหารงานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
สหกรณ ์



 

 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
    (6) น าเสนอ  พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ในฝ่ายที่รับผิดชอบ  
รวมทั้งก าหนดหน้าที่และวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างให้เป็นไปโดย
ถูกต้องเรียบร้อย  ให้ถูกต้องและให้เป็นไปตามระเบียบ  มติ  และค าส่ังของสหกรณ์ 
 (7) รับผิดชอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบงานที่ ตามข้อ 6 (3)  ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ  มติ  และค าส่ังของสหกรณ ์
    (8) ก ากับดูแล  ตรวจสอบ  การออกใบส าคัญ  เอกสารต่าง ๆ  ทะเบียนบัญชีต่าง ๆ  
ในฝ่ายที่รับผิดชอบ  ให้ถูกต้องและให้เป็นไปตามระเบียบ  มติ  และค าส่ังของสหกรณ ์
    (9) รับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ  ในฝ่ายของสหกรณ์ 
     (10) ควบคุม  ดูแล  การเก็บรักษาเงินสดของฝ่ายที่รับผิดชอบ  ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ  มติและค าส่ังของสหกรณ ์
     (11) เป็นผู้รับผิดชอบ  ประเมินผลพิจารณาความดีความชอบ  เสนอความดี
ความชอบ  ขั้นเงินเดือน  ของหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  หัวหน้าฝ่ายบัญชี
และการเงิน  เจ้าหน้าที่การเงิน  เจ้าหน้าที่บัญชี  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างตามแผนกที่
รับผิดชอบ  และประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ  ในการดูแลยามรักษาความ
ปลอดภัย  ณ  ส านักงานสหกรณ ์
     (12)  ด าเนินการประชุมเจ้าหน้าที่  และลูกจ้างที่รับผิดชอบ  อย่างน้อย  เดือนละ  
1  ครั้ง  และเข้าร่วมประชุมชี้แจงในการประชุมขอคณะอนุกรรมการต่าง ๆ  ที่
เก่ียวข้อง และประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
    (13)  ในกรณีไม่มีผู้จัดการ   ให้ผู้ช่วยผู้จัดการ ท าหน้าที่ผู้จัดการ 
   (14) ในกรณีที่ผู้จัดการไม่อยู่  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ผู้ช่วยผู้จัดการ เป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ 
   (15) ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างของผู้น าที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
   (16) ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ  หรือคณะกรรมการอื่นของ
สหกรณ์  หรือผู้จัดการมอบหมาย หรือตามที่ควรกระท า  เพื่อให้กิจการในหน้าที่ของ
ตนลุล่วงไปด้วยดี 

      (6) จัดท าสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ รวมทั้งก าหนดอ านาจ
หน้าที่และวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างให้เป็นไปโดยถูกต้อง
เรียบร้อย  ให้ถูกต้องและให้เป็นไปตามระเบียบ  มติ  และค าส่ังของสหกรณ์ 
       (7) ก ากับดูแล  ตรวจสอบ  การออกใบส าคัญ  เอกสารต่าง ๆ  ทะเบียน
บัญชีต่าง ๆ ให้ถูกต้องและให้เป็นไปตามระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 
       (8) รับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
       (9) ควบคุม  ดูแล  การเก็บรักษาเงินสด  ให้เป็นไปตามระเบียบ  มติและ
ค าส่ังของสหกรณ ์
      (10) เป็นผู้รับผิดชอบ  สรุปผลการประเมินพิจารณาความดีความชอบ  
เจ้าหน้าที ่และลูกจ้างสหกรณ์  เสนอผู้จัดการ  ประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ  
ในการดูแลยามรักษาความปลอดภัย  ณ  ส านักงานสหกรณ ์
      (11) ควบคุม  ก ากับ  การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์
ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว ้
      (12) ด าเนินการประชุม หัวหน้าฝ่าย  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างสหกรณ์ อย่าง
น้อย  เดือนละ  1  ครั้ ง   และเข้าร่วมประชุมชี้แจงในการประชุมขอ ง
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง และประชมุคณะกรรมการด าเนินการ 
ในกรณีไม่มีผู้จัดการ  ให้ผู้ช่วยผู้จัดการท าหน้าท่ีผู้จัดการ 
      (13) ในกรณีไม่มีผู้จัดการ  ให้ผู้ช่วยผู้จัดการท าหน้าท่ีผู้จัดการ 
      (14) ในกรณีที่ผู้จัดการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ผู้ช่วยผู้จัดการ 
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ 
      (15 )  ป ฏิบั ติ ง าน เป็ นแบบอ ย่า งที่ ดี เ ป็นตั วอ ย่ า งของผู้ น าที่ ดี ต่ อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
      (16) ปฏิบัติการอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ  หรือคณะกรรมการ
อื่นของสหกรณ์  หรือผู้จัดการมอบหมาย หรือตามท่ีควรกระท า  เพื่อให้กิจการใน
หน้าท่ีของตนลุล่วงไปด้วยดี 
 
 

เพื่อการบริหารงานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
สหกรณ ์



 

 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
ข้อ  6  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการและธุรกิจ  1  อัตรา   
มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
    (1) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย  ในกรณีไม่มีผู้จัดการ
หรือตามที่ผู้จัดการมอบหมาย 
    (2) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการด าเนินการหรือผู้จัดการมอบหมาย 
    (3) เป็นผู้บังคับบัญชา  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายการตลาด , 
เจ้าหน้าที่ธุรการ , เจ้าหน้าที่ให้บริการ , เจ้าหน้าที่แปรรูปผลิตภัณฑ์  และประเมินผล
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าส่ังของสหกรณ ์
   (4 )  รับผิดชอบอ านาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบงานที่  ตามข้อ  6 (3 )   
ให้เป็นไปตามระเบียบ  มติ  และค าส่ังของสหกรณ ์
   (5) ให้เสนอปัญหางาน  หรือรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่  ตามแบบบันทึกข้อความ
ต่อผู้จัดการอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง  หรือในกรณีมีปัญหางานเร่งด่วนที่อาจท าให้
เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ให้รับรายงานต่อผู้จัดการ  หรือคณะกรรมการทันที 
   (6) ดูแลที่ดิน  ส านักงาน  อาคาร  อุปกรณ์  ข้อมูลในอุปกรณ์สารสนเทศ  และ
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  และทรัพย์สินอื่น ๆ  ภายในส านักงานสหกรณ ์
   (7) น าเสนอ  พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที ่
และลูกจ้างของสหกรณ์ในฝ่ายที่รับผิดชอบ  รวมทั้งก าหนดหน้าที่และวิธีการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย  ให้ถูกต้องและให้เป็นไปตาม
ระเบียบ  มติ  และค าส่ังของสหกรณ ์
   (8) ก ากับดูแล  ตรวจสอบ  การออกใบส าคัญ  เอกสารต่าง ๆ  ทะเบียนบัญชีต่าง ๆ  
ในฝ่ายที่รับผิดชอบ  ให้ถูกต้องและให้เป็นไปตามระเบียบ  มติ  และค าส่ังของสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 

        
        

เพื่อการบริหารงานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
สหกรณ ์



 

 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
    (9) เป็นผู้รับผิดชอบ  ประเมินผลพิจารณาความดีความชอบ  เสนอความดี
ความชอบ  ขั้นเงินเดือน  ของหัวหน้าฝ่ายการตลาด  เจ้าหน้าที่การตลาด  เจ้าหน้าที่
ธุรการ  เจ้าหน้าที่ให้บริการ  เจ้าหน้าท่ีแปรรูปผลิตภัณฑ์  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างตาม
แผนกที่รับผิดชอบ  และประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ  ในการดูแลยามรักษาความ
ปลอดภัย  ณ  ส านักงานสหกรณ์ 
    (10) รับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ  ในฝ่ายของสหกรณ์ 
    (11) ควบคุม  ดูแล  การเก็บรักษาเงินสดของฝ่ายที่รับผิดชอบ  ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ  มติและค าสั่งของสหกรณ์ 
   (12) ควบคุม  ก ากับ  การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ในฝ่ายให้
เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 
   (13)  ให้มีอ านาจในการก าหนดราคาซื้อ – ขาย  ผลผลิตทางการเกษตร  ผลิตภัณฑ์
ของสหกรณ์  สินค้าร่วมกับผู้จัดการ  และกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 
   (14) ด าเนินการประชุมเจ้าหน้าท่ี  และลูกจ้างที่รับผิดชอบ  อย่างน้อย  เดือนละ  1  
ครั้ง  และเข้าร่วมประชุมชี้แจงในการประชุมของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
และประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
   (15) ในกรณีไม่มีผู้จัดการ   ให้ผู้ช่วยผู้จัดการ ท าหน้าที่ผู้จัดการ 
   (16) ในกรณีที่ผู้จัดการไม่อยู่  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ผู้ช่วยผู้จัดการ เป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ 
  (17) ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างของผู้น าที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
  (18) ปฏิบัติการอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ  หรือคณะกรรมการอื่นของ
สหกรณ์  หรือผู้จดัการมอบหมาย หรือตามท่ีควรกระท า  เพื่อให้กิจการในหน้าที่ของ
ตนลุล่วงไปด้วยดี 

 เพื่อการบริหารงานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
สหกรณ ์

 มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์แก้ไขระเบียบสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ว่าด้วยอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ี สหกรณ์  
พ.ศ. 2562 ( หมวดท่ี 1 ผู้ช่วยผู้จัดการ ) ตามตารางท่ีน าเสนอ 
 



 

 

 6.10 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ปรับเลื่อนขั้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ 
นายธีรพงษ์ เสียงล้ า  ต าแหน่ง ประธานกรรมการ ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมเรื่องเสนอ

เพ่ือพิจารณาเห็นชอบให้ปรับเลื่อนขั้นเงินเดือนเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างสหกรณ์  อาศัยความในระเบียบสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 
ว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีและข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน พ.ศ.2562 หมวด 2 อัตราเงินเดือนและค่าจ้าง ข้อ 8 ให้ก าหนดอัตราเงินเดือน
และค่าจ้างของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างไว้ โดยจัดท าเป็นบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ ท้ังนี้อัตราค่าจ้างขั้ นต่ าให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานก าหนดและสอดคล้องกับปริมาณธุรกิจและฐานะของสหกรณ์ (ต้องอยู่ภายใต้ ม.90 พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ห้าม
ก าหนดน้อยกว่าอัตราจ้างขั้นต่ า และอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ) และ ระเบียบสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ว่าด้วย
เจ้าหน้าท่ีและข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน พ.ศ.2562 หมวด 6 การเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง นั้น  ท้ังนี้สหกรณ์ได้มอบหมายให้
หัวหน้าฝ่ายได้ด าเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของผลส าเร็จและผลสัมฤทธิ์ของ
งานตามท่ีสหกรณ์ได้ก าหนดไว้ ตามหลักฐานไว้ชัดเจน ดังนั้นเพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ให้งานมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลตลอดไป  
  จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติ ดังนี้  
 1.ท่ีประชุมลงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับเลื่อนขั้นเงินเดือนเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างสหกรณ์ จ านวน 18 ราย  เพื่อเป็นขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ให้งานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตลอดไป ท้ังนี้ต้องอยู่ในวงเงินงบประมาณส าหรับ
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี ตามระเบียบของสหกรณ์ฯ ท้ังนี้ให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป  จึงขอปรับเลื่อนขั้น
เงินเดือนเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ให้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนและค่าจ้างตามบัญชีเงินเดือน
ตามบัญชีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
เงินเดือน 
(ปัจจุบัน ) 

เงินท่ีปรับ  ให้ได้รับ
เงินเดือน  

 
ขั้น 0.5 ขั้น 1 ขั้น 

1 นายจักรกริช      ทิพนัส ผู้จัดการ  39,110   1,830 40,940 20.5 

2 นางสาวธารทิพย์  รอบรู้ ผู้ช่วยผู้จัดการ 38,460  790  39,250 25 

3 น.ส.มนัสนันท์     มะอาจเลิศ ผู้ช่วยผู้จัดการ  18,130   800 18,930 8 

4 นางจิตรกัญญา   แสงบุญ หัวหน้าบัญช/ีการเงิน 34,540  780  35,320 22.5 

5 นายเสมอ         อาจหาญ หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 32,330   1,430 33,760 21.5 

6 น.ส.วีรชนา      เสียงล้ า หัวหน้าฝ่ายการตลาด 16,990   730 17,720 6.5 

7 น.ส.จันทนา      คนขยัน เจ้าหน้าท่ีบัญชี 18,840  810 19,650 12 

8 น.ส.รุ้งลาวัลย์    นามบุตร เจ้าหน้าท่ีการเงิน 14,070 300  14,370 4.5 

9 น.ส.มาลาศรี     วังคะฮาต เจ้าหน้าท่ีฌาปนกิจ 19,250 400  19,650 12 

10 นายวระเทพ       บรรจง ลูกจ้างขับรถ 23,500 390  23,890 26.5 

11 นายพูลศักดิ์        บรรจง นักการภารโรง 24,270 390  24,660 27.5 

12 นางนวลอนงค์   แก้วดี เจ้าหน้าท่ีสินเชื่อ 21,700 410  22,110 15 

13 นายจักรพงษ์    รัชอินทร์ เจ้าหน้าท่ีสินเชื่อ 16,590 360  16,950 8.5 

14 นายอรุณแสง   รูปคม เจ้าหน้าท่ีสินเชื่อ 18,450  800 19,250 11.5 

15 นางนารี         คนคล่อง เจ้าหน้าท่ีการเงินฝ่ายตลาด 19,650 410  20,060 12.5 



 

 

16 นายประชา      ศรีสาพันธ ์ เจ้าหน้าท่ีการตลาด 15,000 320  15,320 6 

17 นางรจนา        ผิวข า เจ้าหน้าท่ีการตลาด 16,280 310  16,590 8 

18 นายฉัตรชัย     พยอม ลูกจ้างขับรถบรรทุก 16,630 300  16,930 16 

รวม 403,790 5,160 6,400 415,350  

   2. ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ด าการเบิกจ่ายเงินตกเบิก ตามรายละเอียดบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างสหกรณ์
การเกษตรค าชะอี จ ากัด ท่ีแนบมาพร้อมนี้ โดยมีรายละเอียดเงินตกเบิก จ านวน 18 ราย ดังนี้ 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
เงินเดือน 
(ปัจจุบัน ) 

เงินท่ีปรับ  ตกเบิก 
(บาท)  0.5 ขั้น 1 ขั้น 

1 นายจักรกริช      ทิพนัส ผู้จัดการ  39,110   1,830 1,830 

2 นางสาวธารทิพย์  รอบรู้ ผู้ช่วยผู้จัดการ 38,460  790  790 

3 น.ส.มนัสนันท์     มะอาจเลิศ ผู้ช่วยผู้จัดการ  18,130   800 800 

4 นางจิตรกัญญา   แสงบุญ หัวหน้าบัญช/ีการเงิน 34,540  780  780 

5 นายเสมอ         อาจหาญ หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 32,330   1,430 1,430 

6 น.ส.วีรชนา      เสียงล้ า หัวหน้าฝ่ายการตลาด 16,990   730 730 

7 น.ส.จันทนา      คนขยัน เจ้าหน้าท่ีบัญชี 18,840  810 810 

8 น.ส.รุ้งลาวัลย์    นามบุตร เจ้าหน้าท่ีการเงิน 14,070 300  300 

9 น.ส.มาลาศรี     วังคะฮาต เจ้าหน้าท่ีฌาปนกิจ 19,250 400  400 

10 นายวระเทพ       บรรจง ลูกจ้างขับรถ 23,500 390  390 

11 นายพูลศักดิ์        บรรจง นักการภารโรง 24,270 390  390 

12 นางนวลอนงค์   แก้วดี เจ้าหน้าท่ีสินเชื่อ 21,700 410  410 

13 นายจักรพงษ์    รัชอินทร์ เจ้าหน้าท่ีสินเชื่อ 16,590 360  360 

14 นายอรุณแสง   รูปคม เจ้าหน้าท่ีสินเชื่อ 18,450  800 800 

15 นางนารี         คนคล่อง เจ้าหน้าท่ีการเงินฝ่ายตลาด 19,650 410  410 

16 นายประชา      ศรีสาพันธ ์ เจ้าหน้าท่ีการตลาด 15,000 320  320 

17 นางรจนา        ผิวข า เจ้าหน้าท่ีการตลาด 16,280 310  310 

18 นายฉัตรชัย     พยอม ลูกจ้างขับรถบรรทุก 16,630 300  300 

รวม 403,790 5,160 6,400 11,560 

 
   

 

 



 

 

๖.11 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาก าหนดอัตราค่าตอบแทนคนขับรถอัดฟาง  
  นายจักรกริช  ทิพนัส  ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุม
เพ่ือพิจารณาก าหนดอัตราค่าตอบแทนคนขับรถอัดฟาง    

มติที่ประชุม ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ก าหนดอัตราค่าตอบแทนคนขับรถอัดฟาง ก้อนละ 2.5 บาท  
 
  6.12 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาล  
  นายจักรกริช  ทิพนัส  ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุม
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาล ตามท่ีส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารได้ก าหนดให้สหกรณ์ในจังหวัด
มุกดาหารเข้าร่วมหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาล 
ในสหกรณ์ จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา  
  มติที่ประชุม ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาล ประกอบด้วย  
  1. นายสอนแก้ว   รัชอินทร์  รองประธานกรรมการ  เป็น ประธานคณะท างาน   
  2. นางอุทิสา   สุระเสียง  รองประธานกรรมการ เป็น คณะท างาน  
  3. นางเพียรใจ   ศรีหาจักร  เหรัญญิก   เป็น คณะท างาน  
  4. นายเจษฎาภรณ์  มูลมั่ง   เลขานุการ   เป็น คณะท างาน  
  5. นายใคร่    ยืนย่ัง   กรรมการ  เป็น คณะท างาน  
  ให้มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้  
  1. ท าการศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เพื่อน าไปแนะน า ส่งเสริม ก ากับให้ทุกส่วนงานมีการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  
  2. อ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าท่ี คณะบุคคลท่ีเข้าด าเนินการประเมินสหกรณ์  
  3. ร่วมประเมินสหกรณ์ตามเกณฑ์การประเมินฯ พร้อมกับเจ้าหน้าท่ีของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อรับทราบสภาพการ
ปฏิบัติงาน และน าไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น  
  4. งานอื่น ท่ีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์มอบหมาย  

  6.13 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณามอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
 นายจักรกริช  ทิพนัส  ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุม
เพื่อพิจารณามอบหมายหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารกิจการ
สหกรณ์เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบ สร้างการมีส่วนร่วม มีการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า ประหยัด มีมาตรฐาน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม  จึ ง เ ห็ น ส ม ค ว ร
มอบหมายหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปราย
และพิจารณา  
  มติที่ประชุม ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์มอบหมายหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วย 
ธรรมาภิบาล ดังนี้  
  หลักท่ี 1 หลักประสิทธิผล  
  หลักท่ี 2 หลักประสิทธิภาพ   
  หลักท่ี 3 หลักการตอบสนอง  
  หลักท่ี 4 หลักภาระรับผิดชอบ  
  หลักท่ี 5 หลักความโปร่งใส   
  ผู้รับผิดชอบ นางสาวมนัสนันท์ มะอาจเลิศ ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ  
  มอบหมายให้   
  1.นางอุทิศา     สุระเสียง  คณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาล   
  2.นายเจษฎาภรณ์     มูลมั่ง      คณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาล   



 

 

    เป็นผู้ควบคุม ก ากับ ดูแล เพื่อให้การด าเนินดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล   

  หลักท่ี 6 หลักการมีส่วนร่วม   
  หลักท่ี 7 หลักการมอบอ านาจ  
  หลักท่ี 8 หลักนิติธรรม  
  หลักท่ี 9 หลักความเสมอภาค  
  ผู้รับผิดชอบ นางสาวธารทิพย์   รอบรู ้    ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ  
  มอบหมายให้   
  1. นายใคร่      ยืนย่ัง     คณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาล  
  2. นางเพียรใจ     ศรีหาจักร     คณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาล   
  เป็นผู้ควบคุม ก ากับ ดูแล เพื่อให้การด าเนินดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ 
 ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล    

เมื่อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ประธานในท่ีประชุมได้ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
และกล่าวปิดประชุม     

         ปิดประชุม เวลา 16.00  น. 

   ลงชื่อ   ประธานในท่ีประชุม 
    (นายธีรพงษ์  เสียงล้ า)  
      
   ลงชื่อ  เลขานุการ 
    ( นายเจษฎาภรณ์  มูลมั่ง )  
      
ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ  ผู้จดบันทึกรายงาน 
 ( นายจักรกริช  ทิพนัส  )   ( นางสาวสุรีรัตน์  เสียงล้ า )  
     



 

 

 


