
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 

ชุดที่ 46  ครั้งที่ 4 วันจนัทร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562   
ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 

 
คณะกรรมการทั้งชุด 15 คน เข้าร่วมประชุม 11  คน 
คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

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

10 นายวรศาสตร์ สุวรรณไตรย์ กรรมการ วรศาสตร์ สุวรรณไตรย์ 
11 นายถาวร จันนามิตร กรรมการ ถาวร จันนามิตร 

 
คณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางอุทิศา สุระเสียง รองประธานกรรมการ ลากิจ 
2 นางค ารัต มาตจ ารัส กรรมการ ลากิจ 
3 นายแหล่ โคตรพันธ์ กรรมการ ลากิจ 
4 นายเป้ียน คล่องแคล่ว 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 นายเสมอ อาจหาญ หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ เสมอ อาจหาญ 
6 นางสาววีรชนา เสียงล้ า หัวหน้าฝ่ายการตลาด วีรชนา เสียงล้ า 
7 นางสาวสุรีรัตน์ เสียงล้ า เจ้าหน้าท่ีธุรการ สุรีรัตน์ เสียงล้ า 
8 นายพัฒน์ โภคสวัสดิ์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ พัฒน์ โภคสวัสดิ์ 

 
 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
                      เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม นายธีรพงษ์ เสียงล้ า ต าแหน่ง ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุมได้
กล่าวเปิดการประชุมและได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้  
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ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ต าแหน่ง ประธานกรรมการ ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมด าเนินการแจ้ง ให้ท่ีประชุมทราบ 
ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด สาขาหนองเอี่ยน ซึ่งยังมีสมาชิกสหกรณ์ ฯ / เกษตรกรท่ัวไปน าข้าวมาขายให้แก่สหกรณ์ ฯ 
ดังนั้น สหกรณ์ ฯ จึงเปิดรับซื้อข้าวเป็นปกติ 

นายจักรกริช  ทิพนัส  ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์  ขออนุญาตที่ประชุมคณะกรรมด าเนินการแจ้งใหท่ี้ประชุมทราบเพื่อ
ขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับเร่ือง คอกโคปล่อยลาน 

ที่ประชุม    รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว    
   นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ต าแหน่ง ประธานกรรมการ ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมด าเนินการเสนอเรื่องรับรองรายงาน
การประชุม ชุดท่ี 46  ครั้งท่ี 3  วันอังคาร ท่ี 12  พฤศจิกายน 2562 ขอให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบอ่านให้เข้าใจ ทักท้วงข้อความ
หรือมติท่ีไม่เป็นไปตามท่ีได้พูดคุยกัน จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา และยกมือเพื่อลงเสียงประชามติเป็นเอก
ฉันท์  

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม ชุดท่ี 46  ครั้งท่ี 3  วันอังคาร  
ท่ี 12  พฤศจิกายน 2562 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
   3.1 เร่ืองการแต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาล 
  นายธีรพงษ์  เสียงล้ า  ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ  ขออนุญาตที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุม
เพ่ือทราบการแต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาล 
  ตามท่ีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารได้มีหนังสือส่งมายังสหกรณ์ ฯ เพื่อให้สหกรณ์ ฯ ด าเนินการจัดท าระบบธรรมาภิบาล 
สหกรณ์สีขาว เพื่อความโปร่งใสในการท างาน ดังนั้น จึงมีค าสั่ง ท่ี 37/2562 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังค้บสหกรณ์การเกษตร 
ค าชะอี จ ากัด พ.ศ.2560 หมวด 8 ข้อ 74 อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าท่ีด าเนิน
กิจการท้ังปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและค าสั่งของสหกรณ์ กับท้ังในทางอันจะท าให้เกิดความจ าเริญ
แก่สหกรณ์ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ชุดท่ี 46 ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 
2562 จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ ประกอบด้วย 
  1.นายสอนแก้ว  รัชอินทร ์   รองประธานกรรมการ เป็น ประธานคณะท างาน 
  2.นางอุทิศา  สุรเสียง    รองประธานกรรมการ เป็น คณะท างาน 
  3.นางเพียรใจ  ศรีหาจักร   เหรัญญิก  เป็น คณะท างาน 
  4.นายเจษฎาภรณ ์ มูลมั่ง     เลขานุการ  เป็น คณะท างาน 
  5.นายใคร่  ยืนย่ัง     กรรมการ  เป็น คณะท างาน 
  ให้มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี ้
  1.ท าการศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เพื่อน าไปแนะน า ส่งเสริม ก ากับให้ทุกส่วนงาน
มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  2.อ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าท่ี คณะบุคคลท่ีเข้าด าเนินการประเมินสหกรณ์ 
  3.ร่วมประเมินสหกรณ์ตามเกณฑ์การประเมินฯ พร้อมกับเจ้าหน้าท่ีของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อรับทราบสภาพการ
ปฏิบัติงาน และน าไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น 
  4.งานอื่น ท่ีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์มองหมาย 
 

3.2 เรื่องการมอบหมายหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล  จึงมีค าสั่ง  
ท่ี 38/2562 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังค้บสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด พ.ศ.2560 หมวด 8 ข้อ 74 อ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าท่ีด าเนินกิจการท้ังปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติและค าสั่งของสหกรณ์ กับท้ังในทางอันจะท าให้เกิดความจ าเริญแก่สหกรณ์ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการด า เนินการ
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สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ชุดท่ี 46 ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือให้การบริหารกิจการสหกรณ์เป็นไปด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบ สร้างการมีส่วนร่วม มีการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เกิดความ
คุ้มค่า ประหยัด มีมาตรฐาน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาว
ด้วยธรรมาภิบาล จึงมอบหมายหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ดังนี้ 

หลักท่ี 1 หลักประสิทธิผล   หลักท่ี 4 หลักภาระรับผิดชอบ 
หลักท่ี 2 หลักประสิทธิภาพ   หลักท่ี 5 หลักความโปร่งใส 
หลักท่ี 3 หลักการตอบสนอง 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวมนัสนันท์  มะอาจเลิศ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ 
มอบหมายให้  
1.นางอุทิศา    สุรเสียง  คณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาล 
2.นายเจษฎาภรณ์   มูลมั่ง  คณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาล 
เป็นผู้ควบคุม ก ากับ ดูแล เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์

การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 

หลักท่ี 6 หลักการมีส่วนร่วม  หลักท่ี 8 หลักนิติธรรม 
หลักท่ี 7 หลักการมอบอ านาจ  หลักท่ี 9 หลักความเสมอภาค 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวธารทิพย์  รอบรู้  ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ 
มอบหมายให้  
1.นายใคร่  ยืนย่ัง  คณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาล 
2.นางเพียรใจ  ศรีหาจักร คณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาล 
เป็นผู้ควบคุม ก ากับ ดูแล เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์

การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองข้อเสนอแนะจากหน่วยงานผู้เข้าร่วมประชุม 
             4.1 ที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  
   - ไม่มี – 

4.2 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาค าชะอี 
               -ไม่มี- 

4.3 สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 
  นายพัฒน์  โภคสวัสดิ์  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อ
ท่ีประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้  
  ให้สหกรณ์ ฯ ด าเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบบัญชรสหกรณ์มุกดาหาร และให้จัดท าเอกสารประกอบให้
ชัดเจนมากขึ้น เพ่ือง่ายแก่การตรวจสอบเอกสาร 
  ที่ประชุม   รับทราบ 

4.4 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  
  - ไม่มี – 

 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อทราบ 

 5.1 เร่ืองรายงานเงินสดรับ-จ่าย ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562   
นายจักรกริช  ทิพนัส  ต าแหน่ง  ผู้จัดการสหกรณ์  ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมให้

ทราบรายงานเงินสดรับ-จ่าย ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562  



4 

 

 

จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา 
ที่ประชุม   ทราบ และลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานเงินสดรับ-จ่าย ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562   

5.2 เร่ืองรายงานงบทดลอง  
  นายจักรกริช  ทิพนัส  ต าแหน่ง  ผู้จัดการสหกรณ์  ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ี
ประชุมเพ่ือทราบรายงานงบทดลอง ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562  

จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา 
ที่ประชุม    รับทราบ และลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานงบทดลอง ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562  
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5.3 เร่ืองรายงานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 

รายงานการตรวจสอบกจิการ 
สหกรณ์การเกษตรค าชะอี  จ ากัด 
ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 

เรียน คณะกรรมการด าเนินการ 
 ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562  ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์การเกษตรค าชะอี  จ ากัด  ส าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562  ข้าพเจ้าได้เข้าตรวจสอบกิจการ ในวันที่ 
6 ธันวาคม 2562 จึงขอเสนอผลการตรวจสอบด้านการเงินและด้านบัญชี โดยสรุปดังนี้ 
  ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไข ดังนี้ 

1.ค่าถ่ายเอกสาร 240 บาท มีแต่ชื่อผู้เบิก แต่ไม่มีใบเสร็จรับเงินร้านค้า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีใบเสร็จรับเงินแนบ 
2.ยืมเงินทดรอง มีแต่ใบเบิกเงิน ไม่มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 30,000 บาท เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 

2562 
ข้อเสนอแนะ 
ต้องมีเอกสารใบเสร็จรับเงินรายละเอียด ใบการซื้อร้านค้าที่ซื้อแนบมาด้วย 
3.เรียนถามเรื่องขายเวชภัณฑ์ในใบส าคัญ ตัวเลขได้ 670 บาท ใบขายตัวเลข 620 บาท 
ข้อเสนอแนะ 
ควรลงรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินด้วย 
4.เรื่องเครื่องสูบน้ าสหกรณ์ฯ ของต าบลเหล่าสร้างถ่อ ยืมไปใช้ แจ้งให้ทราบว่า นายเสมอ อาจหาญ ได้มารับ

คืนไป เมื่อ 2 ปีที่แล้ว 
5.ใบเสร็จน้ ามันไม่ลงรายละเอียด ที่อยู่บ้านเลขที่  
ข้อเสนอแนะ 
ควรลงรายละเอียดด้วย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม ทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุญรัก  คล่องแคล่ว ปราศรัย มูลมั่ง สมอนนท์  คนเพียร 
( นายบุญรัก  คล่องแคล่ว ) ( นางปราศรัย มูลมั่ง ) ( นายสมอนนท์  คนเพียร ) 
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5.4 โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา ปีการผลิต 2562/63 
นายจักรกริช  ทิพนัส  ต าแหน่ง  ผู้จัดการสหกรณ์  ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ี

ประชุมเพื่อทราบโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา ปีการผลิต 2562/63 หลังจากท่ีสหกรณ์ ฯ 
ได้ประชาสัมพันธ์เปิดรับเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา ปีการผลิต 
2562/63 มีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 10 ราย รวม 24 ไร่ ซึ่งมีปรากฏว่าจ านวนไร่ท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ ของ
เกษตรกรไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของทางโครงการ ฯ ทางบริษัท ซีพี จึงขอให้ส ารวจความต้องการของเกษตรกรเพ่ิมขึ้นอีกในปีถัดไป 

 ที่ประชุม   รับทราบ 

5.5 การส่งโคขุนของสหกรณ์ฯ จ าหน่าย 
นายจักรกริช  ทิพนัส  ต าแหน่ง  ผู้จัดการสหกรณ์  ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ี

ประชุมเพื่อทราบการส่งโคขุนของสหกรณ์ฯ จ าหน่าย ตามท่ีขออนุมัติเพื่อจ าหน่ายโคขุนให้สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จ ากัด  
สาขาปศุสัตว์ มีจ านวน 2 ตัว ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ที่ น้ าหนัก/กิโลกรัม เกรด 
ตัวที่ 1 714 กิโลกรัม 3.25 
ตัวที่ 2 622 กิโลกรัม 3 

 
ที่ประชุม   รับทราบ 

5.6 เร่ืองรายงานธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
            5.6.1 รายการปริมาณการรับซื้อข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/63 
  นายจักรกริช  ทิพนัส  ต าแหน่ง  ผู้จัดการสหกรณ์  ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

แจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อทราบรายการปริมาณการรับซื้อข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/63 ตั้งแต่วันท่ี 4 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 
2562 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ชนิด น้ าหนัก / ตัน จ านวนเงิน / บาท 
ข้าวมะลิสด 688 8,554,764.72 
ข้าวมะลิแห้ง 207 2,955,692.02 
ข้าว กข.6 39 594,026.10 

ที่ประชุม   รับทราบ  

5.6.2 รายงานข้าวท่ีส่งจ าหน่ายมีปัญหา 
นายจักรกริช  ทิพนัส  ต าแหน่ง  ผู้จัดการสหกรณ์  ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

แจ้งต่อท่ีประชุมเพ่ือทราบรายงานข้าวท่ีส่งจ าหน่ายมีปัญหา ดังนี้ 
เนื่องจากโรงสีเอมออนได้ขอซื้อข้าวเปลือกชนิด กข.6 กับทางสหกรณ์ ฯ ซึ่งพบปัญหา คือ สีเมล็ดข้าวดูแล้ว

พบว่า เมล็ดข้าวท่ีสีเป็นสีเหลือง โรงสีจึงขอน าส่งข้าวส่วนท่ีมีปัญหากลับคืนให้แก่สหกรณ์ มีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 1,000 บาท คือค่าขนส่ง 
ต่อมาสหกรณ์ ฯ น าข้าวท่ีโรงสีเอมออนส่งกลับ ไปขายให้แก่โรงสีสมบูรณ์ ซึ่งทางโรงสีรับซื้อในราคา 14.50 บาท ทางสหกรณ์ ฯ ไม่ได้
ขาดทุนแต่อย่างใด 

ที่ประชุม   รับทราบ และให้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาท่ีพบในปีถัดไป 
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5.7 เร่ืองรายงานธุรกิจให้บริการ 
นายจักรกริช  ทิพนัส  ต าแหน่ง  ผู้จัดการสหกรณ์  ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ี

ประชุมเพ่ือทราบรายงานธุรกิจให้บริการ ดังนี้ 
- รายได้ค่าบริการรถเกี่ยวนวดข้าว 330350 บาท 
- เนื้อท่ีให้บริการ 599 ไร่ 
- ขอใช้บริการ 97 ราย  เบ่งเป็น 
  -  สมาชิกสหกรณ์   56 ราย 
  -  บุคคลภายนอก  41 ราย 
ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

6.1 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติสมาชิกเข้าใหม่ 
นายเจษฏาภรณ์  มูลมั่ง  ต าแหน่ง เลขานุการ  ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อ

พิจารณาสมาชิกเข้าใหม่ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามท่ีเสนอสมาชิกเข้าใหม่ รวมท้ังสิ้น 2 รายประกอบด้วย 
   1. สมาชิกสามัญ  จ านวน   2  ราย  
   2. สมาชิกสมทบ   จ านวน  -   ราย   
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6.2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติสมาชิกลาออกและจ าหน่ายจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์  
นายเจษฏาภรณ์  มูลมั่ง  ต าแหน่ง เลขานุการ  ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อ

พิจารณาสมาชิกลาออก จ านวน  4  รายและจ าหน่ายจากการสมาชิก จ านวน 2 ราย  ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ ประชุม   ท่ีประชุมพิ จารณาแล้ วลงมติ เป็ น เอกฉั น ท์อนุมั ติ ต าม ท่ี เสนอสมาชิ กลาออก  จ านวน  4 ราย  

และจ าหน่ายจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ จ านวน 2 ราย รวมท้ังสิ้น  6 ราย 
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6.3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติสมาชิกขอกู้เงินเกิน 100,000 บาท  
นายเจษฏาภรณ์  มูลมั่ง  ต าแหน่ง เลขานุการ  ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุม เพ่ือพิจารณาสมาชิกขอกู้เงินเกิน 100,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้สมาชิกกู้ตามท่ีเสนอมา  รวมท้ังสิน้  4  ราย 
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6.4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาตัดค่าสูญระเหยน้ ามันเชื้อเพลิง 0.5 % ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2562  
 นายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาตัดค่าสูญระเหยน้ ามันเชื้อเพลิง  
0.5 % น้ ามันเชื้อเพลิงท่ีเราน ามาจ าหน่าย ได้แก่ เบนซิน แก๊สโซฮอล์ กรมสรรพากรรับรองให้มีการตัดค่าสูญระเหยน้ ามันเชื้อเพลิงได้ 0.5 % ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2562   
ดังรายการต่อไปนี้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติดังนี ้ 

  1. ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ตัดค่าสูญระเหยน้ ามันเชื้อเพลิงได้ 0.5 % ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน จ านวน 11,589.01  บาท 
  2. ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ตัดค่าสูญระเหยน้ ามันเชื้อเพลิงได้ 0.5 % ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562 (เพ่ิม)  เป็นเงิน จ านวน  -  บาท 
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 6.5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอหนังสือรับรองการทดสอบระบบไฟฟ้าและการป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าและ
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขระบบไฟฟ้า ของสถานีประกอบกิจการน้ ามัน ตาม พรบ.ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 
 นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ต าแหน่ง ประธานกรรมการ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการขอหนังสือรับรองการทดสอบระบบไฟฟ้าและการป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าและค่าใช้จ่ายในการแก้ไขระบบไฟฟ้า 
ของสถานีประกอบกิจการน้ ามัน ตาม พรบ.ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 และอนุมัติค่าใช้จ่ายในการขอหนังสือรับรอง 

จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา 
 มติที่ประชุม  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ด าเนินการขอหนังสือรับรองการทดสอบระบบไฟฟ้าและการป้องกันอันตรายจาก
ฟ้าผ่าและค่าใช้จ่ายในการแก้ไขระบบไฟฟ้า ของสถานีประกอบกิจการน้ ามัน ตาม พรบ.ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 

 6.6 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการต่อประกันภัยของสหกรณ์ 
 นายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการต่อประกันภัยของสหกรณ์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ประกันอัคคีภัย 
 2. ประกันปั๊มน้ ามัน 
 3. ประกันรถยนต์ ประเภท 3 ทะเบียน 80-3871 มห และ 80-3880 มห 

จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา 
 มติที่ประชุม  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ด าเนินการต่อประกันภัยของสหกรณ์กับบริษัทพุทธธรรมประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน)  ให้ด าเนินการโดยด่วน 
 
 6.7 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนคนขับรถเกี่ยวนวดข้าวของสหกรณ์ 
 นายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อ
พิจารณาค่าตอบแทนคนขับรถเกี่ยวนวดข้าวของสหกรณ์ สืบเนื่องมาจากการมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 46 ครั้งท่ี 2 
วันท่ี 15 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ก าหนดอัตราค่าตอบแทนคนขับรถเกี่ยวนวดข้าว อัตราร้อยละ 20 % หลังจากหัก
ค่าใช้จ่าย จากรายงานรายได้ค่าบริการรถเกี่ยวนวดข้าว ซึ่งสหกรณ์ได้รับค่าบริการ จ านวน 330,350 บาท และมีค่าใช้จ่าย 
ประกอบด้วย 

1. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  77,430 บาท 
2. ค่าซ่อมแซมสินทรัพย์  22,635 บาท 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าท่ี  4,440  บาท 
4. ค่าตอบแทนการน าส่งเงิน 2,400  บาท 
ซึ่งหากสหกรณ์ค านวณค่าตอบแทนคนขับรถเกี่ยวนวดข้าว ตามอัตราเดิมคือร้อยละ 20 % หลักจากหักค่าใช้จ่าย ท าให้

ผลตอบแทนไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายคนงานประจ ารถเกี่ยวนวดข้าวและค่าตอบแทนคนขับ จึงขอให้คณะกรรมการได้พิจารณาก าหนด
อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวอีกครั้ง เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับรายได้ท่ีสหกรณ์ได้รับต่อไป 
 มติที่ประชุม  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ก าหนดอัตราค่าตอบแทนคนขับรถเกี่ยวนวดข้าว อัตราร้อยละ 30 % ของรายได้
ค่าบริการ  โดยไม่หักค่าใช้จ่ายอื่นใด 

๖.8 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาเปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด สาขาหนองเอี่ยน  
นายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อ

พิจารณาเปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด สาขาหนองเอี่ยน 
เนื่องจากสหกรณ์ ฯ ได้เปิดให้บริการอีกหนึ่งสาขา จึงขอเปิดบัญชีแยกเป็นของสาขาหนองเอี่ยน เพื่อการตรวจสอบทางบัญชีท่ี

ง่ายขึ้นและเพื่อให้แบ่งแยกบัญชีท่ีชัดเจน จึงขออนุมัติเปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด สาขาหนองเอี่ยน 
จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ด าเนินการเปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด สาขาหนองเอี่ยน 
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๖.9 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาแก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองการส่งใบส าคัญคูก่ารจ่ายเงิน พ.ศ.2562   
นายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อ

พิจารณาแก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองการส่งใบส าคัญคู่การจ่ายเงิน พ.ศ.2562  เนื่องจากผู้ตรวจสอบบัญชีมุกดาหารได้ทักท้วง
เกี่ยวกับระเบียบสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยเงินยืมทดรองการส่งใบส าคัญคู่การจ่ายเงิน พ.ศ.2562  โดยก าหนดรายละเอียดยังไม่ชัดเจน  เช่น ไม่
ก าหนดผู้มีสิทธิ์ยืมเงินทดรอง วัตถุประสงค์ของการยืม สัญญาเงินยืม ควรปรับปรุงระเบียบให้เป็นไปตามค าแนะน าของนายทะเบียน
สหกรณ์ เรื่อง การก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจ่ายขึ้นถือใช้ ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2559 

จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติ ดังนี้ 
1. ให้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยเงินยืมทดรองการส่งใบส าคัญคู่การจ่ายเงิน พ.ศ.2562  ให้เป็นไป

ตามค าแนะน าของผู้ตรวจสอบบัญชีมุกดาหาร โดยก าหนดรายละเอียดให้ชัดเจน  ก าหนดผู้มีสิทธิ์ยืมเงินทดรอง  แจ้งวัตถุประสงค์ของ
การยืมเงินทดรอง สัญญาเงินยืม และให้ยึดค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจ่าย
ขึ้นถือใช ้ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2559 

การก าหนดผู้มีสิทธิยืมเงินทดรองจ่ายและการก าหนดจ านวนเงินในการยืมเงินทดรองจ่ายในแต่ละสิทธิ 
1. กรรมการ  มีสิทธิยืมเงินทดรองได้ไม่เกิน 200,000 บาท  (สองแสนบาทถ้วน) 
2. ผู้จัดการสหกรณ์ มีสิทธิยืมเงินทดรองได้ไม่เกิน    100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
3. เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ มีสิทธิยืมเงินทดรองได้ไม่เกิน 50,000   บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
ผู้ยืมมีสิทธิยืมเงินทดรองจ่ายได้เท่าท่ีตนพึงจะมีสิทธิเบิกจ่ายได้ หากเกินกว่านี้ให้เสนอประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติแต่ต้อง

ไม่เกินวงเงิน  200,000  บาท (สองแสนบาทถ้วน) หากเกิน 200,000  ขึ้นไป  ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการด าเนินการเป็น
ผู้อนุมัติ 

2. โดยให้ถือใช้ระเบียบสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยเงินยืมทดรองการส่งใบส าคัญคู่การจ่ายเงิน พ.ศ.2562 ในวันถัดไปหลังจากท่ีมีมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  

๖.10 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาแก้ไขระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2562 
นายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อ

พิจารณาแก้ไขระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2562 
จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมลงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขความในระเบียบสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.

2562 ( หมวด 3 การจ่ายเงิน )  ข้อที่ 26 ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม หมายเหต ุ
ชื่อระเบียบ “ระเบียบสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ว่า
ด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2562                                    

หมวด 3 การจ่ายเงิน 
ข้อ  26.   การจ่ายเงินของสหกรณ์ให้กระท าดังต่อไปนี้ 
              26.1  การจ่ายเงินเป็นจ านวนไม่มากและ
ต้องจ่ายเป็นประจ าเช่น ค่าพาหนะค่าเบี้ยเลี้ยงของ
กรรมการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ค่าสื่อสาร ค่าขนส่ง
ค่าไฟฟ้าค่าน้ าประปาและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเป็นต้นให้
จ่ายจากเงินสดในมือ ก าหนดให้เก็บรักษาไว้ได้ ไม่เกิน  
100,000  บาท 
(หนึ่งแสนบาทบาทถ้วน ) 
 

ชื่อระเบียบ “ระเบียบสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 
ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2562 
                    หมวด 3 การจ่ายเงิน 
ข้อ  26.   การจ่ายเงินของสหกรณ์ให้กระท า
ดังต่อไปนี ้
     26.1  การจ่ายเงินเป็นจ านวนไม่มาก
และต้องจ่ายเป็นประจ าเช่นค่าพาหนะค่าเบี้ยเลี้ยง
ของกรรมการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ค่าสื่อสาร 
ค่ าขนส่ งค่ า ไฟฟ้าค่ าน้ าประปาและค่ าใช้ จ่ าย
เบ็ดเตล็ดเป็นต้นให้จ่ายจากเงินสดในมือ ก าหนดให้
เก็บรักษาไว้ได้ ดังนี้  
               26.1.1 สหกรณ์การเกษตรค าชะอี 
จ ากัด ส านักงานใหญ่ ก าหนดให้เก็บรักษาไว้ได้ไม่
เกิน 100,000 บาท ( หนึ่งแสนบาทถ้วน )  

เพื่อการบริหารงาน
ประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่
สหกรณ ์
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               26.1.2  สหกรณ์การเกษตรค าชะอี 
จ ากัด สาขาหนองเอี่ยน ก าหนดให้เก็บรักษาไว้ได้ไม่
เกิน 100,000 บาท ( หนึ่งแสนบาทถ้วน ) 
 

 
๖.11 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาเลี้ยงส่ง นายเสมอ  อาจหาญ  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 
นายจักรกริช  ทิพนัส  ต าแหน่งผู้จัดการ  ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อ

พิจารณาของบประมาณเลี้ยงส่ง นายเสมอ  อาจหาญ  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายสินเช่ือ 
จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ พร้อมกับจัดงานกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ปี 2563 

๖.12 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 
นายจักรกริช  ทิพนัส  ต าแหน่งผู้จัดการ  ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อ

พิจารณาหัวหน้าฝ่ายสินเช่ือ  เนื่องด้วย นายเสมอ  อาจหาญ  หัวหน้าฝ่ายสินเช่ือ  ได้ขอลาออก  จึงท าให้หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อว่างลง  จึง
ขอเสนอ  นางนวลอนงค์  แก้วดี  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าท่ีสินเชื่อ  เป็นหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ  จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณา 

จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
1. ให้ นางนวลอนงค์  แก้วดี ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ ตั้งแต่ วันท่ี 16 ธันวาคม 2562 
2. ให้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสินเช่ือ เป็นระยะเวลา 3 เดือน  
3. เมื่อทดลองปฏิบัติหน้าท่ีครบ 3 เดือนแล้ว ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์การเกษตรค าชะอี ชุดท่ี 46 มีหน้าท่ี

ประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป 

๖.13 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาซื้อแผ่นปูพื้นคอกโคขุน 
นายจักรกริช  ทิพนัส  ต าแหน่งผู้จัดการ  ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาอนุมัติซื้อแผ่นยางปู

พื้นคอกโค  เนื่องด้วยสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  ได้ท าสัญญาซื้อขายแผ่นยางปูพื้นคอกโคกับทางชุมนุมเครือข่ายโคเนื้อภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ ากัด  จ านวน  350  แผ่น ๆ ละ  1,500  บาท  525,000 บาท  สหกรณ์ฯ ได้ด าเนินการซื้อไปแล้ว  ๑๐๐  
แผ่น  เป็นเงิน  ๑๕๐,๐๐๐  บาท  ผ่านสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จ ากัด  ยังคงเหลือจ านวน  ๒๕๐  แผ่น  เป็นเงิน  ๓๗๕,๐๐๐  บาท  
จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาสั่งซื้อ 

จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา 
 มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์จัดซื้อแผ่นยางปูพื้นคอกโค  จ านวน  ๒๕๐  แผ่น  จ านวน  ๓๗๕,๐๐๐  
บาท  เพ่ือน ามาปูพื้นคอกโคขุนและจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้กับสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเล้ียงโคขุน  แผ่นละ  ๑,๖๐๐ บาท  
สมาชิกหรือบุคคลท่ัวไป จ าหน่ายแผ่นละ  ๑,๘๐๐  บาท 

6.14 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจ าปี 2563 

นายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อ
อนุมัติงบประมาณการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจ าปี 2563  

จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณท าบุญเลี้ยงพระเพลเนื่องในวันปีใหม่ ประจ าปี 

2563 จ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาท  และงานเกษียณอายุงานของ นายเสมอ  อาจหาญ ต าแหน่ง หัวหน้าสินเชื่อ เป็นจ านวนเงิน  
๒0,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน )  
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6.15 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติสินค้าขาดบัญชี 
นายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือ

อนุมัติสินค้าขาดบัญชี โคขุน  สายพันธุ์ซาโลเรย์  จ านวน  ๑  ตัว  เบอร์หู  ๖๑-๒๓๗๖  วัวเสียชีวิต เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2562 
จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพจิารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ตัดสินค้าขาดบัญชี โคขุนเสียชีวิต  จ านวน  ๑  ตัว   
 
 
 
6.16 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติติดตั้งกล้องวงจรปิดและถังดบัเพลิง  
นายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อ

อนุมัติกล้องวงจรปิดและถังดับเพลิง ติดตั้งบริเวณส านักงานสหกรณ์ ฯ สาขาหนองเอี่ยน เพ่ือเพิ่มความปลอดภัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
- ขออนุมัติซื้อกล้องวงจรปิด จ านวน 8 ตัว 
- ขออนุมัติติดตั้งถังดับเพลิง จ านวน 3 ถัง 

จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดและถังดับเพลิง เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ให้แก่สหกรณ์ ฯ สาขาหนองเอี่ยน ในยามจ าเป็น 
 
6.17 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินน าฝากธนาคารออมสิน สาขาค าชะอ ี
นายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมเพ่ือ

อนุมัติเงินน าฝากธนาคารออมสิน 
จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ด าเนินการฝากเงินกับทางธนาคารออมสิน สาขาค าชะอี 
จ านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
 
 6.18 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติขอต่อใบอนุญาตจ าหน่ายปัจจัยการผลิต      
 นายธีรพงษ์    เสียงล้ า  ประธานในท่ีประชุม ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมเสนอเพื่อพิจารณา
อนุมัติขอต่อใบอนุญาตจ าหน่ายปัจจัยการผลิต ซึ่งประกอบด้วย        
 1. ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธ์ควบคุม         
  2. ใบอนุญาตขายปุ๋ย           
  มติที่ ประชุม   ท่ีประชุมพิ จารณาแล้ วลงมติ เป็น เอกฉัน ท์อนุมั ติ ให้ ด า เนินการต่ อ ใบอนุญาตจ าหน่ ายปั จจั ย 
การผลิต โดยให้ นายแดนศักดิ์  ทิพนัส  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถ  เป็นผู้ด าเนินการขอ ต่อใบอนุญาตจ าหน่ายปัจจัยการผลิต 
แทนสหกรณ์ฯ 

ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองอื่นๆ 
  -ไม่มี- 

เมื่อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ประธานในท่ีประชุมได้ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และ
กล่าวปิดประชุม     

         ปิดประชุม เวลา 16.00  น. 

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