
  

กำหนดการประชุมใหญ่สามญัประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 
วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ณ อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 
--------------------------------------------------- 

      เวลา      

07.30 น.   ⮞ ผู้แทนสมาชิก ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้มีเกียรติ 
        ลงทะเบียน รับถุงบรรจุเอกสาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม 

08.45 น.   ⮞ ผู้มาประชุม และผู้มีเกียรติ พร้อมกันที่ห้องประชุม 

   ⮞ ประธาน กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ  
        ผู้แทนรองนายทะเบยีนสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายพร้อมกันบนเวที 

   ⮞ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษากรรมการดำเนินการ และผู้มเีกียรติ พร้อมกันที่เก้าอ้ีรับรอง 

09.00 น.   ⮞ พิธีเปิด/ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
        โดย นายบรรจง โลกมิตร ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 

   ⮞ ยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยแก่สมาชิกเสียชีวติ 

   ⮞ มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับสมาชิก 
        (โดยนายบรรจง  โลกมิตร ประธานกรรมการ เป็นผู้มอบ) 

   ⮞ ดำเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุมจน 
        (โดยประธานกรรมการ) 

11.00 น.  ⮞ เจ้าหน้าที่แจกอาหารกลางวนั 

16.30 น.  ⮞ ปิดประชุม และเดินทางกลบัโดยสวัสดิภาพ 
 

✤✤✤✤✤✤✤ 
 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

  ร่วมมือ ร่วมใจ...ประชุมใหญ่ไม่เสีย “เวลา” 

 

 

 

 

 



 

แก้ไขข้อความในรายงานกิจการประจำปบีัญชี พ.ศ. 2563  
ประชุมใหญ่สามัญประจำปบีญัชี พ.ศ. 2563 

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
------------------------ 

ที่ หน้า บรรทัดที ่ ข้อความเดิม แก้ไขเป็น 

1 46 16 7.5 ต่อปี 15 ต่อปี 

2 47 22 - เพิ่ม ส.ต.ท.สุทธิพันธ์  แสงขำ 
3 49 ลำดับที่ 1 ช่องที่ 9 25,336,242.59 253,367,242.59 

4 56 12 1) มีการให้กู ้ที ่ไม่เป็นไปตามระเบียบ
การเงินกู้ เช่น การกู้เกินสิทธิ์ กู้โดยเงิน
ในบัญชีไม่พอหักชำระหนี้  
(เงินเดือนติดลบ) 

1) มีการให้กู ้ที ่ไม่เป็นไปตามระเบียบการ
เงินกู้ เช่น การกู้เกินสิทธิ์ กู้โดยเงินในบัญชี
ไม่พอหักชำระหนี้ (เงินเดือนติดลบ)  
(ช่วงปี 2555 - 2559) 

5 56 14 2) การอนุมัติให้กู้โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำ
ประก ันท ี ่ประ เม ินราคาส ู งกว ่าที่
สำนักงานที่ดินได้ประเมินราคาไว้ 

2) การอนุมัติให้กู้โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำ
ประกันทีป่ระเมินราคาสูงกว่าทีส่ำนักงาน
ที่ดินไดป้ระเมินราคาไว้ (ช่วงปี 2558) 

6 56 15 3) นโยบายของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
การกู้ที่สะดวกรวดเร็ว ทำให้ตรวจสอบ
เอกสารไม่ชัดเจน ละเอียดรอบคอบ 

3) นโยบายของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกู้
ที่สะดวกรวดเร็ว ทำให้ตรวจสอบเอกสารไม่
ชัดเจน ละเอียดรอบคอบ  
(ช่วงปี 2555 - 2560) 

7 84 15 ช่องที่ 2 220.00   220.00 0.00  220.00 

8 84 16 ช่องที่ 2  2,500.00  2,500.00 4,500.00  800.00 
9 150 12 5.1 สำหรับสมาชิกที ่เข้ารวมแข่งขัน

กีฬาเปตอง ประเภทอายุไม่เกิน 59 ปี 
จำนวน 108,000.00 บาท  
(ตามที่จ่ายจริง) 

5.1 สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ชุมพร จำกัด ทั้งสามัญ/สมทบ ประเภทการ
แข่งขัน 2 ประเภท (อายุไม่เกิน 50 ปี และ 
50 ปีขึ้น ไม่จำกัดเพศ) จำนวน 108,000.00 
บาท (ตามที่จ่ายจริง) 

10 150 14 5.1.1 ค่าถ้วยรางวัล  
(ดิวิชั่นละ 1 ใบ รวม 3 ใบ)  

5.1.1 ค่าถ้วยรางวัล  
(ดิวิชั่น 1 จำนวน 2 ใบ) 

11 150 25 5.1.7.3 ดิวิชั่น 2 รวมทั้ง 2 รุ่น  5.1.7.3 ดิวิชั่น 3  

12 168 16 160,000.00 บาท 150,000.00 บาท 
 
 

 



แก้ไขเพิ่มเติมวาระที่ 4.4 เรื่องพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปบีัญชี พ.ศ. 2564 (หน้า 155) 

ข้อ 4.9 เพิ่มรายละเอียดการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ เป็น ข้อ 4.9.1 - 4.9.5 ดังนี้ 

ประเภทงบประมาณ 
ปีบัญชี  2563 

 ปีบัญชี  
2564  เหตุผลและความจำเป็น 

 ตั้งไว้   จ่ายจริง   ขอตั้ง  

4.หมวดค่าตอบแทน         

4.9 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(ตามที่จา่ยจริงเฉพาะผู้เข้าร่วม
ประชุม)                  

922,400.00    940,400.00    922,400.00  - ประธานการประชุม 1,200.00 
บาท กรรมการ 1,000.00 

4.9.1 คณะกรรมการดำเนินการ                  288,800.00    268,800.00    288,800.00  - เดือนละ 1 คร้ัง 15 คน และกรณี
พิเศษ 7 คร้ัง 

4.9.2 คณะกรรมการ
อำนวยการ                        

  62,400.00     60,400.00      62,400.00  - เดือนละ 1 คร้ัง 5 คน 

4.9.3 คณะกรรมการเงินกู้                               124,800.00    116,600.00    124,800.00  - เดือนละ 2 คร้ัง 5 คน 

4.9.4 คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพนัธ์       

  62,400.00     52,400.00      62,400.00  - เดือนละ 1 คร้ัง 5 คน 

4.9.5 ผู้เข้าร่วมประชุมตามที่
จ่ายจริง 

384,000.00    442,200.00    384,000.00  - ผู้เข้าร่วมประชุมคนละ 1,000.00 
บาท / ครั้ง  

  

  
 

  - ประชุมคณะกรรมการดำเนนิการ 
7 คน (ที่ปรึกษากฎหมาย,ทีป่รึกษา
กิติมศักดิ์ 5 คน,ผู้ตรวจสอบกิจการ) 

  

  
 

  - ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ 7 คน 
(คณะกรรมการ 5 คน,ประธาน
กรรมการ และที่ปรึกษากฎหมาย) 
เดือนละ 2 คร้ัง 

  

  
 

  - ประชุมคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพนัธ์ 1 คน (ประธาน
กรรมการ) 

  

  
 

  - ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 
2 คน (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่
ปรึกษากฎหมาย) 

  

      - ประชุมคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการอ่ืน 

 



4.10 พิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 68



4.11 พิจารณาการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2564
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