
รายงานการประชุม  

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 

ครั้งที่ 7/2564 วันจันทรท่ี 31 มกราคม 2565  

ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคาร 3 เวลา 09.00 น. 

 

กรรมการที่เขารวมประชุม 

1.  นายเสรี  ปรัชญกุล  ประธานกรรมการ 

2. นายเสกสรร  เสริมพงศ  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

3. นายปยพจน   รธุิรโก   กรรมการดำเนินการ 

4.   นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนนิการ 

5.   นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนนิการ 

6.   นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห  กรรมการดำเนินการ 

7.   นายวิรชั  วังจันทร   กรรมการดำเนินการ 

8.  นายรณภา  ทองโปรง  กรรมการดำเนนิการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการท่ีเขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนกิส 

1.   รอยโทสุพจน ใชบางยาง  รองประธานกรรมการดำเนินการ 

2.   นายธนาเศรษฐ พงษทรงเสถียร  กรรมการดำเนินการ 

3.   นายจรรยา  วัฒนกุล   กรรมการดำเนินการ 

4. นายสมชาย  อักษรภักดิ์  กรรมการดำเนนิการ 

5. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการผูชวยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการท่ีไมเขารวมประชุม 

1. นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน  กรรมการดำเนินการ 

2. นายวิเชียร  ปญญาวานิชกุล  กรรมการดำเนินการ 
 

ผูเขารวมประชุม 

 1. นายจิรพันธ  จนัทรพิทักษ  ผูแทนสำนักงานสงเสริมสหกรณฯ พื้นที่ 2  

2. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

3. นายสิทธิพันธ เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

4. นางสาวปณาลี อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 
 

เปดการประชุมเวลา 09.00 น. 
 

ประธานฯ นายเสรี  ปรัชญกุล ประธานกรรมการ ทำหนาที่ประธานในการประชุมไดกลาวเปดประชุม 

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

 



 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ือง ประธานแจงที่ประชุมทราบ 

ประธาน     -  ไมมี  - 
 

ระเบียบวาระที่  2   เรื่องเพื่อพิจารณา 

เร่ืองท่ี 2.1       รางนโยบายดานการบริหารความเส่ียง  

 เลขานุการ ตามท่ีกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิต

ยูเน่ียน  พ.ศ. 2564  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2564 กำหนดอำนาจหนาที่ของ

คณะกรรมการดำเนินการ ในหมวด 2 ขอ 5 ขอยอยที่ 3 “จัดใหมีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ดานตาง ๆ ของสหกรณ โดยอยางนอยจะตองครอบคลุมถึงความเสี่ยงดานสินเชื่อ การลงทุน สภาพคลอง 

และปฏิบัติการ รวมทั้งจัดใหมีการทบทวนนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอ พรอม

ทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกลาวใหท่ีประชุมใหญทราบ” นั้น 

  ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามที่กฎกระทรวงกำหนด คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงได

จัดทำรางประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด เรื่อง นโยบายดานการบริหาร

ความเสี่ยง โดยมีการพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 

วันที่ 19 มกราคม 2565 เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงเสนอ

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการมาเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียดเอกสารแนบ) 
 

 จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา   
 

มติท่ีประชุม      เห็นชอบรางนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงนำเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 

พิจารณาตอไป 
 

เร่ืองท่ี 2.2   พิจารณารางขอบังคับ สอ.กฟภ.  

เลขานุการ ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ไดมีการแกไขขอบังคับของ

สหกรณฯ  ทั้งฉบับในการประชุมใหญวิสามัญครั้งที่ 2 ประจำป 2564 เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2564 นั้น 

 คณะอนุกรรมการอำนวยการไดทำการพิจารณาเพิ่มเติมแลวพบวา การแกไขขอบังคับ

ดังกลาวขางตนยังคงมีบางประเด็นที่ควรตองดำเนินการแกไขเพิ่มเติมเพื่อรองรับระเบียบ หรือคำสั่ง หรือ

ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ และบางประเด็นควรปรับปรุงแกไขใหมีความชัดเจน คณะอนุกรรมการ

อำนวยการในการประชุมครั้งที่ 5/2564  วันท่ี 24 มกราคม 2565 พิจารณาแลวเห็นควรแกไขเพ่ิมเติม

ขอบังคับของสหกรณฯ ในขอดังตอไปนี้ 

1. แกไขเพ่ิมเติม  ขอ 6. การถือหุน 

2. แกไขเพ่ิมเติม  ขอ 74. วาระอยูในตำแหนง 

3. แกไขเพ่ิมเติม  ขอ 101. ระเบียบของสหกรณ 

 

 

 



 

 ในการนี้คณะอนุกรรมการอำนวยการ ไดจัดรางขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 มาเพื่อพิจารณาพรอมดวยแลว  
 

 จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา   
 

มติท่ีประชุม      เห็นชอบ รางขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 

แกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2565 นำเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 พิจารณาตอไป  ดังน้ี 

 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 

 



 

เรื่องที่ 2.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามดัชนีช้ีวัดผลงานหรือความสำเร็จของงานของสหกรณฯ  

                    (KPIs) ประจำป 2564  

เลขานุการ ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ไดมีการจัดทำดัชนีชี้วัดผล

งานหรือความสำเร็จของงานของสหกรณ (KPIs) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีมาตรฐานในการกำหนด

ผลตอบแทนที่เหมาะสมใหแกฝายจัดการ เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดอัตราการปรับเลื่อนเงินเดือน

เจาหนาทีส่หกรณฯ และเลื่อนเงนิเดือนของผูจัดการ นั้น 

 ฝายจัดการไดดำเนินการประเมินผลการปฏิงานตามดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของ

งานของสหกรณฯ (KPIs) ประจำป 2564  และเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการเพ่ือพิจารณา    

โดยมีคะแนนประเมิน 81.06 คะแนน คณะอนุกรรมการอำนวยการในการประชุมครั้งที่ 4/2564 วันที่ 19 

มกราคม 2565  พิจารณาแลวเห็นวาคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานตามดัชนีชี้วัดผลงานฯ เมื่อนำมา

ประกอบการพิจารณาตามขอกำหนดตอทายดัชนีชี้วัดผลงานฯ สามารถปรับเพ่ิมอัตราเงินเดือนประจำป

สำหรับฝายจัดการไดไมเกินรอยละ 7 ของเงินเดือนรวม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) สำหรับอัตราเงิน

โบนัสเจาหนาที่ใหเปนไปตามขอกำหนดตอทายดัชนีชี้วัดผลงานฯ ตามมติการประชุมครั้งที่ 4/2564 วันที่ 22 

ธันวาคม 2564 ซึ่งกำหนดใหคณะกรรมการดำเนินการเปนผูพิจารณา 
 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
ขอสังเกตจากกรรมการ :     1. ดานเงินกูควรกำหนดระยะเวลารายที่มีปญหา วาจะมีระยะเวลาแลวเสร็จ

เทาใด 

     2. อนุกรรมการเงนิกูควรเขียน SLA ยอยเรื่องเงนิกู 

     3. ใหฝายจัดการแจงสมาชิกทราบในกรณีท่ีเอกสารไมครบถวน 

ขอเสนอแนะจากกรรมการ : 1.หากไดกรรมการชุดใหมในป 2565 ใหกำหนดไวในอำนสจหนาที่ของ

คณะอนุกรรมการอำนวยการ โดยใหกำหนดวิธีการ หลักเกณฑในการพิจารณาอัตราเงินเดือนประจำปและ

โบนสั 

   2. ใหนำการประเมินผลการปฏิบัติงานตามดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จ

ของงานของสหกรณ (KPIs) มานำเสนอกอนการจัดสรรกำไร 

                3.กำหนดใหฝายจัดการ ผูจัดการประชุมพิจารณาการเพิ่มอัตราเงินเดือนและ 

โบนสักอนการประชุมใหญ ซึ่งจะตองรอใหไดผลการดำเนินการทั้งหมดกอน 

 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบปรับเพ่ิมอัตราเงินเดือนประจำปสำหรับเจาหนาที่สหกรณฯ ในอัตรารอยละ 7 ของ

เงินเดอืน และโบนัส ประจำป 2564 ในอัตรา 3.25 เทาของเงนิดือน 
  
 
 
 
 
 



 

เร่ืองท่ี 2.4        พิจารณารางแผนปฏิบัติการประจำป 2565 

เลขานุการ ตามคำสั่งที่อางถึงไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติงานประจำป 2565 

จำนวน 5 ยุทธศาสตร มีอำนาจหนาท่ีในการทบทวน ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำป 

2564 และพิจารณาจัดทำรางแผนปฏิบัตงิานประจำป 2565 เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการอำนวยการ นั้น 

  คณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติฯ ในแตละดาน และคณะอนุกรรมการอำนวยการ             

ไดดำเนินการพิจารณาการจัดทำรางแผนปฏิบัติการประจำป 2565 เสรจ็สิ้นเรียบรอยแลวโดยสรุปแผนปฏิบัติ

การประจำป 2565  มีท้ังสิ้น 20 กลยุทธ 38 โครงการ งบประมาณ 11,100,000 บาท  

 ดังน้ันเพ่ือใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา คณะอนุกรรมการอำนวยการจึงเสนอราง

แผนปฏิบัตกิารประจำป 2565  ตอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำป 2565 รวมทั้งสิ้น 20 กลยุทธ 37 โครงการ งบประมาณ 

11,100,000 บาท และมีการแกไขเพ่ิมเติมดังนี้  

- ยุทธศาสตรที่ 1 กลยุทธที่ 4 แผนงาน 4.1 ตัวชี้วัดและเปาหมายใหเพ่ิม”การรับฝาก” 

เขาไปดวย 

- ยุทธศาสตรที่ 3 กลยุทธที่ 4 เพิ่มสัดสวนเงนิทุนสำรอง ใหตัดออกทั้งขอ   
 

เร่ืองท่ี 2.5 รางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2565 

เลขานกุาร ดวยนายทะเบียนสหกรณไดกำหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบ

กิจการของสหกรณ พ.ศ. 2563 ขึ้นถือใช โดยใหผลบังคับใชเมื่อพนกำหนด 60 วัน นับแตวันท่ีประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป (ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563) จึงมผีลบังคับใชตั้งแตวันที่ 6 

กุมภาพันธ 2564 เปนตนไป 

 ในการนี้ สหกรณฯ จะตองดำเนินการแกไขระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยผูตรวจสอบกิจการ ให

สอดคลองกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และขอบังคับของสหกรณฯ เพ่ือเสนอที่ประชุมใหญสามัญ

ประจำป 2564 ซึ่งกำหนดจัดในวันศุกรท่ี 4 มีนาคม 2565 ใหความเห็นชอบ โดยเบื้องตนคณะอนุกรรมการ

อำนวยการไดพิจารณาจัดทำรางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2565 มาเพื่อพิจารณา

พรอมดวยแลว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบรางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2565 ตามที่คณะอนุกรรมการ 

อำนวยการเสนอ และใหนำเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 พิจารณาตอไป 

 

 

 

 



 

เร่ืองท่ี 2.6 พิจารณาการดำเนนิการ กรณีสมาชิกนำเอสารที่มีการแกไขมาใชมาใชระกอบการขอกู 

เลขานุการ ตามท่ี นาง ก. สมาชิกเลขที่.................นำเอกสารรายงานขอมูลเครดิต (เครดิตบูโร) ที่มีการ

แก ไขมาใชยื่ นประกอบคำขอกู ส า มัญ ทั่ ว ไป ใช บุ คคลค้ ำประ กัน  เมื่ อวันที่  1 กุมภาพันธ  2564 

คณะอนุกรรมการเงินกู ในการประชุมครั้งที่ 33/2563 วันท่ี 23 มิถุนายน 2564 และคณะอนุกรรมการ

อำนวยการและบริหารความเสี่ยง การประชุมครั้งที่ 27/2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ไดพิจารณาและเห็น

ควรลงโทษโดยการระงับใหเงินกูทุกประเภทของสมาชิกในระยะเวลา 3 ป  

  คณะอนุกรรมการอำนวยการ การประชุมครั้งท่ี 3/2564 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เรื่องที่ 

4.5 ไดพิจารณาทบทวนรายละเอียดท้ังหมดแลว มีความเห็นเชนเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการชุดท่ี 3 

การประชุมครั้งที่ 5/2543 วันที่ 26 เมษายน 2543 ที่เคยมีมติในเรื่องกรณีการปลอมแปลงเอกสารในการขอกู

เงิน โดยใหสมาชิกออกจากสหกรณ ทั้งนี้เปนไปตามขอบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 ขอ 43 (5) และ (6) 

 อนึ่งการใหออกจากสหกรณดังกลาวตามขอบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 ขอ 43 วรรคสอง 

กำหนดใหตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยูในที่ประชุม 
 

 จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม    คณะกรรมการดำเนินการมีมติใหมีการโหวตเพ่ือลงคะแนนและมีผลคะแนนโหวต ดังน้ี 

1.  ใหออกจากสหกรณตามอนุกรรมการอำนวยการนำเสนอ จำนวน 5 ทาน 

2.  ไมใหออกแตลงโทษ โดยระงับใหเงินกูทุกประเภทของสมาชิกในระยะเวลา 3 ป  

    จำนวน 7 ทาน 

3.  งดออกเสียง 1 ทาน และไมไดเขารวมประชุม 2 ทาน 

        ดังนั้น จึงมีมติให นาง ก. เปนสมาชิกตอและลงโทษโดยระงับใหเงนิกูทุกประเภทของสมาชิกใน

ระยะเวลา 3 ป นับตั้งแตวันที่ 31 มกราคม 2565 
 

เร่ืองท่ี 2.7     การพิจารณารางวัลสำหรับสมาชิกในวันประชุมใหญสามัญประจำป 2564 

เลขานุการ ตามที่ สอ.กฟภ. ไดกำหนดวันประชุมใหญสามัญประจำป 2564 พรอมเลือกตั้งกรรมการ               

และผูตรวจสอบกิจการ ในวันศุกรที่ 4 มีนาคม 2565 นั้น ในการประชุมใหญสามัญประจำป 2563 ท่ีผานมา 

ซึ่งจัดหองประชุมเพียงแหงเดียวที่สำนักงานใหญ สอ.กฟภ. จัดใหมีการแจกรางวัลใหแกสมาชิกที่เขารวม

ประชุมใหญ เปนเงิน 200,000 บาท แบงเปน 2 กลุม  ท้ังนี้  ฝายจัดการนำเสนอคณะอนุกรรมการ

ประชาสัมพันธ เพื่อทบทวนแนวทางในการแจกรางวัลดังกลาวในหองประชุมที่สำนักงานใหญ และการไฟฟา

เขตรวม 13 แหง เพ่ือความเหมาะสม  

  ในการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ครั้งท่ี 3/2564  เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 

2565 พิจารณาแลวเห็นชอบนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ พิจารณาดังนี ้

 

 

 

 



 

กลุมท่ี 1 รางวัลสำหรับสมาชิกสามัญ โดยการสุมจากหมายเลขสมาชิกทั้งหมด (Random) 

จำนวน 260 รางวัลๆ ละ 500 บาท เปนเงิน    130,000 บาท     

กลุมท่ี 2 รางวัลสำหรับสมาชิกสามัญ ท่ีเขารวมในหองประชุมสำนักงานใหญ 

รางวัลที่  1  จำนวน    1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท เปนเงิน    10,000 บาท 

รางวัลที่  2  จำนวน    3 รางวัลๆ ละ  5,000 บาท เปนเงิน    15,000 บาท 

รางวัลที่  3  จำนวน   10 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท เปนเงิน    20,000 บาท 

รางวัลที่  4  จำนวน   25 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน    25,000 บาท 

รวม 39 รางวัล       รวมเปนเงิน   70,000 บาท 

ทั้งนี้  ใหสมาชิกมีสิทธิไดรับรางวัลเพียง 1 รางวัล ในมูลคาที่สูงสุดเทานั้น  
   

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบกำหนดรางวัลสำหรับสมาชิกในวันประชุมสามัญประจำป 2564  ดังน้ี 

1. กลุมที่ 1 รางวัลสำหรับสมาชิกสามัญ โดยการสุมจากหมายเลขสมาชิกทั้งหมด 

(Random) จำนวน 260 รางวัล เปนเงิน 130,000 บาท  

2. กลุมที่ 2 รางวัลสำหรับสมาชิกสามัญ ที่เขารวมในหองประชุมสำนักงานใหญ และหอง

ประชุมการไฟฟาเขตทั้ง 12 เขต จำนวน 39 รางวัล เปนเงิน 70,000 บาท 

 

เร่ืองท่ี 2.8      พิจารณานโยบายทิศทางและเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของสหกรณ 

เลขานุการ  ตามกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 89/2 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2562 วาดวยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 

2564 ซึ่งประกาศใชบังคับตั้งแตวันที่ 10 กุมภาพันธ 2564 ขอ 5(1) ใหคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ

ขนาดใหญมีหนาที่กำหนดนโยบายทิศทางและเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของสหกรณ เพื่อเสนอ      

ตอ+ที่ประชุมใหญของสหกรณพิจารณาอนุมัติ 

  ฝายจัดการไดจัดทำนโยบายทิศทางและเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของสหกรณ โดย

อางอิงจากแผนยุทธศาสตร สอ.กฟภ. ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564-2566 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ

พิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาตอไป 

 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบนำเสนอที่ประชุมใหญสามญัประจำป 2564 พิจารณาตอไป โดยใหตัดกลยุทธที่ 4  

เพ่ิมสัดสวนเงินทุนสำรองในยุทธศาสตรที่ 3 ออก 



 

เร่ืองท่ี 2.9   พิจารณานโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกูยืมจากสหกรณอื่นและ 

                    สถาบันการเงิน และการค้ำประกัน           

เลขานุการ ตามกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 89/2 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2562 วาดวยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 

2564 ซึ่งประกาศใชบังคับตั้งแตวันที่ 10 กุมภาพันธ 2564 ขอ 5 (7) ใหคณะกรรมการดำเนินการของ

สหกรณขนาดใหญมีหนาที่ กำหนดนโยบายและแผนเก่ียวกับการฝาก การลงทุน การกูยืมจากสหกรณอ่ืนและ

สถาบันการเงิน และการค้ำประกันเพ่ือเสนอตอที่ประชุมใหญของสหกรณพิจารณาอนุมัติ  

 ฝายจัดการไดจัดทำนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกูยืมจากสหกรณอื่น

และสถาบันการเงิน และการค้ำประกัน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา หากเห็นชอบโปรด

นำเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาตอไป 
 
จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
มติท่ีประชุม     เห็นชอบนำเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 พิจารณาตอไป 

 

เร่ืองท่ี 2.10    พจิารณาการขาย Tablet ใหกรรมการ และผูตรวจสอบกิจการที่จะครบวาระการ 

        ดำรงตำแหนงในป 2565 
  
มติที่ประชุม    ฝายจัดการขอถอนเรื่อง เนื่องจากมติที่ประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 2 ระเบียบวาระที่  3        

ขอ 4 กำหนดวาในครั้งตอไป หากมีการขาย Tablet ของสหกรณใหจำหนายใหกับสมาชิก   

 

เร่ืองท่ี 2.11    ขออนุมัติคาตอบแทนใหแกเจาหนาที่ชวยดำเนินการในหองประชุมประจำการไฟฟา  

                   เขต 12 เขต ในการจัดประชุมใหญประจำป 2564 วันท่ี 4 มีนาคม 2565            

เลขานุการ  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ได

พิจารณาอนุมัติกำหนดวันประชุมใหญสามัญประจำป 2564 เปนวันศุกรท่ี 4 มีนาคม 2565 และจัดใหมีสถานท่ี

ประชุมและหนวยเลือกตั้ง แบงออกเปน 13 แหง ประกอบดวยหองประชุมและหนวยเลือกตั้งสำนักงานใหญการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค  1 แหง หองประชุมและหนวยเลือกตั้งที่สำนักงานการไฟฟาเขต 12 แหง และไดแตงตั้ง ผูชวย

ผูวาการการไฟฟาเขตท้ัง 12 เขตเปนท่ีปรึกษาในการจัดการประชุมใหญในครั้งนี้ (เอกสารแนบ 1)  

 การจัดประชุมใหญสามัญประจำป 2564 ในครั้งน้ี สอ.กฟภ.จำเปนตองมีเจาหนาท่ีของการ

ไฟฟาเขตเพ่ือควบคุมดูแลการดำเนินการตาง ๆ ในหองประชุมใหเกิดความเรียบรอย และเปนไปในทิศทาง

เดียวกับหองประชุมที่สำนักงานใหญ ในการนี้ไดกำหนดเจาหนาท่ีชวยเหลืองานในหองประชุมการไฟฟาเขตแตละ

เขต ประกอบดวย 

 1. หัวหนาควบคุมการประชุม    จำนวน 1 คน 

 2. เจาหนาที่ควบคุมระบบ VDO Conference  จำนวน 2 คน 

      (เจาหนาที่ กรส. และกรท. กองละ 1 คน) 

 

 



 

 3. เจาหนาที่นับคะแนน/ลงทะเบียนเขารวมประชุม  จำนวน 2 คน 

 4. พิธีกรในหองประชุม     จำนวน 1 คน 

 5. เจาหนาที่ สอ.กฟภ./ตัวแทน สอ.กฟภ.   จำนวน 1 คน 

 รวมเจาหนาที่ประจำหองประชุมการไฟฟาเขตๆ ละ 7 คน รวม 12 เขต จำนวน 84 คน  

ดังนั้นเพื่อใหการดำเนินการจัดประชุมใหญสามัญประจำป 2564 เปนไปดวยความเรียบรอย ฝายจัดการ

เห็นควรขออนุมัติจายคาตอบแทนใหแกผูชวยเหลืองานการจัดประชุมใหญสามัญประจำป 2564 ดังนี้ 
 

รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท) 

1. ที่ปรึกษาประจำการไฟฟาเขต 12 12,000.00 

2 . เจ าห น า ท่ี ค วบ คุ ม ระ บ บ  VDO Conference 

(เจาหนาที่ กรส. และกรท. กองละ 1 คน) 

24 14,400.00 

3. เจาหนาที่นับคะแนน/ลงทะเบียน 24 14,400.00 

4. พิธีกรในหองประชุม 12 7,200.00 

5. เจาหนาที่ สอ.กฟภ. (คาพาหนะ ที่พักและเบี้ยเลี้ยง) 12 38,400.00 

               รวม 84 86,400.00 
 

จงึเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ทั้งนี้ ฝายจัดการ  ขอแกไขรายละเอียดคาใชจายเพ่ิมเติม ดังน้ี 
 

จํานวน

(คน,หนวย)

คาใชจาย

(บาท)/

คน,หนวย

 ประมาณการ 

(บาท)

1 สํานักงานใหญ (คาตอบแทน 600 บาท คาอาหาร 70 บาท คาเส้ือ 300 ) 4            970                 3,880 3,880.00

2 กฟน.1 (คาตอบแทน 600 บาท คาอาหารและนํ้าด่ืม 70 บาท คาเส้ือ 300 บาท) 6            970                  5,820 

3 กฟน.2 (คาตอบแทน 600 บาท คาอาหารและนํ้าด่ืม 70 บาท คาเส้ือ 300 บาท) 6            970                  5,820 

4 กฟน.3 (คาตอบแทน 600 บาท คาอาหารและนํ้าด่ืม 70 บาท คาเส้ือ 300 บาท) 6            970                  5,820 

5 กฟฉ.1 (คาตอบแทน 600 บาท คาอาหารและนํ้าด่ืม 70 บาท คาเส้ือ 300 บาท) 6            970                  5,820 

6 กฟฉ.2 (คาตอบแทน 600 บาท คาอาหารและนํ้าด่ืม 70 บาท คาเส้ือ 300 บาท) 6            970                  5,820 

7 กฟฉ.3 (คาตอบแทน 600 บาท คาอาหารและนํ้าด่ืม 70 บาท คาเส้ือ 300 บาท) 6            970                  5,820 

8 กฟก.1 (คาตอบแทน 600 บาท คาอาหารและนํ้าด่ืม 70 บาท คาเส้ือ 300 บาท) 6            970                  5,820 

9 กฟก.2 (คาตอบแทน 600 บาท คาอาหารและนํ้าด่ืม 70 บาท คาเส้ือ 300 บาท) 6            970                  5,820 

10 กฟก.3 (คาตอบแทน 600 บาท คาอาหารและนํ้าด่ืม 70 บาท คาเส้ือ 300 บาท ) 6            970                  5,820 

11 กฟต.1(คาตอบแทน 600 บาท คาอาหารและนํ้าด่ืม 70 บาท คาเส้ือ 300 บาท ) 6            970                  5,820 

12 กฟต.2(คาตอบแทน 600 บาท คาอาหารและนํ้าด่ืม 70 บาท คาเส้ือ 300 บาท ) 6            970                  5,820 

13 กฟต.3(คาตอบแทน 600 บาท คาอาหารและนํ้าด่ืม 70 บาท คาเส้ือ 300 บาท ) 6            970                  5,820 69,840.00

14 เจาหนาท่ีสหกรณ

ไป น.1 น.2 ฉ.1 ฉ.2 ต.2 ต.3 รวม6 เขต (เบ้ียเล้ียง2 วัน 800 บาท ที่พัก 2 คืน 1600 บาท คาเดินทาง 7,400 บาท) 6            8,600             51,600 

ไป น.3  ฉ.3  ต.1 ก.1 ก.2 ก.3  รวม6 เขต (เบ้ียเล้ียง1 วัน 400 บาท ท่ีพัก 1 คืน 800 บาท คาเดินทาง 600 บาท) 6            1,800             10,800 62,400.00

15 ทปีรึกษาประจาํเขต 12          1,000             12,000 12,000.00

148,120.00รวมคาใชจาย

สรุปประมาณการคาใชจายเจาหนาท่ีในสวนของหองประชุม 13 แหง ป  2565

ป 2565

 รวมรายละเอียดท่ี

 
 



 

มติท่ีประชุม  อนุมัติคาตอบแทนใหเจาหนาท่ีชวยดำเนินการในหองประชุมประจำการไฟฟาเขต 12 เขต 

ในการจัดประชุมใหญประจำป 2564 วันท่ี 4 มีนาคม 2565  จำนวน 148,120 บาท           

 

เร่ืองท่ี 2.12    มอบอำนาจพิจารณาอนมุัติและการนำเงินลงทุน และ/หรือผลกำไรบางสวนออกจาก 

                    กองทุนสวนบุคคล 

เลขานกุาร ตามมติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่  24 การประชุม ครั้งที่  24/2563 เม่ือวันที่ 10 

กุมภาพันธ 2563 เรื่องที่ 3.5 มอบอำนาจใหคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงินเปนผูพิจารณา

และอนุมัติการนำเงินลงทุน และ/หรือผลกำไรบางสวนออกจากกองทุนสวนบุคคลของสหกรณ นั้น 

 เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 การประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 15 

พฤศจิกายน 2564 ไดพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน แทนคณะอนุกรรมการพิจารณาแผน

บริหารการเงินเดิมเพ่ือใหสอดคลองกบัชื่อของคณะอนุกรรมการตามท่ีกำหนดในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 

วาดวยการรับจดทะเบียนขอบังคับเก่ียวกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการการ

ลงทุน พ.ศ.2564   

  เพ่ือใหการมอบอำนาจดังกลาวขางตนสอดคลองกับชื่ออนุกรรมการที่ สอ.กฟภ. ใชอยูใน

ปจจุบัน ฝายจัดการจึงเห็นควรนำเสนอขออนุมัติมอบอำนาจใหคณะอนุกรรมการการลงทุนเปนผูพิจารณา 

และอนุมัติการนำเงินลงทุน และ/หรือผลกำไรบางสวนออกจากกองทุนสวนบุคคลของสหกรณ  ทั้งนี้เมื่อ

ดำเนินการแลวใหรายงานพรอมแสดงเหตุผลตอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือทราบ 
 
                   จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติที่ประชุม    อนุมัติมอบอำนาจใหคณะอนุกรรมการการลงทุนเปนผูพิจารณา และอนุมัติการนำเงินลงทุน 

และ/หรือผลกำไรบางสวนออกจากกองทุนสวนบุคคลของสหกรณ  ทั้งนี้เมื่อดำเนินการแลวใหรายงานพรอม

แสดงเหตุผลตอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือทราบ 
 

เร่ืองท่ี 2.13 พิจารณากำหนดสถานที่จัดการเลอืกตั้ง และลงทะเบียนเลือกตั้งในสถานการณฉุกเฉิน 

ฝายจัดการ 

1. เรื่องเดิม 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 25 ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 

2564 ไดเห็นชอบใหกำหนดจัดประชุมใหญสามัญประจำป 2564 ในวันศุกรที่ 4 มีนาคม 2565 ดวยวิธีการ

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ (Video Conference) และเลือกตั้งกรรมการ

ดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการสหกรณทดแทนตำแหนงท่ีวางลง  

2. ขอเทจ็จริง 

ตามอนุมัติผูวาการ การไฟฟาสวนภูมิภาค ลงวันที่ 7 มกราคม 2565 ให สอ.กฟภ. ใชพ้ืนที่ของ

สำนักงานใหญการไฟฟาสวนภูมิภาค และหนวยเลือกตั้งที่สำนักงานการไฟฟาเขต 12 หนวยเลือกตั้ง เปน

สถานท่ีจัดประชุมและจัดการเลือกตั้งประจำป 2565 

 



 

3. ขอพิจารณา 

กรณีมีความจำเปนตองเพิ่มหนวยเลือกตั้งหรือเปลี่ยนสถานที่จัดการเลือกตั้ง เนื่องจากสถานการณ

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เปนเหตุใหสำนักงานสาธารณสุขของพื้นที่อันเปนที่ตั้ง

ของ กฟข. ที่เปนหนวยเลือกตั้งไมอนุญาตใหจัดการเลือกตั้งที่มีผูเขารวมกิจกรรมจำนวนมากได ฝายจัดการ

เห็นควรขออนุมัติในหลักการใหประธานกรรมการ เปนผูมีอำนาจดำเนินการในการกำหนดสถานท่ีจัดการ

ประชุมและเลือกตัง้ ตามความจำเปนและเหมาะสมไดโดยไมตองขออนุมัติคณะกรรมการดำเนนิการอีก 
 
จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบมอบอำนาจใหประธานกรรมการในการเพิ่มหนวยเลือกตั้งหรือเปลี่ยนหนวยเลือกตั้ง 

ตามความจำเปนและเหมาะสม โดยไมตองขออนุมัติคณะกรรมการดำเนนิการอีก 

 

เร่ืองท่ี  2.14  ขออนุมัติเปลีย่นตำแหนงและปรับวุฒิการศกึษาของเจาหนาที่สหกรณ 

เลขานุการ 

1. เร่ืองเดิม 

      ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ การประชุมครั้งท่ี 2/2564 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เรื่องท่ี 

4.13 อนุมัติให นางสาวขวัญชนก เสาเวียง เจาหนาที่สมาชิกสัมพันธ ฝายบริหารงานทั่วไป ลาออกจาก

สหกรณ ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2565 (เอกสารแนบ 1)  

2. ขอมูล 

2.1  ฝายบริหารงานทั่วไป มีความจำเปนตองมีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในตำแหนงเจาหนาที่สมาชิก

สัมพันธทดแทนนางสาวขวัญชนก เสาเวียง ที่ไดรับอนุมัติใหลาออก โดยฝายบริหารงานท่ัวไปมอบหมายงาน

ใหนางสาวขวัญชนก เสาเวียง ปฏิบัติงานดังนี้ 

1) ใหความชวยเหลือแนะนำ และอำนวยความสะดวกใหสมาชิกผูมาติดตอกับสหกรณ 

2) จัดทำขาวสาร ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธพรอมเผยแพรขอมูล 

3) จัดทำตนฉบับวารสารสหกรณ 

4) จัดทำตนฉบับหนังสือการประชุมใหญสามัญประจำป และตนฉบับหนังสือรายงานกิจการ     

    ประจำป 

5) ประสานงานกับโรงพิมพ เพ่ือจัดทำสื่อสิ่งพิมพของสหกรณ 

6) จัดทำกิจกรรมในโครงการตางๆ ตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานประจำปของ   

    คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ 

7) จัดทำกิจกรรมพิเศษในวาระและโอกาสตางๆ 

       2.2  เนื่องจากงานตามขอ 2.1 4) และ 2.1 5) เปนงานเรงดวนซึ่งตองดำเนินการใหแลวเสร็จ

และจัดสงใหโรงพิมพเพื่อทำตนฉบับดิจิตอล และจัดพิมพใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2565 จึงได

มอบหมายงานดังกลาวให นางสาวฉัตรวดี สุทธยากรณ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ซึ่งมีความรู ความชำนาญ 

ในการใชโปรแกรมพิวเตอร และเคยชวยนางสาวขวัญชนก เสาเวียง ปฏิบัติงานในเรื่องดังกลาวอยูแลว 

 



             

  ปจจุบันฝายบริหารงานท่ัวไปมอบหมายงานประจำให นางสาวฉัตรวดี สุทธยากรณปฏิบัติ

ดังนี้จัดทำจดหมายขาว ผลิตสื่อประชาสัมพันธพรอมเผยแพรขอมูลในชองทางตางๆ ของสหกรณ 

1) จัดทำกิจกรรมในโครงการตางๆ ตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานประจำปของสหกรณ

ของคณะอนกุรรมการประชาสัมพันธ 

2) เปน Admin ของ Line@ สอ.กฟภ.  

3) รับผิดชอบชี้แจง ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ความคืบหนาการใหบริการของ สอ.กฟภ.  

ที่มีการสอบถามในกลุม Line ผูประสานงานสหกรณ 

4) จัดทำโครงการอบรมสัมนาเจาหนาที่สหกรณประจำป 

5) จัดทำโครงการอบรมผูประสานงานสหกรณประจำป 

2.3 นางสาวฉัตรวดี สุทธยากรณ เริ่มปฏิบัติงานกับ สอ.กฟภ. ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557       

ปจจุบันปฏิบัติงานในตำแหนงเจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป ฝายบริหารงานทั่วไป เงินเดือน 22,390 บาท      

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยลดวุฒิจากปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ

ทางคอมพิวเตอร) และไดจบการศึกษาเพิ่มเติมระดับปริญญาโท ศิลปศาสตร มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร

สหกรณ) สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ ตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ดวยเกรดเฉลี่ย 3.25 โดยไดแจงจบ

การศกึษากับ สอ.กฟภ. ไวแลว (เอกสารแนบ 2) 
 
คะแนนประเมนิผลการปฏิบัติงานของ นางสาวฉัตรวดี สุทธยากรณ ยอนหลัง 5 ป 

คะแนนประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 

93.55 92.20 87.45 94.78 89.90 

 
3. ขอพิจารณา 

เพ่ือไมใหการปฎิบัติงานของ สอ.กฟภ. หยุดชะงกัเกิดความเสียหาย ประกอบกับ นางสาวฉัตรวดี 

สุทธยากรณ เปนผูที่ใฝหาความรู มีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ สอดคลองกับตำแหนงเจาหนาที่สมาชิก

สัมพันธที่วางลง มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เปนไปตามนโยบายของ สอ.กฟภ. ที่สนับสนุนใหเจาหนาที่

ศึกษาเพิ่มเติมในระดับปริญญาโท โดยกำหนดไวเปนหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวยการรับทุนสนับสนุน

การศกึษาระดับปริญญาโท (ภายในประเทศ) 

พิจารณาจากรายละเอียดขางตนแลว ฝายจัดการเห็นควรขออนุมัติเปลี่ยนตำแหนงและปรับวุฒิ

การศึกษาของ นางสาวฉัตรวดี สุทธยากรณ ตำแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) ไปดำรงตำแหนงเจาหนาท่ีสมาชิกสัมพันธ วุฒิปริญญาตรี ที่วางอยูตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 

2565 โดยรับอัตราเงินเดือนเดิมซึ่งเกินกวาเงินเดือนขั้นตนของวุฒิปริญญาตรี 

ทั้งนี้ หากไดรับการอนุมัติใหเจาหนาท่ีดังกลาวเปลี่ยนตำแหนง ฝายจัดการจะนำเสนอแนวทาง     

ในการเปลี่ยนตำแหนงเจาหนาที่ทดแทนตำแหนงของนางสาวฉัตรวดี สุทธยากรณ อีกครั้งหนึ่ง 
  

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 



 

มติท่ีประชุม    อนุมัติเปลี่ยนตำแหนงและปรับวุฒิการศึกษาของ นางสาวฉัตรวดี สุทธยากรณ ตำแหนง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไปดำรงตำแหนงเจาหนาท่ีสมาชิก

สัมพันธ วุฒิปริญญาตร ีที่วางอยูตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 โดยรับอัตราเงนิเดือนเดิมซึ่งเกินกวาเงินเดือน

ขั้นตนของวุฒิปริญญาตรี 
 

เร่ืองท่ี  2.15  พิจารณาจายคาจางสำหรับวันหยุดพักผอนประจำปของเจาหนาที่ท่ีเกษียณอายุ 

เลขานุการ 

1. เรื่องเดิม 

นางวนิดา เฉียงอุทิศ นักการภารโรง ประจำ สอ.กฟภ. เกิดเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2504และ

เกษียณอายุการทำงานในวันที่ 1 มกราคม 2565 เปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยเจาหนาที่แหงสหกรณ 

พ.ศ. 2557 “ขอ 38 เจาหนาท่ีแหงสหกรณคนใดมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ  ให เปนอันออกจากงาน 

(เกษียณอายุ) เมื่อสิ้นปทางบัญชีซึ่งเปนปท่ีผูนั้นมาอายุครบ 60 ปบริบูรณ”  

2. ขอมูล 

2.1 ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยเจาหนาที่แหงสหกรณ พ.ศ. 2557 มิไดกำหนดให สอ.กฟภ. 

ตองจายเงินคาจางสำหรับวันหยุดพักผอนประจำปในปท่ีเลิกจางใหแกเจาหนาที่ แตตาม พ.ร.บ. คุมครอง

แรงงาน พ.ศ. 2542” มาตรา 67 ในกรณีที่นายจางเลิกจางโดยมิใชกรณีตามมาตรา 119 (เลิกจางโดยมี

ความผิด) ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางสำหรับวันหยุดพักผอนประจำปในปท่ีเลิกจางตามสวนของ

วันหยุดพักผอนประจำปที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา 30”  

2.2 ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการลาสำหรับเจาหนาที่และลูกจางแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2548 “ขอ 5 เจาหนาที่และลูกจางมีสิทธิลาหยุดพักผอนประจำปในปหนึ่งได 10 วันทำงาน “ และ “ขอ 

5 วรรคสาม สำหรับเจาหนาที่และลูกจางที่ปฏิบัติงานติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป ใหสะสมวันลาพักผอน

ไดไมเกิน 20 วันทำการ”  

2.3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  21 ครั้งที่  16/2560 (วาระเฉพาะ

กรรมการ) เม่ือวันที่ 31 มกราคม 2561 ไดพิจารณาการจายเงินชดเชยวันลาพักผอนของเจาหนาที่สหกรณท่ี

เกษียณอายุรายนางวิวรรณ ลาภอนันต โดยจายเงินชดเชยวันลาพักผอนตามจำนวนวันลาพักผอนสะสมที่มีอยู 

(ไมเกิน 20 วัน ) รวมกับวันลาพักผอนคงเหลือของปที่เลิกจาง (ไมเกิน 10 วัน)  

2.4 ในปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นางวนิดา เฉียงอุทิศ มีวันลาพักผอนสะสมยกมา 

20 วัน และวันลาพักผอนของป 2564 ซึง่เปนปที่เลิกจางจำนวน 10 วัน รวมมีวันลาพักผอน 30 วัน ในรอบป 

2564 นางวนิดาไมลาพักผอน จึงคงเหลือวันลาพักผอน 30 วัน  

3. ขอพิจารณา 

พิจารณาจากรายละเอียดทั้งหมดแลว ตามระเบียบ สอ.กฟภ. ยังมิไดกำหนดใหตองจายคาจาง

สำหรับวันหยุดพักผอนในปท่ีเลิกจางใหแกเจาหนาที่ที่เกษียณอายุ แตเน่ืองจากเคยมีมติคณะกรรมการ

ดำเนินการจายเงินดังกลาวใหแกเจาหนาที่ของสหกรณท่ีเกษียณอายุในป 2560 (รายนางวิวรรณ  ลาภอนันต) 

ตามขอ 2.3 ประกอบกับ พ.ร.บ. คุมครองแรงงานมาตรา 67 ก็ไดกำหนดไวอยางชัดเจน ใหนายจางตอง 

 



 

จายเงินดังกลาวตามขอ 2.1 จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือพิจารณาการจายคาจางสำหรับ

วันหยุดพักผอนในปที่เลิกจางจำนวน 30 วัน ใหแกนางวนิดา เฉียงอุทิศ 
   

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม   1.  อนุมัติจายคาจางสำหรับวันหยุดพักผอนในปที่เลิกจางจำนวน 30 วัน ใหแก 

                       นางวนิดา  เฉียงอุทิศ 

2.  มอบใหฝายจัดการและคณะอนุกรรมการอำนวยการไปดำเนินการแกไขระเบียบฯ ตอไป 
 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองเพื่อทราบ 

เร่ืองท่ี 3.1 รายงานขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออก และการขาดจากสมาชิกภาพ ประจำเดือน 

ธ.ค. 2564 

เลขานุการ ตามคำสั่งอางถึง ไดกำหนดอำนาจหนาที่ ใหคณะอนุกรรมการเงินกูเปนผูพิจารณาการ

อนุมัติสมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ นั้น 

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามคำสั่ง คณะอนุกรรมการเงนิกูจึงขอเสนอขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออกและ

การขาดจากสมาชิกภาพ ประจำเดือนธันวาคม 2564 ดังนี้ 

 

 สมาชิกสามัญ (ราย) สมาชิกสมทบ (ราย) รวมสมาชิก (ราย) 

จำนวนสมาชิกยกมาจากเดือนกอน 33,582 1,839 35,421 

สมาชิกเขาใหมระหวางเดือน 121 13 134 

                   รวมสมาชิก 33,703 1,852 35,555 

หัก สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 

     อนุมัติคณะอนุกรรมการเงินกู    
     - ลาออกจากสหกรณ 18  5 23 

     อนุมัติผูจัดการ    

     - ตาย 13 0 13 

     - กฟภ. ปลดออก / ไลออก 1 - 1 

     อนุมัติคณะกรรมการดำเนินการ    

     - ถูกใหออกจาก สอ.กฟภ. 4 - 4 

รวม 36 5 41 

           คงเหลือสมาชิกท้ังสิ้น 33,667 1,847 35,514 
 

จงึเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม     รับทราบ 



 

เร่ืองท่ี 3.2 รายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน 

  ธันวาคม 2564 

เลขานุการ ตามคำสั่ง ที่อางถึง ใหคณะอนุกรรมการเงินกูมีอำนาจ  อนุมัติเงินกูทุกประเภท ที่ไมมี

สถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย หรือสถานะอ่ืนที่แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ ตามกรอบวงเงินกำหนด  

และ ใหฝายจัดการมีอำนาจในการอนมุตัิเงนิกูพิเศษ ATM และเงินกูเพ่ือเหตฉุุกเฉิน นั้น 

  ฝายจัดการขอเสนอรายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ   และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ฉุกเฉิน เดือนธันวาคม 2564   ซึ่งไดพิจารณาอนุมัติรวม 1,578 ราย  เปนจำนวนเงิน 616,787,000 บาท (หก

รอยสิบหกลานเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้   
   

อนุมัติ ประเภทเงนิกู 
จำนวนท่ีไดรับการอนุมัต ิ

ราย จำนวนเงิน 

คณะกรรมการดำเนินการ

และ 

คณะอนุกรรมการเงินกู 

 

เงินกูสามัญท่ัวไป 107 138,461,000 

เงินกูสามญัเพ่ือผูประสบภัย 2 370,000 

เงินกูสามัญเพื่อการศึกษา 3 440,000 

เงินกูสามัญโครงการสินเชื่อเพ่ือชวยเหลือ

สมาชิก 

959 411,581,000 

เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห - - 

เงินกูพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ - - 

เงินกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ (ราย

เดือน) 

14 12,606,000 

เงินกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ (รายป) 22 17,817,000 

ฝายจัดการ 
เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 408 21,621,000 

เงินกูพิเศษ ATM (อนุมัติเปดวงเงิน) 63 13,891,000 

รวม 1,578 616,787,000 
 

 
จงึเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติท่ีประชุม     รับทราบ 

 

เร่ืองท่ี 3.3       รายงานการจองซ้ือหุนกูคราวประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุนครั้งที่ 3/2564  

เลขานุการ ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

พิจารณาอนุมัติใหฝายจัดการจองซื้อหุนกู มีรายละเอียดตอไปนี้ 

 



จํานวน ด.บ. จํานวน ด.บ.

(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)

1 3/2564 บมจ.พีทีที โกลบอล 

เคมิคอล คร้ังท่ี 

1/2565 ชุดท่ี 4

AA+/N  by 

Fitch

12 25 ม.ค. 65 25 ม.ค. 77 500.00      ไมตํ่า

กวา 

3.10

500.00    3.29

2 3/2564 บมจ.บานปู คร้ังท่ี 

1/2565 ชุดท่ี 4

A+/S  by 

Tris

10 27 ม.ค. 65 27 ม.ค. 75 500.00      ไมตํ่า

กวา 

3.75

450.00    3.89

ระยะเวลา อนุ มัติ ไดรับจัดสรรในการ

ประชุม

คร้ังท่ี

ลําดับ รายละเอียด

อายุ

 (ป) เร่ิมตน ครบกําหนดRating

 

จงึเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม     รับทราบ 
 

เรื่องที่ 3.4      รายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. 

เลขานุการ ตามที่ สอ.กฟภ.ไดจัดจางบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) จำนวน 2 บริษัท  เพื่อ

จัดการกองทนุสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. นั้น บลจ.ไดแจงผลการดำเนินการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังน้ี  
 

ลําดับ บลจ .
วันท่ีโอนเงินให

 บลจ . จัดการ

มูลค าสินทรัพย  ณ

 วันเ ร่ิมตนจัดการ 

(ล านบาท)

มูลค าสินทรัพย  ณ

 วัน ท่ี 31 ธ .ค . 64 

(ล านบาท)

การเ พ่ิมข้ึน(ลดลง)ใน

สินทรัพย สุทธิจากการ

ดําเ นินงานระหวางงวด 

(ล านบาท)

1 ยู โอ บี (ประเทศไทย) 

กองท่ี 1 (EQ)

03 ก.พ. 63 500.000 500.017 0.017

2 วรรณ กองท่ี 2 

(PV0580)

13 ก.พ. 63 500.000 508.662 8.662

3 ยู โอ บี (ประเทศไทย) 

กองท่ี 3 (EQ2)

06 ม.ค. 64 500.000 495.625 -4.375

4 วรรณ กองท่ี 4 

(PV0592)

06 ม.ค. 64 500.000 485.293 -14.707

2,000.000 1,989.597 -10.403

หมายเหตุ 

กองท่ี 1 นําผลประโยชนออกจากบัญชี  วันท่ี 8 มี.ค .64 40 ลานบาท

วันท่ี 19 พ.ย.64 20 ลานบาท

กองท่ี 2 นําผลประโยชน ออกจากบัญชี  วันท่ี 12 มี.ค.64 20 ลานบาท

วันท่ี 22 พ.ย.64 20 ลานบาท

กองท่ี 3 นําผลประโยชนออกจากบัญชี วันท่ี 11 มี.ค .64 30 ลานบาท

กองท่ี 4 นําผลประโยชนออกจากบัญชี วันท่ี 20 ต.ค.64 30 ลานบาท

นําผลประโยชน ออกท้ังส้ิน 160 ลานบาท

รวมท้ัง 4 กอง

 



 รายละเอียดผลการดำเนินการ  รายงวดตามเอกสารแนบ 

 ทั้งนี้ บลจ. ไดสรุปสภาวะเศรษฐกิจ เดือนธันวาคม 2564  ดังนี ้

 ตลาดการเงินโลกมีแนวโนมผันผวน  ทามกลางความไมแนนอนที่เพ่ิมสูงข้ึนจากไวรัสสายพันธุ “โอ

ไมครอน”  ซ่ึงเกิดข้ึนในจังหวะเวลาท่ีเศรษฐกิจของหลายประเทศกำลังพยายามฟนตัวขึ้นจากการระบาดครั้ง

กอนหนา ขณะเดียวกันมูลคาของตลาดสินทรัพยเสี่ยงทั่วโลกอยูในระดับสูง  โดยเฉพาะตลาดหุนฝงสหรัฐฯ 

และยุโรปอีกทั้งผูกำหนดนโยบายการเงินหลักของโลกเริ่มลดมาตรการอัดฉีดสภาพคลองและปรับแนวทาง

นโยบายสูภาวะปกติมากขึ้นทำใหตลาดสินทรัพยเสี่ยงมีความเปราะบางตอการปรับฐานคอนขางงาย  อัตรา

ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปปรับตัวลดลงสะทอนภาวะกลัวความเสี่ยงของนักลงทุน   เนื่องจาก

ยังไมทราบขอมูลแนชัดเก่ียวกับโอไมครอน อาทิความสามารถในการแพรกระจายเชื้อ อาการของโรค การ

หลบหลีกภูมิคุมกัน รวมถึงประสิทธิผลของวัคซีนที่ใชอยูในปจจุบันถูกลดทอนมากนอยเพียงใด อยางไรก็ดี

หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยไดประกาศยกระดับมาตรการปองกันและเฝาระวังเรื่องการเดินทางเขา

ประเทศอยางรวดเรว็  โดยเฉพาะกับผูโดยสาร/และหรือเสนทางการบินจากทวีปแอฟริกา 

 สถานการณ Covid-19 ในประเทศภาพรวมมีทิศทางท่ีดีขึ้นตอเนื่องหลังจากรัฐบาลอนุมัติใหสามารถ

นำเขาวัคซีนจากชาติตะวันตก รวมทั้งแผนการนำวัคซีน mRNA ที่ชัดเจนจากภาครัฐ   และการผอนคลาย

กฎเกณฑหลายอยางอาทิยกเลิกมาตรการเคอรฟว อนุญาตใหจังหวัดนำรองเปดใหบริการเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในรานอาหาร  และเพิ่มรายชื่อประเทศที่สามารถเดินทางเขาไทยมากขึ้น 63 ประเทศ  แตสิ่งท่ี

ยังคงตองจับตาคือความสามารถในการควบคุมการแพรระบาดของไวรัสหลังการผอนคลายมาตรการล็อค

ดาวนรวมไปถึงปริมาณชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามาทองเที่ยวจะมีปริมาณสูงตามที่คาดการณตอเนื่องหรือไม 
 
จงึเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ 

 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

เรื่องที่ 3.5      ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ใหคงอัตราดอกเบ้ียนโยบาย  

เลขานุการ ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทย ไดมีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)                   

ครั้งท่ี 8/2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 0.50 ตอป นั้น 

  คณะอนุกรรมการการลงทุน ไดติดตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 

มีมติเปนเอกฉันทใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 0.50 ตอป คณะกรรมการนโยบายการเงิน ประเมิน

วาเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมฟนตัวไดตอเนื่อง ขณะที่อัตราเงินเฟอทั่วไปปรับเพิ่มข้ึนชั่วคราวจากราคาพลังงาน

เปนหลัก แตยังตองติดตามพัฒนาการเงินเฟอโลกและการสงผานตนทุน ท้ังนี้ การระบาดของ COVID-19 

สายพันธุ Omicron เปนความเสี่ยงสำคัญตอแนวโนมเศรษฐกิจโดยรวมในระยะขางหนา จึงจำเปนตอง

ติดตามสถานการณอยางใกลชิดตอไป คณะกรรมการนโยบายการเงินเห็นวานโยบายการเงินที่ผอนคลาย

ตอเนื่องจะชวยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม จึงเห็นควรใหคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไว 

ประกอบกับมาตรการทางการเงินการคลังที่มีความตอเนื่องเนนการฟนฟูและยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจ

จะมีบทบาทสำคัญในการสงเสริมใหรายไดฟนตัวอยางเขมแข็ง ซึ่งคณะอนุกรรมการการลงทุนจะติดตามและ

เสนอผลการประชุม กนง. ในคราวตอๆ ไป   

 

 



 

จงึเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

เร่ืองท่ี 3.6      รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2564 

เลขานุการ ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ไดดำเนินการจัดทำ

แผนปฏิบัติงานประจำป 2564 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณฯ ใหมีทิศทางที่ชัดเจน 

สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได  อีกทั้ งเพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ จึงไดกำหนดยุทธศาสตรในการบริหารจัดการสหกรณไว 5 ดาน ซึ่งมีโครงการทั้งสิ้น 37 

โครงการ งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2563 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 

เปนจำนวนเงิน 15,851,000 บาท และคำสั่งที่ สอ.กฟภ.12/2564 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง 

แตงตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการ โดยมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลและ

รายงานตามแผนปฎิบัติการประจำป  นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือทราบ (ตามขอ 7) นั้น 

 ขณะนี้ การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2564 ไดครบระยะเวลาในการดำเนินการ

แลว โดยมีการดำเนินการแลวเสร็จ 26 โครงการ  ดำเนินการไมแลวเสร็จ 6 โครงการ ยกเลิกเนื่องจาก

สถานการณการแพรระบาดของ Covid-19 จำนวน 5 โครงการ ใชงบประมาณเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 

426,118 บาท งบประมาณคงเหลือ 15,424,882 บาท  คณะอนุกรรมการอำนวยการจึงขอรายงานผลการ

ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  
 

จงึเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม      รับทราบ 
 

เร่ืองท่ี 3.7     รายงานการตรวจนับใบเสร็จรับเงินงวดสิ้นปทางบัญชี 

เลขานุการ ตามระเบียบวาดวยการรับ-จายและการเก็บรักษาเงนิสด พ.ศ.2557 ขอ 14 กำหนดใหทุก 3 

เดือน และเมื่อสิ้นปทางบัญชี ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นทำการตรวจนับใบเสร็จรับเงินท่ีใช

แลว และที่ยังคงเหลืออยูใหถูกตอง และมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 การประชุมครั้งที่ 6/2561 

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ใหฝายจัดการดำเนินการตรวจนับและสรุปขอมูลเสนอคณะอนุกรรมการ

อำนวยการทุกสิ้นไตรมาส นั้น 

  คณะอนุกรรมการอำนวยการในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เม่ือวันที่ 19 มกราคม 2565 

ขอรายงานการตรวจนับใบเสร็จรับเงนิงวดสิ้นปทางบญัช ีดังน้ี 

  ยอดยกมา ณ 30 กันยายน 2564 จำนวน    10,142 ฉบับ 

  จัดพิมพเพ่ิม จำนวน                20,000 ฉบับ 

  ใชไปแลว จำนวน       11,758 ฉบับ 

  คงเหลือยังไมไดใช ณ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน   18,384 ฉบับ 

มติท่ีประชุม      รับทราบ 

 



 

เร่ืองท่ี 3.8      รายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนกังาน ปปง. 

เลขานุการ ฝายจัดการ ขอรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ต้ังแตวันที่ 1-

31 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 

1. แบบรายงาน ปปง.1-01 (ธุรกรรมท่ีใชเงินสด)      จำนวน    1 ราย               

2. แบบรายงาน ปปง.1-02 (ธุรกรรมท่ีเก่ียวกับทรัพยสิน)     จำนวน     -  ราย 

3. แบบรายงาน ปปง.1-03 (ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย)    จำนวน     -  ราย 
 

จงึเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
 

เรื่องที่ 3.9     รายงานการใชเงินงบประมาณ 

เลขานกุาร    ฝายจัดการขอเสนอรายงานการใชเงินงบประมาณ ประจำเดือน  ธันวาคม  2564 ดังน้ี 

รายการ 

งบประมาณที่ไดรับ

อนุมัติ 

จายจริง มกราคม-ธันวาคม 

2564 คงเหลือ 

หมวดที่ 1  คาตอบแทน 36,451,000.00 36,433,439.97 17,560.03 

หมวดที่ 2  คาใชสอย 27,742,000.00 29,373,323.19 (1,631,323.19) 

หมวดที่ 3  คาใชจายตามแผนงาน/โครงการ 15,851,000.00 424,118.00 15,426,882.00 

หมวดที่ 4  ครุภัณฑขออนุมัติป 2564 309,000.00 172,733.00 136,267.00 

หมวดที่ 5  งบสำรองกรณีจำเปนเรงดวน 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

รวม 81,353,000.00 66,403,614.16 14,949,385.84 

 

จงึเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เรื่องที่ 3.10     รายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือนประจำเดือนธนัวาคม 2564 

เลขานุการ ดวยฝายจัดการขอรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนท่ีสมาชิกประสงคจะขอถือเพิ่ม (ลด) และซื้อ

หุนพิเศษ งวดเดือนธันวาคม 2564 ดังนี ้

รายการ จํานวนราย จํานวนหุ น (เ พ่ิม/ลด) จํานวนเงิน (เพ่ิม/ลด)

เพ่ิมคาหุน 613 221,130 2,211,300.00

ลดคาหุน 73 (35,590) (355,900.00)

ซ้ือหุนพิเศษ (พนักงาน) 592 1,145,077 11,450,770.00

ซ้ือหุนพิเศษ (เกษียณ) 373 3,507,101 35,071,010.00

ซ้ือหุนแรกเขา (สมาชกิสมทบ) 13 1,300                    13,000.00

รวม 1,664 4,839,018             48,390,180.00        

ทุนเรือนหุนยกมา พฤศจิกายน 2564 22,933,194,680.00

บวก ซ้ือหุนพิเศษ 107,017,220.00

    - ซ้ือหุนโดยหักจากเงินเดือน 75,478,050.00

    - ซ้ือหุนพิเศษ 31,539,170.00

หัก  ถอนหุน (สมาชิกพนสภาพ) 2,060,380.00

    - เงินคาหุนจายคืน 1,202,230.87

    - เงินคาหุนชําระหน้ี 857,149.13

    - เงินคาหุนรอจายคืน 1,000.00

ทุนเรือนหุนท้ังส้ิน ธันวาคม 2564 23,038,151,520.00

 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม      รับทราบ 



 

เรื่องที่ 3.11      รายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญทายาท 

  ใหม, ทุนชวยเหลือผูคำ้ประกันฯ และทุนสาธารณประโยชน 

 
 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม      รับทราบ 

 

 

 

 

 

 



 

เรื่องที่ 3.12     รายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิกประจำเดือนธันวาคม 2564 

เลขานุการ       สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายเงนิกูใหแกสมาชิก ตั้งแตวันท่ี  1  ธันวาคม  2564    ถึงวันที่ 

31  ธันวาคม  2564  ตามรายละเอียด  ดังน้ี        

 

 
 

จงึเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เร่ืองท่ี 3.13    ผลการติดตามหนี้ประจำเดือนธันวาคม 2564  

 เลขานุการ สอ.กฟภ. ขอเสนอผลการติดตามหนี้ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  และมีภาระหนี้สิน

คางชำระประจำเดือน ธันวาคม 2564 สรุปไดดังนี้ 
 

ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดือนกอน 

ลูกหนี้ที่เกิดขึ้น รับชำระหนี ้ คงเหลือลูกหนี้คาง 

ระหวางเดือน ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงนิ 

ลูกหนีพ้นสภาพ 

7 7,040,350.56 - - 3 
2,815,066.73 

(บางสวน) 
5 4,225,283.83 ออกจากงานประจำ โดย 

กฟภ. 

ลูกหนีพ้นสภาพ 
14 16,323,539.95 4 4,378,330.78 2 

998,030.42 

(บางสวน) 
17 19,703,840.31 

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้ดำเนินคดี 7 10,130,924.45 2 2,365,611.74 - - 9 12,496,536.19 

ลูกหนี้พนสภาพ 
5 5,026,396.54 - - - - 5 5,026,396.54 

ถกูพิทักษทรัพยเด็ดขาด 

ลูกหนี้พนสภาพ 
- - 5 5,058,479.88 1 547,183.05 4 4,511,296.83 

(เสียชีวิต) 

รวม 33 38,521,211.50 11 11,802,422.40 4 4,360,280.20 40 45,963,353.70 

 
อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรัพยและสวนทุนของ สอ.กฟภ. ณ 31 ธ.ค. 64 

     อัตราสวนลูกหน้ีคางชำระตอสินทรัพย      =    0.08  % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสวนทนุ      =    0.17  % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอลูกหน้ีเงินกูทั้งหมด    =    0.15  % 
 
 

จงึเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เร่ืองท่ี 3.14     รายงานการคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูคำ้ประกัน 

เลขานุการ ฝายจัดการขอเสนอรายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันประจำเดือน 

ธันวาคม 2564  สรุปไดดังน้ี 
 

ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดือนกอน 

ลูกหนี้ที่เกิดขึ้น คาดการณจะขอใช คงเหลอืลูกหนี้คาง 

ระหวางเดือน กองทุน ฯ ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงนิ จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

ลูกหนี้พนสภาพ 

2 2,124,656.50 1 905,116.44 - - 3 3,029,772.94 ออกจากงานประจำ โดย 

กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 
7 5,048,139.93 - - 2 

778,479.92 

(บางสวน) 
6 4,269,660.01 

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 
- - - - - - - - 

ถูกพิทักษทรพัยเด็ดขาด 

ลูกหนี้ดำเนินคดี 2 1,880,021.48 - - - - 2 1,880,021.48 

รวม 11 9,052,817.91 1 905,116.44 1 778,479.92 11 9,179,454.43 

 
ขอมูลกองทุนชวยเหลอืผูค้ำประกัน ณ  ธ.ค. 64 

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันยกมาตนป 2564  เปนเงิน  42,209,306.10 บาท 

จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำป 2563    เปนเงิน    5,000,000.00 บาท    

หักใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันระหวางป  เปนเงิน   10,277,266.38 บาท 

คงเหลือเงินกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน   เปนเงิน   36,932,079.72 บาท 
    

จงึเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรือ่งอ่ืนๆ  

เร่ืองท่ี 4.1 ทบทวนการจัดสรรกำไรสุทธิใหม 

เลขานุการ ตามมติคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 5/2564 วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เรื่องที่ 3.10 

พิจารณากรอบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นขอบรูปแบบที่ 1 จายเงินปนผลในอัตรา 

5.01 และเงินเฉลี่ยคืนในอัตรา 1.20 โดยนำทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลมาใชจำนวน 20,007,440.02 บาท

ตามท่ีคณะอนุกรรมการการลงทุนนำเสนอ นั้น 

   จากมติดังกลาวเห็นควรทบทวนการจัดสรรกำไรสุทธิใหม เพ่ือใหเกิดประโยชนแกสมาชิกให

มากที่สุด และยังเปนการใชทุนตาง ๆ ของ สอ.กฟภ. อยางเหมาะสม จึงเห็นควรทบทวนการจัดสรรกำไรสุทธิ

ประจำป 2564 ใหม ตามตารางการจัดสรรฯ ดังนี้ 



จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2564  

ลา้นบาท % ลา้นบาท %

กาํไรสุทธิประจาํปี 1,422,439,011.42    100.00   1,443,180,808.32    100.00   

1 เป็นทุนสํารองไมน่้อยกวา่ร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ 143,059,280.73       10.06     159,248,920.27       11.03     

2 เป็นคา่บาํรุงสันนิบาตฯ ไมเ่กนิร้อยละหนึงของกาํไรสุทธิ 30,000.00                 0.00        30,000.00                 0.00       

แตไ่มเ่กนิสามหมนืบาท

3 เป็นเงินปันผลตามมลูคา่หุ้นทีชาํระแลว้ในอตัราร้อยละ 1,105,709,325.35    77.73     1,119,009,124.15    77.54     

(5.04/5.50) แหง่ทุนเรือนหุ้นประจาํปี 2564/ประมาณการ

4 เป็นเงินเฉลียคืนตามสว่นจาํนวนดอกเบียเงินกู ้ซึง 133,079,916.84       9.36        136,887,331.40       9.49       

สมาชิกไดส้ง่ให้แกส่หกรณ์ในอตัราร้อยละ( 10.35/10.57)

5 เป็นเงินโบนัสกรรมการและเจา้หน้าทีไมเ่กนิ ร้อยละ 10

 ของกาํไรสุทธิ

  5.1สว่นของกรรมการ (70,000/60,000)(70,000/60,000) 869,166.00               0.06        910,000.00               0.06       

   5.2สว่นของเจา้หน้าที 3.25/3.00 เทา่ 6,400,322.50            0.45        5,545,432.50            0.38       

6 เป็นทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลไมเ่กนิร้อยละสอง 0.00 -                             -         

แหง่ทุนเรือนหุ้นทีมอียูใ่นวนัสินปี

7 เป็นทุนเพอืจดัตงัสํานักงาน -                             -         -                             -         

8 เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไมเ่กนิร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ -                             -         -                             -         

9 เป็นทุนสวสัดิการตา่งๆ ไมเ่กนิร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ

      -ทุนสวสัดิการบาํเหน็จสมาชิก 1,341,800.00            0.09        1,000,000.00            0.07       

      -ทุนอุดหนุนเพอืการศึกษา 3,989,200.00            0.28        4,000,000.00            0.28       

      -ทุนสวสัดิการเงินชว่ยเหลือคา่ทาํศพ 4,075,000.00            0.29        1,000,000.00            0.07       

      -ทุนสวสัดิการสงเคราะห์สมาชิก 23,885,000.00         1.68        10,500,000.00         0.73       

      -ทุนสวสัดิการรับขวญัทายาทใหม ่ -                             -         50,000.00                 0.00       

10 ทุนสวสัดิการชว่ยเหลือผูค้าํประกนัเงินกู ้ -                             -         5,000,000.00            0.35       

รวม 1,422,439,011.42    1,443,180,808.32    

คงเหลือ -                             -         -                             -         

การจัดสรรกําไรประจําปี แบ่งเป็นสัดส่วนได้ดังนี

1 เป็นผลประโยชน์กลบัคืนสูส่มาชิก 1,238,789,242.19    87.09     1,255,896,455.55    87.02     

2 เป็นทุนของสหกรณ์และเป็นประโยชน์แกส่มาชิก 143,059,280.73       10.06     159,248,920.27       11.03     

3 เป็นสวสัดิการสําหรับสมาชิก 33,291,000.00         2.34        21,550,000.00         1.49       

4 เป็นคา่ตอบแทนแกก่รรมการและเจา้หน้าที 7,269,488.50            0.51        6,455,432.50            0.45       

5 เป็นสว่นสนับสนุนสันนิบาตสหกรณ์รวม 30,000.00                 0.00        30,000.00                 0.00       

รวมเป็นเงินทงัสิน 1,422,439,011.42    100.00   1,443,180,808.32    100.00   

รายการ ปี 2564 ปี 2563

 

จงึเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบการจัดสรรกำรุทธิประจำป 2564 ตามเสนอ เปนเงินปนผลในอัตรารอยละ 5.04  

และเงินเฉลี่ยคืนในอัตรารอยละ 10.35 โดยไมนำทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลมาใช 
 

เร่ืองท่ี 4.2 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 เดือนกุมภาพันธ 2564 

เลขานุการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 25 ประจำเดือนกุมภาพันธ 2565 ในวัน

พุธที่ 9 มกราคม 2565  เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมชั้น 2 อาคาร 3 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 



 

 

 

ปดการประชุม เวลา 14.30 น. 

 

 

             (นายเสรี    ปรัชญกุล) ประธานในท่ีประชุม 

                                                         ประธานกรรมการ สอ.กฟภ. 

 

 

 

            (นายรณภา  ทองโปรง) ผูจดบันทึกการประชุม 

               กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 


