
                     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด  

 

ผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 60 ในการประชุมครั ้งที ่ 10/2564 
(วาระพิเศษ) วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.  (ประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) 

ตามกรณีที ่ปรากฏเป็นข่าวเกี ่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด เรื ่อง
ค่าตอบแทนของ พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ ซึ่งสหกรณ์จะเชิญมาบรรยายธรรมเทศนาในโครงการ
อบรมสัมมนาสำหรับสมาชิกใหม่ ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและประยุกต์ใช้ใน
การทำงานได้อย่างเหมาะสม จำนวน 40,000 บาทนั้น  

จากสาเหตุที่กล่าวข้างต้น เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ส่งผลกระทบถึงชื่อเสียง ความ
เชื ่อมั ่นของสมาชิกที ่ม ีต ่อสหกรณ์ รวมถึงกระแสสังคมที ่ม ีมุมมอง ในด้านลบต่อสหกรณ์ 
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 จึงมิได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาดังกล่าว  ดังนั้นจึงได้มีการจัด
ประชุมคณะกรรมการโดยเร่งด่วน (โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม) ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 
เวลา 13.30 น. ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 ท่าน ได้แก่  

   1. นายอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการ 
2. นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง  รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ 

ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ 
3. นายณัฐพล  นุชอุดม   รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ 

ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ 
4. นายกำจัด  สุวรรณปาล  รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่   

ประธานกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป 
5. นางสาวนวลอนงค์  วงษ์เพ็ชร์ กรรมการและเลขานุการ และกรรมการและ

      เลขานุการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ 
6. นางศิริรัตน์  อ่ำตระกูล กรรมการและเหรัญญิก และกรรมการและ

เลขานุการฝ่ายบริหารทั่วไป 
7. นายเมธชนัน  เสืออากาศ  กรรมการดำเนินการ ปฏิบัติหน้าที่ 

      กรรมการและเลขานุการฝ่ายวิชาการและระเบียบ 
8. นางวาสนา  แจ่มเจริญ  กรรมการดำเนินการ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 

        และเลขานุการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ 
9. นายวินัย  หลำวรรณะ  กรรมการดำเนินการ 

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป 
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กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่  
1. นายไพฑูรย์  คงเทียน  รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ 

ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ 
2. นายธีรพล  โพธิ์เมือง   กรรมการดำเนินการ  ปฏิบัติหน้าที่ 

กรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ 
3. นายเอกพจน์  กันภัย  กรรมการดำเนินการ  ปฏิบัติหน้าที่ 

      กรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ 
4. นางวิลาวรรณ  ตันรัตนะ  กรรมการดำเนินการ  ปฏิบัติหน้าที่ 

      กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ 
 5. นายวรพจน์  สิงหราช  กรรมการดำเนินการ   

6. นายสมพงษ์  หงษา   กรรมการดำเนินการ   
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการแต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการดำเนิน
โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ร่วมแบ่งปันส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยที ่ดี และ
สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ร่วมกับคณะ
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ดังนี ้

1. นายไพฑูรย์  คงเทียน  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
2. นายเอกพจน์  กันภัย  กรรมการ 
3. นางวาสนา  แจ่มเจริญ  กรรมการ 
4. นายไพโรจน์  ตันเจริญ  กรรมการ 
5. นายบรรหาร  เอี่ยมสอาด  กรรมการ 
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล

การดำเนินโครงการในประเด็น 
1. ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 ในการประชุม

ครั ้งที ่ 19 เมื ่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เกี ่ยวกับมติการอนุมัติโครงการพัฒนาผู้เกี ่ยวข้องกับ
ระบบงานสหกรณ์ประจำปี 2562 ร่วมแบ่งปัน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด 

2. ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 ในการประชุม
ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เกี่ยวกับมติการอนุมัติโครงการอบรมสัมมนาสมาชิกใหม่ 
ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
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3. ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 ในการประชุม
ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 เกี่ยวกับมติการยกเลิกจัดโครงการตามข้อ 1 และข้อ 2 
เนื่องจากสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามจำนวนที่กำหนด 

4. ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 ในการประชุม
ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เกี่ยวกับมติการอนุมัติโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ร่วมแบ่งปัน ส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยที่ดีและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน 

5. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายเงินตาม
โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ร่วมแบ่งปัน ส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยที่ดีและสนับสนุน
อุปกรณ์การเรียนการสอน 

ทั้งนี้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลในระหว่างวันที ่ 10 – 13 พฤษภาคม 2564  และให้สรุปรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ ในการประชุมที่จะจัดขึ้นวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ต่อไป 

 
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
                  7 พฤษภาคม 2564 


