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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  วาระพิเศษ  ณ  วันท่ี  29 เมษายน 2548

รายงานการประชุมคณบดี
วาระพิเศษ

เม่ือวันศุกรที่ 29 เมษายน 2548
ณ  หองประชุมสํ านักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2  อาคารศูนยวิชาการ

         ******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย  อธิการบดี ประธาน
2. รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร
3. ผศ.อารมย ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
5. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รกัษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
6. ผศ.ภาวดี  ภักดี รองคณบดีฝายแผนและพัฒนา

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
7. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
8. ผศ.วันชัย  ธนาเศรษฐอังกูล รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
9. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร
10. ผศ.วรกิต  วัดเขาหลาม รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร
11. ผศ.จงรัก  อิฐรัตน รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
12. รศ.วิฑูรย  ประสงควัฒนา รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
13. รศ.พีรสิทธ์ิ  คํ านวณศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
15. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
16. รศ.นิวัตร  จันทรเทวี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
17. ผศ.หลา  อาจวิชัย รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี
18. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
19. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
20. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
21. รศ.ทวีชัย  บุญเติม รองผูอํ านวยการฝายวางแผน

แทนผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
(สํ านักหอสมุดและทรัพยากรและการเรียนรู)

22. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
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23. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
24. นายสุรเชษฐ  ม่ังมีศรี ผูชวยผูอํ านวยการ

แทนผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
25. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล

(สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
26. รศ.สุธา  ภูสิทธิศักดิ์ รองประธานสภาคณาจารย คนท่ี 2

แทนประธานสภาคณาจารย
27. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดฝีายวิจัย และ

รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ปฏิบัติหนาท่ีแทนเลขานุการท่ีประชุม

28. นายอัศนีย  ฐานสันโดษ รักษาการในตํ าแหนงหัวหนางานสวัสดิการ กองการเจาหนาท่ี
แทนหัวหนาสํ านักงานอธิการบดี
ปฏิบัติหนาท่ีแทนผูชวยเลขานุการท่ีประชุม          

ผูไมมาประชุม
1. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
2.  ผศ.ลิขติ  อมาตยคง รองอธกิารบดฝีายพฒันานกัศกึษา
3.  รศ.บงัอร  ศรพีานิชกลุชยั คณบดคีณะเภสัชศาสตร
4.  รศ.ธาดา  สุทธิธรรม คณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร

ผูเขารวมประชุม
1.  นส.รองรัตน  วิโรจนเพชร รักษาการในตํ าแหนงหัวหนางานวินัยและนิติการ
2.  นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนท่ี 1

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เริ่มประชุมเวลา 14.20 นาฬิกา
ระเบียบวาระ การแจงความด ําเนินคดผูีบรหิารมหาวทิยาลยัและการแกปญหากรณสีหกรณออมทรพัย

มหาวทิยาลยัขอนแกน
ประธานไดเสนอตอท่ีประชุมวา มีกลุมบุคคลในมหาวิทยาลัยขอนแกน 2 กลุม มีหนังสือขอใหทบ

ทวนมติท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 6/2548 เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2548 วาระ 3.1 คือ กลุมนายไพศาล  แสงสุวรรณ
ตามหนังสือของนายไพศาล  แสงสุวรรณ ลงวันท่ี 20 เมษายน 2548 เรื่อง “ขอใหยกเลิกมติท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี
6/2548 ในวาระที่ 3.1” และกลุมนางลํ าพูน  หรองบุตรศรี ตามหนังสือถึงอธิการบดี ลงวันท่ี 25 เมษายน 2548
เรื่อง “ขอความเปนธรรมขอใหพิจารณาดํ าเนินการหาทางแกไข” ท้ังนี้ หนังสือท่ีมีถึงอธิการบดีนั้นมีสาระสํ าคัญเชน
เดียวกันคือ ขอใหมหาวิทยาลัยระงับการหักเงินเดือนของสมาชิกท่ีกูเงินกูพิเศษที่เคยระงับไวตอไป ตามรายละเอียด
ในหนังสือดังกลาว

ประธานไดแจงตอท่ีประชุมคณบดีเพิ่มเติม และมีผูใหความเห็น ดังนี้
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-  เม่ือวันท่ี 22  เมษายน  2548  นายไพศาล  แสงสุวรรณกับพวก จํ านวนหนึ่งไดไปแจงความ
ณ สถานีตํ ารวจภูธร อ.เมือง จ.ขอนแกน เพื่อใหดํ าเนินคดีกับ นายสุมนต  สกลไชย อธิการบดี และผูบริหาร
มหาวิทยาลัยจํ านวนรวม 32 คน ซ่ึงเปนองคประชุมท่ีประชุมคณบดี เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2548 ขอหายักยอก
ทรัพย หักเงินเดือนบุคลากร 60% ไปใชหนี้สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงในกรณีนี้ไดโทรศัพทพูด
คุยกับพนักงานสอบสวนแลว ไดความวา มีการแจงความเพื่อดํ าเนินคดีกับอธิการบดีและผูบริหารมหาวิทยาลัยจริง
และปรากฏหลักฐานในเอกสารสรุปการดํ าเนินคดีท่ีเกี่ยวของกับการทุจริตในสหกรณออมทรัพยฯ ตามหนังสือของ
สถานีตํ ารวจภูธร อ.เมือง จ.ขอนแกน ท่ี ขก 0129/6590 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2548 ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ขอนแกน

-  เรื่องการแจงความดํ าเนินคดีกับอธิการบดีและผูบริหารมหาวิทยาลัยนั้น ปรากฏเปนขาวใน
หนังสือพิมพ และสถานีโทรทัศนไอทีวี ชองเจ็ด และส่ืออื่นๆ และมีผูใหญหลายทานติดตอสอบถามเรื่องท่ีเกิดขึ้น
รวมทั้ง พลตํ ารวจเอก เภา  สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยดวย ซ่ึงในกรณีนี้ อธิการบดีและผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ
ในฐานะประธานคณะกรรมการดํ าเนินงานสหกรณออมทรัพยฯ ไดแถลงขาวและชี้แจงขอเท็จจริงท่ีถูกตองแกส่ือ
มวลชนและจัดทํ าคํ าชี้แจงเผยแพรขาวประชาสัมพันธดวยแลว

-  ภายหลังจากไดรับหนังสือจากนายไพศาล  แสงสุวรรณ และนางลํ าพูน  หรองบุตรศรีแลว
อธิการบดีไดนัดประชุมรวมกับคณะกรรมการดํ าเนินงานสหกรณออมทรัพย เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2548 เพื่อ
แสวงหาแนวทางในการแกไขปญหาและรับทราบสถานการณดานคดี ท้ังนี้ ไดรับทราบแนวทางการบรรเทาความ
เดือดรอนของสมาชิกฯท่ีสหกรณออมทรัพยดํ าเนินการอยูและจะดํ าเนินการตอไป

-  สถานะของการรองทุกขกลาวโทษและการดํ าเนินคดี อาจแบงเปน 3 ประเภทคดีและกลุมคดี
ดังนี้

. คดีปกครอง มี 3  คดี
(1) นางลํ าพูน  หรองบุตรศรีและพวกจํ านวนรวม 49 คน ฟองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ขอนแกนเปนคดีหมายเลขดํ าท่ี 10/2547 เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ีอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแกน กระทํ าการโดยไมชอบดวยกฎหมาย (กรณีท่ีมหาวิทยาลัย
หักเงินเดือนสมาชิกสหกรณฯ) คดีนี้ศาลพิพากษายกฟอง (หมายความวา
มหาวิทยาลัยสามารถหักเงินเดือนของสมาชิกเพื่อชํ าระหนี้สหกรณออมทรัพยฯได)
ตามคํ าพิพากษาลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2547

(2) นายอาคม  อึ่งพวง ในฐานะประธานคณะกรรมการดํ าเนินงานสหกรณออมทรัพยฯ
ในขณะนั้น ฟองรองนายทะเบียนสหกรณ จังหวัดขอนแกน ขอกลาวหาคือ รองนาย
ทะเบียนสหกรณไมมีอํ านาจวินิจฉัยคุณสมบัติของประธานคณะกรรมการสหกรณ
ผลคดีซ่ึงศาลมีคํ าพิพากษาแลว ปรากฏวา รองนายทะเบียนสหกรณไมมีอํ านาจ
วนิจิฉัยคณุสมบตัขิองประธาน คดนีีอ้ยูระหวางการพจิารณาอทุธรณโดยศาลปกครอง
สูงสุด

(3) นางบุปผา  ชอบใช ประธานคณะกรรมการดํ าเนินงานสหกรณฯ ในขณะนั้น ฟอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ขอกลาวหาคือ มหาวิทยาลัยออกคํ าส่ังระงับหักเงิน
เดือนเปนการออกคํ าส่ังโดยไมชอบดวยกฎหมาย ผลคดีคือ ศาลปกครองไมรับคํ า
ฟอง เพราะยังไมไดผานกระบวนการอุทธรณในมหาวิทยาลัยมากอน

. คดีอาญา มี 3 กลุมคดี
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(1) สมาชิกสหกรณฯ 422 ราย แจงความตอพนักงานสอบสวนเพื่อดํ าเนินคดีกับอดีต
กรรมการ  เจาของโครงการ และอดีตเจาหนาท่ีสหกรณฯ ขอกลาวหาคือ รวมกัน
ทุจริต และรวมกันฉอโกงโดยไมชอบ คดีนี้พนักงานสอบสวนไตสวน และรับเปนคดี
แลวจํ านวน 438 คดี และอีก 5 ราย ยังอยูระหวางการไตสวน ผลคดีคือ คดีจํ านวน
หนึ่ง สงอัยการแลวและอัยการส่ังใหสงตอ ป.ป.ช. เพื่อให ป.ป.ช.ดํ าเนินการไตสวน
ตอไป

(2) นายไพศาล  แสงสุวรรณ และสมาชิกฯจํ านวนหนึ่ง ฟองเจาของโครงการและอดีต
คณะกรรมการฯ (คดีอาญาท่ี 813/2548) 3 ขอหาคือ ฉอโกง ยักยอกเงินคา
พัฒนาท่ีดินมูลคา 133 ลานบาท ฉอโกงนํ าท่ีดินในทะเลลสาปซึ่งเปนท่ีนํ้ าสาธารณะ
ในโครงการไปเวียนขายใหแกสมาชิก 6 แปลง และฉอโกง ยักยอก เงินคาพัฒนาท่ี
ดินใจกลางแปลงปลาตะเพียนไปจํ านอง ผลคดีคือ ส่ังไมฟอง เนื่องจากผูฟองมิใช
ผูเสียหายที่มีอํ านาจรองทุกข (ผูเสียหายที่ควรฟองคือ สหกรณออมทรัพยฯ)

(3) คณะกรรมการสหกรณฯชุดปจจุบันและนายวิเชียร  ตงศิริ ผูรับมอบอํ านาจ ฟอง
เจาของโครงการเกื้อกูลฯ และผูท่ีทํ าใหสหกรณฯและสมาชิกฯไดรับความเสียหาย
ขอกลาวหาคือ โครงการไมปฏิบัติตามสัญญาในเรื่อง การคืนคาพัฒนาท่ีดิน 30%
โครงการน ําท่ีดนิบางสวนไปจ ํานองกบัธนาคารกรงุไทย และโครงการน ําท่ีในทะเลสาบ
ไปขายแกสมาชิก (โจทกรวมกับนายไพศาล  แสงสุวรรณ กรณีขอ 2)

. คดีแพง มี 4 กลุมคดี
(1) สหกรณฯ ฟองสมาชิก อดีตคณะกรรมการฯ อดีตเจาหนาท่ีสหกรณฯ 3 คน และ

เจาของโครงการ ขอกลาวหาคือ ละเมิด เรียกคาเสียหาย ผลคดีอยูระหวางการ
ไตสวนมูลฟองโจทก กลุมนี้มีจํ านวน 154 คดี)

(2) สหกรณฯ ฟองนติกิรรมตอเนือ่ง จ ํานวน 49 คด ีขอกลาวหา ละเมิด เรยีกคาเสียหาย
ผลคดีอยูระหวางการไตสวนมูลฟอง

(3) สมาชิกสหกรณฯ ฟองสหกรณออมทรัพยฯ 14 ราย 14 คดี ขอกลาวหา คือ ให
สัญญาเปนโมฆะ ใหสหกรณระงับหักเงินเดือน ผิดสัญญาและเพิกถอนนิติกรรม
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนจํ าเลยดวย แตถอนฟองแลว) ผลคดีคือ
ยกฟอง 2 คดี (กรณีนางวิไลภรณ  ดวงประทุม และ นางศิริพร  ชนะบัว )  และ
จํ าหนายคดีชั่วคราว  3  คดี เพื่อรอคดีอาญา

(4) อดีตเจาหนาท่ีสหกรณฯฟองสหกรณฯตอศาลแรงงาน เรียกรองเงินชดเชย  ผลคดี
อยูระหวางการไตสวนในชั้นศาล

-  ภายหลังจากการใหขอมูลโดยประธานและ ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ ไดเปดโอกาสใหนางลํ าพูน
หรองบุตรศรี แกนนํ าผูเดือดรอน และนางสาวสิริพร  วิธินันทกิตต จากสํ านักวิทยบริการใหขอมูลตอท่ีประชุม

นางลํ าพูน  หรองบุตรศรี  ไดเสนอเปนเอกสาร ลงวันท่ี 29 เมษายน 2548 แจกในท่ีประชุม
โดยยืนยันขอใหมหาวิทยาลัยดํ าเนินการใหเงินเดือนแกสมาชิก 76 คน ของเดือนเมษายน 2548 และตอไป ให
ออกประกาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นใหชัดเจน เปนธรรม สามารถรับได ใหการ
คุมครอง ดูแลผูใตบังคับบัญชาท่ีไดรับความเดือดรอน ตามเอกสารสัญญาท่ีไมเปนธรรม และใหเสนอใหสหกรณฯ
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พักหนี้สมาชิกท่ีมีปญหาไวกอน 1-2 ป ท้ังนี้ ไดยืนยันดวยวา หากไมไดรับการพิจารณาตามที่เสนอ ไดเตรียม
มาตรการที่จะดํ าเนินการไวแลว เนื่องจากไดใหโอกาสมานานแลว

นางสาวสิริพร   วิธินันทกิตต ในฐานะสมาชิกท่ีไมเห็นดวยกับมาตรการของมหาวิทยาลัยท่ีระงับหัก
เงินเดือนของสมาชิก และเห็นวา ไมไดรับความเปนธรรมจากมหาวิทยาลัย เนื่องจากตนและสมาชิกอื่นๆ สวนใหญ
มีสวนไดสวนเสียท้ังตอการไดรับเงินปนผล และความอยูรอดของสหกรณฯ ท้ังนี้เห็นวา การจัดใหมีการกูเงินพิเศษ
เพื่อซ้ือท่ีดินนั้น เปนชองทางหากินของผูเกี่ยวของนํ าท่ีดินท่ีราคาตํ่ า  มาใหกูในราคาที่สูงเกินจริง การใหเงินทอนแก
ผูกู ทํ าใหผูกูจํ านวนมากซึ่งกูเงินโดยไมประสงคจะซ้ือท่ีดิน  ผูกูจํ านวนมากไมเคยไปดูท่ีดินเลย สหกรณฯชุดปจจุบัน
ควรดํ าเนินการกับอดีตกรรมการและผูเกี่ยวของ มาตรการที่มหาวิทยาลัยบรรเทาความเดือดรอนโดยระงับหักเงิน
เดือนชั่วคราวนั้น สมาชิกบางสวนก็หาชองทางไปกอหนี้อื่นเพิ่มขึ้น เชน กูธนาคารอื่น หรือซ้ือรถ ดวยม่ันใจวา จะวิ่ง
เตนใหสัญญากูเปนโมฆะ พรอมท้ังเสนอใหมหาวิทยาลัยเขามาแกไขปญหาใหมากขึ้น เปดเผยขอมูลใหประชากรทั่ว
ไปไดรับทราบ ควรหักเงินเดือนของสมาชิกเพื่อชํ าระหนี้ตอไป และดํ าเนินการทางวินัยแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ  ประธานคณะกรรมการดํ าเนินงานสหกรณฯ ชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ปญหาท่ีเกิดขึ้นตามหนังสือของ สก.มข.ท่ี 326/2548 ลงวันท่ี 20 เมษายน 2548 และตอบหนังสือของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี ศธ 0514.1.9/139 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2548 ยืนยันวามหาวิทยาลัยไมควรระงับ
หักเงินเดือนของสมาชิกเพื่อชํ าระหนี้ เพราะหากไมชํ าระหนี้จะมีผลกระทบตอสมาชิกสวนใหญและตอสหกรณ
ออมทรัพยฯ พรอมท้ังไดเสนอมาตรการแนวทางในการชวยบรรเทาความเดือดรอนแกสมาชิก

นางสาวรองรัตน  วิโรจนเพชร  รักษาการในตํ าแหนงหัวหนางานวินัยและนิติการ เสนอความเห็น
วา การหักเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจํ าเพื่อชํ าระหนี้เงินกูแกสหกรณฯ นั้นมีบรรทัดฐานจากคํ า
พิพากษาของศาลปกครองขอนแกนแลว และกรณีนี้ หากจะระงับหักเงินเดือนควรขอความเห็นจากสหกรณออม
ทรัพยกอน และหากมหาวิทยาลัยระงับหักเงินเดือนโดยไมไดรับความยินยอมจากสหกรณฯอาจสงผลให สหกรณฯ
ฟองคดีตอศาลปกครองได และหากมหาวิทยาลัยแพอาจตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายและไลเบี้ยตอผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานได ท้ังนี้ ตามบันทึกขอความงานวินัยและนิติการ ท่ี ศธ 0514.1.3.4/346 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2548

ประธานใหเหตุผลในการเสนอใหท่ีประชุมคณบดีมีมติ ระงับหักเงินเดือนชั่วคราวเมื่อเดือน
ธันวาคม 2547 วา ชวงนั้นมีการประสานจากผูใหญหลายทานใหชวยหาทางบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิก
และไดไปเจรจาขอความรวมมือจากคณะกรรมการดํ าเนินงานสหกรณฯชุดกอนชุดปจจุบันใหชวยบรรเทาความ
เดือดรอน แตไมไดรับความรวมมือ หลังจากมาตรการระงับหักเงินเดือนมีผล มีการเปล่ียนแปลงผูบริหารของ
สหกรณฯ และคณะกรรมการดํ าเนินงานสหกรณฯชุดใหม ไดเปล่ียนนโยบายและออกมาตรการชวยเหลือสมาชิก
รวมทั้งจะรับหนาท่ีในการแกปญหาและติดตอกับสมาชิกโดยตรง ดังนั้น ดวยความจํ าเปนท่ีไมอาจหลีกเล่ียงได
จึงไดเสนอเปล่ียนแปลงใหกลับมาหักเงินเดือนเชนเดิม

มติ  ที่ประชุมคณบดี ไดพิจารณาโดยคํ านึงถึงหลักการ ความถูกตองประโยชนของสมาชิก
สวนใหญและความสมเหตุสมผลแลว มีมติยืนยันตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2548 เม่ือวันพุธที่ 23
มีนาคม 2548 คือ ใหมหาวิทยาลัยขอนแกนยกเลิกการระงับหักเงินเดือนของสมาชิกสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด โดยมีเหตุผลและมาตรการแนวทางเพื่อแกไขปญหาเพิ่มเติม ดังน้ี

1.  การหักเงินเดือนสมาชิกซึ่งเปนบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือชํ าระหนี้เงินกูแก
สหกรณออมทรัพยฯ น้ัน เปนหนาที่ตามความผูกพันที่มหาวิทยาลัยขอนแกนที่มีตอสหกรณออมทรัพยฯและ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของ ซึ่งในกรณีน้ีศาลปกครองขอนแกนได
ค ําพากษาถึงที่สุดเปนบรรทัดฐานไวแลว และหากมหาวิทยาลัยขอนแกน ยังคงระงับหักเงินเดือนสมาชิกที่เปน
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หน้ีเงินกูตอไป จะสงผลกระทบตอสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ สวนใหญและตอสหกรณออมทรัพยฯ ซึ่งเปน
ผลใหมหาวิทยาลัยขอนแกนอาจตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

2.  การที่สมาชิกจํ านวนหน่ึงกลาวอางวา ไดกูเงินจาก สหกรณออมทรัพยฯแตไมมีที่ดินเปน
หลักประกันหรือที่ดินที่เปนหลักประกันถูกไถถอนไป หรือที่ดินที่เปนหลักประกันเปนที่ดินนอกโครงการนั้น
ยังมีขอโตแยงจากสหกรณออมทรัพยฯ และเปนขอเท็จจริงที่มีการแจงความดํ าเนินคดีและการฟองคดีอยู ซึ่ง
อยูระหวางขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม ขอเท็จจริงที่มีการโตแยงกันจึงยังไมอาจรับฟงเปนขอยุติได
นอกจากนั้น ศาลปกครองขอนแกน ไดพิจารณาและมีความเห็นไวในคดีที่มีผูฟองคดีซึ่งมีขอเท็จจริงลักษณะ
เดียวกันวา “สัญญาที่ผูฟองคดี (ผูกูเงิน) ไดทํ าไวกับสหกรณฯมีผลบังคับใหคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอ
กํ าหนดของสัญญา และการแสดงเจตนายินยอมใหหักเงินเดือนเพ่ือชํ าระหนี้แกสหกรณฯกอน ก็เปนไปตาม
ขอกํ าหนดในสัญญา หนังสือแสดงเจตนายินยอมมีผลบังคับตามที่ผูแสดงเจตนาไดใหไวตอกองคลัง มข.
กองคลัง มข. จึงมีหนาที่ที่จะตองหักเงินเดือนของผูฟองคดีเพ่ือชํ าระหนี้ใหแกสหกรณ และมีคํ าพิพากษาดวย
วา หากกลุมผูฟองคดี (ผูกูเงิน) เห็นวา เจาของโครงการฯ หรือ สหกรณออมทรัพยฯ กระทํ าการโดยทุจริต
ผิดสัญญา หรือกระทํ าละเมิดตอกลุมผูฟองคดี กลุมผูฟองคดีตองไปวากลาวกับคูสัญญาเปนอีกสวนหน่ึง
ตางหาก”

3.  กรณีปญหาที่เกิดขึ้น  เปนผลจากการดํ าเนินงานของสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัย
ขอนแกน จํ ากัด และจากจากผูกูซึ่งเปนสมาชกิสหกรณฯ จึงขอให สหกรณออมทรัพยฯ เปนผูแกไขปญหาและ
กํ าหนดแนวทางหรือมาตรการเพื่อชวยเหลือหรือบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิกฯ ทั้งน้ี มาตรการที่
สหกรณออมทรัพยฯดํ าเนินการและจะดํ าเนินการเพื่อสมาชิกตามขอมุลของประธานคณะกรรมการดํ าเนิน
งานสหกรณออมทรัพยฯ มีดังน้ี

3.1  เปดโอกาสใหมีการปรับปรุงโครงสรางหน้ี โดยขยายระยะเวลาการชํ าระหนี้ และปรับลด
จํ านวนหน้ีที่ตองชํ าระ โดยปรับใหเหลือเงินคาครองชีพ 20% สํ าหรับกลุมผูกูที่มีหลักทรัพยคํ้ าประกัน และ
40% สํ าหรับกลุมผูกูที่หลักทรัพยถูกไถถอนไป

3.2  สหกรณออมทรัพยฯ จัดเงินกูฉุกเฉินใหแกผูกูที่มีความเดือดรอนเฉพาะหนาซึ่งแตเดิม
ไมมีสิทธิกูเงินกูฉุกเฉิน

3.3  สหกรณออมทรัพยฯ ยินดีที่จะเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยในชั้นศาล และยินดีเสนอ
มาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดรอน อาทิ การพักชํ าระหนี้ชั่วคราว การพักหรือลดชํ าระหนี้เงินตน หรือการ
ลดดอกเบี้ย เปนตน

4.  มหาวิทยาลัยควรเสนอปญหา และขอคํ าแนะนํ าเพ่ือแกปญหาจากคณะกรรมการพัฒนา
สหกรณแหงชาติ

5. กรณีปญหาสวนหน่ึงที่เกิดขึ้น เปนผลจากการปฏิบัติหนาที่ในสหกรณออมทรัพยฯ ของ
ขาราชการและลูกจางประจํ าของมหาวิทยาลัย ดังน้ัน หากมีขอเท็จจริงปรากฎตอมหาวิทยาลัยหรือในกระบวน
การแกปญหาและตรวจสอบ หรือเม่ือมีผูรองเรียน มหาวิทยาลัยควรดํ าเนินการตามกระบวนการวินัย แกผูที่
เก่ียวของตอไป

6. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มการประชาสัมพันธเก่ียวกับปญหาและการแกไขปญหาของสหกรณ
ออมทรัพยฯ และควรใหขอมูลในลักษณะที่เขาใจไดงาย
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7.  เน่ืองจากปญหาที่สมาชิกสหกรณฯจํ านวนหน่ึงเรียกรองวาไมไดรับความเปนธรรมจาก
การที่ที่ดินที่คํ้ าประกันไวถูกไถถอนออกไปดวยเหตุตางๆ ความบกพรองในการปฏิบัติหนาที่ของคณะ
กรรมการดํ าเนินงานสหกรณออมทรัพยที่เก่ียวของในอดีต อดีตเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยฯ และผลจาก
การดํ าเนินงานของเจาของโครงการนั้น ไดมีการแจงความดํ าเนินคดีหรือฟองคดีแลว และอยูในระหวาง
ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมแตมีความลาชา และมีความไมม่ันใจวาจะไดรับความยุติธรรม ดังน้ัน
มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการชวยติดตามและเรงรัด

8.  ขอความรวมมือจากผูบังคับบัญชาระดับคณะ/หนวยงาน ทํ าความเขาใจกับบุคลากรใน
สังกัดเพ่ือกํ ากับใหการดํ าเนินการของบุคลากรที่เปนสมาชิกสหกรณฯอยูในกรอบที่เหมาะสมและไมสงผลลบ
ตอภาพลักษณและชื่อเสียงขององคกร

9.  มหาวิทยาลัยจะทํ าหนาที่แทนคณบดี ผูอํ านวยการศูนย สถาบัน สํ านัก ซึ่งถูกแจงความ
ดํ าเนินคดีโดยนายไพศาล  แสงสุวรรณ ในการตอสูคดี

อน่ึง  ประธานไดขอรองนางลํ าพูน  หรองบุตรศรี  ซึ่งเขารับฟงผลการประชุมวา หาก
นางลํ าพูน  หรองบุตรศรีและพวก จะดํ าเนินมาตรการใดๆ ตามที่ไดแจงไวน้ัน ขอใหคํ านึงถึงชื่อเสียงของ
สวนรวมดวย

เลิกประชุมเวลา  16.45 นาฬิกา

   พิศาล   ศิริธร
             (รองศาสตราจารยพิศาล  ศิริธร)

                              รองอธิการบดีฝายวิจัย
       ปฏิบัติหนาท่ีแทนเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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