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สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ชุดที่ 53 

คร้ังที่ 2/2556 
วันอังคารที ่19 กุมภาพันธ 2556 

*************************** 
คณะกรรมการดําเนินการ  15  คน 
กรรมการผูมาประชุม  15  คน 
 1. นายสมเกียรติ เสาวคนธ ประธานกรรมการ 
 2. นายบัณฑิต สาและ     รองประธานกรรมการ ท่ี 1 
 3. นายสุทิน ปยะรัตน รองประธานกรรมการ ท่ี 2 
 4. นายกิตติ ศิริไพรวัน    เหรัญญิก 
 5. นายพรวิทย เพชรสลับแกว กรรมการ 
 6. นายวัชระ เลิศภัทรกิจ กรรมการ 
 7. นายอุสมาน สะมะแอ กรรมการ 
 8. นายจตุพงศ ธรรมเดโช กรรมการ 
 9. นายมาหามะ อูเซง  กรรมการ 
 10. นายรอมือลี หะมะ กรรมการ 
 11. นายสะมะแอน วรรณาการ กรรมการ 
 12. นายปรีดา แกวพรหมลัด กรรมการ 
 13. นายสมชาติ นงรัตน กรรมการ 
 14. นายจิรเดช กล่ินขจร  กรรมการและเลขานุการ 
 15. นายมะนาเซร แมแล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ผูเขารวมประชุม 10 คน 
 1. นายพงษเทพ ไหมใจด ี ผูจัดการฯ 
 2. นายนพ เนื้อนอย  ผูตรวจสอบกิจการ 
 3. นายเพียร ยอดจันทร ผูตรวจสอบกิจการ 
 4. นายบัณฑิต สติรักษ ผูตรวจสอบกิจการ 
 5. นายพรอม จันทรัตน ท่ีปรึกษา 
 6. นายนิตย พรหมประสิทธ์ิ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
   นราธิวาส เขต 1 
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 7. นายนิพัฒน มณ ี ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
   นราธิวาส เขต 3 
 8. นายปริญญา เสนาวรานนท รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
   เขต 15 
 9. นายเกรียงไกร ศักระพันธ ผูอํานวยการ สกสค.นราธิวาส 
 10. นายสืบพงศ จันทรเดิม หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 
   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
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เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 
 เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเขาประชุมครบองคประชุมตามขอบังคับแลว นายสมเกียรติ 
เสาวคนธ ประธานกรรมการ เปนประธานในท่ีประชุมไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระดังตอไปนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 ประธานฯ แนะนํากรรมการท่ีไดรับเลือกตั้งใหมในป 2555 จํานวน 6 ทาน ไดแก 
 1. นายกิตติ ศิริไพรวัน  สังกัดหนวยจังหวัด 
 2. นายปรีดา แกวพรหมลัด สังกัดหนวยอําเภอตากใบ 
 3. นายสมชาติ นงรัตน  สังกัดหนวยอําเภอเมือง  
 4. นายมาหามะ อูเซง  สังกัดหนวยอําเภอแวง 
 5. นายสะมะแอน วรรณาการ สังกัดหนวยอําเภอระแงะ 
 6. นายอุสมาน สะมะแอ  สังกัดหนวยอําเภอเจาะไอรอง 
 ผูตรวจสอบกิจการท่ีไดรับเลือกตั้งเขามาใหม จํานวน 1 ทาน ไดแก นายนพ เนื้อนอย  
 และเดิมคณะกรรมการดําเนินการ กําหนดประชุมประจําเดือนกุมภาพันธ 2556 ใน
วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2556 แตจําเปนตองเล่ือนเปนวันนี้ เนื่องดวยวาในวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2556 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 กําหนดประชุมผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงทําให
กรรมการหลายทานท่ีสังกัดเขต 2 ติดราชการไมสามารถมารวมประชุมได สหกรณฯ จึงเล่ือนการประชุม
เปนวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2556  
 ประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบวา ท่ีปรึกษาเขารวมการประชุม จํานวน 6 ทาน ไดแก 
 1. นายนิพัฒน มณี     ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
   นราธิวาส เขต 3 
 2. นายเกรียงไกร ศักระพันธ ผูอํานวยการ สกสค.นราธิวาส 
 3. นายนิตย พรหมประสิทธ์ิ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 4. นายปริญญา เสนาวรานนท รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   มัธยมศึกษา เขต 15 
 5. นายสืบพงศ จันทรเดิม หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิค 
   นราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
 6. นายพรอม จันทรัตน ท่ีปรึกษา 
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 ผูเขารวมการประชุม จํานวน 4 ทาน ไดแก 
 1. นายพงษเทพ ไหมใจด ี ผูจัดการฯ 
 2. นายนพ เนื้อนอย ผูตรวจสอบกิจการ 
 3. นายเพียร ยอดจันทร ผูตรวจสอบกิจการ 
 4. นายบัณฑิต สติรักษ ผูตรวจสอบกิจการ 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว 
 ประธานมอบใหเลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
ชุดท่ี 52 ครั้งท่ี 16 เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2556 และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
ชุดท่ี 53 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ  2556 
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
  
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองติดตามมติคณะกรรมการดําเนินการคร้ังที่แลว 
 ในเดือนกุมภาพันธ 2556 มีเรื่องติดตามมติคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 52 ครั้งท่ี 15 
เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2556 จํานวน 6 ราย ซ่ึงสมาชิกมาทําเรื่องโอนเรียบรอยแลว จํานวน 5 ราย และให
ทําหนังสือถึงสมาชิกอีกครั้ง จํานวน 1 ราย 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองเสนอที่ประชุมทราบ 
 4.1 เร่ืองการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 51 การประชุมครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 21 
เมษายน 2554 มอบอํานาจใหผูจัดการ เปนผูดําเนินการแทนในเรื่องพิจารณาอนุมัติใหสมาชิกโอนไป
ตางจังหวัด ในเดือนกุมภาพันธ 2556 ไดรับอนุมัติ จํานวน 11 ราย ดังนี ้
  มติที่ประชุม รับทราบ 
  

 4.2 เร่ืองแจงผลการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
  ในเดือนกุมภาพันธ 2556 มีสหกรณอ่ืนรับโอนสมาชิกจากสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด และไดโอนเงินเรียบรอยแลว จํานวน 3 ราย   
  มติที่ประชุม รับทราบ 
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 4.3 เร่ืองแถลงรายการใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
  ตั้งแตวันท่ี 2 – 31 มกราคม 2556 ผูจัดการพิจารณาอนุมัติใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินแก
สมาชิก จํานวน 258 ราย เปนเงิน 30,654,100 บาท  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.4 เร่ืองติดตามรายงานของผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
  ไมมี 
 

 4.5 เร่ืองรายงานของผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
  ประธานในท่ีประชุมไดมอบใหผูตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
  ผูตรวจสอบกิจการ รายงานวา ไดเขามาตรวจสอบกิจการโดยไดทําการตรวจสอบ
กิจการสหกรณดานบัญชี ไดตรวจสอบใบแจงรายการธนาคารกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของสหกรณ 
ปรากฏวา ยอดตรงตามบัญชีเงินฝากธนาคาร และดานการเงินก็ถูกตองตรงกัน จํานวนสมาชิกเพ่ิมขึ้นจาก
เดือนท่ีผานมาจํานวน 5 คน เงินสดคงเหลือในวันท่ี 31 มกราคม 2556 จํานวน 639,413 บาท นาจะเปน
เพราะสมาชิกนําเงินมาสงหลังจากปดบัญชีแลว หรือดวยเหตุผลใดใหผูจัดการช้ีแจง 
  สวนการรับ – จายตางๆ เปนไปตามระเบียบ ลูกหนี้คงเหลือกวา 3,000 ลานบาท เรา
จึงตองกูเงินภายนอกมาบริการสมาชิก เงินรับฝากจากสมาชิกประเภทท่ีใชบริการมากท่ีสุดคือ เงินฝาก
ออมทรัพยพิเศษ จากสถานภาพเชนนี้แสดงวาสหกรณมีการขยายตัวของสินเช่ือดีมาก 
  ขอสังเกต เม่ือเทียบหนี้สินตอทุน เรามีอัตราหนี้ตอทุนประมาณ 1:90 แสดงวา 
สหกรณมีเครดิตดี มีอัตราการขยายตัวของสินเช่ือสูง แตมีจุดดอยคือ เรากูเงินระยะส้ันมาปลอยกูแก
สมาชิกในระยะยาว แตก็ยังคงไดกําไรอยู ดังนั้น ขอเสนอแนะใหเรงดําเนินการดังนี้ 

1. นโยบายหาแหลงเงินทุนดอกเบ้ียท่ีต่ํา ซ่ึงสหกรณก็ดําเนินการอยูแลว 
2. โครงการระดมทุน  
3. โครงการประกันความเส่ียง (กองทุนชวยเหลือผูค้ําประกัน)  

  ผูจัดการ ช้ีแจงวา ในวันท่ี 31 มกราคม 2556 มีเงินสดคงเหลือจํานวน 639,413 บาท 
เพราะจําเปนตองเก็บเงินสํารองไวเปนคาใชจายในวันประชุมใหญสามัญ ประจําป 2555 ในวันท่ี 1 
กุมภาพันธ 2556 แตก็มีบางครั้งท่ีเงินสดคงเหลือเกินจากระเบียบกําหนดไวก็ดวยสาเหตุท่ีวาบางครั้ง
สมาชิกนําเงินมาฝาก หรือชําระหลังจากปดบัญชี 

 

 4.6 เร่ืองสมาชิกยายหนวย 
   ในเดือนกุมภาพันธ 2556 มีสมาชิกยายหนวย จํานวน 32 ราย  
   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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 4.7 เร่ืองแจงจํานวนสมาชิกคงเหลือในวันส้ินเดือนกุมภาพันธ 2556 
 ผูจัดการแจงยอดจํานวนสมาชิกคงเหลือในวันส้ินเดือน  ดังนี้ 
 สมาชิกยอดยกมา      6,614  คน 
 สมาชิกเขาใหม           32  คน 
 สมาชิกลาออก           22  คน 
 สมาชิกโอนไปตางจังหวัด             3  คน 
 สมาชิกถึงแกกรรม              2  คน 
 คงเหลือ      6,619  คน 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.8 เร่ืองเจาหนาที่สงเสริมสหกรณและเจาหนาที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแจงให
ทราบและเสนอแนะ 
   ตามท่ีนายทะเบียนสหกรณไดกําหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ พ.ศ. 2555 เพ่ือใหการตรวจสอบกิจการของสหกรณเปนไปโดยความเหมาะสม
และเปนผลดีตอการดําเนินงานของสหกรณไปแลวนั้น 
       เพ่ือใหกําหนดระเบียบเปนไปตามหลักการมีสวนรวมและใหการตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณเปนไปโดยเรียบรอยและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16(8) และ
มาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ประกอบกับคําส่ังนายทะเบียนสหกรณท่ี 598/2552 ลง
วันท่ี 21 กรกฎาคม 2552 โดยใหยกเลิกความในขอ 20(6) ขอ 22 ขอ 23 ของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
วาดวยการตรวจสอบกิจการสหกรณ พ.ศ. 2555 และใหใชความตอไปนี้แทน 
   “(6) ไมพึงเรียกรองหรือรับส่ิงของหรือทรัพยสินมีคาใดๆ เกินควรจากสหกรณ
นอกเหนือจากคาตอบแทนและคาใชจายอ่ืนตามท่ีกําหนดในระเบียบของสหกรณ 
   ขอ 22 ความในขอ 7(2) ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 21 มิถุนายน 2556 เปนตนไป เม่ือ
พนกําหนดเวลาดังกลาวแลว หากผูตรวจสอบกิจการท่ีไดรับเลือกตั้ง มิไดรับการอบรมและขึ้นทะเบียน
ใหถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติและใหสหกรณดําเนินการใหมีผูตรวจสอบกิจการท่ีมีคุณสมบัติครบถวน
เปนผูตรวจสอบกิจการแทนโดยใหอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูท่ีตนแทน 
   ขอ 23 บุคคลท่ีมีลักษณะตองหามตามขอ 8(3) ในชวงระยะเวลา 5 ปกอนวันท่ี
ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหถือวาไมเคยมีลักษณะตองหามดังกลาวมากอน ภายใตบังคับของระเบียบนี”้ 
   และใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนขอ 25 และขอ 26 ของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
วาดวยการตรวจสอบกิจการสหกรณ พ.ศ. 2555 
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   “ขอ 25 คุณสมบัติของผูตรวจสอบกิจการตามขอ 7(6) ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 
1 กันยายน 2555 เปนตนไป 
   ขอ 26 ใหผูตรวจสอบกิจการท่ีไดดํารงตําแหนงหรือไดรับเลือกตั้งกอนวันท่ี
ระเบียบนี้ใชบังคับใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระท่ีกําหนดไวในขอบังคับของสหกรณนั้น” 
 

 4.9 เร่ืองที่ปรึกษาสหกรณเสนอแนะ 
  นายนิพัฒน มณี ขอแสดงความยินดีกับกรรมการชุดใหมท่ีเขามาบริหารงาน
สหกรณ และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 มีความยินดีใหความรวมมือ
สนับสนุนใหความชวยเหลือในการดําเนินงานของสหกรณใหมีความกาวหนาตอไป 
  นายนิตย พรหมประสิทธ์ิ ขอแสดงความยินดีกับกรรมการชุดใหมท่ีไดรับเลือกตั้ง
และช่ืนชมกรรมการชุดเกาท่ีมีการบริหารจัดการสหกรณใหกาวหนา ในสวนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีความยินดีใหความรวมมือสนับสนุนการดําเนินงานของ
สหกรณทุกดาน 
  นายปริญญา เสนาวรานนท ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการท่ีไดรับความ
ไววางใจใหมาบริหารงานสหกรณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ใหการสนับสนุน
การดําเนินงานสหกรณ มีขาราชการครูในสังกัดเปนสมาชิกสหกรณอยูมากซ่ึงก็ไดรับการชวยเหลือ
สนับสนุนจากสหกรณดวยดี อยางไรก็ตามสหกรณก็มีแผนงาน/โครงการท่ีชวยเหลือสนับสนุนบุคลากร
ทางการศึกษาแลว นาจะมีการใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนไปถึงนักเรียนทุกกลุม ทุกระดับ 
  ประธาน ขอขอบคุณท่ีปรึกษาทุกทานท่ีใหคําแนะนํา ในสวนของการสนับสนุน
กิจกรรมโรงเรียนสหกรณก็ดําเนินการอยูแลว เม่ือโรงเรียนขอสนับสนุนกิจกรรมตางๆ สุดแลวแต
วัตถุประสงคของโรงเรียน  
  นายพรอม จันทรัตน กระผมมีความรักในสหกรณมาตั้งแตรุนกอตั้งสหกรณ ซ่ึงเริ่ม
จากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และก็ใหศึกษาธิการจังหวัดเปนประธานโดยตําแหนงเรื่อยมา กระท่ัง
กระผมไดเสนอใหมีการเลือกตั้ง สมัยนั้นเบ้ียประชุมคนละ 10 บาท มีสมาชิกประมาณ 300 – 400 คน เม่ือ
สหกรณเติบโตเรื่อยมาจนมีการประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิกซ่ึงกําหนดไว 20:1 ปจจุบันเบ้ียประชุม
ผูแทนคนละ 700 บาท ก็ควรมีการรักษาคุณภาพ เม่ือเรามาเปนผูแทนของสมาชิกแลวก็ตองทําหนาท่ีใหดี
ท่ีสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งการประชุมผูแทนสมาชิกท่ีกําหนดใหมีการประชุม 2 เดือนครั้ง ควรปฏิบัติอยาง
เครงครัด ตองมีรายงานการประชุมเสนอใหสหกรณทราบ ส่ิงท่ีเปนหวงในการดําเนินงานสหกรณ คือ 
จํานวนสมาชิกท่ีไมมีการขยับขึ้นเลย จะเห็นไดวาคงอยูท่ีประมาณกวา 6,000 คน เชนเดือนท่ีแลวเทียบกับ
เดือนนี้เพ่ิมขึ้นเพียง 5 คน ไมนาพอใจ จึงควรมีการระดมจํานวนสมาชิก ทําอยางไรจะขยายฐานของ
สหกรณใหมากขึ้น ผูแทนสมาชิกกวา 300 คน ถาแตละคนหาสมาชิกมาเพ่ิมคนละ 1 – 2 คน สมาชิกก็จะ
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เพ่ิมขึ้น ซ่ึงอาจจะสมัครเปนสมาชิกสมทบก็ได อีกเรื่องท่ีสหกรณควรทําคือ การประชาสัมพันธสราง
ความรู ความเขาใจใหแกสมาชิก 
  ประธาน ขอบคุณนายพรอม จันทรัตน ท่ีมีความเปนหวงและเสนอแนะส่ิงดีๆ ใน
การดําเนินงานสหกรณเรื่อยมา สําหรับการประชุมผูแทนขอใหกรรมการทุกหนวยนําไปปฏิบัติ สวนเรื่อง
จํานวนสมาชิก สหกรณมีความพยายามท่ีจะระดมสมาชิก แตสวนหนึ่งตองยอมรับวาสถานการณในพ้ืนท่ี
ก็มีผลเพราะอัตราการยายออกจากพ้ืนท่ีของขาราชการครูท้ัง 3 เขตพ้ืนท่ี ปละประมาณ 700 คน แลวการ
บรรจุแตงตั้งขาราชการอัตราใหมก็มาจากพนักงานราชการซ่ึงสวนใหญเปนสมาชิกของเราอยูแลว สวน
สมาชิกสมทบสหกรณก็มีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 
  

 4.10เร่ืองสมาชิกลาออกจากสหกรณ 
   ในเดือนกุมภาพันธ 2556 ประธานกรรมการอนุมัติใหสมาชิกลาออกจากสหกรณ 
จํานวน 22 ราย ซ่ึงจําแนกตามสาเหตุการท่ีลาออกไดดังนี ้
   1. ตองการรับเงินเดือนเต็ม   จํานวน 8   ราย 
   2. ตองการใชเงิน/ใชหนี้    จํานวน 8   ราย 
   3. ลาออกจากราชการ / เกษียณอายุราชการ จํานวน 2   ราย 
   4. ยายไปตางจังหวัด    จํานวน 4   ราย 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.11 เร่ืองประมาณการรับจายเงินสหกรณในวันส้ินเดือนกุมภาพันธ 2556  
   ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2556 ประมาณการวาจะมีการรับ – จายเงิน จํานวน 
49,728,120บาท  
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.12 เร่ืองสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผูค้ําประกันเงินกูสามัญ 
  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 51 ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 
2554 มอบอํานาจใหผูจัดการดําเนินการแทนในเรื่องพิจารณาใหสมาชิกเปล่ียนแปลงผูค้ําประกันเงินกู
สามัญในเดือนกุมภาพันธ 2556 จํานวน 34 ราย  
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



 

 25 

 4.13 เร่ืองแจงจํานวนสมาชิกเขาโครงการประกันชีวิตกลุม 
  ตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด มีโครงการใหสมาชิก สหกรณฯ
ประกันชีวิตกลุม กับบริษัท เอ.ไอ.เอ และทางสหกรณไดจัดทําประกันเรียบรอยแลว ซ่ึงกรมธรรมมีผล
ตั้งแตวันท่ี 30 เมษายน 2555  ถึง 29 เมษายน 2556 
  บัดนี้ ไดตรวจสอบหลักฐานปรากฏวา ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2556 มีสมาชิกเขา
โครงการประกันชีวิตกลุม จํานวน  5,428 คน  
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.14 เร่ืองสมาชิกขอเพ่ิมเงินคาหุนรายเดือน     
  ในเดือนกุมภาพันธ 2556 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินคาหุนรายเดือน จํานวน 13 ราย ท้ังนี้ 
ใหเก็บเงินคาหุนใหมตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2556 เปนตนไป 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.15 เร่ืองสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชําระหนี้       
  ในเดือนกุมภาพันธ 2556 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชําระหนี ้จํานวน 1 ราย ท้ังนี้ ให
เก็บเงินงวดชําระหนี้ใหมตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2556 เปนตนไป 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.16  เร่ืองรายงานการกอสรางอาคารสํานักงาน 
  ตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ตกลงจางหางหุนสวนรวมสินวัสดุ
กอสรางอาคารสํานักงาน งานรัว้โปรง งานประตูทางเขา จํานวน 3 รายการ ตั้งแตวันท่ี 10 มกราคม 2554 
นั้น 
  ณ วันท่ี 7 มกราคม 2556 ตามบันทึกการควบคุมงานของผูควบคุมงาน :  
  งานกอสรางอาคารสํานักงาน : กําลังดําเนินการกอสรางงวดงานท่ี 6 โดยหาง
หุนสวนจํากัด รวมสินวัสดุ ไดปฏิบัติงานกอสรางโครงหลังคาและมุงกระเบ้ืองหลังคา กอผนังพรอมท้ัง
ติดตั้งวงกบประตู หนาตางไม ช้ัน 1 และช้ัน 2 ของอาคาร 
  นายกิตติ ศิริไพรวัน ช้ีแจงเพ่ิมเติมการดําเนินการกอสรางงวดท่ี 6 ไดมีการเริ่มวาง
แบบโครงหลังคา แตมีปญหารถปูนไมสามารถเขาไปได เพราะติดตนไมของเทศบาล ซ่ึงสหกรณไดทํา
หนังสือแจงไปยังเทศบาล และผมไดประสานกับเทศบาลใหแลว ทราบวาจะเรงเขาไปตัดใหเรียบรอย 
  งานรั้ว : อยูระหวางดําเนินการ ขออนุญาตกอสราง  
  งานประตูทางเขา : ยังไมไดดําเนินการ 
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  ผูจัดการ แจงวา งานรั้วและงานประตูทางเขาสามารถดําเนินการไดแลว และอยู
ระหวางดําเนินการ 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

 4.17  เร่ืองสมาชิกถึงแกกรรม          
  ในเดือนกุมภาพันธ 2556 มีสมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 2 ราย ดังรายละเอียด
ตอไปนี ้
  1. นายวิเชียร เทศสี (18864) หนวยจังหวัด ถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2556 
เปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2553 ไมเปนสมาชิกโครงการประกลุมชีวิตกลุม 
  2. นายดนัย ผุดผอง (15241) อําเภอสุไหงปาดี ถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี 29 มกราคม 
2556 เปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2546 เปนสมาชิกโครงการประกันชีวิตกลุม ทายาทสงเอกสาร
ขอรับคาสินไหมยังไมครบถวน 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

 4.18  เร่ืองขอบริจาค            
  ในเดือนกุมภาพันธ 2556 ผูจัดการไดอนุมัติเงินบริจาค จํานวน 56 ราย เปนเงิน 
28,000 บาท 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

 4.19  เร่ืองการจางบุคคลเปนพนักงานรักษาความปลอดภัย 
  ตามแผนปฏิบัตการ ประจําป 2556 ไดรับอนุมัติงบประมาณใหจางบุคคลเพ่ือ
ปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัย จํานวน 3 คน ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท/คน ระยะเวลาการจางตั้งแต
วันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
  ในการนี้ สหกรณไดทําสัญญาจางบุคคลเพ่ือรักษาความปลอดภัยตั้งแตวันท่ี 1 
มกราคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 2 คน ซ่ึงเปนบุคคลท่ีไดตกลงจางตั้งแตป 2555 ดังนั้น เพ่ือให
การรักษาความปลอดภัยเปนไปดวยความเรียบรอยจึงจะดําเนินการจัดหาบุคคลเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัยเพ่ิมอีกจํานวน 1 คน  
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
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 4.20 เร่ืองการกําหนดอัตราดอกเบี้ยสัญญากูเงิน 
  ตามท่ีสหกรณไดจัดทําสัญญากูเงินเครดิตเงินสด เพ่ือเปนทุนใหแกสมาชิกกับ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรนั้น บัดนี้ ธนาคารไดดําเนินการจัดระดับช้ันดอกเบ้ียเพ่ือ
กําหนดอัตราดอกเบ้ียประจําป 2555 เรียบรอยแลว สําหรับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ดังนี ้
  - สัญญาเครดิตเงินสดเลขท่ี 505500054001 วงเงิน 150,000,000 บาท โครงการ 
“ดษ” จัดอยูในระดับช้ันดอกเบ้ียระดับ 1 อัตรารอยละ 3.75 ตอป (MLR-1.25) โดยใหถือใชตั้งแตวันท่ี 1 
มกราคม 2556 – 31 มีนาคม 2556 และธนาคารจะปรับอัตราดอกเบ้ียใหม เปนรอยละ 4.50 ตอป (MLR-
0.50) ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 
  - สัญญาเลขท่ี 50550054003 วงเงินกู 100,000,000 บาท โครงการเงินกูปกติ จัดอยู
ในระดับช้ันดอกเบ้ีย ระดับ 1 อัตรารอยละ 4.50 ตอป (MLR-0.50) โดยใหถือใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 
2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.21  เร่ืองการใหเงินกูแกสมาชิก 
   ในระหวางวันท่ี 7 มกราคม – 5 กุมภาพันธ 2556 มีสมาชิกกู เงินสามัญเพ่ือ
การศึกษาจํานวน 5 ราย เปนเงินจํานวน 270,000 บาท 
  ในระหวางวันท่ี 7 มกราคม – 5 กุมภาพันธ 2556 มีสมาชิกกูเงินพิเศษเพ่ือการ
เอนกประสงค จํานวน 8 ราย  เปนเงินจํานวน  1,513,800 บาท 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.22 เร่ืองกําหนดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการคร้ังตอไป 
  กําหนดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 53 ประจําเดือนมีนาคม 2556 
ในวันศุกรท่ี 22 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 5.1 เร่ืองรายงานกิจการสหกรณ 
  ณ วันท่ี 31 มกราคม 2556 สหกรณมีสินทรัพย 3,248,901,510.62 บาท หนี้สิน 
1,559,503,278.34 บาท ทุน 1,672,995,658.14 บาท รายได 19,169,831.40 บาท คาใชจาย 2,767,257.28 บาท           
  มติที่ประชุม รับรองรายงานกิจการสหกรณประจําเดือนมกราคม 2556 ตามท่ีเสนอ 
 
 



 

 28 

 5.2 เร่ืองแถลงรายการรับ – จายเงินในรอบเดือน 
  รายการรับ-จายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณฯ ตั้งแตวันท่ี 2 – 31 มกราคม 2556
เปนเงิน 102,117,079.50 บาท 
  มติที่ประชุม รับรองการรับ-จายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณฯ ตั้งแตวันท่ี 2 – 31 
มกราคม 2556 
 

 5.3  เร่ืองสมาชิกขอลดการสงเงนิคาหุนรายเดือน  
  ในเดือนกุมภาพันธ 2556 มีสมาชิกขอลดการสงเงินคาหุนรายเดือน จํานวน 6 ราย  
  มติที่ประชุม อนุมัติใหสมาชิกลดการสงเงินคาหุนรายเดือน จํานวน 6 ราย ท้ังนี้ ให
เก็บเงินคาหุนรายเดือนใหมตั้งแตเดือนมีนาคม 2556 เปนตนไป 
 

 5.4 เร่ืองสมาชิกขอลดการสงเงินงวดชําระหนี ้
  ในเดือนกุมภาพันธ 2556 มีสมาชิกขอลดการสงเงินงวดชําระหนี้ จํานวน 2 ราย  
  มติที่ประชุม อนุมัติใหสมาชิกลดการสงเงินงวดชําระหนี้ จํานวน 2 ราย ท้ังนี้ ให
เก็บเงินงวดชําระหนีใ้หมตั้งแตเดือนมีนาคม 2556 เปนตนไป 
 

 5.5 เร่ืองการรับสมาชกิสามัญเขาใหม 
  ในเดือนกุมภาพันธ 2556 มีผูยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกสามัญ จํานวน 31 ราย ซ่ึง
เจาหนาท่ีสหกรณตรวจสอบแลวปรากฏวา มีคุณสมบัติถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับของสหกรณ 
 มติที่ประชุม รับเขาเปนสมาชิกสามัญของสหกรณ จํานวน 31 ราย ท้ังนี้ ใหเก็บเงินคา
หุนรายเดือนตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2556 เปนตนไป 
 

 5.6 เร่ืองการรับสมัครสมาชิกสมทบ 
  ในเดือนกุมภาพันธ 2556 มีผูยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบ จํานวน 1 ราย ซ่ึง
เจาหนาท่ีสหกรณตรวจสอบแลวปรากฏวา มีคุณสมบัติถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับของสหกรณ  
  มติที่ประชุม อนุมัตริับเขาเปนสมาชิกสมทบของสหกรณ จํานวน 1 ราย ท้ังนี้ ให
เก็บเงินคาหุนรายเดือนตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2556 เปนตนไป 

 

 5.7 เร่ืองสมาชิกของดการสงเงินคาหุน 
  ในเดือนกุมภาพันธ 2556 มีสมาชิกของดสงเงินคาหุนรายเดือน จํานวน 1 ราย ซ่ึง
เจาหนาท่ีตรวจสอบแลวเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยหุน พ.ศ. 2554  
  มติที่ประชุม อนุมัต ิ 
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 5.8  เร่ืองการพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิก 
  ในเดือนกุมภาพันธ  2556 มีสมาชิกยื่นกูสามัญ จํานวน 166 ราย เปนเงิน 
166,724,800 บาท 
  มติที่ประชุม อนุมัต ิ 
 

 5.7 เร่ืองสมาชิกกูเงินชําระหนีเ้งินกูพัฒนาชีวิตครู 
  ในเดือนกุมภาพันธ 2556 มีสมาชิกขอกู เงินเพ่ือชําระหนี้เงินกู พัฒนาชีวิตครู 
จํานวน 4 ราย ซ่ึงเจาหนาท่ีไดตรวจสอบมีความสามารถในการชําระหนี้ไดท้ังหมด 
  มติที่ประชุม   อนุมัต ิ
 

 5.9 เร่ืองสมาชิกหกัเงิน ณ ที่จาย ไมได 
  ในเดือนกุมภาพันธ 2556 มีสมาชิกหักเงิน ณ ท่ีจายไมได จํานวน 2 ราย เนื่องจาก
ยายไปตางจังหวัด 
  มติที่ประชุม  ทําหนังสือถึงผูกูและผูค้ําประกัน 
 

 5.10 เร่ืองสมาชิกผิดนัดชําระหนี ้
  ในเดือนกุมภาพันธ 2556 มีสมาชิกผิดนัดชําระหนี้ จํานวน 1 ราย เนื่องจากเดิมเปน
พนักงานราชการ และไดรับบรรจแุตงตั้งเปนขาราชการเงินเดือนยังไมออก  
  มติที่ประชุม  ทําหนังสือถึงผูกูและผูค้ําประกัน 
 

 5.11 เร่ืองแตงตั้งผูมีอํานาจลงลายมือชื่อถอนเงินฝากธนาคาร                
  ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ชุดท่ี 52 หมด
วาระลง ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานของสหกรณฯ เปนไปดวยความเรียบรอยจึงขอใหคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ชุดท่ี 53 แตงตั้งผูมีอํานาจลงลายมือช่ือถอนเงินฝาก
ธนาคารตอไป 
  ระเบียบ  ขอบังคับ  และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
  ระเบียบวาดวยการลงลายมือช่ือแทนสหกรณ พ.ศ. 2554 ขอ 5 “การลงลายมือช่ือ
แทนสหกรณ การลงลายมือช่ือเพ่ือใหมีผลผูกพันสหกรณในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เวนแตจะ
กําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับ” ใหปฏิบัติดังนี้ 
  (1) หนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู การจํานอง
ซ่ึงสหกรณเปนผูจํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ และในนิติกรรมอ่ืน ๆ จะตองลงลายมือช่ือของ
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ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการท่ีไดรับ
มอบหมาย หรือผูจัดการ หรือผูท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายรวมเปนสองคน 
  (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารท้ังปวง นอกจากท่ีกลาวไวใน (1) ขางบน
นี้จะตองลงลายมือช่ือของผูจัดการ หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
  อนึ่ง ในหนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยืม ใบส่ังจายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช
เงินและตราสารการเงินของสหกรณนั้น ตองประทับตราของสหกรณเปนสําคัญดวย สําหรับเช็คไมตอง
ประทับตราของสหกรณ 
  ประเด็นที่เสนอ 
  เห็นสมควรแตงตั้งผูมีอํานาจถอนเงินฝากธนาคาร  จํานวน  4  คน  ไดแก 
  1. นายสมเกียรติ เสาวคนธ   ประธานกรรมการ 
  2. นายกิตติ ศิริไพรวัน  เหรัญญิก 
  3. นายพงษเทพ  ไหมใจด ี  ผูจัดการ 
  4. นายทินกร  วุตติหาสะ  รองผูจัดการ 
  ในการส่ังจายใหถือ 2 ใน 4  โดยใหมีประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก คนใดคน
หนึ่ง และผูจัดการ หรือรองผูจัดการ คนใดคนหนึ่ง และจะตองมีตราของสหกรณฯ ประทับอยูเปนสําคัญ 
ยกเวนเช็คไมตองมีตราประทับ 
  มติที่ประชุม มอบหมายผูมีอํานาจถอนเงินฝากธนาคาร จํานวน 4 คน 
  1. นายสมเกียรติ เสาวคนธ   ประธานกรรมการ 
  2. นายกิตติ ศิริไพรวัน  เหรัญญิก 
  3. นายพงษเทพ  ไหมใจด ี  ผูจัดการ 
  4. นายทินกร  วุตติหาสะ  รองผูจัดการ 
  ในการส่ังจายใหถือ 2 ใน 4 โดยใหมีประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก คนใดคน
หนึ่ง และผูจัดการ หรือรองผูจัดการ คนใดคนหนึ่ง และจะตองมีตราของสหกรณฯ ประทับอยูเปนสําคัญ 
ยกเวนเช็คไมตองมีตราประทับ 
 

 5.12 เร่ืองพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจอสังหาริมทรัพย 
  ดวยท่ีประชุมใหญสามัญ ประจําป 2555 อนุมัติโครงการใหสินเช่ือแกสมาชิก:
เงินกูพิเศษ จํานวน 20 ลานบาท จัดสรรเม็ดเงินใหแตละหนวยตามสัดสวนเงินทุนเรือนหุน (รายละเอียด
แนบทาย) ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเห็นควรพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจอสังหาริมทรัพยค้ําประกันเงินกูพิเศษ ดังนี ้
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  อําเภอระแงะ อําเภอจะแนะ และอําเภอเจาะไอรอง 
  1. นายอุสมาน  สะมะแอ   
  2. นายบัณฑิต สาและ       
  3. นายสะมะแอน วรรณาการ 
  อําเภอเมือง หนวยจังหวัด และอําเภอบาเจาะ 
  1. นายสมชาต ิ นงรัตน 
  2. นายกิตติ  ศิริไพรวัน 
  3. นายรอมือลี  หะมะ 
  อําเภอสุไหงปาดี อําเภอสุไหงโกลก และอําเภอตากใบ 
  1. นายจิรเดช  กล่ินขจร 
  2. นายปรีดา  แกวพรหมลัด 
  3. นายวัชระ  เลิศภัทรกิจ      
  อําเภอสุคิริน และอําเภอแวง 
  1. นายพรวิทย  เพชรสลับแกว   
  2. นายมาหามะ  อูเซง 
  3. นายจิรเดช  กล่ินขจร 
  อําเภอรือเสาะ อําเภอศรีสาคร และอําเภอยี่งอ 
  1. นายสุทิน  ปยะรัตน     
  2. นายมะนาเซร  แมแล   
  3. นายจตุพงศ  ธรรมเดโช 
  ท้ังนี้ ตั้งแตเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2556 โดยเงินท่ีจัดสรรใหแตละหนวยหากไม
เพียงพอก็ใหมีการตกลงกันเองระหวางหนวย และเม่ือมีการดําเนินการใหกูถึงเดือนสิงหาคม 2556 แลว 
ใหนําเงินมารวมเปนหนึ่งสวนเพ่ือบริการสมาชิกท่ีมีความประสงคขอกูใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 
2556 
  มติที่ประชุม อนุมัต ิ

 

 5.13 เร่ืองเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดําเนินการค้ําประกันเงินกู     
  รายละเอียดที่เสนอ 
  ตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด กูเงินธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร หนังสือสัญญากูเงินเครดิตเงินสดบัญชีเลขท่ี 54 – 0001 – 3 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2554 
กําหนดวงเงินไมเกิน 150 ลานบาท (หนึ่งรอยหาสิบลานบาทถวน) และหนังสือสัญญากูเงินเครดิตเงินสด
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บัญชีเลขท่ี 54-003-9 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2555 กําหนดวงเงินไมเกิน 100 ลานบาท (หนึ่งรอยลานบาท
ถวน)โดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ชุดท่ี 52 และผูจัดการ เปนผูค้ํา
ประกันเงินกู นั้น 
  บัดนี้ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ชุดท่ี 52 
หมดวาระแลว 
  ประเด็นที่เสนอ 
  เห็นสมควรใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
ชุดท่ี 53 และผูจัดการ ค้ําประกันเงินกู 
  มติที่ประชุม อนุมัติใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส 
จํากัด ชุดท่ี 53 และผูจัดการ ค้ําประกันเงินกูเครดิตเงินสดบัญชีเลขท่ี 54 – 0001 – 3 และเงินกูเครดิตเงิน
สดบัญชีเลขท่ี 54 – 0003 – 9  
 

 5.14 เร่ืองการจัดงาน “วันสหกรณแหงชาติจังหวัดนราธิวาส ประจําป 2556”  
  ดวยในวันท่ี 26 กุมภาพันธของทุกปเปนวันสหกรณแหงชาติ โดยขบวนการ
สหกรณและกลุมเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส ไดมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติและระลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศเธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ “พระบิดาแหงการสหกรณไทย” 
ตลอดจนเปนการประชาสัมพันธงานวันสหกรณแหงชาติ และเอกลักษณสหกรณภายใตหลักการ 
“พ่ึงตนเอง และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน” เปนประจําทุกป 
  สําหรับป 2556 สํานักงาสหกรณจังหวัด เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2556 ณ หอง
ประชุมสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส โดยมีมติท่ี
ประชุมใหจัดกิจกรรมดังนี้ 
  1. จัดงานในระหวางวันท่ี 25 – 26 กุมภาพันธ 2556 
  2. สถานท่ีและระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
   - วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2556 จัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา ณ วัดพรหมนิวาส และ
มัสยิดประจําจังหวัด  
  - วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2556 จัดกิจกรรม ณ สํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
นราธิวาส  
  ในการนี้ ใหสหกรณ กลุมเกษตรกร และกลุมอาชีพในสังกัดสหกรณสมทบเงิน
เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2556 โดยพิจารณาจากขนาด ประเภท และผล
การดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกร ซ่ึงสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด เปนสหกรณ
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ขนาดใหญใหสมทบ 3,000 บาท โดยจัดสงเงินไดท่ีกลุมสงเสริมสหกรณในพ้ืนท่ี สํานักงานสหกรณ
จังหวัดนราธิวาส ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2556 
  มติที่ประชุม   อนุมัติ 3,000 บาท 

 

  5.15 เร่ืองเชิญรวมสัมมนาและประชุมใหญสามัญประจําป 2555  
  ดวยชมรมสหกรณออมทรัพยภาคใต กําหนดประชุมใหญสามัญประจําป 2555 
และสัมมนา เรื่อง “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของกรรมการและเจาหนาท่ี” ในวันเสารท่ี 2 
มีนาคม 2556 ณ หองสุวรรณมัจฉา โรงแรมรัชมังคลาสงขลา เมอรเมด ถ.ชลาทัศน อ.เมือง จ.สงขลา  
  ชมรมฯ จึงขอเรียนเชิญประธานกรรมการ หรือผูแทนสหกรณ และผูจัดการเขา
รวมสัมมนา และประชุมใหญสามัญประจําป 2555 จํานวน 2 ทาน โดยไมมีคาใชจาย ท้ังนี้ หากเขารวม
โครงการเกิน 2 ทาน ตองจายเงินลงทะเบียนคนละ 500 บาท โดยแจงความจํานงเขารวมสัมมนาและ
ประชุมใหญสามัญประจําป 2555 ภายในวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2556 (คาเบ้ียเล้ียง พาหนะ และคาเชาท่ีพัก
ของผูเขาประชุมใหเบิกจายจากสหกรณตนสังกัด) 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแตงตั้งผูแทนสหกรณเพ่ือเขารวมประชุมตามวัน 
เวลา และสถานท่ีดังกลาว 
  มติที่ประชุม แตงตั้งประธานกรรมการเปนผูแทนสหกรณ ผูจัดการ และ
เลขานุการเขารวมสัมมนา 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น  ๆ
 6.1 นายนพ เนื้อนอย ถามผูจัดการเกี่ยวกับโครงการประกันความเส่ียง เม่ือหักเงิน
สมทบกองทุนแลวจะประมาณการไดไหมวาจะมีเงินเขามาเทาไร 
  ผูจัดการ เราตองกําหนดระเบียบกอนจึงจะเริ่มดําเนินการได ซ่ึงคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธจะพิจารณายกรางระเบียบ โดยอาจจะกําหนดใหผูท่ีกูเงินสามัญทุกราย หรือจะ
ใหทําเฉพาะผูท่ีมีหนี้เงินกูเกินจากสวัสดิการตางๆ  
  นายพรวิทย เพชรสลับแกว เม่ือยกรางแลว จะนําเสนอในเดือนหนา แตมีขอสังเกต
จากท่ีพิจารณาเงินกูสามัญ มีรายหนึ่งกูเงิน 1.8 ลานบาท หักชําระหนี้เดิมแลวไดรับเงินไปเพียง 12,000 
บาท ในขณะท่ีจะตองหักสมทบกองทุนรอยละ 1 ของเงินกู ซ่ึงไมพอแนนอน ดังนั้น เปนไปไดหรือไมวา
ใหกําหนดเปนรอยละ ท้ังนี้ ไมเกินเทาใด เพ่ือใหผูกูไดรับเงินไปดวย นี่คือปญหาอีกประการท่ีตอง
พิจารณาโดยละเอียด 
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  นายพรอม จันทรัตน จําไดวาโครงการประกันความเส่ียงมีกระแสพอสมควร 
เพราะสมาชิกจะไมเขาใจ ดังนั้น ถากําหนดระเบียบแลวกอนท่ีจะถือใชนาจะมีการประชาสัมพันธให
สมาชิกทราบ ช้ีแจงเหตุผลวาทําไมถึงตองทํา ทําแลวมีขอดี ขอเสียอยางไร 
  มติที่ประชุม  มอบใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธพิจารณายกราง
ระเบียบ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.10 น. 
 
      ลงช่ือ สมเกียรติ เสาวคนธ      ประธานกรรมการ 
                 (นายสมเกียรติ เสาวคนธ) 
      ลงช่ือ          จิรเดช กล่ินขจร        เลขานุการ 
                    (นายจิรเดช  กล่ินขจร) 
        


