
 
สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ชุดที่ 56 
คร้ังที่ 15/2559 

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 
*************************** 

คณะกรรมการดําเนินการ  15  คน 
กรรมการผูมาประชุม 14  คน 
 1. นายสมยศ เสาวคนธ ประธานกรรมการ 
 2. นายวิเชียร สุวรรณศร ี รองประธานกรรมการ ท่ี 1 
 3. นายซาการียา เลาะนะ รองประธานกรรมการ ท่ี 2 
 4. นายกิตติ ศิริไพรวัน กรรมการและเหรัญญิก 
 5. นายถวิล ดาแกว กรรมการ 
 6. นายสุทิน ปยะรัตน กรรมการ 
 7. นายอุสมาน สะมะแอ กรรมการ 
 8. นายสิทธิชัย อินทรวงค  กรรมการ 
 9. นายวิมาน หมัดเห กรรมการ 
 10. นายบลยา ไหรเจริญ กรรมการ 
 11. นายการีม โตะเฮ็ง กรรมการ 
 12. นายมะนุ ดือเระ กรรมการ 
 13. นายสมชาติ นงรัตน กรรมการและเลขานุการ 
 14. นายปรีดา แกวพรหมลัด กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  
กรรมการไมมาประชุม 1 คน 
 1. นายสะมะแอน วรรณาการ ติดราชการ 
 
ผูเขารวมประชุม 12 คน 
 1. นายณัชพล ทองใส หัวหนาฝายสินเช่ือ 
 2. นายนพ เนื้อนอย ผูตรวจสอบกิจการ 
 3. นายเพียร ยอดจันทร ผูตรวจสอบกิจการ 
 4. นายธวัช แซฮ่ํา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
   นราธิวาส เขต 2 



 
 5. นายนัฎพงศ แกนบุญ ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
   การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
 6. นายเกรียงไกร ศักระพันธ ผูอํานวยการ สกสค.นราธิวาส 
 7. นายสามารถ รังสรรค รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
   เขต 15 
 8. นายสืบพงศ จันทรเดิม หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 
   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
 9. นายธานินทร คงนวล ผูอํานวยการสํานักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส  
 10. นางสาวทองกร เตชะปญโย ผูอํานวยการกลุมบริการงานบุคคลชํานาญการพิเศษ 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 11. นายสุเมธ แจมจํารัส เจาพนักงานหองสมุดชํานาญการ สํานักงานสงเสริม 
   การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 
   นราธิวาส 
 12. นายเอกชัย หนูนอย นักวิชาการตรวจบัญชีชํานาญการ สํานักงานตรวจบัญชี 
   สหกรณจังหวัดนราธิวาส 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
 เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเขาประชุมครบองคประชุมตามขอบังคับแลว นายสมยศ เสาวคนธ
ประธานกรรมการ เปนประธานในท่ีประชุมไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังตอไปนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 ประธานฯ แนะนําท่ีปรึกษาเขารวมการประชุม จํานวน 8 ทาน ไดแก 
 1. นายธวัช แซฮ่ํา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
   ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
 2. นายนัฎพงศ แกนบุญ ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขต 
   พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
 3. นายเกรียงไกร ศักระพันธ ผูอํานวยการ สกสค.นราธิวาส 
 4. นายสามารถ รังสรรค รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   มัธยมศึกษา เขต 15 
 5. นายสืบพงศ จันทรเดิม หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิค 
   นราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
 6. นายธานินทร คงนวล ผูอํานวยการสํานักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส  
 7. นางสาวทองกร เตชะปญโย ผูอํานวยการกลุมบริการงานบุคคลชํานาญการพิเศษ 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  
   เขต 1 
 8. นายสุเมธ แจมจํารัส เจาพนักงานหองสมุดชํานาญการ สํานักงานสงเสริม 
   การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   จังหวัดนราธิวาส 
 ผูเขารวมการประชุม จํานวน 4 ทาน ไดแก 
 1. นายณัชพล ทองใส หัวหนาฝายสินเช่ือ 
 2. นายนพ เนื้อนอย ผูตรวจสอบกิจการ 
 3. นายเพียร ยอดจันทร ผูตรวจสอบกิจการ 
 4. นายเอกชัย หนูเนื้อ นักวิชาการตรวจบัญชีชํานาญการ สํานักงานตรวจบัญชี 
    สหกรณจังหวัดนราธิวาส 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 



 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว 
 ประธานมอบใหเลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
ชุดท่ี 56 ครั้งท่ี 13 เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 และครั้งท่ี 14 เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2559 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ชุดท่ี 56 
ครั้งท่ี 13 เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 และครั้งท่ี 14 เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2559 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองติดตามมติคณะกรรมการดําเนินการคร้ังทีแ่ลว 
 ในเดือนพฤศจิกายน2559 มีเรื่องติดตามมติคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 56 ครั้งท่ี 13 
เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 ดังตอไปนี ้
  1. ตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด กําหนดใหทําประกันสินเช่ือ ซ่ึงมี
สมาชิกขาดความคุมครอง จํานวน 182 ราย และไดทําหนังสือแจงสมาชิกทราบ พรอมแนบคําขอกูเงิน
เพ่ือชําระเบ้ียประกันแลว (ตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนธันวาคม 2559) 
  2. สมาชิกครบกําหนดชําระเบ้ียประกันเดือนมกราคม 2560 จํานวน 56 ราย  
 3. สมาชิกผิดนัดชําระหนี้สหกรณ จํานวน 3 ราย เนื่องจากลาออกจากราชการ 
 มติที่ประชุม แจงใหท่ีปรึกษาทางกฎหมายดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอที่ประชุมทราบ 
 4.1 เร่ืองการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
   ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 51 การประชุมครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 21 
ธันวาคม 2554 มอบอํานาจใหผูจัดการ เปนผูดําเนินการแทนในเรื่องพิจารณาอนุมัติใหสมาชิกโอนไป
ตางจังหวัด ในเดือนธันวาคม 2559 จํานวน 2 ราย  
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.2 เร่ืองแจงผลการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
  ในเดือนธันวาคม 2559 มีสหกรณอ่ืนรับโอนสมาชิกจากสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด และไดโอนเงินเรียบรอยแลว จํานวน 7 ราย   
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.3 เร่ืองแถลงรายการใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
  ตั้งแตวันท่ี 1 – 30 พฤศจิกายน 2559 ผูจัดการพิจารณาอนุมัติใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน
แกสมาชิก จํานวน 277 ราย เปนเงิน 41,096,000.00 บาท  
  มติที่ประชุม   รับทราบ 



 
  4.4  เร่ืองติดตามรายงานของผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
    ไมมี 
 

   4.5 เร่ืองรายงานของผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
  ประธานในท่ีประชุมไดมอบใหผูตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
  ผูตรวจสอบกิจการ รายงานวา ไดเขามาตรวจสอบกิจการโดยไดทําการตรวจสอบ
กิจการสหกรณดานบัญชี ไดตรวจสอบใบแจงรายการธนาคารกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของสหกรณ 
ปรากฏวา ยอดตรงตามบัญชีเงินฝากธนาคาร และดานการเงินก็ถูกตองตรงกัน และไมมีขอเสนอแนะ 
 

   4.6 เร่ืองสมาชิกยายหนวย 
  ในเดือนธันวาคม 2559 มีสมาชิกยายหนวย จํานวน 16 ราย  

   มตทิี่ประชุม รับทราบ 
 

   4.7  เร่ืองแจงจํานวนสมาชิกคงเหลือในวันส้ินเดือนธันวาคม 2559  
 ผูจัดการแจงยอดจํานวนสมาชิกคงเหลือในวันส้ินเดือน  ดังนี้ 

สมาชิกยอดยกมา 
 

7,042 คน 
สมาชิกเขาใหม 

 
34 คน 

สมาชิกลาออก 
 

2 คน 
สมาชิกโอนไปตางจังหวัด 7 คน 
สมาชิกถึงแกกรรม 

 
5 คน 

 
7,062 คน 

   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

   4.8 เร่ืองเจาหนาที่สงเสริมสหกรณและเจาหนาที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแจงให
ทราบและเสนอแนะ 
   นายเอกชัย หนูนอย จากการสอบทานหนี้จะส้ินสุดวันท่ี 22 ธันวาคม 2559 ซ่ึงท่ี
ผานมาสวนใหญยอดถูกตองตรงกัน อาจจะมีบางรายการท่ีไมตรงกันเชน เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ATM ซ่ึง
บางรายเกิดจากท่ีสมาชิกกดกูภายหลังท่ีสหกรณออกยอดรายการไปแลว โดยรวมไมมีปญหาอะไร และ
การตรวจสอบระหวางปจะเขาตรวจสอบสัปดาหหนา และการตรวจสอบประจําปคาดวาจะเขาตรวจ
ประมาณวันท่ี 4 หรือ 5 มกราคม 2560 และนัดกรรมการประชุมรับรองงบการเงินประมาณกลางเดือน
มกราคม 2560 ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการจะกําหนดประชุมเดือนมกราคม 2560 ก็จะพยายาม



 
ดําเนินการใหรวดเร็ว แตท้ังนี้ก็ขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืนดวย เชน การปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ การยืม
เงิน  
   ประธานฯ คาดวา จะกําหนดประชุมใหญวันท่ี 26 มกราคม 2560 ถารับรองงบ
การเงินกลางเดือนอาจจะทําใหสหกรณจัดทําเอกสารไมทันเพราะเอกสารตองเรียบรอยและสงถึงผูแทน
สมาชิกกอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน  
 

   4.9 เร่ืองที่ปรึกษาสหกรณเสนอแนะ 
   นายธานินทร คงนวล สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการคราวท่ีแลว
มีสมาชิกขาราชการบํานาญสังกัดเทศบาลเมืองนั้น สํานักงานจะมีเงินชวยเหลือใหรายละ 200,000 บาท 
กอนสําหรับการใชจายกอนท่ีเงินบํานาญจะออก ซ่ึงคาดวาเงินจะออกประมาณวันพรุงนี ้
   นายณัชพล ทองใส สําหรับสมาชิกท้ังสามรายท่ีผอนผันไวก็นําเงินมาชําระดอกเบ้ีย
เปนปจจุบัน อยางไรก็ตามหากมีเงินสํารองจายใหสหกรณจะติดตามใหสมาชิกทราบและนํามาชําระตน
เงินตอไป 
   นายสุทิน ปยะรัตน ขอฝากท่ีปรึกษา สพป.นธ. เขต 1 เพ่ือใหดําเนินการเรื่องสลิป
เงินเดือนของพนักงานราชการเขต 1 ใหเปนเฉพาะบุคคลเหมือนเขตอ่ืนๆ ไดหรือไม เพราะปจจุบันเม่ือ
สมาชิกมากูเงินจะตองนํารายละเอียดการหักเงิน ณ ท่ีจาย ซ่ึงจะปรากฏของบุคคลอ่ืนๆ มาดวย แลวบุคคล
ท่ีไมเกี่ยวของในการกูเงินก็รองเรียนวานําขอมูลของเขามาเปดเผย 
   นางสาวทองกร เตชะปญโย รับขอเสนอแนะไวแลวจะนําเสนอตอฝายการเงินของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี ท้ังนี้ กระทําไดหรือไมนั้นตองดูวาฝายการเงินมีขอจํากัดอยางไรหรือไม 
 

   4.10 เร่ืองสมาชิกลาออกจากสหกรณ 
   ในเดือนธันวาคม 2559 ประธานกรรมการอนุมัติใหสมาชิกลาออกจากสหกรณ 
จํานวน 2 ราย เนื่องจากตองการรับเงินเดือนเต็ม 
   มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

   4.11 เร่ืองประมาณการรับจายเงินสหกรณในวันส้ินเดือนธันวาคม 2559 
   ในวันท่ี 30 ธันวาคม 2559 ประมาณการวาจะมีการรับ – จายเงิน จํานวน 
76,116,705.00 บาท  
   มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 



 
  4.12 เร่ืองสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผูค้ําประกันเงินกู 
   ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 51 ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2554  
มอบอํานาจใหผูจัดการดําเนินการแทนในเรื่องพิจารณาใหสมาชิกเปล่ียนแปลงผูค้ําประกันเงินกูสามัญใน
เดือนธันวาคม 2559 มีสมาชิกขอเปล่ียนแปลงผูค้ําประกันเงินกู จํานวน 8 ราย  
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

  4.13 เร่ืองแจงจํานวนสมาชิกเขาโครงการประกันชีวิตกลุม 
   ตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด มีโครงการใหสมาชิก สหกรณฯประกัน
ชีวิตกลุม กับบริษัท กรุงไทยแอกซา และทางสหกรณไดจัดทําประกันเรียบรอยแลว ซ่ึงกรมธรรมมีผล
ตั้งแตวันท่ี 29 เมษายน 2559 ถึง 28 เมษายน 2560 
   บัดนี้ ไดตรวจสอบหลักฐานปรากฏวา มีสมาชิกเขาโครงการประกันชีวิตกลุม จํานวน       
5,746 คน ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2559  
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

  4.14 เร่ืองสมาชิกขอเพ่ิมเงินคาหุนรายเดือน     
   ในเดือนธันวาคม 2559 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินคาหุนรายเดือน จํานวน 10 ราย  
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

  4.15 เร่ืองสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชําระหนี้       
   ในเดือนธันวาคม 2559 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชําระหนี ้จํานวน 4 ราย  
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

  4.16  เร่ืองสมาชิกถึงแกกรรม 
   ในเดือนธันวาคม 2559 มีสมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 6 ราย ดังรายละเอียดตอไปนี ้
  1. นายประจักษ รัตนพงษ (9922) บํานาญกรมบัญชีกลาง เขต 2 อําเภอแวง ถึงแกกรรม
เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2533 เปนสมาชิกประกันชีวิตกลุม
ทายาทมาติดตอขอรับเงินคาสินไหมทดแทนแลว 
  2. นายวีระ ภูพงศไพบูลย (14097) บํานาญ สพม. 15 สังกัดจังหวัด ถึงแกกรรมเม่ือ
วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 เปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2543 เปนสมาชิกประกันชีวิตกลุม ทายาท
มาติดตอขอรับเงินคาสินไหมทดแทนแลว 



 
  3. นายผล สีหวัง (14478) บํานาญกรมบัญชีกลาง เขต 3 อําเภอระแงะ ถึงแกกรรมเม่ือ
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2559 เปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2548 เปนสมาชิกประกันชีวิตกลุม ทายาทมา
ติดตอขอรับคาสินไหมทดแทนแลว 
  4. นายนิตย ไชยสุวรรณ (20879) สมาชิกสมทบ ถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ 
2559 เปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2558  
  5. นายเสรี อิทรสุวรรณ (9235) บํานาญ สังกัดจังหวัด ถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี 11 
ธันวาคม 2559 เปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2532 เปนสมาชิกประกันชีวิตกลุม ทายาทมาติดตอ
ขอรับเงินคาสินไหมทดแทนแลว 
  6. นายจรัญ ช่ืนสุวรรณ (73) บํานาญ สังกัดจังหวัด ถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 
2559 เปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2504 ไมเปนสมาชิกประกันชีวิตกลุม 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

  4.17  เร่ืองสมาชิกขอรับเงินสวัสดิการอายุครบ 60 ป 
  ในเดือนธันวาคม 2559 มีสมาชิกขอรับเงินสวัสดิการอายุครบ 60 ป จํานวน 4 ราย เปน
เงิน 60,000 บาท 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

  4.18  เร่ืองการใหเงินกูแกสมาชิก 
  ในระหวางวันท่ี 2 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2559 มีสมาชิกกูเงินสามัญท่ัวไป จํานวน 
32 ราย เปนเงินจํานวน 37,470,000 บาท 
  ในระหวางวันท่ี 2 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2559 มีสมาชิกกูเงินสามัญเพ่ือการศึกษา 
จํานวน 12 ราย  เปนเงินจํานวน 800,000 บาท 
  ในระหวางวันท่ี 2 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2559 มีสมาชิกกูเงินพิเศษเพ่ือการ
เอนกประสงค จํานวน 9 ราย  เปนเงินจํานวน 2,405,700 บาท 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

  4.19  เร่ืองกําหนดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการคร้ังตอไปนี ้
  กําหนดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ประจําเดือนมกราคม 2560 ในวันศุกรท่ี 
20 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

 



 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอที่ประชุมพิจารณา 
  5.1  เร่ืองรายงานกิจการสหกรณ 
 ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 สหกรณมีสินทรัพย 4,766,095,277.55 บาท หนี้สิน 
2,305,831,832.86 บาท ทุน 2,284,688,658.64 บาท รายได 270,035,075.93 บาท คาใชจาย 
101,622,172.09 บาท           
   มติที่ประชุม รับรองรายงานกิจการสหกรณประจําเดือนธันวาคม 2559 ตามท่ี
เสนอ 
 

 5.2    เร่ืองแถลงรายการรับ – จายเงินในรอบเดือน 
 รายการรับ-จายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณฯ ตั้งแตวันท่ี 1 – 30 พฤศจิกายน 
2559 เปนเงิน 77,849,956.16 บาท 
   มติที่ประชุม รับรองการรับ-จายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณฯ ตั้งแตวันท่ี 1 – 
30 พฤศจิกายน 2559 
 

 5.3  เร่ืองสมาชิกขอลดการสงเงินคาหุนรายเดือน  
   ในเดือนธันวาคม 2559 มีสมาชิกขอลดการสงเงินคาหุนรายเดือน จํานวน 3 ราย  
   มติที่ประชุม อนุมัติใหสมาชิกลดการสงเงินคาหุนรายเดือน จํานวน 3 ราย ท้ังนี้ 
ใหเก็บเงินคาหุนรายเดือนใหมตั้งแตเดือนมกราคม 2560 เปนตนไป 
 

 5.4 เร่ืองการรับสมาชิกสามัญเขาใหม 
   ในเดือนธันวาคม 2559 มีผูยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกสามัญ จํานวน 32 ราย ซ่ึง
เจาหนาท่ีสหกรณตรวจสอบแลวปรากฏวา มีคุณสมบัติถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับของสหกรณ 
   มติที่ประชุม รับเขาเปนสมาชิกสามัญของสหกรณ จํานวน 32 ราย ท้ังนี้ ใหเก็บ
เงินคาหุนรายเดือนตั้งแตเดือนธันวาคม 2559 เปนตนไป 
 

 5.5 เร่ืองการรับสมาชิกสมทบเขาใหม 
   ในเดือนธันวาคม 2559 มีผูยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบ จํานวน 2 ราย ซ่ึง
เจาหนาท่ีสหกรณตรวจสอบแลวปรากฏวา มีคุณสมบัติถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับของสหกรณ  
 มติที่ประชุม รับเขาเปนสมาชิกสมทบของสหกรณ จํานวน 2 ราย ท้ังนี้ ใหเก็บเงิน
คาหุนรายเดือนตั้งแตเดือนธันวาคม 2559 เปนตนไป 
 
 
 



 
 5.6  เร่ืองการพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิก 
 ในเดือนธันวาคม 2559 มีสมาชิกยื่นกูสามัญ จํานวน 173 ราย เปนเงิน 197,601,500 
บาท  
 มติที่ประชุม อนุมัติใหเงินกู จํานวน 173 ราย เปนเงิน 197,601,500 บาท และอนุมัติให
เงินกูตนเดือนธันวาคม 2559 ท้ังนี้ ใหรับคําขอกูตั้งแตวันท่ี 13 – 23 ธันวาคม 2559 และมอบใหผูจัดการมี
อํานาจวินิจฉัยใหเงินกูสามัญ ตั้งแตวันถัดจากวันจายเงินเดือนธันวาคมถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2559 และ
นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการคราวถัดไปทราบ 
 

 5.7 เร่ืองพิจารณาสมาชิกกูเงินชําระหนีส้ถาบันการเงินอื่น 
 ในเดือนธันวาคม 2559 มีสมาชิกขอกูเงินสามัญท่ัวไปเพ่ือชําระหนี้เงินกูสถาบัน
การเงินอ่ืน จํานวน 4 ราย เจาหนาท่ีตรวจสอบแลวมีความสามารถในการชําระหนี ้
 มติที่ประชุม  อนุมัต ิ
 

 5.8 เร่ืองสมาชิกครบกําหนดชําระเบี้ยประกันสินเชื่อ 
  มีสมาชิกครบกําหนดชําระเบ้ียประกันสินเช่ือ วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2560  จํานวน 75 ราย 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้(ทุนประกันและอัตราเบ้ียประกันติดตอฝายสินเช่ือ 073-511535 ตอ 105,106) 
  มติที่ประชุม  ทําหนังสือถึงสมาชิก 
 

 5.9 เร่ืองสมาชิกประสบภัยรายแรง 
  ในเดือนธันวาคม 2559 มีสมาชิกประสบภัยรายแรง จํานวน 1 ราย และคณะกรรมการ
คณะกรรมการอํานวยการ เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2559 มีมติใหความชวยเหลือ จํานวน 3,000 บาท ดังนี ้
 1.  สมาชิกอําเภอศรีสาคร ประสบอุบัติเหตุทางรถยนตเม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 
เปนเหตุใหรถยนตไดรับความเสียหาย 43,350 บาท 
   มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 

 5.10 เร่ืองขอความอนุเคราะหขอมูลสมาชิก 
  ดวยศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 11 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ไดเปนโจทกยื่น
ฟองคดีแพง ตอศาลจังหวัดนราธิวาส ฐานผิดสัญญากูยืมเงินและสัญญาค้ําประกัน และศาลจังหวัด
นราธิวาสไดมีคําพิพากษาคดีถึงท่ีสุดแลวใหจําเลยท้ังสามรวมกันหรือแทนกันชําระหนี้แกเจาหนี้ตามคํา
พิพากษาแตปรากฎวาจําเลยท้ังสามไมปฏิบัติตามคําพิพากษาศาลจึงออกหมายบังคับคดีตั้งเจาพนักงาน
บังคับคดีเพ่ือยึดหรืออายัดทรัพยสินของจําเลยท้ังสามออกขายทอดตลาดเพ่ือชําระหนี้ตามคําพิพากษา
แลว 



 
  ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 11 มีความประสงคขอความอนุเคราะหจากทาน 
โปรดตรวจสอบการเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ของลูกหนี้รายนายอารมิน เจะ
หลง เพ่ือใชประกอบในการดําเนินคดีทางแพงโดยมอบหมายใหนายเชษชฎาลักษณ รมมณี ตําแหนง
เจาหนาท่ีบริหารสินเช่ือ เปนผูประสานกับหนวยงานของทาน 
  มติที่ประชุม อนุมัติใหแจงสถานะการเปนสมาชิกสหกรณ 
 

 5.11 เร่ืองแตงตั้งกรรมการตรวจนับเคร่ืองเขียนแบบพิมพ วัสดุครุภัณฑ 
  ดวยสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด กําหนดใหมีการตรวจนับเครื่องเขียนแบบ
พิมพ วัสดุครุภัณฑคงเหลือในวันส้ินปบัญชี 2559 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย 
ถูกตอง จึงใหแตงตั้งกรรมการตรวจนับเครื่องเขียนแบบพิมพ วัสดุครุภัณฑดังตอไปนี ้

  1.  นายสมชาติ นงรัตน  ประธานกรรมการ 
  2.  นายวิมาน หมัดเห  กรรมการ 
  3.  นายทินกร วุตติหาสะ กรรมการ 

  มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 

 5.12  เร่ืองปฏิทินรับสมัคร กรรมการ และผูตรวจสอบกิจการ 
  ดวยแผนปฏิบัติการ ประจําป 2560 ไดกําหนดปฏิทินรับสมัครเลือกตั้งประธาน
กรรมการ กรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ และผูตรวจสอบกิจการ ดังตอไปนี ้
  -  กรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ  จํานวน 7  คน 
   - สังกัดจังหวัด 
   - อําเภอตากใบ 
   - อําเภอเมือง 
   - อําเภอแวง 
   - อําเภอเจาะไอรอง 
   - อําเภอสุไหงโกลก 
   - อําเภอระแงะ 
  -  ผูตรวจสอบกิจการ    จํานวน 3  คน 
  1. กําหนดการรับสมัคร และเลือกตั้ง  
   - รับสมัครระหวางวันท่ี 4 - 6 มกราคม 2560 ณ สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส 
จํากัด (เวลา 09.00 – 16.00 น.) 
   - เลือกตั้งท่ีประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559 
 



 
  2. คุณสมบัติของผูสมัคร 
  2.1 บุคคลผูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการมีลักษณะดังตอไปนี ้ 
   (1) ตองเปนผูแทนสมาชิก สําหรับผูท่ีสมัครเปนกรรมการดําเนินการประจํา
หนวยจะตองเปนผูแทนสมาชิกในหนวยท่ีตนสังกัดอยูเทานั้น 
   (2) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณนี ้
   (3) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพท่ีไมสามารถปฏิบัติหนาท่ี  ไรความสามารถ 
หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบหรือเปนโรคตามกําหนดในกฎ กพ. 
   (4) ไมเปนผูอยูระหวางถูกพักราชการ หรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน
ตามกฎหมาย 
   (5) ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิด
เกี่ยวกับทรัพยท่ีกระทําโดยทุจริต 
   (6) ไมเปนผู เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ
หนวยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาท่ี 
   (7) ไมเปนผูเคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนท่ีสุดให
พนจากตําแหนงกรรมการตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ 
   (8) ไมเปนผูเคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการ
เพราะเหตุทุจริตตอหนาท่ี 
   (9) ไมเปนผูซ่ึงผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ีย ใน
ระยะเวลาสองปทางบัญชีนับแตปท่ีผิดนัดถึงปท่ีเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เวนแตการผิดนัดนั้นมิได
เกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง 
   (10)ไมเปนเจาหนาท่ีในสหกรณนี้ 
  2.2 บุคคลผูสมัครรับเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการมีลักษณะดังตอไปนี ้ 
   (1) เปนสมาชิกของสหก รณ  หรือบุคคลภาย นอกผู มีคุณวุฒิความ รู
ความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ 
   (2) ผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือ
หนวยงานอ่ืนท่ีไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
   (3) ไมเปนผูสอบบัญชี หรือผูชวยผูสอบบัญชี หรือบุคคลท่ีอยูในสังกัดนิติ
บุคคลท่ีรับงานสอบบัญชีของสหกรณในปบัญชีนั้น 
   (4) ไมเปนกรรมการของสหกรณนั้น เวนแตไดพนจากตําแหนงกรรมการ
มาแลวไมนอยกวาสองปบัญชีของสหกรณ 



 
   (5) ไมเปนคูสมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผูจัด การ หรือ
เจาหนาท่ีของสหกรณนั้น 
   (6) ไมเปนผูจัดการหรือเจาหนาท่ีของสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
หรือสหกรณอ่ืน หรือเคยถูกใหออกจากตําแหนงผูจัดการหรือเจ าหนาท่ีของสหกรณนี้ หรือสหกรณอ่ืน 
ฐานทุจริตตอหนาท่ี 
   (7) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
   (8) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดท่ีไดรับกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (9) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือ
หนวยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาท่ี 
   (10) ไมเคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ หรือมีคํา
วินิจฉัยเปนท่ีสุดใหพนจากตําแหนงกรรมการ หรือผูตรวจสอบกิจการของสหกรณนี้ หรือสหกรณอ่ืน 
   (11) ไมเคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการ หรือ
ผูตรวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจริตตอหนาท่ีของสหกรณนี้ หรือสหกรณอ่ืน 
   (12) ไมเคยถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณนี้ หรือสหกรณอ่ืน 
   (13)  ไมเปนผูอยูระหวางการถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต 
   (14)  ไมเปนผูอยูระหวางการถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนช่ือออกจากทะเบียน
ผูสอบบัญชีภาคเอกชนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณ 
   (15)  ไมเปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
  3.  เอกสารการรับสมัคร 
  3.1 ใบสมัครพรอมเงินคาสมัคร ดังนี้ 
    - กรรมการดําเนินการ  คาสมัครเปนเงิน 300 บาท 
    - ผูตรวจสอบกิจการ  คาสมัครเปนเงิน 100 บาท 
  3.2 รูปถายครึ่งตัวหนาตรง (แตงกายชุดขาว) ขนาด 3 x 5 นิ้ว  จํานวน  1 รูป  
  3.3 รูปถายครึ่งตัวหนาตรง ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป 
  3.4 สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรลูกจางประจํา หรือบัตรประจําตัว
ประชาชนท่ียังไมหมดอาย ุ
  3.5 สําเนาหนังสือรับรองผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ หรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ 



 
 
  ผูสมัครจะตองยื่นใบสมัครพรอมเอกสารใหครบถวน ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ี
กําหนด 
  4.   การประกาศผูมีสิทธิเขารับการเลือกตั้ง 
  กําหนดประกาศหมายเลขประจําตัวและรายช่ือผูเขารับการเลือกตั้งในวันท่ี 10 
มกราคม2560 ณ สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  5.  กําหนดวัน  เวลา  การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
  สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด กําหนดวัน และประกาศผลการเลือกตั้ง
กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2559 ณ สถานท่ีประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559 
 นายกิตติ ศิริไพรวัน เสนอใหเพ่ิมคุณสมบัติของผูสมัครกรรมการ ตองไมเปนผูท่ีเคย
ดํารงตําแหนงกรรมการ 2 วาระติดตอกัน 
  มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และใหเพ่ิมเติมคุณสมบัติของผูสมัครกรรมการ 2.1 
(11) ตองไมเปนผูท่ีเคยดํารงตําแหนงกรรมการมาแลว 2 วาระติดตอกัน 

 

 5.13 เร่ืองพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  ดวยสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด กําหนดการประชุมใหญสามัญ ประจําป 
2559 ในเดือนมกราคม 2560 และกําหนดใหมีการเลือกตั้งกรรมการ และผูตรวจสอบกิจการในวันประชุม
ใหญ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเห็นควรแตงตั้งกรรมการการเลือกตั้ง 
จํานวน 14  คน ดังตอไปนี ้

สังกัดหนวย ชื่อ - สกุล 
จังหวัด นายวิทยา บุญสม 
อําเภอเมือง   นายไพโรจน สุวรรณศร ี
อําเภอระแงะ นายประพันธ ทาวพันแดง 
อําเภอยี่งอ นายสุรพันธ วาเด็งพงศ 
อําเภอบาเจาะ นายรอมือลี หะมะ 
อําเภอรือเสาะ นายจรัญ เหล็มเจริญ 
อําเภอศรีสาคร นายเกตุ เสารเพชร 
อําเภอแวง นายอานูวา มามะ 
อําเภอจะแนะ นายมูฮัมมัดตัลมีซัม อาบู 
อําเภอสุไหงปาด ี นายสุปรีย สีระโก 
อําเภอสุไหงโกลก นายอภินันท เบญจมามาศ 



 
สังกัดหนวย ชื่อ - สกุล 

อําเภอสุคิริน นายวีระศักดิ์ เวทโอสถ 
อําเภอเจาะไอรอง นายสมศักดิ์ ศรีอดุลยพันธ 
อําเภอตากใบ นายนิยม ปกษีรักษ 

  ท้ังนี้ กําหนดการประชุมกรรมการเลือกตั้งในวันศุกรท่ี 13 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. 
ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด  
  มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ 
 

 5.14 เร่ืองขอตอสัญญาจางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
  ตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด จางบุคคลปฏิบัติงานในตําแหนง
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย จํานวน 3 คน โดยจายคาจางเปนรายเดือนอัตราเดือนละ 9,000 บาท ตอคน  
  การจางงานดังกลาว จะส้ินสุดสัญญาในวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ฉะนั้น เพ่ือความ
ปลอดภัยในทรัพยสินของสหกรณ เห็นสมควรตอสัญญาจางใหบุคคลท้ัง 3 ปฏิบัติหนาท่ีตอไป เปนเวลา 
1 ป เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
  มติที่ประชุม อนุมัติใหตอสัญญาจางบุคคลปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัย จํานวน 3 คน ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท 

 

 5.15 เร่ืองพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเจาหนาที่สหกรณ 
  เพ่ือใหการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2560 ในหมวดเงินเดือนเปนไปตาม
ระเบียบและถือจายในเดือนมกราคม 2560 จึงสมควรพิจารณาเล่ือนเงินเดือนเจาหนาท่ี ดังนี้ 
 

    ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 

  ระเบียบวาดวยเจาหนาท่ีและขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2555 การเล่ือน
เงินเดือน  
  ขอ 27. เจาหนาท่ีและลูกจางสหกรณ  ซ่ึงมีเวลาทํางานในสหกรณครบแปดเดือนใน
รอบปบัญชีของสหกรณมีสิทธิไดรับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 
  ขอ 28. การเล่ือนเงินเดือนของเจาหนาท่ีและลูกจาง ใหพิจารณาถึงความสามารถ การ
ริเริ่ม ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ คุณภาพและประมาณงานในหนาท่ี ตลอดจนความประพฤติและ
สมรรถภาพในการปฏิบัติงานในรอบปบัญชีท่ีแลวของสหกรณ ท้ังนี้ ตองอยูภายในวงเงินประมาณ 
การรายจายสําหรับเล่ือนเงินเดือนประจําป 



 
  ขอ 29. ผูจัดการมีอํานาจเล่ือนเงินเดือนของเจาหนาท่ีและลูกจาง ตําแหนงไมสูงกวา
รองผูจัดการในปหนึ่งๆ ไดไมเกินหนึ่งขั้น ถาเกินกวานั้นตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ดําเนินการ 
  ขอ 30. การเล่ือนเงินเดือนผูจัดการเปนอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการ 
  ในป 2560 วงเงินสําหรับเล่ือนเงินเดือนเปนเงิน 36,138 บาท/เดือน 
  คณะกรรมการอํานวยการ เสนอเล่ือนเงินเดือนผูจัดการ 1  ขั้น 
  ผูจัดการ เล่ือนเงินเดือนเจาหนาท่ีและลูกจาง 1 ขั้น จํานวน 15 คน และเสนอรายช่ือ   
ผูท่ีไดรับการเล่ือนเงินเดือนอีก 0.5 ขั้น จํานวน 8 คน ไดแก นายทินกร วุตติหาสะ นางทุมมา แกนบุญ 
นางวิไลลักษณ ประไพพิศ นางอารีย เพ็ชรพรหม นางสาวโชติกา วรรณวงศ นางฑิฆัมพร คงสวัสดิ์ 
นางสาวฐมิตฐญดา ชินพงษ และนายอัครวัฒน เดชทอง และเสนอรายช่ือผูท่ีไดรับการเล่ือนเงินเดือนอีก 1 
ขั้น จํานวน 1 คน ไดแก นายจรัญ เสารประดิษฐ 
  มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ 
 

 5.16 เร่ืองขอเชิญสงผูแทนเขารวมโครงการสัมมนา 
  ดวยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด กําหนดจัดโครงการสัมมนา
พรอมทัศนศึกษาและศึกษาดูงานสหกรณ ณ ประเทศมาเลเซีย รุนท่ี 2 กําหนดเดินทางระหวางวันท่ี 11 – 
13 กุมภาพันธ 2560 เพ่ือตอบแทนผูใชบริการเงินกูของชุมนุมฯ ประจําปงบประมาณ 2559 โดยกําหนด
หลักเกณฑในการคัดเลือกสหกรณท่ีเขารวมโครงการ รุนท่ี 2 ดังนี้ 
  1.  คัดเลือกสหกรณท่ีจายดอกเบ้ียเงินกู ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2559 – 31 ตุลาคม 2559 
จัดเรียงลําดับตามจํานวนดอกเบ้ียเงินกูท่ีชุมนุมฯ ไดรับจากมากไปหานอย มอบสิทธ์ิแกสหกรณในลําดับ
ท่ี 1 – 75 สหกรณละ 1 คน รวม 75 คน (สหกรณลูกหนี้ตามคําพิพากษาและลูกหนี้ผิดนัดชําระไมไดรับ
สิทธ์ิเขารวมโครงการ) 
  2. กรณีจจํานวนผูเดินทางรุนท่ี 1 มีผูไดรับสิทธ์ิยังไมครบ 75 คน และกรณีมีผู
เดินทางรุนท่ี 2 ขอสละสิทธ์ิ สิทธ์ิท่ีเหลือใหเลือกลําดับท่ี 76 เปนตนไป เพ่ือรับสิทธ์ิ (รุนท่ี 1 มีผูรับสิทธ์ิ 
72 คน คงเหลือ 3 คน ไปใชสิทธ์ิรุนท่ี 2 ดังนั้น รุนท่ี 2 ผูเขารวมโครงการ 78 คน) 
  3. ผูไดรับสิทธ์ิตองเดินทางทัศนศึกษาตามกําหนดการ รุนท่ี 2 ของชุมนุมฯ เทานั้น 
และไมสามารถโอนสิทธ์ิใหสหกรณอ่ืนหรือไมสามารถเปล่ียนเปนเงินสดได 
  จากหลักเกณฑดังกลาว ชุมนุมฯ มีความยินดีและขอเรียนใหทราบวาสหกรณของทาน
มีการใชบริการเงินกูเปนไปตามเง่ือนไขดังกลาว โดยไดรับสิทธ์ิเดินทาง 1 คน ดังนั้น ชุมนุมฯ จึงขอเรียน
เชิญประธานกรรมการหรือผูแทนสหกรณ จํานวน 1 คน เขารวมโครงการ โดยไมเสียคาใชจยในการ



 
ลงทะเบียน คาท่ีพัก (พักคู) และคาอาหารในระหวางทัศนศึกษา หากผูเขาสัมมนามีความประสงคพักเดี่ยว
จะตองชําระคาใชจายเพ่ิมจํานวน 3,000 บาท/คน  
    หมายเหตุ ผูเขาสัมมนาหรือสหกรณตนสังกัด เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการ
เดินทางไป–กลับ จากสหกรณตนสังกัด – สนามบิน ตลอดจนคาเบ้ียเล้ียง และคาใชจายอ่ืนๆ ของทานเอง 
  มติที่ประชุม   ไมอนุมัต ิ
 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น  ๆ
   6.1 นายกิตติ ศิริไพรวัน เม่ือสองวันท่ีผานมามีนักเรียนโรงเรียนเมืองนราธิวาสไป
แขงขันประกวดส่ิงประดิษฐท่ีประเทศจีนและไดรับรางวัลเหรียญทองมา ซ่ึงอยางนอยองคกรเราก็
เกี่ยวของทางการศึกษาอาจจะใหทุนการศึกษาหรือรางวัลเปนขวัญและกําลังใจใหนักเรียนคนละ 500 
บาท หรือ 1,000 บาท จํานวน 2 คน  
    ประธานฯ ก็เห็นดวยท่ีจะใหการสนับสนุนการศึกษา แตในสวนของรางวัล
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีดําเนินการไปแลวอยางไรอาจจะไมเปนการเหมาะสมหากดําเนินการเกินกวาตนสังกัด 
อีกประการคือสหกรณไมมีงบประมาณในสวนนี้ ถาจะนําเงินทุนสาธารณประโยชนมาใชก็ไดแตตอง
คํานึงถึงวาเม่ือปกอนๆ ก็มีหลายโรงเรียนท่ีไดรับรางวัลสหกรณก็ไมไดมอบอะไรใหเชนกัน หากจะ
ดําเนินการก็เขียนโครงการในปตอไป 
    นายมะนุ ดือเระ อาจจะเก็บเงินจากกรรมการแลวมอบแกนักเรียน 
    ประธานฯ ถาเชนนั้นอาจจะเก็บกรรมการคนละ 200 บาท แลวมอบใหแกนักเรียน
คนละ 1,500 บาท 
    นายซาการียา เลาะนะ เห็นดวยกับประธานฯ ท่ีวาปท่ีผานมาก็มีหลายโรงเรียน
ไดรับรางวัลแตสหกรณก็ไมไดมอบอะไรให ถาจะดําเนินการก็ควรใหเหมือนๆ กัน และเสนอขอคิดวา 
เงินท่ีจะมอบใหตองมีความเหมาะสมดวยเชนกัน จํานวนท่ีมอบใหมีความเหมาะสมเพียงใดเพราะจะ
เกีย่วของกับภาพลักษณองคกรมองในมุมสะทอนกลับมาดวยถาใหแลวผูรับพอใจก็เปนบวกแกสหกรณ 
แตถาใหแลวไมเหมาะสมก็อาจจะสงผลลบตอสหกรณก็ได 
    นายสุทิน ปยะรัตน เห็นดวยกับขอคิดของนายซาการียา เลาะนะ ถาเชนนั้นเสนอ
ใหกําหนดในโครงการปตอไปจะเหมาะสมกวา แลวหากจะสงเสริมก็ตองสงเสริมทุกทางท้ังดานวิชาการ 
การกีฬา การบันเทิง ฯลฯ เพราะปจจุบันนักเรียนมีการแขงขันหลายรูปแบบมาก 
    มติที่ประชุม  นําเสนอรางงบประมาณ 
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