
 
สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ชุดที่ 56 
คร้ังที่ 13/2559 

วันจันทรที่ 21 พฤศจิกายน 2559 
*************************** 

คณะกรรมการดําเนินการ  15  คน 
กรรมการผูมาประชุม 15  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. นายสะมะแอน วรรณาการ กรรมการ 
 14. นายสมชาติ นงรัตน กรรมการและเลขานุการ 
 15. นายปรีดา แกวพรหมลัด กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  
ผูเขารวมประชุม 10 คน 
 1. นายพงษเทพ ไหมใจด ี ผูจัดการ 
 2. นายนพ เนื้อนอย ผูตรวจสอบกิจการ 
 3. นายบัณฑิต สติรักษ ผูตรวจสอบกิจการ 
 4. นายเพียร ยอดจันทร ผูตรวจสอบกิจการ 
 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. นางวาสนา เทพโซะ นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ สํานักงานเขต 
   พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
 เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเขาประชุมครบองคประชุมตามขอบังคับแลว นายสมยศ เสาวคนธ
ประธานกรรมการ เปนประธานในท่ีประชุมไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังตอไปนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 ประธานฯ แนะนําท่ีปรึกษาเขารวมการประชุม จํานวน 6 ทาน ไดแก 
 1. นายนัฎพงศ แกนบุญ  ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
    การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
 2. นายเกรียงไกร ศักระพันธ ผูอํานวยการ สกสค.นราธิวาส 
 3. นายสามารถ รังสรรค  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
    มัธยมศึกษา เขต 15 
 4. นายสืบพงศ จันทรเดิม  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 
    มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
 5. นายธานินทร คงนวล  ผูอํานวยการสํานักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส  
 6. นางวาสนา เทพโซะ  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ สํานักงานเขต 
    พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 ผูเขารวมการประชุม จํานวน 4 ทาน ไดแก 
 1. นายพงษเทพ ไหมใจด ี ผูจัดการ 
 2. นายนพ เนื้อนอย ผูตรวจสอบกิจการ 
 3. นายบัณฑิต สติรักษ ผูตรวจสอบกิจการ 
 4. นายเพียร ยอดจันทร ผูตรวจสอบกิจการ 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว 
 ประธานมอบใหเลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
ชุดท่ี 56 ครั้งท่ี 12 เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2559 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ชุดท่ี 56 
ครั้งท่ี 12 เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2559 
 
 



 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองติดตามมติคณะกรรมการดําเนินการคร้ังที่แลว 
 ในเดือนตุลาคม 2559 มีเรื่องติดตามมติคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 56 ครั้งท่ี 12 
เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2559 ดังตอไปนี ้
 1. ตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด กําหนดใหทําประกันสินเช่ือ ซ่ึงมี
สมาชิกขาดความคุมครอง จํานวน 150 ราย และไดทําหนังสือแจงสมาชิกทราบ พรอมแนบคําขอกูเงิน
เพ่ือชําระเบ้ียประกันแลว ดังตอไปนี ้(ตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนตุลาคม 2559) 
 2. ตามท่ีสหกรณทําหนังสือแจงใหสมาชิกทราบและดําเนินการจายเบ้ียประกันภายใน
กําหนดระยะเวลา ซ่ึงมีสมาชิกยังไมไดชําระ จํานวน 176 ราย ดังตอไปนี ้
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3. สมาชิกโอนไปตางจังหวัดเกินระยะเวลาท่ีระเบียบกําหนดไว และคางชําระหนี้งวด
ประจําเดือนตุลาคม 2559 จํานวน 5 ราย 
  สมาชิกโอนเงินมาชําระเรียบรอยแลว 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองเสนอที่ประชุมทราบ 
 4.1 เร่ืองการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 51 การประชุมครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 
21 ธันวาคม 2554 มอบอํานาจใหผูจัดการ เปนผูดําเนินการแทนในเรื่องพิจารณาอนุมัติใหสมาชิกโอนไป
ตางจังหวัด ในเดือนพฤศจิกายน 2559 จํานวน 1 ราย  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.2 เร่ืองแจงผลการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
  ในเดือนพฤศจิกายน 2559 มีสหกรณอ่ืนรับโอนสมาชิกจากสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด และไดโอนเงินเรียบรอยแลว จํานวน 2 ราย   
  มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.3 เร่ืองแถลงรายการใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
  ตั้งแตวันท่ี 1 - 31 ตุลาคม 2559 ผูจัดการพิจารณาอนุมัติใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินแก
สมาชิก จํานวน 222 ราย เปนเงิน 31,994,000 บาท  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 



 
 4.4 เร่ืองติดตามรายงานของผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
  ไมมี 
 

 4.5 เร่ืองรายงานของผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
  ประธานในท่ีประชุมไดมอบใหผูตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการ 
  ผูตรวจสอบกิจการ รายงานวา ไดเขามาตรวจสอบกิจการโดยไดทําการตรวจสอบ
กิจการสหกรณดานบัญชี ไดตรวจสอบใบแจงรายการธนาคารกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของสหกรณ 
ปรากฏวา ยอดตรงตามบัญชีเงินฝากธนาคาร และดานการเงินก็ถูกตองตรงกัน และไมมีขอเสนอแนะ 
 

                     4.6 เร่ืองสมาชิกยายหนวย 
  ในเดือนพฤศจิกายน 2559 มีสมาชิกยายหนวย จํานวน 22 ราย  

    มติที่ประชุม  รับทราบ    
 

 4.7  เร่ืองแจงจํานวนสมาชิกคงเหลือในวันส้ินเดือนพฤศจิกายน 2559  
 ผูจัดการแจงยอดจํานวนสมาชิกคงเหลือในวันส้ินเดือน  ดังนี้ 

สมาชิกยอดยกมา 
 

    7,027  คน 
สมาชิกเขาใหม 

 
         27  คน 

สมาชิกลาออก 
 

            7  คน 
สมาชิกโอนไปตางจังหวัด             2  คน 
สมาชิกถึงแกกรรม 

 
            2  คน 

ตัตรายช่ือออก (21068 สมาชิกสมทบ) 
 

            1  คน 

 
    7,042  คน 

    มติที่ประชุม  รับทราบ    
 

 4.8 เร่ืองเจาหนาที่สงเสริมสหกรณและเจาหนาที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแจงให
ทราบและเสนอแนะ 
  ดวยปรากฏขอบกพรองในการตรวจการสหกรณของผูตรวจการสหกรณจากกรณี
การประชุมใหญของสหกรณ/ชุมนุมสหกรณ วา กระบวนการเรียกประชุมและดําเนินการประชุมใหญ
ของสหกรณ/ชุมนุมสหกรณบางแหงไมถูกตองตามขอบังคับและกฎหมาย ในการนี้ เพ่ือปองกันการเกิด
ขอบกพรองจากกรณีดังกลาวจึงซักซอมการดําเนินการของสหกรณและชุมนุมในการประชุมใหญ ดังนี ้



 
   1. การเรียกประชุมใหญตองมีมติของคณะกรรมการดําเนินการใหเรียกประชุม
ใหญเทานั้น และตองมีหลักฐานบันทึกระเบียบวาระการเรียกประชุมใหญี่ชัดเจนไวใหตรวจสอบ 
   2. การแจงเรียกประชุมใหญแกสมาชิกตองทําเปนหนังสือและแนบระเบียบวาระ
การประชุมพรอมรายละเอียดประกอบการพิจารณาแตละวาระใหสมาชิกไดพิจารณาไตรตรอง
ประกอบการตัดสินใจ โดยตองมีชวงเวลาใหสมาชิกพิเคราะหไตรตรองไมนอยกวา 7 วัน 
  3. สมาชิกท่ีเปนองคประชุมตองถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับ เชน 
   3.1 กรณีขอบังคับกําหนดวาใหประชุมดวยผูแทนสมาชิก สหกรณตองเรียกประชุม
คัดเลือกผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนและปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีระเบียบกําหนด โดยการดําเนินการใน
แตละขั้นตอนตองถูกตองตามขอบังคับและมีหลักฐานใหตรวจสอบ 
   3.2  กรณี ชุมนุมสหกรณ ซ่ึงใช ผูแทนสหกรณสมาชิก เข าประชุม ตองมีมติ
คณะกรรมการดําเนินการในแตละสหกรณตั้งแตใหเปนผูแทนสหกรณสมาชิกเขาประชุมเทานั้น 
  4. การประชุมใหญตองแจงกลุมสงเสริมสหกรณ/นิคมสหกรณในพ้ืนท่ีทราบเพ่ือเขา
รวมประชุม ซ่ึงตองปฏิบัติตามขอปฏิบัติในขอ 2 โดยอนุโลม และกรณีมีระเบียบวาระการพิจารณาอนุมัติ
งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) ตองแจงผูสอบบัญชีดวยทุกครั้ง อนึ่ง กรณีเรียนเชิญสหกรณจังหวัด
เขารวมเปนเกียรติในพิธีเปดการประชุมหรือเขารวมการประชุมใหแจงหนังสือผานกลุมสงเสริมสหกรณ/
นิคมสหกรณท่ีรับผิดชอบไมนอยกวา 7 วัน 
  5. ในการจัดทํารายงานประจําปของสหกรณ/ชุมนุมสหกรณ ตองมีขอมูลแสดงรายการ
ตางๆ ตาม พรบ.สหกรณและท่ีขอบังคับกําหนด ท้ังนี้ สหกรณสามารถขอแบบฟอรมรายงานประจําป
จากกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัดนราธิวาสได 
  6. ในชวงดําเนินการประชุมตองมีสมาชิกครบองคประชุมตลอดเวลา ซ่ึงประธานในท่ี
ประชุมตองตรวจสอบเปนระยะๆ เพ่ือปองกันการทักทวงเรื่ององคประชุม  
  7. สหกรณ/ชุมนุมสหกรณตองเรงบันทึกรายงานการประชุมเพ่ือประโยชนในการสําเนา
รายงานการประชุมในการดําเนินการตางๆ หลังการประชุมภายใน 30 วันหลังวันประชุมใหญและสําเนา
แจงนายทะเบียนสหกรณทราบ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ การสอบทานเงินคาหุน หนี้ และเงินฝาก ประจําป 2559 สอบทาน
จากสมาชิกจํานวนหลายคน จากหนวยสังกัดจังหวัด อําเภอเมือง และอําเภอตากใบ การยืมเงินทดรองจาย 
ผูยืมตองเขียนรายงานคืนเงินยืมเกาใหเรียบรอยกอนแลวจึงจะยืมเงินทดรองจายใหมได 
 

 4.9 เร่ืองที่ปรึกษาสหกรณเสนอแนะ 
  ไมมี 
  
 



 
4.10 เร่ืองสมาชิกลาออกจากสหกรณ 

  ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ประธานกรรมการอนุมัติใหสมาชิกลาออกจากสหกรณ 
จํานวน  7 ราย จําแนกตามสาเหตุการลาออกดังนี ้

1. ตองการรับเงินเดือนเต็ม จํานวน 3  คน 
2. ลาออกจากงาน  จํานวน 2  คน 
3. เหตุผลสวนตัว  จํานวน 2  คน 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.11 เร่ืองตัดรายชื่อสมาชิกสมทบ 
  ดวยนางสาวชินีกาญจน อองหวาง (21068) สมัครสมาชิกสมทบเม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 
2559 ซ่ึงสหกรณไดติดตามใหมาจายคาธรรมเนียมแรกเขา และคาหุนงวดแรก แตก็ยังไมมีการดําเนินการ
ใดๆ ดังนั้น เม่ือนางสาวชินีกาญจน อองหวาง ไมไดมาชําระคาธรรมเนียมแรกเขาพรอมดวยคาหุนงวด
แรกจึงตัดรายช่ือนางสาวชินีกาญจน อองหวาง ออกจากสมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส 
จํากัด ตั้งแตวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เปนตนไป 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.12 เร่ืองประมาณการรับจายเงินสหกรณในวันส้ินเดือนพฤศจิกายน 2559 
  ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 ประมาณการวาจะมีการรับ – จายเงิน จํานวน 
74,566,325 บาท  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.13 เร่ืองสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผูค้ําประกันเงินกู 
  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 51 ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2554  
มอบอํานาจใหผูจัดการดําเนินการแทนในเรื่องพิจารณาใหสมาชิกเปล่ียนแปลงผูค้ําประกันเงินกูสามัญใน
เดือนพฤศจิกายน 2559 มีสมาชิกขอเปล่ียนแปลงผูค้ําประกันเงินกู จํานวน 2 ราย  
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.14 เร่ืองแจงจํานวนสมาชิกเขาโครงการประกันชีวิตกลุม 
  ตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด มีโครงการใหสมาชิก สหกรณฯประกัน
ชีวิตกลุม กับบริษัท กรุงไทยแอกซา และทางสหกรณไดจัดทําประกันเรียบรอยแลว ซ่ึงกรมธรรมมีผล
ตั้งแตวันท่ี 29 เมษายน 2559 ถึง 28 เมษายน 2560  
   



 
  ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 มีสมาชิกเขาโครงการประกันชีวิตกลุม จํานวน 5,721 คน  
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.15 เร่ืองสมาชิกขอเพ่ิมเงินคาหุนรายเดือน     
  ในเดือนพฤศจิกายน 2559 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินคาหุนรายเดือน จํานวน 10 ราย  
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.16 เร่ืองสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชําระหนี้       
  ในเดือนพฤศจิกายน 2559 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชําระหนี ้จํานวน 8 ราย  
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.17  เร่ืองสมาชิกถึงแกกรรม 
  ในเดือนพฤศจิกายน 2559 มีสมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 2 ราย ดังรายละเอียดตอไปนี ้
  1. นายมะยาลี สามะ (4846) อําเภอบาเจาะ ถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2559 เปน
สมาชิกเม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2521 เปนสมาชิกประกันชีวิตกลุม ทายาทมาติดตอขอรับเงินคาสินไหม
ทดแทนแลว 
  2. นายอภิชัย เบ็ญจุฬามาศ (3510) อําเภอสุไหงโกลก ถึงแกกรรมเม่ีอวันท่ี 4 
พฤศจิกายน 2559 เปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2518 เปนสมาชิกประกันชีวิตกลุม ทายาทมาติดตอ
ขอรับเงินคาสินไหมทดแทนแลว 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

  

4.18  เร่ืองสมาชิกขอรับเงินสวัสดิการอายุครบ 60 ป 
  ในเดือนพฤศจิกายน 2559 มีสมาชิกขอรับเงินสวัสดิการอายุครบ 60 ป จํานวน 88 ราย 
เปนเงิน 1,430,000 บาท 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 



 
 4.19  เร่ืองการใหเงินกูแกสมาชิก 
  ในระหวางวันท่ี 27 ตุลาคม 2559 – 1 พฤศจิกายน 2559 มีสมาชิกกูเงินสามัญ
ท่ัวไป จํานวน  17 ราย เปนเงินจํานวน 20,250,000 บาท 
  ในระหวางวันท่ี 26 ตุลาคม 2559 – 1 พฤศจิกายน 2559 มีสมาชิกกูเงินสามัญเพ่ือ
การศึกษา จํานวน 4 ราย  เปนเงินจํานวน 280,000 บาท 
  ในระหวางวันท่ี 26 ตุลาคม 2559 – 7 พฤศจิกายน 2559 มีสมาชิกกูเงินพิเศษเพ่ือ
การเอนกประสงค จํานวน 8 ราย  เปนเงินจํานวน 5,096,600 บาท 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

 4.20 เร่ืองกําหนดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการคร้ังตอไปนี ้
  กําหนดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ประจําเดือนธันวาคม 2559 ใน    
วันอังคารท่ี 20ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 5.1 เร่ืองรายงานกิจการสหกรณ 
 ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2559 สหกรณมีสินทรัพย 4,756,772.07 บาท หนี้สิน 
2,339,598.65 บาท ทุน 2,265,852,378.64 บาท รายได 246,846,140.35 บาท คาใชจาย 94,702,342.57 บาท           
   มติที่ประชุม รับรองรายงานกิจการสหกรณประจําเดือนพฤศจิกายน 2559 ตามท่ี
เสนอ 
 

 5.2    เร่ืองแถลงรายการรับ – จายเงินในรอบเดือน 
 รายการรับ-จายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณฯ ตั้งแตวันท่ี 3 – 11 ตุลาคม 2559
เปนเงิน 83,635,793.62 บาท 
   มติที่ประชุม รับรองการรับ-จายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณฯ ตั้งแตวันท่ี 3 – 
31 ตุลาคม 2559 
 

 5.3   เร่ืองสมาชิกขอลดการสงเงินคาหุนรายเดือน  
 ในเดือนพฤศจิกายน 2559 มีสมาชิกขอลดการสงเงินคาหุนรายเดือน จํานวน 5 
ราย  
   มติที่ประชุม อนุมัติใหสมาชิกลดการสงเงินคาหุนรายเดือน จํานวน 5 ราย ท้ังนี้ 
ใหเก็บเงินคาหุนรายเดือนใหมตั้งแตเดือนธันวาคม 2559 เปนตนไป 



 
 5.4 เร่ืองสมาชิกขอลดการสงเงินงวดชําระหนี ้
   ในเดือนพฤศจิกายน 2559 มีสมาชิกขอลดการสงเงินงวดชําระหนี้ จํานวน 7 ราย  
  มติที่ประชุม อนุมัติใหสมาชิกลดเงินงวดชําระหนี้ จํานวน 7 ราย ท้ังนี้ ใหเก็บ
เงินงวดชําระหนีใ้หมตั้งแตเดือนธันวาคม 2559 เปนตนไป    

 

 5.5 เร่ืองการรับสมาชิกสามัญเขาใหม 
  ในเดือนพฤศจิกายน 2559 มีผูยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกสามัญ จํานวน 23 ราย 
ซ่ึงเจาหนาท่ีสหกรณตรวจสอบแลวปรากฏวา มีคุณสมบัติถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับของสหกรณ  
  มติที่ประชุม อนุมัตริับเขาเปนสมาชิกสามัญของสหกรณ จํานวน 23 ราย ท้ังนี้ ให
เก็บเงินคาหุนรายเดือนตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2559 เปนตนไป 
 

 5.6 เร่ืองการรับสมาชิกสมทบเขาใหม 
  ในเดือนพฤศจิกายน 2559 มีผูยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบ จํานวน 4 ราย 
ซ่ึงเจาหนาท่ีสหกรณตรวจสอบแลวปรากฏวา มีคุณสมบัติถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับของสหกรณ  
  มติที่ประชุม อนุมัตริับเขาเปนสมาชิกสมทบของสหกรณ จํานวน 4 ราย ท้ังนี้ ให
เก็บเงินคาหุนรายเดือนตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2559 เปนตนไป 
 

 5.7  เร่ืองการพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิก 
   ในเดือนพฤศจิกายน 2559 มีสมาชิกยื่นกูสามัญ จํานวน 146 ราย เปนเงิน 
171,824,700.00 บาท  
  มติที่ประชุม อนุมัติใหเงินกู จํานวน 146 ราย เปนเงิน 171,824,700 บาท และ
อนุมัติใหเงินกูตนเดือนพฤศจิกายน 2559 ท้ังนี้ ใหรับคําขอกูตั้งแตวันท่ี 10 – 23 ธันวาคม 2559 และมอบ
ใหผูจัดการมีอํานาจวินิจฉัยใหเงินกูสามัญ ตั้งแตวันถัดจากวันจายเงินเดือนพฤศจิกายนถึงวันท่ี 1 
ธันวาคม 2559 และนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการคราวถัดไปทราบ 
 

  5.8 เร่ืองพิจารณาสมาชิกกูเงินชําระหนีส้ถาบันการเงินอื่น 
   ในเดือนพฤศจิกายน 2559 มีสมาชิกขอกูเงินสามัญท่ัวไปเพ่ือชําระหนี้เงินกูสถาบัน
การเงินอ่ืน จํานวน 5 ราย  เจาหนาท่ีไดตรวจสอบแลว ปรากฏวา สมาชิกมีความสามารถในการชําระหนี ้
   มติที่ประชุม  อนุมัต ิ
 
 
 
 
 



 
  5.9 เร่ืองสมาชิกขอผอนผันการสงเงินสหกรณ 
   ในเดือนพฤศจิกายน 2559 มีสมาชิกขอผอนผันการสงเงินสหกรณ จํานวน 3 ราย 
เนื่องจากเกษียณอายุราชการ 
  มติที่ประชุม อนุมัติใหผอนผันเปนเวลา 3 เดือน 
 

  5.10 เร่ืองขอเชิญประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559 
  ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุดท่ี 24 ใน
การประชุมครั้งท่ี 10/2559 เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2559 มีมติเห็นชอบใหจัดการประชุมใหญสามัญ 
ประจําป 2559 ในวันเสารท่ี 17 ธันวาคม 2559 ตั้งแตเวลา 07.00 น. เปนตนไป ณ ศูนยการประชุมรัชนี
แจมจรัส สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ นั้น 
  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญสหกรณสงผูแทนเขาประชุม
ใหญสามัญ ประจําป 2559 และขอเรียนช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี ้
  1.   การแตงตั้งผูแทนสหกรณ 
   เพ่ือใหการแตงตั้งผูแทนสหกรณเขาประชุมใหญสามัญเปนไปตามระเบียบของ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย วาดวยการประชุมใหญของสันนิบาต และหลักเกณฑการสงผูแทน
ของสหกรณเขารวมการประชุมใหญ พ.ศ. 2549 จึงขอใหสหกรณโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ แตงตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผูจัดการ หรือรักษาการผูจัดการสหกรณ เทานั้น สหกรณละ 
1 คน เปนผูแทนเขารวมการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559 (โดยจะตองไมเปนผูแทนของสหกรณอ่ืน
อยูกอนแลว) 
  2.  หนังสือแตงตั้งผูแทนสหกรณ 
   เพ่ือใชเปนหลักฐานและขอมูลในการเตรียมการประชุมใหญสามัญใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย โปรดสงหนังสือแตงตั้งผูแทนสหกรณภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 หากสง
สําเนาหนังสือแตงตั้ง ก็ใหถือเอกสารฉบับจริงมาในวันประชุมใหญสามัญดวย 
  3.   คาใชจาย 
   คาเบ้ียเล้ียง คาเบ้ียประชุม คาท่ีพัก และคาพาหนะเดินทางขอความรวมมือให
เบิกจายจากสหกรณตนสังกัด 
  4.   องคประชุม 
   ตามระเบียบสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย วาดวยการประชุมใหญของ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และหลักเกณฑการจัดสงผูแทนของสหกรณเขารวมประชุมใหญ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 ตองมีผูแทนมาประชุมไมนอยกวา 300 คน จึงจะเปนองคประชุม 
 



 
  5.   ผูสังเกตการณ 
   เปนผูเขารวมการประชุมใหญสามัญเทานั้น ไมมีสิทธิในการอภิปรายและออก
เสียงลงคะแนน 
  มติที่ประชุม ไมอนุมัต ิ
 

 5.11 เร่ืองขอเชิญเขารับการสัมมนา 
  ดวยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด กําหนดจัดสัมมนา เรื่อง 
“หนาท่ี สิทธิผูค้ําประกันและการดําเนินคดีกับผูค้ําประกัน” พรอมทัศนศึกษา ณ ประเทศกัมพูชา (นคร
วัด นครธม เสียมราฐ) ระหวางวันท่ี 14 – 17 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอเมือง จังหวัดศรี
สะเกษ เพ่ือพัฒนาบุคลากรสหกรณออมทรัพย ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหนาท่ี สิทธิ ผูค้ําประกัน
ใหเปนแนวทางในการดําเนินงานและแกไขปญหาการค้ําประกันไดอยางมีประสิทธิภาพ รับทราบ
เง่ือนไขการค้ําประกันและการดําเนินคดีกับผูค้ําประกัน พรอมท้ังแลกเปล่ียนประสบการณ สามารถ
นําไปปรับใชกับการดําเนินกิจการของสหกรณออมทรัพยไดอยางถูกตองเพ่ือใหเกิดประโยชนตอสมาชิก
และเกิดความม่ันคงแกสหกรณ 
  - วันท่ี 14 – 15 ธันวาคม 2559 สัมมนา “หนาท่ี สิทธิ ผูค้ําประกัน และการ
ดําเนินคดีกับผูค้ําประกัน ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ คาลงทะเบียนสัมมนาคนละ 
1,200 บาท (ไมรวมคาท่ีพัก) 
  - วันท่ี 16 – 17 ธันวาคม 2559 ทัศนศึกษา ณ ประเทศกัมพูชา คนละ 4,500 บาท 
รวมคาท่ีพักหองละ 2 คน (พักเดี่ยวจายเพ่ิม 800 บาท)  
  ชุมนุมฯ ขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณเขารับการสัมมนาตามกําหนดดังกลาว 
ทั้งนี้ ผูเขารับการสัมมนาสามารถเลือกเฉพาะสัมมนา หรือสัมมนาพรอมทัศนศึกษาได โปรดแจงความ
จํานงภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 (ผูเขารวมสัมมนาพรอมทัศนศึกษาตองสงหนังสือเดินทางฉบับ
จริงท่ีมีอายุเหลือนับจากวันท่ีเดินทางไมนอยกวา 6 เดือน ไปยังชุมนุมฯ กอนวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 
  มติที่ประชุม  ไมอนุมัต ิ
 

 5.12 เร่ืองขอเชิญเขารับการฝกอบรม 
  ดวยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด กําหนดจัดโครงการ
ฝกอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการอํานวยการ” ระหวางวันท่ี 18-20 มกราคม 2560 ณ โรงแรมพรพิงค
ทาวเวอร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรู บทบาท หนาท่ี และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการอํานวยการ ระเบียบ คําส่ัง ขอบังคับ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ และการ
บริหารการเงินของสหกรณออมทรัพย รวมท้ังไดแลกเปล่ียนประสบการณและความคิดเห็นระหวางผูเขา
รับการฝกอบรมกับวิทยากร 



 
  ชุมนุมฯ ขอเรียนเชิญบุคลากรสหกรณเขารับการฝกอบรมตามกําหนดการ
ดังกลาว โปรดแจงความจํานงภายในวันท่ี 6 มกราคม 2560  
  คาใชจายในการเขารับการฝกอบรม คนละ 1,800 บาท (คาเอกสาร กระเปาใส
เอกสาร อาหารวาง 3 ม้ือ อาหารกลางวัน 2 ม้ือ และอาหารเย็น 1 ม้ือ) หากไมเปนสมาชิกชุมนุมฯ คิด
คาลงทะเบียน 2,300 บาท 
  คาท่ีพักหองดีลักซ เดี่ยว/คู ราคารวมอาหารเชา 2 ทาน 1,000 บาท/หอง/คืน (ผูเขา
รับการฝกอบรมสามารถจองหองพักเองกับทางโรงแรมพรพิงค ทาวเวอร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
  มติที่ประชุม  ไมอนุมัต ิ
 

 5.13 เร่ืองสมาชิกครบกําหนดชําระเบีย้ประกันสินเชื่อ 
  มีสมาชิกครบกําหนดชําระเบ้ียประกันสินเช่ือ วันท่ี 1 มกราคม 2560  จํานวน 144 
ราย ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (ทุนประกันและอัตราเบ้ียประกันติดตอฝายสินเช่ือ 073-511535 ตอ 
105,106) 
  มติที่ประชุม ทําหนังสือถึงสมาชิก 
 

 5.14 เร่ืองโครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
    การพัฒนาบุคลากรในองคกรถือวาเปนส่ิงสําคัญสําหรับการพัฒนาองคกร 
โดยเฉพาะสหกรณเปนองคกรท่ีประกอบดวยกลุมคนขนาดใหญดวยความรวมมือรวมใจกันภายใต
อุดมการณสหกรณ ซ่ึงการดําเนินการตางๆ ในองคกรจะประสบความสําเร็จตองอาศัยบุคลากรท่ีมี
คุณภาพ และมีความพรอมท่ีจะไดรับการพัฒนาอยูเสมอ สหกรณฯ จึงจัดโครงการเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรขึ้น เพ่ือเปนการสงเสริมขวัญและกําลังใจ คือ การใหบริการสวัสดิการ การยกยอง
เชิดชูเกียรติ ฯลฯ ดังนั้น สหกรณจึงดําเนินโครงการนี้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกรใหดี
ยิ่งขึ้น โดยมีเปาหมายดังนี ้
    1) คณะกรรมการดําเนินการท่ีไดรับยกยอง เชิดชูเกียรติ จํานวน 2 คน ไดแก 
     1.1 ประธานกรรมการดีเดน นายสมยศ เสาวคนธ 
     1.2 กรรมการดีเดน นายมะนุ ดือเระ 
    2) ผูตรวจสอบกิจการท่ีไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ จํานวน 1 คน ไดแก 
     นายนพ เนื้อนอย  
    3) เจาหนาท่ีท่ีไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ จํานวน 1 คน ไดแก 
     นางวิไลลักษณ ประไพพิศ 
    4) ผูแทนสมาชิกท่ีไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ จํานวน 1 คน ไดแก 
     นายพัชชระ เจริญศร ี



 
 5) กรรมการท่ีมีคุโณปการในรอบป 2559 จํานวน 7 คน  
  5.1 นายกิตติ ศิริไพรวัน 
  5.2 นายปรีดา แกวพรหมลัด 
  5.3 นายสมชาติ นงรัตน 
  5.4 นายซาการียา เลาะนะ 
  5.5 นายอุสมาน สะมะแอ 
  5.6 นายถวิล ดาแกว 
  5.7 นายสะมะแอน วรรณาการ 
 6) สมาชิกไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ จํานวน 14 คน (หนวยละ 1 คน) 
 หนวย ชื่อ - สกุล โรงเรียน 
1 สังกัดจังหวัด นายสมบูรณ คงฤทธ์ิ บํานาญ กศน. นราธิวาส 
2 อําเภอเมือง นางปราณีต แกวพรหมลัด โรงเรียนบานโคกตีเต 
3 อําเภอระแงะ นายวิเชียร อธิกพันธ บํานาญกรมบัญชีกลาง เขต 3 
4 อําเภอยี่งอ นางสาวซาลมา  ตาเยะ โรงเรียนบานปาลอบาตะ 
5 อําเภอบาเจาะ นายอาแว ลีแมง โรงเรียนบานดูก ู
6 อําเภอรือเสาะ นายเจะอิสมาอิล  อดุลภักด ี บํานาญกรมบัญชีกลาง เขต 1 
7 อําเภอศรีสาคร นายมะรอเซะ  สาฮีบาต ู โรงเรียนบานลุโบะบาต ู
8 อําเภอจะแนะ นางยามีละ  สาและ โรงเรียนบานตือกอ 
9 อําเภอเจาะไอรอง นายอับดุลการีม เปาะอาแซ โรงเรียนราชประสงค 
10 อําเภอสุไหงปาด ี นายมานิตย  มะย ิ โรงเรียนบานบาโงมาแย 
11 อําเภอสุไหงโกลก นายแจง สุขจันทร โรงเรียนสุไหงโกลก 
12 อําเภอแวง นายสันทัด  รังเสาร โรงเรียนบานบางขุด 
13 อําเภอสุคิริน นายวีระศักดิ์  เวทโอสถ โรงเรียนบานรวมใจ 
14 อําเภอตากใบ นายสมศักดิ์  เชาวทอง โรงเรียนบานสะปอม 
  มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 

 5.15 เร่ืองกําหนดรางแผนปฏิบัติการ ประจําป 2559 
  ดวยสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด จะมีการประชุมใหญสามัญ ประจําป 
2559 ในเดือนกุมภาพันธ 2560 และจะตองนําเสนอแผนงาน/โครงการในป 2560 ตอท่ีประชุมใหญสามัญ
พิจารณา ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเห็นควรดําเนินการดังตอไปนี ้



 
 1) แตงตั้งคณะอนุกรรมการยกรางแผนปฎิบัติการ ประกอบดวย คณะกรรมการดําเนินการ 
จํานวน 15 คน และกําหนดการประชุมในระหวางวันท่ี 26 -27 ธันวาคม 2560 ณ หองประชุมสหกรณ
ออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด เวลา 09.00 น. เปนตนไป 
      * คาเบ้ียประชุมคณะอนุกรรมการยกรางแผนปฎิบัติการ จํานวน 15 คน ๆ ละ 700  บาท 
จํานวน 2 ครั้ง เปนเงิน 21,000  บาท คาพาหนะคณะอนุกรรมการยกรางแผนปฎิบัติการจํานวน 15 คน   
คนละ 500 บาท จํานวน 2 ครั้ง เปนเงิน 15,000 บาท  
 2) แตงตั้งคณะอนุกรรมการรางแผนปฏิบัติการ ประกอบดวย (กรรมการ จํานวน 15 คน 
ผูแทนสมาชิก จํานวน 19 คน ฝายจัดการ จํานวน 2 คน) 
ที่ ชื่อ - สกุล ที่ ชื่อ - สกุล ที่ ชื่อ – สกุล 
1 นายสมยศ เสาวคนธ 13 นายสุทิน ปยะรัตน 25 นายพรวิทย เพชรสลับแกว 
2 นายวิเชียร สุวรรณศร ี 14 นายมะนุ ดือเระ 26 นายมะนาเซร แมแล 
3 นายซาการียา เลาะนะ 15 นายถวิล ดาแกว 27 นายรอมือลี หะมะ 
4 นายกิตติ ศิริไพรวัน 16 นายนพ เนื้อนอย 28 นายอานูวา อาบะ 
5 นายสมชาติ นงรัตน 17 นายเพียร ยอดจันทร 29 นายสวาง ชินพงษ 
6 นายปรีดา แกวพรหมลัด 18 นายบัณฑิต สติรักษ 30 นายวีระ วิริยะอัตถาวร 
7 นายบลยา ไหรเจริญ 19 นายสุชาติ วงศประดิษฐ 31 นายจิรเดช กล่ินขจร 
8 นายสะมะแอน วรรณาการ 20 นายวิทยา บุญสม 32 นายมนูญ แวดอเลาะ 
9 นายวิมาน หมัดเห 21 นายขวัญชัย สมสิน 33 นายวิเชียร อธิกพันธุ 
10 นายอุสมาน สะมะแอ 22 นายอภินันท เบญจมามาศ 34 นายจรัญ เหล็มเจริญ 
11 นายการีม โตะเฮ็ง 23 นายอมร นาคปก 35 นายพงษเทพ ไหมใจด ี
12 นายสิทธิชัย อินทรวงค 24 นายบัณฑิต สาและ 36 นางสาวโชติกา วรรณวงศ 
 กําหนดการประชุมในวันท่ี 5 มกราคม 2560 ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส 
จํากัด เวลา 09.30 น. เปนตนไป 
 * คาเบ้ียประชุมคณะอนุกรรมการรางแผนปฎิบัติการ จํานวน 36 คน ๆ ละ 700  บาท เปน
เงิน 25,200  บาท คาพาหนะคณะอนุกรรมการรางแผนปฎิบัติการ จํานวน 36 คน ๆ ละ 500 บาท เปนเงิน 
18,000 บาท  
    มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 
 
 
 



 
5.16 เร่ืองขอเชิญรวมบริจาคอาหาร และเคร่ืองดื่ม เพ่ือบริการประชาชนที่มากราบถวายสักการะ

เบื้องหนาพระบรมโกศ พระบรมศพ 
 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด พรอมดวยขบวนการสหกรณไทยขอเชิญ
ชวนสหกรณท่ัวประเทศรวมถวายความอาลัยและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได และรวมทํา
ความดีเพ่ือถวายเปนพระราชกุศล โดยรวมบริจาคอาคาร ของวาง และเครื่องดื่ม เพ่ือบริการประชาชน
ท่ีมากราบถวายสักการะเบ้ืองหนาพระบรมโกศ พระบรมศพ ณ พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาทใน
พระบรมมหาราชวัง ท้ังนี้  ชุมนุมฯ ไดประสานงานกับกองอํานวยการ กรุงเทพมหานครท่ีทอง
สนามหลวงในการตั้งจุดบริการอาหาร ของวาง และเครื่องดื่มในนามขบวนการสหกรณไทย เริ่มตั้งแต
วันท่ี 18 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. เปนตนมา 
 ชุมนุมฯ จึงขอเชิญชวนสหกรณท่ัวประเทศรวมบริจาคโดยโอนเงินเขาบัญชีชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  
 ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาวงศสวาง เลขท่ี 193-1-13914-8 
    มติที่ประชุม อนุมัติ 1,000 บาท 
 

5.17 เร่ืองการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป 2559 
  ตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด เปดรับสมัครสมาชิกขอทุนการศึกษาบุตร 
ประจําป 2559 ระหวางวันท่ี 1 – 31 ตุลาคม 2559 ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2559 มีสมาชิกยื่นใบสมัครขอรับ
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก จํานวน 266 ราย  
  ท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ครั้งท่ี 10/2559 เม่ือวันท่ี 11พฤศจิกายน 
2559 ไดพิจารณาคุณสมบัติ และคะแนนของผูสมัคร สรุปผลไดดังนี ้
ระดับประถมศึกษา มีผูยื่นใบสมัครขอรับทุน  จํานวน 102 ราย 

มีผูไดรับทุนการศึกษา จํานวน 70 ราย 
ผูท่ีไมไดรับทุนการศึกษา จํานวน 15 ราย 
ขาดคุณสมบัต ิ จํานวน 17 ราย 

ทุนการศึกษาท่ีไดรับจัดสรร  60 ทุน มีทุนการศึกษาเหลือ จํานวน 0 ทุน 
ระดับมัธยมศึกษา มีผูยื่นใบสมัครขอรับทุน  จํานวน 89 ราย 

มีผูไดรับทุนการศึกษา จํานวน 67 ราย 
ผูท่ีไมไดรับทุนการศึกษา จํานวน 6 ราย 
ขาดคุณสมบัต ิ จํานวน 16 ราย 

ทุนการศึกษาท่ีไดรับจัดสรร  60 ทุน มีทุนการศึกษาเหลือ จํานวน 0 ทุน 



 
ระดับอุดมศึกษา มีผูยื่นใบสมัครขอรับทุน  จํานวน 59 ราย 

มีผูไดรับทุนการศึกษา จํานวน 49 ราย 
ผูท่ีไมไดรับทุนการศึกษา จํานวน 0 ราย 
ขาดคุณสมบัต ิ จํานวน 10 ราย 

ทุนการศึกษาท่ีไดรับจัดสรร  60 ทุน มีทุนการศึกษาเหลือ จํานวน 11 ทุน 
       ในการนี้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธไดนําทุนคงเหลือของระดับอุดมศึกษา จํานวน 11 ทุน
เปนเงิน 27,500 บาท ไปจัดสรรเปนทุนการศึกษาใหแกระดับประถมศึกษา จํานวน 10 ทุน เปนเงิน 15,000 
บาท และระดับมัธยมศึกษา จํานวน 6 ทุน เปนเงิน 12,000 บาท โดยพิจารณาแตละหนวย มีเงินคงเหลือ
จํานวน 500 บาท ใหนําไปสมทบกองทุนเพ่ือการศึกษาบุตรสมาชิก 
 
ระดับปริญญาโท มีผูยื่นใบสมัครขอรับทุน  จํานวน 16 ราย 

มีผูไดรับทุนการศึกษา จํานวน 12 ราย 
ผูท่ีไมไดรับทุนการศึกษา จํานวน 4 ราย 

ทุนการศึกษาท่ีไดรับจัดสรร  12 ทุน มีทุนการศึกษาเหลือ จํานวน 0 ทุน 
 มติที่ประชุม อนุมัต ิ
 

 5.18 เร่ืองสมาชิกผิดนัดชําระหนี ้
  ในเดือนพฤศจิกายน 2559 มีสมาชิกผิดนัดชําระหนี้สหกรณ จํานวน 3 ราย เนื่องจากลาออก
จากราชการ 
 มติที่ประชุม มอบหมายใหนายพันธธัช ถิรพุทธิเอกภพ ท่ีปรึกษาทางกฎหมายดําเนินการ
ตามขั้นตอนกฎหมาย 
 

 5.19 เร่ืองขอกูเงินชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
  ดวยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด มีความประสงคท่ีจะบริหารเงินทุน
หมุนเวียนระยะส้ันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดประโยชนสหกรณสมาชิกเปนสําคัญ อัตรา
ดอกเบ้ียรอยละ 3.90 ตอป (หักเงินเฉล่ียคนืเทาอัตรากอนอัตราดอกเบ้ียเงินกูสุทธิจะเหลือรอยละ 3.75 ตอ
ป)  
  เพ่ือใหการจายเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืน ประจําป 2559 ของสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด เปนไปดวยความเรียบรอย เห็นสมควรขอกูเงินเพ่ือดําเนินการดังกลาวจากชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด จํานวน 120,000,000 บาท (หนึ่งรอยยี่สิบลานบาทถวน) 



 
กําหนดชําระคืนภายใน 12 งวด โดยกําหนดใหงวดท่ี 1 – 11 สงชําระคืนเงินตนงวดละ 1,000,000 บาท 
(หนึ่งลานบาทถวน) หลักประกันเงินกูมีคณะกรรมการดําเนินการท้ังคณะเปนผูค้ําประกัน 
 มติที่ประชุม มอบใหฝายจัดการหาขอมูลจากธนาคารแลนดแอนดเฮาส จํากัด และให
นําเสนอเพ่ือพิจารณาในวันท่ี 2 ธันวาคม 2559 
 

 5.20 เร่ืองการประเมินผลความพึงพอใจของสมาชิก 
  ตามท่ีสหกรณไดจัดทําโครงการพัฒนาการบริการของสหกรณเพ่ือทราบระดับความพึง
พอใจของสมาชิกท่ีมาใชบริการ และนําขอมูลไปพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสม 
  ในการนี้ สหกรณไดมีการใชเครื่องประเมินความพึงพอใจตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 ซ่ึงมี
ขอมูลการประเมินผลตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค. – 21 พ.ย. 2559 ดังตอไปนี ้
รายงานคะแนนความพึงพอใจของผูมาใชบริการตามหมายเลขพนักงาน วันที่ 2016/10/01 00:00:00 - 
2016/11/21 00:00 
หมายเลข   ----------------- จํานวนผูที่ตอบตามระดับความพึงพอใจ -------------------- 
พนักงาน 

 
นอยมาก นอย พอใช ดี  ดีมาก รวมตอบ 

ธมนแกลวสงคราม   0 1 1 3 17 22 
๏ รวมตอบ 

 
0 1 1 3 17 22 

หมายเลข   ----------------- จํานวนผูที่ตอบตามระดับความพึงพอใจ -------------------- 
พนักงาน 

 
นอยมาก นอย พอใช ดี  ดีมาก รวมตอบ 

ณัชพล 
 

4 2 5 9 382 402 
๏ รวมตอบ 

 
4 2 5 9 382 402 

หมายเลข   ----------------- จํานวนผูที่ตอบตามระดับความพึงพอใจ -------------------- 
พนักงาน 

 
นอยมาก นอย พอใช ดี  ดีมาก รวมตอบ 

วิไลลักษณ 
 

0 0 1 2 46 49 
๏ รวมตอบ 

 
0 0 1 2 46 49 

หมายเลข   ----------------- จํานวนผูที่ตอบตามระดับความพึงพอใจ -------------------- 
พนักงาน นอยมาก นอย พอใช ดี  ดีมาก รวมตอบ 
กฤติมา 0 0 0 1 2 3 
๏ รวมตอบ 0 0 0 1 2 3 

 ผูจัดการ ช้ีแจงวา ขอมูลของแตละเครื่องไมเทากันเนื่องจากเจาหนาท่ีอาจจะไมไดแจง
ใหสมาชิกประเมิน เนื่องดวยระบบการประเมินของสหกรณไมไดผูกพันกับระบบคิว แตธนาคาร
จําเปนตองใหลูกคากดเพราะถาไมกดจะทํางานไมได สวนขอมูลท่ีไมครบถวน เนื่องจากเครื่องของนาย



 
ทวี เจริญสุข ระบบการรายงานมีปญหา สวนเครื่องของนางอภิรดา กลาณรงค และนางสาวฐมิตฐญดา ชิน
พงษ ไมเคยเปดใหสมาชิกประเมิน ซ่ึงจะตองหามาตรการใหเจาหนาท่ีดําเนินการใชเครื่องประเมินให
คุมคากับการลงทุน 
 ประธานฯ เสนอใหกําหนดเปนมาตรการไว แตละเดือนตองใหมีสมาชิกกดประเมิน
อยางนอยกี่คน เพราะถาขอมูลเปนแบบนี้เครื่องประเมินก็ไมมีความหมาย การใชงานไมคุมคา 
 มติที่ประชุม มอบฝายจัดการดําเนินการ 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น  ๆ
   6.1 ผูจัดการ สืบเนื่องจากการขายอาคารสํานักงาน ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2559 
ปรากฏวา มี ผูมาติดตอขอรับรายละเอียด จํานวน 4 ราย แตไมมีผูมายื่นเสนอราคาซ้ือ ดังนั้น 
คณะกรรมการขายอาคารพิจารณาแลวเห็นสมควรพิจารณากําหนดขายอาคารอีกครั้ง โดยเสนอแนะให
ดําเนินการดังนี้ 
    1. ใหกําหนดราคาขายขั้นต่ํา 
    2. แตงตั้งคณะกรรมการขายอาคาร 
    3. มอบอํานาจใหคณะกรรมการขายอาคารมีอํานาจในการดําเนินการขายจนแลว
เสร็จ และใหมีอํานาจปรับราคาขายไดตามสถานการณปจจุบัน ท้ังนี้ ตองไมต่ํากวาราคาขายขั้นต่ําท่ีท่ี
ประชุมใหญสามัญ ประจําป กําหนดไว 
  มติที่ประชุม นําเสนอในวันท่ี 2 ธันวาคม 2559 
 
เลิกประชุมเวลา 12.40 น. 
 
     ลงช่ือ   สมยศ เสาวคนธ ประธานกรรมการ 
             (นายสมยศ เสาวคนธ) 
     ลงช่ือ สมชาติ นงรัตน เลขานุการ 
             (นายสมชาติ นงรัตน) 
 
 
        


