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สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ชุดที่ 57 

คร้ังที่ 6/2560 
วันจันทรที่ 22 พฤษภาคม 2560 

*************************** 
คณะกรรมการดําเนินการ  15  คน 
กรรมการผูมาประชุม 15  คน 
 1. นายสมยศ เสาวคนธ ประธานกรรมการ 
 2. นายวิเชียร สุวรรณศร ี รองประธานกรรมการ ท่ี 1 
 3. นายการีม โตะเฮง รองประธานกรรมการ ท่ี 2 
 4. นายวิมาน หมัดเห กรรมการและเหรัญญิก 
 5. นายสุทิน ปยะรัตน กรรมการ 
 6. นายซาการียา เลาะนะ กรรมการ 
 7. นายซากี สะมะแอ กรรมการ 
 8. นายสิทธิชัย อินทรวงค  กรรมการ 
 9. นายนพ เนือ้นอย กรรมการ 
 10. นายบลยา ไหรเจริญ กรรมการ 
 11. นายปริวัฒน หรีรักษ กรรมการ 
 12. นายมะนุ ดือเระ กรรมการ 
 13. นายบัญชา แสนสุข กรรมการ 
 14. นายอมร นาคปก กรรมการและเลขานุการ 
 15. นายถวิล ดาแกว กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 12  คน 
 1. นายกิตติพงษ คิ้วดํา ผูตรวจสอบกิจการ 
 2. นายบัณฑิต สติรักษ ผูตรวจสอบกิจการ 
 3. นายนราธิป ชุมประศาล ผูตรวจสอบกิจการ 
 4. นายธวัช แซฮ่ํา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
   นราธิวาส เขต 2 
 5. นายนิพัฒน มณ ี ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
   นราธิวาส เขต 3 
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 6. นายเกรียงไกร ศักระพันธ ผูอํานวยการ สกสค.นราธิวาส 
 7. นายสุนทร เพ็ชรคง ผูอํานวยการสํานักการศึกษาเทศบาลเมืองสุไหงโกลก 
 8. นางประนอม หอมลออ หัวหนาฝายบัญชี 
 9. นายณัชพล ทองใส หัวหนาฝายสินเช่ือ 
 10. นางสาวจิรวัลย สุวรรณมาศ นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
 11. นางกรณเกลา เคนไชยวงศ นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
 12. นายเอกชัย หนูนอย นักวิชาการสอบบัญชีชํานาญการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
 เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเขาประชุมครบองคประชุมตามขอบังคับแลว นายสมยศ เสาวคนธ
ประธานกรรมการ เปนประธานในท่ีประชุมไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังตอไปนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 ประธานฯ แจงท่ีประชุมทราบ ดังนี ้
 ท่ีปรึกษาสหกรณเขารวม จํานวน 4 ทาน ไดแก 
 1. นายธวัช แซฮ่ํา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
    ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
 2. นายนิพัฒน มณ ี ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
    ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
 3. นายเกรียงไกร ศักระพันธ ผูอํานวยการ สกสค.นราธิวาส 
 4. นายสุนทร เพ็ชรคง ผูอํานวยการสํานักการศึกษาเทศบาลเมืองสุไหงโกลก 
 ผูเขารวมการประชุม 8 คน 
 1. นายกิตติพงษ คิ้วดํา ผูตรวจสอบกิจการ 
 2. นายบัณฑิต สติรักษ ผูตรวจสอบกิจการ 
 3. นายนราธิป ชุมประศาล ผูตรวจสอบกิจการ 
 4. นางประนอม หอมลออ หัวหนาฝายบัญชี 
 5. นายณัชพล ทองใส หัวหนาฝายสินเช่ือ 
 6. นางสาวจิรวัลย สุวรรณมาศ นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
 7. นางกรณเกลา เคนไชยวงศ นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
 8. นายเอกชัย หนูนอย นักวิชาการสอบบัญชีชํานาญการ 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว 
 ประธานมอบใหเลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
ชุดท่ี 57 ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2560 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ชุดท่ี 57 
ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2560 
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองติดตามมติคณะกรรมการดําเนินการคร้ังที่แลว 
 ในเดือนพฤษภาคม 2560 มีเรื่องติดตามมติคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 57 ครั้งท่ี 5 
เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2560 สมาชิกผิดนัดชําระหนี้ จํานวน 3 ราย และสมาชิกท่ียังไมไดรับเงินบํานาญไม
สามารถหัก ณ ท่ีจายได จํานวน 2 ราย 
 สําหรับรายท่ีผิดนัดชําระหนี้ ท่ีปรึกษาทางกฎหมายใหทําหนังสือบอกกลาวผูกูและผูค้ํา
ประกันภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีผิดนัดการชําระหนี้ เม่ือผูค้ําประกันไดรับหนังสือบอกกลาวแลว ให
สหกรณมีหนังสือแจงใหผูค้ําประกันชําระหนี้ตอไป สวนสมาชิกท่ียังไมไดรับเงินบํานาญสหกรณฯ ได
ทําหนังสือใหสมาชิกมาชําระภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 และสมาชิกก็รับทราบแลวแตตองรอวาเงิน
บํานาญจะออกหรือไม อยางไร 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอที่ประชุมทราบ 
 4.1 เร่ืองการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 51 การประชุมครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 
21 เมษายน2554 มอบอํานาจใหผูจัดการ เปนผูดําเนินการแทนในเรื่องพิจารณาอนุมัติใหสมาชิกโอนไป
ตางจังหวัด ในเดือนพฤษภาคม 2560 มีสมาชิกทําเรื่องขอโอนยายไปตางจังหวัด จํานวน 2 ราย  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.2 เร่ืองแจงผลการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
  ในเดือนพฤษภาคม 2560 มีสหกรณอ่ืนรับโอนสมาชิกจากสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด จํานวน 2 ราย  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.3 เร่ืองแถลงรายการใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
 ตั้งแตวันท่ี 3 – 30 เมษายน 2560 ผูจัดการพิจารณาอนุมัติใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน
แกสมาชิก จํานวน 241 ราย เปนเงิน 35,991,000.00 บาท  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.4 เร่ืองติดตามรายงานของผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
  ไมมี 
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 4.5 เร่ืองรายงานของผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
  ประธานในท่ีประชุมไดมอบใหผูตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการ 
  ผูตรวจสอบกจิการ รายงานวา ไดเขามาตรวจสอบกิจการโดยไดทําการตรวจสอบ
กิจการสหกรณดานบัญชี ไดตรวจสอบใบแจงรายการธนาคารกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของสหกรณ 
ปรากฏวา ยอดตรงตามบัญชีเงินฝากธนาคาร และดานการเงินก็ถูกตองตรงกัน และไมมีขอเสนอแนะ  
 

 4.6 เร่ืองสมาชิกยายหนวย 
  ในเดือนพฤษภาคม 2560 มีสมาชิกยายหนวย จํานวน 19 ราย 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.7  เร่ืองแจงจํานวนสมาชิกคงเหลือในวันส้ินเดือนพฤษภาคม 2560  
 ผูจัดการแจงยอดจํานวนสมาชิกคงเหลือในวันส้ินเดือน ดังนี้ 

สมาชิกยอดยกมา 
 

    7,110  คน 
สมาชิกเขาใหม 

 
         16  คน 

สมาชิกลาออก 
 

            5  คน 
สมาชิกโอนไปตางจังหวัด 

 
            2  คน 

สมาชิกถึงแกกรรม 
 

            5  คน 

 
7,114 คน 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.8 เร่ืองเจาหนาที่สงเสริมสหกรณและเจาหนาที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแจงให
ทราบและเสนอแนะ 
   1.  นางสาวจิรวัลย  สุวรรณมาศ จากโครงการสหกรณ สีขาว  จะตองให
คณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานสงเสริมธรรมาภิบาล และกําหนดประเมินครั้งท่ี 1 ในเดือน
พฤษภาคม 2560 แตเนื่องดวยวาการประชุมจัดทําโครงการเพ่ิงจะเริ่มตนดําเนินการซ่ึงสหกรณอาจจะ
เตรียมการไมทัน ดงันั้น จะขอเขาประเมินครั้งท่ี 1 ในเดือนมิถุนายน 2560 
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   2. ประธานฯ สอบถามเรื่องพระราชบัญญัติสหกรณท่ีมีการกําหนดเกณฑอัตรา
ดอกเบ้ียเงินฝากของสหกรณจะไมใหเกินกวาอัตราดอกเบ้ียของธนาคาร ถาหากเปนเชนนั้นสหกรณจะแย
เพราะถาอัตราดอกเบ้ียต่ําสมาชิกก็ตองเลือกนําเงินไปฝากธนาคารมากกวา ซ่ึงทําไมกรมสงเสริมสหกรณ
ไมมีขอเสนอแนะหรือหาแนวทางชวยเหลือองคกรสหกรณบาง 
    นายเอกชัย หนูนอย รางพระราชบัญญัติสหกรณท่ีเสนอพิจารณามีท้ังหมด 3 
ราง ซ่ึงขอกําหนดดังกลาวมีหลายสหกรณพยายามตอสูกันอยู และยังไมมีความคืบหนาวารางดังกลาวมี
แนวโนมเปนไปอยางไร  
    

 4.9 เร่ืองที่ปรึกษาสหกรณเสนอแนะ 
   นายนิพัฒน มณี เกี่ยวเนื่องกับรางพระราชบัญญัติสหกรณ โดยความเห็นสวนตัวก็
เห็นดวยกับประธาน กรมสงเสริมสหกรณสงเสริมการดําเนินการสหกรณนาจะหาแนวทางชวยเหลือ
สหกรณใหสามารถดําเนินงานไดดวยดี สําหรับหนวยงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส จํากัด มีความยินดีใหความรวมมือสงเสริมการดําเนินงานสหกรณและสนับสนุนกิจกรรม
สหกรณทุกประการ 
   ประธานฯ ขอขอบคุณผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 ท่ีใหความอนุเคราะหในการดําเนินงานของสหกรณดวยดีตลอดมา 
 

 4.10 เร่ืองสมาชิกลาออกจากสหกรณ 
   ในเดือนพฤษภาคม 2560 ประธานกรรมการอนุมัติใหสมาชิกลาออกจากสหกรณ 
จํานวน 5 ราย จําแนกสาเหตุการลาออกไดดังนี ้
   1. ตองการรับเงินเดือนเต็ม  จํานวน 2  ราย 
   2. โอนยายราชการ   จํานวน 2  ราย 
   3. ยายไปตางจังหวัด  จํานวน 1  ราย 
   มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.11 เร่ืองประมาณการรับจายเงินสหกรณในวันส้ินเดือนเมษายน 2560 
   ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 ประมาณการวาจะมีการรับ – จายเงิน จํานวน 
81,370,640.00 บาท  
   มตทิี่ประชุม   รับทราบ 
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 4.12 เร่ืองสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผูค้ําประกันเงินกู 
   ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 51 ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 
2554  มอบอํานาจใหผูจัดการดําเนินการแทนในเรื่องพิจารณาใหสมาชิกเปล่ียนแปลงผูค้ําประกันเงินกู
สามัญในเดือนพฤษภาคม 2560 มีสมาชิกขอเปล่ียนแปลงผูค้ําประกันเงินกู จํานวน 16 ราย  
   มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.13 เร่ืองแจงจํานวนสมาชิกเขาโครงการประกันชีวิตกลุม 
   ตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด มีโครงการใหสมาชิก สหกรณฯ
ประกันชีวิตกลุม กับบริษัท กรุงไทยแอกซา และทางสหกรณไดจัดทําประกันเรียบรอยแลว ซ่ึงกรมธรรม
มีผลตั้งแตวันท่ี 29 เมษายน 2559 ถึง 28 เมษายน 2560 
   บัดนี้ ไดตรวจสอบหลักฐานปรากฏวา ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2560 มีสมาชิกเขา
โครงการประกันชีวิตกลุม จํานวน 5,808 คน  
   มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.14 เร่ืองสมาชิกขอเพ่ิมเงินคาหุนรายเดือน     
   ในเดือนพฤษภาคม 2560 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินคาหุนรายเดือน จํานวน 3 ราย  
    มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.15 เร่ืองสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชําระหนี้       
   ในเดือนพฤษภาคม 2560 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชําระหนี ้จํานวน 4 ราย  
    มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.16 เร่ืองสมาชิกถึงแกกรรม 
   ในเดือนพฤษภาคม 2560 มีสมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 5 ราย ดังรายละเอียด
ตอไปนี ้
 1. นายสหยศ นิลศรี (3699) บํานาญ เขต 1 สังกัดจังหวัด ถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี 9 
เมษายน 2560 เปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2508 เปนสมาชิกประกันชีวิตกลุมทายาทมาติดตอขอรับ
คาสินไหมทดแทนแลว 
 2. นางสาวนิโลบล ทองเทพ (17664) พนักงานราชการ โรงเรียนวัดพนาสณฑ 
อําเภอเมือง ถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี 15 เมษายน 2560 เปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2551 เปนสมาชิก
ประกันชีวิตกลุมทายาทมาติดตอขอรับคาสินไหมทดแทนแลว 
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 3. นายยก บุญราษฎร (1585) บํานาญ เขต 1 อําเภอตากใบ ถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี 30 
เมษายน 2560 เปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2509 เปนสมาชิกประกันชีวิตกลุมทายาทมาติดตอ
ขอรับเงินคาสินไหมทดแทนแลว 
 4. นางสาววิมา บุญแกว (10738) โรงเรียนเมืองนราธิวาส อําเภอเมือง ถึงแกกรรม
เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 เปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2536 เปนสมาชิกประกันชีวิตกลุมทายาท
มาติดตอขอรับเงินคาสินไหมทดทแนแลว 
 5. นายอับดุลลาเตะ แลแมแน (15844) โรงเรียนบานบาตู อําเภอบาเจาะ ถึงแก
กรรมเม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2560 เปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2548 เปนสมาชิกประกันชีวิตกลุม
ทายาทมาติดตอขอรับคาสินไหมทดแทนแลว 

 มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

 4.17 เร่ืองการใหเงินกูแกสมาชิกประจําเดือนเมษายน 2560 
 ในเดือนเมษายน 2560 มีสมาชิกยื่นกูสามัญ จํานวน 75 ราย เปนเงิน 86,464,000 บาท  
 คณะกรรมการเงินกู เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2560 อนุมัติใหเงินกู จํานวน 75 ราย เปน
เงิน 86,464,000.00 บาท  

 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.18 เร่ืองสมาชิกกูเงินชําระหนี้สถาบันการเงินอื่น 
 ในเดือนเมษายน 2560 คณะกรรมการเงินกูเม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2560 อนุมัติให
สมาชิกกูเงินสามัญท่ัวไปเพ่ือชําระหนี้เงินกูสถาบันการเงินอ่ืน จํานวน 1 ราย สังกัดหนยอําเภอตากใบ มี
ความประสงคขอกูเงินสามัญท่ัวไป จํานวน 2,000,000 บาท (ชําระพัฒนาชีวิตครู) เจาหนาท่ีตรวจสอบ
แลวสามารถชําระหนี้ได 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 4.19 เร่ืองการเปดรับสมาชิกกรณีพิเศษ อายุไมเกิน 60 ป 
 ตามท่ีสมาชิกสหกรณออมทรัพยรองขอใหสมาคมพิจารณาเปดรับสมัครสมาชิก
เปนกรณีพิเศษ เนื่องจากประชาสัมพันธไมท่ัวถึงจึงทําใหสมาชิกไมทราบโดยท่ัวกัน และพลาดโอกาสใน
การสมัครเปนสมาชิก สส.ชสอ. โดยขอใหขยายอายุการรับสมัคร และท่ีประชุมใหญสามัญ ประจําป 
2559 เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติเปดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ ผูท่ีมีอายุไมเกิน 60 ป (นับป 
พ.ศ.)  
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.20 เร่ืองการใหเงินกูแกสมาชิก 
  คณะกรรมการเงินกูเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2560 อนุมัติใหสมาชิกกูเงินสามัญท่ัวไป 
จํานวน   31 ราย เปนเงินจํานวน 13,815,631.73 บาท 
  ในระหวางวันท่ี 3 – 30 เมษายน 2560 มีสมาชิกกูเงินสามัญเพ่ือการศึกษา จํานวน 13 
ราย  เปนเงินจํานวน 700,000.00 บาท 
  ในระหวางวันท่ี 3 – 30 เมษายน 2560 มีสมาชิกกูเงินสามัญเพ่ือความกาวหนาของ
สมาชิก จํานวน 1 ราย  เปนเงินจํานวน 60,000.00 บาท 
  ในระหวางวันท่ี 3 – 30 เมษายน 2560 มีสมาชิกกูเงินพิเศษเพ่ือการเอนกประสงค 
จํานวน 8 ราย เปนเงินจํานวน 2,541,600.00 บาท 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 4.21 เร่ืองกําหนดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการคร้ังตอไปนี ้
  กําหนดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ประจําเดือนมิถุนายน 2560 ในวันอังคาร
ท่ี 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 5.1 เร่ืองรายงานกิจการสหกรณ 
 ณ วันท่ี 28 เมษายน 2560 สหกรณมีสินทรัพย 4,953,762,458.78 บาท หนี้สิน 
2,492,541,568.49 บาท ทุน 2,395,126,797.97 บาท รายได 93,207,296.59 บาท คาใชจาย 27,113,204.27 
บาท           
   มติที่ประชุม รับรองรายงานกิจการสหกรณประจําเดือนพฤษภาคม 2560 ตามท่ี
เสนอ 
 

 5.2 เร่ืองแถลงรายการรับ – จายเงินในรอบเดือน 
 รายการรับ-จายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณฯ ตั้งแตวันท่ี 3 – 28 เมษายน 2560
เปนเงิน 74,057,488.38 บาท 
   มติที่ประชุม รับรองการรับ-จายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณฯ ตั้งแตวันท่ี 3 – 28 
เมษายน 2560 
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 5.3  เร่ืองสมาชิกขอลดการสงเงินคาหุนรายเดือน  
 ในเดือนพฤษภาคม 2560 มีสมาชิกขอลดการสงเงินคาหุนรายเดือน จํานวน 4 ราย  
  มติที่ประชุม อนุมัติใหสมาชิกลดการสงเงินคาหุนรายเดือน จํานวน 4 ราย ท้ังนี้ ให
เก็บเงินคาหุนรายเดือนใหมตั้งแตเดือนมิถุนายน 2560 เปนตนไป 
 

 5.4 เร่ืองสมาชิกขอลดการสงเงินงวดชําระหนี ้
 ในเดือนพฤษภาคม 2560 มีสมาชิกขอลดการสงเงินงวดชําระหนี้ จํานวน 1 ราย  
  มติที่ประชุม อนุมัติใหสมาชิกลดเงินงวดชําระหนี้ จํานวน 1 ราย ท้ังนี้ ใหเก็บ
เงินงวดชําระหนี้ใหมตั้งแตเดือนมิถุนายน 2560 เปนตนไป 
 

 5.5 เร่ืองการรับสมาชิกสามัญเขาใหม 
 ในเดือนพฤษภาคม 2560 มีผูยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกสามัญ จํานวน 12 ราย ซ่ึง
เจาหนาท่ีสหกรณตรวจสอบแลวปรากฏวา มีคุณสมบัติถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับของสหกรณ  
 มติที่ประชุม อนุมัตริับเขาเปนสมาชิกสามัญของสหกรณ จํานวน 12 ราย ท้ังนี้ ให
เก็บเงินคาหุนรายเดือนตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2560 เปนตนไป 
 

 5.5 เร่ืองการรับสมาชิกสมทบเขาใหม 
 ในเดือนพฤษภาคม 2560 มีผูยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบ จํานวน 4 ราย ซ่ึง
เจาหนาท่ีสหกรณตรวจสอบแลวปรากฏวา มีคุณสมบัติถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับของสหกรณ  
 มติที่ประชุม อนุมัติรับเขาเปนสมาชิกสมทบของสหกรณ จํานวน 4 ราย ท้ังนี้ ให
เก็บเงินคาหุนรายเดือนตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2560 เปนตนไป 
 

 5.6 เร่ืองสมาชิกผิดนัดชําระหนี ้
 ในเดือนพฤษภาคม 2560 มีสมาชิกผิดนัดชําระหนี้งวดประจําเดือนเมษายน 2560 
จํานวน 1 ราย เนือ่งจากยายไปจังหวัดตรัง 
 มติที่ประชุม ทําหนังสือถึงผูกูและผูค้ําประกัน 
 

 5.7 เร่ืองพิจารณาสมาชิกประสบภัยรายแรง 
 ในเดือนพฤษภาคม 2560 มีสมาชิกประสบภัยรายแรง จํานวน 1 ราย ดังตอไปนี ้
 1. สมาชิกอําเภอจะแนะ ประสบอุบัติเหตุทางรถยนตเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
(ยื่นคํารองเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2560) เปนเหตุใหไดรับบาดเจ็บเล็กนอย และรถยนตเสียหายมูลคา 
306,481.94 บาท 
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   คณะกรรมการอํานวยการ เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นสมควรให
ไดรับความชวยเหลือจํานวน 4,000 บาท 
  มติที่ประชุม อนุมัติ 4,000 บาท 
 

 5.8 เร่ืองเชญิรวมโครงการอบรมสัมมนา 
  ดวยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด รวมกับชมรมสหกรณออม
ทรัพยภาคใต จัดกิจกรรมเสวนาใหความรูและแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพ่ือรวมพัฒนาขบวนการสหกรณ
ใหเกิดความเขมแข็ง ตามโครงการเสวนา หัวขอ “ทิศทางสหกรณหลังการปฏิรูปในอนาคต” ในวันเสารท่ี 
27 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.30 – 12.30 น ณ โรงแรมลีการเดนส พลาซา (ใหม) อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา กลุมเปาหมาย (กรรมการ ผูบริหาร และเจาหนาท่ีสหกรณ) จํานวน 50 คน 
  ชมรมฯ ใครขอเรียนเชิญสหกรณเขารวมกิจกรรมขางตน โดยสามารถตอบรับเขา
รวมกิจกรรมได ท้ังนี้ หากสหกรณเปนสมาชิกชมรมฯ จะฟรีคาลงทะเบียน 2 คนแรก คนตอไปมี
คาลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท (คาลงทะเบียนไมรวมเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ และท่ีพัก) กรณีแจงช่ือแลวไม
สามารถเขารวมไดทางชมรมฯ ขอเรียกเก็บคาดําเนินการทานละ 500 บาท จากตนสังกัด 
      มติที่ประชุม อนุมัติใหนายสมยศ เสาวคนธ และนายพงษเทพ ไหมใจดี  
 

 5.9 เร่ืองแตงตั้งคณะทํางานสงเสริมธรรมาภิบาล 
  ตามท่ีกรมสงเสริมสหกรณ จัดโครงการประชุมช้ีแจงหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล เม่ือวันท่ี 7 – 8 เมษายน 2560 ณ โรงแรมปริ้นซพาเลซ มหานาค 
กรุงเทพฯ เพ่ือช้ีแจงหลักเกณฑและวิธีการประเมินสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล ซ่ึงไดช้ีแจงขั้นตอน/
กระบวนการดําเนินการใหผูแทนสหกรณท่ีเขารวมประชุมทราบรายละเอียดแลวนั้น 
  ในการนี้  สํานักงานสหกรณจังหวัดนราธิวาส ขอใหทานดําเนินการแตงตั้ง
คณะทํางานสงเสริมธรรมาภิบาลภายในสหกรณ จํานวน 4 คน ประกอบดวย 

1. นายสมยศ เสาวคนธ ประธานกรรมการ 
2. นายนพ เนื้อนอย คณะทํางาน 
3. นายบัญชา แสนสุข คณะทํางาน 
4. นายอมร นาคปก เลขานุการ 

 เพ่ือใหการประเมินสหกรณเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยมีอํานาจหนาท่ี 
ดังนี้ 
 1.  ทําการศึกษา หลักเกณฑการประเมินสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล เพ่ือนําไป
แนะนําสงเสริม กํากับใหทุกสวนงานมีการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
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 2. อํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาท่ี หรือคณะบุคคลท่ีเขาดําเนินการประเมิน
สหกรณ 
 3. รวมประเมินสหกรณตามเกณฑการประเมินฯ พรอมกับเจาหนาท่ีของกรม
สงเสริมสหกรณในครั้งแรก เพ่ือรับทราบสภาพการปฏิบัติงานและนําไปปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้น 
 4. งานอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณมอบหมาย 
 มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ 
 

 5.10 เร่ืองพิจารณาการดําเนินการอาคารสํานักงานหลังเกา 
 ดวยท่ีประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559 เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2560 มีมติอนุมัติให
คณะกรรมการดําเนินการดําเนินการขายอาคารสํานักงาน (หลังเกา) นั้น 
 ประเด็นที่เสนอ 
 1. ใหกําหนดขายอาคารสํานักงานแบบประมูลราคา โดยราคาเริ่มตน ท่ี 
10,000,000 บาท (สิบลานบาทถวน) 
 2.  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขายอาคาร 
 3.  มอบอํานาจใหคณะกรรมการขายอาคารมีอํานาจในการดําเนินการขายจนแลว
เสร็จ และใหมีอํานาจปรับราคาขายไดตามสถานการณปจจุบัน  
 นายเอกชัย หนูนอย เสนอใหทําหนังสือขอราคากลางจากสํานักงานโยธาธิการ
จังหวัด และใหกรรมการกําหนดราคากลางเปนผูพิจารณากําหนดราคากลาง 
 ประธานฯ คณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 55 ไดมีการกําหนดราคาขายตอท่ี
ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2558 โดยราคาประเมินท่ีดินและราคาขายขางเคียง จึงตั้งราคาขายท่ี 16.5 
ลานบาท แตขายไมได ดังนั้น คณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 56 จึงเสนอราคาขายเริ่มตนท่ี 10 ลานบาท 
ตอท่ีประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559 และท่ีประชุมใหญมีมติอนุมัติใหขายและใหเปนอํานาจของ
คณะกรรมการดําเนินการในการพิจารณาขายอาคารสํานักงาน 
 มติที่ประชุม อนุมัติใหขายอาคารสํานักงานแบบประมูลราคา โดยราคาเริ่มตนท่ี 
10,000,000 บาท ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการขายอาคารมีอํานาจในการดําเนินการขายจนแลวเสร็จ และใหมี
อํานาจปรับราคาขายไดตามสถานการณปจจุบัน และแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาขายอาคาร จํานวน 5 
คน ประกอบดวย 

1. นายสมยศ เสาวคนธ ประธานกรรมการ 
2. นายวิมาน หมัดเห กรรมการ 
3. นายซาการียา เลาะนะ กรรมการ 
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4. นายอมร นาคปก  กรรมการ 
5. นายพงษเทพ ไหมใจด ี กรรมการและเลขานุการ  

 

 5.11 เร่ืองการใชบริการ LH Bank Speedy ในนาม สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
 ประธานท่ีประชุมแจงวา เพ่ือความสะดวก เกิดความคลองตัวดานการเงินของ
สหกรณฯ เห็นสมควรใชบริการ LH Bank Speedy ในนามสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด โดยมี
คณะกรรมการ เปนผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล ดังนี ้

1. นายสมยส  เสาวคนธ ประธานกรรมการ 
2. นายอมร  นาคปก กรรมการและเลขานุการ 
3. นายวิมาน  หมัดเห เหรัญญิก  
4. นายพงษเทพ  ใหมใจด ี ผูจัดการ 
5. นายทินกร  วุตติสาหะ รองผูจัดการ 

 และมอบหมายให นายทินกร วุตติหาสะ เปนผูบริหารระบบ  
  บัญชีหลัก คือ บัญชีเงินฝากออมทรัพย เลขท่ี 405-2-03031-6 
  มติที่ประชุม อนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 

 5.12เร่ืองการรับ – สงเงินสหกรณ 
 ผูจัดการ เสนอท่ีประชุมวา เพ่ือความปลอดภัยในการถอนเงินชวงเชาและฝากเงิน
ธนาคารชวงบายของหัวหนาฝายการเงิน เห็นสมควรใชบริการกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร โดยธนาคารจะนําเงินมาสงใหกับสหกรณในชวงเชา เวลาประมาณ 09.00 น. มารับเงินชวง
บาย เวลาประมาณ 14.30 น.  
 ในการนี้ ธนาคารจะรับผิดชอบท้ังหมด และสหกรณไมตองเสียคาใชจายใดๆ 
ท้ังส้ิน เพียงแตใหสหกรณฝากเงินในบัญชีกับธนาคาร 
 นายสิทธิชัย อินทรวงค มีเอกสารขอตกลงระหวางสหกรณกับธนาคารหรือไม  
 ประธานฯ เม่ือท่ีประชุมอนุมัติแลว กอนการใชบริการจะตองมีการทําบันทึก
ขอตกลงรวมกัน 
 นายเอกชัย หนูนอย ในการฝาก – ถอนเงินในแตละวันดําเนินการอยางไร ขอควร
ระวังหากเซ็นใบถอนแลวความปลอดภัยในการนําสงเงิน หรือฝากเงินไปแลวมีการปรับสมุดบัญชีในวัน
นั้นเลยม้ัย 
 นายเกรียงไกร ศักระพันธ บันทึกขอตกลงสําคัญคือความปลอดภัยในการ
ดําเนินงานของสหกรณ 
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 ประธานฯ ตองดูในรายละเอียดขอตกลงซ่ึงจะตองทําใหชัดเจนเรื่องความ
รับผิดชอบตอความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น และไมกอใหเกิดปญหาในการดําเนินงานสหกรณในอนาคต 
เทาท่ีมีการหารือกันเกี่ยวกับการดําเนินการเรื่องการปรับสมุดจะดําเนินการในวันท่ีมีการทํารายการทันที 
 นายมะนุ ดือเระ สอบถามกรณีท่ีสมาชิกใชบริการสินเช่ือแลวใหโอนเงินเขาบัญชี
ยังสามารถโอนผานกรุงไทยเหมือนกอนไดหรือไม 
 ประธานฯ ในสวนของสมาชิกมีการบริการผานบัญชีท่ีสมาชิกระบุใหโอน
เหมือนเดิม ซ่ึงสวนใหญก็จะเปนธนาคารกรุงไทย เงินท่ีนําฝาก ธกส. นั้นเปนเพียงบางสวนท่ีมีไวสําหรับ
การเบิกมาบริการใหแกสมาชิกท่ีสหกรณเทานั้น 
  มติที่ประชุม อนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 

 5.13 เร่ืองขอเชิญเขารับการอบรม 
 ดวยสหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จํากัด จัดอบรมสมาชิกสหกรณท่ัวไปใน
หลักสูตร “ผูตรวจสอบกิจการขั้นพ้ืนฐาน” ของกรมตรวจบัญชีสหกรณเพ่ือเพ่ิมพูนวิสัยทัศน ความรู 
ทักษะ และประสบการณสหกรณแกผูเขาอบรมเพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถปฏิบัติภารกิจตรวจสอบกิจการ
สหกรณไดอยางถูกตองและเหมาะสมตอไป รวมท้ังเพ่ือเปนการสนองตอบระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
วาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ. 2560 ซ่ึงกําหนดใหผูตรวจสอบตองผานการอบรมการ
ตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณโดยกําหนดจัดอบรมในระหวางวันท่ี 15 – 16 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแกวสมุย      
รีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏรธาน ี
  มติที่ประชุม ไมอนุมัต ิ
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
 6.1  นายนพ เนื้อนอย สืบเนื่องจากการประชุมผูแทนสมาชิกหนวยจังหวัด มีขอซักถาม
ดังนี้ 
  1. กิจกรรมสหกรณพบขาราชการบํานาญ สมาชิกเสนอใหเชิญวิทยากรท่ีเปนนัก
กายภาพบําบัด หรือกรมสุขภาพจิต 
  2. ใหสหกรณประชาสัมพันธวันปดทําการของสหกรณ และเวลาทําการในแตละ
วัน 
  3. ใหสหกรณจัดเงินปนผลเพ่ิมอีกอยางนอย 0.25%  
  นายเกรียงไกร ศักระพันธ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดก็สามารถบรรยายเกี่ยวกับ
ผูสูงอายุไดและมีความเต็มใจท่ีจะมาบรรยายใหหากประสานไป 



15 
 
  ประธานฯ สําหรับกิจกรรมสหกรณพบขาราชการบํานาญ คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ ไดประสานกับนางสาวอรพิมพ รักษาผล ไวเรียบรอยแลว และใหสหกรณจัดทํา
ประชาสัมพันธวันปดทําการ เวลาทําการของสหกรณ สวนอัตราเงินปนผลประกันไวท่ีรอยละ 6 เพราะ
สมาชิกจะตองเขาใจดวยวาสหกรณบริหารในสวนตางของดอกเบ้ีย และจัดบริการใหท้ังผูกูและผูฝาก 
หากสหกรณจะจัดสรรเงินปนผลในอัตราท่ีสูงขึ้นก็หมายความวาจะตองปรับอัตราดอกเบ้ียเงินกูดวย 
ดังนั้น สมาชิกจะตองคํานึงถึงผูท่ีใชบริการเงินกูดวย 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 6.2 ประธานฯ จากท่ีคณะกรรมการดําเนินการอนุมัติใหกู เงินชุมนุมฯ จํานวน 
250,000,000 บาท ขณะนี้ขอรับเงินมาแลวจํานวน 100,000,000 บาท เพ่ือชําระหนี้เงินกูธนาคารออมสิน 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 6.3 นายอมร นาคปก สืบเนื่องจากงานจตุสัมพันธชายแดนใต ครั้งท่ี 4 สังเกตไดวา 
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ในการรวมกิจกรรมจะคอนขางดอยกวาสหกรณอ่ืนๆ เปนไปได
หรือไมวา สหกรณของเราควรจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
   ประธานฯ ในการรวมกิจกรรมถือวาเราประสบความสําเร็จแลว เพราะสหกรณ
ของเราไดรับความรวมมือจากกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาท่ีทุกคน สวนเรื่องแพชนะใน
การแขงขันก็เปนไปตามการละเลน ซ่ึงสหกรณของเราก็แขงขันเฉพาะเจาหนาท่ีและกรรมการก็คือทุกคน
ทําไดดีแลว 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 6.4 นายสุทิน ปยะรัตน ตามท่ีไดอบรมผูตรวจสอบกิจการอยูในวาระคราวละไมเกิน 3 
ป แตไมไดระบุไววาตองมีการเวนวรรคหรือไมอยางไร 
   นายเอกชัย หนูนอย ผูตรวจสอบกิจการเปนไดตลอดไมมีเวนวรรค แตกําหนดวา
ใหอยูในวาระไดคราวละไมเกิน 3 ปบัญชี ดังนั้น แตละวาระจะกําหนดใหไมเกิน 3 ป  
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 6.5 ประธานฯ สืบเนื่องจากการบริการสินเช่ือใหแกสมาชิกท่ีผานมาระยะ 3 – 4 เดือน
มาจะมีเงินเหลือจากการบริการสมาชิกจํานวนมาก เห็นสมควรใหคณะกรรมการพิจารณาแนวทางบริหาร
เงินอยางไรใหมีประสิทธิภาพ อาจจะเสนอโครงการใหกูชําระหนี้ ชพค หรืออยางไร 
   นายมะนุ ดือเระ เสนอใหลดระยะเวลาท่ีสมาชิกกูมาแลวจากเดิมท่ีตองสงมาแลว
ไมนอยกวา 6 งวด จึงจะกูใหมได ถาลดลงเหลือ 4 งวดก็นาจะได 
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   นายบัญชา แสนสุข ปกติสมาชิกจะกูเม่ือสงมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน ก็ไดเงินไป
เฉพาะสวนท่ีสงมาแลวเทานั้น ถาลดงวดท่ีจะกูใหมไดก็ยิ่งไดนอยไปอีก ถาสหกรณจะขยายเพดานเงินกู
ไปอีกไดหรือไม 
   ประธานฯ มอบใหท่ีประชุมศึกษาขอมูลแลวนําเสนอพิจารณาในคราวถัดไป 
   มติที่ประชุม อนุมัติใหสมาชิกท่ีมีหนี้เงินกูสามัญอยูแลว และมีความประสงคท่ีจะ
กูใหมจะตองชําระหนี้มาแลวไมนอยกวา 4 งวด จึงมีสิทธ์ิกูใหมได ท้ังนี้ ใหมีผลบังคับใชสําหรับผูท่ีกูเงิน
สามัญท่ัวไปรอบประจําเดือนมิถุนายน 2560 (ยื่นคําขอกูสามัญท่ัวไปตั้งแตวันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 เปน
ตนไป) และมอบใหคณะกรรมการศึกษาแนวทางการใหบริการเงินกูแกสมาชิก ดังนี ้
   1. จัดใหมีโครงการเงินกูชําระหนี้ ชพค. สําหรับสมาชิกท่ีกู ชพค ไมเกิน 1.5 ลาน
บาท หรือ 
   2. ขยายเพดานเงินกูสามัญ หรือ 
   3. ขยายเพดานเงินกูสามัญพนักงานราชการ เปน 250,00 บาท และเงินกูเพ่ือเหตุ
ฉุกเฉิน เปน 50,000 บาท หรือ 
   แนวทางอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธเห็นสมควรนําเสนอใน
การประชุมคราวถัดไป 
 
เลิกประชุมเวลา 12.40 น. 
 
 
        ลงช่ือ สมยศ เสาวคนธ     ประธานกรรมการ 
                (นายสมยศ เสาวคนธ) 
        ลงช่ือ    อมร นาคปก     เลขานุการ 
                  (นายอมร นาคปก) 
   
 
           


