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ข้ อ เสนอแนะจากแบบประเมิน โครงการพบปะสมาชิกสัญ จร ประจําปี 2560
ด้านหุ้น
รายละเอ ยี ด
การกําหนดหลักเกณท์การเพิ่มหุ้น ถอนหุ้นรวมทัง้ การปิดบัญ ชีห้ นุ วิธีการจ่ายเงินปันผลของ
สอ.ธกส. ดังนี ้
1. การที่ สอ.ธกส. มีประกาศวิธีปฏิบตั ิในการเพิ่มค่าหุ้นให้ สมาชิกคนหนึ่งๆ มีสิทธิถือ หุ้น
ไม่เกินจํานวน 500,000 หุ้น (5,000,000.- บาท) เป็นการจํากัดสิทธิของสมาชิกหรือ ไม่
2. สหกรณ์มีระเบียบให้ สมาชิกสามารถถอนหุ้นบางส่วนมาใช้โดยไม่ต้อ งลาออกหรือ ไม่
3. กรณีสมาชิกถึงแก่กรรมในระหว่างปีบญ
ั ชีจะมีสิทธิได้ รับเงินปันผลหรือ ไม่
ในปี 2560 สหกรณ์จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้ สมาชิกในอัตราร้ อ ยละ 6.50 ต่อ ปี
ได้ หรือ ไม่

แนวทางแก้ ไข

1. การกําหนดให้ สมาชิกถือ หุ้นได้ คนละไม่เกิน 5 ล้ านบาทนัน้ เป็นการปรับโครง
สร้ างสินทรัพ ย์ของ สอ.ธกส. ให้ เกิดความสมดุล เป็นธรรม เพื่อ ให้ ได้ ผลตอบแทน
ที่เหมาะสมทุกฝ่ าย ทัง้ ผู้ถือ หุ้น ผู้ก้ ู และผู้ฝากเงิน
2.ไม่มี แต่เมื่อ ปี 2555 ทางสหกรณ์ได้ เคยมีหนังสือ หารือ กับนายทะเบียน
สหกรณ์แล้ ว แต่นายทะเบียนไม่เห็นชอบ
3. กรณีสมาชิกถึงแก่กรรมในระหว่างปีบญ
ั ชี หากทายาทยังคงค่าหุ้นไว้ จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม ก็มีสิทธิได้ รับเงินปันผล ส่วนเรื่อ งการจ่ายเงินปันผลให้ สมาชิก
ในอัตราร้ อ ยละ 6.5 ต่อ ปีนนั ้ คงไม่สามารถกําหนดได้ ต้ อ งขึนอยู
้ ่กับผลการ
ดําเนินงานในแต่ละปี
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ข้ อ เสนอแนะจากแบบประเมิน โครงการพบปะสมาชิกสัญ จร ประจําปี 2560
ด้านเงิน ฝาก
รายละเอ ยี ด
1. ฝาก/ถอน สอ.ธกส. สามารถทําได้ ที่เคาน์เตอร์สาขาได้ เลย

แนวทางแก้ ไข
1.ปัจจุบนั สมาชิกสามารถฝากเงินกับสหกรณ์ผ่านเคาน์เตอร์ ธ.ก.ส.สาขาได้
3 ช่อ งทาง คือ
(1) ระบบบาร์โค้ ด
(2) โอนเงินผ่านระบบ Account Payment รหัส D004
(3) ใบส่งเงินฝาก (สาขา) ยินยอมให้ สอ.ธกส.หักเงินจากบัญ ชีเงินฝากของ
สมาชิกที่ ธ.ก.ส.สาขาต่างๆ
(1) และ (2) ธ.ก.ส.กําหนดค่าธรรมเนียมโอนเงิน 10 บาทต่อ ยอดเงินโอน
300,000 บาท สมาชิกรับภาระค่าใช้จา่ ย
(3) สอ.ธกส.เป็นผู้ดําเนินการผ่านระบบ ธ.ก.ส. และ สอ.ธกส.รับภาระค่าใช้จา่ ย
สําหรับการถอนเงินฝากสมาชิก ตามระเบียบกําหนดการถอนเงินฝากโดยไม่มี
สมุดเงินฝาก จะถอนเงินฝากได้ ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท โดยส่งใบถอน
เงินฝากพร้ อ มสําเนาบัตรประชาชนที่รับรองสําเนาทางโทรสาร/อีเมล/Line
ตามแบบพิมพ์ใบถอนเงินฝาก (สาขา) รายการโอนเงินเข้าบัญ ชีเงินฝากของ
ผู้ฝากให้ ถือ ว่าเป็นหลักฐานในการถอนเงินฝาก
กรณีถอนเงินฝากเกินกว่า 300,000 บาท ต้ อ งส่งสมุดเงินฝาก ใบถอนเงินฝาก
และสําเนาบัตรประชาชนพร้ อ มรับรองสําเนาไปที่ สอ.ธกส.
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินฝากโดย สอ.ธกส.เป็นผู้โอนเข้าบัญ ชีสมาชิกที่
ธ.ก.ส.สาขาต่างๆ ธ.ก.ส.คิดค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท สมาชิกเป็นผู้รับ
ภาระ
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ข้ อ เสนอแนะจากแบบประเมิน โครงการพบปะสมาชิกสัญ จร ประจําปี 2560
ด้านเงิน ฝาก
รายละเอ ยี ด
2. เงินฝากโครงการพิเศษระยะ 12,24,36,48 เดือ น (ออมทรัพ ย์พ ิเศษสุขทวี) เมื่อ ครบกําหนด
ควรแจ้งให้ สมาชิกทราบล่วงหน้ า

3. การฝากเงินที่กําหนดอายุสมาชิก ควรให้ มีเงือ่ นไขให้ กว้ าง เช่น การกําหนดอายุสมาชิก
ควรจะให้ ตํ่ากว่าที่กําหนดในปัจจุบนั
4. ควรมีการทบทวนปรับอัตราดอกเบียเงิ
้ นฝากเพิ่มขึน้

5. ด้ านเงินฝากควรมีผลิตภัณ ฑ์กําหนดอัตราดอกเบียเป็
้ นลักษณะขันบั
้ นได

แนวทางแก้ ไข
2.เงินฝากออมทรัพ ย์พ ิเศษสุขทวี 12,24,36,48 เดือ น เป็นเงินฝากที่ สอ.ธกส.
ให้ บริการหน้ าเคาน์เตอร์ สมาชิกเปิดบัญ ชีได้ ตลอดเวลา ซึง่ บัญ ชีจะครบกําหนด
หลากหลายตามระยะเวลาที่สมาชิกเลือ กฝากไม่เหมือ นกับบัญ ชีเงินฝากมั่นคง
ซึง่ เป็นเงินฝากโครงการวันครบกําหนดพร้ อ มกันทัง้ โครงการ แต่บญ
ั ชีเงินฝาก
ออมทรัพ ย์พ ิเศษสุขทวี สอ.ธกส.ได้ มีการแจ้งวัน/เดือ น/ปี ที่ครบกําหนดการฝาก
หน้ าสมุดคู่ฝาก
3. สหกรณ์จะนําข้อ เสนอแนะของสมาชิกมาประกอบการพิจารณาในการ
กําหนดผลิตภัณ ฑ์
4.สอ.ธกส.มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการอํานวยการ ซึง่ มีอ ํานาจหน้ าที่เป็นไปตาม
ข้อ บังคับ ซึง่ คณะกรรมการชุดนีจ้ ะมีการประชุมทุกเดือ นๆ ละ 1 ครัง้ เพื่อ
พิจารณาสถานะดอกเบียเงิ
้ นกู้ และเงินฝากในตลาด/การลงทุนของสหกรณ์/
กําหนดผลิตภัณ ฑ์เงินฝาก/ผลการดําเนินงานประจําเดือ น โดยสรุปข้อ มูล
นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อ พิจารณา
5.สอ.ธกส.เคยมีผลิตภัณ ฑ์เงินฝากที่กําหนดอัตราดอกเบียเงิ
้ นฝากแบบขัน้
บันได ซึง่ สมาชิกได้ มีข้อ เสนอแนะว่าสมาชิกต้ อ งการอัตราดอกเบียที
้ ่สมํ่าเสมอ
ตัง้ แต่วันแรกจนถึงวันครบกําหนด ไม่ใช่แบบขันบั
้ นไดที่ได้ รับอัตราดอกเบียตํ
้ ่า
ในช่วงแรกถึงช่วงกลาง รับอัตราดอกเบียสู
้ งๆในช่วงท้ าย ซึง่ เมื่อ เทียบกับ
อัตราเงินเฟ้ อ แล้ วช่วงแรกถึงช่วงกลางอัตราดอกเบียได้
้ ตํ่ากว่าหรือ เท่ากับอัตรา
เงินเฟ้ อ
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ข้ อ เสนอแนะจากแบบประเมิน โครงการพบปะสมาชิกสัญ จร ประจําปี 2560
ด้านเงิน กู้
รายละเอ ยี ด
เรื่อ งการขอกู้เงิน
1 . การกําหนดวงเงินขอกู้
1 .1 ขอขยายวงเงินกู้ฉุกเฉินเพิ่มเป็น 1 ล้ านบาท และสามัญ เป็น 5 ล้ านบาท
1 .2 เงินกู้สามัญ คุณ ภาพชีวิตเพื่อ การศึกษาบุตรเพิ่มวงเงินเป็น 3 ล้ านบาท

2 . สหกรณ์ควรจะขยายงวดชําระเงินกู้สามัญ ออกไปเป็น 350 งวด จากเดิม 300 งวด
3 . ขอลดอัตราดอกเบียลงตั
้ ง้ แต่ 0.50 บาท ถึงเหลือ 3%

4 . การขอกู้เงินฉุกเฉินสามารถใช้บุคคลคํา้ ประกันได้ เต็ม 100% หรือ 110% ของวงเงินกู้

5 . การส่งชําระหนีข้ องสหกรณ์ควรให้ สมาชิกผู้ก้ เู ป็นผู้กําหนดงวดชําระหนีต้ ามเงินได้
รายเดือ น ตามสภาวะตลาดหรือ ภาวะค่าครองชีพ โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เอง

แนวทางแก้ ไข
เรื่อ งการขอกู้เงิน
1 . การกําหนดวงเงินขอกู้
1 .1 - 1.2 การขยายเงินกู้นนั ้ จะมีผลเกี่ยวกับงวดการส่งชําระที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์มีการกําหนดคือ เงินกู้ฉุกเฉินไม่เกิน 12 งวด สามัญ ไม่เกิน
120 งวด เป็นต้ น แต่สหกรณ์ก็ได้ มีการแก้ ไขระเบียบว่าด้ วยให้ เงินกู้แก่สมาชิก
ที่ได้ รับวงเงินกู้เพิ่มและอยู่ภายในกรอบของนายทะเบียน ซึง่ ได้ เริ่มใช้ระเบียบ
ดังกล่าวนีต้ งั ้ แต่ 15/9/ 60
2 . งวดการชําระหนีเ้ งินกู้ต้อ งอยู่ภายใต้ กรอบกําหนดของนายทะเบียน
สหกรณ์
3 . การลดอัตราดอกเบียของสหกรณ์
้
จะต้ อ งพิจารณาข้อ มูลทัง้ ด้ านการตลาด
ภาวะเศรษฐกิจและต้ นทุนเงินของสหกรณ์เป็นพืน้ ฐานในการจะปรับลดอัตรา
ดอกเบีย้
4 . การขอกู้เงินฉุกเฉินตามระเบียบจะต้ อ งนําหลักประกันคือ ค่าหุ้น อันดับแรก
สําหรับหลักประกันอื่นรวมทัง้ บุคคลเป็นส่วนเพิ่ม หากใช้บุคคลทัง้ 100% จะเป็น
การเพิ่มภาระให้ ผ้ คู าํ ้ ประกันและเพิ่มความเสี่ยงของการให้ สินเชือ่ ด้ วย
5 . การส่งชําระหนีจ้ ะต้ อ งชําระให้ เสร็จสิน้ ตามงวดชําระที่กําหนดในสัญ ญา
ทัง้ นีส้ หกรณ์ได้ มีการปรับการชําระหนีข้ องสมาชิกให้ ชาํ ระหนีเ้ ป็นไปตามอัตรา
เงินเดือ นในแต่ละขณะที่มีหนีเ้ งินกู้ ซึง่ สหกรณ์จะใช้การชําระเป็นแบบขันบั
้ นได
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ข้ อ เสนอแนะจากแบบประเมิน โครงการพบปะสมาชิกสัญ จร ประจําปี 2560
ด้านเงิน กู้
รายละเอ ยี ด
แนวทางแก้ ไข
6 . การกู้เงินโดยใช้ห้ นุ คํา้ ประกัน อัตราดอกเบียมากกว่
้
าเงินกู้ที่ใช้บุคคล เงินฝากหลักทรัพ ย์ 6 . การกู้เงินใช้ห้ นุ คํา้ ประกันอัตราดอกเบียมากกว่
้
าหลักประกันอื่นจะเป็น
คํา้ ประกันทัง้ ที่เป็นหลักประกันที่มั่นคง
กรณีที่สมาชิกส่งชําระแต่ดอกเบีย้ โดยที่สหกรณ์ไม่ได้ รับเงินต้ นมาหมุนเวียน
ในการดําเนินการอีกทัง้ ต้ นเงินไม่ลดลงก่อ ให้ เกิดความเสี่ยงกับสหกรณ์
มากกว่าเงินกู้ที่ชาํ ระทัง้ ต้ นและดอกเบีย้
7 . การขอกู้เงินเพื่อ ชําระหนีภ้ ายนอกหรือ กู้ซอบ้
ื ้ านหลังที่สองหรือ บ้านมือ สองควรกําหนด
7 . - 9. จะนําข้อ เสนอแนะของสมาชิกเพื่อ ใช้เป็นข้อ มูลในการพิจารณาการให้
อัตราดอกเบียให้
้ ตํ่ากว่าปกติ
สินเชือ่ รวมทัง้ การแก้ ไขปัญ หาสินเชือ่ ให้ สมาชิกด้ วย
8 . การปรับโครงสร้ างหนีข้ อให้ สหกรณ์ปรับโครงสร้ างหนีใ้ ห้ เต็มวงเงินกู้ด้วย เนื่อ งจากมีภาระ
ค่าใช้จา่ ยมากเงินได้ รายเดือ นคงเหลือ น้ อ ย
9 . เงินกู้พ ิเศษเพื่อ การลงทุนมีสัญ ญาวัตถุประสงค์เพื่อ สร้ างหอพักอยู่แล้ ว 1 สัญ ญา เนื่อ ง
จากธุรกิจดําเนินไปด้ วยดีประสบความสําเร็จ จะขอกู้เงินเพิ่มอีกสัญ ญ้ เพื่อ ขยายโครงการ
สหกรณ์จะพิจารณาอนุมัติโครงการหรือ ไม่
10 . สหกรณ์ควรจัดโครงการเงินกู้พ ิเศษเพื่อ การลงทุน คือ สมาชิกที่ชาํ ระหนีต้ รงตามงวด
10 . สหกรณ์จะนําข้อ เสนอแนะของสมาชิกเพื่อ เป็นข้อ มูลในการพิจารณา
ชําระจัดให้ มีรางวัล เพื่อ การจูงใจให้ ชาํ ระหนีต้ รงกําหนดงวดชําระที่สหกรณ์กําหนด
จัดเป็นโครงการส่งเสริมให้ สมาชิกที่ก้ เู งินโดยเฉพาะพิเศษลงทุนชําระหนีต้ รง
ตามงวดชําระ
11 . ควรมีการทบทวนขันตอนในการขอไถ่
้
ถอนจํานองรวมถึงขันตอนในการโอนที
้
่ดินโดยติด
11 . เนื่อ งจากเอกสารที่สหกรณ์รับจํานองนัน้ ทัง้ สัญ ญาจํานองเอกสาร
ภาระจํานองด้ วย
กรรมสิทธิที่ดิน สหกรณ์ฝากไว้ กับห้ อ งมั่นคงของธนาคารสํานักงานประชาชีน่
สหกรณ์ไม่มีสถานที่จดั เก็บ ดังนัน้ ต้ อ งมีขนตอนมากกว่
ั้
าระบบธนาคาร รวมทัง้
ต้ อ งมีตารางในการเบิกและเก็บเอกสาร หากสมาชิกมีการแจ้งล่วงหน้ าก็ดําเนิน
การได้ รวดร็ว
12 . การประเมินราคาที่ดินทัง้ ที่มีราคากลาง สาขาอยู่แล้ ว ทําไมต้ อ งให้ ส่วนท้ อ งถิ่นรับรอง
12 . ในกรณีนี ้ สหกรณ์จะดําเนินการเฉพาะการประเมินราคาที่ดินเกินราคา
ราคาอีก
กลางเท่านัน้
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ข้ อ เสนอแนะจากแบบประเมิน โครงการพบปะสมาชิกสัญ จร ประจําปี 2560
ด้านเงิน กู้
รายละเอ ยี ด
แนวทางแก้ ไข
13 . การส่งหลักประกันจํานองไปยังสหกรณ์เพื่อ ให้ จดทะเบียนจํานองไว้ ก่อ นแต่จะส่งคําขอกู้ 13 . การส่งหลักประกันไปให้ สหกรณ์จดจํานองโดยไม่มีเอกสารการขอกู้เงิน
เงินภายหลัง ทําไมสหกรณ์ไม่รับดําเนินการจดทะเบียนจํานองโดยจะดําเนินการพร้ อ มกับการ สหกรณ์ไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่อ งจากขัดกับหลักกฎหมายและการให้
ขอกู้เงิน
สินเชือ่ เพราะการรับจดจํานองเพื่อ เป็นประกันหนีท้ ี่จะมีหรือ ที่มีอ ยู่
14 . อัตราดอกเบียเงิ
้ นกู้เพื่อ ชําระหนีแ้ ทนในฐานะผู้คาํ ้ ประกันควรกําหนดอัตราให้ ตํ่าสุด
14 . สหกรณ์มีระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาสําหรับการให้ สินเชือ่ สําหรับผู้
เพื่อ บรรเทาความเดือ ดร้ อ นของผู้คาํ ้ ประกัน
ชําระหนีแ้ ทนในฐานะผู้คาํ ้ ประกันที่คิดอัตราดอกเบียตํ
้ ่ากว่าหนีป้ กติ รวมทัง้ มี
การลดหย่อ นดอกเบียที
้ ่ค้างชําระด้ วย
15 . เพื่อ ให้ การจ่ายเงินกู้ของสหกรณ์เป็นไปตามเป้าหมาย สหกรณ์ควรพิจารณาเงินกู้พ ิเศษ 15 . ในการพิจารณาการให้ สินเชือ่ แก่สมาชิก สหกรณ์ต้อ งพิจารณาจาก
เพื่อ การลงทุนวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมให้ มากขึน้
ข้อ มูลในด้ านต่าง เช่น ธุรกิจจะดําเนินไปได้ สมาชิกมีความสามารถในการชําระ
หนี ้ ความเสี่ยงที่จะเป็นหนีท้ ี่มีปัญ หาหรือ ไม่เป็นต้ น ดังนัน้ สหกรณ์จะไม่เน้ น
เป้าหมายการเพิ่มสินเชือ่ ให้ เติบโตเพียงอย่างเดียวเท่านัน้
16 . สหกรณ์ควรจัดหาบริษัทรับประกันเงินกู้โดยหักค่าเบียประกั
้
นจากผู้ก้ ู
16 . การจัดหาบริษัทรับประกันเงินกู้นนั ้ สหกรณ์จะต้ อ งสํารวจความคิดเห็น
จากสมาชิกด้ วย แต่ขณะนีส้ หกรณ์ได้ มีการจัดตัง้ กองทุนเงินฝากตามส่วนเงินกู้
เพื่อ สวัสดิการสมาชิกซึง่ เป็นกองทุนที่จดั ตัง้ จากมติที่ประชุมใหญ่ให้ สํารวจ
ความคิดเห็นของสมาชิกทั่วประเทศ
17 . ในกรณีการกู้เงินซือที
้ ่ดิน สหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญ ชีของผู้จดั การสาขา เมื่อ สาขา
17 . ในกรณีที่มีการกู้เงินเพื่อ ซือที
้ ่ดิน สหกรณ์จะโอนเงินกู้เข้าบัญ ชีของ
ดําเนินการรับจํานองเรียบร้ อ ยแล้ วให้ สาขาจ่ายเงินแก่ผ้ ขู ายด้ วย ผู้จดั การบางสาขาประสงค์
ผู้จดั การสาขาเพื่อ จากเงินกู้ให้ แก่ผ้ ขู ายหลังจากรับจํานองแล้ ว มีข้อ เสนอของ
จะให้ สหกรณ์เปลี่ยนวิธีดําเนินการได้ หรือ ไม่ คือ ประสงค์จะรับดูแลเรื่อ งการรับจํานองเพียง
สมาชิกในโครงการสัญ จรขอให้ สหกรณ์เปลี่ยนวิธีปฏิบตั ิโดยขอรับดูแลแต่
อย่างเดียวให้ สหกรณ์โอนจ่ายเงินเข้าบัญ ชีผ้ กู ้ โู ดยตรง
เฉพาะการรับจํานองส่วนเงินกู้ให้ สหกรณ์จา่ ยกับผู้ก้ เู อง สหกรณ์ขอชีแจงว่
้ า
สมาชิกบางรายไม่มีเงินค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการและผู้ขายประสงค์รับเงิน
ทันทีในการโอนขายสหกรณ์จะนําข้อ เสนอแนะของสมาชิกเป็นข้อ มูลการปรับ
เปลี่ยนวิธีปฏิบตั ิอ ีกครัง้ หนึ่ง
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ข้ อ เสนอแนะจากแบบประเมิน โครงการพบปะสมาชิกสัญ จร ประจําปี 2560
ด้านเงิน กู้
รายละเอ ยี ด
18 . การที่สหกรณ์อ อกผลิตภัณ ฑ์ที่ส่งเฉพาะแต่ดอกเบียหรื
้ อ การให้ สินเชือ่ เงินกู้พ ิเศษเพื่อ
การลงทุนโดยเฉพาะการลร้ างอาคารที่พ ักควรจะต้ อ งมีการพิจารณาอย่างรอบคอบตัง้ แต่เริ่ม
ขอกู้เงินและทุกขันตอนการในการเบิ
้
กเงินกู้เพื่อ ลดภาระในการบริหารของสหกรณ์เกี่ยวกับหนี ้
ที่เรียกเก็บไม่ได้ และที่จะก่อ ภาระแก่สหกรณ์เพิ่มขึน้
19 . กรณีสมาชิกโอนเงินชําระหนีก้ ่อ นกําหนดแต่เป็นหลังการออกใบเสร็จรับเงินเรียกเก็บจาก
สมาชิกประจําเดือ นนัน้ แล้ ว สหกรณ์กรุณ าแจ้งยอดคงเหลือ ที่จะต้ อ งชําระในกรณีที่ชาํ ระยัง
ไม่เสร็จสิน้ ด้ วย

แนวทางแก้ ไข
18 . สหกรณ์ได้ มีการพิจารณาทบทวนการให้ สินเชือ่ เงินกู้พ ิเศษเพื่อ การลงทุน
เพิ่มเติมรวมทัง้ การจ่ายเงินกู้ส่งเฉพาะแต่ดอกเบียตามระเบี
้
ยบเงินกู้ที่ถือ ใช้
ตัง้ แต่ 15 กันยายน 2560

19 . เรื่อ งการแจ้งยอดหนีเ้ งินกู้คงเหลือ ในกรณีโอนเงินชําระหนีก้ ่อ นกําหนด
หลังสหกรณ์อ อกใบเสร็จเรียกเก็บประจําเดือ นแล้ วในการปฏิบตั ิ สหกรณ์จะแจ้ง
ยอดหนีค้ งเหลือ ตามที่ได้ รับชําระเงินจริง สําหรับใบเสร็จรับเงินประจําเดือ น
สหกรณ์ทําการออกล่วงหน้ าในวันที่ 15 ของเดือ นโดยคํานวนดอกเบียและ
้
ต้ นเงินที่จะเรียกเก็บและหนีค้ งเหลือ หลังจากใบเสร็จรับเงินได้ รับโอนเงินเข้า
บัญ ชีในวันที่ธนาคารหักเงินเดือ นโอนเข้าบัญ ชีสหกรณ์ จึงไม่สามารถแสดงยอด
หนีค้ งเหลือ ณ เวลาปัจจุบนั ได้
20 . สหกรณ์ควรลดขันตอนในการโอนเงิ
้
นให้ รวดเร็วและลดค่าธรรมเนียมบริหารในกรณีที่ยัง 20 . ปัจจุบนั สหกรณ์ได้ มีการปรับเพิ่มรอบการโอนเงินจากเดิมผ่านระบบ
ชําระหนีไ้ ม่ถึง 20 และจัดเจ้าหน้ าที่ให้ เพียงพอในช่วงที่ธนาคารมีการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือ น
payment เพียง 1 รอบเป็น 2 รอบ และกําลังจะปรับเพิ่มรอบการโอนเงินด้ วย
และช่วงเวลาเปิดเทอมด้ วย
ระบบ cooperlate ที่ธนาคารจัดทําให้ สําหรับค่าธรรมเนียมบริหารสหกรณ์
เห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสม
21 . สหกรณ์มีการวางแผนในการดําเนินการเกี่ยวกับหนีท้ ี่ไม่ก่อ ให้ เกิดรายได้ ในปี 2560
21 . สหกรณ์ได้ มีการการตัง้ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการหนีเ้ พื่อ มาดูแล
อย่างไร
และติดตามแก้ ไขปัญ หาหนีท้ ี่ไม่ก่อ ให้ เกิดรายได้ ให้ ลดลงและมีการติดตาม
รวมทัง้ มีขอ้ เสนอแนะต่อ คณะกรรมการดําเนินการในการพิจารณาให้ สินเชือ่
รวมทัง้ การแก้ ไขลูกหนีท้ ี่อ าจจะเกิดปัญ หาให้ สามารถดําเนินต่อ ไปและไม่เกิด
เป็นหนีท้ ี่ไม่ก่อ ให้ เกิดรายได้ โดยจัดทําแผนติดตามตัง้ แต่ไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาส
ที่ 3 ด้ วย
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ข้ อ เสนอแนะจากแบบประเมิน โครงการพบปะสมาชิกสัญ จร ประจําปี 2560
ด้านคําประกั
้
น
รายละเอ ยี ด
แนวทางแก้ ไข
1 . ในการกู้เงินสามัญ ขอนําหลักประกันจํานองที่จาํ นองเป็นประกันเงินกู้พ ิเศษเพิ่มเติมโดย
1 . ในการนําหลักประกันจํานองเงินกู้พ ิเศษมาเป็นหลักประกันเพิ่มในเงินกู้
ไม่ต้อ งกู้เงินพิเศษเพิ่มจะทําให้ การส่งชําระหนีเ้ ป็นสัญ ญาเดียวกัน ไม่เพิ่มภาระ
สามัญ นัน้ สามารถนํามาเป็นหลักประกันเพิ่มได้ ในกรณีที่มีวงเงินจํานอง
คงเหลือ แต่การจํานองนัน้ ต้ อ งไม่เกิน 5 ปี หากเกินต้ อ งทําการประเมินราคา
ที่ดินใหม่
2 . สอ.ธกส. ควรกําหนดให้ มีการประกันเงินกู้ทุกครัง้ ที่มีการเสนอผู้คาํ ้ ประกันในการกู้เงิน
2 . ปัจจุบนั การกู้เงินของสมาชิกที่ใช้บุคคลคํา้ ประกัน สหกรณ์กําหนดแบบ
โดยให้ กําหนดไว้ ในแบบพิมพ์ และควรจะดําเนินการตามการเรียกร้ อ ง เพราะสมาชิกได้
พิมพ์ให้ สมาชิกยินยอมให้ หักเงินกู้เข้าฝากกองทุนเงินฝากตามส่วนเงินกู้ฯ อัตรา
เรียกร้ อ งมาเป็นเวลากว่า 5 ปีแล้ ว
ร้ อ ยละ 1 ของจํานวนเงินกู้ที่ใช้บุคคลคํา้ ประกันขันตํ
้ ่า 1,000.-บาท สูงสุดไม่เกิน
37,000.- บาท โดยมีระเบียบการใช้กองทุนฯดังกล่าวเพื่อ ช่วยเหลือ ผู้คาํ ้ ประกัน
สําหรับการจัดหาบริษัทรับประกันนัน้ จะนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเพิ่มเติม ทัง้ นีต้ ้ อ งพิจารณาในเรื่อ งเกี่ยวกับค่าใช้จา่ ยที่จะเพิ่มขึนของ
้
สมาชิกด้ วย
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ข้ อ เสนอแนะจากแบบประเมิน โครงการพบปะสมาชิกสัญ จร ประจําปี 2560
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอ ยี ด
การที่สหกรณ์มีการพัฒนาระบบด้ านเทคโนโลยีโดยใช้บุคลากรของสหกรณ์ในเรื่อ ง
Moblie Appโดยสมาชิกสามารถดาวน์โหลดติดตัง้ การใช้งานในระบบโทรศัพ ท์มือ ถือ ของ
สมาชิกที่สามารถจะตรวจสอบข้อ มูลของตนเองได้ นนั ้ ถือ เป็นสิ่งที่ดีอ ย่างน่าชืน่ ชม
และขอให้ พ ัฒนาเพิ่มเติมดังนี ้
1. สมาชิกสามารถตรวจสอบการคํา้ ประกันของตนเองได้
2. พัฒนาให้ สามารถจ่ายเงินกู้ฉุกเฉินผ่านระบบ Moblie App
3. ควรมีโปรแกรมเพื่อ อํานวยความสะดวกในการทําสัญ ญาโดยไม่ต้อ งส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์และให้ แนบเอกสารผ่านระบบได้ เลยรวมทัง้ สามารถติดตามสถานะการกู้เงินด้ วย
สําหรับการตรวจสอบข้อ มูลผู้คาํ ้ ประกันใน ICOOP ให้ สามารถตรวจสอบวงเงินคํา้ ประกัน
ของสมาชิกแต่ละคนว่ามีวงเงินคํา้ ประกันเท่าไรด้ วย

แนวทางแก้ ไข
การที่สหกรณ์มีการพัฒนาระบบด้ านเทคโนโลยีโดยใช้บุคลากรของสหกรณ์
ในเรื่อ ง Moblie Appโดยสมาชิกสามารถดาวน์โหลดติดตัง้ การใช้งานในระบบ
โทรศัพ ท์มือ ถือ ของสมาชิกที่สามารถจะตรวจสอบข้อ มูลของตนเองได้ นนั ้
ถือ เป็นสิ่งที่ดีอ ย่างน่าชืน่ ชม และขอให้ พ ัฒนาแต่ละข้อ คือ
1. สหกรณ์ได้ เพิ่มข้อ มูลการตรวจสอบการคํา้ ประกันแล้ ว
2. ขณะอยู่ระหว่างการพัฒนาคาดว่าจะสามารถใช้ได้ ไม่เกินในปี 2560 นี ้
3. การพัฒนาระบบให้ สามารถจัดส่งเอกสารการขอกู้เงินแนบผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์นนั ้ ไม่สามารถจะดําเนินการนํามาใช้ได้ เนื่อ งจากขัดกับกฏหมาย
แพ่งและพานิชย์ในการจัดทําสัญ ญากู้เงินจะต้ อ งมีการลงลายมือ ชือ่ ในหนังสือ
สัญ ญาต่อ หน้ าเจ้าหนาที่
อนึ่ง การตรวจสอบข้อ มูลการคํา้ ประกันจะแสดงให้ สมาชิกตรวจสอบได้ แต่ที่มี
การคํา้ ประกันแล้ วเท่านัน้
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ข้ อ เสนอแนะจากแบบประเมิน โครงการพบปะสมาชิกสัญ จร ประจําปี 2560
เจ้ าหน้ าที่
รายละเอ ยี ด
การพ ฒ
ั นาบุคลากรและการบริการด้วยใจ
สมาชิกได้ มีข้อ เสนอแนะ ดังนี ้

แนวทางแก้ ไข
การพ ฒ
ั นาบุคลากรและการอบรมการบริการด้วยใจ
สหกรณ์ได้ มีการพัฒนาและประชุมชีแจงให้
้
เจ้าหน้ าที่ได้ เข้าใจเกี่ยวกับ
การให้ บริการ ดังนี ้
1 . บริการสมาชิกด้ วยใจ เจ้าหน้ าที่ไม่บริการสมาชิกด้ วยใจที่จะให้ บริการ อีกทัง้ ไม่มีความรู้
1 . สหกรณ์ได้ มีการส่งเจ้าหน้ าที่เข้ารับการอบรมในด้ านต่างๆ กับหน่วยที่
ในเรื่อ งผลิตภัณ ฑ์ต่างๆที่สหกรณ์อ อกมาเพื่อ ให้ บริการแก่สมาชิก
จัดการอบรมทัง้ ในเรื่อ งการให้ บริการด้ วยใจ การให้ สินเชือ่ การติดตามหนีท้ ี่มี
ปัญ หา การลงบัญ ชีการวิเคราะห์บญ
ั ชีเพื่อ การบริหารและลงทุน เป็นต้ น
กับหน่วยงานและองค์กรในสหกรณ์ รวมทัง้ มีการประชุมในระหว่างเจ้าหน้ าที่
ซึง่ จะมีการ ชีแจงให้
้
ทราบในเรื่อ งเกี่ยวกับการให้ บริการแก่สมาชิกที่มีการ
เสนอแนะให้ ปรับปรุงแก้ ไข ทัง้ เรื่อ งขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน การแนะนําสมาชิก
ในการทําธุรกรรมต่างที่สหกรณ์อ อกผลิตภัณ ฑ์เพื่อ งบริการแก่สมาชิก
ด้ วยความรวดร็วและถูกต้ อ ง
2 . ควรมีการจัดอบรมเจ้าหน้ าที่โดยเฉพาะเรื่อ งการบริการด้ วยใจ
2 . สหกรณ์มีการจัดส่งเจ้าหน้ าที่เข้ารับการอบรมการบริการด้ วยใจอยู่เสมอ
และมีการเชิญ วิทยากรผู้มีความรู้และเทคนิคการบริการด้ วยใจมา แนะนํา
ความรู้และเทคนิคต่างๆให้ แก่เจ้าหน้ าที่
3 . บุคลากรและอุปกรณ์ที่สหกรณ์จดั เตรียมไว้ เพื่อ ให้ สมาชิกได้ รับบริการอย่างรวดเร็ว
3 . เรื่อ งบุคลากรและอุปกรณ์ที่จะช่วยอํานวยความสะดวกในการให้ บริการ
ไม่เพียงพอ ทําให้ เกิดความล่าช้า โดยเฉพาะช่วงเวลาประมาณ 15.00 น.
แก่สมาชิกนัน้ เนื่อ งจากสหกรณ์มีสมาชิกทัง้ หมดอยู่ที่ประมาณ 24,000 คน
มีเจ้าหน้ าที่ในการบริการอยู่ 36 คน คิดเป็นอัตราส่วนที่สมาชิก 670 คน/
เจ้าหน้ าที่ 1 คน ซึง่ ไม่เพียงพอสหกรณ์จงึ ได้ พ ัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อ สื่อ สาร
เกี่ยวกับสหกรณ์ในด้ านต่างๆทัง้ เรื่อ ง ระเบียบว่าด้ วยเงินกู้ การรับฝากเงิน
สวัสดิการ ขันตอนในการทํ
้
าธุรกรรมต่างของสหกรณ์ รวมทัง้ แจ้งสถานะในการ
ขอกู้เงินของสมาชิก เป็นต้ น ผ่านช่อ งทาง เช่น SKS, Website , Moblie App.

หมายเหตุ

11

ข้ อ เสนอแนะจากแบบประเมิน โครงการพบปะสมาชิกสัญ จร ประจําปี 2560
เจ้ าหน้ าที่
รายละเอ ยี ด
สมาชิกพ งึ พอใจการบริการของเจ้ าหน้ าที่ ดัง นี ้
1 . เจ้าหน้ าที่ให้ บริการด้ วยความยินดี พูดจาไพเราะและดูแลด้ วยความสุภาพ
2 . ให้ บริการสมาชิกพร้ อ มทัง้ โอนเงินให้ อ ย่างรวดเร็ว

แนวทางแก้ ไข
Line และกระดานข่าว เป็นต้ น
สมาชิกพ งึ พอใจการบริการของเจ้ าหน้ าที่
สหกรณ์ได้ มีการแจ้งผลการประเมินของสมาชิกและข้อ ชมเชยดังกล่าวแก่
เจ้าหน้ าที่ เพื่อ เป็นกําลังใจและความภาคภูมิใจในการรักษามาตราฐานการ
บริการรวมทัง้ พัฒนาข้อ บกพร่อ งการบริการด้ านอื่นให้ ดีขนและสมาชิ
ึ้
กมีความ
พึงพอใจ
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ข้ อ เสนอแนะจากแบบประเมิน โครงการพบปะสมาชิกสัญ จร ประจําปี 2560
ทั่วไป
รายละเอ ยี ด
แนวทางแก้ ไข
ข้อ เสนอแนะของสมาชิกโครงการสัญ จรปี 2560
ข้อ เสนอแนะของสมาชิกโครงการสัญ จรปี 2560
ด้านการบริห ารงาน
ด้านการบริห ารงาน
1 . การจัดโครงการพบปะสมาชิกควรให้ สมาชิกที่สังกัดอยู่ในจังหวัดที่ตงั ้ ของโครงการเข้า
1 . ในการจัดโครงการพบปะสมาชิก สหกรณ์มีเกณฑ์การกําหนดให้ สนจ.
ประชุมให้ มากที่สุดโดยศึกษาระเบียบ ข้อ บังคับในการพิจารณาด้ วย
สาขาและฝ่ ายภาคแต่ละสาขาส่งตัวแทนได้ 1 คน โดยสหกรณ์จะจ่ายเงิน
ชดเชยค่าพาหนะ ค่าที่พ ักและค่าเบียประชุ
้
มให้ สําหรับสมาชิกที่ไม่ได้ เป็น
ตัวแทนสามารถเข้าร่วมประชุมได้
2 . การที่สหกรณ์นําเงินไปลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลโดยจัดจ้างให้ บริษัทบริหารจัดการ
2 . การลงทุนของสหกรณ์ในกองทุนส่วนบุคคลนัน้ สามารถกระทําได้ โดยอยู่
หลักทรัพ ย์เป็นผู้ดูแลกองทุน ซึง่ ได้ รับผลตอบแทนน้ อ ยกว่า การที่สหกรณ์ให้ สมาชิกกู้เงินถือ ว่า ภายใต้ การกํากับดูแลของคณะกรรมการคพช. และเพื่อ เป็นการลดความเสี่ยง
เป็นการบริหารที่ผิดพลาด และควรศึกษาว่าการดําเนินการบริหารเช่นนีถ้ ูกต้ อ งตาม พรบ.
ด้ านการลงทุน
สหกรณ์หรือ ไม่
3 . การกําหนดอัตราดอกเบียเงิ
้ นกู้ เงินรับฝากและเงินปันผล ควรให้ มีความสมดุล
3 . ในการกําหนดอัตราดอกเบียของสหกรณ์
้
นนั ้ ต้ อ งดูข้อ มูลภาวะของตลาด
ในขณะนัน้ ทุกด้ านและต้ อ งให้ เกิดความสมดุลกับสมาชิกทัง้ 3 กลุ่มอยู่แล้ ว
4 . การที่สหกรณ์กําหนดวงเงินการซือหุ
้ ้ นเพิ่มพิเศษโดยให้ มีห้ นุ สะสมไม่เกินคนละ 5 ล้ าน
4 . เนื่อ งจากนโยบายของสหกรณ์จะบริหารให้ เกิดความสมดุลกับสมาชิก
บาท โดยสหกรณ์จะเน้ นให้ สมาชิกออมเงินแทนนัน้ เนื่อ งจากอัตราดอกเบียเงิ
้ นฝากตํ่ากว่าการ ทัง้ 3 ฝ่ าย โดยไม่ให้ กลุ่มใดกลุ่มได้ รับผลประโยชน์แตกต่างกับจากสมาชิก
ลงทุนในหุ้น ผลตอบแทนจากต้ นเงิน 5 ล้ านบาทไม่เพียงพอต่อ การดํารงชีพ ของสมาชิกผู้เกษียณ กลุ่มอื่น อีกทัง้ นายทะเบียนสหกรณ์ได้ มีเกณฑ์กําหนดในการจ่ายเงินปันผลของ
ขอให้ คณะกรรมการดูแลสมาชิกด้ วย
สหกรณ์ต้อ งไม่เกินร้ อ ยละ 80 ของกําไรสุทธิหลังจากหักเงินสํารองแล้ ว
รวมทัง้ กําหนดเพดานอัตราดอกเบียเงิ
้ นฝากไม่เกินร้ อ ยละ 4.50 ต่อ ปีด้วย
5 . ขอให้ สหกรณ์ปรับเพิ่มอัตราดอกเบียเงิ
้ นฝากให้ สูงกว่าปัจจุบนั และยกเว้ นค่าธรรมเนียม
5 . การปรับเพิ่มอัตราดอกเบียเงิ
้ นฝากสหกรณ์จะต้ อ งศึกษาข้อ มูล
การโอนเงินโดยเฉพาะเงินฝาก
เปรียบเทียบระหว่างสถาบันการเงินของเอกชนและสหกรณ์ที่มีขนาดใกล้ เคียง
กัน และต้ อ งไม่เกินที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนดซึง่ ปัจจุบนั สหกรณ์กําหนด
อัตราดอกเบียในอั
้ ตราที่สูงกว่าสถาบันการเงินของเอกชนอยู่แล้ ว
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ข้ อ เสนอแนะจากแบบประเมิน โครงการพบปะสมาชิกสัญ จร ประจําปี 2560
ทั่วไป
รายละเอ ยี ด
แนวทางแก้ ไข
6 . สหกรณ์ควรมีผลิตภัณ ฑ์ที่เป็นนวัตกรรมควบคู่กับเทคโนโลยี่ฯ เช่น EPAY หรือ
6 .- 7. สหกรณ์จะนําข้อ เสนอแนะของสมาชิกต่อ คณะกรรมการในการ
Point Credit
พิจารณาต่อ ไป
7 . สหกรณ์ควรมีการเผยแพร่แผนงานกาบริหารของสหกรณ์ เพื่อ ให้ บรรลุเป้าหมายผ่าน
ช่อ งทางสิ่อ ิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ด้ วย
8 . การจ่ายเงินโบนัสแก่คณะกรรมการควรมีการกําหนด KPI โดยนําอัตราการจ่ายเงินปันผล 8 . ปัจจุบนั สหกรณ์มีการกําหนดเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสแก่คณะกรรมการคือ
ในแต่ละปีเป็นตัววัด
ทุกกําไรสุทธิของสหกรณ์ 100 ล้ านบาทจ่ายเป็นโบนัสใหัคณะกรรมการจํานวน
20,000.- บาท แต่สูงสุดไม่เกิน 90,000.- บาท ซึง่ ที่ประชุมใหญ่อ นุมัติให้ ใช้เป็น
เกณฑ์พ ิจารณา
9 . สมาชิกเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการคือ
9 . สมาชิกเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการคือ
9 .1 ควรจะให้ สมาชิกเพิ่มทุนโดยการบริหารจัดการเงินของแต่ละบุคคล
9 .1 ตามข้อ บังคับของสหกรณ์ข้อ 5. สมาชิกจะถือ หุ้นเพิ่มเกินกว่าระเบียบ
จะต้ อ งทําหนังสือ ขอเพิ่มการถือ หุ้นต่อ คณะกรรมการเพื่อ พิจารณา
9 .2 ควรตัง้ อนุกรรมการเพื่อ ดูแลแก้ ไขปัญ หาหนี ้ NPLโดยกําหนดกรอบและยุทธวิธี
9 .2 สหกรณ์ได้ มีการแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการหนีต้ งั ้ เดือ น
ในการแก้ ไข
กุมภาพันธ์ 2560 มีการติดตามและแก้ ไขหนีท้ ี่มีปัญ หาทัง้ ระบบ
9 .3 การให้ สินเชือ่ ของสหกรณ์โดยที่สามารถหักเงินจากสมาชิกได้ จากเงินเดือ น อีกทัง้ มี
9 .3 หนีท้ ี่ไม่ก่อ ให้ เกิดรายได้ (NPL)ส่วนใหญ่เป็นของพนักงานที่ถูกคําสั่ง
หลักประกันเงินกู้ที่มั่นคง เหตุใดจึงมีหนี ้ NPLสูงมาก
ไล่อ อกเป็นผลให้ ไม่สามารถนําเงินที่พ ึงจะได้ รับจากธนาคารมาชําระหนี ้
เนื่อ งจากส่งชําระหนีไ้ ด้ ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ถูกไล่อ อก สําหรับหลักประกันส่วนใหญ่
จะเป็นผู้คาํ ้ ประกันและให้ สหกรณ์บงั คับคดีกับผู้ก้ กู ่อ น
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ข้ อ เสนอแนะจากแบบประเมิน โครงการพบปะสมาชิกสัญ จร ประจําปี 2560
ทั่วไป
รายละเอ ยี ด
แนวทางแก้ ไข
ข้ อ เสนอแนะของสมาชิกในด้านอ ่นื ๆ
ข้ อ เสนอแนะของสมาชิกในด้านอ ่นื ๆ
1 . การจัดโครงการพบปะสมาชิกเป็นการดําเนินการที่ดีและถูกต้ อ งรวมถึงการบริหารให้ เกิด
1 .- 3. การจัดโครงการพบปะสมาชิก สหกรณ์กําหนดไว้ เป็นนโยบายและ
ความสมดุลกับสมาชิกทัง้ 3 กลุ่มเป็นสิ่งที่ดีมากขอให้ คณะกรรมการดําเนินการเช่นนีต้ ลอดไป แผนงานการบริหารของสหกรณ์รวมถึงการบริหารให้ เกิดความสมดุลทัง้ 3 ฝ่ าย
2 . การจัดโครงการพบปะสมาชิกสัญ จรช่วยให้ สามารถแก้ ไขปัญ หาได้ รวดเร็วขึน้
เมื่อ สมาชิกมีความพึงพอใจและได้ รับประโยชน์จากโครงการนีเ้ ป็นอย่างมาก
3 . สมาชิกพึงพอใจในการที่มีความสะดวก รวดเร็วถูกต้ อ ง โปร่งใสเป็นธรรม สามารถ
คณะกรรมการจะดําเนินการต่อ ไป รวมถึงจะนําข้อ เสนอแนะของสมาชิกใน
ตรวจสอบได้ ทงั ้ คณะกรรมการและเจ้าหน้ าที่ แต่ขอให้ ลดอัตราดอกเบียเงิ
้ นกู้ลดอีกพร้ อ มทัง้
โครงการมาปรับปรุงในการดําเนินงานและการจัดโครงการให้ ดีมากขึนต่
้ อ ไป
คืนกําไรให้ มากกว่านีแ้ ละช่วยดูแลสังคมและสิ่งแวดล้ อ มด้ วย
สําหรับการพิจารณาลดอัตราดอกเบียเงิ
้ นกู้และเงินปันผลนัน้ ต้ อ งพิจารณา
จากผลการดําเนินงานภายในสิน้ ปี
4 . การจัดให้ มีเครือ ข่ายสมาชิกในแต่ละจังหวัดเมื่อ ปี 2559 สหกรณ์ได้ ดําเนินการอย่างไรบ้าง 4 . การจัดให้ มีเครือ ข่ายตามเสนอในปี2559 นัน้ สหกรณ์ชะลอโครงการ
เนื่อ งจากยังติดปัญ หาในหลายด้ านทัง้ วิธีการคัดเลือ ก งานที่จะมอบหมาย
พืน้ ที่ในการดูแลและการประเมินผลงานเป็นต้ น
5 . การติดต่อ สื่อ สารกับสหกรณ์ค่อ นข้างช้ารอนาน และควรลดขันตอนการดํ
้
าเนินการไถ่ถอน 5 . สหกรณ์จะนําข้อ เสนอแนะเสนอต่อ คณะกรรมการที่ดูแลเพื่อ นํามา
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างจากสหกรณ์ให้ เสร็จสิน้ ภายในเวลา 1 วันเหมือ นกับ ธกส.
พิจารณาปรับปรุง
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ข้ อ เสนอแนะจากแบบประเมิน โครงการพบปะสมาชิสัญ จร ประจําปี 2560
ด้านโครงการพบปะสมาชิกสัญ จร (คณะกรรมการศึกษาฯ)
รายละเอ ยี ด
ข้ อ เสนอแนะในการจัดโครงการพบปะสมาชิกสัญ จรมีดงั นี ้
1 . ในการจัดโครงการ การเลือ กสถานที่หรือ จังหวัดที่ตงั ้ โครงการควรมีการหมุนเวียน
เพื่อ นํามาเปรียบเทียบกับการจัดที่จงั หวัดใดจังหวัดหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางของภาค อีกต้ อ งนํา
ระยะทางในการเดินทางมาเป็นข้อ มูลในการพิจารณาด้ วย

แนวทางแก้ ไข
ข้ อ เสนอแนะในการจัดโครงการพบปะสมาชิกสัญ จรมีดงั นี ้
1 . การจัดโครงการสัญ จรพบปะสมาชิกแต่แรกเริ่มโครงการ สหกรณ์จดั
โครงการที่จงั หวัดที่เป็นศูนย์กลางของภาคโดยตลอด และมีสมาชิกที่เข้าร่วม
โครงการในแต่ละภาคเสนอขอให้ สหกรณ์จดั โครงการหมุนเวียนไปตามจังหวัด
ของแต่ละภาคโดยไม่ซาจั
ํ ้ งหวัด ซึง่ สหกรณ์ได้ ดําเนินการอยู่ในปัจจุบนั และยัง
ไปไม่ครบทุกจังหวัดของแต่ละภาค แต่หากมีจงั หวัดของภาคใดที่มีระยะการ
เดินทางห่างไกลมากสหกรณ์ก็จาํ เป็นจัดจังหวัดซําบ้
้ าง
2 . การแจ้งสถานที่ประชุมระบุที่ตงั ้ ไม่ชดั แจ้ง ทําให้ เสียเวลาในการเดินทาง
2 . ปัญ หาดังกล่าวนีจ้ ะเกิดขึนในที
้ ่ภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ ซึง่ สหกรณ์จะ
ทําการปรับปรุงในเรื่อ งสถานที่ตงั ้ ในคราวต่อ ไป
3 . ระบบเสียงในห้ อ งประชุมและรสชาติของอาหารไม่ได้ มาตรฐาน
3 . เรื่อ งมาตรฐานของระบบเสียงและรสชาติอ าหาร สหกรณ์จะนํามาปรับปรุง
โดยจะสํารวจข้อ มูลจากพนักงาน ธกส. ในพืน้ ที่ก่อ นทําการคัดเลือ ก
4 . สถานที่จดั โครงการไม่ควรไกลจากตัวเมือ งจังหวัดควรตัง้ อยู่ในตัวจังหวัด
4 . โดยปกติสหกรณ์จะจัดโครงการในตัวจังหวัดเป็นหลัก เว้ นแต่มีห้อ งประชุม
ที่บรรจุผ้ เู ข้าร่วมประชุมตํ่ากว่า 100 คน หรือ ที่เก่ามาก อุปกรณ์ต่างๆ ในโรงแรม
ไม่มีการปรับปรุง
5 . ควรเพิ่มสัดส่วนตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการโดยใช้อ ายุสมาชิกของแต่ละสาขาหรือ สังกัด
5 . การเพิ่มสัดส่วนตัวแทนเข้าร่วมโครงการพบปะสมาชิก สหกรณ์จะนํา
เป็นเกณฑ์การพิจารณา
ข้อ มูลที่เสนอนําเสนอคณะกรรมการที่ดูแลโครงการ สําหรับเกณฑ์การคัดเลือ ก
สหกรณ์ให้ แต่ละสาขาเป็นผู้พ ิจารณา
6 . ควรเพื่มเงินชดเชยค่าพาหนะในการเดินทาง
6 . ในปี 2560 สหกรณ์ได้ มีการปรับเพิ่มเงินชดเชยค่าพาหนะจากกิโลเมตรละ
0.80 บาท (ปี59) เป็น กิโลเมตรละ 1.50 บาทแล้ ว
7 . ควรมีการแจกของชํารวยที่เป็นผลิตภัณ ฑ์ในท้ อ งถิ่นของจังหวัดที่จดั โครงการ เพื่อ เป็นการ 7 . สหกรณ์จะนําข้อ เสนอแนะของสมาชิกเสนอต่อ คณะกรรมการ เพื่อ
เชิญ ชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมมากขึน้
พิจารณาโดยดูงบประมาณที่ได้ รับจากที่ประชุมใหญ่ด้วย
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ข้ อ เสนอแนะจากแบบประเมิน โครงการพบปะสมาชิสัญ จร ประจําปี 2560
ด้านโครงการพบปะสมาชิกสัญ จร (คณะกรรมการศึกษาฯ)
รายละเอ ยี ด
8 . ควรจัดโครงการสัญ จรภาคละ 2 ครัง้ เพื่อ สมาชิกเดินทางสะดวกและประหยัด
สําหรับ ในเรื่อ งอ ่นื ๆ สมาชิกมีข้ อ เสนอเพ ่มิ เติม คือ
1 . ในการสรรหาคณะกรรมการของ สอ.ธกส. ควรมีการกําหนดเป็นสัดส่วนตามแต่ละภาค

2 . ในระเบียบทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดา มารดา คู่สมรส ควรระบุให้ ครอบคลุม
ถึงบุตรด้ วย
3 . สอ.ธกส. ควรมีการไปเยี่ยมเยียนสมาชิกที่เจ็บป่ วยเหมือ น มจส. หรือ ฝ่ ายการพนักงาน
4 . การที่สหกรณ์อ อกประกาศหลักเกณฑ์การซือหุ
้ ้ นเพิ่มพิเศษในวงเงินไม่เกินห้ าล้ านบาท
ควรขยายวงเงินเพิ่มเป็นสิบล้ านบาท
5 . ในการเสนอข้อ มูลของสหกรณ์ ควรมีการแยกประเภทสมาชิกให้ ละเอียด เช่น สมาชิก
แยกเป็นพนักงานเท่าไร ผู้เกษียณอายุเท่าไร เป็นต้ น
6 . ควรมีการเพิ่มอัตราเงินปันผลเป็น 7% ต่อ ปี

แนวทางแก้ ไข
8 . จะนําข้อ เสนอแนะมาพิจารณาประกอบในการจัดโครงการ
สําหรับ ในเรื่อ งอ ่นื ที่สมาชิกมีข้ อ เสนอเพ ่มิ เติม คือ
1 . ในการสรรหาคณะกรรมการของ สอ.ธกส.ควรมีการกําหนดสัดส่วน
เนื่อ งจากระเบียบฉบับนีห้ ากจะมีการแก้ ไขจะต้ อ งให้ ที่ประชุมใหญ่เสนอ
พิจารณาแก้ ไขเท่านัน้
2 . - 3. จะนําข้อ เสนอแนะของสมาชิกเป็นข้อ มูลเสนอคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณา
4 . - 5. จะนําเสนอให้ คณะกรรมการดําเนินการเพื่อ ประกอบการพิจารณา

6 . การกําหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากกําไรสุทธิประจําปี
เป็นเกณฑ์การกําหนดและตามประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์ คือ
สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลเกินอัตราร้ อ ยละ 80 ของกําไรที่หักเงินสํารองแล้ ว
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