
ข้อชี้แจงตามข้อเสนอแนะของสมาชิก 
จากแบบสอบถามความพึงพอใจการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 

     
หมวด ความเห็นจากสมาชิก/ข้อชี้แจง 

การบริหาร 1.  สหกรณ์ร่วมกับธนาคาร  ท าบัตร ATM  ให้กับสมาชิก 
     - เป็นโปรแกรมส ำเร็จรูปของธนำคำร ซ่ึงสหกรณ์ฯ เคยท ำกำรศึกษำมำก่อนหน้ำน้ี 
     - กำรท ำบัตร ATM เพื่อกดเงิน สหกรณ์ฯ ต้องลงทุนซ้ือโปรแกรมจำกธนำคำร และมีค่ำธรรมเนียมกำรกดเงิน    
ทุกครั้ง ในเบื้องต้นหำกสมำชิกใช้บริกำรไม่เยอะ จะไม่คุ้มทุน เพรำะไม่ช่วยในกำรลดงำนหน้ำเคำน์เตอร์    
 
2.  มหาวิทยาลัยฯ สามารถกูเ้งินจากสหกรณ์ฯ ได้หรือไม่  
     - ตำมกฎหมำย (พ.ร.บ. สหกรณ์) และข้อบังคับสหกรณ์ฯ ก ำหนดให้สหกรณ์ฯ มีอ ำนำจกระท ำกำรให้กู้ ให้สินเชื่อ         
แก่สมำชิก หรือให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินได้ ตำมระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับควำมเห็นชอบนำยทะเบียนเท่ำน้ัน   
 
3.  จัดให้มีสหกรณ์ร้านค้า 
     - สหกรณ์ร้ำนค้ำ เป็นสหกรณ์ประเภทหน่ึงในจ ำนวน 7 ประเภท 
     - กฎหมำยสหกรณ์ ก ำหนดให้สหกรณ์แต่ละประเภทมีอ ำนำจกระท ำกำร กำรด ำเนินงำนไว้ชัดเจน และแตกต่ำงกัน 
ไม่ใช่แนวทำงหรือกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์      
     - กำรจัดต้ังสหกรณ์ตำมกฎหมำย ก ำหนดให้ผู้ซ่ึงประสงค์จะเป็นสมำชิกของสหกรณ์ท่ีจะขอจัดต้ัง รวมกลุ่มยื่นขอ
จัดต้ังต่อนำยทะเบียนสหกรณ์ 
 
4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเพิ่มขึ้น 
     - ปีบัญชี 2562 สหกรณ์ฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรออมจ ำนวน 3 โครงกำร ดังน้ี 1) โครงกำร “วันออมแห่งชำติ”  
(31 ต.ค. 62)  2) โครงกำร “ออมเงิน ออมทรัพย์ กับเงินปันผล” (23rd wusaving) และ 3) โครงกำร “ออมหุ้น 
ปีหมูทอง สหกรณ์ครบรอบ 23 ปี” ตำมล ำดับ  
 
5.  การท าธุรกรรมผ่าน app เพื่อความสะดวกของสมาชิก 
     - กำรท ำธุรกรรมผ่ำน app มีท้ังข้อดี และข้อจ ำกัด สหกรณ์ฯ ขอรับไปศึกษำ 
 
6.  อยากให้สมาชิกสมทบสามารถฝากเงินประจ าวันเกิดได้ด้วยค่ะ 
     - สมำชิกสมทบประกอบด้วย  ลูกจ้ำงชั่วครำว,  บิดำ-มำรดำ-บุตรของสมำชิก,  บิดำ-มำรดำสมำชิกสมทบ, 
นักศึกษำ/ศิษย์เก่ำ เป็นต้น ส ำหรับสวัสดิกำรวันเกิดเป็นสวัสดิกำรท่ีสหกรณ์ฯ มอบให้สมำชิกในเดือนเกิด  ส ำหรับ
สมำชิกสมทบ สหกรณ์ฯ มุ่งเน้นให้สมำชิกสมทบได้รับประโยชน์ในกำรลงทุน (หุ้น) และกำรฝำกเงินเป็นส ำคัญ  และ
สหกรณ์ฯ ให้สวัสดิกำรสงเครำะห์กำรศพ และทุนเพื่อกำรศึกษำบุตร แล้ว อีกท้ัง กำรก ำหนดสวัสดิกำรใดก็ตำม หำก
ก ำหนดแล้วจะยกเลิกยำก หำกสมำชิกสมทบเติบโตขึ้น จ ำนวนเงินสวัสดิกำรท่ีใช้จะสูงขึ้นตำมล ำดับ  คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรมีแนวคิดว่ำควรจะให้เฉพำะสมำชิก  
 
7. อยากให้มีกองทุนต่าง ๆ ที่สร้างรายได้  นอกเหนือจากเดิมที่มีอยู่  เพื่อเป็นทางเลือกให้สมาชิก 
    - กองทุนต่ำง ๆ ของสหกรณ์ฯ ส่วนใหญ่เป็นกองทุนท่ีเกิดจำกกำรจัดสรรก ำไร   
 
8. เวลาท าการ 
    - 1.   เวลำปฏบิัติงำน 8.30  - 16.30 น. พักเท่ียงเวลำ 12.00 – 13.00 น. 
      2.   เวลำรับจ่ำยเงิน 9.00 - 12.00 น. และเวลำ 13.00 - 15.00 น. 



หมวด ความเห็นจากสมาชิก/ข้อชี้แจง 
การบริหาร(ต่อ) 9. รายได้อื่นๆ เช่น commission จากเงินประกันภัย/ชีวิต  ควรน ามาเป็นส่วนลดของเบี้ยประกัน 

    - รำยได้ค่ำประสำนงำนบริษัทประกันถือเป็นรำยได้อื่นของสหกรณ์ฯ เพรำะ 
      1. กำรท ำงำนประสำนงำนตั้งแต่เริ่มต้นและวันเรียกค่ำสินไหม เป็นกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์ฯ 
ถือเป็นต้นทุนรวมของสหกรณ์ฯ 
      2. กำรท ำประกันชีวิต กรณีท่ีไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำสินไหมได้ เช่น ไม่ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภำพ เบื้องต้น    
จะกระทบกับสมำชิกผู้ค้ ำประกัน และหำกไม่สำมำรถเรียกร้องจำกทำยำทผู้กู้หรือผู้ค้ ำประกันได้  จะเกิดหน้ีสูญใน
ภำยหลัง สหกรณ์ฯ มีควำมเสี่ยงในกำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำยหน้ีสูญ และเมื่อน้ันจะกระทบโดยรวมกับสมำชิกท้ังหมด ดังน้ัน 
รำยได้ดังกล่ำว ควรเป็นของสมำชิกท้ังหมด คือ รับรู้เป็นรำยได้อื่น และจัดสรรคืนกลับไปในรูปเงินปันผล หรืออื่น ๆ  
      - เงินกู้พิเศษท่ีใช้บ้ำนและท่ีดินค้ ำประกัน สหกรณ์ฯ จะบังคับให้ท ำประกันอัคคีภัยสิ่งปลูกสร้ำง บริษัทฯ จะให้
ส่วนลดค่ำเบี้ยฯ ประมำณ 20% และสหกรณ์ฯ จะเรียกเก็บโดยลดให้สมำชิกในวันท่ีจ่ำยค่ำเบี้ยประกันอัคคีภัย 
 
10. การให้รางวัลชื่นชมสมาชิกในลักษณะต่างๆ ควรแจ้งให้สมาชิกทราบเกณฑ์อย่างชัดเจนและเผยแพร่เกณฑ์ให้
สมาชิกทราบท่ัวกัน  และมีขบวนการเกณฑ์การเลือกให้รางวัลอย่างชัดเจน โปร่งใส 
      ก่อนกำรประกำศผลโครงกำรชื่นชมสมำชิกต่ำง ๆ  สหกรณ์ฯ จะด ำเนินกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ และประชำสัมพันธ์  
ผ่ำนเว็บฯ และรูปแบบอื่น ๆ ก่อน ดังนี้ 
      1. โครงกำรชื่นชมคุณค่ำสมำชิกประจ ำปี 2561  สหกรณ์ฯ ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกไว้ตำมประกำศฯ ลว.  
30 มี.ค. 61 โดยประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บฯ และกรณีจัดโครงกำรต่ำง ๆ จะมีหมำยเหตุไว้ท้ำยโครงกำรว่ำ “ผู้เข้ำร่วม 
โครงกำรจะได้รับคะแนนชื่นชมคุณค่ำสมำชิก” ไว้เสมอ และเมื่อสิ้นปีสหกรณ์ฯ จะคัดเลือก และออกประกำศฯ ผล 
ผู้ได้รับรำงวัลฯ ลว. 29 ต.ค. 61  
      2. โครงกำรชื่นชมคนออมเงินและลดภำระหน้ี ประจ ำปี 2561 สหกรณ์ฯ ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกไว้ตำม 
ประกำศฯ ลว. 31 พ.ค. 61 โดยประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บฯ และเมื่อสิ้นปีสหกรณ์ฯ จะคัดเลือก และออกประกำศฯ ผล 
ผู้ได้รับรำงวัลฯ ลว. 29 ต.ค. 61 

 
ส านักงานสหกรณ์ฯ 1. ย้ายสถานที่ท าการได้แล้ว / 2. ขยายส านักงาน เพิ่มกิจกรรมให้สมาชิกได้เข้าร่วม (นอกจากส่งเสริมอาชีพ) /  

3. ขยายส านักงาน 4. สถานที่เล็กไป ควรปรับปรุง 5. อยากให้มีส านักงานใหม่ ใหญ่กว่าเดิม 
    - ในอดีต สหกรณ์ฯ เคยเสนอวำระขอก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำน เสนอท่ีประชุมใหญ่พิจำรณำ และท่ีประชุมใหญ่มีมติ  
ไม่อนุมัติ โดยให้ขออนุเครำะห์ใช้พ้ืนท่ีอำคำรจำกมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์   
    - ปัจจุบัน สหกรณ์ฯ ท ำหนังสือขออนุเครำะห์พื้นท่ีจำกมหำวิทยำลัยฯ 2 แห่ง คือ 1) ขอขยำยพื้นท่ีไปยัง 
ศูนย์สหกิจฯ (ภำยหลังจำกที่ศูนย์สหกิจฯ ย้ำยไปอำคำรใหม่) และ 2) ขอพื้นท่ีท่ีศูนย์แพทย์ฯ เป็นท่ีท ำกำรสำขำ       
(อยู่ระหว่ำงรอผลกำรพิจำรณำของมหำวิทยำลัยฯ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หัวข้อ ข้อเสนอแนะและข้อชี้แจง 

ประชุมใหญ่ 1. น้ าดื่มไม่เพียงพอ / 2. รายงานกิจการไม่เพียงพอ - ควรใช้  QR CODE - รายงานการประชุม electronic file 
หลังจากประชุมอย่างน้อย 1 เดือน / 3. เพิ่มรางวัล / 4. ให้เบี้ยประชุมกับสมาชิกทุกคน - เพิ่มค่าเบี้ยประชุม 
    - จำกข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี พบว่ำ สมำชิกสนใจเข้ำร่วมประชุมเพ่ิมขึ้น (อำจจะเนื่องมำจำกกำรเพิ่มเงินค่ำสมนำคุณในกำร
เข้ำประชุม) ส่งผลให้กำรเตรียมกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น น้ ำด่ืม และ รำยงำนกิจกำร มีไม่เพียงพอ กรณีน้ีสหกรณ์ฯ รับไป
พิจำรณำปรับปรุงต่อไป 
    - ภำยหลังกำรประชุมใหญ่ สหกรณ์ฯ ต้องรำยงำนและด ำเนินกำรในหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ต่อนำยทะเบียนสหกรณ์ ภำยใน 30 
วัน รวมถึงรำยงำนกำรประชุมใหญ่ และท่ีผ่ำนมำสหกรณ์ฯ จะเสนอรำยงำนกำรประชุมใหญ่ ในเว็บไซต์สหกรณ์ฯ ส ำหรับ
รำยงำนกิจกำร ประจ ำปี 2562 สหกรณ์ฯ จะมีกำรจัดท ำในรูปแบบ electronic  ให้สมำชิกสำมำรถ download ได ้ 
    - ส่วนจ ำนวนของรำงวัล อัตรำค่ำสมนำคุณ  เห็นว่ำยังมีควำมเหมำะสมอยู่ 

สวัสดิการ 1. การอบรมให้ความรู้สมาชิกด้วยการลงทุน / 2. เพิ่มจ านวนทุนการศึกษา   
   - จ ำนวนทุนกำรศึกษำบุตร  เพิ่งปรับเพิ่มจ ำนวน จึงเห็นว่ำยังมีควำมเหมำะสม  
   - กำรอบรมให้ควำมรู้สมำชิกด้วยกำรลงทุน  สหกรณ์ฯ มีแผนจัดอบรมให้ควำมรู้ในเรื่องนี้อยู่แล้ว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
โครงกำรอบรมด้ำนวิชำกำร เรื่อง คริปโตเคอเรนซี 

การประชาสัมพันธ์ 1. ควรมีแบบสอบถามออนไลน์ด้วย / 2. อยากให้การโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ facebook / 3. ประเมินผ่าน QR CODE 
ดีกว่า / 4. เพิ่มข้อมูล + รูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น 
- ก ำหนดไว้ในแผนงำน และอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรศึกษำฯ  

เงินกู้ 
 

1. อยากให้ท าโครงการพักหนี้คล้ายกับ ธกส. โดยมีเง่ือนไขที่รัดกุมและรอบคอบ 
    - สหกรณ์ฯ จะต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ ท่ีก ำหนดให้ช ำระหน้ีเป็นรำยเดือน กำรพักหน้ีอำจขัดกับ
กฎระเบียบข้ำงต้น และกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ฯ และ ธกส. มีควำมแตกต่ำงกัน 
 
2. ควรให้บริการกู้เงินของสมาชิกสมทบ แบบสมาชิกสามัญ 
    - ตำมระเบียบฯ ประกำศฯ ของสหกรณ์ฯ ก ำหนดให้สมำชิกสมทบสำมำรถกู้เงินได้ไม่เกินเงินค่ำหุ้น และเงินฝำกรวมกัน 
และเป็นเงินกู้พิเศษหมุนเวียน หรือเงินกู้ฉุกเฉิน ประกอบกับ พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2562 (ฉบับล่ำสุด) ท่ีจะมีผลตั้งแต่  
19 พ.ค.62 ก ำหนดไม่ให้สหกรณ์ให้สิทธิสมำชิกสมทบกู้ยืมเงินเกินกว่ำเงินฝำกและหุ้นของตนเอง 
 
3. อยากให้มีระบบ / โปรแกรมที่ช่วยค านวณวงเงินกู้ / สิทธิในการกู้ให้สมาชิกสามารถตรวจสอบได้เองในเบื้องต้น 
    - สหกรณ์ฯ มีเงินกู้หลำยประเภท หลักเกณฑ์แตกต่ำงกัน สิทธิกำรกู้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลำยประกำร เช่น จ ำนวนเท่ำของ
เงินเดือน เงินได้คงเหลือสุทธิ เงินได้ท่ีไม่น ำมำค ำนวณ เป็นต้น หลักเกณฑ์กำรให้เงินกู้มีรำยละเอียดค่อนข้ำงมำก  
    - โปรแกรมค ำนวณ อำจจัดท ำได้ในภำพกว้ำง  แต่คงไม่สำมำรถก ำหนดรำยละเอียดได้ท้ังหมดตำมประเภทต่ำงๆ ของ
เงินกู้ทุกประเภท หำกสมำชิกค ำนวณแล้วไม่ตรงกับกำรค ำนวณของเจ้ำหน้ำท่ี จะมีผลกระทบหำกไม่ยอมรับผลกำรค ำนวณ  
 
4. ควรมีโครงการช่วยเหลือคนที่มีเงินเหลือต่อเดือนน้อย  เช่น ตั้งเป้าว่าสหกรณ์จะช่วยให้เขาลดหนี้ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์  
และหมดไปในที่สุด ปีละกี่คน เป็นต้น 
    - สหกรณ์ฯ ก ำหนดเป็นแผนงำนประจ ำปี โดยมีหลักกำรให้สมำชิกผู้กู้ช ำระหน้ีให้หมดเร็วขึ้น  
 
5. อยากให้มีโครงการพักหนี้ชั่วคราว  ช่วยฟื้นฟูสภาพคล่อง ให้กับสมาชิกที่มีความเดือดร้อน จ าเป็น 
    - สหกรณ์ฯ มีแนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่สมำชิกที่ได้รับควำมเดือดร้อนในเรื่องสภำพคล่อง โดยกำรให้สมำชิก    
ผ่อนผันกำรช ำระหน้ีได้ ครำวละ 6 งวด หรือปรับโครงสร้ำงหน้ี 

 


