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สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ชุดที่ 62 

ครั้งที่ 11/2565 
วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

*************************** 
คณะกรรมการดำเนินการ 15 คน 
กรรมการผู้มาประชุม 14 คน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายบัณฑิต  สาและ รองประธานกรรมการ ที่ 1 บัณฑิต  สาและ 

2. นายบัณฑิต  สติรักษ์ รองประธานกรรมการ ที่ 2 บัณฑิต  สติรักษ์ 

3. นายผดุงศักดิ์  ศูนย์คล้าย กรรมการและเหรัญญิก ผดุงศักดิ์  ศูนย์คล้าย 

4. นายไสว  ชินพงษ ์ กรรมการ ไสว  ชินพงษ์ 

5. นายวีระศักดิ์  เวทโอสถ กรรมการ วีระศักดิ์  เวทโอสถ 

6. นายมงคล  ชมติวัง กรรมการ มงคล  ชมติวัง 

7. นายจรัญ  เหล็มเจริญ กรรมการ จรัญ  เหล็มเจริญ 

8. นายชยพล  เพชรแก้ว กรรมการ ชยพล  เพชรแก้ว 

9. นายอุสมาน  สะมะแอ กรรมการ อุสมาน  สะมะแอ 

10. นายรอมือลี  หะมะ กรรมการ รอมือลี  หะมะ 

11. นายสะมะแอน  วรรณาการ กรรมการ สะมะแอน  วรรณาการ 

12. นายสุทิน  ปิยะรัตน์ กรรมการ นายสุทิน  ปิยะรัตน์ 

13. นายถวิล  ดาแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ถวิล  ดาแก้ว 

14. นายจิรเดช  กลิ่นขจร กรรมการและเลขานุการ จิรเดช  กลิ่นขจร 
 

กรรมการไม่มาประชุม 1 คน 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายสมยศ  เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ ติดภารกิจ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 16 คน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นางสาวโชติกา  วรรณวงศ์ รองผู้จัดการ โชติกา  วรรณวงศ์ 

2. นายเกรียงไกร  ศักระพันธุ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เกรียงไกร  ศักระพันธุ์ 
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ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

3. นายเชียวชาญ  โชติบัณฑ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย เชียวชาญ  โชติบัณฑ์ 

4. นางลดาวัลย์  สร้อยสังวาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการศึกษาธิการ
จังหวัดนราธิวาส 

ลดาวัลย์  สร้อยสังวาลย์  

5. นายนิติธร  ชาวสูนย์ รองผู้ อำนวยการ สำนักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส 

นิติธร  ชาวสูนย์ 

6. นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

นิตย์  พรหมประสิทธิ์ 

7. นายลาภวัต  บุญธรรม ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

ลาภวัต  บุญธรรม 

8. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 

สุภิญญา วงษ์นาม 

9. นายธานินทร์  คงนวล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ธานินทร์  คงนวล 

10. นางสาวศิรดา  หามะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จังหวัด
นราธิวาส 

ศิรดา  หามะ 

11. นางสาวฟาลีฮะห์  อัลดาวุฒิ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

ฟาลีฮะห์  อัลดาวุฒิ 

12. นายจิระพงศ์  ชูชื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ จิระพงศ์  ชูชื่น 

13. นายจรินทร์  พรหมดำ  ผู้ตรวจสอบกิจการ จรินทร์  พรหมดำ  

14 นางสาวรอฮานิง  มะแซสะอิ ผู้ตรวจสอบกจิการ รอฮานิง  มะแซสะอิ  

15. นายมนัส  เพชรรัตน์  ผู้ตรวจสอบกิจการ มนัส  เพชรรัตน์  

16. นายสมรัฐ  แกว้สังข์ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมรัฐ  แกว้สังข์ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเข้าประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับแล้ว นายบัณฑิต  สาและ    
รองประธานกรรมการ ที่ 1 เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นาย
สมยศ  เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ ติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่แทน และดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

1. ที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน ดังนี้ 
1. นายเกรียงไกร  ศักระพันธุ์ ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
2. นายเชียวชาญ  โชติบัณฑ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
3. นางลดาวัลย์  สร้อยสังวาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
4. นายนิติธร  ชาวสูนย์  รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     มัธยมศึกษานราธิวาส 
5. นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

     ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
6. นายลาภวัต  บุญธรรม ผู้อำนวยการ กลุ่มนิ เทศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
7. นางสุภิญญา วงษ์นาม  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
8. นายธานินทร์  คงนวล  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
9. นางสาวฟาลีฮะห์  อัลดาวุฒิ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

2. ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน ดังนี้ 
1. นางสาวโชติกา  วรรณวงศ์ รองผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
2. นายจิระพงศ ์ ชูชื่น  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
3. นายจรินทร์  พรหมดำ  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
4. นางสาวรอฮานิง  มะแซสะอิ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
5. นายมนัส  เพชรรัตน์  ผู้ตรวจสอบกจิการ 
6. นายสมรัฐ  แก้วสังข์  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
7. นางสาวศิรดา  หามะ  ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณจ์ังหวัดนราธิวาส 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  ประธานมอบให้เลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 62      
ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565          
  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 10/2565 
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565          
 
วาระท่ี 3  เรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่แล้ว 
 ในเดือนตุลาคม 2565 มีเรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่  10/2565                       
เมือ่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

    1. สมาชิกสังกัดหน่วยอำเภอบาเจาะ ผิดนัดชำระหนี้ครั้งที ่1 งวดเดือนสิงหาคม 2565  
    มีทุนเรือนหุ้น 438,150.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 1,372,807.11 บาท  
    รายการชำระเดือนสิงหาคม ดังนี้ หุ้น 1,450.00 บาท เงินกู้สามัญทั่วไป (เงินต้นรวมกับ

ดอกเบี้ย)  13,593.01 บาท เงินฝาก 500.00 บาท รวมเป็นเงิน 15,543.01 บาท 
   สหกรณฯ์ ไดท้ำหนังสือบอกกล่าวผู้กูแ้ละผู้ค้ำประกัน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 

   หมายเหตุ: เมือ่วันที่ 15 กันยายน 2565 ผู้กู้ไดช้ำระหนี้ส่วนที่ค้าง จำนวน 18,700.00 บาท 
    นางสาวโชติกา  วรรณวงศ์  ชี้แจงเพ่ิมเติม สืบเนื่องจากสมาชิกรายนี้ผิดนัดชำระหนี้งวด

ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งสหกรณ์ได้มีการติดตามทวงหนี้และสมาชิกได้นำเงินมาชำระส่วนที่ค้างชำระ
วันที ่15 กันยายน 2565 เรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันสมาชิกค้างชำระงวดเดอืนกันยายน 2565 ซึ่งได้นำเสนอใน
วาระสมาชิกผิดนัด 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ 4   เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
 4.1  เรื่องการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  51 การประชุมครั้งที่  5 เมื่อวันที่  21 
เมษายน 2554 มอบอำนาจให้ผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการแทนในเรื่องการพิจารณาอนุมัติให้สมาชิกโอนไป
ต่างจังหวัด ในเดือนตุลาคม 2565 มีสมาชิกทำเรื่องขอโอนย้ายไปตา่งจังหวัด จำนวน 1 ราย  
   มติที่ประชุม  รบัทราบ 
  
 4.2 เรื่องแจ้งผลการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
    ในเดือนตุลาคม 2565 มีสหกรณ์อ่ืนรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
และได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ราย 
  มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
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 4.3 เรื่องแถลงรายการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
   ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2565 ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
แก่สมาชิก จำนวน 44 ราย เป็นเงิน 1,921,500.00 บาท  
     มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.4 เรื่องแถลงรายการให้เงินกู้พิเศษเสริมสภาพคล่อง  
        ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2565 ผู้จดัการพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้พิเศษเสริมสภาพคล่อง 
แก่สมาชิก จำนวน 282 ราย เป็นเงิน 85,540,600.00 บาท  
     มติทีป่ระชุม  รบัทราบ 
 
 4.5 เรื่องรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 ด้ วยที่ ป ระชุ มคณ ะอนุ กรรมการบริห ารความ เสี่ ย ง เมื่ อวันที่  11  ตุ ลาคม  2565 
คณะอนุกรรมการไดพิ้จารณากำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนน เพ่ือนำไปวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังนี้ 
     มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

ความเสี่ยง  (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหน่วยงาน) หลักเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อนำไปวิเคราะห์ความเสี่ยง 

1. ด้านกลยุทธ์    

 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน

ของสหกรณ์ไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงในปัจจุบัน 

1) มีกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์อย่างชัดเจน และถูกนำไปใช้ 

2) มีการติดตามประเมิน ประเมินผลงาน และทบทวนแผนงาน

ประจำปีอย่างเป็นระบบ 

3) ก่อนออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือสวัสดิการต่างๆ ได้มีการ

กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน ต้นทุนและ

ผลตอบแทนทางการเงินของสหกรณ์ วิเคราะห์โครงสร้างอายุของ

สมาชิก อัตราการเสียชีวิต เป็นต้น 

4) มีการเตรียมสร้างบุคลากรทดแทน เพ่ือความต่อเนื่องในการ

ดำเนินธุรกิจ 

 2. แผนการแก้ไขปัญหาที่อาจกระทบต่อผลการ

ดำเนินงานของสหกรณ์ไม่เปน็ปัจจุบัน 

 3. ยุทธศาสตร์ไม่ครอบคลุมพันธกิจขององค์กร หรือ

การกำหนดยุทธศาสตร์ที่ ไม่สามารถทำให้ประสบ

ความสำเร็จได้จริง 

4. แผนดำเนินงานและการนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม 

หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อม

ภายนอก  
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ความเสี่ยง  (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหน่วยงาน) หลักเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อนำไปวิเคราะห์ความเสี่ยง 

2. ด้านสินเชื่อ   

 1. สมาชิกไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไว้กับ

สหกรณ ์

1) มีการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิก และถือ

ใช้อย่างเครง่ครัด 

2) สหกรณ์มีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน 

ทันเวลา และนำมาใช้ในการบริหารลูกหนี้ 

3) การให้เงินกู้อยู่บนฐานของความสามารถในการชำระหนี้ โดย

เกณฑ์ พิจารณาจากเงินได้รายเดือนตามที่คณะกรรมการ

ดำเนินการกำหนด 

4) ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ของสมาชิกเป็นไปตามคำแนะนำ

ของกรมส่งเสริมสหกรณ ์ 

5) สมาชิกมีรายได้ประจำคงเหลือเป็นไปตามคำแนะนำของกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ 

6) สหกรณ์มีกลไกในการประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดหัก

เงินให้กับสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7) สหกรณ์มีการบริหารลูกหนี้กับลูกหนี้ที่จัดชั้นต่ำกว่าคุณภาพ 

ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี  

 2. ความเสี่ยงที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญาของสหกรณ์ไม่

สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่ เกี่ยวข้องกับการให้

สินเชื่อ การลงทุน และการก่อภาระผูกพัน 

 3. มีเกณฑ์ที่แน่นอนสำหรับการวิเคราะห์เงินกู้ของ

สมาชิก เอกสารในการขอกู้การตรวจสอบเอกสาร 

ระเบยีบ ขอ้บังคับ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครดั 
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ความเสี่ยง  (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหน่วยงาน) หลักเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อนำไปวิเคราะห์ความเสี่ยง 

3. ด้านสภาพคล่อง    

  1. การที่ไม่สามารถชำระหนี้สินและภาระผูกพัน

เมื่อถึงกำหนด 

1) มีการจัดทำประมาณการเงินสดรับ – จ่าย รายปี รายเดือน 

ให้คณะกรรมการดำเนินการได้ทราบ 

2) มีแผนระดมเงินฝาก และหรือค่าหุ้น ที่ สอดคล้องกับ

แผนการลงทุนประจำปี 

3) สหกรณ์มีการจัดสรรเงินกู้ให้ได้ตามแผนการให้เงินกู้แก่

สมาชิกเป็นรายเดือน 

4) มีการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเงินฝาก/ทุน

เรือนหุ้น และพฤติกรรมการฝาก/การถอนเงินและการถือหุ้น/

การถอนหุ้นคืนของสมาชิกและสมาชิกสมทบ และนำไปใช้ใน

การบริหารจัดการสภาพคล่อง   

5) มีแผนในการจัดการสภาพคล่องในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ

วิกฤต เช่น มีการจัดทำรายการ และลำดับหลักทรัพย์ที่

เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วตามความคล่องตัว เพ่ือประโยชน์สูงสุด

ของสหกรณ์  มีแหล่งเงินที่สหกรณ์สามารถกู้ยืมมาเป็นทุน

หมุนเวียนได้อย่างเร่งด่วน มกีลยุทธ์ในการชะลอการถอนเงินฝาก 

 2. ขาดการเกบ็รวบรวมข้อมูลสถิติการร่วมทำธุรกิจ

ของสมาชิกที่ฝากและถอน รวมถึงข้อมูลการจ่าย

สินเชื่อเพ่ือเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์การเงิน 

 3. มีสภาพคล่องส่วนเกิน  

 4. การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ และเงินรับ

ฝากที่ไม่เหมาะสม 

ความเสี่ยง  (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหน่วยงาน) หลักเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อนำไปวิเคราะห์ความเสี่ยง 

4. ด้านการลงทุน  

 1. การกำหนดนโยบายการระดมเงินทุนภายในจาก

ทุนเรือนหุ้นเพ่ือการขยายตัวของเงินทุนระยะยาว

อย่างไม่เหมาะสม 

1) มีการกำหนดเป้าหมายเงินปันผลในระดับที่สอดคล้องกับ

ตลาดการเงิน 

2) มีการรายงานต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินเป็นประจำ

ทุกเดือน 

3) มีการฝากและลงทุนโดยเปรียบเทียบอันดับความน่าเชื่อถือ 

อัตราผลตอบแทน และอายุของตราสารของหลักทรัพย์ต่าง ๆ 

4) การนำเงินของสหกรณ์ไปฝากและ/หรือลงทุนได้คำนึงถึง

ความมั่นคง และความสามารถในการชำระคืนขององค์กรนั้น 
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ความเสี่ยง  (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหน่วยงาน) หลักเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อนำไปวิเคราะห์ความเสี่ยง 

6. ด้านชื่อเสียง   

 1. การขาดจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติของ

เจ้ าหน้ าที่  คณ ะกรรมการดำเนิ นการ และมี

กระบวนการทำงาน หรือแนวปฏิบัติที่ทำให้เกิดการ

ร้องเรียน 

1) วัฒนธรรมองค์กรเพ่ือการปกป้องชื่อเสียงของกิจการ 

2) มีการจัดทำจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติของเจ้าหน้าที่   

 

 

 2. กำหนดระเบียบ ช่องทาง และกระบวนการ

จัดการ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือความ

ต้องการของสมาชิก  

 
 
 

ความเสี่ยง  (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหน่วยงาน) หลักเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อนำไปวิเคราะห์ความเสี่ยง 

5. ด้านการปฏิบัต ิ  

 1. ขาดการกำกับดูแลที่ดี หรือขาดธรรมมาภิบาล

ในองค์ ก ร โดยมี ส า เหตุ ม าจากกระบวนการ

ปฏิบัติงานภายในบุคลากร ระบบงาน หรือระบบ

ปฏิบัติงาน(ซอฟต์แวร์) หรือเหตุการณ์จากปัจจัย

ภายนอก  

1) มีการจัดทำโครงสร้างองค์กรของฝ่ายจัดการ พร้อมระบุ

ตำแหน่งงานและงานทีม่อบหมายอยา่งครบถ้วน 

2) มีการจัดทำคูม่ือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

3) มีการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การมี

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงจน

เป็นวัฒนธรรมองค์กรการบริหารความเสี่ยง 

4) มีการจัดทำข้อมูลความเสียหายที่รวบรวมขึ้นจากที่เกิดขึ้นจริง

และรายงานให้คณะกรรมการดำเนินการ พิจารณาทุกเดือน 

5) มีการนำกิจกรรมควบคุมภายในมาปรับปรุงขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน หรือผังกระบวนการทำงาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน 

และมีกลไกในการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

6) ผลการประเมินคุณภาพการควบคุมภายในโดยกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์แจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาอย่างจริงจัง 

7) มีการจัดทำแผนสำรองระบบข้อมูล และข้อมูลสำรองเพ่ือ

ความปลอดภัย รองรับกรณีระบบงานขัดข้อง และแผนรองรับ

การดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง 

  2. บุ ค ล าก รมี ค ว าม รู้  ค ว าม เข้ า ใจ ใน เรื่ อ ง

กฎระเบียบยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน บุคลากร

ไม่มีความรูค้วามชำนาญในด้านกฎหมาย 

  3. การจัดสรรงบประมาณที่ ไม่เหมาะสม หรือมี

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามกำหนด 

 4. สมาชิกไม่ได้รับเอกสารสำคัญ ของสหกรณ์เช่น 

จดหมายทวง หนี้ จดหมายเชิญประชุมตา่งๆ เป็นต้น 

 5. การเก็บรายละเอียดการค้างชำระด้วยการนับ

มือ (ระบบโปรแกรมไม่สามารถ ตรวจสอบได้) 
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ความเสี่ยง  (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหน่วยงาน) หลักเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อนำไปวิเคราะห์ความเสี่ยง 

7. ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้าย 

 

 1. กฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กรที่ต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันตาม

กฎหมาย 

1) มีการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายการฟอกเงิน 

 
 4.6   เรื่องรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการลงทนุ 
 ด้ วยที่ ป ระชุ มคณ ะอนุ กรรมการบริห ารห ารลงทุ น  เมื่ อ วันที่  11  ตุ ล าคม  2565 
คณะอนุกรรมการได้วิเคราะห์สภาพคล่องและสภาวะทางการเงินของสหกรณ์  
 ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2565 งบแสดงฐานะการเงินสหกรณ์มีสินทรัพย์ 6,501,716,934.60 บาท 
มีหนี้สิน 2,701,661,601.91 บาท มีทุน 3,800,055,332.69 บาท  
 งบกำไรขาดทุนสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2565 มีรายได้ 271,592,889.01 บาท    
มีค่าใช้จ่าย 56,702,363.22 บาท มีกำไร 214,890,525.79 บาท 
  ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน เห็นสมควรให้นำเสนอข้อมูลการส่งหุ้นแต่ละ
เดือน และให้ปิดบัญชีธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ หาดใหญ่ ภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2565 และหาแนวทางเรื่อง
บริการเงินฝาก-เงินกู ้เพ่ือให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านการเงินแก่สหกรณ์สมาชิกในการรักษาสภาพ
คล่องและเป็นทุนหมุนเวียนให้กูย้ืมแก่สมาชิกสหกรณบ์ริการเงินกู้ รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและเป็นธรรม 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.7    เรื่องติดตามรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
   ไม่มี 
 
 4.8 เรื่องรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
    นายจรินทร์  พรหมดำ  สภาพแวดล้อมภายนอกมีความสะอาดและสวยงาม ได้รับความ
ชมเชยจากสมาชิก สภาพแวดล้อมภายในเจ้าหน้าที่มีความรู้ มีการประสานงานทำงานด้วยความกลมเกลียว
กลมกลืนกัน สามารถอธิบายและให้บริการสมาชิกได้อย่างดี รวมถึงให้ความกระจ่างในการบริการต่างๆได้อย่าง
เข้าใจ และจากการที่ได้เข้าตรวจสอบและตรวจสัญญาเงินกู้อย่างเข้มข้นตามคำแนะนำของท่านประธานนั้น 
พบว่าเอกสารสัญญาต่างๆ ถูกต้องไม่มีเหตุผิดปกติใดๆ แต่ก็ได้ขอให้มีการปรับเปลี่ยนการบันทึกวันเดือนปีใน
สัญญา กรณีเขียนด้วยลายมืออาจจะเกิดข้อผิดพลาดไม่ชัดเจนได้ จึงขอให้เขียนคำเต็มแทนตัวย่อ เช่น ก.ค. , 
ต.ค. อาจจะทำให้อ่านไม่ชัดเจนได้ ส่วนการตรวจสอบเอกสารอ่ืนๆ และระบบการปฏิบัติงานต่างๆ ก็ได้รับคำ
ชี้แจงขั้นตอนกระบวนการจากทั้งผู้จัดการและรองผู้จัดการ ซึ่งจะเป็นไปถึงความรัดกุมและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  
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 4.9 เรื่องสมาชิกย้ายหน่วย 
 ในเดือนตุลาคม 2565 มีสมาชิกย้ายหน่วย จำนวน 18 ราย  

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.10 เรื่องรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. 
   ในเดือนกันยายน 2565 มีรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ดังนี้ 
   แบบ ปปง. 1-01 การทำธุรกรรมเงินสดเกิน 2 ล้านบาท 
   มี 1 ราย 
   แบบ ปปง. 1-02 การทำธุรกรรมที่เก่ียวกับทรัพย์สินราคาประเมินเกิน 5 ล้านบาท 
   ไม่มี 
   แบบ ปปง. 1-03 การทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
   ไม่มี 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.11 เรื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แจ้งให้ทราบ 
   1. เรื่องนายทะเบียนได้รับทราบระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ. 2565 แล้ว 
และให้สหกรณ์พิจารณาทบทวนประเด็น เงินงวดชำระหนี้ ข้อ14 และข้อ30 สหกรณ์กำหนดจำนวนงวดการส่ง
ชำระหนี้เงินกู้สามัญของสมาชิกเป็นระยะเวลา เกินกว่า 120 งวด หากสหกรณ์ต้องการกำหนดงวดหนี้เงินกู้
สามัญเกิน 120 งวด ให้สหกรณ์วิเคราะห์โดยใช้แหล่งที่มาของทุนดำเนินงานเป็นเกณฑ์กำหนด หรือตาม
มาตรการผ่อนคลายวิธีที่ 1 ดังนี้ 
   กลุ่มที่ 1 ทุนดำเนินงานมาจากแหล่งทุนภายนอกสหกรณ์ มากกว่า 50% ให้ปฏิบัติตาม
คำแนะนำอย่างเคร่งครัด 
   กลุ่มที่ 2 ทุนดำเนินงานมาจากแหล่งทุนภายในสหกรณ ์มากกว่า 60 - 89% สามารถพิจารณา
ขยายงวดชำระหนี้เพ่ิมจากคำแนะนำที่กำหนดได้อีก ไม่เกิน 10% 
   กลุ่มที่ 3 ทุนดำเนินงานมาจากแหล่งทุนภายในสหกรณ์ มากกว่า 85% สามารถขยายงวด
ชำระหนี้เพ่ิมจากคำแนะนำที่กำหนดได้อีก ไม่เกิน 20% ดังนั้น สหกรณ์สามารถพิจารณาการกำหนดงวดชำระ
หนี้เงินกู้และหลักประกันให้เป็นไปตามคำแนะนำของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
    นางสาวศิรดา  มามะ ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ตามที่นายทะเบียนรับทราบการถือใช้ระเบียบและให้
คำแนะนำเกี่ยวกับงวดชำระหนี้ตามที่สหกรณ์ให้เงินกู้นั้น เป็นเพียงคำแนะนำจากกรมส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือมิให้
เกิดความเสี่ยงต่อสหกรณ์ ทั้งนี้ไม่ได้เป็นการบังคับแต่เพ่ือลดความเสี่ยง จึงขอให้สหกรณ์พิจารณาจากทุน
ดำเนินงานและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลัง อย่างไรก็ตาม การกำหนดระเบียบเป็นการดำเนินการให้อยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรรมการ แต่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก็แนะนำให้สหกรณ์วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยอ้างอิงจาก
แหล่งที่มาของทุนดำเนินงานกับความคล่องตัวและความสามารถของสหกรณ์ ประเด็นต่อมา คือ การแก้ไข
ระเบียบว่าด้วยหุ้น ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม นายทะเบียนได้รับทราบแล้ว แต่มีข้อบกพร่อง คือ ควรเขียนมติใน
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รายงานการประชุม ทั้งนี้ ได้มอบเอกสารคำแนะนำในการเขียนและรายงานการประชุมในการกำหนดถือใช้
ระเบียบที่ถูกต้องให้สหกรณ์ได้ถือปฏิบัติได้ ประเด็นต่อไปตามที่จังหวัดนราธิวาส ได้จัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์
จังหวัด ไม่ทราบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้วหรือไม่ และอีกประเด็น คือ     
กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดให้สหกรณ์กำหนดระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการทำงานและระเบียบว่าด้วยผู้จัดการ
และเจ้าหน้าที่นั้น ขอให้สหกรณ์ทบทวนและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขด้วย 
    นายบัณฑิต  สาและ  ประธานที่ประชุม รับทราบคำแนะนำของกรมส่งเสริม ประเด็นแรก 
เรื่องงวดการชำระหนี้  สหกรณ์ ได้พิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงความสามารถ           
และผลกระทบต่อสมาชิกด้วย ซึ่งอาจจะไม่เป็นไรตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมกำหนดไว้ แต่ไม่ได้ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อสหกรณ์ส่วนคำแนะนำอ่ืนๆ คณะกรรมการจะได้ศึกษาและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และสหกรณ์ได้เข้า
ร่วมสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดแล้ว แต่ไม่ได้เป็นแกนนำ อีกประเด็นคือ ปัจจุบันสหกรณ์มีการถือใช้ระเบียบว่า
ด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเก่ียวกับการทำงานไว้ในฉบับเดียวกัน ฃึ่งจะดำเนินการปรับแก้ตามคำแนะนำต่อไป 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.12 เรื่องท่ีปรึกษาสหกรณ์เสนอแนะ 
   นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์  ต่อเนื่องจากกรมส่งเสริม และข่าวคราวของสหกรณ์ที่มีมาเรื่อยๆ 
ก็เป็นที่น่าห่วงใยการดำเนินงานขององค์กรสหกรณ์ แต่ก็ยังมคีวามเชื่อมันในความโปร่งใสในการบริหารงานของ
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และขอให้บริหารงานด้วยความรอบคอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่นนี้ต่อไป  
   นายเกรียงไกร  ศักระพันธุ์  ฝากให้ผู้ตรวจสอบกิจการได้ตรวจสอบย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี 
โดยเฉพาะการสุ่มตรวจบุคคลที่เว้นว่างจากการทำธุรกรรมกับสหกรณ์เป็นเวลานาน โดยเฉพาะกลุ่มบำนาญ 
เพ่ือป้องกันความผิดพลาดหรือเสรมิประสิทธิภาพความโปร่งใสยิ่งขึ้น 
   นายบัณฑิต  สาและ  จากกรณีสถานการณ์นี้จุดอ่อนข้อบกพร่องคือการจ่ายเงินสด แต่ในส่วน
ของสหกรณ์นั้นจะจ่ายเป็นเงินสดให้ไม่เกิน 50,000 บาท และธุรกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการโอนเข้าบัญชี       
แต่อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ก็มิได้ประมาทในการดำเนินงาน ยังคงเน้นในเรื่องความโปร่งใส สุจริต และการ
ป้องกันความเสี่ยง หรือข้อผิดพลาดในการดำเนินงานทีอ่าจจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ 
 
 4.13 เรื่องสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 
   ในเดือนตุลาคม 2565 ประธานกรรมการอนุมัติให้สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ จำนวน 9 ราย ดงันี้ 

1 ต้องการรับเงินเดือนเต็ม จำนวน 5 คน 

2 มีเหตุผลส่วนตัว จำนวน 2 คน 

3 เปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน จำนวน 1 คน 

4 โอนย้ายราชการ จำนวน 1 คน 

   มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
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 4.14 เรื่องสมาชิกถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
   ไม่มี 
 
 4.15 เรื่องประมาณการรับจ่ายเงินสหกรณ์ในวันสิ้นเดือนตุลาคม 2565 

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565  ประมาณการว่าจะมีการรับ - จ่ายเงิน  จำนวน 99,344,343.95 บาท 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.16 เรื่องสมาชิกขอเปลีย่นแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554      
มอบอำนาจให้ผู้จดัการดำเนินการแทนในเรื่องพิจารณาให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ ในเดือน
ตุลาคม 2565 มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู ้จำนวน 25 ราย  
   มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 
 4.17 เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกเข้าโครงการประกันชีวิตกลุ่ม 
   ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด มีโครงการให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ประกันชีวิตกลุ่ม 
กับบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต และทางสหกรณ์ได้จัดทำประกันเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงกรมธรรม์มีผลตั้งแต่วันที่ 
29 เมษายน 2565 ถึง 28 เมษายน 2566 
   บัดนี้  ได้ตรวจสอบหลักฐานปรากฏว่า มีสมาชิกเข้าโครงการประกันชีวิตกลุ่ม จำนวน       
6,241 คน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.18 เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงนิคา่หุ้นรายเดือน       
   ในเดือนตุลาคม 2565 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 3 ราย  
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.19 เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงินงวดชำระหนี้       
   ในเดอืนตุลาคม 2565 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชำระหนี้ จำนวน 7 ราย  
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.20 เรื่องสมาชิกถึงแก่กรรม 
    ในเดือนตุลาคม 2565 มีสมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน 3 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

                       1. นางสาวนูร์ดียาเนาลี  ยูโซะ (19465) สังกัดหน่วยอำเภอสุไหงปาดี ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  4  
กันยายน 2565 เป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม  2554  ได้รับแจ้งจากทายาทมาติดต่อกับสหกรณ์ 

                       2. นายจรญู  เมืองฤกษ์  07045)  สังกัดหน่วยอำเภอสุไหงโก-ลก  ถึงแก่กรรมเม่ือวันที่  20 
กันยายน  2565 เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม  2526  ได้รับแจ้งจากทายาทมาติดต่อกับสหกรณ์ 

                       3. นางนงนุช   สุวรรณเรือง  (05602)  สังกัดหน่วยจังหวัด  ถึงแก่กรรมเมือ่วันที ่ 17 กันยายน  
2565 เป็นสมาชิกเมือ่วันที ่31 มีนาคม  2523  ได้รับแจ้งจากทายาทมาติดต่อกับสหกรณ์ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ  

 
 4.21 เรื่องการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก 

   ในเดอืนตุลาคม 2565 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน 4 ราย 
 มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 

4.22  เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกประจำเดือนกันยายน 2565 
  ในเดือนกันยายน 2565 มีสมาชิกยื่นกู้สามัญ จำนวน 146 ราย เป็นเงิน 182,239,000.00 บาท  
  เงินจัดสรร 

เงินจัดสรร 
จำนวน 
ผู้ขอกู้ 

จำนวนเงิน 
ขอกู้ 

หนี้ค้าง ซื้อหุ้นเพิ่ม 
ประกัน
สินเชื่อ 

จ่ายจริง 

53,990,000 146 182,239,000.00 124,975,317.20 4,338,900.00 63,438.33 52,861,344.47 

  คณะกรรมการเงินกู้ เมือ่วันที่ 20 กันยายน 2565 อนุมัติให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ จำนวน 146 
ราย เป็นเงิน 182,239,000.00 บาท 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.23  เรื่องสมาชิกขอกู้เงินเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน 
   ในเดือนกันยายน 2565 มีสมาชิกขอกู้เงินสามัญทั่วไป เพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน 

จำนวน 4 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. สมาชิกหน่วยอำเภอบาเจาะ มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไป จำนวน 2,400,000.00 บาท 

ทุนเรือนหุ้น 216,800.00 บาท 
ซื้อหุ้น 263,200.00 บาท 
หนี้เงนิกูส้ามัญ 959,773.82  บาท 
หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 45,917.64 บาท 
หนี้ภาระค้ำประกัน 245,934.13 บาท 
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หนี้เงนิกูพิ้เศษสู้วิกฤตโควิด-19 15,174.16 บาท 
หนี้เงินกู ้ชพค. 156,758.85 บาท 

ได้รับสุทธิ 713,241.40 บาท 

  มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 

  2. สมาชิกหน่วยอำเภอสุไหงปาดี มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไป จำนวน 2,700,000.00 
บาท และความประสงค์ขอกู้เงินพิเศษเสริมสภาพคล่อง จำนวน 180,000.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 
2,880,000.00 บาท 

ทุนเรือนหุ้น 595,010.00 บาท 
ซื้อหุ้น - บาท 
หนี้เงินกู้สามัญ 896,926.08  บาท 
หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 294,394.81 บาท 
หนี้เงินกู้พัฒนาฯ 1,655,885.50 บาท 

ได้รับสุทธิ 32,793.61 บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  3. สมาชิกหน่วยอำเภอรือเสาะ มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไป จำนวน 1,000,000.00 บาท 
ทุนเรือนหุ้น 9,350.00 บาท 
ซื้อหุ้น 190,650.00 บาท 
หนี้เงินกู ้กยศ. 191,319.59 บาท 

ได้รับสุทธิ 618,030.41 บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  4. สมาชิกหน่วยสังกัดจังหวัด มีความประสงค์ขอกู้เงนิสามัญทั่วไป จำนวน 1,000,000.00 บาท 
ทุนเรือนหุ้น 7,700.00 บาท 
ซื้อหุ้น 192,300.00 บาท 
หนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย (สินเชื่อ
อเนกประสงค์สำหรับข้าราชการ) 480,583.76 บาท 

ได้รับสุทธิ 327,116.24 บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.24  เรื่องสมาชิกขอกู้เงินสามัญเพื่อการรวมหนี้ 
   ในเดือนกันยายน 2565 มีสมาชิกขอกู้เงินสามัญเพ่ือการรวมหนี้ เพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงิน

อ่ืน จำนวน 3 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   1. สมาชิกสังกัดจังหวัด มีทุนเรือนหุ้น 509,300.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญ 2,319,504.97 
บาท มีหนี้เงินกู้พิเศษเสริมสภาพคล่อง 200,000.00 บาท  
  มีความประสงค์ขอกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้สถาบันการเงินอ่ืน จำนวน 3,150,000.00 บาท ดังนี้ 
    
 
 
 
    
 
 

 เงินได้รายเดือน 33,990.00 บาท ความสามารถในการชำระหนี้ (70%)  23,793.00  บาท ดังนี้ 
ค่าหุ้น 1,000.00 บาท 
เงินฝาก 100.00 บาท 
ค่าสมาคมฌาปนกิจ 210.00 บาท 
ภาษ ี 231.85 บาท 
กบข. 1,019.70 บาท 
ชำระหนี้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ (เงินต้นรวมดอกเบีย้เท่า)          22,600.00 บาท 

รวมรายจ่ายต่อเดือน            25,161.55 บาท 
  หมายเหตุ: สมาชิกรายนี้ เมื่อยื่นกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้แล้ว ยอดหักชำระรายเดือนเกิน 70% ของ
เงินได้รายเดือน สมาชิกได้ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ในการหักเงินชำระหนี้ โดยยินยอม
ให้สหกรณฯ์ หักเงินเดือนผ่านบัญชีในส่วนที่เกินเพ่ือชำระหนี้ 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  2. สมาชิกหน่วยอำเภอสังกัดจังหวัด มีทุนเรือนหุ้น 565,000.00 บาท มีหนี้ เงินกู้สามัญ 
2,170,207.00 บาท  
  มีความประสงค์ขอกูส้ามัญเพื่อการรวมหนี้สถาบันการเงินอ่ืน จำนวน 3,300,000.00 บาท ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

1.) เงินกูส้ามัญทั่วไป จำนวน 2,319,504.97   บาท 
2.) เงินกู้พิเศษเสริมสภาพคล่อง จำนวน 200,000.00   บาท 
3.) เงินกู้สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำนวน 571,338.00   บาท 
 รวมหนี้สุทธิ 3,090,842.97 บาท 

ได้รับสุทธิ 59,157.03 บาท 

1.) เงินกู้สามัญทั่วไป จำนวน 2,170,207.00 บาท 
2.) เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำนวน 983,002.53 บาท 
 รวมหนี้สุทธิ 3,153,209.53 บาท 

ไดร้บัสุทธิ 146,790.47 บาท 
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  เงินได้รายเดือน 40,221.00 บาท ความสามารถในการชำระหนี้ (70%) 28,154.00 บาท ดังนี้ 
ค่าหุ้น 1,000.00 บาท 
เงินฝาก 100.00 บาท 
ค่าสมาคมฌาปนกิจ 210.00 บาท 
ภาษี  392.53 บาท 
ชพค. 728.00 บาท 
ชพส. 391.00 บาท 
ชำระหนี้สามัญเพื่อการรวมหนี้ (เงินต้นรวมดอกเบีย้เท่า)          23,700.00 บาท 

รวมรายจ่ายต่อเดือน            26,521.53 บาท 
   มติทีป่ระชุม  รบัทราบ 
 
  3. นางนิลุบล  เสาวคนธ์ (07912) ข้าราชการบำนาญ หน่วยอำเภอตากใบ มีทุนเรือนหุ้น 
654,500.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญ 1,647,200.00 บาท 
  มีความประสงค์ขอกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้สถาบันการเงินอ่ืน จำนวน 3,000,000.00 บาท ดังนี้ 
 
 
 
   
  

  
  เงินได้รายเดือน 35,147.58 บาท ความสามารถในการชำระหนี้ (70%) 24,603.00 บาท ดังนี้ 

ค่าหุ้น 1,000.00 บาท 
เงินฝาก 100.00 บาท 
ค่าสมาคมฌาปนกิจ 210.00 บาท 
ภาษี  465.71 บาท 
ชพค. 728.00 บาท 
ชพส. 391.00 บาท 
ชำระหนี้สามัญเพื่อการรวมหนี้(เงินต้นรวมดอกเบี้ยเท่า)          21,500.00 บาท 

รวมรายจ่ายต่อเดือน            24,094.71 บาท 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 

1.) เงินกู้สามัญทั่วไป จำนวน 1,647,200.00 บาท 
2.) เงินกู้ฉุกเฉิน จำนวน 39,338.12 บาท 
3.) เงินกู้ธนาคารออมสิน จำนวน 1,070,882.58 บาท 
 รวมหนี้สุทธิ 2,757,420.70 บาท 

ได้รับสุทธิ 242,579.30 บาท 
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4.25  เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
   ในระหว่างวันที่  5 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 มีสมาชิกกู้ เงินสามัญเพ่ือ
การศึกษา จำนวน 12 ราย  เป็นเงินจำนวน 1,025,000.00 บาท 
   ในระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 มีสมาชิกกู้เงินพิเศษเพ่ือการ
อเนกประสงค์ จำนวน 3 ราย เป็นเงินจำนวน 403,000.00 บาท 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.26 เรื่องรายงานสมาชิกรับสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ปี 
  ในเดือนตุลาคม 2565 มีสมาชิกรับเงินสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ปี จำนวน 60 คน เป็น
เงิน 968,000.00 บาท  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.27 เรื่องรายงานสมาชิกรับสวัสดิการสมาชิกอาวุโส 
  ในเดือนตุลาคม 2565 มีสมาชิกรับเงินสวัสดิการสมาชิกอาวุโส จำนวน 155 คน เป็นเงิน    
111,000.00 บาท  
  มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 
 4.28 เรื่องรายการจ่ายเงินงบประมาณในรอบ 9  เดือน 
   รายการจ่ายเงินงบประมาณของสหกรณ์ตั้ งแต่ เดือนมกราคม – กันยายน 2565 ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  

ที ่ หมวดรายจ่าย 
ปี 2565 งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ จ่าย คงเหลือ 

1. งบบุคลากร 5,583,490.00 4,098,396.00 1,485,094.00   

2. งบดำเนินงาน 20,720,880.00 15,203,785.23 5,517,094.77   

3. งบลงทุน 312,480.00 264,487.13 47,992.87   

  รวมทั้งสิ้น 26,616,850.00 19,566,668.36 7,050,181.64   
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 4.29 เรื่องฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสหกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
   ผู้จัดการรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกดั ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เพ่ือที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี้ 

ฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

รายการ 1 ม.ค. 2565 (บาท) 30 ก.ย. 2565 (บาท) + เพ่ิม /- ลด (บาท รอ้ยละ 

สินทรัพย์ 6,193,777,747.54 6,508,793,526.20 + 315,015,778.66 + 5.09 
หนี้สิน 2,543,573,143.06 2,707,310,293.06 + 163,737,150.00 + 6.44 
ทุน 3,395,993,456.26 3,585,418,656.90 + 189,425,200.64 + 5.58 

ผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 เปรียบเทียบกบัปี 2564 

รายการ 30 ก.ย. 2564 (บาท) 30 ก.ย. 2565 (บาท) + เพ่ิม /- ลด (บาท ร้อยละ 

รายได ้ 264,102,902.06 271,590,332.68 + 7,487,430.62 + 2.84 
รายจ่าย 64,571,829.39 55,387,200.63 - 9,184,628.76 - 14.22 
กำไร 199,531,072.67 216,203,132.05 + 16,672,059.38 + 8.36 
หมายเหตุ  ในส่วนของทุนไม่ได้นำกำไรเข้าไปรวม 
 มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 
 4.30 เรื่องแจ้งผลการสอบกรมธรรม์ประกันสินเชื่อ 
  ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด เรื่อง สอบราคาซื้อกรมธรรม์ประกัน
สินเชื่อ ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 นั้น 
  มีผู้ขอรับเอกสารสอบราคา จำนวน 12 ราย และยื่นซองเสนอราคา 4 ราย นั้น คณะกรรมการ
เปิดซองและพิจารณาผล ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นซองเสนอราคาแล้วเห็นว่า บริษัท เอฟดับบลิวดี 
ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ค่าเบี้ยประกัน 420 บาท ต่อการคุ้มครอง 100,000.00 บาท 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.31  เรื่องเชิญใช้บริการเงินกู้ 
    ด้วยอรบ.นราธิวาสรักษ์บ้านเกิด จำกัด มีความประสงค์เปิดให้บริการเงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี วงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท ชำระคืนเป็นงวดรายเดือนโดยส่งเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 36 งวด โดยกำหนดให้งวดที่ 1 -35 ส่งชำระคืนเงินต้นงวดละ 1% ของวงเงินกู้ส่วนที่
เหลือชำระให้เสร็จสิ้นในงวดที่ 36 โดยสามารถกู้สัญญาอืน่มาหักลบได ้
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.32 เรื่องสมาชิกผ่านการทดสอบออนไลน์ 
 ในเดือนตุลาคม 2565 มีสมาชิกเข้าใหม่ทำแบบทดสอบออนไลน์ 14 คน และผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบ 14 คน 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.33  เรื่องกำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งต่อไปนี้   
  กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ในวันอังคารที่ 22 
พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครูนราธิวาส จำกดั 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ 
 
วาระท่ี 5  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 5.1 เรื่องรายงานกิจการสหกรณ์ 
   ณ วันที่  30 กันยายน 2565 สหกรณ์ มีสินทรัพย์  6 ,508,793,526.20 บาท มีหนี้ สิน 
2,707 ,310,293.06 บาท  มี ทุ น  3,502,284,972.69 บ าท  มี ราย ได้  271 ,590,332.68 บาท  ค่ าใช้ จ่ าย 
55,387,200.63 บาท กำไร 216,203,132.05 บาท 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองรายงานกิจการสหกรณป์ระจำเดือนตุลาคม 2565 ตามท่ีเสนอ 
 

 5.2 เรื่องแถลงรายการรับ – จ่ายเงินในรอบเดือน 
   รายการรับ -  จ่าย เงินสด  ระหว่างวันที ่ 1 – 30 กันยายน 2565 เป็นเงิน 42,308,656.84 บาท 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองการรับ-จ่ายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่                 
1 – 30 กันยายน 2565 
 

 5.3  เรื่องสมาชิกขอลดการส่งเงนิค่าหุ้นรายเดือน  
   ในเดือนตุลาคม 2565 มีสมาชิกขอลดการส่งเงินคา่หุ้นรายเดอืน จำนวน 24 ราย 
   มติที่ประชุม  อนุมัติให้สมาชิกลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 24 ราย ทั้งนี้  ให้
เปลี่ยนแปลงเงินคา่หุ้นรายเดือนใหมต้ั่งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป  
 

5.4 เรื่องสมาชิกของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 
  ในเดือนตุลาคม มีสมาชิกของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 1 ราย  
  1.  สมาชิกสังกัดจังหวัด มีความประสงค์ของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 

เป็นต้นไป 
      มีเงินทุนเรือนหุ้น 3,040,000.00 บาท ส่งมาแล้ว 231 งวด และไม่มีหนี้สหกรณ์ 

   มติที่ประชุม  อนุมัต ิ
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 5.5 เรื่องการรับสมาชิกสามัญเข้าใหม ่
     ในเดือนตุลาคม 2565 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 16 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ ์ 
     มติทีป่ระชุม  อนุมติัรับเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ ์จำนวน 16 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่าหุ้น
รายเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 

 

 5.6 เรื่องการรับสมาชิกโอนมาจากสหกรณ์อื่น 
     ในเดือนตุลาคม 2565 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 3 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ ์ 
     มติที่ประชุม  อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ จำนวน 3 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่าหุ้นราย
เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565  เป็นต้นไป 
 

5.7 เรื่องพิจารณาจ่ายเงินของสมาชิกถึงแก่กรรม 
  ในเดือนตุลาคม 2565  มีผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกถึงแก่กรรมขอรับเงินที่สมาชิกมีอยู่ใน
สหกรณ์ฯ จำนวน  1 ราย  
  มติทีป่ระชุม  อนุมัต ิ
 
 5.8 เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือนตุลาคม 2565 

ผู้จัดการแจ้งยอดจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือน ดังนี้ 
 สมาชิกยอดยกมา 7,340 คน 
 สมาชิกเข้าใหม่  (สมาชิกปกติ) 16 คน 
 สมาชิกเข้าใหม่  (กรณีพิเศษ)  คน 
 สมาชิกเข้าใหม่ (โอนมาจากต่างจังหวัด) 3 คน 
 สมาชิกเข้าใหม่ (สมาชิกสมทบ)  คน 
 สมาชิกลาออก 9 คน 
 สมาชิกโอนไปต่างจังหวัด 2 คน 
 ให้ออก  คน 
 สมาชิกถึงแก่กรรม 3 คน 
 คงเหลือ 7,345 คน 

 มติทีป่ระชุม  เห็นชอบตามเสนอ 
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 5.9  เรื่องสมาชิกผิดนัดชำระหนี้ 
  ในเดือนตุลาคม 2565 มีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้ จำนวน 1 ราย ดังต่อไปนี้ 
    1. สมาชิกสังกัดหน่วยอำเภอบาเจาะ ผิดนัดชำระหนี้ครั้งที ่1 งวดเดือนกันยายน 2565  
    มีทุนเรือนหุ้น 439,600.00 บาท มีหนี้เงินกูส้ามัญทั่วไป 1,365,245.12 บาท  
    รายการชำระเดือนกันยายน ดังนี้  หุ้น 1,450.00 บาท เงินกู้สามัญทั่วไป(เงินต้นรวมกับ

ดอกเบี้ย)  13,110.59 บาท เงินฝาก 500.00 บาท ค่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 210.00 บาท รวมเป็นเงิน 
15,270.59 บาท 

   สหกรณฯ์ ไดท้ำหนังสือบอกกล่าวผู้กูแ้ละผู้ค้ำประกัน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 
   นางสาวโชติกา  วรรณวงศ์  สืบเนื่องจากวาระการติดตามสมาชิกรายนี้ ได้ผิดนัดงวดเดือน
สิงหาคม 2565 และได้นำเงินมาชำระส่วนที่ค้างเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 และงวดเดือนกันยายน 2565 
สมาชิกมียอดค้างชำระ ซึ่งเมื่อรับชำระงวดก่อนแล้วการผิดนัดชำระหนี้จึงต้องนับเป็นครั้งที่ 1  
   ทั้งนี้ สมาชิกรายนี้ถูกให้ออกจากราชการและอยู่ระหว่างขออุทธรณ์ จึงขอชำระหนี้ด้วยตนเอง
ไปจนกว่าจะหาเงินส่วนต่างจากทุนเรือนหุ้นมาชำระหนี้ได้และจะลาออกต่อไป จากคำแนะนำของที่ปรึกษาทาง
กฎหมาย แม้ว่าสมาชิกได้ผิดนัดชำระหนี้มาก่อน หากสหกรณ์รับชำระหนี้เพียงบางส่วนก็ให้ถือว่ามีการชำระหนี้
นั้นแล้ว ดังนั้น การนับครั้งของการผิดนัดจะเริ่มนับ 1 ใหม่เสมอ ในการนี้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาหากสมาชิกนำ
เงินมาชำระส่วนที่ค้างจะให้สหกรณ์รับชำระหนี้ หรือไม ่ 
   นายไสว  ชินพงษ์  ตามข้อบังคับของสหกรณ์ เมื่อสมาชิกผิดนัดติดต่อกัน 3 ครั้ง ก็จะต้องให้
ออกจากการเป็นสมาชิก และดำเนินการตามระเบียบ จึงอยากทราบว่าที่ประชุมจะให้สมาชิกรายนี้รับชำระและ
นับใหม่ไปเรื่อยๆ 
   ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกรายนี้  ก็ มี
ความสามารถชำระได้อยู่ ดังนั้น การรับชำระหนี้หรือไม่ ให้สหกรณ์พิจารณาส่วนได้ส่วนเสีย หากว่ารับชำระไป
เรื่อยๆ แล้วไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ก็สามารถรับชำระได้ แต่ในการรับชำระควรรับชำระยอดที่ค้าง
ทั้งหมด ไม่ควรรับบางส่วน  
   นายเกรียงไกร  ศักระพันธุ์  ควรชี้แจงและกำชับกับสมาชิกให้ทราบว่าควรชำระหนี้ให้ตรง
เวลาของการชำระหนี้ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาทั้งแก่สหกรณ์และผู้ค้ำประกัน 

   มติที่ประชุม ทำหนังสือถึงผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ครั้งที่ 2 
 
 5.10  เรื่องพิจารณาสมาชิกขอกู้เงินสามัญเพื่อการรวมหนี้  
   ในเดือนตุลาคม 2565 มีสมาขิกยื่นความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพ่ือการรวมหนี้ จำนวน 1 
ราย ดังรายเอียดต่อไปนี้ 
   1. สมาชิกหน่วยจังหวัด มีทุนเรือนหุ้น 606,000.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามญั 1,982,650.96 บาท 
 มีความประสงค์ขอกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ชำระสถาบันการเงินอ่ืน จำนวน 3,150,000.00 บาท ดังนี้ 

1.) เงินกู้สามัญทั่วไป จำนวน 1,982,650.96 บาท 
2.) เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำนวน 879,345.95 บาท 
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 รวมหนี้สุทธิ 2,861,996.91 บาท 

 ได้รับสุทธิ 288,003.09 บาท 
 

 เงินได้รายเดือน 49,187.20 บาท ความสามารถในการชำระหนี้ (70%) 34,431.04 บาท ดังนี้ 
ค่าหุ้น 2,000.00 บาท 
เงินฝาก 500.00 บาท 
สมาคมฌาปนกิจ 210.00 บาท 
ชำระหนี้สามัญเพื่อการรวมหนี้ (เงินต้นรวมดอกเบี้ยเท่า) 22,600.00 บาท 
ชพค. 751.00 บาท 
ภาษ ี 753.78 บาท 

รวมจ่ายต่อเดือน 26,814.78 บาท 

   มติทีป่ระชุม อนุมัติ 
 
 5.11   เรื่องสมาชิกขอเขา้ร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ 
  ในเดือนตุลาคม 2565 มีสมาชิกยื่นความประสงค์ขอปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 1 ราย ดัง
รายละเอียดแนบ 
  1. ข้าราชการบำนาญ สมาชิกหน่วยอำเภอยี่งอ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ทำให้เงินเดือน
หัก ณ ที่จ่ายคงเหลือไม่พอจ่ายสหกรณ์ มีทุนเรือนหุ้น 492,200.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญ 1,311,000.00 บาท 
และมีหนี้เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน 124,589.45 บาท  
  มีความความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 1,435,600.00 บาท 
     มติทีป่ระชุม  อนุมัต ิ
 

 5.12 เรื่องขอรับเงินค่าหุ้นของสมาชิกถึงแก่กรรม 
   ในเดอืนตุลาคมทายาทได้ขอรับเงินค่าหุ้นของสมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

    1. ข้าราชการบำนาญ สังกัดหน่วยจังหวัด มีความประสงค์ขอรับเงินค่าหุ้นของสมาชิกถึงแก่
กรรมการหลังปิดบัญชีสิ้นปี 2565 เพ่ือรอรับเงินปันผล มีทุนเรือนหุ้น 438,000.00 บาท 
    จงึเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา 
    มติทีป่ระชุม  อนุมัต ิ
     2. ข้าราชการบำนาญ สังกัดหน่วยจังหวัด มีความประสงค์ขอรับเงินค่าหุ้นของสมาชิกถึงแก่
กรรมการหลังปิดบัญชีสิ้นปี 2565 เพ่ือรอรับเงินปันผล มีทุนเรือนหุ้น 186,180.00 บาท 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
    มติที่ประชุม  อนุมัต ิ
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 5.13  เรื่องสมาชิกขอผ่อนผันการชำระหนี้ 
    ในเดือนตุลาคม 2565 มีสมาชิกขอผ่อนผันการส่งเงินสหกรณ์ จำนวน 2 ราย ดังต่อไปนี้ 
   1. สมาชิกสังกัดหน่วยจังหวัด ขอผ่อนผันการส่งเงินสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 
ธันวาคม 2565 เป็นเวลา 3 เดือน เนื่องจากเกษียณอายุราชการ มีทนุเรือนหุ้น 263,010.00 บาท  
   มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 157,900.00 บาท  
   มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 13,013.43 บาท โดยใช้ทุนเรือนหุ้นคำ้ประกัน 
  มติที่ประชุม  อนุมัต ิ
  2. สมาชิกสังกัดหน่วยอำเภอโก-ลก ขอผ่อนผันการส่งเงินสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
- ธันวาคม 2565 เป็นเวลา 3 เดือน เนื่องจากเกษียณอายุราชการ มีทุนเรอืนหุ้น 387,860.00 บาท  
   มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 55,640.47 บาท โดยใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน 
   มติที่ประชุม  อนุมัต ิ
 

5.14  เรื่องพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565 
  การพัฒนาบุคลากรในองค์กรถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะสหกรณ์
เป็นองค์กรที่ประกอบด้วยกลุ่มคนขนาดใหญ่ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันภายใต้อุดมการณ์สหกรณ์ ซึ่ งการ
ดำเนินการต่างๆ ในองค์กรจะประสบความสำเร็จต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีความพร้อมที่จะได้รับ
การพัฒนาอยู่เสมอ สหกรณ์ฯ จึงจัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขึ้น เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมขวัญและกำลังใจ คือ การให้บริการสวัสดิการ การยกย่องเชิดชูเกียรติ ฯลฯ  
  ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565  มีมติคัดเลือก
บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565 ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1 นายอภิชาติ  ขาวสุริจันทร์ ประธานกรรมการดีเด่น 
2 นายมะนาเซร์  แมแล กรรมการดีเด่น 

3 นายสมรัฐ  แก้วสังข์ ผู้ตรวจสอบกิจการดีเด่น 
4 นายรุสลี  สือแม เจ้าหน้าที่ดีเด่น 

5 นายประจิน  เรืองฉิม ผู้แทนสมาชิกดีเด่น 

6 นายอภิลักษณ์  วาสนามงคล สมาชิกดีเดน่ (จังหวัด) 
7 นางวิภาวรรณ  เภาประดิษฐ์ สมาชิกดีเด่น (เมือง) 

8 นายอุสมาน  มานะ สมาชิกดีเดน่ (ยี่งอ) 

9 นายอิบรอเฮ็ม  วาเลาะ สมาชิกดีเด่น (บาเจาะ) 
10 นางสุรีย์รัตน์  ดือราแม สมาชิกดเีด่น (รือเสาะ) 

11 นายอดศิักดิ์  ชำนาญคง สมาชิกดีเด่น (ตากใบ) 
12 นายสว่าง  ชินพงษ ์ สมาชิกดเีด่น (สุไหงโกลก) 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
13 นายสัมพันธ์  เข็มทอง สมาชิกดีเด่น (สุไหงปาดี) 

14 นายศิรานนท์  ชูชาย สมาชิกดีเด่น (สุคิริน) 
15 นายรอสลัน  ตาเย๊ะ สมาชิกดีเด่น (แว้ง) 

16 นายมาหามะซายูตี  ลีกี สมาชิกดีเด่น (จะแนะ) 

17 นายมานิตย์  จันทร์ลอย สมาชิกดีเด่น (ศรีสาคร) 
18 นายมนูญ  พริกเล็ก สมาชิกดีเด่น (ระแงะ) 

19 นางสาววิณา  สามัญ สมาชิกดีเด่น (เจาะไอร้อง) 

20 นายไสว  ชินพงษ์ กรรมการที่มีคุณูปการ 
21 นายผดุงศักดิ์  ศูนย์คล้าย กรรมการที่มีคุณูปการ 

22 นายถวิล  ดาแก้ว กรรมการที่มีคุณูปการ 

23 นายบัณฑิต  สติรักษ์ กรรมการที่มคีุณูปการ 
24 นายชยพล  เพชรแก้ว กรรมการที่มีคุณูปการ 

25 นายสะมะแอน  วรรณาการ กรรมการที่มีคุณูปการ 
26 นายอุสมาน  สะมะแอ กรรมการที่มีคุณูปการ 

  มติที่ประชุม  อนุมัตติามเสนอ 
 

5.15  เรื่องกำหนดร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 
   ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด จะมีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ซึ่งและ
จะต้องนำเสนอแผนงาน/โครงการในปี 2566 ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญพิจารณา ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างแผนปฎิบัติการ จำนวน 22 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ดำเนินการ จำนวน 15 คน ฝ่ายจัดการ (1.) นางอารีย์  เพ็ชรพรหม 2.) นางสาวโชติกา วรรณวงศ์                   
3.) นางสาวกฤติมา  ไชยสุวรรณ 4.) นางฑิฆมัพร คงสวัสดิ์ 5.) นางฐมิตฐ์ญดา สง่าธนานันท์ 6.) นางสาววรัชยา 
สายชนะพันธ์ 7.) นางสาวฟาตอนะห์ สนิกอเด็ง) จำนวน 7 คน  
 

ที ่ ชือ่ - สกุล ที ่ ชื่อ - สกุล 
1 นายสมยศ  เสาวคนธ์ 12 นายสะมะแอน  วรรณาการ 

2 นายบัณฑิต  สาและ 13 นายสุทิน  ปิยะรัตน์ 

3 นายบัณฑติ  สติรักษ์ 14 นายถวิล  ดาแก้ว 
4 นายผดุงศักดิ์  ศูนย์คล้าย 15 นายจิรเดช  กลิ่นขจร 

5 นายไสว  ชินพงษ์ 16 นางอารีย์  เพ็ชรพรหม 
6 นายวีระศักดิ์  เวทโอสถ 17 นางสาวโชติกา  วรรณวงศ์ 
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ที ่ ชือ่ - สกุล ที ่ ชื่อ - สกุล 
7 นายมงคล  ชมติวัง 18 นางสาวกฤติมา  ไชยสุวรรณ 

8 นายจรัญ  เหล็มเจริญ 19 นางฑฆัิมพร คงสวัสดิ์ 
9 นายชยพล  เพชรแก้ว 20 นางฐมิตฐ์ญดา สง่าธนานันท์ 

10 นายอุสมาน  สะมะแอ 21 นางสาววรัชยา  สายชนะพันธ ์

11 นายรอมือลี  หะมะ 22 นางสาวฟาตอนะห์  สนิกอเด็ง 
 กำหนดการประชุมในระหว่างวันที่ 7 - 8 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จำกัด เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป 
      * ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างแผนปฎิบัติการ จำนวน 22 คน ๆ ละ 700  บาท 
จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 30,800  บาท ค่าพาหนะคณะอนุกรรมการยกร่างแผนปฎิบัติการจำนวน 22 คน       
คนละ 500 บาท จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 22,000 บาท  
 2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย 1.) กรรมการ จำนวน 15 คน     
2.) ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 2 คน  3.) ผู้ทรุงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน  4.) ผู้แทนสมาชิก จำนวน 15 คน       
5.) ฝ่ายจัดการ จำนวน 3 คน 
ที ่ ชื่อ - สกุล ที ่ ชื่อ - สกุล ที ่ ชือ่ – สกุล 

1 นายสมยศ  เสาวคนธ์ 14 นายถวิล  ดาแก้ว 27 นายมูฮัมมัดตัลมีซัม  อาบู 

2 นายบัณฑิต  สาและ 15 นายจิรเดช  กลิ่นขจร 28 นายรินทร์  คงชูดวง 
3 นายบัณฑติ  สติรักษ์ 16 นายจรินทร์  พรหมดำ 29 นายซากี  สะมะแอ 

4 นายผดุงศักดิ์  ศูนย์คล้าย 17 นางสาวรอฮานิง  มะแซสะอิ 30 นายนพ เนื้อน้อย 
5 นายไสว  ชินพงษ์ 18 นายสว่าง  ชินพงษ์ 31 นายชัยยุทธ  บาซอ 

6 นายวีระศักดิ์  เวทโอสถ 19 นายอภินันท์  เบญจมามาศ 32 นายอัซมาน  โต๊ะมิ๊ 

7 นายมงคล  ชมติวัง 20 นายมะนาเซร์  แมแล 33 นายเกรียงไกร  ศักระพันธุ์ 
8 นายจรัญ  เหล็มเจริญ 21 นายอดศิักดิ์  ชำนาญคง 34 นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี 

9 นายชยพล  เพชรแก้ว 22 นายเกตุ  เสาร์เพชร 35 นางอารีย์  เพ็ชรพรหม 

10 นายอสุมาน  สะมะแอ 23 นายมะยีดิง  จารง 36 นางสาวโชติกา  วรรณวงศ ์
11 นายรอมือลี  หะมะ 24 นายวิเชียร  สุวรรณศรี 37 นางสาววรัชยา  สายชนะพันธ ์

12 นายสะมะแอน  วรรณาการ 25 นายอมร  นาคปก  นางสาวฟาตอนะห์  สนิกอเด็ง 
13 นายสุทิน  ปิยะรัตน์ 26 นายซาการียา  เลาะนะ   

 กำหนดการประชุมในวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
 * ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการร่างแผนปฎิบัติการ จำนวน 37 คน ๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 
25,900 บาท ค่าพาหนะคณะอนุกรรมการร่างแผนปฎิบัติการ จำนวน 37 คนๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 18,500 บาท  
     มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ 
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5.16  เรื่องปฏิทินรับสมัครกรรมการ 
 ด้วยแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ได้กำหนดปฏิทินรับสมัครเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้ 
   กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  จำนวน 7  คน 
   - สังกัดจังหวัด 
   - หน่วยอำเภอเมือง 
   - หน่วยอำเภอตากใบ 
   - หน่วยอำเภอแว้ง 
   - หน่วยอำเภอสุไหงโก-ลก 
   - หน่วยอำเภอระแงะ 
   - หน่วยอำเภอเจาะไอร้อง 
 1.  กำหนดการรับสมัคร และเลือกตั้ง  
  - รับสมัครระหว่างวันที่ 4 - 6 มกราคม 2566 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด (เวลา 
09.00-16.00 น.) 
  - เลือกตั้งที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 
 2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  2.1 บุคคลผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการ มีลักษณะดังต่อไปนี้  
   (1) ต้องเป็นผู้แทนสมาชิก สำหรับผู้ที่สมัครเป็นกรรมการดำเนินการประจำหน่วยจะต้อง
เป็นผู้แทนสมาชิกในหน่วยที่ตนสังกัดอยู่เท่านั้น 
   (2) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์นี ้
   (3) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน
เฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามกำหนดในกฎ กพ. 

    (4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (5) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
   (6) ไม่เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้น
จากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
   (7) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริต
ต่อหน้าที ่
   (8) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   (9) ไม่ใช่สมาชิกซ่ึงผิดนัดการชำระหนี้ทุกชนิดไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสอง
ปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่ เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ โดยมิได้รับการผ่อนผันการชำระหนี้จาก
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คณะกรรมการดำเนินการ เว้นแต่คณะกรรมการดำเนินการจะได้วินิจฉัยว่าการผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการ
กระทำหรือเจตนาของสมาชิก 
   (10) ไม่เป็นผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี ้
   (11) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่กฎกระทรวงกำหนด 
 3. เอกสารการรับสมัคร 
  3.1 ใบสมัครพร้อมเงินค่าสมัคร ดังนี้ 
    - กรรมการดำเนินการ ค่าสมคัรเป็นเงิน 300 บาท 
  3.2 รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง (แต่งกายชุดขาว) ขนาด 3 x 5 นิ้ว  จำนวน  1 รูป  
  3.3 รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
  3.4 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรลูกจ้างประจำ หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่
ยังไม่หมดอายุ 
   3.5 กรณีท่ีสมัครตำแหน่งกรรมการ ต้องแนบหนังสือรับรองข้อมูลเครดิตบูโรในระยะเวลา 2 
ปีก่อนวันสมัคร 
   ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารให้ครบถ้วน ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีกำหนด 
 4. การประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง 
   กำหนดประกาศหมายเลขประจำตัวและรายชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 
2566 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
 5. กำหนดวัน เวลา การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด กำหนดวัน และประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการ      
ณ สถานที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 
   มติทีป่ระชุม อนุมัติตามเสนอ 
 

5.17  เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
     ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ใน
เดือนมกราคม 2566 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการใน
ประชุมใหญ่ ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้ง 
จำนวน 14  คน ดังต่อไปนี้ 

สังกัดหน่วย ชื่อ - สกุล 
จังหวัด นายสมพร  ดำหนูอินทร์ 

อำเภอเมือง   นายสมชาย  แก้วประจุ 

อำเภอระแงะ นายอสัรุดดินทร์  หะยีมูซอ 
อำเภอยี่งอ นายนริศ  นิมอ 

อำเภอบาเจาะ นายอาแว  ลีแมง 
อำเภอรือเสาะ นายฮาซัน  กาเซ็ง 
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สังกัดหน่วย ชื่อ - สกุล 
อำเภอศรีสาคร นายเอกราช  สมศักดิ์ 

อำเภอแว้ง นายอานูวา  มามะ 
อำเภอจะแนะ นายอะห์หมัดซานาดี  แวอารง 

อำเภอสุไหงปาดี นายสัมพันธ์ เข็มทอง 

อำเภอสุไหงโกลก นายหมัดยะมี  บิลแหละ 
อำเภอสุคิริน นายสมพงศ์  สุวรรณโณ 

อำเภอเจาะไอร้อง นายสมศักดิ์  ศรีอดุลย์พันธ์ 

อำเภอตากใบ ว่าที่ร.ท.สราวุธ  บุญเขตต ์
   ทั้งนี้ กำหนดการประชุมกรรมการการเลือกตั้งในวันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.   
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
 มติทีป่ระชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 
 5.18  เรื่องพิจารณาการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการดำรงชีพ  
 ตามท่ีประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 อนุมัติโครงการให้สินเชื่อแก่สมาชิก นั้น 
 เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. สหกรณ์ฯ กำหนดวงเงินกู้ให้กับสมาชิกในอัตราร้อยละ 4.5 แห่งค่าหุ้นของสมาชิกที่ชำระ
แล้ว ยอดสุดท้าย 7 ตุลาคม 2565 โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา ในรอบ 10 เดือน 
 2. สมาชิกสามารถกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที ่30 ธันวาคม 2565 
 3. สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี (ไม่คิดเฉลี่ยคืนให้) 
 4. สหกรณ์ฯ จะหักเงินปันผลชำระคืนภายในกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ประจำปี  
 5. สมาชิกที่ค้างชำระเงินต้น หรือดอกเบี้ย หรือสมาชิกโอนไปต่างจังหวัด หรือถูกอายัดเงินปัน
ผลไม่มีสิทธิ์กู้ เว้นแต่ผู้ที่ขอผ่อนผันการชำระเงินสหกรณ์ เนื่องด้วยเกษียณอายุราชการ และผู้ที่เข้าโครงการ
ปรับโครงสร้างหนี้และกู้เงินสามัญเพ่ือการรวมหนี้กับสหกรณ์ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

5.19  เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกแบบตราสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จำกัด 

 ตามที่สหกรณ์ฯ จัดประกวดออกแบบตราสหกรณ์ฯ โดยให้สมาชิกที่สนใจส่งผลงานเข้า
ประกวดระหว่างวันที่ 1 – 30 กนัยายน 2565 นั้น 

 ปรากฏว่ามีสมาชิกส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 6 ราย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการ ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 7 ตุลาคม 2565 มีมติเห็นสมควรแต่งตั้งคณะทำงาน เพ่ือพิจารณาคัดเลือก
และนำเสนอผลการคัดเลือกในการประชุมกรรมการดำเนินการประจำเดือนตุลาคม 2565 ประกอบด้วย 
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ในการนี้ คณะทำงานขอเสนอผลการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้  
นายอัซมาน  โต๊ะมิ๊  (15146) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโงสะโต หน่วยอำเภอระแงะ

ชนะเลิศการประกวดออกแบบตราของสหกรณ์ และมอบเงินรางวัลจำนวน 5,000.00 บาท 
 
   
 
 
 
 
  มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอและแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกแบบตราสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด โดยใหป้ฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. นายผดุงศักดิ์  ศูนย์คล้าย    ประธานกรรมการ 
2. นายจิรเดช  กลิ่นขจร กรรมการ 
3. นายสะมะแอน  วรรณาการ กรรมการ 
4. นายจรัญ  เหล็มเจริญ กรรมการ 
5. นางสาวโชติกา  วรรณวงศ ์ กรรมการ 

 
5.20  เรื่องพิจารณาการผ่อนผันการส่งเงินของพนักงานราชการ 
 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ได้รับแจ้งจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เรื่องการรอจ่ายเงินได้รายเดือนของพนักงานราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2565 จึงไม่
สามารถหักเงิน ณ ทีจ่่ายงวดประจำเดือนตุลาคม 2565 ให้แก่สหกรณ์ได้ 

 ในการนี้ สหกรณ์จะติดตามให้สมาชิกนำเงินมาชำระด้วยตนเอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติให้พนักงานราชการผ่อนผันการชำระหนี้ โดยอนุโลมให้ไม่ต้องดำเนินการเขียนคำร้องขอผ่อนผันการชำระ
หนี้ต่อสหกรณ ์

มติที่ประชุม  ให้สหกรณ์ฯ แจ้งให้สมาชิกทราบและนำเงินมาชำระ กรณีสมาชิกที่กู้เงินใน
เดือนกันยายน และเดือนตุลาคม 2565 ตามท่ีสมาชิกได้เขียนใบถอนบัญชีเงินฝากไว้เพ่ือชำระหนี้ มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ทั้งนี้ เห็นสมควรอนุมัติให้ผ่อนผันการชำระหนี้เป็นเวลา 3 เดือน เพ่ือไม่ให้
สมาชิกท่ีชำระไม่ทันภายในเดือนนี้ผิดนัดชำระหนี้ โดยอนุโลมให้ผ่อนผันโดยไม่ต้องเขียนคำร้อง 

1. นายผดุงศักดิ ์ ศูนย์คล้าย   
2. นายจิรเดช  กลิ่นขจร 
3. นายสะมะแอน  วรรณาการ 
4. นายจรัญ  เหล็มเจริญ 
5. นางสาวโชติกา  วรรณวงศ์ 
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วาระที ่ 6  เรื่องอ่ืนๆ 
  นายจิรเดช  กลิ่นขจร  ได้รับแจ้งจากสำนักงานสกสค. นราธิวาส โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ 
จังหวัดตรัง ได้มีโครงการบริการผ่าตัดต้อกระจก ข้าราชการเบิกจ่ายตรงได้จากกรมบัญชีกลาง ระยะเวลา
โครงการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 - เดือนกันยายน 2568 ประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีปัญหาทางสายตา สามารถขอ
รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสำนักงานสกสค. นราธิวาส 
  นายเกรียงไกร  ศักระพันธุ์  ประชาสัมพันธ์ สมาชิกที่มีปัญหาด้านสายตาตรวจคัดกรองโรคตาต้อ
กระจก วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ สำนักงานสกสค. นราธิวาส 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
เลิกประชุม 11.00 น. 
 
 
      ลงชื่อ    บัณฑิต  สาและ รองประธานกรรมการ  
       (นายบัณฑติ  สาและ)  
 
      ลงชื่อ    จิรเดช  กลิ่นขจร กรรมการและเลขานุการ 
       (นายจิรเดช  กลิ่นขจร) 


