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สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 
ครั้งที่ 4/2565 

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

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

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ 

1.นายสมยศ เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ สมยศ เสาวคนธ์ 

2.นายบัณฑิต สาและ รองประธานกรรมการ ที่ 1 บัณฑิต สาและ 

3.นายบัณฑิต สติรักษ์ รองประธานกรรมการ ที่ 2 บัณฑิต สติรักษ์ 

4.นายผดุงศักดิ์ ศูนย์คล้าย กรรมการและเหรัญญิก ผดุงศักดิ์ ศูนย์คล้าย 

5.นายไสว ชินพงษ์ กรรมการ ไสว ชินพงษ์ 

6.นายสุทิน  ปิยะรัตน์ กรรมการ สุทิน  ปิยะรัตน์ 

7.นายวีระศักดิ์  เวทโอสถ กรรมการ วีระศักดิ์  เวทโอสถ 

8.นายมงคล  ชมติวัง กรรมการ มงคล  ชมติวัง 

9.นายจรัญ เหล็มเจริญ กรรมการ จรัญ เหล็มเจริญ 

10.นายชยพล เพชรแก้ว กรรมการ ชยพล เพชรแก้ว 

11.นายอสุมาน สะมะแอ กรรมการ อุสมาน สะมะแอ 

12.นายรอมือลี หะมะ กรรมการ รอมือลี หะมะ 

13.นายสะมะแอน วรรณาการ กรรมการ สะมะแอน วรรณาการ 

14.นายถวิล ดาแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ถวิล ดาแก้ว 

15.นายจิรเดช กลิ่นขจร กรรมการและเลขานุการ จริเดช กลิ่นขจร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 18 คน 

ชือ่-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1.นางอารีย์ เพ็ชรพรหม ผู้จัดการ อารีย์ เพ็ชรพรหม 

2.นายเกรียงไกร ศักระพันธุ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เกรียงไกร ศักระพันธุ์ 

3.นายพงษ์เทพ ไหมใจดี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พงษ์เทพ ไหมใจดี 

4.นายเชี่ยวชาญ โชติบัณฑ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย เชี่ยวชาญ โชติบัณฑ์ 
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ชือ่-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

5.นางศิวัชญา ปลาลารัตน์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา 
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนัก
การศึกษาเทศบาลเมืองสุไหงโกลก 

ศิวัชญา ปลาลารัตน์ 

6.นายธานินทร์ คงนวล  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ธานินทร์ คงนวล  

7.นายสุธี บุญญะถิติ  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานราธิวาส 

สุธี บุญญะถิติ  

8.นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

นิตย์ พรหมประสิทธิ์ 

9.นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

สุพจน์ มณีรัตนโชติ 

10.นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 

ศุภชัย ศรีหาใต้ 

11.รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

รสสุคนธ์ แสงมณี 

12.ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ชาร์รีฟท์ สือนิ 

13.นายจรินทร์ พรหมดำ  ผู้ตรวจสอบกิจการ จรินทร์ พรหมดำ  

14.นายสมรัฐ แก้วสังข์ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมรัฐ แก้วสังข์ 

15.นางสาวรอฮานิง มะแซสะอิ ผู้ตรวจสอบกิจการ รอฮานิง มะแซสะอิ  

16.นายมนัส เพชรรัตน์  ผู้ตรวจสอบกิจการ มนัส เพชรรัตน์  

17.นายจิระพงศ์ ชูชื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ จิระพงศ์ ชูชื่น 

18.นางนฤมล  ดำน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

นฤมล  ดำน้อย 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเข้าประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับแล้ว นายสมยศ เสาวคนธ์ 
ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.ที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน ดังนี้ 
1.นายเกรียงไกร ศักระพันธุ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
2.นายพงษ์เทพ ไหมใจดี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
3.นายเชี่ยวชาญ โชติบัณฑ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
4.นางศิวัชญา ปลาลารัตน์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองสุไหงโกลก 
5.นายธานินทร์ คงนวล  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
6.นายสุธี บุญญะถิติ  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

นราธิวาส 
7.นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1 
8.นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 2 
9.นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 3 
10.รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
11.ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 

 

2.ผู้เขา้ร่วมประชุม จำนวน 7 คน ดังนี้ 
1.นางอารีย์ เพ็ชรพรหม ผู้จัดการ 
2.นายจรินทร์ พรหมดำ  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
3.นายสมรัฐ แก้วสังข์ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
4.นางสาวรอฮานิง มะแซสะอิ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
5.นายมนัส เพชรรัตน์  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
6.นายจิระพงศ์ ชูชื่น ผู้ตรวจสอบกจิการ 
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7.นางนฤมล  ดำน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ประธานมอบให้เลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  ชุดที่ 62 
ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565          
  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  ชุดที่ 62 ครั้งที่ 
3/2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 

 
วาระท่ี 3  เรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่แล้ว 
 ในเดือนเมษายน 2565 มี เรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  62 ครั้งที่  3                        
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
  1. สมาชิกหน่วยอำเภอแว้ง ไม่สามารถหักเงิน ณ ที่จ่ายได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่การเงินตัดยอดการ
หัก ณ ที่จ่าย 
  มีทุนเรือนหุ้น 346,650.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 446,250.00 บาท 
  มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 287,576.43 บาท 
  มีหนี้เงินกู้พิเศษวิกฤติโควิด 20,000.00 บาท 
  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ผู้ปกครองไดใ้ห้กรรมการหน่วยแว้งนำเงินมาชำระหนี้ส่วนที่ค้าง ทั้งนี้ 
สมาชิกไม่ได้ติดต่อสหกรณ ์
  ผู้จัดการ สมาชิกรายนี้ไม่หนี้ค้างชำระแล้ว แต่ในรอบเดือนเมษายน 2565 จะต้องให้ผู้ปกครองมา
ดำเนินการชำระภายในวันสิ้นเดือน 
  มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

  2. สมาชิกหน่วยอำเภอสุไหงโกลก  ไม่สามารถหักเงิน ณ ที่จ่ายได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่การเงินตัด
ยอดการหัก ณ ที่จ่าย 
  มีทุนเรือนหุ้น 411,500.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 1,273,170.00 บาท 
  มีหนี้ เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน 295,570.71 บาท และหนี้เงินกู้พิเศษวิกฤตโควิด 
20,000.00 บาท 
  รายการชำระเดือนมีนาคม หุ้น 1,650.00 บาท เงินกู้สามัญทั่วไป เงินต้น 6,670.00 บาท 
ดอกเบี้ย 6,934.90 บาท เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน (เงินต้นรวมกับดอกเบี้ย) 5,840.00 บาท 



 5 

ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษวิกฤตโควิด 90.90 บาท เงินฝาก 100.00 บาท สมาคมฌาปนกิจ 90.00 บาท รวมเป็น
เงิน 21,375.80 บาท 
  สหกรณ์ได้ทำหนังสือถึงผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ สมาชิก
ไม่ได้ติดต่อสหกรณ ์
  ในรอบเดือนมีนาคม 2565 สมาชิกยังไม่มาติดต่อเพ่ือขอชำระหนี้ ทำให้สมาชิกรายนี้ผิดนัดชำระ
หนี้เดือนมีนาคม 2565 สหกรณ์ได้ทำหนังสือแจ้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน พร้อมทั้งเสนอเข้าวาระเพ่ือให้ที่
ประชุมพิจารณาอีกครั้ง 
  มติที่ประชุม รบัทราบ 
 
วาระที่ 4   เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
 4.1 เรื่องการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 การประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2554 มอบอำนาจให้ผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการแทนในเรื่องการพิจารณาอนุมัติให้สมาชิกโอนไป
ต่างจังหวัด ในเดือนเมษายน 2565 มีสมาชิกทำเรื่องขอโอนย้ายไปต่างจังหวัด จำนวน 3 ราย  
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.2  เรื่องแจ้งผลการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
    ในเดือนเมษายน 2565 มีสหกรณ์อ่ืนรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด และได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ราย   
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.3 เรื่องแถลงรายการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
   ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2565 ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินแก่
สมาชิก จำนวน 335 ราย เป็นเงิน 58,806,000.00 บาท  
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.4 เรื่องติดตามรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 

   ไม่มี 
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 4.5 เรื่องรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
  ประธานในทีป่ระชุมได้มอบใหผู้้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
  นางสาวรอฮานิง มะแซสะอิ การดำเนินการทางด้านบัญชี การเงิน เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้อง 
 

4.6 เรื่องสมาชิกย้ายหน่วย 
 ในเดือนเมษายน 2565 มีสมาชิกย้ายหน่วย จำนวน 10 ราย  
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 4.7 เรื่องรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. 
   ในเดือนเมษายน 2565 มีรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ดังนี้ 
   แบบ ปปง. 1-01 การทำธุรกรรมเงินสดเกิน 2 ล้านบาท 
   มี 2 ราย 
   แบบ ปปง. 1-02 การทำธุรกรรมที่เก่ียวกับทรัพย์สินราคาประเมินเกิน 5 ล้านบาท 
   ไม่มี 
   แบบ ปปง. 1-03 การทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
   ไม่มี 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.8 เรื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แจ้งให้ทราบ 
  1.)  เรื่องจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
   ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติให้แก้ไข
เพ่ิมเติมข้อบังคับนั้น 
   บัดนี้ นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับรับจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ฯ แล้ว และไม่รับจด
ทะเบียนข้อบังคับ ดังนี้ 
   รับจดทะเบียน 
   ข้อ 11 การให้เงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่ 
    (1) สมาชิกของสหกรณ์ 
    (2) สหกรณ์อื่น  
   การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตาม
ข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์ 
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   ข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและวงเงินให้กู้ 
หลักประกันสำหรับเงินกู้ ลำดับแห่งการให้เงินกู้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การส่งเงินงวดชำระหนี้ การ
ควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้  การสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมด้าน
สินเชื่อหรือการให้เงินกู้ และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ ์
   การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนนั้น คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์                 
มี เงินทุน เหลือจากการให้ เงินกู้ แก่สมาชิกแล้ ว ตามระเบียบของสหกรณ์ ที่ ได้ รับความเห็นชอบจาก                   
นายทะเบียนสหกรณ์ 
   สมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอคำขอกู้ตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์ที่กำหนดไว้ 
   ข้อ 80.อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่
ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์กับทั้ง
ในทางอันจะทำให้เกิดความจำเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
   (1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์เพื่อเสนอ
ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   (2) จัดให้มีข้อกำหนดเก่ียวกับจริยธรรมของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ 
ที่ปรึกษาของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์ 
   (3) จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ โดยอย่าง
น้อยจะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อการลงทุน สภาพคล่อง และปฏิบัติการ รวมทั้งจัดให้มีการทบทวน
นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้ที่ประชุม
ใหญ่ทราบ 
   (4) กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้จัดการงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนิน
กิจการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
   (5) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ 
   (6) กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการรายงานเรื่องที่สำคัญของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการอย่าง
รวดเร็วและมีกระบวนการนำเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติตาม
อำนาจหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ 
   (7) กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อ่ืนและ
สถาบันการเงิน และการค้ำประกันเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ 
     (8) กำกับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดทำและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่ อ
แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของสหกรณ์ โดยต้องเปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
     (9) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์ 
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     (10) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุน
ของสหกรณ์ 
     (11) พิจารณาดำเนินการต่าง ๆ เก่ียวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
     (12) ค้ำประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืม โดยรับผิดชอบการค้ำประกันในฐานะส่วนตัว 
     (13) กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
     (14) กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบการเงินประจำปีและ
รายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 
     (15) เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
     (16) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือแผนปรับปรุงการดำเนินงาน
ของสหกรณ์ ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
     (17) เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากการ
เป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอ่ืน 
      (18) พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 
      (19) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการอ่ืน หรือคณะอนุกรรมการ 
หรือคณะทำงานเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ 
      (20) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ ง หรือจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ 
ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง 
      (21) พิจารณากำหนดตัวเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ 
      (22) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
      (23) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ ตลอดจน
กำหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร 
      (24) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และ
บรรดาอุปกรณ์ดำเนินงานของสหกรณ์ 
      (25) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการ
และสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ 
      (26) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
      (27) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่อง
ดูแลโดยทั่วไปเพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี 
      (28) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ 
หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 
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      (29) พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมใหญ่ของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอ่ืนซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่
ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนั้นกำหนดไว้ 
     (30) อำนาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎกระทรวงกำหนด 
  ข้อ 88/2 อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่
เก่ียวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1) ศึกษา วิ เคราะห์ และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่ อเสนอต่อ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา โดยครอบคลุมถึง ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การ
ลงทุน สภาพคล่อง ปฏิบัติการและด้านอ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติ 
  (2) มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้อง ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ
ที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
  (3) ประเมิน ติดตาม กำกับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  (4) รายงานแผนดำเนินงานที่ควรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำคัญ
ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ 
  (5) กำกับดูแลเร่ืองธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
  (6) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการและต่อที่ประชุมใหญ่ทราบ
โดยแสดงรายละเอียดในรายงานประจำปี 
    (7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 
 ข้อ 88/4 อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการลงทุน ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนมี
อำนาจและหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่ งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
   (1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุนประจำปีให้
สอดคล้องกับนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเพื่อเสนอ
ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ  
   (2)พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจัดการการลงทุน  ภายใต้ขอบเขตที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
   (3) ประเมิน ติดตาม และกำกับดูแลผลประโยชน์จากการลงทุน และจัดให้มีการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม 
   (4) กำกับดูแลเร่ืองธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน 
   (5) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้ที่ประชุมใหญ่ทราบในรายงานประจำปี 
    (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 
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 ข้อ 106.อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการ
ดำเนินงาน ทั้งปวงของสหกรณ์ ทั้งด้านการปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และด้านปฏิบัติการ ในการดำเนิน
ธุรกิจตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้ง การประเมินผลการควบคุมภายในการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ และการตรวจสอบในเร่ืองต่าง ๆ ดังนี้  
     (1) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามแบบและรายการที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
     (2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ดำเนินการเพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 
     (3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ รวมทั้งคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
     (4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ วิเคราะห์
และประเมินความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไปอย่างเหมาะสมและ
คุ้มค่า   
     (5) ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ในการพิจารณาแก้ไข ข้อสังเกต
หรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 
หรือผู้สอบบัญชี 
   (6) กำหนดขอบเขตการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเฉพาะด้าน                      
ในเร่ืองดังต่อไปนี้ด้วย 
    (6.1) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้อง และได้ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ คำแนะนำ แนวปฏิบัติที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ตรวจสอบการจัดทำ
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินครบถ้วนและได้เปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งได้มี
การจัดส่งข้อมูลรายงานทางการเงินตามแบบและรายการที่กำหนดในกฎกระทรวง 
    (6.2) ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบการวางกล
ยุทธ์ด้านการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
เก่ียวกับการกำหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อความเสี่ยงด้าน
การลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เป็นต้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของ
สหกรณ์เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ 
     (6.3) ตรวจสอบการบริหารด้านสินเชื่อ ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับการให้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อที่วางไว้ 
สามารถประเมิน ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดใน
สัญญา ตรวจสอบการวางกลยุทธ์และระบบปฏิบัติการเป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
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ในกฎกระทรวง 
    (6.4) ตรวจสอบการบริหารด้านการลงทุน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับการกำหนดนโยบายด้านการลงทุน การลงทุนของสหกรณ์ต้องอยู่ภายใต้
นโยบายที่กำหนดและเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ และได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง 
   (6.5) ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องของสหกรณ์ การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
  กรณีพบการทุจริต การขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญใน
ระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง การฝ่าฝืนระเบียบคำสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์ คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องเปิดเผยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการและนำเสนอ ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และที่ประชุมใหญ่ 

   การตรวจสอบกิจการและการดำเนินงานของสหกรณ์ตามวรรคก่อนผู้ตรวจสอบกิจการต้อง
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนดด้วย 
 

ไม่รับจดทะเบียน เหตุผลทีไ่ม่รับจดทะเบียน 
ข้อ 74. คณะกรรมการดำเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการ
ดำเนินการประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่ งคนและ
กรรมการดำเนินการอีกสิบสี่คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก
สมาชิก โดยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิด้าน
การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือผ่าน
การฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอ่ืนตามที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด แบ่งออกเป็น 
14 หน่วย และให้มีกรรมการหน่วยละ 1 คน ตามลำดับดังนี้    
  1) หน่วยจังหวัด   
  2) หน่วยอำเภอเมือง  
  3) หน่วยอำเภอระแงะ   
  4) หน่วยอำเภอสุคิริน   
  5) หน่วยอำเภอตากใบ   
  6) หน่วยอำเภอสุไหงโกลก   
  7) หน่วยอำเภอรือเสาะ  
  8) หน่วยอำเภอบาเจาะ 
  9) หน่วยอำเภอสุไหงปาดี   
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ไม่รับจดทะเบียน เหตุผลทีไ่ม่รับจดทะเบียน 
  10) หน่วยอำเภอเจาะไอร้อง   
  11) หน่วยอำเภอศรีสาคร   
  12) หน่วยอำเภอยี่งอ   
  13) หน่วยอำเภอแว้ง   
  14) หน่วยอำเภอจะแนะ  
  ทั้งนี้ ให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่แบบ
ลับ หรือแบบเปิดเผยก็ได้ 
  ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้น
ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน 
เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 
และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ณ  สำนักงานสหกรณ์ 
  ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำ
หน้าที่กรรมการดำเนินการ 

  (1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้
จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 
  (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ 
องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
  (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการ
หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือ
ผู้จัดการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
  (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจาก
ตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
  (5) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิก
สหกรณ์ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (6) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชำระหนี้ทุกชนิดไม่ว่าเงินต้น
หรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปี
ที่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ โดยมิได้รับการผ่อนผันการชำระ
หนี้จากคณะกรรมการดำเนินการ เว้นแต่คณะกรรมการ
ดำเนินการจะได้วินิจฉัยว่าการผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการ
กระทำหรอืเจตนาของสมาชิก 
 (7) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตน

 
 
 
 
 
เนื่องจากสหกรณ์ฯ กำหนดข้อความ “ทั้งนี้ให้มี
การลงคะแนนเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่แบบลับ
หรือเปิดเผยก็ได้” ซึ่ งสหกรณ์ต้องกำหนด
วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งให้ชัดเจนเพียง 1 วิธี 
เพื่อไม่ให้เกินข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในแต่
ละปี และข้อความในข้อ (6) (7) ขัดแย้งกัน 
และข้อ  (6 ) ขัดแย้ งกั บกฎกระทรวงการ
ดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออม
ทรัพย์และสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 
ข้อ 9 
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ไม่รับจดทะเบียน เหตุผลทีไ่ม่รับจดทะเบียน 
เป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปีทางบัญชีก่อนวันที่ได้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการหรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้น 
  (8) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 
 (9) ผู้ซึ่ งถูกสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกหรือรองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ฟ้องดำเนินคดีในทางแพ่งหรือทางอาญาในข้อ
กล่าวหาที่กระทำให้สหกรณ์เสียหาย หรือเคยต้องคำพิพากษา
ถึงที่สุดให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่สหกรณ์ในการกระทำที่ก่อให้เกิด
ความเสียหาย  
 (10) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มี
อำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงิน
ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้น
ระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้วหรือได้รับ
การยกเว้นจากหน่วยงานกำกับดูแล แล้วแต่กรณี 
 (11) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือ
การดำเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมายที่มีลักษณะเป็นการ
หลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน 
 (12) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
 (13) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อ่ืน เว้น
แต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกอยู่
ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง 
 (14) เป็นกรรมการของสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
ผู้จัดการสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี หรือเป็นผู้จัดการสหกรณ์ซึ่ง
พ้นจากตำแหน่งกรรมการของสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี แล้วแต่
กรณี 
 (15) ผิดนัดชำระเงนิต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบ
วันกับนิตบิุคคลที่เปน็สมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลา
สองปีก่อนวันทีไ่ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่ทำ
สัญญาจา้งเปน็ผู้จัดการหรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้น 
 (16) ลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่กฎกระทรวงกำหนด 
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ไม่รับจดทะเบียน เหตุผลทีไ่ม่รับจดทะเบียน 
ข้ อ  88/1  คณ ะอนุ ก รรมการบ ริห ารความ เสี่ ย ง  ให้
คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็น
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป 
โดยให้มีตำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคน
หนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ 
 คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการได้ 
 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในตำแหน่ง
ได้เท่ากับ กำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการซึ่งตั้ง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น 
 ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมกันตาม
คราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่าง
น้อยและให้ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
 ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
อนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบและพิจารณา 
 

เนื่ อ ง จ า ก ส ห ก ร ณ์ ก ำ ห น ด จ ำ น ว น
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน
ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ซึ่งต้องกำหนดเป็นจำนวนที่
แน่นอน เช่น 3 คน หรือ 5 คน ตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ว่าการรับจดทะเบียน
ข้อบังคับเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการการลงทุน 
พ.ศ.2564 

ข้อ 88/3 คณะอนุกรรมการการลงทุน ให้คณะกรรมการ
ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็นคณะอนุกรรมการ
การลงทุน จำนวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป และต้องไม่มีกรรมการ
ดำเนิ นที่ เป็ นคณ ะอนุก รรมการบริหารความเสี่ ย งเป็ น
อนุกรรมการด้วย โดยให้มีตำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง
และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ 
 คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการได้ 
 คณะอนุกรรมการการลงทุนให้อยู่ ในตำแหน่งได้
เท่ากับ กำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการซึ่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการการลงทุนนั้น 
 ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกันตามคราวทีม่ี

เ นื่ อ ง จ า ก ส ห ก ร ณ์ ก ำ ห น ด จ ำ น ว น
คณะอนุกรรมการการลงทุน จำนวนตั้งแต่ 3 
คนขึ้นไป ซึ่งต้องกำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอน 
เช่น  3 คน หรือ 5 คน ตามระเบี ยบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ว่าการรับจดทะเบียนข้อบังคับ
เกี่ยวกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะอนุกรรมการการลงทุน พ.ศ.2564 
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ไม่รับจดทะเบียน เหตุผลทีไ่ม่รับจดทะเบียน 
กิจธุระ หรือมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย
และให้ประธานอนุกรรมการการลงทุน หรือเลขานุการนัดเรียก
ประชุมได้ 
 ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ต้องมี
อนุ กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจำนวน
อนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการการลงทุน ให้
เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ
และพิจารณา 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
   ประธาน ในส่วนที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนนั้น ได้ชี้แจงเหตุผลมาตามรายละเอียด
ข้างต้นแล้ว จึงเห็นควรพิจารณาในส่วนของแก้ไขข้อบังคับในครั้งต่อไปตามที่นายทะเบียนแจ้ง 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  2.)  เรื่องแนวทางการป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ 
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ขอความร่วมมือสหกรณ์ดำเนินการตามแนวทางการ
ป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ เพ่ือเป็นการกำกับดูแลป้องกันมิให้สหกรณ์เกิดความเสียหาย เสื่ อมเสีย
ผลประโยชน์ และมีข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้ 
   1.ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอ่ืน ข้อบังคับ ระเบียบ ของ
สหกรณ์ คำสั่ง ระเบียบ หรือคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ ์
   2.ขอความร่วมมือสหกรณ์พิจารณากำหนดแผนงานงบประมาณ เพ่ือจัดจ้าง จัดทำ หรือ
ขอใช้ Application หรือระบบออนไลน์อ่ืน ที่ให้สมาชิกสามารถตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน ข้อมูลทุน
เรือนหุ้น เงินฝาก เงินกู้ หรือข้อมูลอื่นๆ เฉพาะของตนเองได้ 
   3.สหกรณ์ที่ได้ดำเนินการจัดให้มี Application หรือระบบออนไลน์อ่ืนแล้ว ต้องมีสมาชิก
ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
   4.หากพบข้อบกพร่องหรือมีการกระทำทุจริต กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ ที่ไม่
เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ จนเกิดความเสียหายให้ดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงทันที 
และพิจารณาดำเนินการกับผู้ที่ทำให้สหกรณ์/สมาชิก ได้รับความเสียหายเพ่ือให้มีการชดใช้ค่าเสียหายคืน
แก่สหกรณ/์สมาชิกและพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย ทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามสภาพความผิด 
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   ประธาน แนวทางนี้เป็นผลจากข่าวที่มีการฉ้อโกงในสหกรณ์ และส่วนมากจะเป็นการ
ทุจริตจากฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ จึงออกแนวทางเพ่ือป้องกันเหตุ 
   นายเชี่ยวชาญ โชติบัณฑ์ เรื่องของการฉ้อโกงนั้น เห็นควรดำเนินการป้องกัน แต่หากมีการ
ทุกจริตภายในจะตอ้งรีบดำเนินการตามกฎหมาย เนื่องจากคดีเช่นนี้จะมีอายุความสั้น 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.9 เรื่องท่ีปรึกษาสหกรณ์เสนอแนะ 
    ไม่มี 
 
 4.10 เรื่องสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 
   ในเดือนเมษายน 2565 ประธานกรรมการอนุมัติให้สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ จำนวน 
14 ราย จำแนกตามเหตุผลการลาออกได้ ดังนี้ 
   1.ต้องการรับเงินเดือนเต็ม   จำนวน 8 คน 
   2.ชำระหนี้    จำนวน 1 คน 
   3.เกษียณอายุราชการ   จำนวน 1 คน 
   4.มีความจำเป็นต้องใช้เงิน   จำนวน 1 คน 
   5.ย้ายต่างจังหวัด    จำนวน 3 คน 
   มติทีป่ระชุม รบัทราบ 
 
 4.11  เรื่องประมาณการรับจ่ายเงินสหกรณ์ในวันสิ้นเดือนเมษายน 2565 
  ในว ันที ่ 30  เมษายน  2565 ประมาณ การว ่าจะม ีการร ับ  – จ ่าย เง ิน  จำนวน                 
89,878,302.16 บาท  
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.12 เรื่องสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 
มอบอำนาจให้ผู้จัดการดำเนินการแทนในเรื่องพิจารณาให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญในเดือน
เมษายน 2565 มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ จำนวน 56 ราย  
   มติที่ประชุม รับทราบ 
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 4.13 เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกเข้าโครงการประกันชีวิตกลุ่ม 
   ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด มีโครงการให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ประกันชีวิต
กลุ่ม กับบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต และทางสหกรณ์ได้จัดทำประกันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรมธรรม์มีผล
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 ถึง 28 เมษายน 2565 
   บัดนี้ ได้ตรวจสอบหลักฐานปรากฏว่า ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 มีสมาชิกเข้าโครงการ
ประกันชีวิตกลุ่ม จำนวน 6,288 คน  
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.14 เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือน       
   ในเดือนเมษายน 2565 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 4 ราย 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.15 เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงินงวดชำระหนี้       
   ในเดือนเมษายน 2565 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชำระหนี้ จำนวน 2 ราย  
   มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 4.16 เรื่องสมาชิกถึงแก่กรรม 

    ในเดือนเมษายน 2565 มีสมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน 10 ราย  
   มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 4.17 เรื่องการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก 

   ในเดือนเมษายน 2565 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน 10 ราย  
   มติที่ประชุม รับทราบ 
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4.18   เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกประจำเดือนมีนาคม 2565 
  ในเดือนมีนาคม 2565 มีสมาชิกยื่นกู้สามัญ จำนวน 139 ราย เป็นเงิน 225,550,000.00

บาท ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 เงินจัดสรร 

เงินจัดสรร 
จำนวน 
ผู้ขอกู้ 

จำนวนเงิน 
ขอกู้ 

หนี้ค้าง ซือ้หุ้นเพิ่ม 
ประกัน
สินเชื่อ 

จ่ายจริง 

54,755,000 139 225,550,000.00 174,548,064.05 4,179,150.00 143,396.28 46,679,389.67 

  คณะกรรมการเงินกู้ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 อนุมัติให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ จำนวน 
139 ราย เป็นเงิน 225,550,000.00 บาท 
   มติที่ประชุม รับทราบ 

 
4.19 เรื่องสมาชิกขอเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ 

   ในเดือนมีนาคม 2565 มีสมาชิกยื่นความประสงค์ขอปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 2 ราย ดัง
รายละเอียดแนบ 
   1. ข้าราชการบำนาญเทศบาล สังกัดจังหวัด เนื่องจากเป็นผู้ที่มีภาระหนี้กับสหกรณ์เป็น
จำนวนมากจนไม่สามารถชำระหนี้ ได้ตามปกติ มีทุนเรือนหุ้น 590 ,000.00 บาท มีหนี้ เงินกู้สามัญ 
1,984,985.74 บาท  
   มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 1,975,000.00 บาท 

เงนิได้รายเดือน  22,910.40 บาท 
ค่าหุ้น 1,000.00 บาท 
เงินฝาก 100.00 บาท 
ค่าสมาคมฌาปนกิจ 120.00 บาท 
ชำระหนี้สามัญ (ต้น+ดอกเบี้ยเท่า)          13,000.00 บาท 

เงินเดือนคงเหลือสุทธิ            8,690.40 บาท 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
   2. ข้าราชการบำนาญเทศบาล สังกัดจังหวัด เป็นผู้ที่มีเงินได้รายเดือนหลังหักรายจ่ายอ่ืน
ตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดและเงินที่ต้องส่งต่อสหกรณ์ ณ ที่จ่ายแล้วคงเหลือไม่ถึงร้อยละ 30 
ของเงินได้รายเดือน มีทุนเรือนหุ้น 490,000.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 1,596,800.00 บาท  
   มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 1,775,000.00 บาท 

เงินได้รายเดือน  14,905.60 บาท 
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ค่าหุ้น 400.00 บาท 
เงินฝาก 100.00 บาท 
ค่าสมาคมฌาปนกิจ 120.00 บาท 
ชำระหนี้สามัญ (ต้น+ดอกเบี้ยเท่า)          11,500.00 บาท 

เงินเดือนคงเหลือสุทธิ            2,785.60 บาท 
    หมายเหตุ: สมาชิกรายนี้ ขอยื่นปรับโครงสร้างหนี้แล้วยังเกิน 70% ของเงินได้รายเดือน 
สมาชิกได้ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ในการหักเงินชำระหนี้ โดยยินยอมให้สหกรณ์หัก
เงนิบำนาญทั้งหมดเพ่ือชำระหนี้สหกรณ์ต่อไป 
   มติที่ประชุม รับทราบ 

 
4.20  เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิก 

   ในระหว่างวันที่  5 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2565 มีสมาชิกกู้เงินสามัญเพ่ือ
การศึกษา จำนวน 21 ราย  เป็นเงินจำนวน 1,810,000.00บาท 
   ในระหว่างวันที่  5 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2565มีสมาชิกกู้เงินพิเศษเพ่ือการ
อเนกประสงค์ จำนวน 7 ราย  เป็นเงินจำนวน 8,594,000.00 บาท 
   มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 4.21 เรื่องสมาชิกผ่านการทดสอบออนไลน์ 
  ในเดือนเมษายน 2565 มีสมาชิกเข้าใหม่ทำแบบทดสอบออนไลน์ 8 คน และผ่านเกณฑ์
การทดสอบ 7 คน  
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.22 เรื่องสมาชิกขอรับสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ปี 
  ในเดือนเมษายน 2565 มีสมาชิกขอรับสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ปี จำนวน 12 คน 
เป็นเงิน 190,000.00 บาท 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
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 4.23 เรื่องรายการจ่ายเงินงบประมาณในรอบ 3 เดือน 
  รายการจ่ายเงินงบประมาณของสหกรณ์ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2565 ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

ที่ หมวดรายจ่าย 
ปี 2565 งบประมาณ หมายเหตุ 

ตั้งไว้ จ่าย คงเหลือ  

 1 งบบุคลากร 5,583,490.00 1,373,910.00 4,209,580.00   

 2 งบดำเนนิงาน 20,720,880.00 4,781,879.88 15,939,000.12   

 3 งบลงทุน 312,480.00 82,794.00 229,686.00   

  รวมทั้งสิ้น 26,616,850.00 6,238,583.88 20,378,266.12   

   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
4.24 เรื่องฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสหกรณ์ไตรมาสที่ 1 

    ผู้จัดการรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เพ่ือที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี้ 

ฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
ไตรมาสที่ 1 ( 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 ) 

รายการ 1 ม.ค. 2565 (บาท) 31 มี.ค. 2565 (บาท) + เพิ่ม / - ลด (บาท) ร้อยละ 
สินทรัพย์ 6,193,777,747.54 6,283,106,207.29 89,328,459.75 + 1.44 
หนิ้สิน 2,543,573,143.06 2,705,015,563.91 161,442,420.85 + 6.35 
ทุน 3,395,993,456.26 3,502,284,972.69 106,291,516.43 + 3.13 

 
ผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

ไตรมาสที่ 1 เปรียบเทียบปี 2564 กับท่ี 2565 

รายการ 31 มี.ค. 2564 (บาท) 31 มี.ค. 2565 (บาท) + เพิ่ม / - ลด (บาท) ร้อยละ 
รายได้ 89,811,751.18 85,876,587.63 -       3,935,163.55 - 4.38 
รายจ่าย 14,214,376.00 10,070,916.94 -       4,143,459.06   - 29.15 
กำไร 75,597,375.18 75,805,670.69 208,295.51  + 0.28 

 

หมายเหตุ  ในส่วนของทุนไม่ได้นำกำไรเข้าไปรวม 
    ผู้จัดการ สินทรัพย์เพ่ิมขึ้นเนื่องจากเงินฝากธนาคารและลูกหนี้เงินให้กู้เพ่ิมขึ้น หนี้สิน
เพ่ิมข้ึนเนื่องจากเงินกู้ยืมตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินรับฝากจากสมาชิกเพ่ิมข้ึน ทุนเพ่ิมข้ึนเนื่องจากทุนเรือนหุ้น
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และทุนสำรองเพ่ิมขึ้น รายได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ผลจากการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ แต่กำไรโดยรวม
ยังคงสูงกว่าปีก่อน 
   มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 4.25 เรื่องกำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งต่อไปนี้ 

    กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ในวันศุกร์ที่ 
20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 
วาระท่ี 5  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 5.1 เรื่องรายงานกิจการสหกรณ์ 
  ณ วันที่  31 มีนาคม 2565 สหกรณ์มีสินทรัพย์  6 ,283,106,207.29 บาท มีหนี้สิน 
2,705 ,015,563.91 บาท มีทุน  3,502,284,972.69 บาท มีรายได้  85 ,876,587.63 บาท ค่าใช้จ่ าย 
10,070,916.94 บาท กำไร 75,805,670.69 บาท 
   มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานกิจการสหกรณ์ประจำเดือนเมษายน 2565 ตามที่
เสนอ 
 

5.2   เรื่องแถลงรายการรับ – จ่ายเงินในรอบเดือน 
  ราย ก ารรั บ  -  จ่ าย  เงิ น ส ด   ระห ว่ า งวั น ที่   1-31 มี น าค ม   2565 เป็ น เงิ น 
62,789,483.45 บาท 
   มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองการรับ-จ่ายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่                 
1-31 มีนาคม 2565 
 

  5.3  เรื่องสมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  
   ในเดือนเมษายน 2565 มีสมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 12 ราย  
   มติที่ประชุม อนุมัติให้สมาชิกลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 12 ราย ทั้งนี้ ให้
เปลี่ยนแปลงเงินคา่หุ้นรายเดือนใหมต่ั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป  
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5.4 เรื่องสมาชิกของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 
   ในเดือนเมษายน 2565 มีสมาชิกของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 1 ราย  
   1.  สมาชิกสังกัดอำเภอสุไหงโกลก มีความประสงค์ของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือน

พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 
       มีเงินทุนเรือนหุ้น 1,426,500.00 บาท ส่งมาแล้ว 264 งวด และไม่มีหนี้สหกรณ์ 

      มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

5.5 เรื่องการรับสมาชิกสามัญเข้าใหม่ 
     ในเดือนเมษายน 2565 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 13 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ดังรายละเอียด
แนบท้ายนี้ 
     มติทีป่ระชุม อนุมัตริบัเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ จำนวน 13 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่า
หุ้นรายเดือนตั้งแตเ่ดือนเมษายน 2565 เป็นต้นไป 
 

 5.6 เรื่องการรับสมาชิกสมทบเข้าใหม่ 
     ในเดือนเมษายน 2565 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ จำนวน 2 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ดังรายละเอียด
แนบท้ายนี้ 
     มติที่ประชุม อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่า
หุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือนเมษายน 2565  เป็นต้นไป 

 
5.7 เรื่องพิจารณาจ่ายเงินของสมาชิกถึงแก่กรรม 

  ในเดือนเมษายน 2565  มีผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกถึงแก่กรรมขอรับเงินที่สมาชิกมีอยู่ใน
สหกรณ์ฯ จำนวน  7 ราย  
  มติที่ประชุม อนุมัต ิ
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 5.8 เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือนเมษายน 2565 

 ผู้จัดการแจ้งยอดจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือน ดังนี ้  

  สมาชิกยอดยกมา     7,368 คน 

  สมาชิกเข้าใหม่  (สมาชิกปกติ)   13 คน 

  สมาชิกเข้าใหม่ (สมาชิกสมทบ)   2 คน 

  สมาชิกลาออก     14 คน 

  สมาชิกโอนไปต่างจังหวัด    2 คน 

  สมาชิกถึงแก่กรรม    10 คน 

    คงเหลือ    7,357 คน 

   มติทีป่ระชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 

 5.9  เรื่องสมาชิกผิดนัดชำระหนี้ 
    1.สมาชิกหน่วยอำเภอสุไหงโกลก ผิดนัดชำระหนี้ ครั้งที่ 1 งวดเดือนมีนาคม 2565  
    มีทุนเรือนหุ้น 411,500.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 1,273,170.00 บาท 
    มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน 295,570.71 บาท และหนี้เงินกู้พิเศษวิกฤตโควิด 
20,000.00 บาท 
   รายการชำระเดือนมีนาคม หุ้น 1,650.00 บาท เงินกู้สามัญทั่วไป เงินต้น 6,670.00 บาท 
ดอกเบี้ย 6,934.90 บาท เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน (เงินต้นรวมกับดอกเบี้ย) 5,840.00 บาท 
ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษวิกฤตโควิด 90.90 บาท เงินฝาก 100.00 บาท สมาคมฌาปนกิจ 90.00 บาท รวมเป็น
เงิน 21,375.80 บาท 

   หมายเหตุ: สหกรณ์ได้ทำหนังสือแจ้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ครั้งที่ 2 ไปเมื่อวันที่ 7 เมษายน 
2565 

   ประธาน ไม่ทราบว่าฝ่ายจัดการได้เก็บหลักฐานการส่งหนังสือถึงผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
หรือไม ่

   ผู้จัดการ ได้เก็บสำเนาหนังสือแจ้งผู้กู้และผู้ค้ำประกันเปน็ประจำแล้ว 
   นายเชี่ยวชาญ โชติบัณฑ์ ให้เก็บเอกสารไว้ เหตุผลที่สมาชิกรายนี้ไม่มาติดต่อชำระหนี้คือ

อะไร 
   ประธาน อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดโทษ และทางต้นสังกัดไม่จ่ายเงินเดือน 
   นายเชี่ยวชาญ โชติบัณฑ์ สหกรณ์ฯ จะต้องติดต่อผู้ค้ำประกันให้หาแนวทางต่อไป หรือ

หากไม่มีผู้กูห้รือผู้ค้ำประกันติดต่อมา สามารถดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้เลย 
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   นายไสว ชินพงษ์ อยากให้กรรมการหน่วยช่วยติดต่อไปยังผู้กู้และผู้ค้ำประกันด้วย เผื่อ
กรณีที่ไม่ได้รับหนังสือจากสหกรณ์ อีกทั้งสมาชิกรายนี้ยังไม่มีคำสั่งออกมา ต้นสังกัดจะยังไม่สามารถระงับ
การจ่ายเงินเดือนได ้อาจจะต้องติดต่อสอบถามไปยังต้นสังกัดด้วย 

   นายพงษ์เทพ ไหมใจดี เห็นควรดำเนินการตามขั้นตอนของสหกรณ์ต่อไปก่อน และแจ้งผู้
ค้ำประกนัในกรณีที่มีการสอบถามมายังสหกรณ์ เรื่องขั้นตอนดำเนินการของสหกรณ์ เพราะคาดว่าผู้กู้จะไม่
มาดำเนินการชำระหนี้ด้วยตนเอง จึงเห็นควรเชิญผู้ค้ำมาหารือ เพ่ือช่วยเหลือผู้ค้ำประกันตามขั้นตอนของ
สหกรณ ์

   มติที่ประชุม ทำหนังสือแจ้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน และเชิญผู้ค้ำประกันมาหารือ 
 
  5.10 เรื่องสมาชิกถูกปลดออกจากราชการ 

   ด้วยสมาชิกหน่วยอำเภอรือเสาะ ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส    
ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 มีมติลงโทษ ปลดออกจากราชการ เนื่องจากมีพฤติการณ์เป็น
การละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือโดยมี
พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอันเป็นความผิดวินัยร้ายแรง ตาม
มาตรา 87 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเตมิ 
   มีทุนเรือนหุ้น 488,700.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป 2,357,854.00 บาท  
   มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 48,527.36 บาท 
   ผู้จัดการ สมาชิกรายนี้จะไม่สามารถหัก ณ ที่จ่ายในรอบเดือนเมษายน 2565 ได ้
   นายไสว ชินพงษ์ กรณีอย่างสมาชิกรายนี้ เป็นผลหลังจากที่มีคำสั่งออกมาแล้ว จึงไม่
สามารถหักเงิน ณ ที่จ่ายได ้
   มติที่ประชุม ทำหนังสือแจ้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ครั้งที่ 1  

 
 5.11 เรื่องขอรับเงินค่าหุ้นของสมาชิกถึงแก่กรรม 

    ด้วยทายาทของสมาชิกสังกัดหน่วยอำเภอตากใบ มีความประสงค์ขอรับเงินค่าหุ้นของ
สมาชิกถึงแก่กรรมการหลังปิดบัญชีสิ้นปี 2565 เพ่ือรอรับเงินปันผล 
    ทุนเรือนหุ้น 484,500 บาท 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
    นายพงษ์เทพ ไหมใจดี เนื่องจากไม่ขัดต่อข้อบังคับของสหกรณ์ฯ จึงเห็นควรอนุมัติตามที่
สมาชิกร้องขอ 
    มติที่ประชุม อนุมัต ิ
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 5.12 เรื่องขอถอนเงินค้ำประกัน 
  ตามที่ห้ างหุ้นส่วนจำกัด ซอฟ ซีวิล คอนสตรัคชั่น โดยนายแวยูโซะ แวหามะ ได้นำ
หลักประกันสัญญาเป็นเงินสด ตามสำเนาใบเสร็จรับเงิน เล่มที่  010 เลขที่ 0479 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 
จำนวนเงิน 82,500 บาท มอบให้สหกรณ์ฯ เพ่ือเป็นหลักประกันสัญญาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สำนักงาน 
  ทาง หจก. ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จและขอคืนเงินค้ำประกันสัญญาตามเงื่อนไขที่ตกลงแล้ว จึง
ขอถอนเงินค้ำประกันดังกล่าวคืน 
  ผู้จัดการ จากการตรวจสอบ หจก. ได้ดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่บกพร่องเรียบร้อยแล้ว แต่
ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่ามีส่วนที่เพ่ิงรั่วหลังจากหมดสัญญาบริเวณหน้าจั่วทางขึ้นประตูหน้าของอาคาร
สำนักงาน ซึ่งไม่เคยอยู่ในรายการซ่อมแซม 
  นายไสว ชินพงษ์ หากส่วนนี้ไม่รวมอยู่ในสัญญา อาจจะขอความอนุเคราะห์ไปยังหจก. ช่วย
ซ่อมแซมจุดดังกล่าว แต่ไม่มีผลตอ่การถอนเงินค้ำประกัน 
  ประธาน ให้ฝ่ายจัดการประสานขอความอนุเคราะห์ทาง หจก. ซ่อมแซมเพ่ิมเติม และเห็นควร
อนุมัติให้ถอนเงนิค้ำประกัน 
  มติที่ประชุม อนุมัต ิ 
 

 5.13 เรื่องสมาชิกประสบภัยร้ายแรง 
  คณะกรรมการอำนวยการ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 กำหนดเกณฑ์ความช่วยเหลือ ดังนี้ 
   (1) ความเสียหายไม่เกิน 40,000 บาท   ให้ได้รับความช่วยเหลือ 2,000 บาท 
   (2) ความเสียหายเกินกว่า 40,000 – 60,000 บาท ให้ความช่วยเหลือ 3,000 บาท 
   (3) ความเสียหายเกินกว่า 60,000 บาท ขึ้นไป ให้ความช่วยเหลือ 4,000 บาท 
  ในเดือนเมษายน 2565 มีสมาชิกประสบภัยร้ายแรง จำนวน 2 ราย ดังต่อไปนี้ 
  1. สมาชิกหน่วยสุไหงโกลก ประสบเหตุอุทกภัย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเหตุ
ให้ทรพัย์สิน และอาคารบ้านเรือนเสียหาย 68,700.00 บาท  
   มติที่ประชุม อนุมัตใิห้ความช่วยเหลือ 4,000.00 บาท  
 
  2. สมาชิกหน่วยสุไหงโกลก ประสบเหตุอุทกภัย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเหตุ
ให้ทรัพย์สิน และอาคารบ้านเรือนเสียหาย 144,900.00 บาท  
   มติที่ประชุม อนุมัตใิห้ความช่วยเหลือ 4,000.00 บาท  
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 5.14 เรื่องพิจารณาการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานพัฒนาองค์กร 
        กลุ่มเป้าหมาย 60 คน ได้แก่ กรรมการ จำนวน 15 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 คน 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 5 คน ทีป่รึกษา 12 คน กรรมการที่พ้นวาระปี 2563 จำนวน 6 คน กรรมการที่พ้นวาระปี 
2564 จำนวน 3 คน ผู้แทนสมาชิก 14 คน 
     - ค่าพาหนะในการเดินทาง    เป็นเงิน 264,000 บาท 
     - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน  เป็นเงิน   30,000 บาท 
     - ค่าท่ีพัก จำนวน 30 หอ้งๆ ละ 1,200 บาท (3 คืน)  เป็นเงิน 108,000 บาท 
     - ค่าอาหารและค่ารับรอง (4 วัน)    เป็นเงิน  96,000 บาท 
   กำหนดจัดโครงการในช่วง 9 -12 มิถุนายน 2565 โดยจัดศึกษาดู งาน ณ จังหวัด            
สุราษฎร์ธานี 
    มติที่ประชุม อนุมัต ิ
 

 5.15 เรื่องขอลาออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
     ด้วย นางสาวปราณปรียา หรีรักษ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด มีความประสงค์ขอลาออกเนื่องจากได้รับการบรรจุ แต่งตั้งเป็นพนักงาน
การเงิน ระดับ 4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และขอสิ้นสุดการทำงานตั้งแต่วันที่ 29 
เมษายน 2565 
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
    มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

 5.16 เรื่องพิจารณาสรรหาบุคลากรทดแทน 
   เพ่ือให้การดำเนินการของสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรพิจารณาสรรหา
บคุลากรทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง จากบคุคลภายในสหกรณ์ 

 
    ระเบียบ  ข้อบังคับ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
   ระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2564 ข้อ 11. เมื่อ
สหกรณ์มีความจำเป็นต้องจ้างเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งคณะ
บุคคลขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย กรรมการดำเนินการ และผู้จัดการ จำนวนไม่เกินห้าคน เป็นคณะทำงาน
สรรหาบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง โดยมีผู้จัดการเป็นคณะทำงานและเลขานุการ เพ่ือคัดเลือก ห รือ
สอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ในการสรรหาเจ้าหน้าที่
ซึ่งกระทำได้ 2 วิธี คือ 
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   (1) สรรหาจากบุคคลภายในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด พิจารณาจากความรู้
ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ 
   ผู้จัดการ ปัจจุบันมีพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว 2 คน และจะนำผลการประเมินจาก
หัวหน้าฝ่าย รองผู้จัดการ และผู้จัดการ มาประกอบ 
   มติที่ประชุม อนุมัติให้ดำเนินการสรรหาบุคลากรทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังต่อไปนี้ 
   1.สรรหาบุคคลภายในสหกรณ์ฯ ซึ่งปฎิบัติหน้าที่ในสหกรณ์มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
   2.แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา จำนวน 3 คน 
    2.1) นายบัณฑิต สาและ  ประธานกรรมการ 
    2.2) นายจิรเดช กลิ่นขจร  กรรมการ 
    2.3) นางอารีย์ เพ็ชรพรหม  กรรมการและเลขานุการ 
   3.กำหนดการคัดเลือก วันที่ 25 เมษายน 2565 เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 
 
 5.17 เรื่องพิจารณาจัดจ้างบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว  
   สืบเนื่องจากจำเป็นต้องจัดจ้างบุคลากรจำนวน 1 อัตราในตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน
ชั่วคราว เป็นระยะเวลา 12 เดือน ปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังต่อไปนี้ 
  1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังต่อไปนี้ 
    (1) มีสัญชาติไทย 
    (2) เป็นผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดนราธิวาส ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเคยศึกษาในจังหวัด
นราธิวาส ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
    (3) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
    (4) ต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการการปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
    (5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่
สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ
แก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการกำหนด 
    (6) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
    (7) ไม่เป็นผู้ได้รับโทษจำกัดโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ที่กระทำโดยทุจริต 
    (8) ไม่ เป็นผู้ เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ ออกจากราชการ องค์การ หรือ
หน่วยงานของรัฐบาล หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
    (9) ไม่เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก
ตำแหน่งกรรมการ 
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    (10) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
    (11) ไม่เป็นผู้เคยออกจากสหกรณ์โดยได้กระทำผิดวินัย ซึ่งจะได้รับโทษไล่ออกหรือให้
ออกตามระเบียบว่าด้วยวินัยการสอบสวนและการลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
    (12) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (13) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
    (14) ไม่เป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ 
หรือความผิดอนัได้กระทำโดยประมาท 
  1.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
    (1) ผู้มีพ้ืนความรู้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเทียบเท่าได้ไม่ต่ำ
กว่าปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่ง ทาง เศรษฐศาตร์, บริหารธุรกิจ, วิทยาการจัดการ, บัญชี, คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ, รัฐศาสนศาสตร์ 
    (2) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office, โปรแกรม
สำเร็จรูป 
  1.3  อัตราค่าจ้างต่อเดือน 
    (1) เงินเดือน 12,000 บาท 
 2. การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างสหกรณ์ 
  2.1 โดยการสอบสัมภาษณ์ 
    โดยการพิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทำงาน ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้
เข้าสอบ เป็นต้น 
  2.2 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
    ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด เลขที่  50 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จั งหวัดนราธิวาส ตั้ งแต่วันที่                               
12 - 13 พฤษภาคม 2565 ในเวลาทำการ หรือสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์ 073-511-535 ต่อ                  
108 ,109 

2.3 ค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือก 
    ผู้สมัครคัดเลือกต้องชำระค่าธรรมเนียมจำนวน 200 บาท (ค่าธรรมเนียมนี้สหกรณ์ฯ จะ
ไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 
  2.4  หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร 
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    (1) หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาฉบับจริง และฉบับสำเนาคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 
1 ฉบับ (ฉบับจริงจะคนืเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว) 
    (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
    (3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
    (4) หนังสือรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่
เป็นโรคตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทำงาน 
    (5) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
    (6) เอกสารแนะนำตัวเอง (Resume) 
    (7) สำเนาใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 
  3.  กำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 
  4. การประกาศรายชื่อ และข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
   ประกาศผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 และขึ้นบัญชีสำรองไว้จนถึงวันที่ 30 
ธันวาคม 2565 
 
     ประเด็นที่เสนอ 
 
   เห็นควรให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งคณะบุคคลขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
กรรมการดำเนินการ และผู้จัดการ จำนวนไม่เกินห้าคน เป็นคณะทำงานสรรหาบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ โดยมี
ผู้จัดการเป็นคณะทำงานและเลขานุการ เพ่ือคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน โดยพิจารณาจาก
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
   มติที่ประชุม อนุมัติให้คัดเลือกพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราวตามเสนอ และแต่งตั้ง
คณะทำงานสรรหาบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
    1.นายสะมะแอน วรรณาการ  ประธานกรรมการ 
    2.นายผดุงศักดิ์ ศูนย์คล้าย  กรรมการ 
    3.นางอารีย์ เพ็ชรพรหม  กรรมการและเลขานุการ 
 
 5.18 เรื่องพิจารณาร่างแก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม                
(ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2565 
   ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 
ได้เสนอให้มีการพิจารณาเรื่องสิทธิในการค้ำประกันเงินกู้สามัญทั่วไปของสมาชิก เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้แก่
สมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ของสหกรณ์ได้มากขึ้น จึงเห็น
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ควรพิจารณาร่างแก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 
ตามท่ีเสนอ 
   มติที่ประชุม อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิกความในข้อ 13 ของระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิ ก แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)                  
พ.ศ. 2564 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทนและให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565  เป็นต้นไป 
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 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ข้อ 80(5) และ ข้อ 
110(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ได้
กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้
สามัญแก่สมาชิก แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565” 
 ข้อ  2. ระเบยีบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565  เป็นต้นไป 
 ข้อ  3. ให้ยกเลิกความในข้อ 13 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการให้
เงินกู้สามัญแก่สมาชิก แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 13. หลักประกันสำหรับเงินกู้สามัญทั่วไปนั้น ถ้าเงินกู้สามัญทั่วไปของสมาชิกผู้กู้มีจำนวน
เกินกว่าค่าหุ้น ซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ต้องมีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ 
หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรให้ค้ำประกันเงินกู้ ดังต่อไปนี้ 
  (1) วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 1 คน 
  (2) วงเงินกู้เกินกว่า 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 600,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 2 คน 
  (3) วงเงินกู้เกินกว่า 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 900,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 3 คน 
  (4) วงเงินกู้เกินกว่า 900,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,200,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน  4 คน 
  (5) วงเงินกู้เกินกว่า 1,200,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 5 คน  
  (6) วงเงินกู้เกินกว่า 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 6 คน  
  (6) วงเงินกู้เกินกว่า 1,800,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,100,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 7 คน  
  (8) วงเงินกู้เกินกว่า 2,100,000 บาท ขึ้นไป ให้มีผู้ค้ำประกัน 8 คน 
  เพ่ือความม่ันคงในการให้เงินกู้สามัญ คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้มีอำนาจ
วินิจฉัยเรียกให้มีผู้ค้ำประกันมากกว่าที่กำหนดได ้
  สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญทั่วไปสำหรับผู้กู้มากกว่าเก้ารายในเวลา
เดียวกันไม่ได้ และต้องเป็นการค้ำประกันเงินกู้สามัญท่ัวไปสำหรับพนักงานราชการอย่างน้อยหนึ่งราย 
  เมื่อผู้ค้ำประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดหรือมีเหตุที่คณะกรรมการ
ดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ำประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอ่ืน ซึ่ง
คณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทนคนเดิมให้เสร็จ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้กำหนด 

(ร่าง) ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยค์รูนราธิวาส จ ากดั            

ว่าดว้ยการใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิก แกไ้ขเพ่ิมเติม 

(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2565 
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  อนึ่ง ภายหลังทำหนังสือค้ำประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค้ำประกันได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ผู้กู้จะต้องจัด
ให้มีสมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเป็นผู้ค้ำประกันหนี้เงินกู้ใน
ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้โดยเร็วด้วย” 
 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2565 

 

  
                     (นายสมยศ เสาวคนธ์)           
                       ประธานกรรมการ 
            สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
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แบบ ท.ข. 3 
ข้อความและเหตุผลที่ขอแก้ไขเพิม่เติมระเบียบ 

แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 
สหกรณอ์อมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

 
ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 

ข้อ 13. หลักประกันสำหรับเงินกู้
สามัญทั่วไปนั้น ถ้าเงินกู้สามัญ
ทั่วไปของสมาชิกผู้กู้มีจำนวนเกิน
กว่าค่าหุ้น ซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์
ก็ต้องมีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรส
ข อ งผู้ กู้  ซึ่ ง ค ณ ะ ก ร รม ก า ร
ดำเนินการ หรือคณะกรรมการ
เงินกู้ เห็นสมควรให้ค้ำประกัน
เงินกู้ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ว ง เ งิ น กู้ ไ ม่ เ กิ น 
300,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 
1 คน 
  (2 ) ว ง เงิน กู้ เกิ น ก ว่ า 
3 00,000 บ า ท  แ ต่ ไ ม่ เ กิ น 
600,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 
2 คน 
  (3 ) ว ง เงิน กู้ เกิ น ก ว่ า 
6 00,000 บ า ท  แ ต่ ไ ม่ เ กิ น 
900,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 
3 คน 
  (4 ) ว งเงิ น กู้ เกิ น ก ว่ า 
9 00,000 บ า ท  แ ต่ ไ ม่ เ กิ น 
1,200,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน  
4 คน 
  (5 ) ว งเงิ น กู้ เกิ น ก ว่ า 
1 ,2 00,000 บ า ท  แ ต่ ไ ม่ เกิ น 

ข้อ 13. หลักประกันสำหรับเงินกู้
สามัญทั่วไปนั้น ถ้าเงินกู้สามัญ
ทั่วไปของสมาชิกผู้กู้มีจำนวนเกิน
กว่าค่าหุ้น ซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์
ก็ต้องมีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรส
ข อ งผู้ กู้  ซึ่ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดำเนินการ หรือคณะกรรมการ
เงินกู้ เห็นสมควรให้ค้ำประกัน
เงินกู้ ดังต่อไปนี ้
  (1) ว ง เ งิ น กู้ ไ ม่ เ กิ น 
300,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 
1 คน 
  (2 ) ว งเงิน กู้ เกิ น ก ว่ า 
3 00,000 บ า ท  แ ต่ ไ ม่ เ กิ น 
600,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 
2 คน 
  (3 ) ว งเงิน กู้ เกิ น ก ว่ า 
6 00,000 บ า ท  แ ต่ ไ ม่ เ กิ น 
900,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 
3 คน 
  (4 ) ว ง เงิ น กู้ เกิ น ก ว่ า 
9 00,000 บ า ท  แ ต่ ไ ม่ เ กิ น 
1,200,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน  
4 คน 
  (5 ) ว งเงิ น กู้ เกิ น ก ว่ า 
1 ,2 00,000 บ า ท  แ ต่ ไม่ เกิ น 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 

1,500,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 
5 คน  
  (6 ) ว งเงิ น กู้ เกิ น ก ว่ า 
1,500,000 บ า ท  แ ต่ ไ ม่ เ กิ น 
1,800,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 
6 คน  
  (6 ) ว งเงิ น กู้ เกิ น ก ว่ า 
1,800,000 บ า ท  แ ต่ ไ ม่ เ กิ น 
2,100,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 
7 คน  
  (8 ) ว ง เงิน กู้ เกิ น ก ว่ า 
2,100,000 บาท ขึ้นไป ให้มีผู้ค้ำ
ประกัน 8 คน 
  เพ่ือความมั่นคงในการ
ให้ เงินกู้สามัญ คณะกรรมการ
ดำเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกู้มีอำนาจวินิจฉัยเรียกให้มีผู้
ค้ำประกันมากกว่าที่กำหนดได้ 
  สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้
ค้ ำป ระกัน เงินกู้ ส ามัญ ทั่ ว ไป
สำหรับผู้กู้มากกว่าแปดรายใน
เวลาเดียวกันไม่ได้ 
  เมื่อผู้ค้ำประกันคนใด
ตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่า
เพ ร า ะ เห ตุ ใด ห รื อ มี เห ตุ ที่
คณะกรรมการดำเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่
สมควรที่จะเป็นผู้ค้ำประกันต่อไป 
ผู้ กู้ ต้ อ งจั ด ให้ สม าชิ ก อ่ืน  ซึ่ ง
คณะกรรมการดำเนินการ หรือ
คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร

1,500,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 
5 คน  
  (6 ) ว งเงิ น กู้ เกิ น ก ว่ า 
1,500,000 บ า ท  แ ต่ ไ ม่ เกิ น 
1,800,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 
6 คน  
  (6 ) ว งเงิ น กู้ เกิ น ก ว่ า 
1,800,000 บ า ท  แ ต่ ไ ม่ เกิ น 
2,100,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 
7 คน  
  (8 ) ว งเงิน กู้ เกิ น ก ว่ า 
2,100,000 บาท ขึ้นไป ให้มีผู้ค้ำ
ประกัน 8 คน 
  เพ่ือความมั่นคงในการ
ให้ เงินกู้สามัญ คณะกรรมการ
ดำเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกู้มีอำนาจวินิจฉัยเรียกให้มีผู้
ค้ำประกันมากกว่าที่กำหนดได ้
 สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำ
ประกันเงินกู้สามัญท่ัวไปสำหรับ
ผู้ กู้ มากกว่าเก้ ารายใน เวลา
เดียวกันไม่ได้ และต้องเป็นการ
ค้ำประกัน เงินกู้ สามัญทั่ วไป
สำหรับพนักงานราชการอย่าง
น้อยหนึ่งราย 
  เมื่อผู้ค้ำประกันคนใด
ตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่า
เพ ร า ะ เห ตุ ใด ห รื อ มี เห ตุ ที่
คณะกรรมการดำเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่
สมควรที่จะเป็นผู้ค้ำประกันต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้แก่สมาชิกที่
เป็ นข้าราชการ ลู กจ้ าง และ
พนักงานราชในการเข้าถึงแหล่ง
เงินกู้ของสหกรณ์ได้มากขึ้น 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 

เข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทนคนเดิม
ให้ เส ร็จภ าย ใน ระยะ เวลาที่
คณะกรรมการดำเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกู้กำหนด 
 อ นึ่ ง  ภ า ย ห ลั ง ท ำ
หนังสือค้ำประกันแล้ว ถ้าสมาชิก
ผู้ค้ำประกันได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ 
ผู้กู้จะต้องจัดให้มีสมาชิกอ่ืนซึ่ง
คณะกรรมการดำเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร
เป็นผู้ค้ำประกันหนี้เงินกู้ในส่วนที่
เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้โดยเร็วด้วย 

ผู้ กู้ ต้ อ งจั ด ให้ ส มาชิ ก อ่ืน  ซึ่ ง
คณะกรรมการดำเนินการ หรือ
คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร
เข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทนคนเดิม
ให้ เส ร็ จภ าย ใน ระยะ เวลาที่
คณะกรรมการดำเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกู้กำหนด 
 อ นึ่ ง  ภ า ย ห ลั ง ท ำ
หนังสือค้ำประกันแล้ว ถ้าสมาชิก
ผู้ค้ำประกันได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ 
ผู้กู้จะต้องจัดให้มีสมาชิกอ่ืนซึ่ ง
คณะกรรมการดำเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร
เป็นผู้ค้ำประกันหนี้เงินกู้ในส่วนที่
เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้โดยเร็วด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

 5.19 เรื่องประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 
   ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 ซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ตามข้อบังคับดังต่อไปนี้ 
กรรมการดำเนินการนอกเขตพ้ืนที่ จำนวน 8 ตำแหน่ง (อยู่ในตำแหน่งตามวาระ 2 ปี) และกรรมการ
ดำเนินการในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พื้นที ่2 จำนวน 1 ตำแหน่ง (แทนวาระของกรรมการดำเนินการคน
เดิม ซึ่งมีวาระเหลืออีก 1 ปี) นั้น 
   ยื่นใบรับสมัครระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2565 ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงาน ชสอ. 
เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
   มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง นายสมยศ เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ ลงรับสมัครเลือกตั้ง
กรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 
 
 5.20 เรื่องขอเชิญประชุมการจัดงานจตุสัมพันธ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 8 
   ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ได้กำหนดจัดงานสหกรณ์สัมพันธ์ชายแดนใต้ 
ครั้งที่ 8 นั้น เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ขอเรียนเชิญท่านเพ่ือเข้า
ร่วมประขุมหารือการจัดงาน ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมทวีโชค 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด 
  มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตัง้กรรมการเข้ารว่มประชุม 4 ท่าน ดังนี้ 
    1.นายบัณฑิต สาและ  รองประธานกรรมการที่ 1  
    2.นายสะมะแอน วรรณาการ กรรมการ 
    3.นายจรัญ เหล็มเจรญิ  กรรมการ 
    4.นายอุสมาน สะมะแอ  กรรมการ 
 
 5.21 เรื่องขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 
  ด้วยเขตพ้ืนที่สหกรณ์สมาชิกภาคใต้ (ข.ชสอ.ชต.) ได้กำหนดให้จัดประชุมใหญ่สามัญ 
ประจำปี 2564 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมฮอลิเดย์ อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ให้เบิกจ่ายจากสหกรณ์ต้นสังกัด และ
ขอให้ส่งใบแต่งตั้งผู้แทนภายในวันที่ 27 เมษายน 2565 
  มติที่ประชุม อนุมติแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์ 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ดังนี้ 
    1.นายสมยศ เสาวคนธ์  ประธานกรรมการ 
    2.นายชยพล เพชรแก้ว  กรรมการ 
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 5.22 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา 
  ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ) ได้กำหนดจัดโครงการ
สัมมนา เรื่อง “เจาะลึกความเสี่ยงและการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์” ระหว่างวันที่ 19-20 
พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ชสอ. ขอเรียนเชิญประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้ารับ
การสัมนนา สหกรณ์ละ 2 คน ฟรีโดยไม่คิดค่าลงทะเบียน 
  หมายเหตุ: ไม่รวมค่าที่พักและค่าพาหนะ 
  มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์เขา้ร่วมสัมมนา 2 ท่าน ดังนี้ 
    1.นายสมยศ เสาวคนธ์  ประธานกรรมการ 
    2.นายชยพล เพชรแก้ว  กรรมการ 
 
วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
 1.นางสาวรอฮานิง มะแซสะอิ ได้รับขอ้เสนอแนะจากสมาชิก 2 ประเด็น ดังนี้ 
  1.) เพ่ิ ม วงเงินกู้ จ าก  2 ,700,000 บาท  เป็ น  3,000,000 บาท  เพ่ื อให้ สม าชิ กที่ มี
ความสามารถในการชำระหนี้ สามารถกู้ได้เพ่ิมขึน้ 
  2.) ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง เพ่ือลดภาระการชำระหนี้ของสมาชิก 
 เพ่ือให้สอดคล้องการโครงการแก้ไขหนี้สินครูของกระทรวงศึกษาธิการ และมีสมาชิกบางส่วนได้
แจ้งรายชื่อไปยังกระทรวงฯ แล้ว 
 ประธาน 2 ประเด็นที่ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอมานั้น น่าจะยังไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงเร็วๆ
นี้ แต่ในส่วนการดำเนินการตามโครงการแก้ไขหนี้สินครูที่มีสมาชิกได้แจ้งต่อกระทรวงฯ และต้องการให้
สหกรณ์ช่วยเหลือ สหกรณ์ยังไม่ได้รับข้อมูล จึงไม่ทราบว่าจะช่วยเหลือได้อย่างไร มีโครงการที่อยากเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง คือ โครงการงดการชำระเงินต้นให้แก่สมาชิก ที่สหกรณ์เคยดำเนินการในช่วง
ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แรกๆ แต่จะต้องพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง และจากที่มี
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ ความว่าให้กำหนดเงินรับ
ฝากทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 3.50 ต่อปี นั้น คณะกรรมการจะต้องหารืออีกครั้ง เพราะหากมีการปรับลด
อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก จะต้องปรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้เช่นกัน 
 นายพงษ์เทพ ไหมใจดี ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีการทบทวนอัตราดอกเบี้ยทุกปี คาดว่าเป็นผล
มาจากส่วนนั้น 
 นายไสว ชินพงษ์ คาดว่าจะต้องรอรายชื่อจากต้นสังกัดอีกครั้ง 
 นายจรัญ เหล็มเจริญ ครั้งก่อนที่มีการประชุม ทางต้นสังกัดแจ้งเพียงจำนวนของบุคลากรทาง
การศึกษาที่แจ้งเข้าร่วมโครงการเท่านั้น 
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 ประธาน ตอนนี้จะมีเพียงเรื่องการรับหนี้สินจากสถาบันการเงินอ่ืนที่สหกรณ์ยังไม่ได้ดำเนินการ 
แต่การดำเนินการอ่ืนๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงการนั้น สหกรณ์ได้ดำเนินการแล้ว 
 มติทีป่ระชุม รบัทราบ 
 
 2.นายไสว ชินพงษ์ อยากให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตรวจสอบห้องประชุม ระบบสำหรับใช้ประชุม 
และการดำเนินการตามแผนให้เรียบร้อย เพ่ือป้องกันให้ไม่มีปัญหาทางด้านระบบหรืออินเตอร์เน็ตระหว่าง
การประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นๆ จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็น และได้รับข้อมูลที่ถูกต้องได้ อีกทั้ง 
การดำเนินการจัดโครงการตามแผนนั้น ให้ดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ จากที่ดูในรายงานงบยังมีงานพัสดุ
บางอย่างที่ยังไมจ่ัดซื้อ และโครงการบางโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ 
 ผู้จัดการ ในส่วนของงานพัสดุอยู่ระหว่างการดำเนินการ และมีบางรายการได้ดำเนินการแล้ว      
แต่จะอยู่ในงบเดือนเมษายน 2565 
 นายบัณฑิต สาและ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 นั้น ลดลง 
และมาตรการของทางภาครัฐได้คลายลงแล้ว จึงเสนอให้มีการประชุมแบบ on site เลยได้หรือไม ่
 นายชยพล เพชรแก้ว เห็นด้วยกับการจัดประชุมแบบ on site แต่การประชุม online สะดวก
สำหรับกรณทีีใ่ม่สะดวกเดินทางมาประชุมที่สำนักงาน 
 นายบัณฑิต สาและ อยากให้คณะกรรมการดำเนินพิจารณาถึงเหตุผลแรกที่มีการประชุมแบบ 
online เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค และตอนนี้การระบาดลดลงแล้ว จึงเสนอให้จัดประขุมแบบ on 
site 
 ประธาน เนื่องจากสถานการณ์ยังมีการระบาดอยู่บ้าง จึงเสนอให้คณะกรรมการและผู้ตรวจสอบ
กิจการจัดการประชุมแบบ on site ส่วนที่ปรึกษาและผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นๆ ยังสามารถเข้าร่วมประชุม
แบบออนไลน์ได ้
 มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 
เลิกประชุม 12.00 น. 
 
      ลงชื่อ   สมยศ  เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ 
       (นายสมยศ  เสาวคนธ์) 
 
      ลงชื่อ    จิรเดช  กลิ่นขจร กรรมการและเลขานุการ 
       (นายจิรเดช  กลิ่นขจร) 


