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สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ชุดที่ 62 

ครั้งที่ 6/2565 
วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. 

ผ่านระบบ Zoom 
*************************** 

คณะกรรมการดำเนินการ  15  คน 
กรรมการผู้มาประชุม  14  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. นายผดุงศักดิ ์ ศูนย์คล้าย กรรมการและเหรัญญิก ผดุงศักดิ์  ศูนย์คล้าย 

5. นายไสว  ชินพงษ ์ กรรมการ ไสว  ชินพงษ์ 

6. นายวีระศักดิ์  เวทโอสถ กรรมการ วีระศักดิ์  เวทโอสถ 

7. นายมงคล  ชมติวัง กรรมการ มงคล  ชมติวัง 

8. นายจรัญ  เหล็มเจริญ กรรมการ จรัญ  เหล็มเจริญ 

9. นายชยพล  เพชรแก้ว กรรมการ ชยพล  เพชรแก้ว 

10. นายอสุมาน  สะมะแอ กรรมการ อุสมาน  สะมะแอ 

11. นายรอมือลี  หะมะ กรรมการ รอมือลี  หะมะ 

12. นายสะมะแอน  วรรณาการ กรรมการ สะมะแอน  วรรณาการ 

13. นายถวิล  ดาแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ถวิล  ดาแก้ว 

14. นายจิรเดช  กลิ่นขจร กรรมการและเลขานุการ จิรเดช  กลิ่นขจร 
 

กรรมการทีไ่ม่มาประชุม 1 คน 
ชือ่-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายสุทิน  ปิยะรัตน์ กรรมการ ป่วย 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน 

ชือ่-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นางอารีย์  เพ็ชรพรหม ผู้จัดการ อารีย์  เพ็ชรพรหม 

2. นายเกรียงไกร  ศักระพันธุ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เกรยีงไกร  ศักระพันธุ์ 
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ชือ่-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

3. นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พงษ์เทพ  ไหมใจดี 

4. นายเชียวชาญ  โชติบัณฑ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย นายเชียวชาญ  โชติบัณฑ์ 

5. นายสุธี  บุญญะถิติ  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานราธิวาส 

สุธี  บุญญะถิติ  

6. รศ.ดร.รสสุคนธ์  แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

รสสุคนธ์  แสงมณี 

7. นายศุภชัย  ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 

ศุภชัย  ศรีหาใต้ 

8. นายจิระพงศ์  ชูชื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ จิระพงศ์  ชูชื่น 

9. นายจรินทร์  พรหมดำ  ผู้ตรวจสอบกิจการ จรินทร์  พรหมดำ  

10. นายสมรัฐ  แก้วสังข์ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมรัฐ  แก้วสังข์ 

11 นางสาวรอฮานิง  มะแซสะอิ ผู้ตรวจสอบกิจการ รอฮานิง  มะแซสะอิ  

12. นายมนัส  เพชรรัตน์  ผู้ตรวจสอบกิจการ มนัส  เพชรรัตน์  
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเข้าประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับแล้ว นายสมยศ   เสาวคนธ์ 
ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังตอ่ไปนี้ 
 
วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. ทีป่รึกษาเขา้ร่วมประชุม จำนวน 6 คน ดังนี้ 
1. นายเกรียงไกร  ศักระพันธุ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
2. นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี  ทีป่รึกษากิตติมศักดิ์ 
3. นายเชียวชาญ  โชติบัณฑ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
4. นายสุธี  บุญญะถิติ  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

     มัธยมศึกษานราธิวาส 
5. รศ.ดร.รสสุคนธ์  แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
6. นายศุภชัย  ศรีหาใต้  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
2. ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 คน ดังนี้ 

1. นางอารีย์  เพ็ชรพรหม  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกดั 
2. นายจิระพงศ ์ ชูชื่น  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
3. นายจรินทร์  พรหมดำ  ผู้ตรวจสอบกจิการ 
4. นายสมรัฐ  แก้วสังข์  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
5. นางสาวรอฮานิง  มะแซสะอิ ผู้ตรวจสอบกจิการ 
6. นายมนัส  เพชรรัตน์  ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  ประธานมอบให้เลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 
5/2565 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565          
   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 5/2565 
เมือ่วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 
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วาระท่ี 3  เรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่แล้ว 
  ใน เดือนมิถุนายน 2565 มี เรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  62 ครั้ งที่  5                        
เมื่อวันที ่20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

 1. สมาชิกหน่วยอำเภอรือเสาะ ผิดนัดชำระหนี้ ครั้งที่ 1 งวดเดือนเมษายน 2565  
   มีทุนเรือนหุ้น 488,700.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 2,357,854.00 บาท  
   มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 48,527.36 บาท  
   รายการชำระเดือนเมษายน หุ้น 1,450.00 บาท เงินกู้สามัญทั่วไป(เงินต้นรวมกับดอกเบี้ย) 

20,500.00 บาท เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (เงินต้นรวมกับดอกเบี้ย) 980.00 บาท เงินฝาก 100.00 บาท สมาคม
ฌาปนกิจ 210.00 บาท รวมเป็นเงิน 23,240.00 บาท 

  หมายเหตุ: ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สมาชิกนำเงินมาชำระหนี้ จำนวนเงิน 10,000 บาท ดังนี้  
    ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญท่ัวไป จำนวน 7,489.72 บาท 
     ดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน จำนวน 510.53 บาท 
      ประกันภัยกลุ่ม (อบ.2) จำนวน 1,490.00 บาท 
    สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จำนวน 510.00 บาท  
   สหกรณ์ได้ทำหนังสือแจ้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ครั้งที่ 2 ไปเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565  ผู้กู้ได้ติดต่อ

กลับมาและได้ชำระหนี้บางส่วน ส่วนผู้ค้ำประกันยังไม่ได้ติดต่อกลับทางสหกรณ์ 
   ประธาน เสนอให้สมาชิกลาออกจากสมาคมฌาปนกิจฯ เนื่องจากทางสมาคมไม่ได้บังคับ และเพ่ือ

ลดภาระหนี้ของสมาชิก 
   ผู้จดัการ แจง้ว่าในส่วนของสมาคมฯ สมาชิกยังมียอดค้างชำระด้วย และการลาออกก็ต้องให้สมาชิก

มาดำเนินการด้วยตนเอง 
   นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี เห็นชอบตามที่เสนอของประธานและขอความเห็นจากที่ปรึกษาทาง

กฎหมาย 
   ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ชี้แนะให้ยึดตามหนังสือสัญญาค้ำประกันผู้กู้ เมื่อสมาชิกผิดนัดชำระหนี้หนี้

ให้สหกรณ์ทำหนังสือส่งบอกกล่าวผู้กู้และผู้ค้ำประกันภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สมาชิกผิดนัดชำระหนี้ หาก
สหกรณ์ส่งหนังสือช้าก็ไม่สามารถทำการหักหนี้ได้หรือถ้าผู้กู้นำเงินมาชำระหนี้บางส่วน ทางสหกรณ์จึงแนะนำ
ว่าใหผู้้กูค้วรรับชำระเตม็จำนวนทีค่้าง หากผู้กูผ้ิดนัดชำระหนี้อีกทางสหกรณ์ต้องทำหนังสือส่งบอกกล่าวอีกทุกครั้ง 

  นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี ทางสหกรณ์ต้องปฏิบัติให้ชัดเจนและถูกต้อง 
  นายไสว  ชินพงษ์ หากผู้กูไ้ด้ชำระหนี้แล้ว และงวดถัดไปยังค้างหนี้อยู่ทางสหกรณ์ต้องทำหนังสือส่ง

บอกกล่าวอีกทุกครั้ง 
  ที่ปรึกษามางกฎหมาย ถูกต้องครับ เมื่อผู้กู้ผิดนัดต้องบอกกล่าวก่อน หากไม่บอกกล่าวก่อน

ล่วงหน้าทางสหกรณ์ต้องการจะดำเนินคดีไม่สามารถทำได้ครับ หลังจากทางสหกรณ์ได้ทำหนังสือส่งบอกกล่าว
แล้วและผู้กู้ไม่มาดำเนินการชำระหนี้ ทางสหกรณ์จะดำเนินคดีให้ถือสัญญาและระยะเวลาในสัญญาเป็นสำคัญ 
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แต่ถ้ามีการชำระหนี้หลังจากนี้และมีการผิดนัดชำระหนี้อีกก็จะเป็นรูปแบบเดิมคือต้องทำหนังสือส่งบอกกล่าวผู้
กูทุ้กครั้ง 

  นายไสว  ชินพงษ์ ฝ่ายจัดการเจรจากับผู้กู้ ให้ผู้กู้ชำระหนี้ให้หมดภายในคราวเดียว หากผู้กู้มีการ
ค้างจ่ายชำระหนี้ ทางสหกรณ์ต้องทำหนังสือส่งบอกกล่าวใหม่ทุกครั้ง ไม่อย่างนั้นจะมีปัญหาในเรื่องของการ
ฟ้องร้องตามมา  

  ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ถูกต้องตามที่นายไสว  ชินพงษ์กล่าวเลยครับ หากผิดนัดเมื่อไหร่เข้าเงื่อนไข
ตามสัญญาทันที เรื่องที่ปฏิบัติได้คือแจ้งผู้ค้ำประกันให้มาชำระหนี้แทน โดยโอนหนี้ของผู้กู้ให้เป็นหนี้ผู้ค้ำ
ประกันจึงจะทำได้ แต่ถ้าหากตกลงกับผู้ค้ำประกันไม่ได้ และลูกหนี้ก็ยังผ่อนจ่ายชำระอยู่เมื่อหยุดจ่ายชำระ
เมื่อไหร่ ทางสหกรณ์ต้องทำหนังสือส่งบอกกล่าวตามสัญญา จะดำเนินคดีโดยที่ไม่มีการทำหนังสือส่งบอกกล่าว
ล่วงหน้าหลังจากลูกหนี้ผิดนัดแล้วนั้นทำไม่ได้ 

  ประธาน ขอหารือกับคณะกรรมการ เพ่ือให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติได้ถูกต้อง ในกรณีที่ผู้กู้หยุดชำระหนี้
หรือชำระหนี้ไม่ครบแบบนี้ ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการอย่างไร จะรับชำระหนี้หรือไม่รับ เพราะฝ่ายจัดการเข้าใจ
ว่าควรจะรับไว้ก่อน ถ้าหากไม่รับชำระหนี้ ฝ่ายจัดการจะได้ดำเนินการถูกและฝ่ายปฏิบัติจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง 

  นายเกรียงไกร  ศักระพันธุ์  ผู้กู้รายนี้ผมมองว่าไม่มีความรับผิดชอบ จึงไม่อยากให้รับชำระหนี้ไว้ 
และให้ทางสหกรณด์ำเนินการตามระเบียบที่วางไว้อย่างถูกต้อง 

  ประธาน ให้นำไปพิจารณาในวาระสมาชิกผิดนัดการชำระหนี้ เพ่ือให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 
    มติที่ประชุม  รบัทราบและนำเรื่องพิจารณาที5่.8 ในวาระสมาชิกผิดนัดชำระหนี้ 
 
  2. สมาชิกหน่วยอำเภอสุไหงโกลก ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ให้
โอนหุ้นชำระหนี้และหักหนี้จากผู้ค้ำประกันในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โอนหุ้นชำระหนี้แล้วมีหนี้คงเหลือ 
1,204,227.29 บาท และได้ทำหนังสือแจ้ง ผู้ค้ำประกันมารับทราบ ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ 2565 แต่ผู้ค้ำ
ประกันติดภารกิจ ยังไม่ได้มาเซน็ 
 ประธาน ให้ฝ่ายสินเชื่อติดต่อผู้ค้ำประกันมาดำเนินการให้เร็วที่สุด โดยให้โอนหนี้ทั้งหมดไปอยู่ที่ผู้
ค้ำประกันทุกรายและทำการหักหนี้ที่ผู้ค้ำประกัน 
  นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน อยากให้ฝ่ายจัดการและฝ่ายปฏิบัติหา
แนวทางเพ่ือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ให้ทั้ง2ฝ่ายได้มารับฟังรายละเอียดและข้อตกลงเพ่ือให้เข้าใจตรงกัน จากที่
สหกรณ์ได้ทำหนังสือส่งบอกกล่าวแล้วนั้น สหกรณ์จะอาศัยข้อ 4. ของหนังสือสัญญาค้ำประกันสามารถทำได้
หรือไม่ โดยให้ชำระหมดภายในคราวเดียว เมื่อมีการแบ่งหนี้แก่ผู้ค้ำประกันแล้วผู้ค้ำประกันคนใดคนหนึ่งมา
ชำระหนี้ ฝ่ายจัดการจะรับชำระหนี้หรือไม่ จะต้องชี้แจงให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน  
  ประธาน ตามทีท่างที่ปรึกษาทางกฎหมายแจ้งไว้ ให้โอนหนี้ไปอยู่ท่ีผู้คำ้ประกัน  
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  ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ตอนนี้ในการรับผิดตามสัญญาค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันจะรับผิดในฐานะผู้ค้ำ
ประกัน ไม่ใช่ในฐานะลูกหนี้ร่วม ในทางปฏิบัติกรณีที่ผู้ค้ำประกันติดต่อและยินยอมทำสัญญาโอนหนี้จากลูกหนี้
มาเป็นหนี้ของตนเองนั้นคือเป็นการชำระหนี้ทั้งหมด แต่หากผู้ค้ำประกันไม่มาติดต่อหรือไม่ยินยอม ทางสหกรณ์
สามารถใช้สิทธิตามหนังสือสัญญาค้ำประกันข้อ 4. กรณีอยู่ในสภาพที่สามารถหักเงินเดือนได้ ให้ใช้สิทธิหัก
เงินเดือนหลังจากท่ีมีการบอกกล่าวผู้ค้ำประกันแล้ว  
  นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี ผมอยากให้ฝ่ายจัดการกับทางที่ปรึกษาทางกฎหมายได้ทำความเข้าใจให้
ตรงกัน เพราะว่ากฎหมายค้ำประกันได้มีการแก้ไขใหม่ ถ้าหากเกิดความผิดพลาดถึงขั้นมีการฟ้องร้อง ขั้นตอน
ของความรับผิดชอบก็จะเกิดขึ้นกับคณะกรรมการและผู้จัดการ เพราะฉะนั้นอยากให้เข้าใจตรงกัน เพ่ือป้องกัน
ความผิดพลาดที่อาจจะเกดิขึ้นไดใ้นอนาคต  
  ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ในกรณีที่มีการแก้ไขกฎหมายใหม่ แก้ไขในกรณีที่สัญญาระบุว่าให้ผู้ค้ำ
ประกันรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ข้อตกลงนี้จะถือเป็นโมฆะ เพราะขัดต่อกฎหมายใหม่ ตามหนังสือสัญญาค้ำ
ประกันข้อที่ 4. เป็นกรณีที่ข้าพเจ้าต้องรับชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หมายถึงเป็นการชำระหนี้แล้วตาม
สัญญาค้ำประกันในฐานะผู้ค้ำประกัน ไม่ใช่การรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม เพราะความรับผิดจะเกิดเม่ือลูกหนี้ผิดนัด 
คำว่าลูกหนี้ร่วม หมายถึง สหกรณ์จะเอาชำระหนี้จากผู้ค้ำประกันได้ โดยที่ไม่ต้องรอให้ลูกหนี้ผิดนัดชำระก่อน 
  นายไสว  ชินพงษ์ ลักษณะการติดต่อผู้ค้ำประกันของสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้ค้ำประกันไม่ค่อย
เห็นผล จึงมีความเห็นให้กรรมการหน่วยช่วยประสานติดตามรว่มดว้ย 
  ประธาน กรณีที ่1. ให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ทีไ่ด้ปฏิบัติมา หากกรณีท่ี 1. ไม่
เหน็ผล กรณีที ่2. ใช้การหักเงินเดือนทำหนังสือส่งผู้ค้ำประกัน ฝ่ายจัดการติดต่อผู้ค้ำประกันเพ่ือโอนหนี้ให้แกผู่้
ค้ำประกันและปฏิบัติตามรูปแบบเดมิ ที่ปรึกษาทางกฎหมายมคีวามคิดเห็นยังไง 
  ที่ปรึกษาทางกฎหมาย เห็นด้วยครับ ใช้วิธีการถ้าเจอผู้ค้ำประกันให้มาชำระหนี้ทั้งหมด นอกจากผู้
ค้ำประกันแจ้งไม่สามารถชำระคราวเดียวได้ให้หักเงินเดือนแทน แจ้งให้ผู้ค้ำประกันได้ทราบว่าจะมีการหัก
เงินเดือน และชี้แจงเพ่ิมเติมว่าเมื่อผู้ค้ำประกันชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้กู้ได้ เพ่ือ
เรียกร้องเงินทีไ่ด้ชำระหนี้แทนนั้นได ้
  นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี ลักษณะของการแก้ปัญหาอาจจะมีขั้นตอน ฝ่ายจัดการกำลังดำเนินการอยู่ 
แต่ถ้าหากผู้ค้ำประกันได้รับแจ้งและยังไม่ติดต่อกลับมา ทางสหกรณ์จะดำเนินตามข้อ 4. สัญญาค้ำประกัน และ
หากผู้ค้ำประกันไม่ยินยอมทางสหกรณต์้องดำเนินการตามกฎหมาย 
 มติที่ประชุม  ให้ปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 20 
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และทำหนังสือบอกกล่าวแจ้งการหัก ณ ที่จ่ายเพ่ือชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน ตั้งแต่
เดือนกรกฎาคมจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น  
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วาระที่ 4   เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
   4.1  เรื่องการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 

    ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  51 การประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่  21 
เมษายน 2554 มอบอำนาจให้ผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการแทนในเรื่องการพิจารณาอนุมัติให้สมาชิกโอนไป
ต่างจังหวัด ในเดือนมิถุนายน 2565 มีสมาชิกทำเรื่องขอโอนย้ายไปต่างจังหวัด จำนวน 3 ราย  
  มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
 4.2 เรื่องแจ้งผลการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
    ในเดือนมิถุนายน 2565 มีสหกรณ์อ่ืนรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
และได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ราย  

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.3 เรื่องแถลงรายการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
   ต้ังแต่วันที่ 2 - 31 พฤษภาคม 2565 ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินแก่
สมาชิก จำนวน 314 ราย เป็นเงิน 54,911,000.00 บาท  
     มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.4  เรื่องรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  
      ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 
พิจารณาร่างนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงนั้น 
      ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ได้
กำหนดร่างนโยบายการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์  ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และนำเสนอ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ 
     มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  4.5 เรื่องรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน 
                    ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 พิจารณา
กำหนดกรอบการลงทุน 

ตามที่ กฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินงาน และการกำดับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ได้กำหนดให้สหกรณ์ขนาดใหญ่ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะอนุกรรมการการลงทุนนั้น 
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 เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการลงทุน เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย           
จึงขอเสนอแนวทางการลงทุนของสหกรณ์ภายใต้กฎกระทรวงและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้ 
 ความเสี่ยงในการลงทุน 

1. ความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ 
2. ความเสี่ยงด้านตลาด 
3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการลงทุน 
1. สภาพคล่องและการบริหารสภาพคล่อง 

- สัดส่วนของหนี้ต่อทุน 

- การจัดการเรื่องการตั้งดอกเบี้ยหรือการออกผลิตภัณฑ์เงนิฝากที่เหมาะสมและแรงจูงใจ 
2. การกระจายความเสี่ยง 

- การกระจายประเภทสินทรัพย์ 

- การกระจายผู้ออกสินทรัพย์ 

- การกระจายอายุครบกำหนด 
3. ปัจจัยทีม่ีผลต่อการลงทุน 

- ดอกเบี้ย 

- การป้องกันความเสี่ยงโดยใช้กลุ่มหลักทรัพย ์

- สภานะเศรษฐกิจ 
4. การเตรียมพร้อมบุคลากร (และระบบ) 

- ผู้จดัการ 

- บัญชี 

- ระบบการตัดสินใจซื้อ - ขาย 
 มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 
 4.6 เรื่องติดตามรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
    ไม่มี 
 
 4.7 เรื่องรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  
  ประธานในที่ประชุมได้มอบให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
  นางสาวรอฮานิง  มะแซสะอิ การดำเนินการทางด้านบัญชี การเงิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง 
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 นายจรินทร์  พรหมดำ การติดต่อสื่อสารกับสมาชิกเข้าใจตรงกนั การให้บริการเป็นไปในทางที่ด ี
 นายมนัส  เพชรรัตน์ ได้สอบถามฝ่ายจัดการถึงการปฏิบัติงาน ได้ทราบว่าการบริหารงานไป
ในทางที่ดี และไดม้ีการรายงานทุกๆ 3 เดือน    
 
 4.8 เรื่องสมาชิกย้ายหน่วย 
   ในเดือนมิถุนายน 2565 มีสมาชิกย้ายหน่วย จำนวน 23 ราย  
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.9 เรื่องรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. 
   ในเดือนมิถุนายน 2565 ไม่มีมีรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง.  
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.10 เรื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แจ้งให้ทราบ 
   อ้างถึง หนังสือสหกรณ์ฯ ที่ สอ.นธ.365/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 ตามที่นายทะเบียน
สหกรณร์ับทราบ 
   1. เรื่องนายทะเบียนได้รับทราบระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยสมาชิก
สมทบ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 แล้ว  
   2. เรื่องนายทะเบียนได้รับทราบระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการรับ
เงินฝากออมทรัพย์และเงนิฝากประจำ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 แล้ว 
   3. เรื่องนายทะเบียนได้รับทราบระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการรับ
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 แล้ว 
   มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
 4.11 เรื่องท่ีปรึกษาสหกรณ์เสนอแนะ 
   ไม่มี 
 
 4.12 เรื่องสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 
   ในเดือนมิถุนายน 2565 ประธานกรรมการอนุมัติให้สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ จำนวน 13 ราย ดังนี้ 
   1. ย้ายต่างจังหวัด     จำนวน  3  คน 
   2. ต้องการรับเงินเดือนเต็ม    จำนวน  8  คน 
   3. ชำระหนี้     จำนวน  2  คน 
  มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
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 4.13 เรื่องสมาชิกถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
   ในเดือนมิถุนายน 2565 มติคณะกรรมการ ครั้งที่ 5 วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 มีมติให้ออก
จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 1 ราย  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.14 เรื่องประมาณการรับ - จ่ายเงินสหกรณ์ในวันสิ้นเดือนมิถุนายน 2565 
    ในวันที ่30 มิถุนายน 2565 ประมาณการว่าจะมีการรับ – จ่ายเงิน จำนวน 101,203,427.38 บาท 
   มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
 4.15 เรื่องสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 มอบ
อำนาจให้ผู้จัดการดำเนินการแทนในเรื่องพิจารณาให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญในเดือนมิถุนายน 
2565 มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู ้จำนวน 37 ราย 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.16 เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกเข้าโครงการประกันชีวิตกลุ่ม 
   ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด มีโครงการให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ประกันชีวิตกลุ่ม 
กับบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต และทางสหกรณ์ได้จัดทำประกันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรมธรรม์มีผลตั้งแต่วันที่ 
29 เมษายน 2565 ถึง 28 เมษายน 2566 
   บัดนี้ ได้ตรวจสอบหลักฐานปรากฏว่า ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 มีสมาชิกเข้าโครงการ
ประกันชวีิตกลุม่ จำนวน 6,300 คน  
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.17 เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือน       
   ในเดือนมิถุนายน 2565 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 5 ราย  
   มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 
 4.18 เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงินงวดชำระหนี้       
     ในเดือนมิถุนายน 2565 มสีมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชำระหนี ้จำนวน 2 ราย  
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.19  เรื่องสมาชิกถึงแก่กรรม 
    ในเดือนมิถุนายน  2565  มีสมาชิกถึงแก่กรรม  จำนวน  6  ราย  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

1 นายซิฟลี  ดิทามาท  (17621)  สังกัดหน่วยอำเภอเมือง ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  14   

พฤษภาคม 2565 เป็นสมาชิก  เมื่อวันที ่28  มกราคม  2551  ได้รับแจ้งจากทายาทมาติดต่อกับสหกรณ ์
 

2 นางสาวชุติกาญจน์  บุญรอด  (08860)  สังกัดหนว่ยรือเสาะ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  22    

พฤษภาคม 2565 เป็นสมาชิก เมือ่วันที ่28  กุมภาพันธ์ 2531  ไดร้ับแจ้งจากทายาทมาติดต่อกับสหกรณ ์

 

  
3 นายนาซือรี  บากี (19970) สังกัดหน่วยอำเภอสุไงโกลก  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  24  

พฤษภาคม 2565 เป็นสมาชิก เมือ่วันที่  25  ธันวาคม  2555  ได้รับแจ้งจากกรรมการมาติดต่อกับสหกรณ ์
 

4 นางสาวชื่นจิตต์  โชคด ี(10965) สังกัดหน่วยอำเภอเมือง  ถึงแก่กรรมเมือ่วันที่ 25   

พฤษภาคม 2565 เป็นสมาชิก  เมือ่วันที่ 30 ธันวาคม 2536  ได้รับแจ้งจากกรรมการมาติดต่อกับสหกรณ ์

 5 นางนูรฮายาตี  บาฮา (17598) สังกัดหน่วยอำเภอระแงะ  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที ่28   

พฤษภาคม 2565 เป็นสมาชิก  เมื่อวันที ่25 ธันวาคม 2550  ได้รับแจ้งจากกรรมการมาติดต่อกับสหกรณ ์

 6 นายเมธี  ดุริยรัฐการ (07841) สังกัดหน่วยจังหวัด  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน   

2565 เป็นสมาชิก  เมื่อวันที่ 30 เมษายน  2528  ได้รับแจ้งจากกรรมการมาติดต่อกับสหกรณ ์

   มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
 4.20 เรื่องการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก 
   ในเดือนมิถุนายน 2565 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน 7 ราย      
   มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

4.21  เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกประจำเดือนพฤษภาคม 2565 
    ในเดือนพฤษภาคม 2565 มีสมาชิกยื่นกู้สามัญ จำนวน 82 ราย เป็นเงิน 140,797,000.00 บาท  
  คณะกรรมการเงินกู้ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 อนุมัติให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ จำนวน 
82 ราย เป็นเงิน 140,797,000.00 บาท 

 มติทีป่ระชุม  รบัทราบ 
 

4.22 เรื่องสมาชิกขอกู้เงินเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน 
  ในเดือนพฤษภาคม 2565 มีสมาชิกขอกู้เงินสามัญทั่วไป เพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน 

จำนวน 2 ราย  
มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
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4.23 เรื่องสมาชิกขอเข้าร่วมโครงการปรบัโครงสร้างหนี้ 
   ในเดือนพฤษภาคม 2565 มีสมาชิกยื่นความประสงค์ขอปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 1 ราย    
   มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

4.24  เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
   ในระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2565 มีสมาชิกกู้เงินสามัญเพ่ือ
การศึกษา จำนวน 11 ราย  เป็นเงินจำนวน 876,000.00 บาท 
   ในระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2565 มีสมาชิกกู้เงินพิเศษเพ่ือการ
อเนกประสงค์ จำนวน 8 ราย เป็นเงินจำนวน 7,189,500.00 บาท 

 มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
 4.25 เรื่องสมาชิกขอรับสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ปี 
    ในเดือนมิถุนายน 2565 มีสมาชิกขอรับสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ปี จำนวน 2 คน เป็น
เงนิ 32,000.00 บาท  
  มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 
 4.26 เรื่องสมาชิกผ่านการทดสอบออนไลน์ 
 ในเดือนมิถุนายน 2565 มีสมาชิกเข้าใหม่ทำแบบทดสอบออนไลน์ 11 คน และผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบ 10 คน  
 มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
 4.27 เรื่องกำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งต่อไป    
 กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ในวันอังคาร ที่ 19 
กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
วาระท่ี 5  เรื่องเสนอทีป่ระชุมพิจารณา 
   5.1 เรื่องรายงานกิจการสหกรณ์ 
   ณ วั นที่  31 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์ มี สิ นทรัพย์  6,286,524,486.96 บาท มี หนี้ สิ น 
2,629,589,162.14 บาท มีทุน 3,524,745,586.90 บาท มรีายได้ 145,214,906.17 บาท ค่าใช้จ่าย 13,025,168.79 บาท 
กำไร 132,189,737.92 บาท 
   มติที่ประชุม  รับรองรายงานกจิการสหกรณป์ระจำเดือนมิถุนายน 2565 ตามที่เสนอ 
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  5.2 เรื่องแถลงรายการรับ – จ่ายเงินในรอบเดือน 
      รายการรับ - จ่าย เงินสด ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 40,961,298.74 บาท 
   มติที่ประชุม  รับรองการรับ - จ่ายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณ์ฯ ตั้ งแต่วันที่  1 - 31 
พฤษภาคม 2565 
 
   5.3  เรื่องสมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  
   ในเดือนมิถุนายน 2565 มีสมาชิกขอลดการส่งเงินคา่หุ้นรายเดือน จำนวน 14 ราย  
   มติที่ประชุม  อนุมัติให้สมาชิกลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 14 ราย ทั้งนี้  ให้
เปลี่ยนแปลงเงินคา่หุ้นรายเดือนใหมต่ั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป  
 
 5.4  เรื่องสมาชิกของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 

  ในเดือนมิถุนายน มีสมาชิกของดส่งเงนิค่าหุ้นรายเดอืน จำนวน 3 ราย 
      มติที่ประชุม  อนุมัติให้สมาชิกงดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 3 ราย ทั้ งนี้  ให้
เปลี่ยนแปลงเงินคา่หุ้นรายเดือนใหมต่ั้งแต่เดอืนกรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป  
 
 5.5 เรื่องการรับสมาชิกสามัญเข้าใหม่ 
    ในเดือนมิถุนายน 2565 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 12 ราย ซ่ึงเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคณุสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ขอ้บังคับของสหกรณ ์ 
     มติที่ประชุม  อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ จำนวน 12 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่า
หุ้นรายเดอืนต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 

5.6 เรื่องพิจารณาจ่ายเงินของสมาชิกถึงแก่กรรม 
  ในเดือนมิถุนายน 2565  มีผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกถึงแก่กรรมขอรับเงินที่สมาชิกมีอยู่ใน
สหกรณ์ฯ จำนวน  7 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1.  สมาชิกหน่วยจังหวัด ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2564  ขออนุมัติเบิกจ่าย 

        นายจิรเดช  กลิ่นขจร การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที ่6 เมือ่วันที่ 7 มิถุนายน
2565 ทางสหกรณ์ ได้ เชิญที่ปรึกษาทางกฎหมายเพ่ือให้คำแนะนำในกรณีของพินัยกรรม ซึ่งมติของ
คณะกรรมการให้จ่ายเงินแก่ทายาท ส่วนที่เป็นตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ 1. เงินสงเคราะห์สมาชิกถึง
แก่กรรม 2. ค่าสินไหมทดแทน (อบ.2) โดยจ่ายให้แก่ทายาททั้งหมด 7 ราย ในจำนวนเท่าๆกัน ส่วนที่รอจ่าย
อยู่นั้น คือ ทุนเรือนหุ้น เงินปันผล และเงินฝาก มีมติให้รอจ่ายตามคำสั่งศาลการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ซึ่งทาง
สหกรณไ์ด้ปฏิบัติตามคำแนะนำของที่ปรึกษาทางกฎหมาย 

        ประธาน ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมครับ 
        ผู้จัดการ ชี้แจงว่า สมาชิกได้เขียนหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ตามแบบของสหกรณ์ 
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โดยสำเนาระบุไว้ว่าให้ทายาท 7 รายโดยชอบธรรม เมื่อสมาชิกไดเ้สียชีวิตทางสหกรณ์จงึขอเอกสารจากทายาท
เพ่ือที่จะดำเนินการตามระเบียบ มีทายาท 1 รายอ้างว่าพ่อได้ทำพินัยกรรมไว้อีกเป็นฉบับล่าสุด ทางสหกรณ์จึง
ได้สอบถามเพ่ิมเติม ทายาทรายนั้นจึงได้ส่งพินัยกรรมมาช่องทางไลน์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส ทาง
สหกรณจ์ึงได้นำพินัยกรรมฉบับนั้นมาปรึกษากับทีป่รึกษาทางกฎหมาย เพ่ือหาแนวทางในการปฏิบัติ ที่ปรึกษา
ทางกฎหมายจึงให้คำแนะนำว่า ส่วนที่เป็นสวัสดิการให้จ่ายตามระเบียบของสหกรณ์และส่วนที่เป็นมรดกให้
จ่ายตามพินัยกรรม 

        ประธาน ที่ปรึกษาทางกฎหมายให้ความเห็นเพิ่มเติมไหมครับ 
        ที่ปรึกษาทางกฎหมาย พินัยกรรมนี้เป็นรูปแบบพินัยกรรมแบบธรรมดา ซึ่งพินัยกรรมฉบับ

ที่ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นพินัยกรรมที่พิจารณาแล้วถูกต้องตามกฎหมาย แต่ที่สหกรณ์ได้รับนั้นเป็น
เพียงสำเนา พินัยกรรมฉบับนี้เป็นพินัยกรรมที่ทำขึ้นหลังจากที่มีการทำหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ตาม
แบบของสหกรณ์ไว้แล้ว เพราะฉะนั้นพินัยกรรมฉบับล่าสุดทางกฎหมายจะมีผลหักล้างพินัยกรรมฉบับก่อนหน้า
นั้น พินัยกรรมฉบับล่าสุดส่วนที่เป็นมรดกให้แบ่งเป็น 3 ส่วน เท่าๆกันตามพินัยกรรม ดังนั้นจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายมรดก พินัยกรรมนั้นควรจะต้องผ่านการพิจารณาของชั้นศาลก่อนในเรื่องของการแต่งตั้งผู้จัดการ
มรดกให้เรียบร้อย เมื่อผ่านกระบวนการของศาลได้พิจารณาแล้วนั้น จึงจะมีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดกตามที่
ระบ ุดังนั้นจึงมีความเห็นว่าส่วนที่เป็นมรดกจะต้องผ่านการพจิารณาจาดชั้นศาลก่อน ส่วนที่เป็นทรัพย์สินอย่าง
อ่ืนถือเป็นสิทธิประโยนช์เห็นควรจา่ยให้ตามระเบียบของสหกรณ์ตามที่ระบุไว้ 

        ผู้จัดการ ตอนที่สมาชิกได้เสียชีวิต ทายาทรายแรกได้ติดต่อสหกรณ์เพ่ือขอรายละเอียด 
ทางสหกรณ์จึงได้แจ้งให้เตรียมเอกสารเพ่ือนำมายื่นขอรับผลประโยชน์ และสหกรณ์ได้รับเอกสารจากทายาท
เพียง 5 รายเท่านั้น อีก 2 รายไม่ได้ยื่นเอกสาร ทางสหกรณ์จึงได้ติดต่อกลับอีกครั้งและยังไม่ได้รับเอกสาร จึง
ไม่สามารถดำเนินการข้ันตอนต่อไปได้  

        ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทายาททั้ง 7 ราย เป็นผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตามระเบียบของ
สหกรณ์ และจะต้องเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยตามที่สหกรณ์ระบุไว้ ทางสหกรณ์จะพิจารณารอจ่ายให้แก่ผู้ที่
ยื่นเอกสารแล้วเท่านั้น ส่วนรายที่ยังไม่ยื่นขอรับผลประโยชน์ให้สหกรณ์รอค้างจ่ายแต่สิทธิยังอยู่ ส่วนเรื่อง
พินัยกรรมจะต้องให้เป็นไปตามกฎหมายการจัดการมรดก ศาลจะแตง่ตั้งผู้จัดการมรดกเพ่ือให้จัดการมรดกตาม
พินัยกรรม และศาลจะต้องพิจารณาพินัยกรรมก่อนว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ จึงเห็นสมควรให้ชะลอการ
จ่ายไว้ก่อน รอให้ศาลพิจารณาว่าเป็นพินัยกรรมที่ถูกต้องแล้วและคดีนี้ถึงที่สุดแล้วโดยศาลจะออกหนังสือ
รับรองคดีถึงที่สุด การที่สหกรณ์จะจ่ายในส่วนที่เป็นมรดกตามพินัยกรรม สหกรณ์สามารถจ่ายให้แก่ผู้จัดการ
มรดกท่ีศาลแต่งตั้งได้เพียงผู้เดียว เพ่ือให้ผู้จัดการมรดกจัดการตามพินัยกรรม หรือสหกรณ์จะจ่ายให้แก่ทายาท
ที่ระบุไว้ในพินัยกรรมกย็่อมได้ แตแ่นะนำให้จ่ายแก่ผู้จัดการมรดกดีกว่า หากทายาทคิดว่าการจัดการมรดกนี้ไม่
เป็นไปตามพินัยกรรมก็จะเป็นเรื่องระหว่างผู้จัดการมรดกกับทายาทแล ้

        ประธาน ทายาทมีทั้งหมด 7 คน แบ่งในส่วนสวัสดิการของสหกรณ์ให้แก่ทายาทก่อนส่วน
พินัยกรรมให้รอกระบวนการพิจารณาจากศาล 
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        นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี อยากจะเสนอฝ่ายจัดการ กรณีนี้มีมติระเบียบในเรื่องของการจ่าย
อยู่ใหไ้ปดูในส่วนนี้ และเหตุการณ์เรื่องนี้ฝ่ายจัดการควรจะต้องรีบเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณา เพราะเห็นเป็นเรื่องที่สำคญั 

        มติที่ประชุม  เป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายเงินสวัสดิการตามหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ของ
สหกรณ์ ส่วนที่เป็นมรดก ได้แก่ ทุนเรือนหุ้น เงินปันผล และเงินฝาก ให้ต้ังรอจ่ายคืน เมื่อหลักฐานเอกสาร
เรียบร้อยแล้วจงึจะจ่ายให้แก่ผู้จัดการมรดก 
 
   2.  สมาชิกหน่วยอำเภอสุไหงปาดี ถงึแก่กรรมเมื่อวันที่  25  เมษายน  2565 ขออนุมัติเบิกจ่าย 
 มติทีป่ระชุม  อนุมัติ 
  
 3.  สมาชิกหน่วยอำเภอรือเสาะ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  22  พฤษภาคม  2565 ขออนุมัติเบิกจ่าย 
 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 4.  สมาชิกหน่วยอำเภอเมือง ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2565 ขออนุมัติเบิกจ่าย 
      มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 
 5.  สมาชิกหน่วยอำเภอเมือง ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2565  ขออนุมัติเบิกจ่าย
      มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
  6.  สมาชิกหน่วยจังหวัด ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2565 ขออนุมัติเบิกจ่าย  
 มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 
 7.  สมาชิกหน่วยอำเภอสุไหงโกลก ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2565 ขออนุมัติเบิกจ่าย
      มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

 5.7  เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือนมิถนุายน 2565 

 ผู้จัดการแจ้งยอดจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือน ดังนี้  

  สมาชิกยอดยกมา     7,354 คน 

  สมาชิกเข้าใหม ่ (สมาชิกปกติ)   8 คน 

  สมาชิกเข้าใหม่ (สมาชิกสมทบ)   0 คน 

  สมาชิกเข้าใหม ่(โอนมาจากต่างจังหวัด)   4 คน 

  สมาชิกลาออก     13 คน 
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  สมาชิกโอนไปต่างจังหวัด    2 คน 

  ให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ ์(17444)    1 คน 

  สมาชิกถึงแก่กรรม    6 คน 

    คงเหลือ    7,344 คน 

    มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ 

 
  5.8  เรื่องสมาชิกผิดนัดชำระหนี้ 

    1. สมาชิกหน่วยอำเภอรือเสาะ ผิดนัดชำระหนี้ ครั้งที่ 2 งวดเดือนพฤษภาคม 2565  
       มีทุนเรือนหุ้น 488,700.00 บาท มีหนี้เงนิกู้สามัญทัว่ไป 2,357,854.00 บาท  
       มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน 48,527.36 บาท  
       รายการชำระเดือนพฤษภาคม หุ้น 2,900.00 บาท เงินกู้สามัญทั่วไป (เงินต้นรวมกับ

ดอกเบี้ย) 41,000.00 บาท เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (เงินต้นรวมกับดอกเบี้ย) 1,960.00 บาท เงินฝาก 200.00 
บาท รวมเป็นเงิน 46,060.00 บาท 

     ประธาน ให้ฝ่ายจัดการ ทำหนังสือแจ้งผู้ค้ำประกัน 
     ผู้จัดการ ชี้แจงว่า สมาชิกได้นำมาชำระหนี้บางส่วนแล้ว 
     ประธาน มีความเห็นให้สมาชิกดำเนินการชำระหนี้ให้หมดภายในคราวเดียว 
     ที่ปรึกษาทางกฎหมาย กรณีที่ผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดให้ดำเนินการชำระหนี้ส่วนที่ค้าง

ทั้งหมด และกรณีท่ีจะรับชำระหนี้ได้บางส่วน ให้พิจารณาจากประวัติการชำระหนี้ 
     นายบัณฑิต สาและ แจ้งให้ฝ่ายจัดการทำหนังสือให้ชำระหนี้ค้างทั้งหมด ควรทำเป็นลาย

ลักษณ์อักษร 
     ประธาน เห็นด้วยกับนายบัณฑิต สาและ และเสนอให้ติดตามต่อเนื่องเพ่ือมาชำระหนี้ควบคู่

กันไป 
     ผู้จัดการ ชี้แจ้งว่า การคิดยอดการชำระหนี้ โดยดอกเบี้ยจะต้องคิดถึงวันที่จะชำระ การแจ้ง

ยอดค้างชำระจะตอ้งให้ผู้กู้ประสานขอยอดจากสหกรณ์ก่อนทุกครั้ง 
     ที่ปรึกษาทางกฎหมาย การชำระหนี้คา้งควรดูระเบียบการชำระหนี้ของสหกรณ์ด้วย 
     มติทีป่ระชุม  ทำหนังสือแจ้งผู้กู้และผู้ค้ำประกันอีกครั้ง 

    2. สมาชิกหน่วยอำเภอแว้ง ผิดนัดชำระหนี้เดือนพฤษภาคม 2565  
       มีทุนเรือนหุ้น 348,450.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญทัว่ไป 442,500.00 บาท  
       มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน 287,117.00 บาท 
       มีหนี้พิเศษโควิด 20,000 บาท 
       รายการชำระเดือนพฤษภาคม หุ้น 1,800.00 บาท เงนิกูส้ามัญทั่วไป เงินต้น 3,750.00 บาท

ดอกเบี้ย 2,182.19 บาท เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (เงินต้นรวมกับดอกเบี้ย) 5,830.00 บาท เงินกู้พิเศษโควิด (เงิน
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ต้นรวมกับดอกเบี้ย) 880.00 บาท เงินฝาก 100.00 บาท สมาคมฌาปนกิจ 300.00 บาท ค่าประกันภัยกลุ่ม 
500.00 บาท รวมเป็นเงิน 15,342.19 บาท 

     ผู้จัดการแจ้งว่า ตั้งแตเ่ดือนมิถุนายน สามารถหักเงิน ณ ที่จ่ายได้ตามปกต ิ
     มติทีป่ระชุม  อนุมัต ิ

 
   5.9  เรื่องพิจารณาร่างแก้ไขระเบียบฯว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และระเบียบฯ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2565 
 เพ่ือแก้ไขอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากให้สอดคล้องกับประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  จึงเห็นควร
แก้ไขเพ่ิมเติม ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำและว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
   มติที่ประชุม อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิกความในข้อ 12 ของระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2560 และให้ยกเลิกความในข้อ 11 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยเงิน
ฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2562 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียน
สหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป 
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         อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ข้อ 80(5) และข้อ 110(1)   
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ได้กำหนดระเบียบว่า
ด้วยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝาก              
ออมทรัพย์และเงินฝากประจำ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ใหใ้ช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกความในข้อ 12 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการรับเงิน
ฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2560 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
          “ข้อ 12. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 5 ให้เป็นไปตามประกาศนาย
ทะเบียนสหกรณ ์โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป  
    ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้คำนวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณ์จะ
นำดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุด คู่ฝาก ณ 
สำนักงานสหกรณ์ เพ่ือสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบีย้ให้ 
    ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ สหกรณ์จะคำนวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกำหนด
ระยะเวลาฝากสำหรับเงินฝากที่ถอนก่อนกำหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 13 สหกรณ์จะจ่าย
ดอกเบีย้ใหต้ามจำนวนเดือนเต็ม 
    กรณีถอนเงินฝากประจำในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือนสหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ 
    ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจำเมื่อครบกำหนดพร้อมดอกเบี้ย ก็เป็นอันถือว่า ผู้ฝาก
ตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม” 

 ให้ประธานกรรมการดำเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

   ประกาศ  ณ  วันที ่20 มิถุนายน 2565 
 

          (นายสมยศ เสาวคนธ์) 
             ประธานกรรมการ   
           สหกรณ์ออมทรพัย์ครูนราธิวาส จำกัด 

(ร่าง) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธวิาส จำกัด ว่าดว้ยการ
รับเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจำ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2565 
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         อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ข้อ 80(5) และข้อ 110(1)   
ทีป่ระชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ได้กำหนดระเบียบว่า
ด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2565” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกความในข้อ 11 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยเงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2562 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
           “ข้อ 11. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ให้เป็นไปตามประกาศนายทะเบียน
สหกรณ์ โดยจะได้ประกาศอัตราดอกเบีย้ให้ทราบเป็นคราวๆ ไป และคำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจำนวน
ต้นเงินฝากคงเหลือ 
    สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ทุกวันที่           
30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ให้ทุกวันที่ครบกำหนดตามเงื่อนไขในการฝากและวันที่สิ้นปีทาง
บัญชีสหกรณ์ ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝากเพ่ือสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้ 
    ในกรณีที่จำนวนเงินออมทรัพย์พิเศษคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท สหกรณ์จะไม่คิด
ดอกเบี้ยให ้
    ในกรณีที่ผู้ฝากออมทรัพย์พิเศษมีเงินเหลือในบัญชีต่ำกว่า 1,000 บาท และขาดการ
ติดต่อต้ังแต่ 3 ปี ทางบัญชีขึ้นไป สหกรณ์จะเรียกเก็บเงินค่ารักษาบัญชีที่ขาดการติดต่อเป็นรายปี ปีละ 200 
บาท จนกระทั่งไม่มีจำนวนเงินในบัญชีเงินฝากคงเหลือที่จะเก็บรักษาอีกต่อไป” 

  ให้ประธานกรรมการดำเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

   ประกาศ  ณ  วันที ่20 มิถุนายน 2565 
 
 

          (นายสมยศ เสาวคนธ์) 
             ประธานกรรมการ   
           สหกรณ์ออมทรพัย์ครูนราธิวาส จำกัด 

(ร่าง) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วย           
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 
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 5.10   เรื่องพิจารณาร่างแก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 
  เพ่ือแก้ไขอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากให้สอดคล้องกับประกาศนายทะเบียนสหกรณ์และ
ค่าธรรมเนียมการออกสมุดใหม่ให้สอดคลอ้งกับค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน จึงเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติม  
     มติที่ประชุม อนุมัตด้ิวยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิกความในข้อ 9 ของระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2554 และให้ยกเลิก
ความในข้อ 12 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่
นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป 
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 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ข้อ 80(5) และข้อ 110(5)   
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ได้กำหนดระเบียบว่า
ด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 โดยความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจาก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกความในข้อ 9 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการรับฝาก
เงนิจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2554 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
           “ข้อ 9. ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 7 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้ 
        สมุดคู่ฝากนั้นผู้ฝากต้องรักษาไว้เพ่ือให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย   
เงินถอน และเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย 
        การลงบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทำได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์      
ซึ่งประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่ง
คนใด เป็นผู้ลงลายมือชื่อย่อกำกับไว้เป็นสำคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดย ไม่เป็นไปตามที่กล่าวนี้ 
ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ง ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อนต้องแจ้งต่อสหกรณ์
เพ่ือแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้ 
      สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือชำรุดใช้การไม่ได้ ให้นำมายื่นต่อสหกรณ์เพ่ือจะได้
ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝาก
เล่มทีย่กเลิกนั้น ผู้ฝากจะรับไปก็ได ้
    ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหาย ผู้ฝากต้อง
แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า สหกรณ์จะนำยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึ่งออกให้ผู้ฝากเล่ม
ที่หายให้ยกเลิก 
       ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจาก
เล่มก่อน ซึ่งลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรือชำรุดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียมแต่กรณีที่สมุดคู่ฝาก
ของ ผู้ฝากรายใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมดุคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียม เล่มละ 50 บาท” 

 (ร่าง) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วย
การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 
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 ข้อ 4. ให้ยกเลิกความในข้อ 12 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการรับฝาก
เงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

            “ข้อ 12. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 5 ให้เป็นไปตามประกาศนาย
ทะเบียนสหกรณ ์โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 
    ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้คำนวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณ์จะ
นำดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝาก ณ 
สำนักงานสหกรณ์ เพ่ือสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให ้
    ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ สหกรณ์จะคำนวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกำหนด
ระยะเวลา  การฝาก สำหรับเงินฝากที่ถอนก่อนกำหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 13 สหกรณ์จะ
จา่ยดอกเบี้ยให้ตามจำนวนเดือนเต็ม 
    กรณถีอนเงินฝากประจำในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือนสหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ 
    ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจำเมื่อครบกำหนดพร้อมดอกเบี้ย จนพ้นกำหนดไปอีก
เจ็ดวัน  ก็เป็นอันถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม” 

 ให้ประธานกรรมการดำเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

   ประกาศ  ณ  วันที ่20 มิถุนายน 2565 
 
 
          (นายสมยศ เสาวคนธ์) 
             ประธานกรรมการ   
           สหกรณ์ออมทรพัย์ครูนราธิวาส จำกัด 
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 5.11   เรื่องพิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืนๆ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2565  
  เพ่ือแก้ไขอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากให้สอดคล้องกับประกาศนายทะเบียนสหกรณ์และ
ค่าธรรมเนียมการออกสมุดใหม่ให้สอดคลอ้งกับค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน จึงเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติม  
   มติที่ประชุม อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิกความในข้อ 9 และข้อ 12 ของระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน พ.ศ. 2562 และใช้ข้อความต่อไปนี้
แทน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป 
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 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ข้อ 80(5) และข้อ 110(2)      
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ได้กำหนดระเบียบว่า
ด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ ์ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจาก
สหกรณ์อ่ืน แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2565” 
 ข้อ 2. ระเบยีบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกความในข้อ 9 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการรับฝาก
เงินจากสหกรณ์อ่ืน พ.ศ. 2562 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
           “ข้อ 9. ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 8 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้ 
        สมุดคู่ฝากนั้นผู้ฝากต้องรักษาไว้เพ่ือให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย            
เงินถอน และเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีข้ึนทุกราย 
        การลงบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทำได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์     
ซึ่งประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งคน
ใด เป็นผู้ลงลายมือชื่อย่อกำกับไว้เป็นสำคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวนี้ ย่อม
ไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ง ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อนต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพ่ือ
แก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอ่ืนไม่ได้ 
    สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือชำรุดใช้การไม่ได้ ให้นำมายื่นต่อสหกรณ์เพ่ือจะได้
ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝาก
เล่มที่ยกเลิกนั้นผู้ฝากจะรับไปก็ได้ 
    ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากขอตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหาย ผู้ฝากต้องแจ้ง
เป็นหนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า สหกรณ์จะนำยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซ่ึงออกให้ผู้ฝากเล่มที่
หายให้ยกเลิก   
    ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่ม
ก่อน ซึ่งลงรายการเต็มแล้วกด็ี หรือชำรุดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียมแต่กรณีที่สมุดคู่ฝากของ
ผู้ฝากรายใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมดุคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียม เล่มละ 50 บาท” 

(ร่าง) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการ
รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 
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 ข้อ 4. ให้ยกเลิกความในข้อ 12 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการรับฝาก
เงินจากสหกรณอ่ื์น พ.ศ. 2562 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 12. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 5 ให้เป็นไปตามประกาศนาย
ทะเบียนสหกรณ ์โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 
    ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้คำนวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณ์จะ
นำดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝาก            
ณ สำนักงานสหกรณ์ เพ่ือสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้ 
    ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์พิเศษให้ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ให้ทุกวันที่ครบกำหนดตาม
เงื่อนไขในการฝากและวันที่สิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝาก ณ สำนักงานสหกรณ์เพ่ือสหกรณ์
บันทึกรายการดอกเบี้ยให ้
    ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ สหกรณ์จะคำนวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกำหนด
ระยะเวลาการฝาก สำหรับเงินฝากที่ถอนก่อนกำหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 14 สหกรณ์จะจ่าย
ดอกเบี้ยให้ตามจำนวนเดือนเต็ม 
    กรณีถอนเงินฝากประจำในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดอืนสหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ 
    ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจำเมื่อครบกำหนดพร้อมดอกเบี้ย จนพ้นกำหนดไปอีก
เจ็ดวันก็เป็นอันถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม” 

 ให้ประธานกรรมการดำเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

   ประกาศ  ณ  วันที ่20 มิถุนายน 2565 
 
 
          (นายสมยศ เสาวคนธ์) 
             ประธานกรรมการ   
           สหกรณ์ออมทรพัย์ครูนราธิวาส จำกัด 
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     5.12   เรื่องพิจารณาร่างนโยบายการบริหารความเสี่ยง  
             ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 
2565 พิจารณาร่างนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้   
      มติที่ประชุม  อนุมัติ 
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ร่างนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง 
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ตระหนัก และให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพ่ือ
มุ่งมั่นให้การดำเนินงานของสหกรณ์ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงาน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี รวมทั้งช่วยยกระดับการเป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล จึงกำหนดนโยบายหลักในการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ให้ถอืปฏิบัติดังนี้ 
 1. การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรของสหกรณ์ทุกฝ่าย โดยให้ถือ
แนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล เป็นส่วน
หนึ่งในการปฏิบัติงานปกติ เพ่ือประโยชน์สูงสุดจากความเสี่ยงในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
 2. การวางแผน การตัดสินใจ และการดำเนินงานต้องมีการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงทุก
ด้านอย่างเป็นระบบ สามารถลดความเสี่ยงและสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่สหกรณ์ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
 3. ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน มีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบ
งานทุกระดับเข้าใจความเสี่ยงของส่วนงาน กำหนดแนวทางจัดการ สื่อสารให้เจ้าหน้าที่เข้าใจ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณ์และลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ติดตามผลการดำเนินการบริหาร
ความเสี่ยงรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินการทุกเดือน โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจนเกิดเป็น
วัฒนธรรมองคก์ร 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายใน ซึ่งได้
กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์วัดผลดังกล่าวโดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
สหกรณ์ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. กำหนดวัตถปุระสงค ์
 2. การระบุ (ค้นหา) ความเสี่ยง 
 3. การประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์ 
 4. การจัดการความเสี่ยง 
 5. การตดิตามประเมนิผล 
 
 วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
 1. เพ่ือให้สหกรณ์ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี การปฏิบัติงานมีระบบบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ สามารถระบุความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญทุกด้าน มี
การเตรียมการป้องกันหรือรับมือความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสูญเสียความเสียหายจากปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและสามารถเชื่อมโยงบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ ประจำปี ประมาณการรายได้ และงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ ์
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 2. เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของสหกรณ์ และพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เป็นกระบวนการที่จะสนับสนุน
การดำเนินงานของสหกรณ์ให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ สามารถพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์และมีวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
 3. เพ่ือสร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในสหกรณ์ เพ่ือให้สามารถบริหาร
จัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบในการติดตาม
ตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง และระบบปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพ่ิม
มูลค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสหกรณ ์
 
 การดำเนินกิจการของสหกรณ์จึงต้องตระหนักและกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง 7 ด้าน 
ดังตอ่ไปนี้ 
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ได้แก่  
  1.1 มีโครงสร้างองค์กรชัดเจนและมีระบบการตรวจสอบกิจการที่เป็นอิสระ 
  1.2 มีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์  
  1.3 มีตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผน  
  1.4 มีการติดาม ประเมินและทบทวนแผนอย่างเป็นระบบ  
  1.5 มีผู้รับผิดชอบเฉพาะในการบริหารและกำกับดแูลความเสี่ยง  
  1.6 มีการจัดการความเสี่ยงของกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์ใหม่  
  1.7 มีการกำหนดระดับความเสี่ยงทีย่อมรบัได้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
  1.8 มีการเตรียมการสร้างผู้บริหารทดแทนเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนนิกจิการ 
 2. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ได้แก่  
  2.1 มีการกำหนดกลยุทธ์ด้านสินเชื่อและนโยบายเกี่ยวเนื่องเพ่ือการจัดการ 
  2.2 มีการกำกับดูแลและมกีารจัดองค์กรรองรับการดำเนินงาน 
  2.3 มีกระบวนการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการจัดการ 
  2.4 มีระบบและฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ 
  2.5 มีเครื่องมือหรือระบบที่ช่วยในการแยกแยะและจัดการความเสี่ยง  
 3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ได้แก่  
  3.1 มีการจัดทำนโยบาย แผนงานด้านสภาพคล่องและแผนการระดมเงินประจำปี พร้อมทั้งข้ันตอน
การตดิตาม ประเมินและทบทวนแผน  
  3.2 มีการกำหนดเกณฑ์และแนวทางในการรักษาสภาพคล่อง 
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  3.3 มีการวิเคราะห์สภาพคล่องในสถานการณ์ที่แตกต่าง 
  3.4 มีการวิเคราะห์พฤติกรรมการฝาก/ถอน และการชำระหนี้เงินกู้ของสมาชิก  
  3.5 มีแผนการจัดทำสภาพคล่องสำหรับกรณีฉุกเฉิน  
  3.6 มีระบบรายงานด้านสภาพคล่องตามช่วงเวลา 
 4. ความเสี่ยงด้านการลงทุน และผลตอบแทน ไดแ้ก่  
  4.1 มีการกำหนดนโยบายการลงทุน และจัดทำแผนงานประจำปีโดยกำหนดวัตถุประสงค์ของการ
ลงทุน และเปา้หมายของผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน  
  4.2 มีการกำหนดระเบียบ การมอบอำนาจอนุมัติให้ฝ่ายจัดการตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
และข้อปฏิบัติด้านการลงทุนของฝ่ายจัดการ รวมถึงให้มีข้อกำหนดเพ่ือป้องกันปัญหาและผลประโยชน์ ทับซ้อน
ในการบริหารการลงทุนต่อฝ่ายจัดการ 
  4.3 มีการติดตามและประเมินผลระดับความเสี่ยงของการลงทุน และการรับรู้ผลกำไร/ขาดทุนจาก
การประเมินมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุน มีการวิเคราะห์ผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านผลการตอบแทนจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย  
  4.4 มีการจัดทำรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านผลตอบแทนรับ/จ่าย และจากอัตราดอกเบี้ยตาม
คาบเวลา 
 5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ได้แก่  
  5.1 มีระบบการตรวจสอบภายนอกและภายใน เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานและทำหน้าทีร่ายงาน
ความเสี่ยง 
  5.2 มีระบบช่วยในการระบุ ประเมิน และติดตามความเสี่ยง  
  5.3 มีการรายงานความเสี่ยง และมีการควบคุมและลดความเสี่ยง  
  5.4  มีข้อมูลดัชนีวัดความเสี่ยง ลังเกตุการณ์ความเสียหายเพ่ือใช้ช่วยในการระบุความเสี่ยงใน
เบื้องต้น 
  5.5 มีการจัดทำแผนสำรองระบบงาน และระบบงานสำรองข้อมูล  
  5.6 มีการจัดทำแผนการฟ้ืนฟูการดำเนินงานกรณีระบบงานขัดข้อง และแผนรองรับการดำเนินงาน
ต่อเนื่อง 
  5.7 มีการดูแลรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมเพ่ือการปฏิบัติงานอย่างเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง    
และสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ความไม่แน่นอนหรือภัยพิบัติ 
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 6. ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ได้แก่  
  6.1 มีการกำหนดนโยบายเพ่ือการจัดการ 
  6.2 มีการจัดโครงสร้างองค์กร จัดทำคู่มือแนวทาง ระเบียบ ขั้นตอนปฏิบัติรวมถึง การพัฒนา
กระบวนการสื่อสาร และการฝึกอบรม ตลอดจนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงาน 
  6.3 มีระบบการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน และการจัดเตรียมระบบการ ตรวจสอบภายใน
รองรับการดำเนินการ  
 7. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ได้แก่  
  7.1 มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดีครอบคลุมการมีโครงสร้างพ้ืนฐานของแนวทางกำกับ การมีแนวทาง
ปฏิบัติ และการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง  
  7.2 มีกระบวนการจัดการความเสี่ยงด้านชื่อเสียงที่มีประสิทธิผล  
  7.3 มีแนวทางและกระบวนการเพ่ือการจดัการเหตุการณ์ทีเ่กี่ยวกับชื่อเสียง 
  
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 
       (นายสมยศ  เสาวคนธ์) 
          ประธานกรรมการ 
        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
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 5.13  เรื่องพิจารณาแนวทางการลงทุน 
 เนื่องจากสหกรณ์มีเงินหมุนเวียนจำนวนมากเห็นสมควรนำไปลงทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
สหกรณ์ 
 นายไสว  ชินพงษ์ ได้วิเคราะห์เรื่องการเงินของสหกรณ์แล้วนั้น พบว่าสหกรณ์มีเงินหมุนเวียน
อยู่จำนวนหนึ่งซ่ึงให้ผลตอบแทนต่างกัน ดังนั้นทางคณะกรรมการจึงหาวิธีที่จะเพ่ิมผลตอบแทน ซึ่งที่ประชุมได้
มีมติให้ฝ่ายจัดการคิดหาวิธีที่จะนำเงินหมุนเวียนมาบริหาร ซึ่งมี 2 แนวทาง 1. นำไปชำระหนี้ที่ทางสหกรณ์กู้
เป็นตั๋วสัญญาเงินฝากของธนาคารกรุงไทยและธนาคารธกส. 2. จัดทำโครงการปล่อยเงินกู้ใหม ่
 นายชยพล  เพชรแก้ว เรื่องร่างนโยบายขออนุญาตยกเป็นวาระที่ 5 ให้คณะกรรมการเห็นชอบ
ด้วยครับ 
  ประธาน ให้ฝ่ายจัดการตรวจสอบสมาชิกทุกคน แยกให้เห็นว่าสมาชิกฝาก สมาชิกกู้ และ
สมาชิกที่ไม่ได้รับบริการเงินกู้ของสหกรณ์มีทั้งหมดกี่ราย ดังนั้นจึงมองว่าเงินหมุนเวียนจำนวนนั้น สหกรณ์ควร
จะนำไปดูแลสมาชิกอาจจะขยายงวดเงินกู้ สหกรณ์ควรยึดหลักการสหกรณ์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่วนที่จะ
ลงทุนกับภายนอกนั้นมองว่าสหกรณย์ังไม่เชี่ยวชาญในด้านตรงนี้ 
 นายพงษ์ เทพ  ไหมใจดี  เห็ นควรให้ สหกรณ์ นำเงินหมุน เวียนนั้ นมาชำระหนี้ ของ
ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารธกส.บางส่วน ส่วนที่จะนำเงินหมุนเวียนไปลงทุนกับภายนอกนั้นมีความเห็นด้วย
กับท่านประธาน เพราะสหกรณ์ยังไม่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ส่วนแนวทางในการช่วยเหลือสมาชิก
เห็นด้วยกับท่านประธาน ให้ฝ่ายจัดการหาข้อมูลว่าสหกรณ์สามารถขยายเงินกู้ได้อีกไหม หรือช่วยเหลือสมาชิก
วิธีไหนได้อีกบ้าง 
 ผู้จัดการ สำหรับเงินกู้ที่สหกรณ์กู้มานั้น มีตั๋วเงินฝากของธนาคารกรุงไทยและธนาคารธกส.
ทางสหกรณ์ติดต่อเพ่ือจะชำระหนี้ตรงนี้แล้ว อาจจะต้องชำระได้บางส่วน ส่วนเงินหมุนเวียนทางสหกรณ์อาจจะ
นำมาขยายเงนิกูห้รือจดัโครงการต่างๆ รวมทัง้จ่ายหนี้ของธนาคาครงกรงุไทยและธนาคารธกส. 
  ประธาน มีความคิดทีจ่ะช่วยเหลือกลุ่มที่ไม่ได้รับการบริการเงินกูข้องสหกรณ์ ตรวจสอบว่า
สมาชิกกลุ่มนี้ติดเงื่อนไขอะไร ให้ฝ่ายจัดการตรวจสอบหาแนวทางการแกไ้ข สหกรณจ์ะต้องยึดหลักสหกรณ์
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 มติที่ประชุม  ให้ฝ่ายจัดการหาข้อมูล 

1. สำรวจข้อมูลสมาชิกท่ีไม่เข้าถึงการบริการเงินกู ้และแนวทางการช่วยเหลือ 
2. ศึกษาข้อมูลและนำเสนอแนวทางการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก ในการ 

   ประชุมคราวถัดไป 
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 5.14  เรื่องรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมภายในของสหกรณ์ 
                    เรื่องพิจารณาร่างแผนการตรวจสอบการควบคุมภายใน ประจำปี 2565 
 ที่ประชุมคณะทำงานควบคุมภายใน ชุดที่ 62 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 
2565 มีได้พิจารณากำหนดร่างแผนการตรวจสอบการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
   1. แผนการตรวจสอบเชิงกลยทุธ์  
       คณะทำงานจะตรวจสอบระบบงานของสหกรณ์ ด้านการปฏิบัติงานและการบริหาร ด้าน
การเงินและบัญชี โดยจะสอบทานระเบียบวิธีปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงาน ระยะเวลาเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 อย่างน้อย 3 ครั้ง ๆ ละ 1 – 2 วัน 
   2. แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 
      1) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
          1.1 เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
          1.2 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
             1.3 เพ่ือตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ 
      2) ขอบเขตการตรวจสอบ 
           2.1 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกบัญชีการเงินระหว่างเดือน 
           2.2 ตรวจสอบบัญชีรายละเอียดลูกหนี้ ทุนเรือนหุ้น และเงินรับฝากเทียบกับบัญชี    
คุมยอด (ขอบเขตการตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงไปตามแนวการตรวจสอบทีก่ำหนดแต่ละเดือน) 
           2.3 ตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ ์
     3)  ในปี พ.ศ. 2565 จะเข้าตรวจสอบ แนะนำการปฏิบัติงานของสหกรณ์ อย่างน้อย 3 
ครั้งๆ ละ 1 – 2 วัน โดยคณะทำงานควบคุมภายใน  
     4) ระยะเวลาในการตรวจสอบระหว่างเดือนมิถุนายน 2565  เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 
และเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 
   มติที่ประชุม  อนุมัติ 
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วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
     ประธาน เสนอให้ขยายเงินกูแ้ละแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก ที่ยังไมไ่ด้รับ
ข้อมูลที่ชัดเจน รวมทั้งให้สิทธิ์พนักงานราชการและข้าราชการครูที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์สามารถค้ำ
ประกันได ้
  มติที่ประชุม  ให้ฝ่ายจัดการศึกษาข้อมูลและนำเสนอในการประชุมวาระการศึกษาและวาระ
อำนวยการ 

 
 
 เลิกประชุม 12.15 น. 
 
      ลงชื่อ  นายสมยศ  เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ  
       (นายสมยศ  เสาวคนธ์)  
 
      ลงชื่อ    จิรเดช  กลิ่นขจร กรรมการและเลขานุการ 
       (นายจิรเดช  กลิ่นขจร)


