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สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 
ครั้งที่ 11/2564 

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. 
ผ่านระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
************************** 

คณะกรรมการดำเนินการ  15  คน 
กรรมการผู้มาประชุม 15 คน 

ชือ่-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.นายมะนาเซร์ แมแล กรรมการและเหรัญญิก มะนาเซร์ แมแล 

5.นายไสว ชินพงษ์ กรรมการ ไสว ชินพงษ์ 

6.นายเกตุ เสาร์เพชร กรรมการ เกตุ เสาร์เพชร 

7.นายถวิล ดาแก้ว กรรมการ ถวิล ดาแก้ว 

8.นายผดุงศักดิ์ ศูนย์คล้าย กรรมการ ผดุงศักดิ์ ศูนย์คล้าย 

9.นายจรัญ เหล็มเจริญ กรรมการ จรัญ เหล็มเจริญ 

10.นายชยพล เพชรแก้ว กรรมการ ชยพล เพชรแก้ว 

11.นายอุสมาน สะมะแอ กรรมการ อุสมาน สะมะแอ 

12.นายรอมือลี หะมะ กรรมการ รอมือลี หะมะ 

13.นายสะมะแอน วรรณาการ กรรมการ สะมะแอน วรรณาการ 

14.นายพัชชระ เจริญศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พัชชระ เจริญศรี 

15.นายจิรเดช กลิ่นขจร กรรมการและเลขานุการ จิรเดช กลิ่นขจร 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  16 คน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1.นางอารีย์ เพ็ชรพรหม ผู้จัดการ อารีย์ เพ็ชรพรหม 

2.นายพงษ์เทพ ไหมใจดี ทีป่รึกษากิตติมศักดิ์ พงษ์เทพ ไหมใจดี 

3.นายเกรียงไกร ศกัระพันธุ์ ทีป่รึกษากิตติมศักดิ์ เกรียงไกร ศกัระพันธุ์ 
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ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

4.รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิก ารบดี   มหาวิท ยาลั ยน ราธิ ว าส     
ราชนครินทร์ 

รสสุคนธ์ แสงมณี 

5.นายธานินทร์ คงนวล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ธานินทร์ คงนวล 

6.ดร.ชาร์รีฟท์ สือน ิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ชาร์รีฟท์ สือนิ 

7.นายสุธี บุญญะถิติ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษานราธิวาส 

สุธี บุญญะถิติ 

8.นายสุพจน์  มณีรัตนโชติ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

สุพจน์  มณีรัตนโชติ 

9.นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

นิตย์  พรหมประสิทธิ์ 

10.นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 

มงคลชัย รัตนอ่อน 

11.นางศวิัชญา ปลาลารัตน์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา 
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนัก
การศึกษาเทศบาลเมืองสุไหงโกลก 

ศิวัชญา ปลาลารัตน์ 

12.นายจรินทร์ พรหมดำ ผู้ตรวจสอบกิจการ จรินทร์ พรหมดำ 

13.สมรัฐ แก้วสังข์ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมรัฐ แก้วสังข์ 

14.นางสาวรอฮานิง มะแซสะอิ ผู้ตรวจสอบกิจการ รอฮานิง มะแซสะอิ 

15.นายจิระพงศ์ ชูชื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ จิระพงศ์ ชูชื่น 

16.นางสาวศิรดา หามะ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 

ศิรดา หามะ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 

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

1. ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1.ที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน ดังนี้ 

1. นายเกรียงไกร ศักระพันธุ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
2. นายพงษ์เทพ ไหมใจดี  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
3. นางศิวัชญา ปลาลารัตน์  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา รักษาการแทน 

    ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองสุไหงโกลก 
4. รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี  อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
5. นายธานินทร์ คงนวล  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
6. ดร.ชาร์รีฟท์ สือน ิ  ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส  
7. นายสุธี บุญญะถิติ  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

    มัธยมศึกษานราธิวาส 
8. นายสุพจน์  มณีรัตนโชติ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

    นราธิวาส เขต 2 
9. นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

    ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
2.ผู้เขา้ร่วมประชุม จำนวน 7 คน ดังนี้ 

1. นางอารีย์ เพ็ชรพรหม  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
2. นายจิระพงศ์ ชูชื่น  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
3. นายจรินทร์ พรหมดำ  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
4. นายสมรัฐ แก้วสังข์  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
5. นางสาวรอฮานิง มะแซสะอิ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
6. นายมงคลชัย รตันอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

    ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
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7. นางสาวศิรดา หามะ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  สหกรณ์จังหวัด 
    นราธิวาส 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ประธานมอบให้เลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 61 ครั้ง
ที่ 10 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 
 มติที่ประชุม เหน็ชอบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 61 ครั้งที่ 
10 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 

 
วาระที ่3  เรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่แล้ว 
  ในเดือนตุลาคม 2564 ไม่มีเรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 ครั้งที่ 10 เมื่อ
วันที่ 20 กันยายน 2564 
 

วาระที่ 4   เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
 4.1 เรื่องการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 การประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 
2554 มอบอำนาจให้ผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการแทนในเรื่องการพิจารณาอนุมัติให้สมาชิกโอนไปต่างจังหวัด 
ในเดือนตุลาคม 2564 มีสมาชิกทำเรื่องขอโอนย้ายไปต่างจงัหวัด จำนวน 1 ราย 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
  
 4.2 เรื่องแจ้งผลการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
 ในเดือนตุลาคม 2564 มีสหกรณ์อ่ืนรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
และได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 ราย   

มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.3 เรื่องแถลงรายการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
 ต้ังแต่วันที่  1-30 กันยายน 2564 ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก          
จำนวน 229 ราย เป็นเงิน 40,727,000.00 บาท  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
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 4.4 เรื่องแถลงรายการให้เงินกู้พิเศษช่วยเหลือสมาชิกสู้วิกฤติโควิด-19 พ.ศ. 2564 
 ต้ังแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2564 ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้พิเศษช่วยเหลือสมาชิกสู้
วกิฤติโควิด-19 พ.ศ. 2564 จำนวน 110 ราย เป็นเงิน 2,094,000.00 บาท  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.5 เรื่องติดตามรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
  ไม่มี 
 
 4.6 เรื่องรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 ประธานในที่ประชุมได้มอบให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
  นางสาวรอฮานิง มะแซสะอิ รายงานผลการตรวจสอบกิจการ การลงบัญชี และการเก็บรักษา
เอกสารเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย 

 
4.7 เรื่องสมาชิกย้ายหน่วย 
 ในเดือนตุลาคม 2564 มีสมาชิกย้ายหน่วย จำนวน 16 ราย 
 มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 4.8 เรื่องรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. 
  ในเดือนตุลาคม 2564 ไมม่ีรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ดังนี้ 
  แบบ ปปง. 1-01 การทำธุรกรรมเงินสดเกนิ 2 ล้านบาท 
  ไม่มี 
  แบบ ปปง. 1-02 การทำธุรกรรมทีเ่กี่ยวกับทรัพย์สินราคาประเมินเกิน 5 ล้านบาท 
  ไม่มี 
  แบบ ปปง. 1-03 การทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
  ไม่มี 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.9 เรื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แจ้งให้ทราบ 
 
  ไม่มี 
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 4.10 เรื่องทีป่รึกษาสหกรณ์เสนอแนะ 
 
  ไม่มี 
 

4.11 เรื่องสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 
  ในเด ือนต ุลาคม 2564 ประธานกรรมการอน ุม ัต ิให ้สมาช ิกลาออกจากสหกรณ ์            
จำนวน 6 ราย จำแนกตามสาเหตุการลาออกได้ ดังนี้ 
  1.ต้องการรับเงินเดือนเต็ม    จำนวน 3 คน 
  2.เกษียณอายุราชการ    จำนวน 2 คน 
  3.เหตุผลทางการเงิน    จำนวน 1 คน 
  มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

4.12 เรื่องประมาณการรับจ่ายเงินสหกรณ์ในวันสิ้นเดือนตุลาคม 2564 
  ในว ันที ่ 31  ต ุล าคม  2564 ประมาณ การว ่าจะม ีการร ับ  – จ ่าย เง ิน  จำนวน                          
103,653,365.27 บาท  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.13เรื่องสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 
มอบอำนาจให้ผู้จัดการดำเนินการแทนในเรื่องพิจารณาให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญใน             
เดือนตุลาคม 2564 มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ จำนวน 33 ราย 
  มติที่ประชุม รับทราบ 

 
4.14เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกเข้าโครงการประกันชีวิตกลุ่ม 

  ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด มีโครงการให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ประกันชีวิต
กลุ่ม กับบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต และทางสหกรณ์ได้จัดทำประกันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรมธรรม์มีผล
ต้ังแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 ถึง 28 เมษายน 2565 
  บัดนี้  ได้ ตรวจสอบหลักฐานปรากฏว่า มี สมาชิกเข้าโครงการประกันชีวิตกลุ่ ม                   
จำนวน 6,331 คน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
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4.15 เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงินงวดชำระหนี้       
  ในเดือนตุลาคม 2564 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชำระหนี้ จำนวน 5 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บ
เงินงวดชำระหนี้รายเดือนใหม่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.16เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือน       
  ในเดือนตุลาคม 2564 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 2 ราย ทั้งนี ้ให้เกบ็เงิน
ค่าหุ้นรายเดือนใหมต่ั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
  มติที่ประชุม รับทราบ 

 
4.17 เรื่องสมาชิกถึงแก่กรรม 

  ในเดือนตุลาคม 2564 มีสมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน 5 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1 นายเจริญ  สังข์แก้ว (00073) สังกัดหน่วยจังหวัด ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 15  กันยายน  2564 

เป็นสมาชิกเมื่อวันที่  31 กรกฎาคม  2504  ได้รับแจ้งจากกรรมการหน่วยมาติดต่อกับสหกรณ ์ 

 2 นางนิศา  นิมิง (15865) สังกัดหน่วยอำเภอบาเจาะ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 14  กันยายน 2564 

เป็นสมาชิกเมื่อวันที่  12  มกราคม  2548  ได้รับแจ้งจากกรรมการหน่วยมาติดต่อกับสหกรณ์  

 3 นายสฤทธิ์ แก้วขอมดี (14322) สังกัดหน่วยอำเภอเมือง ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 24 กันยายน   

2564  เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 15 กันยายน  2543   ได้รับแจ้งจากทายาทสมาชิกมาติดต่อกับสหกรณ์  

 4 นายกฤษฎา  นิลเพชร  (05015) สังกัดหน่วยอำเภอตากใบ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 27 กันยายน   

2564 เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2522   ได้รับแจ้งจากทายาทสมาชิกมาติดต่อกับสหกรณ์  

 5 นายวินัย  ขุนอำไพ  (08268) สังกัดหน่วยอำเภอแว้ง ถึงแก่กรรมเมื่อวันที ่27 กันยายน  

2564 เป็นสมาชิกเมือ่วันที่ 1 ตุลาคม  2529  ไดร้ับแจ้งจากทายาทสมาชิกมาติดต่อกับสหกรณ์  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.18 เรื่องการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก 
 ในเดือนตุลาคม 2564 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน 4 ราย ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

 1 นายเจริญ  สังข์แก้ว (00073) สังกัดหน่วยจังหวัด  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  15  กันยายน  2564 

 2 นางนิศา  นิมิง  (15865)  สังกัดหน่วยอำเภอบาเจาะ  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  14  กันยายน  2564 

 3 นายสฤทธิ์  แก้วขอมดี  (14322)   สังกัดหน่วยอำเภอเมือง ถึงแก่กรรมเม่ือวันที่ 24 กันยายน  2564 
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 4 นายวินัย  ขุนอำไพ  (08268) สังกัดหน่วยอำเภอแว้ง   ถึงแก่กรรมเม่ือวันที่  27  กันยายน  2564 
  มติทีป่ระชมุ รับทราบ 

 
4.19  เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกประจำเดือนกันยายน 2564 

  ในเดือนกันยายน 2564 มีสมาชิกยื่นกู้สามัญ จำนวน 128 ราย เป็นเงิน 194,379,000.00 
 บาท ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 เงินจัดสรร 

เงินจัดสรร 
จำนวน 
ผู้ขอกู้ 

จำนวนเงิน 
ขอกู้ 

หนี้ค้าง ซื้อหุน้เพิ่ม 
ประกัน
สินเชื่อ 

จ่ายจริง 

48,890,000 128 194,379,000.00 143,051,613.37 4,245,740.00 48,316.27 47,033,330.36 

  คณะกรรมการเงินกู้ เมือ่วันที่ 20 กันยายน 2564 อนุมัติให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ จำนวน 
128 ราย เป็นเงิน 194,379,000.00 บาท 
  มติที่ประชุม รบัทราบ 

 
4.20 เรื่องสมาชิกขอกู้เงินเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น 
 ในเดือนกันยายน 2564 มีสมาชิกขอกู้เงินสามัญทั่วไป เพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน จำนวน 

2 ราย  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.21 เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
 ในระหว่างวันที่  5 กันยายน 2564 ถึงวันที่  4 ตุลาคม 2564 มีสมาชิกกู้เงินสามัญเพ่ือ
การศึกษา จำนวน 8 ราย  เป็นเงินจำนวน 740,000.00 บาท 
 ในระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 มีสมาชิกกู้เงินพิเศษเพ่ือการ
อเนกประสงค ์จำนวน 4 ราย  เป็นเงินจำนวน 1,630,000.00 บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.22 เรื่องสมาชิกผ่านการทดสอบออนไลน์ 
 ในเดือนกันยายน 2564 มีสมาชิกเข้าใหม่ทำแบบทดสอบออนไลน์ 8 คน และผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบ 8 คน 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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 4.23 เรื่องรายงานสมาชิกรับสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ป ี
 ในเดือนตุลาคม 2564 มีสมาชิกรับเงินสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ปี จำนวน 82 คน เป็น
เงิน 1,208,000.00 บาท 
  มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

 4.24 เรื่องรายงานสมาชิกรับสวัสดิการสมาชิกอาวุโส 
  ในเดือนตุลาคม 2564 มีสมาชิกรับเงินสวัสดิการสมาชิกอาวุโส จำนวน 85 คน เป็นเงิน    
63,000.00 บาท 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.25 เรื่องรายการจ่ายเงินงบประมาณในรอบ 9  เดือน 
  รายการจ่ายเงินงบประมาณของสหกรณ์ตั้ งแต่ เดือนมกราคม – กันยายน 2564 ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

ที ่ หมวดรายจ่าย 
ปี 2564 งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ จ่าย คงเหลอื 

1 งบบุคลากร 5,786,520.00 4,322,090.00 1,464,430.00   

2 งบดำเนินงาน 19,238,120.00 13,225,772.07 6,012,347.93   

3 งบลงทนุ 447,600.00 364,675.00 82,925.00   

 รวมทั้งสิ้น 25,472,240.00 17,912,537.07 7,559,702.93   

  มติที่ประชุม รบัทราบ 
 
 4.26 เรื่องฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสหกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
  ผู้จัดการรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เพ่ือที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี้ 

ฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

รายการ 1 ม.ค. 2564 (บาท) 30 ก.ย. 2564 (บาท) + เพ่ิม /- ลด (บาท ร้อยละ 

สินทรัพย์ 5,932,322,116.89 6,115,322,169.68 + 183,000,052.79 + 3.08 
หนี้สิน 2,517,275,498.84 2,572,917,579.55 + 55,642,080.71 + 2.21 
ทุน 3,180,083,277.99 3,342,873,517.46 + 162,790,239.47 + 5.12 
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ผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 

รายการ 30 ก.ย. 2563 (บาท) 30 ก.ย. 2564 (บาท) + เพ่ิม /- ลด (บาท ร้อยละ 

รายได ้ 262,397,622.86 264,102,902.06 + 1,705,279.20 + 0.65 
รายจ่าย 78,920,872.01 64,571,829.39 - 14,349,042.62 - 18.18 
กำไร 183,476,750.85 199,531,072.67 + 16,054,321.82 + 8.75 
หมายเหตุ  ในส่วนของทุนไม่ได้นำกำไรเข้าไปรวม 
  ผู้จัดการ สินทรัพย์ที่ เพ่ิมขึ้น เป็นผลจากเงินฝากธนาคารและลูกหนี้ เงินให้กู้ เพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะลูกหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป และเงินกู้พิเศษเพ่ือช่วยเหลือโควิด หนี้สินส่วนใหญ่มาจากเงินรับฝาก
จากสมาชิกสูงขึ้นทุนที่เพ่ิมขึ้นมาจากหุ้นรายเดือนของสมาชิกและจำนวนหุ้นที่หักจากเงินกู้ของสมาชิก  
รายได้โดยเปรียบเทียบจะเพ่ิมขึ้นน้อย เนื่องจากมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะทำให้ดอกเบี้ยรับลดลง 
ค่าใช้จ่ายจะลดลงจากการลดดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยจ่ายจากตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงินจะ
ลดลงจากปีที่แล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.27 เรื่องแจ้งผลการสอบกรมธรรม์ประกันสินเชื่อ 
 ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด เรื่อง  สอบราคาซื้อกรมธรรม์ประกัน
สินเชื่อ ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 นั้น 
 มีผู้ ขอรับ เอกสารสอบราคา จำนวน 14 ราย และยื่ นซองเสนอราคา 3 ราย นั้ น 
คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาผล ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นซองเสนอราคาแล้วเห็นว่า บริษัท 
กรงุไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ค่าเบี้ยประกัน 370 บาท ต่อการคุ้มครอง 100,000.00 บาท 
 ประธาน ค่าเบี้ยประกันสินเชื่อสูงกว่าปีทีแ่ล้ว 30 บาท ต่อความคุ้มครอง 100,000 บาท 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.28 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือ “เรื่องการจัดโครงการจตุสหกรณ์สัมพันธ์ชายแดนใต้ 
ครั้งที ่8” 
  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการโครงการจตุสหกรณ์
สัมพันธ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 8  ทั้งนี้ จึงเรียนเชิญประธานกรรมการเข้าร่วมประชุม เพ่ีอหารือแนวทางในการ
จัดโครงการใน วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมทวีโชค สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูปตัตานี จำกัด 
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  ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 มีมติแต่งตั้ง 
นายสมยศ เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ เข้าร่วมประชุม 
  ประธาน ที่ประชุมของคณะกรรมการทั้ง 4 สหกรณ์ มีมติให้งดการจัดกิจกรรมในปีนี้  
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

 4.29 เรื่องกำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งต่อไปนี้ 
  กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ในวันจันทร์ที่ 
22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 

วาระท่ี 5  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 
5.1 เรื่องรายงานกิจการสหกรณ์ 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สหกรณ์มีสินทรัพย์ 6,115,322,169.68 บาท มีหนี้สิน 
2,572,917,579.55 บาท มีทุน 3,342,873,517.46 บาท มีรายได้ 264,102,902.06 บาท ค่าใช้จ่าย 
64,571,829.39 บาท  
  มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานกิจการสหกรณ์ประจำเดือนตุลาคม 2564 ตามที่
เสนอ 
 

5.2   เรื่องแถลงรายการรับ – จ่ายเงินในรอบเดือน 
  รายการรับ  -  จ่ าย  เงินสด   ระหว่ างวันที่   1 - 30  กันยายน  2564 เป็ น เงิน 
42,371,515.91 บาท 
  มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองการรับ-จ่ายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่                     
1-30 กันยายน 2564 
  5.3  เรื่องสมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  
 ในเดือนตุลาคม 2564 มีสมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 20 ราย  
 มติที่ประชุม อนุมัติให้สมาชิกลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 20 ราย ทั้งนี้ ให้
เปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือนใหมต่ั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป  
 

5.4 เรื่องสมาชิกของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 
 ในเดือนตุลาคม 2564 มีสมาชิกของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน  5 ราย  

     มติที่ประชุม อนุมัติ 
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5.5 เรื่องสมาชิกขอลดการส่งเงินงวดชำระหนี้ 
 ในเดือนตุลาคม 2564 มีสมาชิกขอลดการส่งเงินงวดชำระหนี้ จำนวน 2 ราย  
 มติทีป่ระชุม อนุมัติให้สมาชิกลดการส่งเงินค่างวดชำระหนี้รายเดือน จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ ให้
เปลี่ยนแปลงเงินค่างวดชำระหนี้รายเดือนใหม่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป  
 

5.6 เรื่องการรับสมาชิกสามัญเข้าใหม่ 
   ในเดือนตุลาคม 2564 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 12 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ดังรายละเอียด
แนบท้ายนี้ 
   มติที่ประชุม อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ เพียง 11 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่าหุ้น
รายเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และไม่อนุมัติรับรายที่ 11 เลขทะเบียนที่ 22579 นายพรพจน์  
หลีเหล็ม เข้าเป็นสมาชิกเข้าใหม่ เนื่องจากเป็นลูกจ้างทดลองปฏิบัติงานและสัญญาจ้างกำลังจะสิ้นสุดใน
วนัที่ 15 พฤศจิกายน 2564  ทั้งนี้ แจ้งให้ยื่นสมัครสมาชิกเข้าใหม่อีกเมื่อมีการต่อสัญญาจ้าง   
 

 5.7 เรื่องสมาชิกขอผ่อนผันการส่งเงินสหกรณ์ 
    ในเดือนตุลาคม 2564 มีสมาชิกขอผ่อนผันการส่งเงินสหกรณ์ จำนวน 6 ราย ดังต่อไปนี้ 
 มติที่ประชุม อนุมัต ิ
 

5.8 เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือนตุลาคม 2564 

 ผู้จัดการแจ้งยอดจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือน ดังนี้     
  สมาชิกยอดยกมา    7,389 คน   
  สมาชิกเข้าใหม่  (สมาชิกปกติ)  11 คน   
  สมาชิกลาออก    6 คน   
  สมาชิกโอนไปต่างจังหวัด   6 คน   
  สมาชิกถึงแก่กรรม   5 คน   

    คงเหลือ   7,383 คน   
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 

5.9 เรื่องพิจารณาการจัดกิจกรรมสหกรณ์พบข้าราชการบำนาญ 
  ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ได้รับอนุมัติโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ 
พัฒนาความรู้แก่สมาชิก โดยจัดกิจกรรมสหกรณ์พบข้าราชการบำนาญ กลุ่มเป้าหมาย 960 คน 
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(ประกอบด้วย กรรมการ 15 คน เจ้าหน้าที่ 18 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ 4 คน และสมาชิกข้าราชการ
บำนาญ 923 คน) งบประมาณ 604,000.00 บาท นั้น 
  ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 มีมติให้งด
การจัดกิจกรรมสหกรณ์พบข้าราชการบำนาญ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส           
โคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดกจิกรรมเพ่ือบรรลุวัตถปุระสงค์ของโครงการได ้
  มติที่ประชุม ไม่อนุมัต ิ
 

5.10 เรื่องพิจารณาการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานพัฒนาองค์กร 
  ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากร โดยจัด
กิจกรรมศึกษาดูงานพัฒนาองค์กร กลุ่มเป้าหมาย 70 คน ได้แก่ กรรมการ จำนวน 15 คน ผู้ตรวจสอบ
กิจการ จำนวน 4 คน เจ้าหน้าที่สหกรณ์  17 คน ที่ปรึกษา 12 คน กรรมการที่ พ้นวาระปี  2563            
จำนวน 6 คน และเจ้าหน้าที่การเงิน 16 คน (เขต 1,2,3 (หน่วยละ 2 คน), สพม.15, ศธ., มนร.(2 คน), 
เทศบาลเมืองนราธิวาส, เทศบาลเมืองสุไหงโกลก, ว.สารพัดช่าง, ศึกษาสงเคราะห์, วท., วชช. งบประมาณ 
400,000.00 บาท นั้น 
  ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 มีมติให้งดการ
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานพัฒนาองค์กร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  
  มติทีป่ระชุม ไม่อนุมัต ิ
 

5.11 เรื่องพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 
 การพัฒนาบุคลากรในองค์กรถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะสหกรณ์
เป็นองค์กรที่ประกอบด้วยกลุ่มคนขนาดใหญ่ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันภายใต้อุดมการณ์สหกรณ์ ซึ่งการ
ดำเนินการต่างๆ ในองค์กรจะประสบความสำเร็จต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีความพร้อมที่จะ
ได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ สหกรณ์ฯ จึงจัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขึ้น เพ่ือเป็น
การส่งเสริมขวัญและกำลังใจ คือ การให้บริการสวัสดิการ การยกย่องเชิดชูเกียรติ ฯลฯ  
 ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 มีมติคัดเลือก
บุคลากรดเีด่น ประจำปี 2564 ดังนี้ 

ที ่ ชือ่-สกุล ตำแหน่ง 
1 นายรำรี  สะมารา ประธานกรรมการดีเด่น 

2 นายวิเชียร  อธิกพันธุ์ กรรมการดีเด่น 

3 นางสาวรอฮานิง  มะแซสะอิ ผู้ตรวจสอบกิจการดีเด่น 
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4 นางอารีย์ เพ็ชรพรหม เจ้าหน้าที่ดีเด่น 

5 ว่าที่ร.ท.สราวุธ  บุญเขตต์ ผู้แทนสมาชิกดีเด่น 
6 นายอนันต์  สุวรรณคง สมาชิกดีเด่น (จงัหวัด) 

7 นายสมชาย  แก้วประจุ สมาชิกดีเด่น (เมือง) 

8 นายมะรอฟี  เจะเลาะ สมาชิกดีเด่น (ยี่งอ) 
9 นายต่วนอนุมัติ  ต่วนจอลง สมาชิกดีเด่น (บาเจาะ) 

10 นายมะยีดิง  จารง สมาชิกดีเด่น (รือเสาะ) 

11 นางสาวอัญชนา  หะยะมิน สมาชิกดเีด่น (ตากใบ) 
12 นายลาภวัต  บุญธรรม สมาชิกดเีด่น (สุไหงโกลก) 

13 นางสาวสุวรรณี  คงชูดวง สมาชิกดีเด่น (สุไหงปาดี) 
14 นายกฤษณะ  ยอดพันธ์  สมาชิกดีเด่น (สุคิริน) 

15 นายมนูญ  แวดอเลาะ สมาชิกดีเด่น (แว้ง) 

16 นายอะห์หมัดซานาดี  แวอารง สมาชิกดีเด่น (จะแนะ) 
17 นายสุชาติ  ศรีสุวรรณ สมาชิกดีเด่น (ศรสีาคร) 

18 นายอัสรุดดินทร์  หะยีมูซอ สมาชิกดีเด่น (ระแงะ) 

19 นายบูรฮัน  อิหะโละ สมาชิกดีเด่น (เจาะไอร้อง) 
20 นายสมยศ เสาวคนธ์ กรรมการที่มีคุณูปการ 

21 นายบัณฑติ สาและ กรรมการที่มีคุณูปการ 

22 นายมะนาเซร์ แมแล กรรมการที่มคีุณูปการ 
23 นายจรัญ เหล็มเจริญ กรรมการที่มีคุณูปการ 

24 นายรอมือลี หะมะ กรรมการที่มีคุณูปการ 
25 นายเกตุ เสาร์เพชร กรรมการที่มีคุณูปการ 

26 นายจิรเดช กลิ่นขจร กรรมการที่มีคุณูปการ 

27 นายพัชชระ เจริญศรี กรรมการที่มีคุณูปการ 
 มติทีป่ระชุม อนุมัติตามเสนอ 
 
 5.12 เรื่องพิจารณาแนวทางการให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ 
 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด กำหนดระเบียบว่าด้วยฯ การให้เงินกู้แก่พนักงาน
ราชการนั้น พนักงานราชการจะต้องใช้สำเนาสัญญาจ้างที่ออกโดยต้นสังกัดเป็นหลักฐานประกอบในการทำ
ธุรกรรมกับสหกรณ์ ทั้งนี้ เห็นควรกำหนดแนวทางในการให้เงินกู้แก่พนักงานราชการที่สิ้นสุดสัญญาจ้างใน
วันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้ 
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 1.แนบหนังสือรับรองการจ้างต่อที่ออกโดยผู้บังคับบัญชาขั้นต้น 
 2.หกัเงินงวดชำระหนี้ 1 งวด และฝากไว้ในบัญชีเงินฝากที่สมาชิกมีในสหกรณ์ 
 3.แนบใบถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก (สำหรับชำระหนี้กรณีที่ไม่สามารถหักเงิน ณ ทีจ่า่ยได้) 
 ทีป่ระชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัติ  
 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

5.13 เรื่องผลการคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานชัว่คราว 
  ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง
พนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 นั้น 
  คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าทีส่ินเชื่อ จำนวน 1 อัตรา 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล คะแนน (  100  คะแนน) 

2 นางสาวรวนิท์ ศูนย์คล้าย 89.33 

1 นางสาวอุมาภรณ์ ทองชาติ 84.67 

3 นายอดิรีส ดะอุแม 78.33 

  มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

5.14 เรื่องกำหนดร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 
 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด จะมีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ซึ่ง
และจะต้องนำเสนอแผนงาน/โครงการในปี 2565 ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญพิจารณา ดังนั้น เพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 1) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างแผนปฎิบัติการ ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ 
จำนวน 15 คน ฝ่ายจัดการ (ผู้จัดการ รองผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย 4 คน และเจ้าหน้าที่) จำนวน 7 คน และ
กำหนดการประชุมในระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
      * ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างแผนปฎิบัติการ จำนวน 22 คน ๆ ละ 700  
บาท จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 30,800  บาท ค่าพาหนะคณะอนุกรรมการยกร่างแผนปฎิบัติการจำนวน 22 
คน  คนละ 500 บาท จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 22,000 บาท  
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 2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 15 คน 
ผู้แทนสมาชิก จำนวน 19 คน ฝ่ายจัดการ จำนวน 2 คน 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที ่ ชื่อ - สกุล ที ่ ชื่อ – สกุล 

1 นายสมยศ เสาวคนธ์ 13 นายชยพล เพชรแก้ว 25 นายศักดา  กัลยากาญจน์ 
2 นายบัณฑิต  สาและ 14 นายถวิล ดาแก้ว 26 นายสิทธิชัย อินทรวงศ์ 

3 นายไสว ชินพงษ์ 15 นายจิรเดช  กลิ่นขจร 27 นายซาการียา เลาะนะ 

4 นายอุสมาน  สะมะแอ 16 นายการีม  โตะเฮ็ง 28 นายบัญชา แสนสุข 
5 นายรอมือลี  หะมะ 17 นายนพ เนื้อน้อย 29 นายวิเชียร สุวรรณศร ี

6 นายผดุงศักดิ ์ศูนย์คล้าย 18 นายสุทิน ปิยะรัตน์ 30 นายพงษ์เทพ ไหมใจดี 

7 นายมะนาเซร์  แมแล 19 นายอมร นาคปก 31 นายสว่าง ชินพงษ์ 
8 นายสะมะแอน วรรณาการ 20 นายอภินันท์ เบญจมามาศ 32 นายกิตติ ศริิไพรวัน 

9 นายจรัญ  เหล็มเจริญ 21 ว่าที่ร.ท.สราวุธ  บุญเขตต์ 33 นายจรินทร์ พรหมดำ 
10 นายบัณฑิต  สติรักษ์ 22 นายชัยยุทธ บาซอ 34 นางสาวรอฮานิง  มะแซสะอิ 

11 นายเกต ุ เสาร์เพชร 23 นายซากี สะมะแอ 35 นางสาวโชติกา วรรณวงศ ์

12 นายพัชชระ  เจริญศรี 24 นายรอมลี หะมิ 36 นางอารีย์ เพ็ชรพรหม 
37 น.ส.ปราณปรียา หรรีักษ์     

 กำหนดการประชุมในวันที่ 13 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
 * ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการร่างแผนปฎิบัติการ จำนวน 36 คน ๆ ละ 700 บาท เป็น
เงิน 25,200  บาท ค่าพาหนะคณะอนุกรรมการร่างแผนปฎิบัติการ จำนวน 36 คนๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 
18,000 บาท  
    มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ 
 
 5.15 เรื่องแต่งตั้งประธานหน่วยเลือกตั้ง และกำหนดรับสมัครผู้แทนสมาชิก 
  ด้วยผู้แทนสมาชิกชุดปัจจุบันจะครบวาระ จึงต้องดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกชุดใหม่ 
โดยที่ประชุมหน่วยที่สมาชิกสังกัดอยู่ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกก่อนการประชุมใหญ่สามัญของ
สหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรดำเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
  1. แต่งตั้งประธานหน่วยเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจแต่งตั้งประธาน
หน่วยเลือกตั้ง และให้ประธานหน่วยเลือกตั้งและเลขานุการหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกโดยตำแหน่ง 
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โดยให้นับรวมอยู่ในจำนวนผู้แทนสมาชิกที่หน่วยพึงเลือกตั้งได้ ทั้งนี้ จำนวนผู้แทนสมาชิกจะกำหนดตาม
จำนวนสมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
 

ที ่ หน่วย เลขานุการหน่วย ประธานหน่วย 

1 สังกัดจังหวัด นายไสว ชินพงษ์ นายกิตต ิ ศิริไพรวัน 
2 อำเภอเมือง นายผดุงศักดิ์ ศูนย์คล้าย นายอมร  นาคปก 

3 อำเภอระแงะ นายสะมะแอน วรรณาการ นายบัญชา  แสนสุข 

4 อำเภอยี่งอ นายมะนาเซร์ แมแล นายการีม  โตะเฮ็ง 
5 อำเภอบาเจาะ นายรอมือลี หะมะ นายกามารือดิน  บินเจ๊ะเลาะ 

6 อำเภอรือเสาะ นายจรัญ เหล็มเจริญ นายบลยา ไหรเจริญ 
7 อำเภอศรีสาคร นายเกตุ เสาร์เพชร นายสุทนิ ปิยะรัตน์ 

8 อำเภอจะแนะ นายบัณฑิต สาและ นายรำรี  สะมารา 

9 อำเภอเจาะไอร้อง นายอุสมาน สะมะแอ นายอานูวา  อาบ๊ะ 
10 อำเภอสุไหงปาดี นายจิรเดช กลิ่นขจร นายสมยศ  เสาวคนธ์ 

11 อำเภอสุไหงโกลก นายถวิล ดาแก้ว นายอภิชาติ  ขาวสุริจันทร ์

12 อำเภอแว้ง นายบัณฑติ สติรักษ์ นายซาการียา  เลาะนะ 
13 อำเภอสุคิริน นายพัชชระ เจริญศรี นายวิเชียร สุวรรณศร ี

14 อำเภอตากใบ นายชยพล เพชรแกว้ นายปริวัฒน์  หรีรักษ์ 

   
  2. การรับสมัครผู้แทนสมาชิก โดย 
   2.1 กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่  7-9 ธันวาคม 2564 และเลือกตั้งในวันที่ 22 
ธันวาคม 2564  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ที ่ หน่วย สถานที่รับสมัคร สถานที่เลือกตั้ง 
1 สังกัดจังหวัด สำนักงาน สกสค. นราธิวาส สำนักงาน สกสค. นราธิวาส 

2 อำเภอเมือง โรงเรียนเมอืงนราธิวาส โรงเรียนเมืองนราธิวาส 

3 อำเภอระแงะ สำนักงาน สพป.นธ. 3 สำนักงาน สพป.นธ. 3 

4 อำเภอยี่งอ โรงเรียนบ้านยี่งอ โรงเรียนบ้านยี่งอ 

5 อำเภอบาเจาะ โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ 

6 อำเภอรือเสาะ โรงเรียนบ้านยะบะ โรงเรียนบ้านยะบะ 

7 อำเภอศรีสาคร โรงเรียนบ้านคอลอกาเว โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 

8 อำเภอจะแนะ โรงเรยีนบา้นดุซงญอ โรงเรียนบา้นดุซงญอ 
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9 อำเภอเจาะไอร้อง โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง 

10 อำเภอสุไหงปาดี โรงเรียนบ้านโคกตา โรงเรียนบ้านโคกตา 

11 อำเภอสุไหงโกลก สำนักงาน สพป.นธ. 2 สำนักงาน สพป.นธ. 2 

12 อำเภอแว้ง โรงเรียนบ้านแว้ง โรงเรียนบ้านแว้ง 

13 อำเภอสุคิริน โรงเรียนนิคมพัฒนา 2 โรงเรียนนิคมพัฒนา 2 

14 อำเภอตากใบ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 
 

  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  1) ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ข้อ 32 
และข้อ 66 และหรือระเบียบของสหกรณ์นี้ และต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์อย่างน้อย 2 ปี (นับถึงวันที ่30 
พฤศจิกายน 2564)  
  2) เป็นผู้เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  3) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 
หรือไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามกำหนดในกฎ กพ.  
  4) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมาย 
  5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  6) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครนูราธิวาส จำกัด 
  7) ไม่เป็นผู้ซึ่งผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยต่อสหกรณ์ในระยะเวลา
สองปีทางบัญชีถึงวันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 
  8) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำในสหกรณ์นี ้
  9) ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
  เอกสารการรับสมัคร 
  1. ใบสมัครพร้อมเงินค่าสมัคร เป็นเงิน 50 บาท   
  2. รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
  3. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ หรือบัตรประจำตัว
สมาชิกสหกรณ ์หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ 
  ผู้สมคัรจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารให้ครบถ้วน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด 
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  ทั้งนี้ ให้แต่ละหน่วยส่งรายชื่อพร้อมหลักฐานของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกใน
วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เพื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด 
  มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ 
 
 5.16 เรื่องพิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้พิเศษเพื่อการดำรงชีพ พ.ศ.2564 
  ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ได้อนุมัติโครงการกู้
เงินปันผลของสหกรณ์แล้วนั้น จึงเห็นควรพิจารณาถือใช้ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้ พิเศษเพ่ือการดำรงชีพ                  
พ.ศ.2564 เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง และเรียบร้อย ตามเสนอ 
  มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ถือใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษเพ่ือการดำรงชีพ พ.ศ.2564 ตามที่เสนอ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 
2564 เป็นต้นไป 
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 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ข้อ 80(5) และ                   
ข้อ110(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564           
ไดก้ำหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษเพ่ือการดำรงชีพ พ.ศ. 2564 ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ
เพ่ือการดำรงชีพ พ.ศ. 2564” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
  “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
  “คณะกรรมการดำเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จำกัด 
  “กรรมการดำเนินการ” หมายความว่า กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกดั  
  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จำกัด 
  “รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จำกัด 
  “ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
  “เงินปันผล”  หมายความว่า เงินค่าตอบแทนการลงทุนที่ได้รับจัดสรรจากกำไรสุทธิ
ประจำปี 
 ข้อ 4. เงินกู้พิเศษเพ่ือการดำรงชีพเป็นเงินที่จะให้แก่สมาชิกได้เฉพาะกิจ เพ่ือเสริมสภาพคล่องทาง
การเงินของครอบครัวสมาชิก 
 ข้อ 5. สมาชิกท่ีขอกู้เงินพิเศษเพ่ือการดำรงชีพต้องยื่นคำขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ 
 ข้อ 6. จำนวนวงเงินกู้พิเศษเพ่ือการดำรงชีพให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งต้องไม่เกินอัตราเงินปันผลของ
ปีที่ผ่านมา และให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
 ข้อ 7. สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพ่ือการดำรงชีพในอัตราที่คณะกรรมการดำเนินการ
กำหนด โดยจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 

(รา่ง) ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนราธิวาส จ ากดั 
วา่ดว้ยการใหเ้งินกูพิ้เศษเพ่ือการด ารงชพี พ.ศ. 2564 
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 ข้อ 8. การส่งเงินชำระหนี้เงินกู้พิเศษเพ่ือการดำรงชีพกำหนดให้ผู้กูส้่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยโดย
สหกรณ์จะหักจากเงินปันผลประจำปีบัญชีปัจจุบันที่สมาชิกได้รับในวันจ่ายเงินปันผล และเงินปันผลส่วนที่
เหลือหลังจากหักชำระหนี้เงินกู้แล้วจะโอนเข้าบัญชีของผู้กู้ 
 ข้อ 9. สมาชิกผู้ค้างชำระหนี้เงินต้น หรือดอกเบี้ย หรือสมาชิกโอนไปต่างจังหวัด หรือถูกอายัดเงิน
ปันผลไม่มีสิทธิ์กู้เงินตามระเบียบนี้ เว้นแต่ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ขอผ่อนผันการชำระเงินสหกรณ์ด้วยเหตุ
เกษียณอายรุาชการ และผู้ที่เข้าโครงการปรับโครงสร้างหนี้กับสหกรณ์ 
 ข้อ 10. การให้เงินกู้พิเศษเพ่ือการดำรงชีพ คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบอำนาจให้ประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการ หรือผู้จัดการ  ตามที่เห็นสมควรเป็นผู้
วินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษเพ่ือการดำรงชีพแทนคณะกรรมการดำเนินการก็ได้ และให้ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าว
นั้น แถลงรายการเงินกู้พิเศษเพ่ือการดำรงชีพทีใ่ห้ไป เพ่ือให้คณะกรรมการดำเนินการทราบทุกเดือน 
 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 
 
 
 
            ( นายสมยศ  เสาวคนธ์ )    
                ประธานกรรมการ 
               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
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 5.17 เรื่องพิจารณาร่างแก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2564 
  เพ่ือให้การดำเนินการให้เงินกู้แก่สมาชิกของสหกรณ์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้เงินกู้
แต่ละประเภทนั้น จึงเห็นควรพิจารณาแก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.2564 ตามที่เสนอ 
   มติที่ประชุม อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564 ข้อ 4 ข้อ 11 และบรรดา
ระเบียบ มติ ประกาศหรือคำสั่งอ่ืนใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน และให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
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 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ข้อ 80(5) และ ข้อ 110(3) 
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 ครั้งที่  11/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ได้กำหนด
ระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ไว้
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1. ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการปรับ
โครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564” 
 ข้อ  2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
 ข้อ  3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของ
สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564 ข้อ 4 ข้อ 11 และบรรดาระเบียบ มติ ประกาศหรือคำสั่งอ่ืนใด ที่ขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ฯ  ล  ฯ 
 ข้อ  4. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ”์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
  “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
  “คณะกรรมการดำเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นราธิวาส จำกัด 

  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 

จำกัด 
  “ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
  “ลูกหนี้” หมายความว่า สมาชิกที่ยังมีหนี้ที่ต้องชำระต่อสหกรณ์ ไม่ว่าหนี้นั้นเกิดจากสัญญากู้เงิน

ของตนเองหรือชำระหนี้แทนในฐานะผู้ค้ำประกัน และไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดเวลาและค้างส่ง
เงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย หรือผู้ที่เข้ารับใช้หนี้แทนสมาชิกผู้อ่ืนที่มีหนี้เงินกู้กับสหกรณ์ หรือ
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา 

  “การปรับโครงสร้างหนี้” หมายความว่า การดำเนินการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ

หนังสือสัญญาเงินกู้เดิม โดยทำสัญญาฉบับใหม่ เพ่ือให้ลูกหนี้สามารถส่งชำระหนี้ต่อไปได้ ตามความสามารถ
ในการส่งชำระไม่ว่าจะโดยวิธีการกู้เงินหรือขยายงวดเงินชำระหนี้ 

(รา่ง) ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนราธิวาส จ ากดั วา่ดว้ย 
การปรบัโครงสรา้งหน้ีของสมาชิกสหกรณ์ แกไ้ขเพ่ิมเติม 

(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2564 
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  “เงินกู้ เฉพาะกิจ” หมายความว่า เงินกู้ที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดให้มีขึ้น เพื่อ

วัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือหรือเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิก 

   “เงินได้รายเดือน” หมายความว่า เงินเดือน หรือเงินค่าจ้างประจำ หรือเงินบำนาญ หรือเงิน

บำนาญรวมกับเงินที่จ่ายควบกับเงินบำนาญ หรือเงินเดือนรวมกับเงินเพ่ิมพิเศษเพ่ือการสู้รบ เงินประจำ
ตำแหน่ง หรือเงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทนตำแหน่ง เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ไม่รวมเงินเพ่ิมรายได้อ่ืนๆ  
   “รายจ่ายที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด” หมายความว่า รายจ่ายอื่นๆ ที่ต้องหักชำระ

ก่อนชำระหนี้สหกรณ์ ได้แก่ ภาษีอากร การหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม เงิน

สงเคราะห์รายศพ ชพค./ชพส. รายเดือน เงนิกู้โครงการกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศกึษา บำเหน็จค้ำประกัน และ

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
   “หนี้สิน”  หมายความว่า ภาระหนี้สินที่สมาชิกมีต่อสหกรณ์รวมกับรายจ่ายตามกฎหมาย 
 ข้อ 11. ลูกหนี้ที่ใช้สิทธิปรับโครงสร้างหนี้ มิให้ได้รับสิทธิในการกู้ทุกประเภทจนกว่าจะชำระหนี้
ครบถ้วนตามสัญญา เว้นแต่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นของลูกหนี้แต่ละ
รายแล้วเห็นสมควรให้กู้เงินได้ ต้องนำเงินจากสัญญาที่กู้ได้ใหม่ชำระหนี้ส่วนที่เหลือจากการปรับโครงสร้าง
หนี้ให้หมด 
  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินกู้เฉพาะกิจที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดให้สมาชิกที่ปรับโครงสร้าง
หนี้สามารถกู้ได้ตามวัตถุประสงค์แห่งเงินกู้นั้น 

ฯ ล  ฯ 
 
 ส่วนข้อความอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่า
ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564  ทุกประการ 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

 
 

 
 
 
 

 
(นายสมยศ เสาวคนธ์) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
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ข้อความและเหตุผลที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 

ข้อ  4. ในระเบียบนี้ 
  “สห กรณ์ ” ห มายความว่ า 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
  “ส ม าชิ ก ” ห ม าย ค วาม ว่ า 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกดั 
  “คณะกรรมการดำเนินการ” 
หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

  “ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ” 
ห ม าย ค ว าม ว่ า  ป ระธ าน ก รรม ก าร
ดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด 
  “ผู้ จั ดการ” หมายความว่ า 

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด 
  “ลูกหนี้” หมายความว่า สมาชิก

ที่ยังมีหนี้ที่ต้องชำระต่อสหกรณ์ ไม่ว่าหนี้
นั้นเกิดจากสัญญากู้ เงินของตนเองหรือ
ชำระหนี้แทนในฐานะผู้ ค้ำประกัน และไม่
สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดเวลาและ
ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือ
ดอกเบี้ย หรือผู้ที่เข้ารับใช้หนี้แทนสมาชิก
ผู้ อ่ืนที่มีหนี้ เงินกู้กับสหกรณ์ หรือลูกหนี้
ตามคำพิพากษา 

  “ก ารป รั บ โค ร งส ร้ า งห นี้ ” 

ข้อ  4. ในระเบียบนี้ 
  “สห กรณ์ ” ห มายความว่ า 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
  “ส ม าชิ ก ” ห ม าย ค วาม ว่ า 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด 
  “คณะกรรมการดำเนินการ” 
หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกดั 

  “ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ” 
ห ม าย ค ว าม ว่ า  ป ระธ าน ก รรม ก าร
ดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด 
  “ผู้ จั ดการ” หมายความว่ า 

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด 
  “ลูกหนี้” หมายความว่า สมาชิก

ที่ยังมีหนี้ที่ต้องชำระต่อสหกรณ์ ไม่ว่าหนี้
นั้นเกิดจากสัญญากู้ เงินของตนเองหรือ
ชำระหนี้แทนในฐานะผู้ค้ำประกัน และไม่
สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดเวลาและ
ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือ
ดอกเบี้ย หรือผู้ที่เข้ารับใช้หนี้แทนสมาชิก
ผู้ อ่ืนที่มีหนี้ เงินกู้กับสหกรณ์ หรือลูกหนี้
ตามคำพิพากษา 

  “ก ารป รั บ โค ร งส ร้ า งห นี้ ” 

เพ่ือเพ่ิมคำยามความหมายของ
ศัพท์ในระเบียบให้ครบถ้วน และ
ถูกต้อง 
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หมายความว่า การดำเนินการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญหนังสือสัญญา
เงินกู้เดิม โดยทำสัญญาฉบับใหม่ เพ่ือให้
ลูกหนี้สามารถส่งชำระหนี้ต่อไปได้  ตาม
ความสามารถในการส่งชำระไม่ว่าจะโดย
วิธีการกู้เงินหรือขยายงวดเงินชำระหนี้ 
   “เงินได้รายเดือน” หมายความ

ว่า เงินเดือน หรือเงินค่าจ้างประจำ หรือ
เงินบำนาญ หรือเงินบำนาญรวมกับเงินที่
จ่ายควบกับเงินบำนาญ หรือเงินเดือนรวม
กับเงินเพ่ิมพิเศษเพ่ือการสู้รบ เงินประจำ
ต ำแ ห น่ ง  ห รื อ เงิ น วิ ท ย ฐ าน ะ  เงิ น
ค่าตอบแทนตำแหน่ง เงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราว ไม่รวมเงินเพ่ิมรายได้อ่ืนๆ  
   “รายจ่ ายที่ คณ ะกรรมการ

ดำเนิ นการกำหนด” หมายความว่ า 

รายจ่ายอ่ืนๆ ที่ต้องหักชำระก่อนชำระหนี้
สหกรณ์ ได้แก่ ภาษีอากร การหักเงินเข้า
กองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่า
ด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม เงิน

สงเคราะห์รายศพ ชพค./ชพส. รายเดือน 

เงิ น กู้ โค รงการกอ งทุ น เงิ น กู้ ยื ม เพ่ื อ
การศึกษา บำเหน็จค้ำประกัน และโครงการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
   “หนี้สิน”  หมายความว่า ภาระ
หนี้ สิ นที่ สมาชิ กมี ต่ อสหกรณ์ รวมกั บ
รายจ่ายตามกฎหมาย 

 

หมายความว่า การดำเนินการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญหนังสือสัญญา
เงินกู้เดิม โดยทำสัญญาฉบับใหม่ เพ่ือให้
ลูกหนี้สามารถส่งชำระหนี้ต่อไปได้ ตาม
ความสามารถในการส่งชำระไม่ว่าจะโดย
วิธีการกู้เงินหรือขยายงวดเงินชำระหนี้ 
  “เงินกู้เฉพาะกิจ” หมายความ

ว่า เงินกู้ที่ คณะกรรมการดำเนินการ
กำหนดให้มีขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ช่วยเหลือหรือเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิก 

   “เงินได้รายเดือน” หมายความ

ว่า เงินเดือน หรือเงินค่าจ้างประจำ หรือ
เงินบำนาญ หรือเงินบำนาญรวมกับเงินที่
จ่ายควบกับเงินบำนาญ หรือเงินเดือนรวม
กับเงินเพ่ิมพิเศษเพ่ือการสู้รบ เงินประจำ
ต ำแ ห น่ ง  ห รื อ เงิ น วิ ท ย ฐ าน ะ  เงิ น
ค่าตอบแทนตำแหน่ง เงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราว ไม่รวมเงินเพ่ิมรายได้อ่ืนๆ  
   “รายจ่ ายที่ คณ ะกรรมการ

ดำเนิ นการกำหนด” หมายความว่ า 

รายจ่ายอ่ืนๆ ที่ต้องหักชำระก่อนชำระหนี้
สหกรณ์ ได้แก่ ภาษีอากร การหักเงินเข้า
กองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่า
ด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม เงิน

สงเคราะห์รายศพ ชพค./ชพส. รายเดือน 

เงิ น กู้ โค รงการกอ งทุ น เงิ น กู้ ยื ม เพ่ื อ
การศึกษา บำเหน็จค้ำประกัน และโครงการ
แกไ้ขปัญหาหนีส้ินครู 
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   “หนี้สิน”  หมายความว่า ภาระ
หนี้ สิ นที่ สมาชิ กมี ต่ อสหกรณ์ รวมกั บ
รายจ่ายตามกฎหมาย 

 
ข้อ 11. ลูกหนี้ที่ใช้สิทธิปรับโครงสร้าง
หนี้ มิให้ได้รับสิทธิในการกู้ทุกประเภท
จนกว่าจะชำระหนี้ครบถ้วนตามสัญญา 
เว้นแต่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
ถึงเหตุผลและความจำเป็นของลูกหนี้แต่
ละรายแล้วเห็นสมควรให้กู้เงินได้ ต้องนำ
เงินจากสัญญาที่กู้ได้ใหม่ชำระหนี้ส่วนที่
เหลือจากการปรับโครงสร้างหนี้ให้หมด 

ข้อ 11. ลูกหนี้ที่ใช้สิทธิปรับโครงสร้าง
หนี้  มิให้ได้รับสิทธิในการกู้ทุกประเภท
จนกว่าจะชำระหนี้ครบถ้วนตามสัญญา 
เว้นแต่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
ถึงเหตุผลและความจำเป็นของลูกหนี้แต่
ละรายแล้วเห็นสมควรให้กู้เงินได้ ต้องนำ
เงินจากสัญญาที่กู้ได้ใหม่ชำระหนี้ส่วนที่
เหลือจากการปรับโครงสร้างหนี้ให้หมด 
  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินกู้เฉพาะกิจ
ที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดให้
สมาชิกที่ปรับโครงสร้างหนี้สามารถกู้ได้
ตามวัตถุประสงค์แห่งเงินกู้นั้น 

 

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
แห่งการให้เงินกู้แต่ละประเภทนั้น 
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5.18 เรื่องพิจารณาการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการดำรงชีพ  
 ตามท่ีประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 อนุมัตโิครงการให้สินเชื่อแก่สมาชิก นั้น 
 เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1.  สหกรณ์ฯ จะคิดเงินปันผลตามหุ้นให้กับสมาชิกในอัตราร้อยละ 5 แห่งค่าหุ้นของ
สมาชิกที่ชำระแล้ว ยอดสุดท้าย 7 ตุลาคม 2564 โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา ในรอบ 10  เดือน 
 2.  สมาชิกสามารถกู้ได้ตัง้แต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 
 3.  สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5.15 ต่อปี (ไมค่ิดเฉลี่ยคืนให้) 
 4. สหกรณ์ฯ จะหักเงินปันผลชำระคืนภายในกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ประจำปี  
 5.  สมาชิกท่ีค้างชำระเงินต้น หรือดอกเบี้ย หรือสมาชิกโอนไปต่างจังหวัด หรือถูกอายัด
เงินปันผลไม่มีสิทธิ์กู้ เว้นแต่ผู้ที่ขอผ่อนผันการชำระเงินสหกรณ์ เนื่องด้วยเกษียณอายุราชการ (60 ปี) และ
ผู้ที่เข้าโครงการปรับโครงสร้างหนี้กับสหกรณ์ 
 6.  อัตราเงินปันผลที่สหกรณ์ฯ คิดให้ตามข้อ 1 เป็นอัตราโดยประมาณเท่านั้น   
 มติทีป่ระชุม อนุมัต ิ
 
 5.19 เรื่องพิจารณาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ        
   ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ได้อนุมัติโครงการ
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีการจัดอบรมด้านเทคโนโลยีให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เป็นเงิน 11,500 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    1. ค่าตอบแทนวิทยากร (ถ้ามี)   เป็นเงิน   1,000 บาท 
    2. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆ ละ 50 บาท  เป็นเงิน   1,700 บาท 
    3. ค่าอาหาร 1 มื้อๆ ละ 100 บาท   เป็นงิน   1,700 บาท 
    4. ค่าพาหนะ (เหมาจ่าย)    เป็นเงิน   6,800 บาท 
    5. ค่าเอกสารการประกอบการอบรม  เป็นเงิน     300 บาท 
 มีกำหนดจัดโครงการในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 
 มติทีป่ระชุม อนุมัติ 
 
 5.20 เรื่องพิจารณาโครงการพัฒนากระบวนการบริการของสหกรณ์ 
  ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ได้อนุมัติโครงการ
พัฒนากระบวนการบริการของสหกรณ์ ให้มีการจัดอบรมพัฒนาทักษะกระบวนการให้บริการ เป็นเงิน 
100,000 บาท 
     1.ค่าอาหาร จำนวน 2 มื้อ  เป็นเงิน 14,000 บาท 
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     2.ค่าอาหารว่าง จำนวน 2 มือ้  เป็นเงิน   4,000 บาท 
     3.ค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรม  เป็นเงิน 12,000 บาท 
     4.ค่าตอบแทนวิทยากร   เป็นเงิน 10,000  บาท 
 มติทีป่ระชุม อนุมัติ 
 
 5.21   เรื่องเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์ 
          ด้วยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564                       
ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้น จึงขอเรียนเชิญสหกรณ์สมาชิกส่งผู้แทนเข้า
ร่วมประชุม 1 คน และส่งหนังสือแจ้งภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564  ค่าใช้จ่ายสำหรับเข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด เบิกจ่ายจากตน้สังกัด 
  มติที่ประชุม อนุมัตแิตง่ตั้งนายสมยศ เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ เป็นผู้แทนสหกรณ์เข้า
ร่วมประชุม 
 
วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
 1.ผู้จัดการ โครงการสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2564 นั้น มีสมาชิกส่ง
ใบสมัครมาเพียง 50 คน ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ฝากกรรมการแต่ละหน่วยประชาสัมพันธ์
โครงการให้สมาชิกทราบ 
 มติที่ประชุม รบัทราบ 
 
 2.ผู้จัดการ ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผลได้คำนวณยอดเงินสำหรับการให้เงินกู้พิเศษเพ่ือ
การดำรงชีพแล้ว กรรมการท่านใดที่มีความประสงค์จะขอรับรายชื่อสมาชิกพร้อมทั้งยอดเงินที่สามารถกู้ได้
นั้น สามารถแจ้งขอรับได้ที่เจ้าหน้าที ่
 ประธาน อยากให้ยอดเงินที่สามารถกู้ได้โชว์ในหน้า website ที่สมาชิกสามารถตรวจสอบด้วย
ตนเองได้ 
 นายไสว ชินพงษ์ เสนอให้ฝ่ายจัดการติดต่อกับผู้คุมระบบ และผู้ดูแล website สหกรณ์ เพ่ือให้
สมาชิกสามารถเข้าถงึข้อมูลได้สะดวกข้ึน 
 ประธาน เห็นด้วย และเสนอให้มีการจัดตั้งงบในการสมัครระบบ zoom premium เพราะคาด
ว่าจะต้องมีการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปอีกหลายครั้ง 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 
 
     ลงชื่อ    สมยศ เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ 
      (นายสมยศ เสาวคนธ์) 
 
     ลงชื่อ     จิรเดช กลิ่นขจร กรรมการและเลขานุการ 
      (นายจิรเดช กลิ่นขจร) 
 


