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สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ชุดที่ 57 

คร้ังที่ 7/2560 
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 

*************************** 
คณะกรรมการดําเนินการ  15  คน 
กรรมการผูมาประชุม 14  คน 
 1. นายสมยศ เสาวคนธ ประธานกรรมการ 
 2. นายวิเชียร สุวรรณศร ี รองประธานกรรมการ ท่ี 1 
 3. นายการีม โตะเฮง รองประธานกรรมการ ท่ี 2 
 4. นายวิมาน หมัดเห กรรมการและเหรัญญิก 
 5. นายสุทิน ปยะรัตน กรรมการ 
 6. นายบัญชา แสนสุข กรรมการ 
 7. นายซากี สะมะแอ กรรมการ 
 8. นายสิทธิชัย อินทรวงค  กรรมการ 
 9. นายนพ เนือ้นอย กรรมการ 
 10. นายบลยา ไหรเจริญ กรรมการ 
 11. นายปริวัฒน หรีรักษ กรรมการ 
 12. นายมะนุ ดือเระ กรรมการ 
 13. นายอมร นาคปก กรรมการและเลขานุการ 
 14. นายถวิล ดาแกว กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
กรรมการผูไมมาประชุม 1  คน 
 1. นายซาการียา เลาะนะ ติดภารกิจ 
  
ผูเขารวมประชุม 13  คน 
 1. นายพงษเทพ ไหมใจด ี ผูจัดการ 
 2. นายกิตติพงษ คิ้วดํา ผูตรวจสอบกิจการ 
 3. นายบัณฑิต สติรักษ ผูตรวจสอบกิจการ 
 4. นายนราธิป ชุมประศาล ผูตรวจสอบกิจการ 
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 5. นายเกรียงไกร ศักระพันธ ผูอํานวยการ สกสค.นราธิวาส 
 6. นายธวัช แซฮ่ํา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
   นราธิวาส เขต 2 
 7. นายนิพัฒน มณ ี ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
   นราธิวาส เขต 3 
 8. นายสุทธิพันธ โสภณสุขกุล ศึกษานิเทศก สํานักการศึกษาเทศบาลเมืองสุไหงโกลก 
 9. นายธานินทร คงนวล ผูอํานวยการสํานักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 10. นางสาวจิรวัลย สุวรรณมาศ นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
 11. นางกรณเกลา เคนไชยวงศ นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
 12. นายธัชพงศ บัวนุช หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป รักษาการผูอํานวยการกลุม 
   สงเสริมสหกรณ 1 อําเภอเมือง 
 13. นายเอกชัย หนูนอย นักวิชาการสอบบัญชีชํานาญการ 
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เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
 เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเขาประชุมครบองคประชุมตามขอบังคับแลว นายสมยศ เสาวคนธ
ประธานกรรมการ เปนประธานในท่ีประชุมไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังตอไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 ประธานฯ แจงท่ีประชุมทราบ ดังนี ้
 ท่ีปรึกษาสหกรณเขารวม จํานวน 4 ทาน ไดแก 
 1. นายธวัช แซฮ่ํา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
    ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
 2. นายนิพัฒน มณ ี ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
    ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
 3. นายเกรียงไกร ศักระพันธ ผูอํานวยการ สกสค.นราธิวาส 
 4. นายธานินทร คงนวล ผูอํานวยการสํานักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ผูเขารวมการประชุม 9 คน 
 1. นายพงษเทพ ไหมใจด ี ผูจัดการ 
 2. นายกิตติพงษ คิ้วดํา ผูตรวจสอบกิจการ 
 3. นายบัณฑิต สติรักษ ผูตรวจสอบกิจการ 
 4. นายนราธิป ชุมประศาล ผูตรวจสอบกิจการ 
 5. นายสุทธิพันธ โสภณสุขกุล ศึกษานิเทศก  สํานักการศึกษาเทศบาลเมืองสุไหง 
    โกลก 
 6. นางสาวจิรวัลย สุวรรณมาศ นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
 7. นางกรณเกลา เคนไชยวงศ นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
 8. นายธัชพงศ บัวนุช หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป รักษาการผูอํานวยการ 
    กลุมสงเสริมสหกรณ 1 อําเภอเมือง 
 9. นายเอกชัย หนูนอย นักวิชาการสอบบัญชีชํานาญการ 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว 
 ประธานมอบใหเลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
ชุดท่ี 57 ครั้งท่ี 6 เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2560 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ชุดท่ี 57 
ครั้งท่ี 6 เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2560 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองติดตามมติคณะกรรมการดําเนินการคร้ังที่แลว 
 ในเดือนมิถุนายน 2560 มีเรื่องติดตามมติคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 57 ครั้งท่ี 6 
เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2560 สมาชิกผิดนัดชําระหนี้ จํานวน 5 ราย เนื่องจากโอนไปตางจังหวัด จํานวน 
1 ราย ไมสามารถหัก ณ ท่ีจายได จํานวน 2 ราย และเงินบํานาญยังไมออก จํานวน 2 ราย 
 มติที่ประชุม ทําหนังสือถึงผูกูและผูค้ําประกัน 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอที่ประชุมทราบ 
 4.1 เร่ืองการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 51 การประชุมครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 21 
เมษายน2554 มอบอํานาจใหผูจัดการ เปนผูดําเนินการแทนในเรื่องพิจารณาอนุมัติใหสมาชิกโอนไป
ตางจังหวัด ในเดือนมิถุนายน 2560 มีสมาชิกทําเรื่องขอโอนยายไปตางจังหวัด จํานวน 2 ราย  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.2 เร่ืองแจงผลการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
  ในเดือนมิถุนายน 2560 มีสหกรณอ่ืนรับโอนสมาชิกจากสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด จํานวน 3 ราย  
  มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

 4.3 เร่ืองแถลงรายการใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
  ตั้งแตวันท่ี 2 – 31 พฤษภาคม 2560 ผูจัดการพิจารณาอนุมัติใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน
แกสมาชิก จํานวน 241 ราย เปนเงิน 35,991,000.00 บาท  
  มติที่ประชุม    รับทราบ 
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 4.4 เร่ืองติดตามรายงานของผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
  ไมมี 
 

 4.5 เร่ืองรายงานของผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
  ประธานในท่ีประชุมไดมอบใหผูตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกจิการ 
  ผูตรวจสอบกิจการ รายงานวา ไดเขามาตรวจสอบกิจการโดยไดทําการตรวจสอบ
กิจการสหกรณดานบัญชี ไดตรวจสอบใบแจงรายการธนาคารกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของสหกรณ 
ปรากฏวา ยอดตรงตามบัญชีเงินฝากธนาคาร และดานการเงินก็ถูกตองตรงกัน และไมมีขอเสนอแนะ  
 

 4.6 เร่ืองสมาชิกยายหนวย 
  ในเดือนมิถุนายน 2560 มีสมาชิกยายหนวย จํานวน 33 ราย 
  มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

 4.7  เร่ืองแจงจํานวนสมาชิกคงเหลือในวันส้ินเดือนมิถุนายน 2560  
 ผูจัดการแจงยอดจํานวนสมาชิกคงเหลือในวันส้ินเดือน ดังนี้ 

สมาชิกยอดยกมา 
 

    7,114  คน 
สมาชิกเขาใหม 

 
         34  คน 

สมาชิกลาออก 
 

         12  คน 
สมาชิกโอนไปตางจังหวัด 

 
            3  คน 

สมาชิกถึงแกกรรม 
 

            4  คน 
ใหออกจากการเปนสมาชิก (20805,20654)             2  คน 

 
7,127 คน 

  มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

 4.8 เร่ืองเจาหนาที่สงเสริมสหกรณและเจาหนาที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแจงให
ทราบและเสนอแนะ 
  นายธัชพงศ บัวนุช จากการเขารวมประชุมใหญสามัญของสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด จะเห็นไดวา สหกรณมีการดําเนินงานท่ีดี เปนไปดวยความถูกตองเรียบรอย แมอาจจะมี
ขอบกพรองบางแตก็เปนในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญในการดําเนินงาน และขอเสนอรายละเอียดโครงการ
สหกรณสีขาว ซ่ึงเปนโครงการท่ีกรมสงเสริมสหกรณมุงเนนเสริมสรางหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ 
อาจจะมีเหตุมาจากขาวคราวในวงการสหกรณท่ีผานมา ดังนั้น เพ่ือเปนการเสริมสรางความเล่ือมใส
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ศรัทธาในองคกรสหกรณ จึงไดจัดใหมีโครงการสหกรณสีขาวขึ้น ซ่ึงในจังหวัดนราธิวาสมี 2 สหกรณท่ี
เขารวมโครงการ ไดแก สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด และสหกรณออมทรัพยตํารวจนราธิวาส 
จํากัด และตามปฏิทินในการดําเนินงานคณะกรรมการประเมินโครงการจะเขาประเมินครั้งท่ี 1 วันท่ี 28 
มิถุนายน 2560 โดยหลักเกณฑการประเมินไดสงมาใหสหกรณแลว และครั้งท่ี 2 ประเมินเดือนสิงหาคม 
2560 เดือนสิงหาคม 2560 ก็จะสรุปผลการประเมินโครงการสงกรมสงเสริมสหกรณตอไป 
  ประธานฯ สหกรณไดมีการแตงตั้งคณะทํางานสหกรณสีขาวแลว และคาดวาจะ
ประชุมเตรียมการดําเนินการโครงการสหกรณสีขาวหลังจากประชุมประจําเดือน 
  นายเอกชัย หนูนอย ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหสหกรณออมทรัพยและสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนท่ีมีสินทรัพยตั้งแต 5,000 ลานบาทขึ้นไป จัดทําและเปดเผยรายการยอแสดงสินทรัพยและ
หนี้สิน ณ วันส้ินเดือนของทุกเดือน โดยใหสหกรณจัดทําตามรูปแบบท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
กําหนดให และจัดสงในรูปแบบ Excel ไปยังสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณในพ้ืนท่ีท่ีสหกรณตั้งอยู
ภายใน 20 วันหลังจากวันส้ินเดือนของทุกเดือน และใหสหกรณประกาศรายการยอแสดงสินทรัพยและ
หนี้สินไวท่ีสํานักงานใหญและสาขาสหกรณทุกแหง รวมท้ังเผยแพรในเว็บไซตสหกรณ 
  ประธานฯ ขอบคุณ ซ่ึงพอจะทราบเรื่องมาบางแลว แตยังไมไดศึกษารายละเอียด ถา
หากจะตองเริ่มดําเนินการก็ตองขอคําแนะนําจากสํานักงานตรวจบัญชี 
   

 4.9 เร่ืองที่ปรึกษาสหกรณเสนอแนะ 
  นายธวัช แซฮ่ํา ขอหารือเกี่ยวกบัโครงการชวยเหลือเพ่ือนครูของ สกสค. ซ่ึงกระผม
ก็เปนหนึ่งในคณะกรรมการ นอกจากนี้ก็มีนายสมยศ เสาวคนธ ประธานกรรมการเปนผูทรงคุณวุฒิ และ
ผูจัดการสหกรณเปนผูทรงคุณวุฒิทางการเงิน โดย สกสค. มีนโยบายจะชวยเหลือเพ่ือนครูท่ีประสบ
ปญหาทางการเงินอยางรายแรงและถูกฟองรองแลวใหบุคคลเหลานี้ไดกูเงินรวมหนี้จากสถาบันการเงิน
หรือสหกรณออมทรัพยครูในอัตราดอกเบ้ียต่ําเพียง 3.50 % ตอป และผอนชําระภายใน 400 งวด แลว
สหกรณก็จะไดคาดําเนินการปละ 50,000 บาท ซ่ึงทราบมาวาสหกรณปฏิเสธไมเขารวมโครงการนี้ โดย
สวนตัวแลวคิดวานาเสียดายเพราะเปนโอกาสท่ีสหกรณจะไดชวยเหลือสมาชิกจึงอยากใหสหกรณได
พิจารณาใหมอีกครั้ง 
  ประธานฯ เคยไดเขารวมประชุมกับ สกสค. เม่ือตนเดือนพฤษภาคม 2560 เปน
โครงการท่ีจะชวยเหลือเพ่ือนครูรวมกันของ สกสค. กับสหกรณออมทรัพยครู แตเปนการแกปญหา
ดังกลาวเปนการแกปญหาใหกับธนาคารออมสิน สาเหตุท่ี สกสค. เขารวมกับสหกรณเพราะอาศัยอํานาจ
ในการหักเงิน ณ ท่ีจาย จากพระราชบัญญัติสหกรณ ซ่ึงคณะกรรมการก็มีความเห็นใจสมาชิกและ
อยากจะชวยเหลือ แตดวยปจจัยตางๆ ดวยหลักการดําเนินงานของสหกรณก็ไมอาจจะกระทําได เชน งวด
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ชําระหนี้ 400 งวด สหกรณเคยไดรับหนังสือแนะนําจากกรมสงเสริมสหกรณเรื่องงวดชําระหนี้ไมใหเกิน 
240 งวด อีกท้ังประเด็นเรื่องความเหล่ือมลํ้าของอัตราดอกเบ้ียจะใหสหกรณปลอยเงินกูแกสมาชิกเหลานี้
ในอัตรารอยละ 3.50 ตอป ขณะท่ีสมาชิกปกติท่ัวไปอัตราดอกเบ้ียรอยละ 6.25 ตอป แลวเรื่องขั้นตอนการ
หักเงิน ณ ท่ีจาย คาใชจายจางเขียนโปรแกรมจะหักเงินกูโครงการนี้ซ่ึงจะตองหักอีกลักษณะหนึ่งไม
เหมือนกับสมาชิกกูปกติ อีกประการคือนี่คือการแกปญหาของธนาคารออมสินแตสหกรณตองรับความ
เส่ียงแทนซ่ึงคณะกรรมการจะดําเนินการใดๆ ตองคํานึงถึงผลกระทบตอสหกรณและผลประโยชนของ
มวลสมาชิก หากมีปญหาเกิดขึ้นกับสหกรณจะมีหนวยงานไหนชวยไดบาง 
  นายธัชพงศ บัวนุช เทาท่ีไดรับทราบรายละเอียดโครงการนี้จากท่ีปรึกษาสหกรณ 
มี 5 ประเด็นท่ีขัดตอการดําเนินงานสหกรณ ดังนี้ 
  1. งวดชําระหนี้ กรมสงเสรมิสหกรณมีหนังสือแนะนําสืบเนื่องจากสหกรณบาง
แหงกําหนดงวดชําระหนี้ 600 งวดบาง 1,200 งวดบาง จึงมีหนังสือแนะนําแกสหกรณออมทรัพยไมควร
กําหนดงวดชําระหนี้เกินกวา 240 งวด 
  2. การหักเงิน ณ ท่ีจาย มันเปนปญหาในการดําเนินงานเพราะระบบโปรแกรม
การหักไมเหมือนกัน ดังนัน้ การหักเงินของสมาชิกกลุมโครงการจะตองแยกระบบโปรแกรมเฉพาะ และ
แมวาจะมีการจางบุคลากรดําเนินการโดยใชงบประมาณสนับสนุนปละ 50,000 บาท ก็ไมเพียงพอเพราะ
การจางงานในสหกรณขั้นต่ําตามกฎหมายแรงงานตองไมนอยกวา 9,000 บาทตอเดือน 
  3. อัตราดอกเบ้ียท่ีแตกตางกนั เพราะอัตราดอกเบ้ียในสหกรณจะตองเทาเทียมกัน 
ไมมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหแตกตางในกลุมของกรรมการอัตราหนึ่ง เจาหนาท่ีอัตราหนึ่ง และ
สมาชิกอัตราหนึ่ง และแมวามีการกําหนดใหแตกตางกันจริงจะตองกําหนดใหอัตราดอกเบ้ียเงินกูของ
สมาชิกต่ํากวาบุคคลภายนอก 
  4. ขัดหลักการสหกรณ ในเรื่องความเสมอภาค 
  5. โครงการใดๆ ก็ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการจะตองผานการพิจารณาอนุมัติ
จากท่ีประชุมใหญสามัญกอน 
  โดยสวนตัวการแกปญหาตามแนวทางนี้ก็ไมอาจม่ันใจไดวาเม่ือกูแลวสุดทาย
ปญหาลักษณะเดิมจะเกิดขึ้นมาอีกหรือไม แตถาคณะกรรมการจะชวยเหลือสมาชิกก็กระทําไดโดยการ
ปรับโครงสรางหนี้   
  ประธานฯ คณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะชวยเหลือสมาชิกท่ีมีภาระหนี้ลนพนแต
ยังพอท่ีจะชวยไดโดยใหกูลาง ชพค. โดยดูความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิก 
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  ผูจัดการ  โครงการนี้ เกิดขึ้นเพราะตองการแกไขปญหาหนี้ สินครู  และ
คณะกรรมการก็มีความเห็นใจอยากท่ีจะชวยเหลือสมาชิกแตก็ตองคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะกอใหเกิด
ความเสียหายแกสหกรณ ซ่ึงปญหาหนี้สินนี้เกิดขึ้นจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแตโครงการ
พัฒนาชีวิตครู เง่ือนไขใหครูกูชําระหนี้เงินกูสถาบันการเงินอ่ืนรวมถึงสหกรณดวย โครงการเงินกู ชพค. 
โครงการเงินกูวิทยฐานะ กระท่ังมีการขยายวงเงินกูพัฒนาชีวิตครู เงินกู ชพค ถึง 3 ลานบาท ธนาคารได
กําไรมหาศาล แตสหกรณไดรับผลกระทบอยางหนักเพราะธนาคารออมสินไดหัก ณ ท่ีจายเปนลําดับแรก
ตามมติคณะรัฐมนตรี สหกรณโดยกระผมและประธานสมยศไดเขาพบธนาคารออมสินเพ่ือหารือแกไข
ปญหานี้ และทําหนังสือแจงไปยังธนาคารออมสินและสํานักงาน สกสค. ในการคํานวณวงเงินกูของครู
ใหตัดยอดหักเงินของสหกรณเพ่ือใหคํานวณความสามารถในการชําระหนี้ของครูท่ีแทจริง แตก็ไมไดมี
การปฏิบัติจนทําใหบางรายเกิดปญหาเงินหัก ณ ท่ีจายท้ังของธนาคารและสหกรณไมเพียงพอ เม่ือมีการ
บังคับใช  พรบ.สหกรณ  ใหหักเงินชําระหนี้แกสหกรณเปนลําดับแรก ซ่ึงถา สกสค. พิจารณา
ความสามารถในการชําระหนี้โดยตัดยอดสิทธ์ิท่ีสมาชิกพึงจะกูไดจากสหกรณและเงินคงเหลือรายเดือน
ตามกฎกระทรวงแลวใหกูตามความสามารถในการชําระหนี้ท่ีมีอยูก็จะไมเกิดปญหา เม่ือสมาชิกกู ชพค. 
3 ลานบาท กูสหกรณ 2 ลานบาท ปญหาเกิดขึ้นเม่ือสมาชิกเกษียณอายุราชการเพราะรับเงินบํานาญ
นอยลงกวาเงินเดือนกอนเกษียณอายุราชการ ภายหลังธนาคารยื่นฟอง อายัดเงินปนผล เงินเฉล่ียคืน และ
ปญหานี้กําลังจะเกิดขึ้นอีกหลายราย และการดําเนินการบางอยางจะขัดกับระเบียบ วิธีดําเนินงานของ
สหกรณ และถาลูกหนี้ถูกฟองลมละลายคณะกรรมการดําเนินการและผูจัดการตองรับผิดชอบท้ังหมด 
  นายเกรียงไกร ศักระพันธ ใหสหกรณตอบเปนหนังสือถึงสํานักงาน สกสค. เรื่อง
เง่ือนไขท่ีเปนปญหาตอการดําเนินงานของสหกรณ  
  นายธัชพงศ บัวนุช โครงการตางๆ ตองเสนอท่ีประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ  
 

 4.10 เร่ืองสมาชิกลาออกจากสหกรณ 
  ในเดือนมิถุนายน 2560 ประธานกรรมการอนุมัติใหสมาชิกลาออกจากสหกรณ 
จํานวน 12 ราย จําแนกสาเหตุการลาออก ดังนี ้
  1. มีความจําเปนตองใชเงิน/เหตุผลสวนตัว/ชําระหนี ้  จํานวน  5  ราย  
  2. ไปเปนสมาชิกสหกรณอ่ืน    จํานวน 2  ราย 
  3. ยายไปตางจังหวัด/โอนไปตางจังหวัด   จํานวน 3  ราย 
  4. ลาออกจากราชการ     จํานวน 1  ราย 
  5. ตองการรับเงินเดือนเต็ม     จํานวน 1  ราย 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.11 เร่ืองประมาณการรับจายเงินสหกรณในวันส้ินเดือนมิถุนายน 2560 
  ในวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 ประมาณการวาจะมีการรับ – จายเงิน จํานวน 
81,370,640.00 บาท  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.12 เร่ืองสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผูค้ําประกันเงินกู 
  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 51 ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 
2554 มอบอํานาจใหผูจัดการดําเนินการแทนในเรื่องพิจารณาใหสมาชิกเปล่ียนแปลงผูค้ําประกันเงินกู
สามัญในเดือนมิถุนายน 2560 มีสมาชิกขอเปล่ียนแปลงผูค้ําประกันเงินกู จํานวน 18 ราย  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.13 เร่ืองแจงจํานวนสมาชิกเขาโครงการประกันชีวิตกลุม 
  ตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด มีโครงการใหสมาชิก สหกรณฯ
ประกันชีวิตกลุม กับบริษัท กรุงไทยแอกซา และทางสหกรณไดจัดทําประกันเรียบรอยแลว ซ่ึงกรมธรรม
มีผลตั้งแตวันท่ี 29 เมษายน 2560 ถึง 28 เมษายน 2561 
  บัดนี้ ไดตรวจสอบหลักฐานปรากฏวาณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2560 มีสมาชิกเขา
โครงการประกันชีวิตกลุม จํานวน 5,828 คน  
  มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.14 เร่ืองสมาชิกขอเพ่ิมเงินคาหุนรายเดือน     
  ในเดือนมิถุนายน 2560 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินคาหุนรายเดือน จํานวน 4 ราย ท้ังนี้ 
ใหเก็บเงินคาหุนรายเดือนใหมตั้งแตเดือนมิถุนายน 2560 เปนตนไป 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.15 เร่ืองสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชําระหนี้       
  ในเดือนมิถุนายน 2560 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชําระหนี ้จํานวน 7 ราย ท้ังนี้ ให
เก็บเงินงวดชําระหนี้ใหมตั้งแตเดือนมิถุนายน 2560 เปนตนไป 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.16  เร่ืองสมาชิกถึงแกกรรม 
  ในเดือนมิถุนายน 2560 มีสมาชิกถึงแกกรรม จํานวน  ราย ดังรายละเอียดตอไปนี ้



26 
 
  1. นางสมพิศ จันทรชูศร ี(173) บํานาญ เขต 1 สังกัดจังหวัด ถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี 
29 พฤษภาคม 2560 เปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2504 เปนสมาชิกประกันชีวิตกลุมทายาทมา
ติดตอขอรับคาสินไหมทดแทนแลว 
  2. นายฮาบือซะ อะแม (11625) อําเภอรือเสาะ ถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 
2560 เปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2537 เปนสมาชิกประกันชีวิตกลุมทายาทมาติดตอขอรับคา
สินไหมทดแทนแลว 
  3. นางสาววนิดา มะ (16826) อําเภอสุไหงปาดี ถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 
2560 เปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2549 เปนสมาชิกประกันชีวิตกลุมทายาทมาติดตอขอรับคาสินไหม
ทดแทนแลว 
  4. นางเมทินี แกวประเสริฐ (17686) อําเภอรือเสาะ ถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2560 เปนสมาชิกเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2551 เปนสมาชิกประกันชีวิตกลุมทายาทมาติดตอ
ขอรับคาสินไหมทดแทนแลว 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 4.17  เร่ืองการใหเงินกูแกสมาชิกประจําเดือนพฤษภาคม 2560 
  ในเดือนพฤษภาคม 2560 มีสมาชิกยื่นกูสามัญ จํานวน 94 ราย เปนเงิน 
115,520,000.00 บาท  

เงินจัดสรร จํานวน 
ผูขอกู 

จํานวนเงิน 
ขอกู หนี้คาง ซ้ือหุนเพ่ิม ประกัน

สินเชื่อ จายจริง 

59,601,963.33 94 115,520,000.00 82,804,373.15 2,950,140.00 84,706.86 29,680,779.99 
  คณะกรรมการเงินกู เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2560 อนุมัติใหเงินกู จํานวน 94 ราย 
เปนเงิน 115,520,000.00 บาท  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 4.18 เร่ืองสมาชิกกูเงินชําระหนี้สถาบันการเงินอื่น 
  ในเดือนพฤษภาคม 2560 คณะกรรมการเงินกูเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2560 
อนุมัติใหสมาชิกกูเงินสามัญท่ัวไปเพ่ือชําระหนี้เงินกูสถาบันการเงินอ่ืน จํานวน 3 ราย ซ่ึงเจาหนาท่ี
ตรวจสอบแลวมีความสามารถในการชําระหนี ้
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
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 4.20  เร่ืองการใหเงินกูแกสมาชิก 
  คณะกรรมการเงินกูเม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 อนุมัติใหสมาชิกกูเงินสามัญ
ท่ัวไป จํานวน 33 ราย เปนเงินจํานวน 47,151,800.00 บาท 
  ในระหวางวันท่ี 2 พฤษภาคม 2560 ถึงวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 มีสมาชิกกูเงิน
สามัญเพ่ือการศึกษา จํานวน 19 ราย  เปนเงินจํานวน 890,000.00 บาท 
  ในระหวางวันท่ี 2 พฤษภาคม 2560 ถึงวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 มีสมาชิกกูเงินพิเศษ
เพ่ือการเอนกประสงค จํานวน 11 ราย  เปนเงินจํานวน 6,342,700.00 บาท 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

 4.21  เร่ืองกําหนดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการคร้ังตอไปนี ้
  กําหนดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ประจําเดือนมิถุนายน 2560 ในวัน
พฤหัสบดท่ีี 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 5.1 เร่ืองรายงานกิจการสหกรณ 
 ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 สหกรณมีสินทรัพย 4,948,243,037.19 บาท หนี้สิน 
2,455,120,279.41 บาท ทุน 2,408,732,107.97 บาท รายได 119,304,897.98 บาท คาใชจาย 35,332,105.61 
บาท           
 มติที่ประชุม รับรองรายงานกิจการสหกรณประจําเดือนมิถุนายน 2560 ตามท่ี
เสนอ 
 

 5.2    เร่ืองแถลงรายการรับ – จายเงินในรอบเดือน 
 รายการรับ-จายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณฯ ตั้งแตวันท่ี 2 – 31 พฤษภาคม 2560
เปนเงิน 81,988,867.79 บาท 
   มติที่ประชุม รับรองการรับ-จายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณฯ ตั้งแตวันท่ี 2 – 31 
พฤษภาคม 2560 
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 5.3  เร่ืองสมาชิกขอลดการสงเงินคาหุนรายเดือน  
 ในเดือนมิถุนายน 2560 มีสมาชิกขอลดการสงเงินคาหุนรายเดือน จํานวน 2 ราย
 มติที่ประชุม อนุมัติใหสมาชิกลดสงเงินคาหุนรายเดือน จํานวน 2 ราย ท้ังนี้ ใหเก็บ
เงินคาหุนรายเดือนใหมตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2560 เปนตนไป 
 

 5.4 เร่ืองสมาชิกขอลดการสงเงินงวดชําระหนี้ 
 ในเดือนมิถุนายน 2560 มีสมาชิกขอลดการสงเงินงวดชําระหนี้ จํานวน 1 ราย  
 มติที่ประชุม อนุมัติใหสมาชิกลดการสงเงินงวดชําระหนี้ จํานวน 1 ราย ท้ังนี้ ให
เก็บเงินงวดชําระหนี้ใหมตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2560 เปนตนไป  
   

 5.5 เร่ืองสมาชิกของดสงเงินคาหุนรายเดือน 
 ในเดือนมิถุนายน 2560 มีสมาชิกของดสงเงินคาหุนรายเดือน จํานวน 1 ราย  
 ในการนี้ เจาหนาท่ีสหกรณ ไดตรวจสอบปรากฏผลดังรายละเอียดตอไปนี ้
 1.  สมาชิกอําเภอรือเสาะ มีความประสงคของดสงเงินคาหุนรายเดือนตั้งแตเดือน
กรกฎาคม 2560 เปนตนไป 
      มีเงินทุนเรือนหุน 1,505,000 บาท สงมาแลว 255 งวด และไมมีหนี้สหกรณ 
  มติที่ประชุม อนุมัติใหสมาชิกงดสงเงินคาหุนรายเดือนตั้งแตเดือนกรกฎาคม 
2560 เปนตนไป    

 

 5.6 เร่ืองการรับสมาชิกสามัญเขาใหม 
 ในเดือนมิถุนายน 2560 มีผูยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกสามัญ จํานวน 30 ราย ซ่ึง
เจาหนาท่ีสหกรณตรวจสอบแลวปรากฏวา มีคุณสมบัติถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับของสหกรณ
 มติที่ประชุม รับเขาเปนสมาชิกสามัญของสหกรณ จํานวน 30 ราย ท้ังนี้ ใหเก็บเงิน
คาหุนรายเดือนตั้งแตเดือนมิถุนายน 2560 เปนตนไป 
 
 5.7 เร่ืองการรับสมาชิกสมทบเขาใหม 
  ในเดือนมิถุนายน 2560 มีผูยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบ จํานวน 4 ราย ซ่ึง
เจาหนาท่ีสหกรณตรวจสอบแลวปรากฏวา มีคุณสมบัติถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับของสหกรณ  
  มติที่ประชุม รับเขาเปนสมาชิกสมทบของสหกรณ จํานวน 4 ราย ท้ังนี้ ใหเก็บเงิน
คาหุนรายเดือนตั้งแตเดือนมิถุนายน 2560 เปนตนไป 
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 5.8 เร่ืองสมาชิกหัก ณ ที่จายไมได 
  ในเดือนมิถุนายน 2560 มีสมาชิกหัก ณ ท่ีจายไมได จํานวน 2 ราย เนื่องจากลาออก
จากราชการ 
 มติที่ประชุม ใหทําหนังสือแจงสมาชิกมาทําเรื่องขอผอนผันการสงเงินสหกรณ 
 
 5.9 เร่ืองพิจารณาสมาชิกประสบภัยรายแรง 
  ในเดือนมิถุนายน 2560 มีสมาชิกประสบภัยรายแรง จํานวน 1 ราย ดังตอไปนี ้
 1. สมาชิกสังกัดจังหวัด ประสบอัคคีภัยเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2560 (ยื่นคํารองเม่ือ
วันท่ี 2 พฤษภาคม 2560) เปนเหตุใหบานเรือนและทรัพยสินในบานไดรับความเสียหายมูลคา 129,269 
บาท 
  คณะกรรมการอํานวยการ เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2560 มีมติเห็นสมควรใหไดรับ
ความชวยเหลือจํานวน 4,000 บาท 
  มตทิี่ประชุม  อนุมัติเงินชวยเหลือ 4,000 บาท 
 

 5.10เร่ืองพิจารณาแนวทางการบริหารงานสหกรณเพ่ือบริการสินเชื่อแกสมาชิก 
  สืบเนื่องจากระยะเวลา 2 – 3 เดือนท่ีผานมาสมาชิกสหกรณใชบริการสินเช่ือ
คอนขางนอยทําใหเงินของสหกรณมีเหลือในแตละเดือน ซ่ึงสงผลตอการบริหารเงินสหกรณ ดังนั้น 
คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 57 เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2560 ไดมอบหมายใหคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ  ศึกษาขอมูลและแนวทางการบริหารเงินสหกรณเ พ่ือบริการสินเช่ือแกสมาชิก 
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2560 เสนอแนวทางใหขยายเงินกูของ
พนักงานราชการ ดังนี ้
  1. เงินกูสามัญจาก 200,000 บาท เปน 250,000 บาท ผอนชําระภายใน 100 งวด 
   การค้ําประกัน 
   - วงเงินกูไมเกิน 75,000 บาท ค้ําประกัน 1 คน  
   - เกิน 75,000 – 150,000 บาท ค้ําประกัน 2 คน 
   - เกิน 150,000 – 250,000 บาท ค้ําประกัน 3 คน  
  2. เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินจาก 40,000 บาท เปน 60,000 บาท ผอนชําระภายใน 30 
งวด 
   คณะกรรมการอํานวยการ เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2560 มีมติเห็นชอบตามเสนอ
และใหนําเสนอรางแกไขเพ่ิมเติมระเบียบฯ วาดวยเงินกูพนักงานราชการ 
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  มติที่ประชุม อนุมัตติามเสนอ 
 
 5.11เร่ืองพิจารณารางแกไขเพ่ิมเติมระเบียบฯ วาดวยเงินกูพนักงานราชการ 
  สืบเนื่องท่ีคณะกรรมการอํานวยการเห็นชอบใหขยายเงินกูของพนักงานราชการ 
ดังนี้ 
  1. เงินกูสามัญจาก 200,000 บาท เปน 250,000 บาท ผอนชําระภายใน 100 งวด  
   การค้ําประกัน 
   - วงเงินกูไมเกิน 75,000 บาท ค้ําประกัน 1 คน  
   - เกิน 75,000 – 150,000 บาท ค้ําประกัน 2 คน 
   - เกิน 150,000 – 250,000 บาท ค้ําประกัน 3 คน  
  2. เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินจาก 40,000 บาท เปน 60,000 บาท ผอนชําระภายใน 30 
งวด 
   คณะกรรมการอํานวยการ เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2560 จึงเสนอรางแกไขเพ่ิมเติม
ระเบียบฯ วาดวยเงินกูพนักงานราชการ ดังตอไปนี ้
  มติที่ประชุม อนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทใหแกไขเพ่ิมเติมระเบียบ
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกพนักงานราชการตามรางท่ีคณะกรรมการ
อํานวยการเสนอ และใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 21 มิถุนายน 2560 เปนตนไป 
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 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และขอ 
107(3) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 57 ครั้งท่ี 8/2560 เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2560 ไดกําหนด
ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกพนักงานราชการ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2560 ไวดังตอไปนี ้
 ขอ  1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูแก
พนักงานราชการ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2560” 
 ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี .................................. เปนตนไป 
 ขอ  3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2559 ขอ 12 ขอ 14 ขอ 17 ขอ 21 และขอ 24 และระเบียบฯ วาดวยการใหเงินกูแกพนักงาน
ราชการ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 19 และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯ ล  ฯ 
 

 “ขอ 12. เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ีใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ นั้น ใหกูไดตามความสามารถในการ
ชําระหนี้ และตองอยูภายในจํากัดไมเกินหกหม่ืนบาท หรือไมเกินเงินคาหุนของสมาชิกท่ีมีอยูในวันยื่นคํา
ขอกู สุดแตจํานวนไหนนอยกวา 

รางระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวย
การใหเงินกูแกพนักงานราชการ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2560  
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  ในกรณีท่ีสมาชิกนั้นยังมีเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินรายกอนเหลืออยู สมาชิกจะตองชําระเงินกู
เพ่ือเหตุฉุกเฉินรายกอนใหหมด แลวจึงมีสิทธ์ิกูใหมได 
 ขอ 14. การสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ใหผูกูสงคืนเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินโดย
สงตนเงินกูรวมกับดอกเบ้ียเปนงวดรายเดือนเทากัน (เวนแตงวดสุดทาย) เปนจํานวนไมเกินสามสิบงวด 
เงินงวดชําระหนี้นั้นใหสงชําระตั้งแตเดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก 
 ขอ 17. จํานวนเงินกูสามัญท่ีใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ นั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกูพิจารณาเห็นสมควร ใหกูไดตามความสามารถในการชําระหนี้ และตองอยูภายในจํากัด   
ไมเกินสองแสนหาหม่ืนบาทถวน 
  การกูเงินตามวรรคกอน ผูกูจะตองมีเงินคาหุนไมนอยกวารอยละยี่สิบหาของจํานวนเงินกู 
 ขอ 19. หลักประกันสําหรับเงินกูสามัญ ถาเงินกูสามัญมีจํานวนไมเกินกวาคาหุนท่ีผูกูมีอยูใน
สหกรณก็ไมตองมีหลักประกันอยางอ่ืนอีก 
  ถาเงินกูสามัญมีจํานวนเกินกวาคาหุนซ่ึงผูกูมีอยูในสหกรณก็ตองมีหลักประกันอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้ดวย 
   
  (1) ใหสมาชิกท่ีมิไดเปนคูสมรสของผูกู  หรือพนักงานราชการ ซ่ึงคณะกรรมการ
ดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควรใหค้ําประกันเงินกูอยางไมมีจํากัด ดังตอไปนี ้
   ก. วงเงินกูไมเกิน    75,000 บาท        ใหมีบุคคลค้ําประกัน จํานวน 1 คน 
   ข. วงเงินกูเกินกวา   75,000 – 150,000 บาท   ใหมีบุคคลค้ําประกัน จํานวน 2 คน 
   ค. วงเงินกูเกินกวา 150,000 – 250,000 บาท ใหมีบุคคลค้ําประกัน จํานวน 3 คน 
   เพ่ือความม่ันคงในการใหเงินกูสามัญ คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกูมีอํานาจวินิจฉัยเรียกใหมีผูค้ําประกันมากกวาท่ีกําหนดได 
   เม่ือผูค้ําประกันคนใดขาดจากสมาชิกภาพตามขอบังคับไมวาเพราะเหตุใดหรือมีเหตุท่ี
คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเห็นวาไมสมควรท่ีจะเปนผูค้ําประกันตอไป ผูกูตองจัด
ใหสมาชิกอ่ืนท่ีมิไดเปนพนักงานราชการ ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู
เห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนคนเดิมใหเสร็จภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกูกําหนด 
   อนึ่ง ภายหลังทําหนังสือค้ําประกันแลว ถาสมาชิกผูค้ําประกันไดเปนคูสมรสของผูกู 
ผูกูจะตองจัดใหมีสมาชิกอ่ืนท่ีมิไดเปนพนกังานราชการ ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกูเห็นสมควรเปนผูค้ําประกันหนี้เงินกูในสวนท่ีเกินกวาคาหุนของผูกูโดยเร็วดวย 
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  (2) มีอสังหาริมทรัพยอันปลอดจากภาระจํานองรายอ่ืน จํานองเปนประกันเต็มจํานวน
เงินกูรายนั้น โดยตองเปนท่ีพอใจของคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูวาจํานวนเงินกู
สวนท่ีเกินกวาคาหุนของผูกูตองอยูภายในรอยละเจ็ดสิบแหงราคาประเมินของอสังหาริมทรัพยจาก
สํานักงานท่ีดิน 
  (3) มีบัญชีเงินฝากในสหกรณจํานําเปนประกันโดยจํานวนเงินกูสวนท่ีเกินกวาคาหุนของ
ผูกูตองอยูภายในรอยละเกาสิบแหงคาของจํานวนเงินฝากท่ีมีอยูในสหกรณ 
 ขอ 21. การสงเงินงวดชําระหนี้ สําหรับเงินกูสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการ หรือ 
คณะกรรมการเงินกูพิจารณากําหนดใหผูกูสงคืนเงินกูสามัญเปนงวดรายเดือนเทากัน (เวนแตงวดสุดทาย) 
พรอมดวยดอกเบ้ียเปนจํานวนไมเกินหนึ่งรอยงวด 
 ขอ 24. การสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูพิเศษเพ่ือการเอนกประสงค ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการ หรือ คณะกรรมการเงินกูพิจารณากําหนดใหผูกูสงคืนเงินกูพิเศษเพ่ือการเอนกประสงคเปน
งวดรายเดือนเทากัน (เวนแตงวดสุดทาย) พรอมดวยดอกเบ้ียเปนจํานวนไมเกินหนึ่งรอยงวด” 

ฯ ล  ฯ 
 
 
 

 สวนขอความอ่ืนนอกจากท่ีกลาวนี้ ใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
วาดวยการใหเงินกูแกพนักงานราชการ พ.ศ. 2559 และระเบียบฯ วาดวยการใหเงินกูแกพนักงานราชการ 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 ทุกประการ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  ................................. พ.ศ. 2560 
 
 

 
          (นายสมยศ เสาวคนธ) 
             ประธานกรรมการ 
                     สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
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 5.12 เร่ืองพิจารณาการจัดสวัสดิการเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดประชุมหารือรวมกับสหกรณออมทรัพยครูท่ัวประเทศ เพ่ือหาแนวทางความ
รวมมือในการแกไขปญหาหนี้สินครู เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพฯ นั้น 
  ในการนี้  เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณในการแกไขปญหาหนี้สินครูรวมกัน 
สํานักงาน สกสค. รวมกับผูแทนสหกรณออมทรัพยครู และผูแทนจากกรมสงเสริมสหกรณ รวมกันจัดทํา
รางบันทึกขอตกลงการแกไขปญหาหนี้สินครูระหวางสํานักงาน สกสค. กับสหกรณออมทรัพยครูและได
สุมตัวอยางสหกรณออมทรัพยครู จํานวน 12 สหกรณ เพ่ือสงรางบันทึกขอตกลงฯ ใหตรวจสอบเนื้อหา
และใหความเห็นแลวนํามาปรับแกไข รางบันทึกขอตกลงท่ีปรับแกไขแลวมีรายละเอียดดังส่ิงท่ีสงมาดวย 
ท้ังนี้ สํานักงาน สกสค. ไดกําหนดระเบียบ ประกาศ และคูมือการจัดสวัสดิการฯ ซ่ึงขณะนี้ไดดําเนินการ
ลงนามบันทึกขอตกลงเพ่ือนํารองการแกไขปญหาหนี้สินฯ กับสหกรณออมทรัพยครูแลว จํานวน 16 
สหกรณ 
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  สํานักงาน สกสค. จึงขอความรวมมือมายังคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
ออมทรัพยครูพิจารณาใหความเห็นชอบและกรุณาแจงยืนยันไปยังสํานักงาน สกสค. ภายในวันท่ี 30 
มิถุนายน 2560  
  มติที่ประชุม  ไมเขารวมโครงการ 
 

 5.13 เร่ืองขอยกเลิกการใชวงเงินสินเชื่อ 
  ผูจัดการ เสนอท่ีประชุมวา ปจจุบันสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด มี
สภาพคลองทางการเงินเพียงพอในการหมุนเวียนในกิจการ จึงเห็นสมควรยกเลิกการใชวงเงินกูเบิกเกิน
บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด ซ่ึงสหกรณฯ มีวงเงินสินเช่ือรวม 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) 
  มติที่ประชุม  อนุมัต ิ
 

 5.14 เร่ืองสมาชิกขอคงสภาพการเปนสมาชิกสหกรณ 
  ดวยสมาชิกสังกัดหนวยระหวางรอทําเรื่องโอน ไดยายไปรับราชการใน
ตําแหนง รองผูอํานวยการ สพป.สงขลา เขต 3 ไมสามารถโอนไปสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด ได 
เนื่องจากสิทธ์ิการกูเงินของสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด ต่ํากวาหนี้เงินกูสามัญคงเหลือทําใหไม
เพียงพอชําระหนี้ของสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด และหาบุคคลค้ําประกันคอนขางยาก ดังนั้น 
จึงมีความประสงคจะเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ตอไป 
 
 
  ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2560 มีภาระผูกพัน ดังตอไปนี ้
  มีทุนเรือนหุน       426,000.00 บาท 
  มีหนี้เงินกูสามัญคงเหลือ  1,880,000.00 บาท 
  หนี้เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินคงเหลือ        105,557.56 บาท 
  มติที่ประชุม  อนุมัต ิ
 

 5.15 เร่ืองขอเชิญชมรมเจาหนาที่สหกรณประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมใหญ
สามัญ ป 2560 
  ดวยชมรมเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยภาคใต ไดกําหนดใหมีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการและประชุมใหญสามัญ ประจําป 2560 ระหวางวันท่ี 12 – 14 สิงหาคม 2560 ณ ชลนภารีสอรท 
อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
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  ในการนี้ ชมรมเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยภาคใต จึงขอเรียนเชิญผูจัดการ 
และเจาหนาท่ีสหกรณภาคใต เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมใหญสามัญ ประจําป 2560 ในครั้ง
นี้ และหากสหกรณฯ ใดประสงคจะสงกิจกรรมการแสดงขอไดโปรดแจงใหเจาภาพทราบลวงหนาเพ่ือ
เตรียมการดําเนินการ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตใหผูเกี่ยวของดังกลาวขางตน เขารวม
ประชุมและขออนุมัติใหเบิกคาใชจายในการเดินทางในครั้งนี้ดวย 
  คาลงทะเบียนพรอมคาท่ีพัก คนละ 2,700 บาท 
  มติที่ประชุม  อนุมัต ิ
 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น  ๆ
   6.1 ประธานฯ แจงเล่ือนการประชุมพิจารณาเงินกูเปนวันท่ี 27 มิถุนายน 2560 เวลา 
10.00 น. และกําหนดการประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเตรียมโครงการสหกรณสีขาวในวันท่ี 22 
มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น.  
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
   6.2 นายบลยา ไหรเจริญ เสนอใหสงขอความส้ันแจงวันประชุมแกกรรมการทุกครั้ง  
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
   6.3 นายสุทิน ปยะรัตน ขอเสนอ 2 ประเด็น คือ 
    1) กรรมการทุกทานควรใหความสําคัญกับสหกรณ โดยเฉพาะการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการเพราะตําแหนงกรรมการสหกรณเราไดรับการเลือกตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีแลวไม
สามารถมอบหมายใหผูอ่ืนเขารวมหรือปฏิบัติหนาท่ีแทนได แตกรณีของงานโรงเรียนก็มีความสําคัญ
อยางไรก็ตามหากพิจารณาแลวภารกิจใดท่ีสามารถมอบหมายใหรองผูอํานวยการ หรอืรักษาการ หรือครู
ในโรงเรียนปฏิบัติแทนไดก็ขอใหมอบหมายปฏิบัติหนาท่ีแทน 
    2) ฝากผูบริหารสังกัดเขต 1 แจงใหทําสลิปเงินเดือนพนักงานราชการเปน
รายบุคคลไดหรือไม เพราะปจจุบันนี้เม่ือพนักงานราชการมากูเงินจะตองแนบรายละเอียดการหักเงินซ่ึง
จะปรากฎของพนักงานราชการรายอ่ืนๆ ดวย 
    นายการีม โตะเฮ็ง e-money พนักงานราชการสามารถโหลดเองไดแลว  
    นายบลยา ไหรเจริญ ไดประสานไปยังกลุมบุคคลสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 แลว ทราบวาพนักงานราชการสามารถโหลด e-money ของตนเองไดแลว 
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   6.4 นายถวิล ดาแกว มีสมาชิกช่ือนางอรสา อาลี ผานการอบรมสมาชิกเขาใหมแลว 
แตเม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2560 ก็ยังมีหนังสือเชิญประชุม จึงแจงใหฝายจัดการทราบและปรับปรุงขอมูล
ดวย 
    ผูจัดการ ใหตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง 
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
        ลงช่ือ สมยศ เสาวคนธ   ประธานกรรมการ 
                (นายสมยศ เสาวคนธ) 
        ลงช่ือ    อมร นาคปก   เลขานุการ 
                   (นายอมร นาคปก) 
 
 
 
 
  
 
 
        


