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สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 
ครั้งที่ 5/2565 

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

************************** 
คณะกรรมการดำเนินการ  15  คน 
กรรมการผู้มาประชุม 13 คน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ 

1.นายบัณฑิต สาและ รองประธานกรรมการ ที่ 1 บัณฑิต สาและ 

2.นายบัณฑิต สติรักษ์ รองประธานกรรมการ ที่ 2 บัณฑิต สติรักษ์ 

3.นายผดุงศักดิ์ ศูนย์คล้าย กรรมการและเหรัญญิก ผดุงศักดิ์ ศูนย์คล้าย 

4.นายไสว ชินพงษ์ กรรมการ ไสว ชินพงษ์ 

5.นายสุทิน  ปิยะรัตน์ กรรมการ สุทิน  ปิยะรัตน์ 

6.นายวีระศักดิ์  เวทโอสถ กรรมการ วีระศักดิ์  เวทโอสถ 

7.นายมงคล  ชมติวัง กรรมการ มงคล  ชมติวัง 

8.นายจรัญ เหล็มเจริญ กรรมการ จรัญ เหล็มเจริญ 

9.นายอสุมาน สะมะแอ กรรมการ อุสมาน สะมะแอ 

10.นายรอมือลี หะมะ กรรมการ รอมือลี หะมะ 

11.นายสะมะแอน วรรณาการ กรรมการ สะมะแอน วรรณาการ 

12.นายถวิล ดาแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ถวิล ดาแก้ว 

13.นายจิรเดช กลิ่นขจร กรรมการและเลขานุการ จริเดช กลิ่นขจร 

 
กรรมการไม่มาประชุม 2 คน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1.นายสมยศ  เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ ติดราชการ 

2.นายชยพล  เพชรแก้ว กรรมการ ติดราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 16 คน 

ชือ่-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1.นางอารีย์ เพ็ชรพรหม ผู้จัดการ อารีย์ เพ็ชรพรหม 

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

3.นายพงษ์เทพ ไหมใจดี ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ พงษ์เทพ ไหมใจดี 

4.นายเชี่ยวชาญ โชติบัณฑ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย เชี่ยวชาญ โชติบัณฑ์ 

5.นางศิวัชญา ปลาลารัตน์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา 
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนัก
การศึกษาเทศบาลเมืองสุไหงโกลก 

ศิวัชญา ปลาลารัตน์ 

6.นายธานินทร์ คงนวล  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ธานินทร์ คงนวล  

7.นายสุธี บุญญะถิติ  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานราธิวาส 

สุธี บุญญะถิติ  

8.นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

นิตย์ พรหมประสิทธิ์ 

9.นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 

ศุภชัย ศรีหาใต้ 

10.รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

รสสุคนธ์ แสงมณี 

11.ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ชาร์รีฟท์ สือนิ 

12.นายจรินทร์ พรหมดำ  ผู้ตรวจสอบกิจการ จรินทร์ พรหมดำ  

13.นายสมรัฐ แก้วสังข์ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมรัฐ แก้วสังข์ 

14.นางสาวรอฮานิง มะแซสะอิ ผู้ตรวจสอบกิจการ รอฮานิง มะแซสะอิ  

15.นายมนัส เพชรรัตน์  ผู้ตรวจสอบกิจการ มนัส เพชรรัตน์  

16.นายจิระพงศ์ ชูชื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ จริะพงศ์ ชูชื่น 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเข้าประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับแล้ว นายบัณฑิต  สาและ
รองประธานกรรมการที่ 1 เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 

1.ที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน ดังนี้ 
1.นายเกรียงไกร ศักระพันธุ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
2.นายพงษ์เทพ ไหมใจดี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
3.นายเชี่ยวชาญ โชติบัณฑ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
4.นางศิวัชญา ปลาลารัตน์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา รักษาการแทน

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

นราธิวาส 
7.นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1 
8.นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

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

 

2.ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 คน ดังนี้ 
1.นางอารีย์ เพ็ชรพรหม ผู้จัดการ 
2.นายจรินทร์ พรหมดำ  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
3.นายสมรัฐ แก้วสังข์ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
4.นางสาวรอฮานิง มะแซสะอิ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
5.นายมนัส เพชรรัตน์  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
6.นายจิระพงศ์ ชูชื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  

  มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ประธานมอบให้เลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  ชุดที่ 62 
ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565          
  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 
4/2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 

 
วาระท่ี 3  เรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่แล้ว 
 ในเดือนพฤษภาคม 2565 มีเรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  62 ครั้งที่  4                        
เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
  1.สมาชิกหน่วยอำเภอสุไหงโกลก  ไม่สามารถหักเงิน ณ ที่จ่ายได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่การเงินตัด
ยอดการหัก ณ ที่จ่าย  
  มีทุนเรือนหุ้น 411,500.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 1,273,170.00 บาท 
  มีหนี้ เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน 295,570.71 บาท และหนี้ เงินกู้พิเศษวิกฤตโควิด 
20,000.00 บาท 
  รายการชำระเดือนมีนาคม หุ้น 1,650.00 บาท เงินกู้สามัญทั่วไป เงินต้น 6 ,670.00 บาท 
ดอกเบี้ย 6,934.90 บาท เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน (เงินต้นรวมกับดอกเบี้ย) 5,840.00 บาท 
ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษวิกฤตโควิด 90.90 บาท เงนิฝาก 100.00 บาท สมาคมฌาปนกิจ 90.00 บาท รวมเป็น
เงิน 21,375.80 บาท 

  สหกรณ์ได้ทำหนังสือแจ้งผู้กู้และผู้ค้ำประกันเชิญมาทราบปัญหาและแนวทางปฎิบัติ ครั้งที่ 1 ใน
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.  
  ในรอบเดือนเมษายน 2565 สมาชิกยังไม่มาติดต่อเพ่ือขอชำระหนี้ ทำให้สมาชิกรายนี้ผิดนัดชำระ
หนี้เดือนเมษายน 2565 
  ผู้จัดการชี้แจงว่าสหกรณ์ได้ทำหนังสือแจ้งผู้กู้และผู้ค้ำประกันมาทราบปัญหาและแนวทางปฏิบัติ
แล้ว ผู้กู้ไม่ได้ติดต่อกลับหาสหกรณ์ แต่ผู้ค้ำประกันได้ติดต่อกลับพร้อมยินยอมรับสภาพหนี้ และขอให้ทาง
สหกรณ์ฯติดต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เพ่ือสอบถามการดำเนินเรื่อง
ลาออกจากราชการและการรับเงินบำเหน็จของผู้กู ้
  นายไสว  ชินพงษ์ เสนอให้มีการแต่ตั้งคณะกรรมการอีก 1 คณะ เพ่ือตรวจสอบและติดตาม
สมาชิกที่มีปัญหาเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ แต่สำหรับรายนี้ควรจะชี้แจ้งผู้ค้ำประกันให้ชัดเจนได้เลย 
เพราะขาดราชการเกินกำหนด เขตต้องดำเนินการตามระเบียบคือให้ออกจากราชการ ผู้ค้ำประกันต้อง
รับผิดชอบอยู่แล้ว โดยให้กู้รวมหนี้หรือนำเงินสดมาชำระในคราวเดียวกัน 
  นายบัณฑิต  สาและ เห็นด้วยกับนายไสว ชินพงษ์ ให้มีคณะทำงานเพ่ือติดตาม โดยทางปฎิบัติ
กรรมการหน่วยจะติดตามและรายงานปัญหาที่เกิดขึ้น 
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  ที่ปรึกษาทางกฎหมาย แนะนำในกรณีติดต่อผู้กู้ไม่ได้ทางจดหมาย  ควรจะลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์ด้วย 
  ผู้จัดการ ได้แจ้งรายละเอียดการผิดนัดการชำระหนี้ติดต่อกันระยะเวลา 2 เดือน จำเป็นต้อง
ปฎิบัติตามข้อบังคับของสหกรณ์สมควรให้ออกจากการเป็นสมาชิก โดยโอนหุ้นชำระหนี้และหนี้ส่วนที่เหลือ 
ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบ เมื่อมีมติที่ประชุมอย่างไรจะแจ้งให้ทราบและเชิญผู้ค้ำประกันมาสหกรณ์อีกครั้ง 
เพ่ือทำหนังสือยินยอมรับสภาพหนี้ ผู้ค้ำประกันเสนอว่า ถ้ารับสภาพหนี้แล้วขอให้ทางสหกรณ์ช่วยเหลือบ้าง 
เช่น คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษในยอดที่รับสภาพนี้หรือชำระแต่ต้นไม่มีดอกเบี้ย ผู้จัดการแจ้ง อาจจะไม่ได้   
แตจ่ะมีโครงการช่วยเหลือโดยการกู้รวมหนี้และขยายเวลาชำระหนี้ให้ยาวขึ้น และให้ทางสหกรณ์ช่วยติดต่อ
ทางเขตพ้ืนที่ เพ่ือให้สมาชิกทำเรื่องลาออกราชการและการรับเงินบำเหน็จของสมาชิก 
  นายถวิล  ดาแก้ว ได้สอบถามแล้ว เดิมอยู่โรงเรียนบ้านกูแบอีแกและเขตได้ส่งตัวไปช่วยราชการ
โรงเรียนบ้านซรายอ อำเภอสุไหงโกลก ซึ่งทางโรงเรียนบ้านซรายอไม่สามารถติดต่อกับเจ้าตัวได้ ซึ่งตอนนี้ 
ได้รับแจ้งว่าสมาชิกรายนี้ ได้ขาดการปฎิบัติงานตามหน้าที่และทางนิติกรเขตได้ดำเนินการตามระเบียบ
ราชการแล้ว  
  นายพงษ์เทพ  ไหมใจดี เนื่องจากว่า ฝ่ายจัดการอาจะยังไม่มีประสบการณ์ แต่ทางสหกรณ์ได้ทำ
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ซึ่งในส่วนตรงนี้ตามข้อบังคับแล้วสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ติดต่อกัน 2 ครั้ง ทาง
คณะกรรมการจะดำเนินการอย่างไร ประเด็นนี้อยู่ที่ผู้ค้ำประกันมีความสามารถในการชำระหนี้ แต่กรณีนี้ผู้
กูไ้มม่ีความสามารถในการชำระหนี้ คิดว่าน่าจะถูกให้ออกจากราชการและได้ชี้แจงต่อผู้ค้ำประกันแล้ว และ
ควรแนะนำให้ยื่นกู้สามัญหรือสามัญเพ่ือการรวมหนี้ เมื่อชำระหนี้หมดแล้วสามารถเก็บหลักฐานไว้ฟ้องร้อง
ได ้
  ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ได้เสนอแนะให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ให้แล้วเสร็จ ผู้ค้ำประกันสามารถนำ
หลักฐานการชำระหนี้เข้ายื่นฟ้อง เพ่ือรับเงินที่ชำระคืนกลับมา 
  มติทีป่ระชุม รับทราบและนำเรื่องพิจารณาในวาระสมาชิกผิดนัดชำระหนี้ 
 

    2.สมาชิกหน่วยอำเภอรือเสาะ  ไม่สามรถหักเงิน ณ ที่จ่ายได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่การเงินตัด
ยอดหัก ณ ที่จ่าย  

    มีทุนเรือนหุ้น 488,700.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญทัว่ไป 2,357,854.00 บาท  
    มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน 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 
สมาคมฌาปนกิจ 210.00 บาท รวมเป็นเงิน 23,240.00 บาท 

 สหกรณ์ได้ทำหนังสือแจ้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ครั้งที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ทั้งนี้  
สมาชิกไม่ได้ติดต่อสหกรณ์ 



 6 

  ในรอบเดือนเมษายน 2565 สมาชิกยังไม่มาติดต่อเพ่ือขอชำระหนี้ ทำให้สมาชิกรายนี้ผิดนัดชำระ
หนี้เดือนเมษายน 2565 พร้อมทั้งเสนอเข้าวาระเพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง 
  มติที่ประชุม รบัทราบและนำเรื่องพิจารณาในวาระสมาชิกผิดนัดชำระหนี้ 
 
วาระที่ 4   เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
 4.1 เรื่องการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 การประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2554 มอบอำนาจให้ผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการแทนในเรื่องการพิจารณาอนุมัติให้สมาชิกโอนไป
ต่างจังหวัด ในเดือนพฤษภาคม 2565 มีสมาชิกทำเรื่องขอโอนย้ายไปต่างจังหวัด จำนวน 5 ราย ดังต่อไปนี้ 

   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.2  เรื่องแจ้งผลการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
    ในเดือนพฤษภาคม 2565 มีสหกรณ์อ่ืนรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด และได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ราย  ดังนี้ 
   มติที่ประชุม รบัทราบ 
 
 4.3  เรื่องแถลงรายการให้เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 
   ตั้งแต่วันที่ 1-29 เมษายน 2565 ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินแก่
สมาชิก จำนวน 290 ราย เป็นเงิน 49,564,700.00 บาท  
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.4  เรื่องรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  
     ตามทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เมือวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 มีมติ 
คณะอนุกรรมการศึกษาปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของสหกรณ์ นำมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อกำหนด
นโยบาย แผน โดยกำหนดประชุมวันที่ 8 มิถุนายน 2565 และเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาใน
คราวประชุมครั้งต่อไป 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.5  เรื่องรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน 

   ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน เมือวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 มีมติ
คณะอนุกรรมการศึกษารายละเอียดขั้นตอนการทำงานของทุกฝ่ายและสัดส่วนการลงทุนของสหกรณ์
รวมทั้ง เงินรับฝาก และทำแผนการลงทุน เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการความเสี่ยงต่อไป 
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     มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.6  เรื่องติดตามรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 

   ไม่มี 
 
 4.7  เรื่องรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
  ประธานในทีป่ระชุมได้มอบใหผู้้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
  นางสาวรอฮานิง มะแซสะอิ การดำเนินการทางด้านบัญชี การเงิน เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้อง 
 นายจรินทร์  พรหมดำ  แม้สหกรณ์จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 
แต่การดำเนินงานของฝ่ายจัดการอยู่ในระดับดีที่ฝากฝ่ายจัดการช่วยดูแลเพ่ิมเติมเรื่องของซุ้มรับเสด็จ และ
ต้นไม้ภายในสำนักงาน 
 
 4.8  เรื่องสมาชิกย้ายหน่วย 

 ในเดือนพฤษภาคม 2565 มีสมาชิกย้ายหน่วย จำนวน 13 ราย  
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 4.9 เรื่องรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. 
   ในเดือนพฤษภาคม 2565 มีรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ดังนี้ 
   แบบ ปปง. 1-01 การทำธุรกรรมเงินสดเกิน 2 ล้านบาท 
   ไม่มี 
   แบบ ปปง. 1-02 การทำธุรกรรมที่เก่ียวกับทรัพย์สินราคาประเมินเกิน 5 ล้านบาท 
   ไม่มี 
   แบบ ปปง. 1-03 การทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
   ไม่มี 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.10 เรื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แจ้งให้ทราบ 
  1.ประกาศนายทะเบียนสกรณ์ เรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ย เงินรับฝากของสหกรณ์ โดยให้
สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภท กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก สำหรับระเบียบว่าด้วยการรับฝาก
เงินทุกประเภทได้ไมเ่กินร้อยละ 3.50 ต่อปี ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 
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   มติที่ประชุม รับทราบ 
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 4.11 เรื่องท่ีปรึกษาสหกรณ์เสนอแนะ 
    ไม่มี 
 
 4.12 เรื่องสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 
   ในเดือนพฤษภาคม 2565 ประธานกรรมการอนุมัติให้สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ จำนวน 
10 ราย ดังนี้ 
 1.ต้องการรับเงินเดือนเต็ม  จำนวน  4  คน 
 2.มีความจำเป็นต้องใช้เงิน  จำนวน  3  คน 
 3.ย้ายต่างจังหวัด   จำนวน  2  คน 
 4.ย้ายสถาบันการเงิน   จำนวน  1  คน 
   มติทีป่ระชุม รบัทราบ 
 
 4.13  เรื่องประมาณการรับจ่ายเงินสหกรณ์ในวันสิ้นเดือนพฤษภาคม 2565 
  ในว ันที ่ 31 พฤษภาคม 2565 ประมาณการว ่าจะม ีการร ับ  – จ ่ายเง ิน  จำนวน                 
90,858,097.14 บาท  
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.14 เรื่องสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 
มอบอำนาจให้ผู้จัดการดำเนินการแทนในเรื่องพิจารณาให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญในเดือน
พฤษภาคม 2565 มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ จำนวน 37 ราย  
   มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
 4.15 เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกเข้าโครงการประกันชีวิตกลุ่ม 
   ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด มีโครงการให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ประกันชีวิต
กลุ่ม กับบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต และทางสหกรณ์ได้จัดทำประกันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรมธรรม์มีผล
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 ถึง 28 เมษายน 2566 
   บัดนี้ ได้ตรวจสอบหลักฐานปรากฏว่า ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 มีสมาชิกเข้าโครงการ
ประกนัชีวิตกลุม่ จำนวน 6,294 คน  
   มติที่ประชุม รับทราบ 
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 4.16 เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือน       
   ในเดือนพฤษภาคม 2565 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 5 ราย ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้    
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.17 เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงินงวดชำระหนี้       
   ในเดือนพฤษภาคม 2565 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชำระหนี้ จำนวน 5 ราย ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.18 เรื่องสมาชิกถึงแก่กรรม 
    ในเดือนเมษายน 2565 มีสมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน 4 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
1 นายแนม  ชินพงศ์  (00120)   สังกัด หน่วยจังหวัด ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  13  เมษายน  2565 

เป็นสมาชิก  เมื่อวันที่ 31  กรกฎาคม  2504 ได้รับแจ้งจากทายาทมาติดต่อกับสหกรณ์   

 
2 นายอรรณพ  อะยูยา (11734) สังกัด หน่วยยี่งอ    ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 15  เมษายน  2565 

เป็นสมาชิก  เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2512  ได้รับแจง้จากทายาทมาติดต่อกับสหกรณ ์   

 
3 นางมาลินี  หลักเจริญสกุล (04110) สังกัด อำเภอสุไหงปาดี  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 25 เมษายน   

2565 เป็นสมาชิก  เมื่อวันที่  29  ตุลาคม  2519   ได้รับแจ้งจากทายาทมาติดต่อกับสหกรณ์    

 
4 นายสายูตี  อาแวกือจิ (11989) สังกัด อำเภอสุไหงปาดี    ถึงแก่กรรมเม่ือวันที่ 29 เมษายน  2565 

เป็นสมาชิก  เมื่อวันที่ 15  พฤษภาคม 2538  ได้รับแจ้งจากกรรมการหน่วยมาติดต่อกับสหกรณ ์   

 
  มติทีป่ระชุม รับทราบ 

 
 4.19 เรื่องการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก 

   ในเดือนพฤษภาคม 2565 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน 5 ราย  
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.20   เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกประจำเดือนเมษายน 2565 
  ในเดือนเมษายน 2565 มีสมาชิกยื่นกู้สามัญ จำนวน 131 ราย เป็นเงิน 212,340,000.00

บาท ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
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เงินจัดสรร 

เงินจัดสรร 
จำนวน 
ผู้ขอกู้ 

จำนวนเงิน 
ขอกู้ 

หนี้ค้าง ซือ้หุ้นเพิ่ม 
ประกนั
สินเชื่อ 

จ่ายจริง 

53,290,000.00 131 212,340,000.00 161,090,722.38 4,510,100.00 136,123.94 46,603,053.68 

  คณะกรรมการเงินกู้ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 อนุมัติให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ จำนวน 
131 ราย เป็นเงิน 212,340,000.00 บาท 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.21 เรื่องสมาชิกขอกู้เงินเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น 
  ในเดือนเมษายน 2565 มีสมาชิกขอกู้เงินสามัญทั่วไป เพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน 

จำนวน 6 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   

มติที่ประชุม รับทราบ 
   

4.22  เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
   ในระหว่างวันที่ 5  เมษยน 2565 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 มีสมาชิกกู้เงินสามัญเพ่ือ
การศึกษา จำนวน 9 ราย  เป็นเงินจำนวน 790,000.00บาท 
   ในระหว่างวันที่  5 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 มีสมาชิกกู้เงินพิเศษเพ่ือ
การอเนกประสงค์ จำนวน 2 ราย  เป็นเงินจำนวน 5,510,000.00 บาท 
   มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 4.23 เรื่องสมาชิกผ่านการทดสอบออนไลน์ 
  ในเดือนพฤษภาคม 2565 มีสมาชิกเข้าใหม่ทำแบบทดสอบออนไลน์ 8 คน และผ่านเกณฑ์
การทดสอบ 7 คน  
   มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
 4.24 เรื่องรายงานการหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนของสหกรณ์ 
      ตามท่ีสหกรณ์ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการ หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและการ
ลงทุนของสหกรณ์ ตามกฎหมายภาคใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 
2565 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประไทย ผู้ที่เข้าร่วมอบรมจำนวน 6 คน  
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สุรปสาระสำคัญในหวัข้อ  
    1.การบริหารความเสี่ยง 
    2.การบริหารการลงทุน 
รายละเอียดในเอกสารประกอบ 
    มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 
 4.25 เรื่องกำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งต่อไปนี้   
  กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ในวันจันทร์ที่ 20 
มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
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วาระท่ี 5  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 5.1 เรื่องรายงานกิจการสหกรณ์ 

  ณ วันที่  30 เมษายน 2565 สหกรณ์มีสินทรัพย์ 6,259,440,220.89 บาท มีหนี้สิน 
2,638,349,892.15 บาท มีทุน 3,516,219,336.90 บาท มีรายได้ 114,819,187,96 บาท ค่าใช้จ่าย 
9,948,196.12 บาท กำไร 104,870,991.84 บาท 
   มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานกิจการสหกรณ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ตามที่
เสนอ 
 

5.2   เรื่องแถลงรายการรับ – จ่ายเงินในรอบเดือน 
  รายการรับ  -  จ่ าย  เงิน สด   ระหว่ างวัน ที่   1 -30  เมษ ายน   2565 เป็ น เงิ น 
50,651,141,.27 บาท 
   มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองการรับ-จ่ายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่                 
1-30 เมษายน 2565 
 

  5.3  เรื่องสมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  
   ในเดือนพฤษภาคม 2565 มีสมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 8 ราย ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
   มติที่ประชุม อนุมัติให้สมาชิกลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 8 ราย ทั้งนี้ ให้
เปลี่ยนแปลงเงินคา่หุ้นรายเดือนใหมต่ั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 เป็นต้นไป  
 

5.4 เรื่องการรับสมาชิกสามัญเข้าใหม่ 
      ในเดือนพฤษภาคม 2565 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 9 ราย ซึ่ง
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ดัง
รายละเอียดแนบท้ายนี้ 
     มติทีป่ระชุม อนุมัตริบัเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ จำนวน 9 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่า
หุ้นรายเดือนตั้งแตเ่ดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 
 
 5.5 เรื่องการรับสมาชิกสมทบเข้าใหม่ 
     ในเดือนพฤษภาคม 2565 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ จำนวน 3 ราย ซึ่ง
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ดัง
รายละเอียดแนบท้ายนี้ 
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     มติที่ประชุม อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ จำนวน 3 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่า
หุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565  เป็นต้นไป 
 

5.6 เรื่องพิจารณาจ่ายเงินของสมาชิกถึงแก่กรรม 
  ในเดือนพฤษภาคม 2565  มีผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกถึงแก่กรรมขอรับเงินที่สมาชิกมีอยู่
ในสหกรณ์ฯ จำนวน  4 ราย  
  มติที่ประชุม อนุมัต ิ
 

 5.7 เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือนพฤษภาคม 2565 

 ผู้จัดการแจ้งยอดจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือน ดังนี ้  

  สมาชิกยอดยกมา     7,357 คน 

  สมาชิกเข้าใหม่  (สมาชิกปกติ)   9 คน 

  สมาชิกเข้าใหม่ (สมาชิกสมทบ)   3 คน 

  สมาชิกลาออก     10 คน 

  สมาชิกโอนไปต่างจังหวัด    1 คน 

  สมาชิกถึงแก่กรรม    4 คน 

    คงเหลือ    7,354 คน 

   มติทีป่ระชุม เห็นชอบตามเสนอ 
  

5.8  เรื่องสมาชิกผิดนัดชำระหนี้ 
    1.สมาชิกหน่วยอำเภอสุไหงโกลก  ผิดนัดชำระหนี้ ครัง้ที่ 2 งวดเดือนเมษายน 2565  
    มีทุนเรือนหุ้น 411,500.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป 1,273,170.00 บาท 
    มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน 295,570.71 บาท และหนี้เงินกู้พิเศษวิกฤตโควิด 
20,000.00 บาท 
   รายการชำระเดือนเมษายน หุ้น 3,300.00 บาท เงินกู้สามัญท่ัวไป เงินต้น 13,340.00 บาท 
ดอกเบี้ย 13,844.91 บาท เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน (เงินต้นรวมกับดอกเบี้ย) 11,680.00 บาท 
ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษวิกฤตโควิด 181.31 บาท เงินฝาก 200.00 บาท สมาคมฌาปนกิจ 420.00 บาท รวม
เป็นเงิน 42,766.22 บาท 
   นายบัณฑิต  สาและ  สำหรับสมาชิกรายนี้แล้ว เราได้ปรึกษาหารือในวาระติดตาม โดยได้
ขอสรุปตามมติที่ประชุม  
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   ผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดว่า สมาชิกรายนี้ได้ผิดนัดในเดือนมีนาคม-เมษายน 2565สหกรณ์
ได้ทำหนังสือแจ้งผู้กู้และผู้ค้ำประกันมาทราบปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่สหกรณ์ ผู้กู้ไม่ได้ติดต่อกลับหา
สหกรณ์ แต่ผู้ค้ำประกันได้ติดต่อกลับพร้อมยินยอมรับสภาพหนี้ และขอให้ทางสหกรณ์ช่วยเหลือเป็นกรณี
พิเศษในการรับสภาพหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน  
   มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ตามข้อบังคับ 42 (5) 
โดยโอนหุ้นชำระหนี้และหนี้ส่วนที่เหลือหักจากผู้ค้ำประกัน ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2565 จนกว่าภาระจะ
เสร็จสิ้น  

    2.สมาชิกหน่วยอำเภอรือเสาะ ผิดนัดชำระหนี้ ครั้งที่ 1 งวดเดือนเมษายน 2565  
    มีทุนเรือนหุ้น 488,700.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญทัว่ไป 2,357,854.00 บาท  
    มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน 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 
สมาคมฌาปนกิจ 210.00 บาท รวมเป็นเงิน 23,240.00 บาท 

   ผู้จัดการชี้แจงว่าสหกรณ์ได้ทำหนังสือแจ้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ครั้งที่ 1 และผู้กู้ติดต่อ
เจ้าหน้าทีท่างโทรศัพทแ์จ้งว่ากำลังดำเนินการขออทุธรณ์และจะนำเงินมาชำระหนี้ 

   นายจรัญ  เหล็มเจริญ ไดร้ับแจ้งจากผู้ค้ำประกันว่าผู้กู้จะนำเงินมาชำระหนี้ด้วยตนเอง 
   นายเกรียงไกร ศักระพันธุ์ เสนอแนะให้มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
   มติที่ประชุม ทำหนังสือแจ้งผู้กู้และผู้ค้ำประกันอีกครั้ง 

 
 5.9 เรื่องพิจารณาจตุสัมพนัธ์จังหวัดชายแดนใต้ 
  กลุ่มเป้าหมาย 70 คน ได้แก่ กรรมการ จำนวน 15 ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 คน 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 17 คน ที่ปรึกษา 12 คน กรรมการที่พ้นวาระปี 2564 จำนวน 3 คน และผู้แทนสมาชิก 
18คน งบประมาณ 234,000 บาท ดังนี้ 
  1.)ค่าลงทะเบียน (ประมาณไว้หัวละ 1,600 บาท) เป็นเงิน 112,000 บาท 
  2.)ค่าพาหนะเหมาจ่าย    เป็นเงิน   49,000 บาท 
  3.)ค่าเสื้อทีมสหกรณ์ราคาตวัละ 300 บาท  เป็นเงิน   21,000 บาท 
  4.)ค่าใช้จ่ายอื่นในการเข้าร่วมกิจกรรม  เป็นเงิน   10,000 บาท 
  5.)ค่าท่ีพัก จำนวน 35 ห้อง   เป็นเงิน   42,000 บาท 
 โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 ดังนี้  
  สรุปตามที่คณะกรรมการได้เข้าร่วมประชุม ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี เมื่อวันที่ 22 
เมษายน 2565 มีรายละเอียดดังนี้ 
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จตุสหกรณ์ฯ จัดวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 ณ สอ.ครูปัตตานี จำกัด 

กิจกรรม  
1. สัมมนาทางวิชาการ 
2. กิจกรรมสร้างสมัพันธภาพ 
   - กีฬา 
 1. วอลเลย์บอล (ทีมผสม) ชาย 3 หญิง 3    
 2. เปตอง (ทีมผสม) ชาย 2 หญิง 2  
 3. เกมส์ (แจ้งหน้างาน) 
3. กิจกรรมสร้างสรรค์ 
 1. เกมส์ 1 สอ./1 เกมส์ 
 2. การแสดง 1 ชุด  

- ค่าเสื้อกีฬา สีเหลือง (สหกรณ์จัดเอง = ประสานร้านแล้ว) 
- ที่พักห้องละ 850.00 บาท รวมอาหารเช้า 

- ค่าลงทะเบียน + อ่ืนๆ = เจ้าภาพยังไม่ได้แจ้ง 
  มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 
 5.10 เรื่องพิจารณากฎบัตรคณะกรรมการควบคุมภายใน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด 

 คณะทำงานควบคุมภายใน จัดตั้งขึ้นโดย คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นราธิวาส 
จาํกัด เพ่ือจัดการระบบควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จํากัด สู่สหกรณ์สีขาวด้วย
ธรรมาภิบาล  

 1. ในวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วนัที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
 2. วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของสหกรณ์ 
  1. เพ่ือให้การดำเนินงานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้เกิดความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของสหกรณ์ 

  3. เพ่ือให้การดำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ      
คำสั่งและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

4. เพ่ือให้เกิดการป้องกันและรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ 
 3. ลักษณะของการควบคุมท่ีดี 
  1. การควบคุมทุกแบบควรมีการแก้ไขควบคู่กันไป 
  2. การควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ย่อมดีกว่าการครบคุมด้วยมือ 
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  3. การควบคุมควรมีหลักฐานที่แสดงไว้ให้เห็นหรือตรวจสอบติดตามในภายหลังได้ 
  4. การควบคุมสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเองให้ทันกับเหตุการณ์ต่างๆ 
 4. คุณสมบัติของคณะกรรมการควบคุมภายใน 
  1.ประธานคณะกรรมการ  แต่งตั้งจาก ข้าราชการบำนาญ นายรำรี  สะมารา 
 ปัจจุบัน ตำแหน่ง 

-  ข้าราชการบำนาญ 
 คุณวุฒิการศึกษา  

- บริหารธุรกิจ,บริหารการศึกษา 
 ประวัติการทำงาน 

- เคยรับราชการผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดุซงญอ 
- เคยเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
- เคยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 

 ประสบการณ์ 
- ผ่านการอบรมการรักษาวินัย จัดโดย หน่วยงาน สพฐ 
- อบรมระบบการจัดการศึกษาประถมศึกษา จัดโดย หน่วยงาน สพฐ 
- มีความรู้ความสามารถด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน 

  2. กรรมการคนที่ 1 แต่งตั้งจาก ข้าราชการบำนาญ นายอภิชาติ  ขาวสุริจันทร์ 
 ปัจจุบัน ตำแหน่ง  

- ข้าราชการบำนาญ 
 คุณวุฒิการศึกษา  

- ป.โท บริหารการศึกษา 
 ประวัติการทำงาน 
  -   เคยรับราชการผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 
   -   เคยเป็นประธานกรรมการสหกรณอ์อมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
   -   เคยเป็นผู้ทรงคณุวุฒิใน สพป.นราธิวาส เขต 2 
 ประสบการณ์ 

- มีความรู้ความสามารถด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
- ปฎิบัติงานเกี่ยวข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

  3. กรรมการและเลขานุการ แต่งตั้งจาก ผู้แทนสมาชิก นายสว่าง  ชินพงษ ์
 ปัจจุบัน ตำแหน่ง  

- ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 
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 คุณวุฒิการศึกษา  
- ป.ตรี  ครุศาสตร์ (ค.บ./ภาษาไทย) 
- ป.โท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  

 ประวัติการทำงาน 
  -   ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 
   -   เป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน สพป.นราธิวาส เขต 2 
   -   เคยเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
 ประสบการณ์ 

- มีความรู้ความสามารถด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
- ปฎิบัติงานเกี่ยวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการควบคุมภายใน 
  1. จดัทําแผนและจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานประจําปี 
  2. จัดทําแผนการตรวจสอบการควบคุมภายในประจําปี 
  3. การประเมินความเสี่ยง การระบุปัจจัยเสี่ยง และการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 4. จัดวางระบบควบคุมภายในทั่วทั้งสหกรณ์ และตามแนวทางการประเมินการควบคุม
ภายในของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
 5. มีการควบคุมภายในเกี่ยวกับสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมทั่วไป
หรือควบคุมเฉพาะระบบงาน 

  6. มีกฎบัตรของคณะทํางานอย่างน้อย 6 ข้อ โดยให้สอบทานทุกปี 
 7. ให้มีการประชุมสรุปผลการตรวจสอบ เพ่ือขอความเห็นของผู้รับผิดชอบและแผนการ
ปรับปรุงแก้ไข 
 8. ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะทํางานให้ครบถ้วนและมีรายงานการ
ประชุมผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีการแก้ไข 
 9. ประเมินผลผู้รับมอบอํานาจ รายงานสรุปผลการติดตามและรายงานสรุปข้อร้องเรียน
ของสมาชิก 
 10. ติดตามการปฏิบัติงานการมอบอํานาจของระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบ
ภายใน ระบบข้อร้องเรียน และประเมินผลการติดตามการปฏิบัติงาน 
 11. มีขบวนการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการดําเนินการรายงาน
การประชุมต่อคณะกรรมการดําเนินการ ทุกเดือน 
 12. มีรายงานผลการควบคุมภายในที่ครบถ้วน อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี รายงานต่อ
คณะกรรมการดําเนินการ 

  13. มีการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการคาบคุมภายใน 
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 6. องค์ประกอบ 
   คณะทำงานการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด จำนวน 3 คน 
ประกอบด้วย 1) ประธานกรรมการ  2) กรรมการ  3) เลขานุการ ซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถ 
และมีทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์ที่เหมาะสมในการปฎิบัติงานควบคุมภายใน จากทุกภาคส่วนตาม
หลักธรรมภิบาล หลักการมีส่วนร่วมดังนี้ 

1.ประธานกรรมการ แต่งตั้งจาก ข้าราชการบำนาญ 
2.กรรมการ คนที่ 1 แต่งตั้งจากตัวแทน ข้าราชการบำนาญ 
3.กรรมการและเลขานุการ แต่งตั้งจากตวัแทน ผู้แทนสมาชิก 

  องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
  1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
  2. การประเมินความเสี่ยง 
  3. กิจกรรมการควบคุม 
  4. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 
  5. การติดตามและการประเมินผล 
 7. พันธกิจของคณะทำงานการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

1. จะตั้งมั่นปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
2. จะไม่นำข้อมูลภายในและเอกสารสำคัญใดๆ ออกเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับ

อนุญาตจากคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
3. จะทำแผนการตรวจสอบ ทบทวน ระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นราธิวาส จำกัด เป็นประจำปี และมีการทบทวน ปรับปรุงแผนทุกสิ้นปีปิดบัญชี 
4. จะประเมินความเสี่ยง มีประสิทธิภาพ ของการดำเนินงานในหน้าที่ของฝ่ายต่างๆและ

จะให้เสนอแนะ การปรับปรุง การควบคุมภายในดูแลอย่างต่อเนื่องแก่สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด และจะรายงานผลต่อคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน 

5. การตรวจสอบ ทบทวน ระบบการควบคุมภายใน จะเน้นการมีมนุษยสัมพันธ์  และให้
เกียรติซึ่งกันและกัน ต่อผู้รับการตรวจ ทบทวน ระบบความควบคุมภายใน 

     มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 

5.11 เรื่องผลการคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งพนักงานปฏิบัตงิานชัว่คราว 
  ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง
พนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ลงวันที่ 21 เมษายน 2565 นั้น 
  คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงาน
สหกรณอ์อมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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เลขประจำตัว
สอบ 

ชื่อ – สกุล 
คะแนน  

(100  คะแนน) 
ลำดับท่ี 

1 นางสาววรัชยา  สายชนะพันธ์ 91.33 1 

2 นางสาวฟาตอนะ  สนิกอเด็ง 89.67 2 

 
 ประเด็นที่เสนอ 
   ให้เรียกลำดับที่ 1 รายงานตัวในวันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565 เริ่มปฎิบัติงานตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 และข้ึนบัญชีสำรองไว้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 
   มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

5.12 เรื่องสมาชิกขอเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ 
   ในเดือนพฤษภาคม 2565 มีสมาชิกยื่นความประสงค์ขอปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 1 ราย 
ดังรายละเอียดแนบ 
   1. ข้าราชการบำนาญ สังกัดหน่วยอำเภอระแงะ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีภาระหนี้กับสหกรณ์
เป็นจำนวนมากจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ  มีทุนเรือนหุ้น 215,310.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญ 
647,000.00 บาท  
   มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 647,000.00 บาท 

เงนิได้รายเดือน  9,511.00 บาท 
ค่าหุ้น 250.00 บาท 
เงินฝาก 100.00 บาท 
ค่าสมาคมฌาปนกิจ 210.00 บาท 
ชำระหนี้สามัญ (ต้น+ดอกเบี้ยเท่า)  4,200.00 บาท 

เงนิเดือนคงเหลือสุทธิ      4,760.00 บาท 
 
    มติที่ประชุม อนุมัต ิ
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เลิกประชุม 12.00 น. 
 
      ลงชื่อ   บัณฑิต    สาและ รองประธานกรรมการ ที่ 1 
       (นายบัณฑิต  สาและ) ประธานในที่ประชุม 
 
      ลงชื่อ    จิรเดช  กลิ่นขจร กรรมการและเลขานุการ 
       (นายจิรเดช  กลิ่นขจร) 
 
 
 
 

 


