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สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ชุดที่ 62 

ครั้งที่ 2/2565 
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. 

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

คณะกรรมการดำเนินการ  15  คน 
กรรมการผู้มาประชุม 15 คน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ 

1.นายสมยศ เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ สมยศ เสาวคนธ์ 

2.นายบัณฑิต สาและ รองประธานกรรมการ ที่ 1 บัณฑิต สาและ 

3.นายบัณฑิต สติรักษ์ รองประธานกรรมการ ที่ 2 บัณฑิต สติรักษ์ 

4.นายผดุงศักดิ์ ศูนย์คล้าย กรรมการและเหรัญญิก ผดุงศักดิ์ ศูนย์คล้าย 

5.นายไสว ชินพงษ์ กรรมการ ไสว ชินพงษ์ 

6.นายสุทิน  ปิยะรัตน์ กรรมการ สุทิน  ปิยะรัตน์ 

7.นายวีระศักดิ์  เวทโอสถ กรรมการ วีระศักดิ์  เวทโอสถ 

8.นายมงคล  ชมติวัง กรรมการ มงคล  ชมติวัง 

9.นายจรัญ เหล็มเจริญ กรรมการ จรัญ เหล็มเจริญ 

10.นายชยพล เพชรแก้ว กรรมการ ชยพล เพชรแก้ว 

11.นายอสุมาน สะมะแอ กรรมการ อุสมาน สะมะแอ 

12.นายรอมือลี หะมะ กรรมการ รอมือลี หะมะ 

13.นายสะมะแอน วรรณาการ กรรมการ สะมะแอน วรรณาการ 

14.นายถวิล ดาแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ถวิล ดาแก้ว 

15.นายจิรเดช กลิ่นขจร กรรมการและเลขานุการ จิรเดช กลิ่นขจร 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 17 คน 
ชือ่-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1.นางอารีย์ เพ็ชรพรหม ผู้จัดการ อารีย์ เพ็ชรพรหม 

2.นายเกรียงไกร ศักระพันธุ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เกรียงไกร ศักระพันธุ์ 

3.นายพงษ์เทพ ไหมใจดี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พงษ์เทพ ไหมใจดี 
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ชือ่-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

4.นางศิวัชญา ปลาลารัตน์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา 
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนัก
การศึกษาเทศบาลเมืองสุไหงโกลก 

ศิวัชญา ปลาลารัตน์ 

5.นายธานินทร์ คงนวล  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ธานินทร์ คงนวล  

6.นายสุธี บุญญะถิติ  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานราธิวาส 

สุธี บุญญะถิติ  

7.นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

นิตย์ พรหมประสิทธิ์ 

8.รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

รสสุคนธ์ แสงมณี 

9.นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 

ศุภชัย ศรีหาใต้ 

10.ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ชาร์รีฟท์ สือนิ 

11.นายจิระพงศ์ ชูชื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ จิระพงศ์ ชูชื่น 

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.นายมะยากี แยนา นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ สหกรณ์
จังหวัดนราธิวาส 

มะยากี แยนา 

17.นางสาวฟาลีฮะห์ อัลดาวุฒิ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

ฟาลีฮะห์ อัลดาวุฒิ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเข้าประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับแล้ว นายสมยศ เสาวคนธ์ 
ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังตอ่ไปนี้ 
 
วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.ที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน ดังนี้ 
1.นายเกรียงไกร ศักระพันธุ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
2.นายพงษ์เทพ ไหมใจดี  ทีป่รึกษากิตติมศักดิ์ 
3.นางศิวัชญา ปลาลารัตน์  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา รักษาการแทน 

     ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองสุไหงโกลก 
4.นายธานินทร์ คงนวล  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
5.นายสุธี บุญญะถิติ  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

     มัธยมศึกษานราธิวาส 
6.นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

     นราธิวาส เขต 1 
7.รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี  อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
8.นายศุภชัย ศรีหาใต้  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

     นราธิวาส เขต 3 
9.ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ  ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 

2.ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน ดังนี้ 
1.นางอารีย์ เพ็ชรพรหม  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
2.นายจิระพงศ์ ชูชื่น  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
3.นายจรินทร์ พรหมดำ  ผู้ตรวจสอบกจิการ 
4.นายสมรัฐ แก้วสังข์  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
5.นางสาวรอฮานิง มะแซสะอิ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
6.นายมนัส เพชรรัตน์  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
7.นายมะยากี แยนา  นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ สหกรณ์จังหวัด 

     นราธิวาส 
8.นางสาวฟาลีฮะห์ อัลดาวุฒิ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานส่งเสริมการศึกษา 

     นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ประธานมอบให้เลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  ชุดที่ 61                     
ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ครั้งที่ 17/2564                 
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  และรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 
1/2565 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565          
 มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 61                     
ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ครั้งที่ 17/2564                 
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  และรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 
1/2565 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565          

 
วาระท่ี 3  เรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่แล้ว 
  ในเดือนมกราคม 2565 ไม่มีเรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 ครั้งที่ 15 
เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ครั้งที่ 17/2564  เมื่อวันที่ 
3 กุมภาพันธ์ 2565  และรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 1/2565 
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565          

 

วาระที่ 4   เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
 4.1 เรื่องการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 การประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 
2554 มอบอำนาจให้ผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการแทนในเรื่องการพิจารณาอนุมัติให้สมาชิกโอนไปต่างจังหวัด 
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีสมาชิกทำเรื่องขอโอนย้ายไปต่างจังหวัด จำนวน 4 ราย  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.2 เรื่องแจ้งผลการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีสหกรณ์อ่ืนรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกดั และได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ราย  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.3 เรื่องแถลงรายการใหเ้งินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
 ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2565 ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติให้เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก 
จำนวน 197 ราย เป็นเงิน 34,320,000.00 บาท  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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 4.4 เรื่องติดตามรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 

  ไม่มี 
 
 4.5 เรื่องรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 ประธานในที่ประชุมได้มอบใหผู้้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
 นางสาวรอฮานิง มะแซสะอิ การดำเนินงานตามระบบการเงินและบัญชี เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้อง 
 นายจรินทร์ พรหมดำ จากการดำเนินการของคณะกรรมการ และการทำงานของฝ่ายจัดการ
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
 
 4.6 เรื่องสมาชิกยา้ยหน่วย 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีสมาชิกย้ายหน่วย จำนวน 24 ราย 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

 4.7 เรื่องรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. 
 ในเดอืนกุมภาพันธ์ 2565 มีรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ดังนี้ 
 แบบ ปปง. 1-01 การทำธุรกรรมเงินสดเกิน 2 ล้านบาท 
 มี 1 ราย 
 แบบ ปปง. 1-02 การทำธุรกรรมทีเ่กีย่วกับทรัพย์สินราคาประเมินเกนิ 5 ล้านบาท 
 ไม่มี 
 แบบ ปปง. 1-03 การทำธุรกรรมทีม่ีเหตุอันควรสงสัย 
 ไม่มี 
 มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
 4.8 เรื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชสีหกรณ์แจ้งให้ทราบ 
 นายมะยากี แยนา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีโครงการใหม่ ชื่อโครงการ “สร้างโอกาสใหม่ ให้ครูไทย” โดยให้คุณครู และบุคลากร
ทางการศึกษาได้ลงทะเบียนแจ้งความจำนงให้ศึกษาธิการเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยหนี้ โดยโครงการนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาหนี้สินครขูองกระทรวงศึกษาธิการ 
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 ประธาน เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู สหกรณ์ได้มอบหมายให้ผมเป็นผู้แทนสหกรณ์เข้า
ร่วมประชุม 2 ครั้งแล้วนั้น และได้นำเสนอแนวทางของการดำเนินงานแก่ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณา ขณะนี้สหกรณ์ฯ ยังคงมีมติไม่เข้าร่วมโครงการ 
 มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
 4.9 เรื่องท่ีปรึกษาสหกรณ์เสนอแนะ 
  

 ไม่มี 
4.10 เรื่องสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 

  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประธานกรรมการอนุมัติให้สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ จำนวน 
4 ราย จำแนกตามสาเหตุการลาออก ดังนี้ 
  1.ต้องการรับเงนิเดือนเต็ม   จำนวน 3 คน 
  2.โอนย้ายราชการ   จำนวน 1 คน 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.11 เรื่องประมาณการรับจ่ายเงินสหกรณ์ในวันส้ินเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
  ในว ันที ่ 28 ก ุมภาพ ันธ ์ 2565 ประมาณการว ่าจะม ีการร ับ  – จ ่ายเง ิน  จำนวน                 
99,282,430.09 บาท  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.12 เรื่องสมาชิกขอเปลีย่นแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 
มอบอำนาจให้ผู้จัดการดำเนินการแทนในเรื่องพิจารณาให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญในเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู ้จำนวน 37 ราย  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.13 เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกเข้าโครงการประกันชีวิตกลุ่ม 
  ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด มีโครงการให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ประกันชีวิต
กลุ่ม กับบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต และทางสหกรณ์ได้จัดทำประกันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรมธรรม์มีผล
ต้ังแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 ถึง 28 เมษายน 2565 
  บัดนี้ ได้ตรวจสอบหลักฐานปรากฏว่า มีสมาชิกเข้าโครงการประกันชีวิตกลุ่ม จำนวน       
6,351 คน ณ วันที ่1 กุมภาพันธ์ 2565  
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  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.14 เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือน       
  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงนิค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 10 ราย 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.15เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงินงวดชำระหนี้       
  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชำระหนี้ จำนวน 5 ราย 
  มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

4.16 เรื่องสมาชิกถึงแก่กรรม 
  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีสมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน 7 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1.นางจิณห์จุฑา  นิลกาญจน์ (06574) สังกัดอำเภอศรีสาคร ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 10  มกราคม  
2565 เป็นสมาชิกเมือ่วันที่ 30  มิถุนายน  2525 ได้รับแจ้งจากทายาทมาติดต่อกับสหกรณ์  
 2.นายแบน  คงเต็ม (06311) สังกัดหน่วยจังหวัด  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 เป็น
สมาชิกเมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2524  ได้รับแจ้งจากกรรมการมาติดต่อกับสหกรณ์  
 3.นายนเรศ  ศรีรัตน์  (00914) สังกดัหน่วยจังหวัด  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  17  มกราคม  2565 
เป็นสมาชิก  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม  2505  ได้รับแจ้งจากกรรมการหน่วยมาติดต่อกับสหกรณ์  

 4.นายพาพล  รอดชู (11175) สังกัดหน่วยจังหวัด  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 18  มกราคม  2565 เป็น
สมาชิกเมื่อวันที่ 28  กุมภาพันธ์  2537   ได้รับแจ้งจากกรรมการหน่วยมาติดต่อกับสหกรณ์  
 5.นายสุพัฒน์  ไหมใจดี (21293)  สังกัดหน่วยสมาชิกสมทบ  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 มกราคม  
2565 เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 25  พฤศจิกายน  2559 ได้รับแจ้งจากทายาทหน่วยมาติดต่อกับสหกรณ์  

 6.นายมะดาโอะ  มะแซ  (05825) สังกัดหน่วยอำเภอยี่งอ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12  มกราคม  
2565 เป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2537   ได้รับแจ้งจากทายาทสมาชิกมาติดต่อกับสหกรณ์  

 7.นายอาหะมะภูอัด  สะมะแอ (09545)   สังกัด หน่วยอำเภอจะแนะ  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  31  
มกราคม  2565 เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 31  ตุลาคม  2532   ได้รับแจ้งจากทายาทสมาชิกมาติดต่อกับสหกรณ์  

 มติทีป่ระชุม รบัทราบ 
 

 4.17เรื่องการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก 
  ในเดอืนกุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน 7 ราย  

 มติทีป่ระชุม รับทราบ 
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4.18  เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกประจำเดือนมกราคม 2565 
  ในเดือนมกราคม 2565 มีสมาชิกยื่นกู้สามัญ จำนวน 127 ราย เป็นเงิน 204,899,000.00

บาท ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 เงินจัดสรร 

เงินจัดสรร 
จำนวน 
ผู้ขอกู้ 

จำนวนเงิน 
ขอกู้ 

หนี้ค้าง ซื้อหุ้นเพิ่ม 
ประกนั
สินเชื่อ 

จ่ายจริง 

58,720,000 127 204,899,000.00 144,053,178.23 5,037,900.00 111,512.01 55,696,409.76 

  คณะกรรมการเงินกู้ เมือ่วันที่ 20 มกราคม 2565 อนุมัติให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ จำนวน 
127 ราย เป็นเงิน 204,899,000.00 บาท 

 มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

4.19 เรื่องสมาชิกขอกู้เงินเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน 
 ในเดือนมกราคม 2565 มีสมาชิกขอกู้เงินสามัญทั่วไป เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน จำนวน 

4 ราย 
 มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
4.20 เรื่องสมาชิกขอเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ 

 ในเดือนมกราคม 2565 มีสมาชิกยื่นความประสงค์ขอปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 1 ราย ดัง
รายละเอียดแนบ 
  1.ข้าราชการบำนาญ หน่วยอำเภอศรีสาคร เนื่ องจากเป็นผู้มีเงินได้รายเดือนหลังหัก
รายจ่ายอ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดและเงินที่ต้องส่งต่อสหกรณ์ ณ ที่จ่ายแล้วคงเหลือไม่ถึง
ร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน มีทุนเรอืนหุ้น 359,300.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญ 1,084,258.05 บาท  
  มีความความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 1,079,000.00 บาท 
  มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายรายเดือน ดังนี้ 

เงินได้รายเดือน 11,742.64 บาท 
ค่าหุ้นรายเดือน 400.00 บาท 
เงินฝาก 100.00 บาท 
ค่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 120.00 บาท 
ชำระหนี้สามัญ (ต้น+ดอกเบี้ยเท่า)      7,100.00 บาท 

เงินเดือนคงเหลือสุทธิ      4,022.64 บาท 
 มติทีป่ระชุม รับทราบ 
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4.21 เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
  ในระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 มีสมาชิกกู้เงินสามัญเพ่ือ
การศึกษา จำนวน 9 ราย  เป็นเงินจำนวน 770,000.00 บาท 
 ในระหว่างวันที่  5 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 มีสมาชิกกู้เงินพิเศษเพ่ือการ
อเนกประสงค์ จำนวน 3 ราย  เป็นเงินจำนวน 2,548,000.00 บาท 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

4.22 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ 
  ด้วยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดการฝึกอบรมสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในรูปแบบออนไลน์ หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการ
สหกรณ”์ (สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-18 และวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2565 
  มีค่าลงทะเบียนวิชาการ 3,500 บาท/คน 
  ประธานกรรมการได้อนุมัติให้ นางสาวโชติกา วรรณวงศ์ รองผู้จัดการ เข้าร่วมอบรมตาม
วันและเวลาดังกล่าว 

 มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

 4.23 เรื่องกำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งต่อไปนี้ 
  กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือนมีนาคม 2565 ในวันจันทร์ที่ 21 
มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 

วาระที่ 5  เรื่องเสนอทีป่ระชุมพิจารณา 
5.1 เรื่องรายงานกิจการสหกรณ์ 

  ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 สหกรณ์มีสินทรัพย์ 6,357,246,219.35 บาท มีหนี้สิน 
2,650,470,343.59 บาท มีทุน  3,679 ,087,184.48 บาท มีรายได้  30 ,710,590.65 บาท ค่าใช้จ่ าย 
3,021,899.37 บาท กำไร 27,688,691.28 บาท 
  มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานกิจการสหกรณ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
ตามท่ีเสนอ 
 

5.2   เรื่องแถลงรายการรับ – จ่ายเงินในรอบเดือน 
  รายการรับ-จ่ายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2565 เป็น
เงิน 58,537,573.84 บาท 
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  มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองการรับ-จ่ายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณ์ฯ ต้ังแต่วันที่                 
1-31 มกราคม 2565 
 
  5.3  เรื่องสมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดอืน  
 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีสมาชิกขอลดการส่งเงนิคา่หุ้นรายเดือน จำนวน 15 ราย  
 มติที่ประชุม อนุมัติให้สมาชิกลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 15 ราย ทั้งนี้ ให้
เปลี่ยนแปลงเงินคา่หุ้นรายเดือนใหมต่ั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 เป็นต้นไป    
 

5.4 เรื่องสมาชิกขอลดการส่งเงินงวดชำระหนี้ 
 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีสมาชิกขอลดการส่งเงินงวดชำระหนี้ จำนวน 1 ราย 
 มติที่ประชุม อนุมัติให้สมาชิกลดการส่งเงินค่างวดชำระหนี้รายเดือน จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ ให้
เปลี่ยนแปลงเงินคา่งวดชำระหนี้รายเดือนใหมต่ั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 เป็นต้นไป   

  
5.5 เรื่องสมาชิกของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 
 ในเดือนกุมภาพันธ์ มีสมาชิกของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 1 ราย  
 1.  สมาชิกสังกัดอำเภอสุไหงปาดี มีความประสงค์ของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือน

มีนาคม 2565 เป็นต้นไป 
      มีเงินทุนเรือนหุ้น 499,000.00 บาท ส่งมาแล้ว 269 งวด และไม่มีหนี้สหกรณ์ 

     มติทีป่ระชุม อนุมัติ 
 

5.6 เรื่องการรับสมาชกิสามัญเข้าใหม่ 
   ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 11 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ดังรายละเอียด
แนบท้ายนี้ 
   มติที่ประชุม อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ จำนวน 11 ราย ทัง้นี้ ให้เก็บเงินค่า
หุ้นรายเดือนต้ังแตเ่ดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 
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5.7 เรื่องการรับสมาชิกโอนมาจากสหกรณ์อื่น 
   ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565  มีผู้โอนเข้ามาเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 3 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ดังรายละเอียด
แนบท้ายนี้ 
   มติที่ประชุม อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ จำนวน 3 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่าหุ้นราย
เดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 

 
 5.8 เรื่องการรับสมาชิกสมทบเข้าใหม่ 
   ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ จำนวน 4 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ดังรายละเอียด
แนบท้ายนี้ 
   หมายเหตุ: สมาชิกรายที่ 3 ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิก เนื่องจากเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์อ่ืน 
   มติที่ประชุม อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ จำนวน 4 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่าหุ้น
รายเดือนต้ังแตเ่ดือนกุมภาพันธ์ 2565  เป็นต้นไป 
 

5.9 เรื่องพิจารณาจ่ายเงินของสมาชิกถึงแก่กรรม 
 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565  มีผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกถึงแก่กรรมขอรับเงินที่สมาชิกมีอยู่
ในสหกรณฯ์ จำนวน  20 ราย  
 นายสุทิน ปิยะรัตน์ อยากให้ฝ่ายจัดการช่วยเพ่ิมข้อมูลส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
กับทายาทที่รับผลประโยชน์ 
 ประธาน แจ้งฝ่ายจัดเพ่ิมข้อมูลส่วนนี้ 
 มติทีป่ระชุม อนุมติั 
 

5.10 เรื่องแจ้งจำนวนสมาชกิคงเหลือในวันสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

 ผู้จัดการแจ้งยอดจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือน ดังนี้    
  สมาชิกยอดยกมา  7,386 คน 

  สมาชิกเข้าใหม่  (สมาชิกปกติ)   11 คน 

  สมาชิกเข้าใหม่ (โอนมาจากต่างจังหวัด)  3 คน 

  สมาชิกเข้าใหม่ (สมาชิกสมทบ) ลาออก 1 คน 3 คน 

  สมาชิกลาออก     4 คน 
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  สมาชิกโอนไปต่างจังหวัด    1 คน 

  สมาชิกถึงแก่กรรม    7 คน 

    คงเหลือ    7,391 คน 

  มติทีป่ระชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 
 5.11 เรื่องสมาชิกขอเขา้ร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ 
  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีสมาชิกยื่นความประสงค์ขอปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 1 ราย 
ดังรายละเอียดแนบ 
  1. ข้าราชการบำนาญ หน่วยอำเภอระแงะ เนื่องจากเป็นผู้มีเงินได้รายเดือนหลังหัก
รายจ่ายอ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดและเงินที่ต้องส่งต่อสหกรณ์ ณ ที่จ่ายแล้วคงเหลือไม่ถึง
ร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน มีทุนเรือนหุ้น 495,900.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญ 1,460,000.00 บาท 
และมีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 44,982.60 บาท  
  มีความความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 1,505,000.00 บาท 
  หมายเหตุ: สมาชิกได้ยื่นคำร้องขอให้สหกรณ์หักเงินเดือนบำนาญ จำนวน 13,115.63 
บาท เต็มจำนวนเพื่อชำระหนี้ให้แก่สหกรณ ์
  มติทีป่ระชมุ อนุมติั 
 
 5.12 เรื่องสมาชิกประสบภัยร้ายแรง 
 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีสมาชิกประสบภัยร้ายแรง จำนวน 1 ราย ดังต่อไปนี้ 
 1. สมาชิกหน่วยอำเภอสุไหงโกลก ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย ระหว่าง
วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 ณ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ได้รับความเสียหายมูลค่า 
114,424.00 บาท  
 มติที่ประชุม อนุมัติให้ความช่วยเหลือ 4,000.00 บาท 
 
 5.13 เรื่องการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2565 
  ตามมติที่ประชุมหารือแนวทางการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 
2565 เมือ่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ได้กำหนดจัดกจิกรรม ดังนี้ 
  1.กิจกรรมถวายสักการะและสดุดี พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่ง
การสหกรณ์ไทย” 
  2.กิจกรรมทางศาสนา 
  3.กิจกรรมการจัดนิทรรศการ 



 13 

  4.กจิกรรมสาธารณประโยชน์ 
   4.1 กิจกรรมสหกรณ์ รวมใจ ต้านภัยโควิด 
   4.2 กิจกรรมบริจาคโลหิต 
   4.3 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดงานและกิจรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอ
ความร่วมมือจากสหกรณ์ดำเนินการ ดังนี้ 
  1.ส่งผู้แทนสหกรณ์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิต ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาส ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
  2.ขอเชิญประธานกรรมการ พร้อมกรรมการ ฝ่ายจัดการหรือสมาชิก จำนวน  5 คน เข้า
ร่วมกิจกรรมถวายสักการะและสดุดี พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์
ไทย” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 7 รอบ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส วันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2565 ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. การแต่งกายของผู้เข้าร่วมให้สวมเสื้อโทนเหลือง 
สวมรองเท้าหุ้มส้น 
  3.ขอความอนุเคราะห์เงินสนับสนุน จำนวน 10,000.00 บาท ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2565 
  ประธาน เสนอให้สหกรณ์ฯ ส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 
      1.กิจกรรมการบริจาคโลหิตมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเข้าร่วม 
      2.เนื่องจากประธานเข้าร่วมงานวันสหกรณ์ที่สันนิบาตสหกรณ์   จึงขอ
มอบหมายกรรมการ และฝ่ายจัดการ เข้าร่วม ดังนี้ 
       1.)นายผดุงศักดิ์  ศูนย์คล้าย 
       2.)นายไสว  ชินพงษ์ 
       3.)นายชยพล  เพชรแก้ว 
       4.)นางอารีย์ เพ็ชรพรหม 
       5.)นางสาวปราณปรียา หรีรักษ์ 
      3.อนุมตเิงินสนับสนุน จำนวน 10,000.00 บาท 
  มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 
 5.14 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมงานขอบคุณสหกรณ์ผู้ใช้บริการโบรคเกอร์ 
  ด้วยบริษัท เอแอล ไลฟ์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัท เอแอล อินชัวรนัส์ โบรคเกอร์ จำกัด 
กำหนดจัดงานขอบคุณสหกรณ์ผู้ใช้บริการของบริษัทฯ งาน “Thank you” ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 
2565 ณ โรงแรมบ้านปลายฟ้า เขาใหญ่ ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
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  หมายเหตุ: บริษัทฯ รับผิดชอบในส่วนของค่าที่พักในคืนวันที่ 19 มีนาคม 2565 และการ
เดินทางจากดอนเมือง-เขาใหญ่เท่านั้น 
  ประธาน ได้ประสานไปยังตัวแทนของบริษัท ได้รับทราบว่าบริษัทจะรับผิดชอบในส่วนของ
ค่าท่ีพัก 1 คนื และค่าเดินทางสำหรับการเดินทางจากดอนเมอืงถึงเขาใหญ่เท่านั้น นอกจากนั้นจะเป็นความ
รับผิดชอบของต้นสังกัด 
  ผู้จัดการ เนื่องจากไม่เป็นโครงการในแผนงาน จะต้องออกค่าเดินทางด้วยตนเอง 
  มติทีป่ระชุม ไม่อนุมัต ิ
 
 5.15 เรื่องขอทราบรายละเอียดหนี้สินของสมาชิกกองทุนอิสระฯ เพื่อขอเจรจาชำระหนี้ให้กับ
สมาชิกกองทุนอิสระฯ 
  ด้วยกองทุนอิสระสวัสดิการสงเคราะห์สัจจะออมทรัพย์เพ่ือสวัสดิการสังคม ขอความร่วมมือ
ให้ทางสหกรณ์ส่งสำเนาสัญญาเงินกูพ้ร้อมทั้งสำเนาใบเสร็จรับเงนิของสมาชิกมายังกองทุนอิสระฯ 
  ทั้งนี้ สมาชิกทั้ง 25 คน ได้ยื่นคำร้องทั่วไปต่อสหกรณ์ เพ่ือขอสำเนาสัญญาเงินกู้เพ่ือนำส่ง
กองทุนอิสระด้วยตนเอง 
   ประเด็นทีเ่สนอ 
   เมื่อสมาชิกล้างหนี้สหกรณ์ฯ แล้ว เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมอนุมัติก่อนอนุมัติให้กู้กับ          
สหกรณฯ์ ทุกครั้ง 
  มติที่ประชุม อนุมัตติามเสนอ 
 
 5.16 เรื่องขอเชิญร่วมงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565” และรว่มเสวนา 
  ด้วยสันนบาตสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ 
ป ร ะ จ ำ ปี  2 5 65 ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  2 5 -2 7  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 6 5 ณ 
ลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์ เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ประกอบด้วยกิจกรรมวางพานพุ่ม งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ นิทรรศการ และการจัดเสวนา 
 จึ งขอ เชิญ เข้ าร่ วมกิ จกรรม  และ เสวน าหั วข้ อ  “เศรษ ฐกิ จ จะ ฟ้ื นห รือท รุด .. 
สหกรณ์จะหยุดวิกฤติเศรษฐกิจไทยได้อย่างไร” ในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.00 น. 
เป็นต้นไป 
 หมายเหตุ: ค่าพาหนะให้เบิกจากต้นสังกัด 
 มติที่ประชุม อนุมัติให้นายสมยศ เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ เป็นผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วม
กิจกรรม 
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 5.17 เรื่องสมาชิกที่หัก ณ ที่จ่ายไม่ได้ 
  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มสีมาชิกหัก ณ ที่จ่ายไม่ได้ จำนวน 3 ราย ดังต่อไปนี้ 
   1. สมาชิกบำนาญเทศบาล สังกัดจังหวัด ไม่สามารถหักเงิน ณ ที่จ่ายได้ เนื่องจากเกษียณอายุ
ราชการ และได้รับเงินได้รายเดือนลดลง ทำให้ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้  
  ทั้งนี้ เงินบำนาญหน่วยเทศบาลออกปกติ โดยได้รับเดือนละ 14,028.40 บาท ทำให้สมาชิกราย
นี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามเงินงวดประจำเดือน  สหกรณ์จึงส่งเรียกเก็บเฉพาะส่วนของดอกเบี้ย แต่ก็ยังไม่
สามารถเรียกเก็บได ้
  มีทุนเรือนหุ้น 489,200.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 1,664,000.00 บาท  
  มีหนี้เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉนิกระแสรายวัน 279,589.66 บาท 
  รายการค้างชำระเดือนมกราคม ค่าหุ้น 400.00 บาท ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไป 8,130.81 
บาท เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (รวมเงินต้นและดอกเบี้ย) 2,000.00 บาท เงินฝาก 100.00 บาท รวมเป็นเงิน 
10,630.81 บาท  
  ผู้จัดการ สมาชิกรายนี้ได้แจ้งขอชำระหนี้เฉพาะส่วนของดอกเบี้ย ทั้งนี้ ต้นสังกัดหักเงินให้
ธนาคารออมสิน ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สหกรณ์ได้ 
  ประธาน จะต้องแจ้งการเงินต้นสังกัดเรื่องการหักเงินตาม พ.ร.บ.สหกรณ ์
  นายพงษ์เทพ ไหมใจดี  เสนอให้สหกรณ์ทำหนังสือแจ้งต้นสังกัดเรื่องของการหักเงินตาม 
พ.ร.บ.สหกรณ์  พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบ เพ่ือให้ความเข้าใจตรงกัน หากไม่ได้จะต้องทำหนังสือเชิญผู้
กูแ้ละผูค้้ำประกันมารับทราบพร้อมกัน 
  ประธาน อยากให้ฝ่ายจัดการช่วยติดตาม เพราะไม่อยากให้มีสมาชิกรายอ่ืน และเห็นด้วย
กับท่ีปรึกษาเรื่องการทำหนังสือแจ้งต้นสังกัดเรื่องการหักเงิน 
  มติที่ประชุม เห็นชอบให้ทำหนังสือถึงต้นสังกัดชี้แจงการหักเงินของสหกรณ์ และทำ
หนังสือถึงผู้กูแ้ละผู้ค้ำ 
 
  2. สมาชิกหน่วยอำเภอแว้ง ไม่สามารถหักเงิน ณ ที่จ่ายได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่การเงินตัด
ยอดการหกั ณ ที่จ่าย 
  มีทุนเรือนหุ้น 343,050.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามญัทั่วไป 453,750.00 บาท 
  มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 300,000.00 บาท 
  มีหนี้เงินกู้พิเศษวิกฤติโควิด 20,000.00 บาท 
  รายการชำระต่อเดือน หุ้น 1,800.00 บาท เงินกู้สามัญทั่วไป เงินต้น 3,750.00 บาท 
ดอกเบี้ย 2,140.71 บาท เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (เงินต้นรวมกับดอกเบี้ย) 5,830.00 บาท เงินกู้พิเศษวิกฤติโค
วิด ดอกเบี้ย 79.01 บาท เงินฝาก 100.00 บาท สมาคมฌาปนกิจ 200.00 บาท รวมเป็นเงิน 13,899.72 
บาท 
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  ผู้จัดการ กำลังอยู่ในช่วงลงโทษทางวินัย และตอนนึ้ไม่สามารถหักเงิน ณ ที่จ่ายได้ ปกติ
สมาชิกรายนี้จะเข้ามายื่นกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินเป็นประจำ ต้นสังกัดแจ้งว่าคำสั่งยังไม่ออก จึงไม่แน่ใจว่าเป็น
การลงโทษทางวินัยประเภทใด 
  ประธาน มอบหมายให้กรรมการหน่วยแว้งตดิตามความคืบหน้าของสมาชิกรายนี้ 
  นายบัณฑิต สติรักษ์ ไม่ทราบว่าเดือนก่อนสามารถหักเงินได้ตามปกติหรือไม่ เพราะดูจาก
หนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินน่าจะเพ่ิงมายื่นกู ้
  ผู้จัดการ เดือนก่อนหน้ายังสามารถหักเงินได้ตามปกติ 
  มติที่ประชมุ ทำหนังสือแจ้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน 
 
  3. สมาชิกหน่วยอำเภอบาเจาะ ไม่สามารถหักเงิน ณ ที่จ่ายได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่การเงิน
ตัดยอดการหกั ณ ทีจ่่าย 
  มีทุนเรือนหุ้น 430,800.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามญัทั่วไป 1,418,608.04 บาท 
  รายการชำระต่อเดือน หุ้น 1,450.00 บาท เงินกู้สามัญทั่วไป เงินต้น 7,500.00 บาท 
ดอกเบี้ย 4,541.49 บาท เงินฝาก 500.00 บาท สมาคมฌาปนกิจ 200.00 บาท  รวมเป็นเงิน 14,191.49 
บาท 
  ผู้จัดการ สมาชิกรายนี้ ลักษณะคล้ายกับสมาชิกรายที่ 2 
  ประธาน เดิมพ่อของสมาชิกจะเป็นธุระให้ แต่เนื่องจากตอนนี้ได้เสียชีวิตแล้ว 
  นายเกรียงไกร ศักระพันธ์ สมาชิกรายนี้โดนปลดออก เป็นคำสั่งของศึกษาธิการจังหวัด แต่
อยู่ในขั้นตอนรายงานไปยัง ก.ค.ศ. 
  นายไสว ชินพงษ์ กรณีที่ถูกปลดออกจะได้รับบำนาญ แต่ตอนนี้ไม่ได้รับเงินเดือน เพราะ
ทางตน้สังกดังดจ่ายเงินเดือน และต้องดูว่าลงนามในคำสั่งวันไหน 
  ประธาน มอบหมายให้กรรมการหน่วยบาเจาะติดตามเรื่อง และประสานไปยังครอบครัว
ของผู้กู้ เนื่องจากเดมิพ่อเป็นผู้ดำเนินการแทนให้   
  มติที่ประชมุ ทำหนังสือแจ้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน 
 
 5.18 เรื่องพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิก 
  สมาชิกหน่วยอำเภอสุไหงปาดี มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญท่ัวไป 2,420,000.00 บาท 
  มีทุนเรือนหุ้น 564,600.00 บาท มีหนี้เงินกูส้ามัญทั่วไป 2,174,500.00 บาท 
  มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 123,464.16 บาท 
  มีหนี้เงินกู้พิเศษวิกฤติโควิด 20,000.00 บาท 
  ทั้งนี้ คาดว่าจะได้รับเงินเดอืนบำนาญ ประมาณ 18,535.00 บาท 

ค่าหุ้นรายเดือน 1,000.00 บาท 
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ชำระหนี้เงินกูส้ามัญทั่วไป (เงินตน้รวมกับดอกเบี้ย) 26,100.00 บาท 
เงินฝาก 100.00 บาท 
สมาคมฌาปนกิจ 200.00 บาท 

รวมรายจ่ายต่อเดือน 27,400.00 บาท 

  ประเด็นทีเ่สนอ 
  ให้สมาชิกทำบันทึกท้ายสัญญาเงินกู้ว่าเมื่อเกษียณอายุราชการ จะดำเนินการเข้ารับการ
ปรับโครงสร้างหนี้กับสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์สามารถหักเงินได้รายเดือนได้ตามปกต ิ
  นายจิรเดช กลิ่นขจร เป็นวาระติดตามมาจากท่ีประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เนื่องจาก
สมาชิกที่กำลังจะเกษียณไม่สามารถยื่นกู้ได้ เนื่องจากคาดว่ารายจ่ายจะเกิน 70% ของเงินได้รายเดือนตอน
เป็นข้าราชการบำนาญ ประธานแจ้งให้ฝ่ายจัดการนำเสนอข้อมูลเป็นรายๆ ไป 
  ประธาน เงินเดือนปัจจุบันยังสามารถชำระหนี้รายเดือนได้ และตามหลักเกณฑ์ของ
สหกรณ์ จะต้องคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ในขณะที่เป็นข้าราชการบำนาญ ทั้งนี้ ปัจจุบันสมาชิก
ไมส่ามารถเข้ารับการปรับโครงสร้างหนี้ได้ เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของการปรับโครงสร้างหนี้ 
  ผู้จัดการ สมาชิกได้ยื่นคำขอกู้สามัญทั่วไป เพ่ือชำระหนี้เดิมที่มีในสหกรณ์ และต้องการรับ
เงินกลับประมาณ 1 แสนบาท จากการคำนวณของฝ่ายสินเชื่อ เมื่อสมาชิกเกษียณอายุจะหนี้เงินกู้คงเหลือ 
ประมาณ 1,500,000 บาท และหากเข้ารับการปรับโครงสร้างหนี้ จะชำระหนี้เงินกู้รายเดือนประมาณ 
12,000 บาท จำนวน 203 งวด  จึงจะสามารถหักเงนิเดือนบำนาญได้เป็นปกต ิ
  ประธาน เนื่องจากสมาชิกหลายรายที่ประสบปัญหาจากหลักเกณฑ์นี้ จึงได้แจ้งให้ฝ่าย
จัดการนำเสนอท่ีประชุมพร้อมข้อมูลเป็นรายๆ ไป 
  นายถวิล ดาแกว้ หากสมาชิกสามารถปรับโครงสร้างหนี้ตอนเกษียณได้ ไม่น่าจะมีปัญหาต่อ
สหกรณ ์และผู้คำ้ประกัน  
  มติที่ประชุม อนุมัติให้เงินกู้แก่สมาชิก โดยต้องทำบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ว่าเมื่อ
เกษียณอายุราชการ จะดำเนินการเข้ารับการปรับโครงสร้างหนี้กับสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์สามารถหักเงิน
ได้รายเดือนได้ตามปกต ิ
 
 5.19 เรื่ องการแก้ ไขปัญ หาหนี้ สินข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  กระทรวงศึกษา โดยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งสถานีแก้หนี้ครูระดับจังหวัดและระดับพ้ืนที่การศึกษารวมทั้งส่วน
ราชการที่เป็นหน่วยหักเงิน ณ ที่จ่ายระดับจังหวัด และแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและ
บุคลากรทางการศกึษาระดับจังหวัด มปีระธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดเป็นกรรมการ 
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  จึงเรียนมาเพ่ือขอความร่วมมือ  
  ประธาน ได้รับหนังสือตรงมาจากกระทรวงศึกษาธิการ  และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ของแต่ละจังหวัด จำนวน 19 คน ทั้งนี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการแก้ไข
ปญัหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด แต่การดำเนินการบริหารสหกรณ์จะต้องผ่านมติที่
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ จึงเห็นควรเข้าร่วมประชุมและนำประเด็นต่างๆที่ส่งผลดีต่อสมาชิก
สหกรณน์ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการต่อไป 
  มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งนายสมยศ เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ เข้าร่วมคณะกรรมการ
แก้ไขปญัหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด 
 
 5.20    เรื่องพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยเงินรับฝาก 
  ด้วยเป็นการสมควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภทและอัตราดอกเบี้ยเงินให้
กู้ทุกประเภท  เพ่ือให้เกิดความสมดุลของสภาวะทางการเงินของสหกรณ์ และช่วยเหลือสมาชิกในการดำรง
ชีพประจำวัน  จึงเสนอให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทลงร้อยละ  0.25 บาท และปรับลด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลงรอ้ยละ 0.15  บาท  ตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม 2565 เป็นต้นไป   

1. การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภท 

1.1 เงินรับฝากจากสมาชิกสามัญ 
1.1.1 ประเภทออมทรัพย์ 

จากอัตราร้อยละ  1.50        เป็นอัตราร้อยละ     1.25 
1.1.2  ประเภทออมทรัพย์พิเศษ 

จากอัตราร้อยละ  3.25        เป็นอัตราร้อยละ     3.00 
1.1.3  ประเภทประจำ 

จากอัตราร้อยละ  3.50        เป็นอัตราร้อยละ     3.25 
1.2 เงินรับฝากจากสมาชิกสมทบ 

1.2.1 ประเภทออมทรัพย์ 

จากอัตราร้อยละ  1.50        เป็นอัตราร้อยละ     1.25 
1.2.2  ประเภทออมทรัพย์พิเศษ 

จากอัตราร้อยละ  3.25        เป็นอัตราร้อยละ     3.00 
1.2.3  ประเภทประจำ 

จากอัตราร้อยละ  3.50        เป็นอัตราร้อยละ     3.25 
1.3 เงินรับฝากจากสมาชิกสมทบทั่วไป 

1.3.1 ประเภทออมทรัพย์ 
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จากอัตราร้อยละ  1.00        เป็นอัตราร้อยละ     0.75 
1.3.2  ประเภทออมทรัพย์พิเศษ 

จากอัตราร้อยละ  2.75        เป็นอตัราร้อยละ     2.50 
1.3.3  ประเภทประจำ 

จากอัตราร้อยละ3.00 เป็นอัตราร้อยละ 2.75 
1.4 เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 

1.4.1 ประเภทออมทรัพย์ 

จากอัตราร้อยละ 1.00  เป็นอัตราร้อยละ 0.75 

1.4.2  ประเภทออมทรัพย์พิเศษ 

จากอัตราร้อยละ 2.50  เป็นอัตราร้อยละ 2.25 

1.4.3  ประเภทประจำ  

       จากอัตราร้อยละ 2.75  เป็นอตัราร้อยละ 2.50 
2. การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ทุกประเภท 

2.1 เงินกู้ประเภทสามัญ 
จากอัตราร้อยละ 6.15  เป็นอัตราร้อยละ 6.00    

     2.2  เงินกู้ประเภทฉุกเฉิน 
จากอัตราร้อยละ 6.15  เป็นอัตราร้อยละ 6.00 

       2.3  เงินกู้ประเภทพิเศษ 
จากอัตราร้อยละ 6.15  เป็นอตัราร้อยละ 6.00 

 2.4 เงินกู้พิเศษวิกฤติโควิด 
   จากอัตราร้อยละ 5.15  เป็นอัตราร้อยละ 5.00 
 ผู้จัดการ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินฝากตามที่เสนอข้างต้น จะทำให้รายได้
ของสหกรณ์ลดลงประมาณ 3 แสนบาทต่อเดือน และถ้ามีสมาชิกเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก การจ่าย
สวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตก็จะสูง ทั้งนี้ จะส่งผลผลกำไรที่ได้เสนอในแผนงานประมาณการที่เสนอต่อที่
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 
 ประธาน ให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณาในส่วนของข้อมูลทางการเงินที่ผู้จัดการได้
เสนอมา เนื่องจากต้องการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหา ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยเงินรับ
ฝากของสหกรณ์ยังสูงกว่าสหกรณ์อ่ืนๆ เรื่องของผลกำไรจะยังสูงกว่าปี 2564 หากรายจ่ายสวัสดิการ
สมาชิกเสียชีวิตไม่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่หากสมาชิกเสียชีวิตสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก็ยังสามารถชี้แจงต่อที่
ประชุมใหญส่ามัญ ประจำปีได้ 
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 นายพงษ์เทพ ไหมใจดี คิดว่าแนวทางที่ฝ่ายจัดการได้เสนอมา ประกอบแผนประมาณการ
ที่เสนอต่อที่ประชุม สามารถดำเนินต่อไปได้ เพราะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่น่าจะไม่ต้องใช้จ่ายจนสามารถนำ
กลับมาเป็นกำไรให้แก่สหกรณ์ได้ประมาณ 1,500,000 บาท และในส่วนของสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตนั้น 
สหกรณ์ได้จัดสรรจากกำไรปี 2565 เป็นจำนวน 5 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีก่อนๆ อยู่แล้ว จึงคิดว่าน่าจะไม่มี
ปัญหาสำหรับการดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ 
  มติที่ประชุม อนุมัติปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และดอกเบี้ยเงินฝากตามเสนอ และให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป 
 

5.21 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ 
 ด้วยสหกรณ์มีความจำเป็นจะต้องเรียนเชิญผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายมาดำรงตำแหน่ง

ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย จึงขอให้คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 แต่งตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ต่อไป 

 

 ระเบียบ  ข้อบังคับ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อบังคับ ข้อ 101. คณะกรรมการดำเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ่ง

ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้ เพ่ือให้ความเห็น
แนะนำในการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณก์ำหนด 

 

 ประเด็นที่เสนอ 
   เห็นสมควรเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายแก่คณะกรรมการ
ดำเนินการเพ่ิมเติม จำนวน 1 คน 
   นายไสว ชินพงษ์ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2565 ได้มอบหมายให้ผมติดต่อผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเพ่ือดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาทาง
กฎหมายให้แก่สหกรณ์นั้น ได้ติดต่อไปยังทนายท่านหนึ่ง และได้ชี้แจงเรื่องค่าตอบแทนแล้ว ทั้งนี้ เจ้าตัวแจ้ง
ว่าสามารถเข้ามาช่วยเหลือสหกรณ์ได้ 
   ประธาน จากข้อมูลที่นายไสว ชินพงษ์ เคยแจ้งมาเรื่องที่เคยทำจิตอาสา และช่วยเหลือคน
อยู่บ่อยครั้ง จึงคิดว่าเห็นควรเสนอให้เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายแกส่หกรณ ์    
   มติทีป่ระชุม อนุมัติแตง่ตั้ง นายเชี่ยวชาญ โชติบัณฑ์ เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
 
วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
 ประธาน จากข่าวเรื่องการคอรัปชั่นภายในสหกรณ์นั้น มักจะเกิดจากฝ่ายจัดการที่มีอำนาจกระทำ
การ และได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการ ผมจึงต้องการให้ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
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และผู้สอบบัญชีภาคเอกชน  ช่วยกำกับ ดูแล เรื่องการดำเนินการทางด้านการเงิน เนื่องจากคณะกรรมการ
บางท่านเองเข้ารับตำแหน่งวาระละ 2 ปี อาจจะตามไม่ทันในส่วนนี้ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.25 น. 
 
     ลงชื่อ   สมยศ เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ 
      (นายสมยศ เสาวคนธ์) 

 
     ลงชื่อ    จิรเดช กลิ่นขจร กรรมการและเลขานุการ 
      (นายจิรเดช กลิ่นขจร) 


