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สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ชุดที่ 61 

ครั้งที่ 15/2564 
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 

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

คณะกรรมการดำเนินการ  15  คน 
กรรมการผู้มาประชุม 14 คน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ 

1.นายสมยศ เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ สมยศ เสาวคนธ์ 

2.นายบัณฑิต สาและ รองประธานกรรมการ ที่ 1 บัณฑิต สาและ 

3.นายบัณฑิต สติรักษ์ รองประธานกรรมการ ที่ 2 บัณฑิต สติรักษ์ 

4.นายสะมะแอน วรรณาการ กรรมการ สะมะแอน วรรณาการ 

5.นายไสว ชินพงษ์ กรรมการ ไสว ชินพงษ์ 

6.นายเกตุ เสาร์เพชร กรรมการ เกตุ เสาร์เพชร 

7.นายถวิล ดาแก้ว กรรมการ ถวิล ดาแก้ว 

8.นายผดุงศักดิ์ ศูนย์คล้าย กรรมการ ผดุงศักดิ์ ศูนย์คล้าย 

9.นายจรัญ เหล็มเจริญ กรรมการ จรัญ เหล็มเจริญ 

10.นายชยพล เพชรแก้ว กรรมการ ชยพล เพชรแก้ว 

11.นายอุสมาน สะมะแอ กรรมการ อุสมาน สะมะแอ 

12.นายรอมือลี หะมะ กรรมการ รอมือลี หะมะ 

13.นายพัชชระ เจริญศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พัชชระ เจริญศรี 

14.นายจิรเดช กลิ่นขจร กรรมการและเลขานุการ จิรเดช กลิ่นขจร 
 

กรรมการไม่มาประชุม 1 คน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1.นายมะนาเซร์ แมแล กรรมการและเหรัญญิก ติดราชการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 15 คน 

ชือ่-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1.นางอารีย์ เพ็ชรพรหม ผู้จัดการ อารีย์ เพ็ชรพรหม 

2.นายเกรียงไกร ศักระพันธุ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เกรียงไกร ศักระพันธุ์ 

3.นายพงษ์เทพ ไหมใจดี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พงษ์เทพ ไหมใจดี 

4.นายธานินทร์ คงนวล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ธานินทร์ คงนวล 

5.นายสุธี บุญญะถิติ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานราธิวาส 

สุธี บุญญะถิติ 

6.นางศิวัชญา ปลาลารัตน์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา 
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนัก
การศึกษาเทศบาลเมืองสุไหงโกลก 

ศิวัชญา ปลาลารัตน์ 

10.นางสาวศิรดา หามะ ผู้อำนวยการกลุ่ มส่ งเสริม 1 สหกรณ์
จังหวัดนราธิวาส 

ศิรดา หามะ 

11.นายสถาพร ภูบาลเช้า  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 

สถาพร ภูบาลเช้า  

12.นายจรินทร์ พรหมดำ ผู้ตรวจสอบกิจการ จรินทร์ พรหมดำ 

13.นายจิระพงศ์ ชูชื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ จิระพงศ์ ชูชื่น 

14.น.ส.รอฮานิง มะแซสะอิ ผู้ตรวจสอบกิจการ รอฮานิง มะแซสะอิ 

15.นายสมรัฐ แก้วสังข์ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมรัฐ แก้วสังข ์
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเข้าประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับแล้ว นายสมยศ เสาวคนธ์ ประธาน
กรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.ที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวน 5 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 
3.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.นายสถาพร ภูบาลเช้า  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

     ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
7.นางสาวศิรดา หามะ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม 1 สหกรณ์จังหวัด   

     นราธิวาส 
8.นายมะยากี แยนา  นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ประธานมอบให้เลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 61  ครั้งที่ 14 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 
 มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  ชุดที่ 61 ครั้งที่ 14    
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 

 
วาระท่ี 3  เรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่แล้ว 
  ในเดือนมกราคม 2565 ไม่มี เรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  61 ครั้งที่  14                 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 
 
วาระที่ 4   เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
 4.1 เรื่องการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 การประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 
มอบอำนาจให้ผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการแทนในเรื่องการพิจารณาอนุมัติให้สมาชิกโอนไปต่างจังหวัด ในเดือน
มกราคม 2565 มีสมาชิกทำเรือ่งขอโอนย้ายไปต่างจังหวัด จำนวน 2 ราย  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.2 เรื่องแจ้งผลการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
 ในเดือนมกราคม 2565 มีสหกรณ์อ่ืนรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด และได้
โอนเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 ราย   
  หมายเหตุ: สมาชิกพ้นสภาพตั้งแตป่ี 2564 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.3 เรื่องแถลงรายการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2564 ผู้จัดการพจิารณาอนุมัติให้เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก จำนวน 298 
ราย เป็นเงิน 48,045,000.00 บาท  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
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 4.4 เรื่องแถลงรายการให้เงินกู้พิเศษช่วยเหลือสมาชิกสู้วิกฤติโควิด-19 พ.ศ. 2564 
 ต้ังแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2564 ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้พิเศษช่วยเหลือสมาชิกสู้วิกฤติโค
วิด-19 พ.ศ. 2564 จำนวน 56 ราย เป็นเงนิ 1,065,800.00 บาท  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.5 เรื่องแถลงรายการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการดำรงชีพ พ.ศ.2564 
 ต้ังแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2564 ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้พิเศษเพ่ือการดำรงชีพ     พ.ศ.
2564 จำนวน 157 ราย เป็นเงนิ 2,522,100.00 บาท  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.6 เรื่องติดตามรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 

  ไม่มี 
 
 4.7 เรื่องรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 ประธานในทีป่ระชุมได้มอบใหผู้้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
นายจรินทร์ พรหมดำ การดำเนินงานอ่ืนๆ ของสหกรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
                            
 4.8 เรื่องสมาชิกยา้ยหน่วย 

ในเดือนมกราคม 2565 มีสมาชิกย้ายหน่วย จำนวน 10 ราย  
มติทีป่ระชุม รับทราบ 

 
 4.9 เรื่องรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. 
 ในเดอืนมกราคม 2565 ไมม่ีรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ดังนี้ 
 แบบ ปปง. 1-01 การทำธุรกรรมเงนิสดเกิน 2 ล้านบาท 
 ไม่มี 
 แบบ ปปง. 1-02 การทำธุรกรรมทีเ่กีย่วกับทรัพย์สินราคาประเมินเกนิ 5 ล้านบาท 
 ไม่มี 
 แบบ ปปง. 1-03 การทำธุรกรรมทีม่ีเหตุอันควรสงสัย 
 ไม่มี 
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 มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
 4.10 เรื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แจ้งให้ทราบ 

 1.คำแนะนำแก้ไขระเบียบ 
  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2564 มีมติให้ถือใช้ระเบียบฯ ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2564 นั้น 
  สหกรณ์จังหวัดได้ให้คำแนะนำแก้ไขระเบียบ ดังนี้ 
 1.) ข้อ 5 วรรค 2 คุณวุฒิการศึกษาของคณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องกำหนดให้เป็นไปตาม

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2563 

 2.) ข้อ 11 การพ้นจากตำแหน่งของผู้ตรวจสอบกจิการ สหกรณ์ต้องกำหนดการพ้นจาก

ตำแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการ

ตรวจสอบกจิการของสหกรณ์ พ.ศ.2563 

จึงเห็นควรแก้ไขระเบียบฯ ตามคำแนะนำของสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

ข้อ 5. ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ  
ดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็ น สมาชิ กของสหกรณ์  หรือ
บุ ค ค ล ภ าย น อ ก ผู้ มี คุ ณ คุ ณ วุฒิ  ค ว าม รู้
ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี 
การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ที่ได้รับการ
เลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ ์
 (2) ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
 กรณีของคณะผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ ให้มีหัวหน้าคณะหนึ่ งคน ซึ่ งต้องมี

ข้อ 5. ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ  
ดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็ นสมาชิ กของสหกรณ์  หรือ
บุ ค ค ล ภ าย น อก ผู้ มี คุ ณ คุ ณ วุฒิ  ค ว าม รู้
ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี 
การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ที่ได้รับการ
เลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
 (2) ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 กรณีของคณะผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ ให้มีหัวหน้าคณะหนึ่ งคน ซึ่ งต้องมี
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้าน
การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ หรือ
เศ รษ ฐศาสตร์  มี ห น้ าที่ ค วบ คุ ม ดู แ ลการ
ป ฏิ บั ติ งาน ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระส งค์ ใน ก าร
ตรวจสอบกิจการ และให้ประกาศชื่อหัวหน้า
คณะผู้ตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ
ด้วย 

คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงิน 
การบัญชี การบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ 
มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกิจการ และให้
ประกาศชื่อหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการให้ที่
ประชุมใหญ่ทราบด้วย 

ข้อ 11. การพ้นจากตำแหน่ ง ผู้ ตรวจสอบ
กิจการต้องพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
 (2) ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็น
หนั งสือลาออกต่อประธานคณะกรรมการ
ดำเนินการการลาออกมีผลนับแต่วันที่ที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการมีมติรับทราบหนังสือ
ลาออก 
 (3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
 (4) เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ประจำใน
สหกรณ์นี ้
 (5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระ
หนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย 
 (6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้ ง
คณะหรือรายตัว 
 (7) นายทะเบียนสหกรณ์หรืออธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือ
รายตัว 

ข้อ 11. การพ้นจากตำแหน่ ง ผู้ ตรวจสอบ
กิจการต้องพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 (1) พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 
 (2) ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็น
หนั งสือลาออกต่อประธานคณะกรรมการ
ดำเนินการการลาออกมีผลนับแต่วันที่ที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการมีมติรับทราบหนังสือ
ลาออก 
 (3) ตาย 
 (4) เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ประจำใน
สหกรณ์นี้ 
 (5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระ
หนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย 
 (6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้ง
คณะหรือรายตัว 
 (7) นายทะเบียนสหกรณ์หรืออธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือ
รายตัว 

 ประธาน เนื่องจากจะต้องมติอนุมัติจากที่ประชุม เห็นควรให้ฝ่ายจัดการเสนอท่ีประชุมพิจารณาอีก

ครั้งในวาระประชุมประจำเดือนถัดไป 
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  มติที่ประชุม นำเสนอท่ีประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 อีกครั้ง 
 
 2.เรื่องคำแนะนำส่งเสริมแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  1.ชี้แจงแผนการแนะนำ ส่งเสริม พัฒนา และกำกับสหกรณ์ เพ่ือให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 
   1.1 การรกัษาระดับชั้นสหกรณ์  (ระดับชั้น 1) 
   1.2 การรักษามาตรฐานสหกรณ์ (ผ่าน/ดีเลิศ 
  2. เรื่องรักษาระดับชั้นสหกรณ์  ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 

1. ความสามารถในการ
บริการสมาชิก 

4 คะแนน 
(มากกว่าหรือเท่ากับ 70%) 

2 คะแนน 
(60-69%) 

0 คะแนน 
(ต่ำกว่า 60%) 

2.ประสิทธิภาพในการ
ดำเนินธุรกิจ  

(อัตราส่วนทางการเงิน) 

4,3,2 คะแนน 
(ม่ันคงดีมาก,มั่นคงดี,มั่นคง

ตามมาตรฐาน) 

1 คะแนน 
(ต่ำกว่ามาตรฐาน) 

0 คะแนน 
(ต้องปรับปรุง,ต้องแก้ไข

เร่งด่วน) 

3. ประสิทธิภาพในการ
จัดการองค์กร 

(การควบคุมภายใน) 

4,3 คะแนน 
(ควบคุมดีมาก,ดี) 

2 คะแนน 
(พอใช้) 

1,0 คะแนน 
(ต้องปรับปรุง,ไม่มีควบคุม

ภายใน) 

4. ประสิทธิภาพของการ
บริหารงาน  

(ข้อบกพร่อง) 

4 คะแนน 
(ไม่มีข้อบกพร่องหรือได้

ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ
สมบูรณ์) 

2 คะแนน 
(ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ
ต้องติดตาม หรืออยู่ระหว่าง

ดำเนินการแก้ไข) 

0 คะแนน 
(มีข้อบกพร่อง และยังไม่

เริ่มดำเนินการแก้ไข) 

  มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
  3. เรื่องการรกัษามาตรฐานสหกรณ ์โดยสหกรณ์จะต้องดำเนินการตามเกณฑม์าตรฐานสหกรณ์ 7 
ข้อ ดังนี้ 
 (1) ผลการดำเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการดำเนินงานไม่ขาดทุน เว้นแต่ปีใดมี
อุบัติภัย หรือภัยธรรมชาติ จนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและสหกรณ์โยรวมให้ตัดปีนั้นออก  
 (2) ผลการดำเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง ไม่มีการกระทำอันถือได้ว่าทุจริตต่อสหกรณ์  



 

9 

 

 (3) ผลการดำเนินงานในรอบสองปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้ผู้สอบ
บัญชี ตรวจสอบแล้วนำเสนอเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นปีทางบัญชี  
 (4) ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของสมาชิก
ทั้งหมด ทำธุรกิจกับสหกรณ์  
 (5) ต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบัติงานประจำรับผิดชอบดำเนินการและธุรกิจของสหกรณ์ หาก
ไม่มีการจัด จ้างต้องมีกรรมการดำเนินการหรือสมาชิกท่ีไดร้ับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำ 
 (6) ผลการดำเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิ และจ่ายเงินทุน
สวัสดิการ สมาชิก หรือทุนสาธารณประโยชน์อย่างน้อยหนึ่งครัง้  
 (7) ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ระเบียบหรือ คำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ 
  4. สิ่งที่สหกรณ์จะต้องดำเนินการหลังสิ้นปีบัญชี 
 (1)  รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนสมาชิกและการถือหุ้น ภายใน 30 วัน หลังวันสิ้นปี
บัญชี ตามมาตรา 64 แห่ง พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 (ส่งเป็นแผ่น ซีดี) 
 (2) จดัทำงบการเงินส่งผู้สอบบัญชี ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี (ส่งสำเนาหนังสือการส่งงบ
การเงินให้ผู้สอบบัญชีให้สหกรณ์จังหวัดทราบ) 
 (3) ดำเนินการจัดประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
 (4) หลังประชุมใหญ่รายงานที่จะต้องจัดส่ง ภายใน 30 วัน  
  4.1 รายงานทะเบียนคมุวาระการดำรงตำแหน่ง 
  4.2 รายงานการกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 
  4.3 รายงานประจำปี 
  5. หลังประชุมใหญ่ 2 วัน จะดำเนินการประเมินมาตรฐานสหกรณ์ 
  6. จัดแผนการเพ่ิมสมาชิก อย่างน้อย 12 คน ตามแผนงานซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณไ์ด้กำหนดเป็น
ตัวชี้วัด 
 มติที่ประชุม รบัทราบ 

 
 4.11 เรื่องท่ีปรึกษาสหกรณ์เสนอแนะ 
   ไม่มี 
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4.12 เรื่องสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 
  ในเดือนมกราคม 2565 ประธานกรรมการอนุมัติให้สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ จำนวน 3 ราย 
จำแนกตามสาเหตุการลาออกได้ ดังนี้ 
  1.ต้องการรับเงินเดือนเต็ม  จำนวน 2 คน 
  2.ย้ายต่างจังหวัด   จำนวน 1 คน 
  หมายเหตุ:  สมาชิกรายที่ 2 และ 3 พ้นสภาพตั้งแต่ปี 2564 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.13 เรื่องประมาณการรับจ่ายเงินสหกรณ์ในวันส้ินเดือนมกราคม 2565 
  ใน ว ัน ที ่ 3 1  ม ก ร าค ม  2 5 6 5  ป ร ะ ม าณ ก า ร ว ่า จ ะม ีก า ร ร ับ  – จ ่า ย เง ิน  จ ำน ว น                 
90,201,102.80 บาท  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.14 เรื่องสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  51 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 มอบ
อำนาจให้ผู้จัดการดำเนินการแทนในเรื่องพิจารณาให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญในเดือนมกราคม 
2565 มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ จำนวน 40 ราย  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.15 เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกเข้าโครงการประกันชีวิตกลุ่ม 
  ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด มีโครงการให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ประกันชีวิตกลุ่ม กับ
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต และทางสหกรณ์ได้จัดทำประกันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรมธรรม์มีผลต้ังแต่วันที่ 29 
เมษายน 2564 ถึง 28 เมษายน 2565 
  บัดนี้ ได้ตรวจสอบหลักฐานปรากฏว่า มีสมาชิกเข้าโครงการประกันชีวิตกลุ่ม จำนวน 6,344 คน 
ณ วันที ่1 มกราคม 2565  
  มติทีป่ระชุม รับทราบ 
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4.16 เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงนิงวดชำระหนี้       
  ในเดือนมกราคม 2565 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชำระหนี้ จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่างวด
ชำระหนี้ใหม่ตั้งแต่งวดเดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไปน 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.17เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือน       
  ในเดือนมกราคม 2565 มีสมาชิกขอเพิม่เงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 5 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่าหุ้น
รายเดือนใหม่ตั้งแต่งวดเดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป 
  มติที่ประชุม รับทราบ 

 
4.18 เรื่องสมาชิกถึงแก่กรรม 

  ในเดือนมกราคม 2565 มีสมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน 5 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1 นายโชติ  สานุวัฒน์ (01999) สังกัดหน่วยจังหวัด ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2  ธันวาคม  2564 

เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 30  ธันวาคม  2511 ได้รับแจ้งจากทายาทมาติดต่อกับสหกรณ์  

 2 นายสมหมาย  เจ๊ะแว  (08906) สังกัดหน่วยอำเภอจะแนะ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 17   

ธันวาคม  2564 เป็นสมาชิกเมื่อวันที่  31  มีนาคม  2531  ได้รับแจ้งจากทายาทมาติดต่อกับสหกรณ์  

 3 นางสุธาสินี  ชุมเกื้อ  (18841) สังกัดหน่วยอำเภอสุไหงโก-ลก ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  21   

ธันวาคม  2564 เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 26  มกราคม 2553   ได้รับแจ้งจากทายาทสมาชิกมาติดต่อกับสหกรณ์  

 4 นายมุสตอปา  เจ๊ะแม (11692) สังกัดหน่วยอำเภอแว้ง  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2  มกราคม   

2565 เป็นสมาชิกเมือ่วันที่ 30  ธันวาคม  2537   ได้รับแจ้งจากกรรมการหน่วยมาติดต่อกับสหกรณ์  

 5 นางทวีลาส  เอียดนุสรณ์ (00583)  สังกดัหน่วยอำเภอตากใบ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  4   

มกราคม  2565 เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 31  กรกฎาคม  2504   ได้รับแจ้งจากกรรมการหน่วยมาติดต่อกบั  

สหกรณ ์     
 หมายเหตุ: สมาชิกรายที่ 1-3 พ้นสภาพปี 2564 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.19เรื่องการจ่ายเงินสวสัดิการสมาชิก 
  ในเดือนมกราคม 2565 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน 6 ราย 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
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4.20  เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกประจำเดือนธันวาคม 2564 
  ในเดือนธันวาคม 2564 มีสมาชิกยื่นกู้สามัญ จำนวน 146 ราย เป็นเงิน 226,760,000.00 บาท  
 เงินจัดสรร 

เงินจัดสรร 
จำนวน 
ผู้ขอกู้ 

จำนวนเงิน 
ขอกู้ 

หนี้ค้าง ซือ้หุน้เพิ่ม 
ประกัน
สินเชื่อ 

จ่ายจริง 

60,899,000 146 226,760,000.00 161,248,535.79 5,810,290.00 83,761.54 59,617,412.67 

  คณะกรรมการเงินกู้ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 อนุมัติให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ จำนวน 146 
ราย เปน็เงิน 226,760,000.00 บาท 
  มติที่ประชุม รับทราบ 

 
4.21 เรื่องสมาชิกขอกู้เงินเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น 
 ในเดือนธันวาคม 2564 มีสมาชิกขอกู้เงินสามัญทั่วไป เพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน จำนวน                  

5 ราย 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 
4.22 เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิก 

  ในระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 มีสมาชิกกู้เงินสามัญเพ่ือการศึกษา 
จำนวน 11 ราย  เป็นเงินจำนวน 845,000.00 บาท 
 ในระหว่างวันที่   4 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่  4 มกราคม 2565 มีสมาชิกกู้ เงินพิเศษเพ่ือการ
อเนกประสงค์ จำนวน 1 ราย  เป็นเงินจำนวน 140,000.00 บาท 
 มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
  4.23 เรื่องสมาชิกผ่านการทดสอบออนไลน์ 
 ในเดือนธันวาคม 2564 มีสมาชิกเข้าใหม่ทำแบบทดสอบออนไลน์ 17 คน และผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบ 17 คน 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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 4.24 เรื่องรายงานสมาชิกรับสวัสดิการสมาชิกอายคุรบ 60 ปี 
 ในเดือนมกราคม 2565 มีสมาชิกรับเงินสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ปี จำนวน 5 คน เป็นเงิน 
86,000.00 บาท 
 มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
 4.25 เรื่องรายงานสมาชิกรับสวัสดิการสมาชิกอาวุโส 
  ในเดือนมกราคม 2565 มีสมาชิกรับเงินสวัสดิการสมาชิกอาวุโส จำนวน 22 คน เป็นเงิน 
15,500.00 บาท  
 มติทีป่ระชุม รบัทราบ 
 
 4.26 เรื่องรายช่ือสมาชิกผิดนัดชำระหนี้ ปี 2564 ไม่คิดเฉลี่ยคืนให้ 
  ในปี 2564 มีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้สหกรณ์ 2 คน ได้แก่ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.27 เรื่องรายชื่อสมาชิกที่ให้นำเงนิปันผลและเฉลี่ยคืนมาชำระหนี้ 
  ในปี 2564 มีสมาชิกท่ีให้เงินปันผลและเฉลี่ยคืนมาชำระหนี้สหกรณ์ 21 คน ได้แก ่
 มติที่ประชุม รบัทราบ 
 
 4.28 เรื่องสมาชิกถูกอายัดเงินปันผล และเฉลี่ยคืน ประจำปี 2564 
  ในปี 2564 มีสมาชิกถูกอายัดเงินปันผล และเฉลี่ยคืน 8 คน ไดแ้ก่ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.29 เรื่องรายการจ่ายเงินงบประมาณในรอบ 12 เดอืน 
  รายการจ่ายเงินงบประมาณของสหกรณ์ตัง้แต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ที่ หมวดรายจ่าย 
ปี 2564 งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ จ่าย คงเหลือ 

 1 งบบุคลากร 5,786,520.00 5,751,380.00 35,140.00   

 2 งบดำเนนิงาน 19,268,120.00 20,417,057.64 -1,148,937.64   

 3 งบลงทุน 447,600.00 400,401.00 47,199.00   
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  รวมทั้งสิ้น 25,502,240.00 26,568,838.64 -1,066,598.64   

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.30 เรื่องรายงานแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2564 
1. ค้นหา/ระบุความเสี่ยง 

 จากคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด นั้น 
ได้ระบปุระเภทความเสี่ยงไว้ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ 

1.) ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ 
2.) ความเสี่ยงทางด้านการเงิน 
3.) ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน 
4.) ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย  

 

2. วิเคราะห์/ประเมิน/จัดลำดับความเสี่ยง 
จากการค้นหา/ระบุความเสี่ยงข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้ทำ

การประเมินความเสี่ยงได้ ดังนี้ 
ประเด็นปัญหา ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ผลรวม ระดับ 
ความเสี่ยง 

1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

1.1 ก า ร ด ำ เ นิ น ก า ร โ ด ย
คณ ะกรรม การด ำ เนิ น ก า ร
จะต้องดำเนินการภายใต้แผน
กลยุทธ์ที่มีการวางไว้สำหรับการ
ดำเนินงาน 5 ปี 

เมื่อมีเหตุการณ์ที่ เหนือความ
คาดหมาย ทำให้ตอบสนองได้
ช้า เนื่องจากจะต้องดำเนินการ
ภายใต้แผนที่วางไว้ล่วงหน้า 

2 2 4 ปานกลาง 

1.2 การประเมินผลการดำเนิน
โครงการด้วยความพึงพอใจ 

อาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจาก
กลุ่มเป้าหมายในการร่วมตอบ
แบบสอบถาม เพ่ือใช้ในการ
ประเมินผลโครงการ 

4 1 4 ปานกลาง 

2.ความเสี่ยงด้านการเงิน 

2.1 ปริมาณการทำธุรกรรมใน การรับ  จ่ าย เงินสด มี ความ 2 2 4 ปานกลาง 
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ประเด็นปัญหา ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ผลรวม ระดับ 
ความเสี่ยง 

ปัจจุบันของสหกรณ์ค่อนข้าง
เยอะ 

ผิดพลาด 

2.2 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ
สหกรณ์ที่สูงกว่าสถาบันการเงิน
อ่ืน  ทำให้ สมาชิก รวมไปถึ ง
ทายาทของสมาชิกหันมาฝาก
เงินกบัสหกรณ์ 

2.2.1 สมาชิก และทายาทของ
สมาชิ ก  น ำ เงินที่ ฝ าก ไว้ กั บ
สถาบันการเงินอ่ืน มาฝากไว้กับ
สหกรณ์ สูงขึ้น เรื่อย ๆ ทำให้
ดอกเบี้ยจ่ายที่เป็นรายจ่ายของ
สหกรณ์ ไหลออกเป็นจำนวน
มาก 
2.2 .2 การเบิ กถอน เงินฝาก
จำนวนมากพร้อมๆ กัน ทำให้
สหกรณ์ต้องสำรองเงินสดไว้เป็น
จำนวนมาก 

2 5 10 สูง 

3.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

3.1 การรับรู้ข่าวสารของสมาชิก  สหกรณ์เผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล
รายละเอียดของสมาชิ ก ใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่องทาง
ออนไลน์ สมาชิกหลายท่านไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่
สำคัญของสหกรณ์ได้ 

3 1 3 ปานกลาง 

3.2 สมาชิกที่โอนย้ายสหกรณ์ 
ไม่ได้ดำเนินเรื่องภายในเวลาที่
กำหนด 

เนื่องจากเงื่อนไขเรื่องการหาผู้
ค้ำประกันในระยะเวลาของ
สมาชิกที่ทำเรื่องย้ายโอน ทำให้
สมาชิกไม่ดำเนินการโอนย้าย
สหกรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในเวลา
ที่กำหนด อาจจะทำให้สมาชิก
ผิดนัดชำระหนี้  

2 4 8 สูง 
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ประเด็นปัญหา ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ผลรวม ระดับ 
ความเสี่ยง 

3.3 สมาชิกบางท่านถูกปฏิเสธ
การรับทำประกันภัยจากบริษัท
ป ร ะ กั น  เนื่ อ ง จ า ก ข้ อ มู ล
ทางด้านสุขภาพ 

ทำให้สหกรณ์และผู้ค้ำประกันมี
ความเสี่ยงเรื่องการค้ำประกัน
สินเชื่อ 

1 4 4 ปานกลาง 

3.4 ข้อตกลงในการหักเงิน ณ ที่
จ่ายชำระหนี้ให้แก่สหกรณ ์

ก า ร ป ฏิ บั ติ ข อ ง ต้ น สั ง กั ด
บางส่วนไมเ่ป็นไปตามข้อตกลง 

2 5 10 สูง 

4.ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย 

4.1 สหกรณ์จะต้องดำเนินการ
ภายใต้กฎหมายหลายฉบั บ 
ไ ด้ แ ก่ ก ฎ ห ม า ย
กระทรวงศึกษาธิการ กฎหมาย 
ปปง. และภายใต้พ.ร.บ.สหกรณ์ 
ทำให้จะมีการแก้ไขระเบียบให้
อยู่ภายใต้กฎหมายดังกล่าวอยู่
เสมอ 

มีการแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ
ของสหกรณ์อยู่บ่อยครั้ง และ
การดำเนินการภายใต้ระเบียบที่
มีการเปลี่ ยนแปลงบ่อยครั้ ง 
อาจจะทำให้ เกิดความสับสน 
และอาจผิดพลาดได ้

1 4 4 ปานกลาง 
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3. กำหนดมาตรการ/ทำแผนจัดการความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ ระดับความเสี่ยงก่อน
การควบคุม 

ระดับความเสี่ยงที่ 
ยอมรับได้ 

กลยุทธ์ 
ที่ใช้ 

แนวทางจัดการ
ความเสี่ยง 

กำหนด
ผู้รับผิดชอบ 

ดำเนินการ
เสร็จ 

1.1 เมื่อมีเหตุการณ์ที่
เหนือความคาดหมาย 
ทำให้ตอบสนองได้ช้า 
เนื่ อ ง จ า ก จ ะ ต้ อ ง
ดำเนินการภายใต้แผนที่
วางไว้ล่วงหน้า 

ต อบ ส น อ งต่ อ
เหตุการณ์ล่าช้า 
อาจจะทำให้เสีย
โอกาสด้านต่างๆ 

4 1-4 ควบคุม น ำ เส น อ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการ หาก
อยู่ภายใต้อำนาจของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดำเนินการ ให้จัดการ
ประชุมด่วนเพื่อแก้ไข
ปัญหา 

คณะกรรมการ
ดำเนินการ 

ทุ ก ค รั้ งที่ มี
ป ร ะ เด็ น ที่
จะต้องหารือ 

1 .2  อ าจจะ ไม่ ได้ รั บ
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ จ า ก
กลุ่ม เป้าหมายในการ
ร่วมตอบแบบสอบถาม 
เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร
ประเมินผลโครงการ 

ข้ อ มู ล ส ำห รั บ
การประเมินผล
โค ร งก า รน้ อ ย
เกินไป 

4 1-4 ควบคุม ข อ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ก ลุ่ ม เป้ า ห ม า ย ใ ห้
ประเมินผลโครงการ 

คณะกรรมการ
ศึ ก ษ า แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ 

ทุ ก ค รั้ งที่ มี
ด ำ เ นิ น
โครงการแล้ว
เสร็จ 

2.1 การรับ จ่ายเงินสด 
มีความผิดพลาด 

เมื่อมีปริมาณการ
ทำธุรกรรมการ
ค่ อ น ข้ า ง เย อ ะ 
ท ำ ใ ห้ ก า ร รั บ
จ่ า ย เ งิ น ส ด

4 1-4 ควบคุม มีการตรวจสอบเงินสด 
และรายการรับจ่าย
รายวัน เพื่อตรวจสอบ
ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ข อ ง
รายการรับจ่าย 

คณะกรรมการ
ตรวจรับเงินสด 

ทุ ก วั น
หลังจากปิด
บัญชี 
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ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ ระดับความเสี่ยงก่อน
การควบคุม 

ระดับความเสี่ยงที่ 
ยอมรับได้ 

กลยุทธ์ 
ที่ใช้ 

แนวทางจัดการ
ความเสี่ยง 

กำหนด
ผู้รับผิดชอบ 

ดำเนินการ
เสร็จ 

อ า จ จ ะ มี
ข้อผิดพลาด 

2.2 
-  สมาชิก และทายาท
ของสมาชิก นำเงินที่
ฝ า ก ไว้ กั บ ส ถ า บั น
การเงินอ่ืน มาฝากไว้
กับสหกรณ์สูงขึ้นเรื่อย 
ๆ ทำให้ดอกเบี้ยจ่ายที่
เป็ น ร า ย จ่ า ย ข อ ง
สหกรณ์ไหลออกเป็น
จำนวนมาก 
- การเบิกถอนเงินฝาก
จำนวนมากพร้อมๆ 
กัน ทำให้สหกรณ์ต้อง
สำรองเงินสดไว้ เป็น
จำนวนมาก 

ปริมาณ เงิน รับ
ฝ าก สู ง  ท ำ ใ ห้
ด อ ก เบี้ ย จ่ า ย
สูงขึ้น 

10 1-4 ควบคุม ตรวจสอบดอกเบี้ ย
จ่ าย  และอัตราการ
ไหลเข้าของเงินฝาก 
เพื่ อ น ำม า ก ำห น ด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
แต่ละประเภท 

คณะกรรมการ
ดำเนินการ 

เ มื่ อ มี
ดอกเบี้ยจ่าย
สูง 

3.1 สหกรณ์ เผยแพร่
ข่ า ว ส า ร  ข้ อ มู ล

ส ม า ชิ ก พ ล า ด
ข่าวสารที่สำคัญ

3 1-4 ควบคุม เมื่อสมาชิกมาติดต่อที่
ส ำ นั ก ง า น /ผ่ า น

คณะกรรมการ
ดำเนินการ และ

ตลอด 
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ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ ระดับความเสี่ยงก่อน
การควบคุม 

ระดับความเสี่ยงที่ 
ยอมรับได้ 

กลยุทธ์ 
ที่ใช้ 

แนวทางจัดการ
ความเสี่ยง 

กำหนด
ผู้รับผิดชอบ 

ดำเนินการ
เสร็จ 

รายละเอียดของสมาชิก
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ช่ อ ง ท า ง อ อ น ไ ล น์  
สมาชิกหลายท่ านไม่
สามารถเข้าถึ งข้อมู ล
ข่าวสารที่ สำคัญของ
สหกรณ์ได้ 

ไป  อาจจะเสี ย
ป ร ะ โ ย ช น์
ท า ง ด้ า น
สวัสดิการ หรือ
โครงการต่ างๆ 
ของสหกรณ์ 

ช่องทางอื่น ให้แนะนำ
ช่ อ ง ท า ง ส ำ ห รั บ
ติดตามข้อมูลออนไลน์ 

ฝ่ายธุรการ 

3.2 เนื่องจากเงื่อนไข
เร่ืองการหาผู้ค้ำประกัน
ใน ร ะ ย ะ เว ล า ข อ ง
สมาชิกที่ทำเรื่องย้าย
โอน ทำให้สมาชิก ไม่
ด ำ เนิ น ก าร โอน ย้ า ย
ส ห ก รณ์ ใ ห้ เส ร็ จ สิ้ น
ภายในเวลาที่กำหนด 
อาจจะทำให้สมาชิกผิด
นัดชำระหนี้  

สมาชิกย้ายโอน
จะไม่สามารถหัก
ชำระหนี้ผ่านต้น
สังกัดได้ ทำให้มี
โ อ ก า ส เ ป็ น
ส ม าชิ ก ผิ ด นั ด
ช ำ ระ ห นี้  เมื่ อ
ชำระช้า  

8 1-4 ควบคุม ทำหนังสือแจ้งชำระ
หนี้แก่สมาชิกทุกครั้ง 

ฝ่ายสินเชื่อ ทุกงวด 

3.3 ทำให้สหกรณ์และ
ผู้ ค้ ำป ระกันมีความ
เสี่ ย ง เรื่ อ ง ก า ร ค้ ำ

ผู้ ค้ ำ ป ร ะ กั น
จ ะ ต้ อ ง เป็ น ผู้
รับภาระจากการ

4 1-4 ควบคุม ตรวจสอบใบคำขอเอา
ประกันของสมาชิกทุก
ร า ย ก่ อ น น ำ ส่ ง ใ ห้

เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ าย
สินเชื่อ 

ทุกเดือน 
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ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ ระดับความเสี่ยงก่อน
การควบคุม 

ระดับความเสี่ยงที่ 
ยอมรับได้ 

กลยุทธ์ 
ที่ใช้ 

แนวทางจัดการ
ความเสี่ยง 

กำหนด
ผู้รับผิดชอบ 

ดำเนินการ
เสร็จ 

ประกันสินเชื่อ ค้ำประกัน บริษัทประกัน 

3.4 การปฏิบัติของต้น
สั ง กั ด บ า งส่ ว น ไม่
เป็นไปตามข้อตกลง 

ท ำ ใ ห้ ส ม า ชิ ก
จ ะ ต้ อ ง
ดำเนินการโอน
เงินส่วนต่างเพื่อ
ชำระหนี้ ให้ แก่
ส ห ก ร ณ์  ห า ก
ชำระไม่ตรงเวลา
อาจจะเป็นการ
ผิดนัดชำระหนี้
แก่สหกรณ ์

10 1-4 ควบคุม ฝ่ายบัญชีจะสอบถาม
แนวทางดำเนินของต้น
สังกัดสำหรับสมาชิกที่
ไม่สามารถหักเงินได้
ตามปกติ และแจ้งฝ่าย
สินเชื่อทราบถึงแนว
ท า งก า ร พิ จ า ร ณ า
สินเชื่อ 

เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ าย
บั ญ ชี แ ล ะ
ค อ ม พิ ว เต อ ร์  
และฝ่ายสินเชื่อ 

ทุกเดือน 

4 . 1  มี ก า ร แ ก้ ไ ข
ข้อบังคับ ระเบียบของ
สหกรณ์ อยู่ บ่ อยครั้ ง 
แล ะการด ำ เนิ น ก าร
ภายใต้ระเบียบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 
อาจจะทำให้เกิดความ
สั บ ส น  แ ล ะ อ า จ
ผิดพลาดได้ 

เจ้าหน้าที่อาจจะ
เ กิ ด ค ว า ม
ผิดพลาดในการ
ด ำ เ นิ น ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ
เงื่อนไข แนวทาง 
ตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับใหม่ 

4 1-4 ควบคุม ประชุมเพื่ อแจ้ งการ
ด ำ เนิ น ก า ร ต า ม
ระ เบี ยบ  ข้ อบั งคั บ 
แ ล ะ แ จ้ ง ก า ร
เป ลี่ ย น แ ป ล งข อ ง
ระเบียบแต่ละฉบับ  

คณะกรรมการ
ดำเนินการ และ
ฝ่ายจัดการ 

ทุกครั้ง 
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4. ติดตามประเมินผล 
  จากการ 3 ขั้นตอนขั้นต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้
ดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีการควบคุม เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อสหกรณ์ฯ 
สมาชิกของสหกรณ์ฯ อีกทั้ง  กำหนดผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาของการดำเนินการ และ
ตรวจสอบความถกูต้องของการดำเนินการของสหกรณ์ฯ 
  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการควบคุมความเสี่ยงและควบคุมภายใน และเพ่ือควบคุมการดำเนินการ
ของสหกรณ์ในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ ผู้รับผิดชอบควร
ดำเนินการตามระเบียบ ขั้นตอน และเสนอคณะกรรมการดำเนินการทราบเป็นคราวๆ เพ่ือลดโอกาสที่จะ
เกิดผลกระทบที่ส่งผลต่อสหกรณ์ฯ สมาชิกของสหกรณ์ ในด้านต่างๆ 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ    รำรี  สะมารา  ประธานกรรมการ 
 (นายรำรี สะมารา) 
 
ลงชื่อ    สว่าง ชินพงษ ์  กรรมการ 
  (นายสว่าง ชินพงษ์) 
 
ลงชื่อ  อภิชาติ ขาวสุริจันทร ์ กรรมการ 
        (นายอภิชาติ ขาวสุริจันทร์) 
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วาระที่ 5  เรื่องเสนอทีป่ระชุมพจิารณา 
5.1 เรื่องรายงานกิจการสหกรณ์ 

  ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 สหกรณ์มีสินทรัพย์ 6,189,490,182.81 บาท มีหนี้สิน 
2,511,983,919.29 บาท มีทุน 3,395 ,995,456.26 บาท มีรายได้  355 ,159,320.59 บาท ค่าใช้จ่ าย 
73,648,513.33 บาท กำไร 281,510,807.26 บาท 
  มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานกิจการสหกรณป์ระจำเดือนมกราคม 2565 ตามท่ี
เสนอ 
 

5.2   เรื่องแถลงรายการรับ – จ่ายเงินในรอบเดือน 
  รายการรับ  -  จ่ าย  เงินสด   ระหว่ างวันที่   1 - 30   ธัน วาคม  2564 เป็ น เงิน 
56,135,758.42 บาท 
  มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองการรับ-จ่ายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณ์ฯ ต้ังแต่วันที่                 
1-30 ธันวาคม 2564 
 
  5.3  เรื่องสมาชิกขอลดการส่งเงนิค่าหุ้นรายเดอืน  
 ในเดือนมกราคม 2565 มีสมาชิกขอลดการส่งเงินคา่หุ้นรายเดือน จำนวน 9 ราย  
 มติที่ประชุม อนุมัติให้สมาชิกลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 9 ราย ทั้งนี้  ให้
เปลี่ยนแปลงเงินคา่หุ้นรายเดือนใหมต่ั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป   
 

5.4 เรื่องสมาชิกขอลดการส่งเงินงวดชำระหนี้ 
 ในเดือนมกราคม 2565 มีสมาชิกขอลดการส่งเงินงวดชำระหนี้ จำนวน 2 ราย  
 มติที่ประชุม  อนุมัติ ให้สมาชิกลดการส่งเงินงวดชำระหนี้  จำนวน 2 ราย ทั้ งนี้  ให้
เปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้รายเดือนใหมต่ั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป  
  

5.5 เรื่องการรับสมาชกิสามัญเข้าใหม่ 
   ในเดือนมกราคม 2565 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 13 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ดังรายละเอียด
แนบท้ายนี้ 
   มติที่ประชุม อนุมัตริบัเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ จำนวน 13 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงนิค่า
หุ้นรายเดือนตั้งแตเ่ดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป 
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5.6 เรื่องการรับสมาชิกสมทบเข้าใหม่ 
   ในเดือนมกราคม 2565 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ จำนวน 3 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ดังรายละเอียด
แนบท้ายนี้ 
   มติที่ประชุม อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ จำนวน 3 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่าหุ้น
รายเดือนต้ังแต่เดือนมกราคม 2565  เป็นต้นไป 
 

5.7 เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือนมกราคม 2565 
ผู้จัดการแจ้งยอดจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือน ดังนี ้    
 สมาชิกยอดยกมา     7,373 คน 

 สมาชิกเข้าใหม่  (สมาชิกปกติ)   13 คน 

 สมาชิกเข้าใหม่ (สมาชิกสมทบ)   3 คน 

 สมาชิกลาออก     1 คน 

 สมาชิกถึงแก่กรรม    2 คน 

   คงเหลือ    7,386 คน 

  มติทีป่ระชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 
 5.8 เรื่องสมาชิกขอเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ 
  ในเดือนมกราคม 2565 มีสมาชิกยื่นความประสงค์ขอปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 1 ราย  
  มติทีป่ระชมุ อนุมัติ 
 

5.9 เรื่องสมาชิกประสบภัยร้ายแรง 
 คณะกรรมการอำนวยการ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 กำหนดเกณฑ์ความช่วยเหลือ ดังนี้ 
 (1) ความเสียหายไม่เกิน 40,000 บาท   ให้ได้รับความช่วยเหลือ 2,000 บาท 
 (2) ความเสียหายเกินกว่า 40,000 – 60,000 บาท ให้ความช่วยเหลือ 3,000 บาท 
 (3) ความเสียหายเกินกว่า 60,000 บาท ขึ้นไป ให้ความช่วยเหลือ 4,000 บาท 
 ในเดือนมกราคม 2565 มีสมาชิกประสบภัยร้ายแรง จำนวน 2 ราย ดังต่อไปนี้ 
    1.) สมาชิกบำนาญหน่วยอำเภอตากใบ ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทำให้เข้ารับ
รักษาพยาบาล วันที่ 17-24 พฤศจิกายน 2564 มีค่าใช้จ่าย 50,911.00 บาท ดังรายละเอียดแนบ 
 มติที่ประชุม อนุมัติให้ความช่วยเหลือ 3,000.00 บาท 
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 2.) สมาชิกหน่วยอำเภอยี่งอ ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 
2564 เป็นเหตุให้รถยนต์เสียหายมูลค่า 44,500.00 บาท ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 มติที่ประชุม อนุมัตใิห้ความช่วยเหลือ 3,000.00 บาท 
 
 5.10 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา 
  ด้วยเขตพ้ืนที่สหกรณ์สมาชิกภาคใต้ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร “เทคนิค
การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ” เพ่ือให้ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม โรงแรมสยามออเรียนทัล ถนนศรีภูวนารถ 
อำเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 
  ขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ เข้าร่วมอบรมสัมมนาตามกำหนดการดังกล่าว 
  ประเด็นที่เสนอ 
  เสนอเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อเข้าร่วมอบรมสัมมนา 2 คน ดังนี้ 
  1.นางฑิฆัมพร คงสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 
  2.นางสาวนูรีน หะมะ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ 
  หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนฟรีสำหรับ 2 ท่านแรก ท่านต่อไป 1,300 บาท 
  ประธาน ฝ่ายจัดการเสนอเจ้าหน้าที่ 2 คน เข้าร่วมอบรม ไม่ทราบว่ามีคณะกรรมการ
ท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมอบรมสามารถแจ้งชื่อได้   
  มติที่ประชุม อนุมัตแิต่งตัง้ผู้เข้าร่วมอบรม 7 คน ไดแ้ก่ 
  1.นายสมยศ เสาวคนธ์   ประธานกรรมการ 
  2.นายบัณฑิต สาและ   รองประธานกรรมการที่1 
  3.นายจิรเดช กลิ่นขจร   กรรมการและเลขานุการ 
  4.นายอุสมาน สะมะแอ  กรรมการ 
  5.นายสะมะแอน วรรณาการ  กรรมการ 
  6.นางฑิฆัมพร  คงสวัสดิ์  หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 
  7.นางสาวนูรีน  หะมะ   เจ้าหน้าทีฝ่่ายสินเชื่อ 
 
 5.11 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย
ใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเปน็ฐาน รอบที ่2 
  ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เชิญสหกรณ์ฯ เข้าร่วมสหกรณ์เป็นสหกรณ์
ต้นแบบ โครงการแก้ไขหนี้สินครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
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  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
2564 มีมติให้นำเสนอเรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครแูละบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน รอบที่ 2 ต่อที่ประชุมอีกครั้งหลังจากประธานเข้าร่วมประชุมชี้แจง
และหารือโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบ
เป็นฐาน ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ประธาน ทางสหกรณ์ฯ ได้หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ และผมได้เข้าร่วมประชุม
มาแล้ว 2 ครั้ง บางโครงการของสหกรณ์ตัวอย่างน่าสนใจสำหรับสหกรณ์ แต่ทั้งนี้ โครงการแก้ไขปัญหา
หนี้สินครูเหมาะกับสหกรณ์ที่มีปัญหาหนี้เสียเยอะ 
  นายพงษ์เทพ ไหมใจดี สมาชิกที่มีปัญหามักจะมีหนี้จำนวนค่อนข้างสูง หากสหกรณ์
เข้าร่วมโครงการแล้วสมาชิกมีหนี้รวมประมาณ 4-5 ล้านบาท ประกอบกับกฎกระทรวงใหม่ที่จะต้องลด
จำนวนงวดลง อาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่อสหกรณ์ในภายหลัง จึงเห็นควรชะลอการเข้าร่วมโครงการให้ได้
นานมากท่ีสุด  
  มติที่ประชุม ลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทไ์ม่เข้าร่วมโครงการ 
 
 5.12 เรื่องทบทวนวิธีการปฏิบัติในการจัดประชมุใหญ่ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 
2564 ไดก้ำหนดวิธีการปฏิบัติในการจัดประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เสนอ 
 ทั้งนี้  เพ่ือให้การดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 เป็นไปตาม
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพ่ือความถูกต้องตรงกัน เห็น
ควรกำหนดสถานที่ประชุมออนไลน์ และแต่งตั้งผูค้วบคุมระบบ 
 นายจิรเดช กลิ่นขจร ทางฝ่ายจัดการได้เสนอวิธีการสำรองไว้ กรณีท่ีไม่สามารถจัดการ
ประชุมได้ตามปกติ 
 ประธาน ผมได้แจ้งให้ฝ่ายจัดการนำเสนอแนวทางตั้งไว้ก่อน เพ่ือให้สามารถจัดการ
ประชุมให้เป็นไปตามเวลาที่ตั้งไว้ แต่จากมาตรการในตอนนี้ สหกรณ์ได้ประสานขอความอนุเคราะห์ไปยัง
ศาลากลางจังหวัดเพ่ือขอใช้ห้องประชุมในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 แล้ว คาดว่าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลง
มาตรการก็สามารถดำเนินการได้ 
 มติทีป่ระชุม อนุมัตวิิธีการปฏิบัติในการจัดประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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วิธีการปฏิบัติในการจัดประชุมใหญ่ผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จ ากดั 

พ.ศ. 2564 
--------------------------------------- 

  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 14 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั ว่าดว้ย
การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.2564 จึงก าหนดวิธีปฏิบัติในการจัดประชุมใหญ่ผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ ไวด้งัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1 วิธีปฏิบติัในการจดัประชุมใหญ่ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้ปฏิบติัตั้งแต่วนัประกาศ
เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 2 ในวิธีปฏิบติัน้ี 
  “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายความวา่ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูนราธิวาส จ ากดั 
  “ผูแ้ทนสมาชิกสหกรณ์” หมายความว่า ผูแ้ทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส 
จ ากดั 

  “การประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์” หมายความวา่ การประชุมท่ีกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือ
ระเบียบ ให้ต้องมีการประชุมท่ีกระท าผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยผูเ้ข้าร่วมประชุมมิได้อยู่ในสถานท่ี
เดียวกนั สามารถประชุมหารือหรือแสดงความคิดเห็นระหวา่งกนัไดผ้า่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
  “ผูเ้ขา้ร่วมประชุม” หมายความวา่ คณะกรรมการด าเนินการ ผูแ้ทนสมาชิกสหกรณ์ หรือ
บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมท่ีกฎหมายบญัญติัหรือก าหนดไว ้เขา้ร่วมในการประชุมแห่งเดียวกนั
และท่ีแสดงตนร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ในเวลาเดียวกนั 
  “ความมัน่คงปลอดภยั” หมายความว่า การธ ารงไวซ่ึ้งความลบั ความถูกตอ้ง ครบถว้น 
และสภาพพร้อมใชง้านของระบบควบคุมการประชุม 
  “ส่ืออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ส่ือบนัทึกขอ้มูลหรือสารสนเทศใด ๆ ท่ีใช้วิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการประยกุตใ์ชว้ิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟ้า คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอ่ืนใดใน
ลกัษณะคลา้ยกนั และใหห้มายรวมถึงการประยุกตใ์ช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็กหรืออุปกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประยกุตใ์ชว้ิธีต่าง ๆ เช่นวา่นั้น 
   “ระบบควบคุมการประชุม” หมายความว่า ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และหรือ
อุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีเช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ายและมีการ
ส่ือสารขอ้มูลกนั โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และหรือการโทรคมนาคมเพื่อให้ผูร่้วม
ประชุมสามารถเขา้ถึง และใชง้านส าหรับการประชุม ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุม
ดว้ยเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ 
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   “ผูค้วบคุมระบบ” หมายความว่า ผูท่ี้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งให้ท าหน้าท่ีดูแล
และบริหารจดัการระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตั้ งแต่เร่ิมท าการประชุมจนเสร็จส้ินการ
ประชุมแต่ละคร้ัง 
 ขอ้ 3 สถานท่ีจดัประชุมใหญ่ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ หอ้งหลกั และหอ้งประชุมแสดงตน ให้
เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการประกาศก าหนด 
  ข้อ 4 ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้ งตัวแทนผูแ้ทนสมาชิกเป็นผูค้วบคุมดูแลการ
ประชุมในแต่ละสถานท่ีตามขอ้ 3 เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 ขอ้ 5 ผูค้วบคุมดูแลการประชุมในแต่ละจุดมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
   (1) ควบคุมและจัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ี
คณะกรรมการก าหนด 
  (2) จดัสถานท่ี และดูแลการประชุมจนเสร็จการประชุม 
   (3) ช้ีแจง ประชาสัมพนัธ์ขั้นตอนการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และหลกัเกณฑ์
อ่ืนๆ ใหผู้แ้ทนสมาชิกสหกรณ์ในแต่ละสังกดัรับทราบ 
  (4) รวบรวมคะแนนเสียง 
  (5) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
  ขอ้ 6 ในการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตอ้งมีผูแ้ทนสมาชิกเขา้ร่วมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจ านวนผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคน 
  ขอ้ 7 ผูค้วบคุมดูแลการประชุมในแต่ละจุด ตอ้งตรวจสอบช่ือผูแ้ทนสมาชิกในบญัชีรายช่ือ
ผูมี้สิทธิเขา้ร่วมประชุมกบับตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือบตัรประจ าตวัประชาชน แลว้เห็นว่าผูแ้สดงตน
เป็นผูมี้สิทธิเขา้ร่วมประชุมในจุดนั้น ก็ให้ผูมี้สิทธิเขา้ร่วมประชุมลงลายมือช่ือในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้
ร่วมประชุมท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 ขอ้ 8 ให้คณะกรรมการด าเนินการ จดัท าบตัรลงมติ โดยระบุวาระการประชุม มติท่ีประชุม
เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง พร้อมช่องท าเคร่ืองหมายลงมติในบตัร โดยผูค้วบคุมดูแลการ
ประชุมในแต่ละสังกดัตอ้งลงลายมือช่ือรับรองในบตัรลงมติในแต่ละมติ 
  ขอ้ 9 ผูค้วบคุมดูแลการประชุมตอ้งควบคุมบตัรลงมติมิให้สูญหาย หรือมีการน าไปใชโ้ดย
ทุจริต 
 ข้อ 10 ผู ้แทนสมาชิกท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็น ให้แสดงตนแจ้ง ช่ือ – สกุล 
ทะเบียนสมาชิก ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ก่อนแสดงความคิดเห็น 
  ขอ้ 11 การนบัคะแนนเสียง ให้ผูค้วบคุมดูแลการประชุมในแต่ละจุดรวมคะแนนเสียงสมาชิก
ในสังกดั แลว้ลงคะแนนเสียงในบตัรลงมติ และส่งบตัรลงมติให้กบัผูค้วบคุมระบบผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ทนัที และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างเปิดเผยและเท่ียงธรรม ให้ผูค้วบคุมระบบประจ าหน่วยท า
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หน้าท่ีรวบรวมคะแนนจากผูค้วบคุมดูแลการประชุมในแต่ละสังกดั ท่ีส่งมาทางอิเล็กทรอนิกส์ เสนอแก่
ประธานในท่ีประชุมสรุปคะแนนเสียงเพื่อเป็นมติ 
  ขอ้ 12 เม่ือส้ินสุดการประชุม ให้ผูค้วบคุมระบบจดัท าแบบรายงานการลงมติ จ านวนผูม้า
แสดงตน และลงคะแนนเสียง พร้อมลงลายมือช่ือในแบบรายงานการลงมติ ส่งให้กบัประธานกรรมการ
ด าเนินการ 
  ขอ้ 13 กรณีมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจพิจารณาเบิกค่าใชจ่้ายไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
 ขอ้ 14 กรณีมีปัญหาในการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัน้ี ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาค า
วินิจฉยั ช้ีขาดและใหถื้อเป็นท่ีสุด 
 
    ประกาศ ณ วนัท่ี 21 มกราคม 2564 
 
 

(นายสมยศ เสาวคนธ์) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั 
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 5.13 เรื่องสมาชิกขอผอ่นผันชำระหนี้สหกรณ์ 
    ในเดือนมกราคม 2565 มีสมาชิกขอผ่อนผันการส่งเงินสหกรณ์ จำนวน 1 ราย ดังต่อไปนี้ 
   1.สมาชิกหน่วยอำเภอเมือง ขอผ่อนผันการส่งเงินสหกรณ์ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 
2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565 เป็นเวลา 3 เดือน เนื่องจากเกษียณอายุราชการ มีทุนเรือนหุ้น 489,200.00 
บาท มีหนี้เงินกูส้ามัญท่ัวไป 1,664,000 บาท  
    มีหนี้เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน 295,494.47 บาท 
    ผู้จัดการ สมาชิกรายนี้ค้างชำระเฉพาะเงินต้น เนื่องจากเงินเดือนไม่พอหัก แต่มาชำระ
ดอกเบี้ย ค่าหุ้น และเงินฝากตามปกต ิ
    มติประชุม อนุมัต ิ
 
 5.14 เรื่องทบทวนมติคณะกรรมการดำเนินการ 
  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2564 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง จำนวน 14 คน และเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 กรรมการหน่วย
สุคิรินแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ ดังนี้ 

สังกัดหน่วย ชื่อ - สกุล 
จังหวัด นายนพ เนื้อน้อย 

อำเภอเมือง   นายสมชาติ นงรัตน์ 

อำเภอระแงะ นายอัสรุดดินทร์  หะยีมูซอ 
อำเภอยี่งอ นายนริศ  นิมอ 

อำเภอบาเจาะ นายอาแว  ลีแมง 
อำเภอรือเสาะ นายมะยีดิง  จารง 

อำเภอศรีสาคร นายเอกราช  สมศักดิ์ 

อำเภอแว้ง นายอานูวา มามะ 
อำเภอจะแนะ นายอับดุลรอเปอ สะอุดี 

อำเภอสุไหงปาดี นายสัมพันธ์ เข็มทอง 

อำเภอสุไหงโกลก นายหมัดยะมี บิลแหละ 
อำเภอสุคิรนิ นายวิเชียร สุวรรณศร ี

อำเภอเจาะไอร้อง นายสมศักดิ์  ศรีอดุลย์พันธ์ 

อำเภอตากใบ นายมานบ เสาร์เพชร 
  นายพัชชระ เจริญศรี หน่วยอำเภอสุคิริน ให้นายสมพงค์  สุวรรณโณ แทน 
  นายชยพล เพชรแก้ว หน่วยตากใบ ให้นายอดิศักดิ์ ชำนาญคง แทน 
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  มติทีป่ระชุม อนุมัติ 
 
 5.15 เรื่องสมาชิกขอกู้เงินจากสหกรณ์ 
   ด้วยสมาชิกบำนาญหน่วยจังหวัด มีทุนเรือนหุ้น 443,600.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 
1,619,200.00 บาท  
  มีหนี้ เงินกู้ เพ่ื อ เหตุฉุ ก เฉิน  50,000.00 บาท เงินกู้ พิ เศษวิกฤติ โควิด  8,000.00 บาท                      
และหนี้เงินกูพิ้เศษเพ่ือการดำรงชีพ 18,000.00 บาท 
  ขอกู้เงินสามัญทั่วไป 1,777,000.00 บาท และชำระหนี้เงินกู้ประเภทอ่ืนทั้งหมดในสหกรณ์ฯ 
ดังนี้ 

เงินกูส้ามัญทั่วไป 1,619,200.00 บาท 
มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉนิ 50,000.00 บาท 
เงินกู้พิเศษวิกฤติโควิด 8,000.00 บาท 

รวมรับ 99,800.00 บาท 

  ประธาน สมาชิกรายนี้ปกติจะกู้ได้เท่าจำนวนเดิม 1,720,000 บาท แต่สมาชิกขอเพ่ิม
วงเงินกู้เป็น 1,770,000 บาท เพ่ือนำมาชำระหนี้เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน จำนวน 50,000 บาท 
  นายไสว ชินพงษ์ กรณีของสมาชิกรายนี้ หากประสงค์อนุมัติให้เงินกู้แก่สมาชิกในครั้งนี้ 
จะต้องกำกบัไว้ว่าระงับการให้เงินกู้แก่สมาชิกทุกประเภท 
  นายบณัฑิต สติรักษ์ จะต้องกำชับว่าทุกประเภท เผื่อสมาชิกมาติดต่อขอกู้ประเภทอ่ืนอีก 
  มติที่ประชุม อนุมัติให้เงินกู้แก่สมาชิก จำนวน 1,777,000.00 บาท และการให้เงินกู้ทุก
ประเภทของสมาชิกจะต้องทำเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทุกครั้ง 
 
 5.16 เรื่องสมาชิกขออนุมัติเงินปนัผล 
  ด้วยสมาชิกบำบาญหน่วยอำเภอเมือง คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 ครั้งที่ 5/2561 
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 มีมติให้นำเงินปันผลและเฉลี่ยคืนชำระหนี้ และเมื่อหนี้เท่ากับทุนเรือนหุ้นให้
ออกจากการเปน็สมาชิก 
  สมาชิกได้ทำหนังสือขอรับเงินปันผลประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีความจำเป็นใช้จ่ายในครอบครัว 
  ประธาน มติที่ประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 58 ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561  
และได้มีผลบังคับใช้ไปแล้ว ปัจจุบันสมาชิกยังส่งเงินค่าหุ้น และชำระหนี้แก่สหกรณ์เป็นปกติ ให้ฝ่ายจัดการ
ตรวจสอบยอดหนี้คงเหลือ และทุนเรือนหุ้น 



 

 31 

  ผู้จัดการ สมาชิกรายนี้ มีทุน เรือนหุ้ น  518 ,500.00 บาท มีหนี้ สามัญทั่ วไปคงเหลือ 
930,979.70 บาท ปันผลปี 2564 ถ้าอนุมัติตามยอดที่จัดสรร จะได้รับ 30,525.00 บาท เฉลี่ยคืน 
6,230.00 บาท 
  ประธาน เนื่องจากสมาชิกทำหนังสือร้องขอ จึงเสนอว่าอาจจะให้ความช่วยเหลือสมาชิกโดย
การอนุมัติให้เงินปันผลครึ่งหนึ่งแก่สมาชิก 
  นายพงษ์เทพ ไหมใจดี ยอดปันผลส่วนที่เหลือ และเงินเฉลี่ยคืนให้นำมาชำระหนี้ทั้งหมด 
  มติที่ประชุม อนุมัติให้เงินปันผล ประจำปี 2564 ให้แก่สมาชิก จำนวน 15,000.00 บาท และ
นำเงินปันผลส่วนที่เหลือและเงินเฉลี่ยคืนชำระหนี้สหกรณ์ 
 
วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี 

 
เลิกประชุมเวลา 11.55 น. 
 
 
     ลงชื่อ    สมยศ เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ 
      (นายสมยศ เสาวคนธ์) 
 
     ลงชื่อ    จิรเดช กลิ่นขจร กรรมการและเลขานุการ 
      (นายจิรเดช กลิ่นขจร) 
  


