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สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ชุดที่ 61 

ครั้งที่ 8/2564 
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

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

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1.นายสมยศ เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ สมยศ เสาวคนธ์ 

2.นายบัณฑิต สาและ รองประธานกรรมการ ที่ 1 บัณฑิต สาและ 

3.นายบัณฑิต สติรักษ์ รองประธานกรรมการ ที่ 2 บัณฑิต สติรักษ์ 

4.นายมะนาเซร์ แมแล กรรมการและเหรัญญิก มะนาเซร์ แมแล 

5.นายไสว ชินพงษ์ กรรมการ ไสว ชินพงษ์ 

6.นายเกตุ เสาร์เพชร กรรมการ เกตุ เสาร์เพชร 

7.นายถวิล ดาแก้ว กรรมการ ถวิล ดาแก้ว 

8.นายผดุงศักดิ์ ศูนย์คล้าย กรรมการ ผดุงศักดิ์ ศูนย์คล้าย 

9.นายจรัญ เหล็มเจริญ กรรมการ จรัญ เหล็มเจริญ 

10.นายชยพล เพชรแก้ว กรรมการ ชยพล เพชรแก้ว 

11.นายอุสมาน สะมะแอ กรรมการ อุสมาน สะมะแอ 

12.นายรอมือลี หะมะ กรรมการ รอมือลี หะมะ 

13.นายสะมะแอน วรรณาการ กรรมการ สะมะแอน วรรณาการ 

14.นายพัชชระ เจริญศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พัชชระ เจริญศรี 

15.นายจิรเดช กลิ่นขจร กรรมการและเลขานุการ จิรเดช กลิ่นขจร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 13 คน 

ชื่อ-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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ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

4.นางศิวัชญา ปลาลารัตน์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา
รกัษาการแทนผู้อำนวยการสำนัก
การศึกษาเทศบาลเมืองสุไหงโกลก 

ศิวัชญา ปลาลารัตน์ 

5.นายธานินทร์ คงนวล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ธานินทร์ คงนวล 

6.นายสุธี บุญญะถิติ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานราธิวาส 

สุธี บุญญะถิติ 

7.รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาส         
ราชนครินทร์ 

รสสุคนธ์ แสงมณี 

8.นางพรทิพย์ วุตติหาสะ  ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 

พรทิพย์ วุตติหาสะ  

9.นายกิตติกร ศิรินิกร รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

กิตติกร ศิรินิกร 

10.นายจรินทร์ พรหมดำ ผู้ตรวจสอบกิจการ จรินทร์ พรหมดำ 

11.นายจิระพงศ์ ชูชื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ จิระพงศ์ ชูชื่น 

12.น.ส.รอฮานิง มะแซสะอิ ผู้ตรวจสอบกิจการ รอฮานิง มะแซสะอิ 

13.นายสมรัฐ แก้วสังข์ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมรัฐ แก้วสังข์ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเข้าประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับแล้ว นายสมยศ เสาวคนธ์ 
ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1.ที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวน 6 คน ดังนี้ 

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

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

    มัธยมศึกษานราธิวาส 
6. รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

2.ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน ดังนี้ 
1. นางอารีย์ เพ็ชรพรหม  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
2. นายจรินทร์ พรหมดำ  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
3. นายสมรัฐ แก้วสังข์  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
4. นางสาวรอฮานิง มะแซสะอิ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
5. นายจิระพงศ์ ชูชื่น  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
6. นางพรทพิย์ วุตติหาสะ  ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงาน 

    ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
7. นายกิตติกร ศิรินิกร  รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา 

    ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ประธานมอบให้เลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 61 ครั้ง
ที่ 7 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 61 ครั้งที่ 7 เมื่อ
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 

 
วาระท่ี 3  เรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่แล้ว 
  ในเดือนมิถุนายน 2564 ไม่มีเรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 ครั้งที่ 7 เมื่อ
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 
 
วาระที่ 4   เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
 4.1 เรื่องการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 การประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 
2554 มอบอำนาจให้ผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการแทนในเรื่องการพิจารณาอนุมัติให้สมาชิกโอนไปต่างจังหวัด 
ในเดือนกรกฎาคม 2564 มีสมาชิกทำเรื่องขอโอนย้ายไปต่างจังหวัด จำนวน 3 ราย  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.2 เรื่องแจ้งผลการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
 ในเดือนกรกฎาคม 2564 มีสหกรณ์อ่ืนรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด และได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 ราย   
  มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
 
 4.3 เรื่องแถลงรายการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
 ต้ังแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก 
จำนวน 255 ราย เป็นเงิน 49,521,500.00 บาท  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.4 เรื่องติดตามรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 

  ไม่มี 
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 4.5 เรื่องรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 ประธานในที่ประชุมได้มอบใหผู้้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
 นางสาวรอฮานิง มะแซสะอิ การตรวจสอบทางด้านการเงินและการบัญชีเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง 
 
 4.6 เรื่องสมาชิกย้ายหน่วย 

 ในเดือนกรกฎาคม 2564 มีสมาชิกย้ายหน่วย จำนวน 9 ราย  
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 4.7 เรื่องรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. 
  ในเดือนกรกฎาคม 2564 ไมม่ีรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ดังนี้ 
  แบบ ปปง. 1-01 การทำธุรกรรมเงินสดเกิน 2 ล้านบาท 
  ไม่มี 
  แบบ ปปง. 1-02 การทำธุรกรรมทีเ่กี่ยวกับทรัพย์สินราคาประเมินเกิน 5 ล้านบาท 
  ไม่มี 
  แบบ ปปง. 1-03 การทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
  ไม่มี 
  มติที่ประชุม รบัทราบ 
 
 4.8 เรื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แจ้งให้ทราบ 
 
  ไม่มี 
 
 4.9 เรื่องทีป่รึกษาสหกรณ์เสนอแนะ 
 

  ไม่มี 
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4.10 เรื่องสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 
  ในเดือนกรกฎาคม 2564 ประธานกรรมการอนุมัติให้สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ จำนวน 
14 ราย จำแนกตามสาเหตุในการลาออกได้ดังนี้ 
  ต้องการรับเงินเดือนเต็ม  จำนวน 6 คน 
  เหตุผลทางการเงิน   จำนวน 2 คน 
  โอนย้ายราชการ    จำนวน 3 คน 
  มีความจำเป็นต้องใช้เงิน   จำนวน 1 คน 
  ชำระหนี้     จำนวน 1 คน 
  ย้ายต่างจังหวัด    จำนวน 1 คน 
  มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

4.11 เรื่องประมาณการรับจ่ายเงินสหกรณ์ในวันสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 
  ในว ันที ่ 31 กรกฎาคม 2564 ประมาณการว ่าจะม ีการร ับ  – จ ่ายเง ิน  จำนวน                          
125,746,581.97 บาท  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.12เรื่องสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 
มอบอำนาจให้ผู้จัดการดำเนินการแทนในเรื่องพิจารณาให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญในเดือน
กรกฎาคม 2564 มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ จำนวน 71 ราย  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.13 เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกเข้าโครงการประกันชีวิตกลุ่ม 
  ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด มีโครงการให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ประกันชีวิต
กลุ่ม กับบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต และทางสหกรณ์ได้จัดทำประกันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรมธรรม์มีผล
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 ถึง 28 เมษายน 2565 
  บัดนี้ ได้ตรวจสอบหลักฐานปรากฏว่า มีสมาชิกเข้าโครงการประกันชีวิตกลุ่ม จำนวน               
6,320 คน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
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4.14 เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงินงวดชำระหนี้       
  ในเดือนกรกฎาคม 2564 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชำระหนี้ จำนวน 6 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บ
เงนิงวดรายเดือนใหม่ตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
  มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

4.15เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือน       
  ในเดือนกรกฎาคม 2564 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 4 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บ
เงนิงวดรายเดือนใหม่ตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
  มติที่ประชุม รบัทราบ 

 
4.16  เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกประจำเดือนมิถุนายน 2564 

  ในเดือนมิถุนายน 2564 มีสมาชิกยืน่กู้สามัญ จำนวน 232 ราย เป็นเงิน 376,020,000.00 
บาท ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 เงินจัดสรร 

เงินจัดสรร 
จำนวน 
ผู้ขอกู้ 

จำนวนเงิน 
ขอกู้ 

หนี้ค้าง ซื้อหุ้นเพิ่ม 
ประกัน
สินเชื่อ 

จ่ายจริง 

81,400,000 232 376,020,000.00 288,130,699.53 7,322,350.00 133,993.15 80,432,957.32 

  คณะกรรมการเงินกู้ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 อนุมัติให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ จำนวน 
232 ราย เป็นเงิน 376,020,000.00 บาท 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
4.17 เรื่องสมาชิกขอกู้เงินเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น 
 ในเดือนมิถุนายน 2564 มีสมาชิกขอกู้เงินสามัญทั่วไป เพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน               

จำนวน 3 ราย  
 มติที่ประชมุ รบัทราบ 
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4.18 เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
 ในระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 มีสมาชิกกู้เงินสามัญเพ่ือ
การศึกษา จำนวน 19 ราย  เป็นเงินจำนวน 1,570,000.00บาท 
 ในระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 มีสมาชิกกู้เงินพิเศษเพ่ือการ
อเนกประสงค ์จำนวน 1 ราย  เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท 

มติที่ประชุม รบัทราบ 
 

 4.19 เรื่องสมาชิกผ่านการทดสอบออนไลน์ 
 ในเดือนมิถุนายน 2564 มีสมาชิกเข้าใหม่ทำแบบทดสอบออนไลน์ 21 คน และผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบ 21 คน 
 มติที่ประชุม รบัทราบ 
 
 4.20 เรื่องติดตามผลการดำเนินการ ครั้งที่ 1 
 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ได้กำหนดแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 เพ่ือ
เป็นแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณ์ในปี 2564 นั้น คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ได้
ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์จากเป้าหมายการดำเนินงาน โดยได้ประเมินตามตัวชี้วัด
แต่ละกิจกรรมในโครงการ  
 ประธาน สวัสดิการที่เกี่ยวกับสมาชิกเสียชีวิตในปีนี้ ค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายที่สูง และอาจจะส่งผล
ต่อกำไรในปีนี้ 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
 4.21 เรื่องแจ้งผลการตรวจรับพัสดุ 
  ด้วยร้านเน็ทเวย์ โดยนายสมศักดิ์ พุฒิยืน ได้ส่งมอบครุภัณฑ์เครื่องกดบัตรคิว จำนวน 1 
รายการ ตามสัญญาซื้อขาย ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ต่อคณะกรรมการตรวจรับ เมื่อวันที่ 18 
มิถุนายน 2564 นั้น 
  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับและถือว่าถูกต้อง จำนวน 1 รายการ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  มติที่ประชุม รบัทราบ 
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 4.22 เรื่องรายการจ่ายเงินงบประมาณในรอบ 6 เดือน 
  รายการจ่ายเงินงบประมาณของสหกรณ์ตั้งแต่เดือนมกราคม  – มิถุนายน 2564 ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

ที่ หมวดรายจ่าย 
ปี 2564 งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ จ่าย คงเหลือ 

1  รวมงบบุคลากร 5,786,520.00 2,892,800.00 2,893,720.00   

 2 รวมงบดำเนนิงาน 19,238,120.00 8,650,789.49 10,587,330.51   

 3 รวมงบลงทนุ 447,600.00 364,075.00 83,525.00   

  รวมทั้งสิ้น 25,472,240.00 11,907,664.49 13,564,575.51   

  นายพงษ์เทพ ไหมใจดี ในส่วนของโครงการสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตนั้น จะแบ่งส่วนของ
งบประมาณ จากงบดำเนินงาน และทุนสงเคราะห ์
  มติทีป่ระชุม รบัทราบ 
 
 4.23 เรื่องฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสหกรณ์ไตรมาสที่ 2 
  ผู้จัดการรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพ่ือที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี้ 

ฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
ไตรมาสที่ 2 ( 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564 ) 

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

สินทรัพย์ 5,932,322,116.89 5,922,124,112.43 - 10,198,004.46 - 0.17 

หนี้สิน 2,517,275,498.84 2,512,366,536.92 - 4,908,961.92 - 0.20 
ทุน 3,180,083,277.99 3,294,804,007.46 114,720,729.47 + 3.61 

ผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
ไตรมาสที่ 2 เปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2564 

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

รายได้    171,693,313.34  170,880,025.32 - 813,288.02 - 0.47 
รายจ่าย      66,150,148.07  55,926,457.27 - 10,223,690.80 - 15.46 

กำไร    105,543,165.27  114,953,568.05 9,410,402.78 + 8.92 
 

หมายเหตุ  ในส่วนของทุนไม่ได้นำกำไรเข้าไปรวม 
  มติที่ประชุม รบัทราบ 
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 4.24 เรื่องกำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งต่อไปนี้ 
  กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ในวันศุกร์ที่ 20 
สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี 5  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 
5.1 เรื่องรายงานกิจการสหกรณ์ 

  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 สหกรณ์มีสินทรัพย์ 5,922,124,112.43 บาท มีหนี้สิน 
2,512,366,536.92 บาท มีทุน 3,294,804,007.46 บาท มีรายได้ 170,880,025.32 บาท ค่าใช้จ่าย 
55,926,457.27 บาท  
  มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานกิจการสหกรณ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 
ตามท่ีเสนอ 
 

5.2   เรื่องแถลงรายการรับ – จ่ายเงินในรอบเดือน 
  รายการรับ-จ่ายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที ่  1-30 มิถุนายน 2564 เป็น
เงิน 59,444,610.84 บาท 
  มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองการรับ-จ่ายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่               
1-30 มิถุนายน 2564 
 
  5.3  เรื่องสมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  
 ในเดือนกรกฎาคม 2564 มีสมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 14 ราย 
 มติที่ประชุม อนุมัติให้สมาชิกลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 14 ราย ทั้งนี้ ให้
เปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือนใหมต่ั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป    
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5.4 เรื่องสมาชิกขอลดการส่งเงินงวดชำระหนี้ 

 ในเดือนกรกฎาคม 2564 มีสมาชิกขอลดการส่งเงินงวดชำระหนี้ จำนวน 1 ราย 
 มติที่ประชุม อนุมัติให้สมาชิกลดการส่งเงินค่างวดชำระหนี้รายเดือน จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ 
ให้เปลี่ยนแปลงเงินค่างวดชำระหนี้รายเดือนใหมต่ั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป  
 

5.5 เรื่องสมาชิกของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 
 ในเดือนกรกฎาคม 2564 มีสมาชิกของดส่งเงินคา่หุ้นรายเดือน จำนวน  1 ราย  
 1.  สมาชิกสังกัดอำเภอสุไหงโกลก มีความประสงค์ของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือน

สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 
     มติที่ประชุม อนุมัติ 

 
5.6 เรื่องการรับสมาชิกสามัญเข้าใหม่ 

   ในเดือนกรกฎาคม 2564 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 18 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหกรณต์รวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ 
   มติที่ประชุม อนุมัติรบัเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ จำนวน 18 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่า
หุ้นรายเดือนตั้งแตเ่ดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
 

5.7 เรื่องการรับสมาชิกโอนมาจากสหกรณ์อื่น 
   ในเดือนกรกฎาคม 2564 มีผู้โอนเข้ามาเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 6 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ 
   มติที่ประชุม อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ จำนวน 6 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่าหุ้นราย
เดือนต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
 

5.8 เรื่องการรับสมาชิกสมทบเข้าใหม่ 
   ในเดือนกรกฎาคม 2564 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ จำนวน 1 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ดังรายละเอียด
แนบทา้ยนี้ 
   มติที่ประชุม อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่าหุ้น
รายเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564  เป็นต้นไป 
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5.9 เรื่องพิจารณาจ่ายเงนิของสมาชิกถึงแก่กรรม 
  ในเดือนกรกฎาคม 2564 มีผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมขอรับเงินที่สมาชิกมีอยู่
ในสหกรณ์ จำนวน 2 ราย  
  มติทีป่ระชุม อนุมัติ 

 
5.10 เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 

 

ผู้จัดการแจ้งยอดจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือน ดังนี ้   
 สมาชิกยอดยกมา    7,391 คน 

 สมาชิกเข้าใหม่  (สมาชิกปกติ)  18 คน 

 สมาชิกเข้าใหม่ (โอนมาจากต่างจังหวัด) 6 คน 

 สมาชิกเข้าใหม่ (สมาชิกสมทบ)  1 คน 

 สมาชิกลาออก    14 คน 

 สมาชิกโอนไปต่างจังหวัด   3 คน 

 ให้ออก      คน 

 สมาชิกถึงแก่กรรม    คน 

      7,399 คน 

  มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 

5.11 เรื่องผลการคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว 
  ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง
พนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 นั้น 
  คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงาน
สหกรณอ์อมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าทีธุ่รการ จำนวน 1 อัตรา 

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล คะแนน (  100  คะแนน) 

1 นายอุรคินทร์  ทองใส 90.67 

  มติที่ประชุม อนุมัติ 
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 5.12 เรื่องพิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษช่วยเหลือสมาชิกสู้วิกฤติโควิด-
19 พ.ศ.2564 
 เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 ครั้งที่  7/2564 เมื่อวันที่ 21 
มิถุนายน 2564 ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำเสนอแนวทางในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้เสนอร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษช่วยเหลือสมาชิกสู้วิกฤติ     
โควิด-19 พ.ศ.2564 ดังนี้ 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ถือใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษช่วยเหลือสมาชิกสู้วิกฤติโควิด-19 พ.ศ.2564 ตามที่เสนอ และมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
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 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ข้อ 80(5) และ                  

ข้อ 110(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  61 ครั้งที่  8/2564 เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม               

พ.ศ. 2564 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษช่วยเหลือสมาชิกสู้วิกฤติโควิด-19 พ.ศ. 2564 ไว้

ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้
พิเศษช่วยเหลือสมาชิกสู้วิกฤติโควิด-19 พ.ศ. 2564” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที ่........................................ เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
  “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
  “คณะกรรมการดำเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จำกัด 
  “กรรมการดำเนินการ” หมายความว่า กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด  
  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จำกัด 
  “ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

   “เงินได้รายเดือน” หมายความว่า เงินเดือน หรือเงินค่าจ้างประจำ หรือเงินบำนาญ หรือเงิน

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

ก่อนชำระหนี้สหกรณ์ ได้แก่ ภาษีอากร การหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม เงิน

สงเคราะห์รายศพ ชพค./ชพส. รายเดือน เงินกู้โครงการกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา บำเหน็จค้ำประกัน และ

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
 

(ร่าง)ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์ครูนราธิวาส จ ากัด        
ว่าด ้วยการให้เงินกู ้พิ เศษช่วยเหลือสมาชิกสู ้วิกฤติ           

โควดิ-19 พ.ศ. 2564 
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หมวด 1 
ข้อกำหนดทั่วไป 

 

 ข้อ 4. การให้เงินกู้แก่สมาชิกตามระเบียบนี้เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่ได้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) อย่างต่อเนื่อง และเป็นการจำเป็น

หรือตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร 
 ข้อ 5.  การให้เงินกู้พิเศษช่วยเหลือสมาชิกสู้วิกฤติโควิด-19 แก่สมาชิกรายหนึ่งๆ นั้น ให้กู้ได้เพียง
ครั้งเดียว 
 ข้อ 6. การให้เงินกู้พิเศษช่วยเหลือสมาชิกสู้วิกฤติโควิด-19 เป็นเงินกู้เฉพาะกิจที่สหกรณ์เปิด
ให้บริการแก่สมาชิก ต้ังแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564  
 

หมวด 2 
เงินกู้พิเศษช่วยเหลือสมาชิกสู้วิกฤติโควิด-19 

การให้เงินกู้ สิทธิการกู้ และวงเงินกู้ 
 

 ข้อ 7.  การให้เงินกู้พิเศษช่วยเหลือสมาชิกสู้วิกฤติโควิด-19 คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบ

อำนาจให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการ หรือผู้จัดการ ตามท่ีเห็นสมควรเป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้
แทนคณะกรรมการดำเนินการก็ได้ และให้ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวนั้น แถลงรายการเงินกู้พิเศษช่วยเหลือ
สมาชิกสู้วิกฤติโควิด-19 เพ่ือให้คณะกรรมการดำเนินการทราบทุกเดือน 
 ข้อ 8. ผู้ขอกู้ต้องแนบสำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน (E-money) หรือสลิปเงินเดือนหรือ

ทะเบียนจ่ายตรงรับรองสำเนาด้วยตนเองมาพร้อมกับคำขอกู้เพ่ือประกอบการวินิจฉัยให้เงินกู้ 
 ข้อ 9. เงินกูพิ้เศษช่วยเหลือสมาชิกสู้วิกฤติโควิด-19 ที่ให้แก่สมาชิก ผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้กู้ได้ตาม
ความสามารถในการชำระหนี้ และต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกินสองหมื่นบาท หรือไม่เกินเงินค่าหุ้นของ
สมาชิกที่มีอยู่ในวันยื่นคำขอกู้สุดแต่จำนวนไหนน้อยกว่า 
 

หลักประกันสำหรับเงินกู้ 
 

 ข้อ 10. หลักประกันสำหรับเงินกู้พิเศษช่วยเหลือสมาชิกสู้วิกฤติโควิด-19 นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้
ได้ทำไว้ต่อสหกรณ์แล้วก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอ่ืนอีก 
 
 
 
 
 



 

 
 

16 

เงินงวดชำระหนี้ 
 

 ข้อ 11. การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้พิเศษช่วยเหลือสมาชิกสู้วิกฤติโควิด-19 ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อ
สหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย และการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ทุก
ประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ เงินค่าหุ้นรายเดือน เงินฝากรายเดือน และรายจ่ายอ่ืนตามที่คณะกรรมการ
ดำเนินการกำหนดของสมาชิกรวมกันจะต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น 
  ให้ถือว่าเงินงวดชำระหนี้แต่ละงวดถึงกำหนดส่งภายในวันจ่ายเงินเดือนของเดือนนั้นๆ 
 ข้อ 12. ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้พิเศษช่วยเหลือสมาชิกสู้วิกฤติโควิด-19 โดยส่งต้นเงินกู้รวมกับดอกเบี้ย
เป็นงวดรายเดือน เท่ากัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนไม่เกินสามสิบงวด 
  การส่งงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้ในวรรคก่อนตั้งแต่งวดที่ 1 ถึงงวดที่  6 คณะกรรมการ
ดำเนินการผ่อนเวลาการชำระต้นเงินต่อสหกรณ์ เมื่อครบกำหนดการผ่อนเวลานี้แล้วให้ผู้กู้ส่งชำระหนี้ให้
เป็นตามระเบียบกำหนดจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 

ดอกเบี้ยเงินกู้ 
 

 ข้อ 13. ให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้ตามระเบียบนี้ในอัตราร้อยละ 5.15 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ไม่มีเฉลี่ย
คืน 
 ข้อ 14. ดอกเบี้ยเงินกู้นั้นให้คิดเป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินคงเหลือ โดยถือตามปีปฏิทิน 
  ในกรณีที่สมาชิกมาขอชำระหนี้ก่อนกำหนด หรือชำระหนี้ทั้งหมดสหกรณ์จะคำนวณ
ดอกเบีย้จากเงินต้นคงเหลือจนถึงวันก่อนวันชำระหนี้เงินกู้นั้น 
 

การเรียกคืนเงินกู้ 
 

 ข้อ 15. ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้พิเศษช่วยเหลือสมาชิกสู้วิกฤติโควิด-19 เป็นอันถึง
กำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคำนึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการ
ดำเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 
  (1)  เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ 
  (2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการว่า ผู้กู้นำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์แห่งการกู้
นั้น   
  (3) เมื่อค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกัน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 
 ข้อ 16. ผู้กู้ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจำตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชำระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์
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ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนแล้วจึงขอออก หรือย้ายจากราชการ หรืองานประจำนั้นได้ เว้นแต่สมาชิกที่ออกจาก
ราชการโดยไม่มีความผิด และได้รับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และมิได้
ลาออกจากสหกรณ ์
 ข้อ 17. ให้ประธานกรรมการดำเนินการ รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
   ประกาศ ณ วันที่ .................................................... 
 
 
 
               (นายสมยศ  เสาวคนธ์)    
                 ประธานกรรมการ 
               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
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 5.13 เรื่องแจ้งวิธีการดำเนินการประชุมผ่านระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
  ผู้จัดการเสนอให้จัดการประชุมคณะกรรมการทุกคณะผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom 
Meeting) เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ 2564 (ฉบับที่ 28) ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ
การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จนกว่าสถานการณ์
จะคลี่คลาย 
 นายบัณฑิต สาและ เสนอแนะเรื่องการดำเนินการประชุมผ่านระบบ zoom  ในครั้งนี้ที่มีการ
ดำเนินการผ่านซูม และแยกห้องประชุมนั้น จะทำให้การสื่อสารอาจจะติดขัดไปบ้าง ทั้งนี้ หากสามารถ
ดำเนินการประชุมตามปกติได้ อยากให้ดำเนินการตามปกติ เพ่ือการสื่อสารที่ชัดเจนขึ้น 
 ผู้จัดการ เพ่ือเป็นการซักซ้อมการดำเนินการประชุม การลงมติ การแสดงความคิดเห็น และ
เพ่ือตรวจสอบข้อบกพร่องของการดำเนินการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ประธาน ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์นั้น จะต้องได้รับค่าเดินทางหรือไม่ โดยตามปกติ
แล้วนั้น จะไม่จ่ายค่าเดินทางในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ผู้จัดการ ค่าเดินทางจะได้รับตามจริง 
 มติที่ประชุม อนุมัติให้จัดการประชุมคณะกรรมการทุกคณะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จนกว่า
สถานการณ์จะคลี่คลาย และจ่ายค่าพาหนะในการเดินทางให้ตามจริง  
 
วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 
 
     ลงชื่อ   สมยศ เสาวคนธ์  ประธานกรรมการ 
      (นายสมยศ เสาวคนธ์) 
 
     ลงชื่อ    จิรเดช กลิ่นขจร กรรมการและเลขานุการ 
      (นายจิรเดช กลิ่นขจร) 

สำเนาถูกต้อง 

 
(นางอารีย์ เพ็ชรพรหม) 

ผู้จัดการ 


