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สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ชุดที่ 61 

ครั้งที่ 10/2564 
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 

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.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 14 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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ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

4.นายธานินทร์ คงนวล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ธานินทร์ คงนวล 

5.นายสุธี บุญญะถิติ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานราธิวาส 

สุธี บุญญะถิติ 

6.รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาส         
ราชนครนิทร์ 

รสสุคนธ์ แสงมณี 

7.ดร.ชาร์รฟีท์ สือนิ  ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ 

8.นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

นิตย์ พรหมประสิทธิ์ 

9.นางนฤมล ดำน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงาน
ส่ ง เส ริ ม ก า รศึ ก ษ าน อ ก ระบ บ แ ล ะ
การศึกษาตามอัธยาศยั 

นฤมล ดำน้อย 

10.นายสุชาติ สุพงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สุชาติ สุพงษ์ 

11.นายจรินทร์ พรหมดำ ผู้ตรวจสอบกิจการ จรินทร์ พรหมดำ 

12.นายจิระพงศ์ ชูชื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ จิระพงศ์ ชูชื่น 

13.น.ส.รอฮานิง มะแซสะอิ ผู้ตรวจสอบกิจการ รอฮานิง มะแซสะอิ 

14.นายสมรัฐ แก้วสังข์ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมรัฐ แก้วสังข์ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเข้าประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับแล้ว นายสมยศ เสาวคนธ์ 
ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบีย บ
วาระดังตอ่ไปนี้ 
 
วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1.ที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน ดังนี้ 

1. นายเกรียงไกร ศักระพันธุ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
2. นายพงษ์เทพ ไหมใจดี  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
3. รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี  อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
4. นายธานินทร์ คงนวล  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
5. นายสุธี บุญญะถติิ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

    นราธิวาส 
6. ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ  ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
7. นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

    ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  
2.ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน ดังนี้ 

1. นางอารีย์ เพ็ชรพรหม  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
2. นายจิระพงศ์ ชูชื่น  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
3. นายจรินทร์ พรหมดำ  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
4. นายสมรัฐ แก้วสังข์  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
5. นางสาวรอฮานิง มะแซสะอิ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
6. นางนฤมล ดำน้อย  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานส่งเสริม 

    การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
7. นายสุชาติ สุพงษ ์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สหกรณ์จังหวัด 

    นราธิวาส 
3. เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ได้เป็นผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วมอบรม เรื่อง “การบริหาร

สหกรณ์ภายใต้ภาวะวิกฤตโควิด 19 กับการจัดระบบสวัสดิการ : ทางรอดของสหกรณ์”  บรรยายพิเศษโดย 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ปรเมศวร์  อินทรชุมนุมประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ในวัน
เสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมอีโค่อินน์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
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4.บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ส่ งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้ น                  
ประจำปี 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,068 ราย จำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 107,306,270 หุ้น รายได้ปี 2563 ทั้งสิ้น 542.27 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายปี 2563 
จำนวนทั้งสิ้น 547.63 ล้านบาท ฉะนั้นในป ี2563 บริษัทขาดทุน 5.36 ล้านบาท (ก่อนภาษ)ี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ประธานมอบให้เลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 61 ครั้ง
ที่ 9 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 
 มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  ชุดที่ 61                  
ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 

 
วาระท่ี 3  เรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่แล้ว 
  ในเดือนกันยายน 2564 ไม่มีเรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 ครั้งที่ 9 เมื่อ
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 
 
วาระที่ 4   เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
 4.1 เรื่องแจ้งผลการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
 ในเดือนกันยายน 2564 มีสหกรณ์อ่ืนรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
และได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน 7 ราย   

มติทีป่ระชุม รับทราบ 

 4.2 เรื่องแถลงรายการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
 ต้ังแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564 ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก          
จำนวน 151 ราย เป็นเงิน 27,046,000.00 บาท  
  มติที่ประชุม รบัทราบ 
 
 4.3 เรื่องแถลงรายการให้เงินกู้พิเศษช่วยเหลือสมาชิกสู้วิกฤติโควิด-19 พ.ศ. 2564 
  ต้ังแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564 ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้พิเศษช่วยเหลือสมาชิกสู้
วกิฤติโควิด-19 พ.ศ. 2564 จำนวน 251 ราย เป็นเงิน 4,798,300.00 บาท  
  มติที่ประชุม รบัทราบ 
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 4.4 เรื่องติดตามรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
  ไม่มี 
 
 4.5 เรื่องรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 ประธานในที่ประชุมได้มอบใหผู้้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
 นางสาวรอฮานิง มะแซสะอิ การดำเนินการทางด้านการเงินการบัญชี ถูกต้อง เรียบร้อย 
 นายจรินทร์ พรหมดำ ในเดือนนี้สหกรณ์ฯ มีประกาศหยุดทำการเพ่ือทำความสะอาด เพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากร และสมาชิกที่มาใช้บริการกับสหกรณ์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และก่อนหน้านี้สหกรณ์ได้ดำเนินการแก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้ให้แก่
สมาชิก ทำให้สมาชิกที่ติดปัญหารายจ่ายเกิน 70% ของเงินได้รายเดือนนั้น สามารถกลับมาดำเนินการกู้กับ
สหกรณ์ได้แล้ว ทั้งนี้ เรียนให้ที่ประชุมทราบ การทำงานของคณะผู้ตรวจสอบกิจการนั้น มีการดำเนินการ
กันเป็นทีม แม้ในบันทึกการประชุมในแต่ละเดือนจะมีเพียงผู้ตรวจสองท่านที่ได้กล่าวรายงาน 

                             
 4.6 เรื่องสมาชิกย้ายหน่วย 

 ในเดือนกันยายน 2564 มีสมาชิกย้ายหน่วย จำนวน 3 ราย 
 มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

 4.7 เรื่องรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. 
  ในเดือนกันยายน 2564 ไมม่ีรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ดังนี้ 
  แบบ ปปง. 1-01 การทำธุรกรรมเงินสดเกนิ 2 ล้านบาท 
  ไม่มี 
  แบบ ปปง. 1-02 การทำธุรกรรมที่เก่ียวกบัทรัพย์สินราคาประเมินเกิน 5 ล้านบาท 
  ไม่มี 
  แบบ ปปง. 1-03 การทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
  ไม่มี 
  มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
 4.8 เรื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แจ้งให้ทราบ 
  นายสุชาติ สุพงษ ์แจ้งทีป่ระชุมทราบ ดังนี้ 
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  1.ประกาศนายทะเบียน เรื่อง ยกเลิกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ พ.ศ.2564 
(ฉบับที่2) โดยให้สหกรณ์ฯ ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และข้อบังคับแตล่ะแห่งต่อไป 
  2.ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 20 
สิงหาคม 2564  มีมติให้สหกรณ์ฯ ถือใช้ระเบียบฯ ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียน
ของสมาชิก พ.ศ. 2564 นั้น นายทะเบียนสหกรณไ์ดร้ับทราบระเบยีบฯ ดังกล่าวแล้ว 
  มติทีป่ระชุม รบัทราบ 
 
 4.9 เรื่องทีป่รึกษาสหกรณ์เสนอแนะ 
  

  ไม่มี 
 

4.10 เรื่องสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 
  ในเด ือนกันยายน 2564 ประธานกรรมการอนุม ัต ิให ้สมาชิกลาออกจากสหกรณ ์            
จำนวน 4 ราย จำแนกตามสาเหตุการลาออกได้ ดังนี้ 
  1.ย้ายต่างจังหวัด   จำนวน 2 คน 
  2.ต้องการรับเงินเดือนเต็ม จำนวน 1 คน 
  3.ชำระหนี้   จำนวน 1 คน 
  มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

4.11 เรื่องประมาณการรับจ่ายเงินสหกรณ์ในวันสิ้นเดอืนกันยายน 2564 
  ในว ันที ่ 30  ก ันยายน  2564 ประมาณ การว ่าจะม ีการร ับ  – จ ่าย เง ิน  จำนวน                          
90,569,162.69 บาท  
  มติที่ประชุม รบัทราบ 
 

4.12เรื่องสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 
มอบอำนาจให้ผู้จัดการดำเนินการแทนในเรื่องพิจารณาให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญใน             
เดือนกันยายน 2564 มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ จำนวน 17 ราย 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
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4.13 เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกเข้าโครงการประกันชีวิตกลุ่ม 
  ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด มีโครงการให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ประกันชีวิต
กลุ่ม กับบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต และทางสหกรณ์ได้จัดทำประกันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรมธรรม์มีผล
ต้ังแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 ถึง 28 เมษายน 2565 
  บัดนี้ ได้ตรวจสอบหลักฐานปรากฏว่า มีสมาชิกเข้าโครงการประกันชีวิตกลุ่ม จำนวน               
6,339 คน ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.14 เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงินงวดชำระหนี้       
  ในเดือนกันยายน 2564 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชำระหนี้ จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บ
เงินงวดชำระหนี้ใหม่ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.15เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือน       
  ในเดือนกันยายน 2564 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บ
เงินค่าหุ้นรายเดือนใหม่ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.16 เรื่องสมาชิกถึงแก่กรรม 
  ในเดือนกันยายน 2564 มีสมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน 3 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
1 นายนภดล  ดงมูซอ (09075) สังกัดหน่วยจังหวัด ถึงแก่กรรมเมือ่วันที่ 11 สิงหาคม  2564 

เป็นสมาชิกเมื่อวันที่  30  กันยายน  2531  ได้รับแจ้งจากกรรมการหน่วยมาติดต่อกับสหกรณ์  

 
2 นางสะอูเดาะ  เจ๊ะโซ๊ะ  (07195) สังกัดหน่วยบำนาญอำเภอเมือง ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  28  

สิงหาคม  2564 เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน  2526 ได้รับแจ้งจากกรรมการหน่วยมาติดต่อกับสหกรณ์  

 
3 นายอุสมาน  เจะโวะ  (11449) สังกัดหน่วยอำเภอสุไหงโก-ลก  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที ่ 1   

กันยายน  2564 เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2537  ได้รับแจ้งจากกรรมการหน่วยมาติดต่อกับสหกรณ์  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
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4.17เรื่องการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก 
 ในเดือนกันยายน 2564 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน 4 ราย ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

 1 นายแวโซ๊ะ  สะมาแอ (09480) สังกดัอำเภอรือเสาะ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  4  สิงหาคม  2564 

สหกรณ์ฯได้จ่ายเงินสวัสดิการแก่ทายาท 

 2 นายนภดล  ดงมูซอ (09075) สังกัดหน่วยจังหวัด ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2564 

สหกรณ์ฯได้จ่ายเงินสวัสดิการแก่ทายาท  

 3 นางสะอูเดาะ  เจ๊ะโซ๊ะ  (07195) สังกัดหนว่ยบำนาญอำเภอเมือง ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  28  

สิงหาคม  2564 สหกรณ์ฯได้จ่ายเงินสวัสดิการแก่ทายาท 

 4 นายอุสมาน  เจะโวะ  (11449) สังกดัหน่วยอำเภอสุไหงโก-ลก ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 1  

กันยายน  2564 สหกรณ์ฯได้จ่ายเงินสวัสดิการแก่ทายาท  
  มติที่ประชุม รับทราบ 

 
4.18  เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกประจำเดือนสิงหาคม 2564 

  ในเดือนสิงหาคม 2564 มีสมาชิกยื่นกู้สามัญ จำนวน 147 ราย เป็นเงิน 243,830,000.00 
บาท ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 เงินจัดสรร 

เงินจัดสรร 
จำนวน 
ผู้ขอกู้ 

จำนวนเงิน 
ขอกู้ 

หนี้ค้าง ซื้อหุ้นเพิ่ม 
ประกัน
สินเชื่อ 

จ่ายจริง 

49,000,000 147 243,830,000.00 190,536,441.65 4,507,450.00 56,963.41 48,729,144.94 

  คณะกรรมการเงินกู้ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 อนุมัติให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ จำนวน 
147 ราย เป็นเงิน 243,830,000.00 บาท 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
4.19 เรื่องสมาชิกขอกู้เงินเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น 
 ในเดือนสิงหาคม 2564 มีสมาชิกขอกู้เงินสามัญทั่วไป เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน จำนวน 

6 ราย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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4.20 เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
 ในระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2564 มีสมาชิกกู้เงินสามัญเพ่ือ
การศึกษา จำนวน 3 ราย  เป็นเงินจำนวน 300,000.00 บาท 
 ในระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2564 ไม่มีสมาชิกกู้เงินพิเศษเพ่ือการ
อเนกประสงค ์

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.21 เรื่องสมาชิกผ่านการทดสอบออนไลน์ 
 ในเดือนสิงหาคม 2564 มีสมาชิกเข้าใหม่ทำแบบทดสอบออนไลน์ 9 คน และผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบ 8 คน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.22 เรื่องกำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งต่อไปนี้ 
  กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือนตุลาคม 2564 ในวันพุธที่ 20 
ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 

วาระท่ี 5  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 
5.1 เรื่องรายงานกิจการสหกรณ์ 

  ณ วันที่  31 สิงหาคม 2564 สหกรณ์มีสินทรัพย์ 6,065,252,131.35 บาท มีหนี้สิน 
2,563,029,095.28 บาท มีทุน 3,329,412,957.46 บาท มีรายได้ 232,671,616.67 บาท ค่าใช้จ่าย 
59,861,538.06 บาท  
  มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานกิจการสหกรณ์ประจำเดือนกันยายน 2564 ตามที่
เสนอ 

5.2   เรื่องแถลงรายการรับ – จ่ายเงินในรอบเดือน 
  รายการรับ  -  จ่ าย  เงินสด   ระหว่างวันที่   1 - 31  สิ งหาคม   2564 เป็ น เงิน 
34,138,752.39 บาท 
  มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองการรับ-จ่ายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่          
1-31 สิงหาคม 2564 
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  5.3  เรื่องสมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  
 ในเดือนกันยายน 2564 มีสมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 4 ราย 
 มติที่ประชุม อนุมัติให้สมาชิกลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 4 ราย ทั้งนี้  ให้
เปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือนใหมต่ั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นตน้ไป    
 

5.4 เรื่องสมาชิกของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 
 ในเดอืนกันยายน 2564 มีสมาชิกของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน  1 ราย  

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

5.5 เรื่องการรับสมาชิกสามัญเข้าใหม่ 
   ในเดือนกันยายน 2564 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 11 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหกรณต์รวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์  
   มติที่ประชุม อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ จำนวน 11 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่า
หุ้นรายเดือนต้ังแตเ่ดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป 
 

5.6 เรื่องการรับสมาชิกโอนมาจากสหกรณ์อื่น 
   ในเดือนกันยายน 2564 มีผู้โอนเข้ามาเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 2 ราย ซึ่งจ้าหน้าที่สหกรณ์
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
   มติที่ประชุม อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่าหุ้นราย
เดือนตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป 
 
 5.7  เรื่องสมาชิกขอผ่อนผันการส่งเงนิสหกรณ์ 
  ในเดือนกันยายน 2564 มีสมาชิกขอผ่อนผันการส่งเงินสหกรณ์ จำนวน 4 ราย  
  มติที่ประชุม อนุมัต ิ
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 5.8 เรื่องพิจารณาจ่ายเงนิของสมาชิกถึงแก่กรรม 
 ในเดือนกันยายน 2564 มีผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกท่ีถึงแก่กรรมขอรับเงินที่สมาชิกมีอยู่ใน
สหกรณ์ จำนวน 4 ราย  

 1 นายเลิศ  จันทร์หอม (02612)   สังกัดหนว่ยจังหวัด ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2  กรกฎาคม  2564 

 2 นายสานนท์  อุ่นขาว  (09070)   สังกดัอำเภอสุไหงโก-ลก ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  5 กรกฎาคม  2564 

 3 นางปราณี  บุญจุน (06695)  สังกัดอำเภอสุไหงโก-ลก ถึงแก่กรรมเมือ่วันที่  19  กรกฎาคม  2564 

 4 นางสะอูเดาะ เจ๊ะโซ๊ะ (07195) สังกัดหน่วยบำนาญอำเภอเมือง ถึงแกก่รรมเม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2564  
 มติที่ประชมุ อนุมัต ิ
 

5.9 เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือนกันยายน 2564 

ผู้จัดการแจ้งยอดจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือน ดงันี ้

 สมาชิกยอดยกมา     7,390 คน 

 สมาชิกเข้าใหม่  (สมาชิกปกติ)   11 คน 

 สมาชิกเข้าใหม่ (โอนมาจากต่างจังหวัด)  2 คน 

 สมาชิกลาออก     4 คน 

 สมาชิกโอนไปต่างจังหวัด    7 คน 

 สมาชิกถึงแก่กรรม    3 คน 

   คงเหลือ    7,389 คน 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 
 5.10 เรื่องขอเชิญส่ งบุ คลากรขอรับทุนสนั บสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ร่วมกับภาควิชาสหกรณ์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำโครงการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนากรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ จำนวน 5 ทุนๆ ละ 60,000.00 บาท 
  โดยผู้ที่ประสงค์จะขอรับสนับสนุนทุนการศึกษาจะต้องไปดำเนินการสมัครเรียนด้วยตนเอง 
และโปรดแจ้งความจำนงโดยกรอกใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาไปยัง ชสอ. ก่อนวันที่                   
29 ตลุาคม 2564  
 มติทีป่ระขุม อนุมัติ 
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 5.11 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย
ทั่วไป 
  ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) มีความประสงค์จะมอบทุน
สนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยทั่วไป ด้านการเงิน การบัญชี การจัดการองค์กร 
คอมพิวเตอร์ และกฎหมาย ใหก้รรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ ์จำนวน 8 ทุนๆละ 50,000 บาท 
  ขอเชิญสหกรณ์ส่งผู้แทนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ กรอกใบสมัครขอรับทุนสนับสนุน
การศึกษาส่งไปยัง ชสอ. ก่อนวันที่ 29 ตุลาคม 2564 
  มติทีป่ระชมุ อนุมัต ิ
 
 5.12  เรื่องพิจารณาจัดจ้างบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานปฏิบตัิงานชั่วคราว  
  สืบเนื่องจากจำเป็นต้องจัดจ้างบุคลากรจำนวน 1 อัตราในตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน
ชั่ วคราวปฏิบัติหน้ าที่ ตำแหน่ งเจ้ าหน้ าที่ สิ น เชื่ อ  เป็ นระยะเวลา 12 เดื อน ปฏิบั ติ งานตั้ งแต่                          
1 พฤศจิกายน 2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังต่อไปนี้ 
  1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังต่อไปนี้ 
    (1) มีสัญชาติไทย 
    (2) เป็นผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดนราธิวาส ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเคยศึกษาในจังหวัด
นราธิวาส ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
    (3) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
    (4) ต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการการปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
    (5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่
สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ
แก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรอืโรคอย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการกำหนด 
    (6) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
    (7) ไม่เปน็ผู้ได้รับโทษจำกัดโดยคำพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จำคกุในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ทีก่ระทำโดยทุจริต 
    (8) ไม่ เป็นผู้ เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ ออกจากราชการ องค์การ หรือ
หน่วยงานของรัฐบาล หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที ่
    (9) ไม่เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก
ตำแหน่งกรรมการ 
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    (10) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที ่
    (11) ไม่เป็นผู้เคยออกจากสหกรณ์โดยได้กระทำผิดวินัย ซึ่งจะได้รับโทษไล่ออกหรือให้
ออกตามระเบียบว่าด้วยวินัยการสอบสวนและการลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
    (12) ไม่เปน็บุคคลล้มละลาย 
    (13) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
    (14) ไม่เป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ 
หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท 
  1.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
    (1) ผู้มีพ้ืนความรู้ไม่ต่ำกว่าปรญิญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเทียบเท่าได้ไม่ต่ำ
กว่าปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่ง ทาง เศรษฐศาตร์, บริหารธุรกิจ, วิทยาการจัดการ, บัญชี 
    (2) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office, โปรแกรม
สำเร็จรูป 
  1.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
    (1) ตรวจสอบสิทธิ์กู้เงิน ความถูกต้องเรียบร้อยของเอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้ 
และลงทะเบียนคำขอกู้เงินทุกประเภท 
    (2) ตรวจสอบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหุ้น หนี้ และผู้ค้ำประกัน และเสนอรายชื่อให้ฝ่าย
สำนักงานและธุรการเพ่ือนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ 
    (3) ปรับปรุงข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน และบันทึกข้อมูลการลาออกจากสหกรณ์                   
การเปลี่ยนแปลงหุ้น หนี้ และผู้ค้ำประกัน เสนอผู้จัดการทราบทุกสิ้นวัน 
    (4) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนเงินกู้ทุกประเภท 
    (5) เก็บรักษาเอกสารหนังสือสัญญาเงินกู้ และหนังสือค้ำประกันเงินกู้ทุกประเภทไว้ในที่
ปลอดภัย 
    (6) จัดทำสัญญาเงินกู้พิเศษจัดทำหนังสือขอจดทะเบียนนิติกรรมจำนองหลักทรัพย์ค้ำ
ประกันเงินกู้พิเศษ 
    (7) จัดทำหนังสือขออนุญาตไถ่ถอนจำนองหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้พิเศษ 
    (8) จัดทำงานการขอยืมเอกสารสิทธิ์ 
    (9) ตรวจสอบการทำประกันสินเชื่อ ประกันชีวิตกลุ่ม  และกระทบยอดการหักเงินปัน
ผล เฉลี่ยคืนชำระค่าเบี้ยประกันสินเชื่อกับฝ่ายบัญชีและคอมพิวเตอร์ 
    (10) ตรวจสอบรายงานเงินกู้สามัญเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเงินกู้เพ่ือพิจารณา 
        (11) จัดทำหนังสือรับรองหนี้ให้แก่สมาชิก 
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     (12) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อหรือผู้จัดการมอบหมาย 
  1.4  อัตราค่าจ้างต่อเดือน 
    (1) เงินเดือน 12,000 บาท 
 2. การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างสหกรณ์ 
  2.1 โดยการสอบสัมภาษณ์ 
    โดยการพิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทำงาน ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้
เข้าสอบ เป็นต้น 
  2.2 วัน เวลา และสถานทีร่ับสมัคร 
    ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด เลขที่  50 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จั งหวัดนราธิวาส ตั้ งแต่วันที่                               
6 - 8 ตุลาคม 2564 ในเวลาทำการ หรือสอบถามรายละเอียดโทรศพัท์ 073-511-535 ต่อ 108 ,109 

2.3 ค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือก 
    ผู้สมัครคัดเลือกต้องชำระค่าธรรมเนียมจำนวน 200 บาท (ค่าธรรมเนียมนี้สหกรณ์ฯ จะ
ไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 
  2.4  หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร 
    (1) หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาฉบับจริง และฉบับสำเนาคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 
1 ฉบับ (ฉบับจริงจะคืนเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว) 
    (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
    (3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
    (4) หนังสือรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่
เป็นโรคตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทำงาน 
    (5) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
    (6) เอกสารแนะนำตัวเอง (Resume) 
    (7) สำเนาใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 
  3.  กำหนดสอบคัดเลอืกในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 
  4. ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 
  มติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 เห็นชอบ
แต่งตัง้คณะกรรมการสอบคัดเลือก จำนวน 3 คน ได้แก่ 
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   1.) นายบัณฑิต สาและ ประธานกรรมการ 
   2.) นายสะมะแอน วรรณาการ กรรมการ 
   3.) นางอารีย์ เพ็ชรพรหม กรรมการและเลขานุการ 
  มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ 
 
 5.13  เรื่องขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  เรื่อง ยกเลิกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กับการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปีของสหกรณ์ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่2) ซึ่งมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นั้น ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) จึงกำหนดจัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2564 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ                
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 10.00-17.00 น. สถานที่ที่ใช้เป็นหน่วยเลือกตั้งเขตภาคใต้ 
ได้แก่ ร้อยทอง รีสอร์ท จังหวัดพัทลุง 
  จึงเห็นควรส่งผู้แทนสหกรณฯ์ เข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 24 กันยายน 2564 
  มติที่ประชุม อนุมัติให้นายสมยศ เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ เป็นผู้แทนสหกรณ์ฯ เข้าร่วม
ประชุมใหญว่ิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
 1.ประธาน เนื่องจากได้รับหนังสือเชิญอบรมด้านการเงิน การบัญชี จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ แต่
ทางสหกรณไ์ด้อนุมัตใิห้กรรมการเข้าร่วมอบรมกับทางสันนิบาตสหกรณ์แล้ว 4 ท่าน 
 นายสุชาติ สุพงษ์ สามารถส่งอบรมได้ทุกที่ เพียงแต่ตามระเบียบแล้วกรรมการจะต้องผ่านการ
อบรมด้านการเงิน การบัญชี ตามท่ีกำหนด 
 มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
 2.ประธาน ในวันที่  12 ตุลาคม 2564 จะมีการเปิ ดซองกรมธรรม์ประกันสินเชื่อ โดยมี
คณะกรรมการเปิดซองทั้งสิ้น 29 คน ให้คณะกรรมการดำเนินการแจ้งผู้แทนของหน่วยตนเองว่าจะต้องเป็น
ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว จึงจะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได ้
 นายจิรเดช กลิ่นขจร ผู้แทนหน่วยอำเภอสุไหงปาดี ไม่สามารถเข้าร่วมในครั้งนี้ได้ เนื่องจากปัญหา
ทางด้านสุขภาพ สามารถเปลี่ยนแปลงให้ผู้แทนท่านอืน่เขา้ร่วมแทนได้หรือไม ่
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 นายพงษ์เทพ ไหมใจดี เนื่องจากเป็นมติตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61          
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้ แต่การสอบราคา
กรมธรรม์จะยังสามารถดำเนินการต่อได้ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 
 
     ลงชื่อ    สมยศ เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ 
      (นายสมยศ เสาวคนธ์) 
 
     ลงชื่อ    จิรเดช กลิ่นขจร กรรมการและเลขานุการ 
      (นายจิรเดช กลิ่นขจร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


