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สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ชุดที่ 60 

ครั้งที่ 16/2563 
วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 

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

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1.นายสมยศ เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ สมยศ เสาวคนธ์ 

2.นายมะนาเซร์ แมแล รองประธานกรรมการ ที่ 1 มะนาเซร์ แมแล 

3.นายซากี สะมะแอ รองประธานกรรมการ ที่ 2 ซากี สะมะแอ 

4.นายนพ เนื้อน้อย กรรมการและเหรัญญิก นพ เนื้อน้อย 

5.นายบัณฑิต สติรักษ์ กรรมการ บัณฑิต สติรักษ์ 

6.นายเกตุ เสาร์เพชร กรรมการ เกตุ เสาร์เพชร 

7.นายอภินันท์ เบญจมามาศ กรรมการ อภินันท์ เบญจมามาศ 

8.นายจิรเดช กลิ่นขจร กรรมการ จิรเดช กลิ่นขจร 

9.นายจรัญ เหล็มเจริญ กรรมการ จรัญ เหล็มเจริญ 

10.นายนิยม ปักษีรักษ์ กรรมการ นิยม ปักษีรักษ์ 

11.นายบัณฑิต สาและ กรรมการ บัณฑิต สาและ 

12.นายรอมือลี หะมะ กรรมการ รอมือลี หะมะ 

13.นายพัชชระ เจริญศรี กรรมการ พัชชระ เจริญศรี 

14.นายบัญชา แสนสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ บัญชา แสนสุข 

15.นายอมร นาคปก กรรมการและเลขานุการ อมร นาคปก 

 
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.นายดนัย เส้งสีแดง รองผู้ อำนวยการสำนั กงานเขต พ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

ดนัย เส้งสีแดง 

5.นายถวิล ดาแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 2 

ถวิล ดาแก้ว 

6.นายพิเชษฐ มหาวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 

พิเชษฐ มหาวงศ์ 

7.นายธานินทร์ คงนวล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ธานินทร์ คงนวล 

8.นางนฤมล ดำน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

นฤมล ดำน้อย 

9.นางนฤภร เพ็ชรคง หัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สิน สำนัก
การศึกษาเทศบาลเมืองสุไหงโกลก 

นฤภร เพ็ชรคง 

10.นายจรินทร์ พรหมดำ ผู้ตรวจสอบกิจการ จรินทร์ พรหมดำ 

11.นายจิระพงศ์ ชูชื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ จิระพงศ์ ชูชื่น 

12.น.ส.รอฮานิง มะแซสะอิ ผู้ตรวจสอบกิจการ รอฮานิง มะแซสะอิ 

13.นายมะสุกรี ยุนุ๊ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สหกรณ์
จังหวัดนราธิวาส 

มะสุกรี ยุนุ๊ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเข้าประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับแล้ว นายสมยศ เสาวคนธ์ 
ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 1.ที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม 5 คน ได้แก่ 

1.นายเกรียงไกร ศักระพันธุ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
2.นายพงษ์เทพ ไหมใจดี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
3.นายดนัย เส้งสีแดง รองผู้ อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
4.นายธานินทร์ คงนวล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 9 คน ได้แก่ 
1.นางอารีย์ เพ็ชรพรหม ผู้จัดการ 
2.นายถวิล ดาแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
3.นายพิเชษฐ มหาวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
4.นางนฤมล ดำน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
5.นางนฤภร เพ็ชรคง หัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการศึกษา

เทศบาลเมืองสุไหงโกลก 
6.นายจรินทร์ พรหมดำ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
7.นายจิระพงศ์ ชูชื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ 
8.น.ส.รอฮานิง มะแซสะอิ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
9.นายมะสุกรี ยุนุ๊ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สหกรณ์จังหวัด

นราธิวาส 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ประธานมอบให้เลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 60 ครั้ง
ที่ 14 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 และครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 
 มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 60       
ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 และครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 
 
วาระท่ี 3  เรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่แล้ว 
  ในเดือนมกราคม 2564 ไม่มีเรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 ครั้งที่ 14 เมื่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 และครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 
 
วาระที่ 4   เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
 4.1 เรื่องการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 การประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2554 มอบอำนาจให้ผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการแทนในเรื่องการพิจารณาอนุมัติให้สมาชิกโอนไป
ต่างจังหวัด ในเดือนมกราคม 2564 มีสมาชิกทำเรื่องขอโอนย้ายไปต่างจังหวัด จำนวน 2 ราย  
 มติที่ประชุม รบัทราบ 
 
 4.2 เรื่องแถลงรายการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2563 ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก 
จำนวน 253 ราย เป็นเงิน 44,313,000.00 บาท 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.3 เรื่องติดตามรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 

  ไม่มี 
 
 4.4 เรื่องรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 ประธานในที่ประชุมได้มอบให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
 นายจรินทร์ พรหมดำ การบริการและการบริหารกิจการนั้น ทางฝ่ายจัดการทำได้ดีสำหรับปีนี้ 
และขอชื่นชมคณะกรรมการทุกท่านที่ได้เข้าถึงสมาชิกอย่างการมอบทุนการศึกษาบุตรแก่สมาชิก ทั้งนี้ 
สมาชิกเองไมมี่เรื่องร้องเรียนเลย 
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 4.5 เรื่องสมาชิกยา้ยหน่วย 
 ในเดือนมกราคม 2564 มีสมาชิกย้ายหน่วย จำนวน 8 ราย 
 มติทีป่ระชุม รับทราบ  
 

 4.6 เรื่องรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. 
  ในเดอืนมกราคม 2564 ไมม่ีรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ดังนี้ 
  แบบ ปปง. 1-01 การทำธุรกรรมเงินสดเกิน 2 ล้านบาท 
  ไม่มี 
  แบบ ปปง. 1-02 การทำธุรกรรมทีเ่กีย่วกับทรัพย์สินราคาประเมินเกนิ 5 ล้านบาท 
  ไม่มี 
  แบบ ปปง. 1-03 การทำธุรกรรมทีม่ีเหตุอันควรสงสัย 
  ไม่มี 
  มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 4.7 เรื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แจ้งให้ทราบ 
  1.) ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 5/2562 
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบให้มีการปรับปรุงข้อกำหนดการนำเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุน
อย่างอ่ืน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยยกเลิกประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืน นั้น 
  สำนักงานสหกรณจ์ังหวัดนราธิวาส ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ.2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพ่ือ
สหกรณ์ถือปฏิบัติด้านการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศตอ่ไป 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  นายมะสุกรี ยุนุ๊ ในกรณีที่สหกรณ์มีเงินทุนเกินว่าการบริการสมาชิกนั้น จะต้องดำเนินการ
ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
  ประธาน สหกรณย์ังไม่มีแนวทางสำหรับการลงทุนที่อ่ืน 
  มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
  2.) ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสมัครเข้าเป็นสมาชิกบริษัท 
ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด โดยมีอัตราค่าบริการเดิมสำหรับสหกรณ์ในการสมคัรสมาชิกและลงนามสัญญา
ใช้บริการพร้อมนำส่งข้อมูล จะได้รับยกเว้นการเก็บค่าสมาชิกรายเดือนเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ลงนามใน
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สัญญา และหลังครบกำหนดจะเก็บค่าสมาชิกรายเดือนตามรูปแบบ/ขนาด และค่าบริการสืบค้นตามอัตราที่
บริษัทกำหนด ดังเอกสารประกอบ 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
  ประธาน เนื่องจากสหกรณ์จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมสำหรับการสมัครสมาชิก จึงขอ
เรียนสอบถามว่าหากไม่สมัครเป็นสมาชิก จะเกิดปัญหาอะไรหรือไม่ 
  นายมะสุกรี ยุนุ๊ ในส่วนนี้จะยังไม่มีปัญหาอะไร แต่นำเรียนเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์
ทราบ 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  3.) ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ บังคับใช้มาตรการต่างๆ เพ่ือยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามเอกสารแนบ 
  จึงเรียนโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
  นายมะสุกรี ยุนุ๊ ทางสหกรณ์จะต้องดำเนินการตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรค
ของจังหวัดอย่างเคร่งครัด 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  4.)แนวทางปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ.2563 มีทั้งหมด 5 หมวด ได้แก่ หมวด 1 คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ หมวด 2 การ
กำหนดจำนวน วิธีการรับสมัครและการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หมวด 3 วาระการดำรง
ตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ หมวด 4 การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หมวด 5 
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ กล่าวโดยสรุปคือ คุณสมบัติต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ ส่วนที่
เพ่ิมเติมจากข้อบังคับ คือ จริยธรรมและคุณสมบัติต้องผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้สอบบัญชีเพ่ิมเติมเนื่องจาก
ระเบียบนี้ออกโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
  ประธาน ผู้ตรวจสอบกิจการนั้น สหกรณ์ได้มีการแก้ไขข้อบังคับตามที่กรมส่งเสริมแจ้งแล้ว 
เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
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 4.8 เรื่องท่ีปรึกษาสหกรณ์เสนอแนะ 
   นายธานินทร์ คงนวล เนื่องจากสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ทำให้วิธีการบริหาร จัดการ มีเงื่อนไขและข้อจำกัดเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้
สมาชิกท่านอื่น ทีไ่มไ่ด้เป็นผู้แทนสมาชิกทราบ 
  ประธาน สหกรณ์จะดำเนินการตามมาตรการการลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ การเผยแพร่ข่าวสารจะพยายามดำเนินการเพ่ือให้สมาชิกรับทราบ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วที่สุด 
  มติที่ประชุม รบัทราบ 
 

4.9 เรื่องสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 
  ในเดือนมกราคม 2564 ประธานกรรมการอนุมัติให้สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ จำแนก
ตามสาเหตุการลาออก จำนวน 4 ราย ดังนี้ 

1.ต้องการรับเงินเดือนเต็ม   จำนวน 2 คน 
2.ย้ายต่างจังหวัด    จำนวน 1 คน 
3.ลาออกจากงาน    จำนวน 1 คน 

  หมายเหตุ: สมาชิกรายที่ 4 ตัดรายชื่อออกภายในปี 2563 
  ผู้จัดการ สมาชิกรายที่ 4 นั้น ได้ดำเนินการลาออกภายหลังจากการประชุมประจำเดือน
ธันวาคม 2563 ทำให้ไม่ได้นำเสนอชื่อได้ในปี 2563 แต่ฝ่ายจัดการได้จัดให้เป็นสมาชิกที่ลาออกภายในปี 
2563 แล้ว จึงนำเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบ 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.10 เรื่องประมาณการรับจ่ายเงินสหกรณ์ในวันสิ้นเดือนมกราคม 2564 
  ในว ันที ่ 31  มกราคม 2564 ประมาณ การว ่าจะม ีการร ับ  – จ ่าย เง ิน  จำนวน                 
91,477,775.74 บาท จึงเสนอที่ประชุมทราบตามรายละเอียด  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.11 เรื่องสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 
มอบอำนาจให้ผู้จัดการดำเนินการแทนในเรื่องพิจารณาให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญในเดือน
มกราคม 2564 มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ จำนวน 32 ราย 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
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4.12 เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกเข้าโครงการประกันชีวิตกลุ่ม 
  ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด มีโครงการให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ประกันชีวิต
กลุ่ม กับบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต และทางสหกรณ์ได้จัดทำประกันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรมธรรม์มีผล
ต้ังแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 ถึง 28 เมษายน 2564 
  บัดนี้ ได้ตรวจสอบหลักฐานปรากฏว่า มีสมาชิกเข้าโครงการประกันชีวิตกลุ่ม จำนวน       
6,373 คน ณ วันที ่1 มกราคม 2564  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.13 เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงินงวดชำระหนี้       
  ในเดือนมกราคม 2564 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชำระหนี้ จำนวน 3 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงิน
ค่างวดชำระหนี้ใหม่ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป 
  มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

4.14เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือน       
  ในเดือนมกราคม 2564 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 6 รายทั้งนี้ ให้เก็บ
เงินค่าหุ้นรายเดือนใหม่ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป 
  มติทีป่ระชุม รับทราบ 

 
4.15 เรื่องสมาชิกถึงแก่กรรม 

  ในเดือนมกราคม 2564 มีสมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน 6 ราย (ตัดรายชื่อออกภายในปี 2563) 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1.นายนววีร์  อภิมานรักษ์   (13472)   สังกัดหน่วยอำเภอระแงะ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  
2 ธันวาคม 2563 เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2541 ได้รับแจ้งจากทายาทสมาชิกมาติดต่อกับ
สหกรณ์  
  2. นายทินกร  วุตติหาสะ  (06900) สังกัดหน่วยจังหวัดถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม  
2563 เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2526 ไดร้ับแจ้งจากทายาทสมาชิกมาติดต่อกับสหกรณ์ มี  
  3. นายศุภภพร  ส่องสว่าง (21100) สังกัดหน่วยจังหวัด ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  9 
ธันวาคม 2563 เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ได้รับแจ้งจากกรรมการหน่วยมาติดต่อกับ
สหกรณ ์ 
  4. นางกรองจิต  แดงคงรอด (07139) สังกัดหน่วยจังหวัด ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 16  
ธันวาคม 2563 เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2541 ไดร้บัแจ้งจากทายาทสมาชิกมาติดต่อกับสหกรณ ์ 
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  5. นายช่วง  นวลศรี  (00372) สังกัดหน่วยจังหวัด ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 
2563 เป็นสมาชิกเมือ่วันที ่31 กรกฎาคม 2504 ได้รับแจ้งจากกรรมการหน่วยมาติดต่อกับสหกรณ ์ 
  6.นายพีระ  จารุจารีต  (20502) สังกัดหน่วยจังหวัด ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม   
2563 เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ได้รับแจ้งจากกรรมการหน่วยมาติดต่อกับสหกรณ์  

 มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

 4.16เรื่องการจ่ายเงินสวสัดิการสมาชิก 
  ในเดือนมกราคม 2564 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน 6 ราย  

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.17  เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกประจำเดือนธันวาคม 2563 
  ในเดือนธันวาคม 2563 มีสมาชิกยื่นกู้สามัญ จำนวน 77 ราย เป็นเงิน 92,820,000.00
บาท ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 เงินจัดสรร 

เงินจัดสรร 
จำนวน 
ผู้ขอกู้ 

จำนวนเงิน 
ขอกู้ 

หนี้ค้าง ซื้อหุ้นเพิ่ม 
ประกัน
สินเชื่อ 

จ่ายจริง 

38,195,000 77 92,820,000.00 70,677,431.58 1,624,160.00 16,334.43 20,502,073.99 

  คณะกรรมการเงินกู้ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 อนุมัติให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ จำนวน 
77 ราย เป็นเงิน 92,820,000.000 บาท 

 มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
4.18 เรื่องสมาชิกขอกู้เงินเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น 
 ในเดือนธันวาคม 2563 มีสมาชิกขอกู้เงินสามัญทั่วไป เพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น จำนวน 

1ราย 
 มติที่ประชุม รบัทราบ 

 
4.19 เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิก 

  ในระหว่างวันที่  4 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 มีสมาชิกกู้เงินสามัญเพ่ือ
การศึกษา จำนวน 5 ราย  เป็นเงินจำนวน 260,000.00 บาท 
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 ในระหว่างวันที่  4 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 มีสมาชิกกู้เงินพิเศษเพ่ือการ
อเนกประสงค์ จำนวน 5 ราย  เป็นเงินจำนวน 581,000.00 บาท 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

  4.20 เรื่องสมาชิกผา่นการทดสอบออนไลน์ 
 ในเดือนธันวาคม 2563 มีสมาชิกเข้าใหม่ทำแบบทดสอบออนไลน์ 4 คน และผ่าน
เกณฑ์การทดสอบ 2 คน  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
  
 4.21 เรื่องรายงานสมาชิกรับสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ป ี
 ในเดือนมกราคม 2564 มีสมาชิกรับเงินสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ปี จำนวน 8 คน เป็นเงิน 
120,000.00 บาท 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.22 เรื่องรายงานสมาชิกรับสวัสดิการสมาชิกอาวุโส 
  ในเดือนมกราคม 2564 มีสมาชิกรับเงินสวัสดิการสมาชิกอาวุโส จำนวน 10 คน เป็นเงิน 
8,500.00 บาท  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.23 เรื่องรายชื่อสมาชิกผิดนัดชำระหนี้ ปี 2563 ไม่คิดเฉลี่ยคืนให้ 
  ในปี 2563 มีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้สหกรณ์ 5 คน  
  มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 4.24 เรื่องรายชื่อสมาชิกที่ให้นำเงินปันผลและเฉลี่ยคืนมาชำระหนี้ 
  ในปี 2563 มีสมาชิกท่ีให้เงินปันผลและเฉลี่ยคืนมาชำระหนี้สหกรณ์ 6 คน 
  มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 4.25 เรื่องสมาชิกถูกอายัดเงินปันผล และเฉลี่ยคืน ประจำปี 2563 
  ในปี 2563 มีสมาชิกถูกอายัดเงินปันผล และเฉลี่ยคืน 8 คน  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
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 4.26 เรื่องรายการจ่ายเงินงบประมาณในรอบ 12 เดือน 
  รายการจ่ายเงินงบประมาณของสหกรณ์ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2563 ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

ที ่ หมวดรายจ่าย 
ปี 2563 งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ จ่าย คงเหลือ 

1 รวมงบบุคลากร 6,168,020.00 5,896,780.00 271,240.00   

2 รวมงบดำเนินงาน 20,664,020.00 19,139,339.44 1,524,680.56 
 

3 รวมงบลงทนุ 169,600.00 108,624.00 60,976.00 
 

 
รวมทั้งสิน้ 27,001,640.00 25,144,743.44 1,856,896.56 

 

 นายพงษ์เทพ ไหมใจด ีขอสอบถามในข้อ 58 เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกและคู่สมรส 
ไม่ตรงกบังบที่แนบมา ซึ่งแตกต่างกันอยู่ 22,000 บาท 
 ผู้จัดการ เนื่องจากมีสมาชิกเสียชีวิติ 1 ราย ที่ทายาทยังไม่มารับสวัสดิการส่วนนี้ 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.27 เรื่องรายงานผลการตรวจสอบควบคุมภายใน 

รายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของสหกรณ์ 
ครั้งที่ 1/2563 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
 1.งานวางแผนติดตามและประเมินผล 

- แผนปฏิบัติการประจำปี 
   สามารถดำเนินงานตามแผนได้เกือบ 100% มีเพียง 1 กิจกรรมไม่สามารถดำเนินงานได้ ทั้งนี ้
สหกรณ์สามารถดำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวได้ในปีงบประมาณถัดไป 

- งบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ 
   มีการดำเนินงานใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ท่ีตั้งไว้ และนำเสนอรายจ่ายเป็น
รายไตรมาสต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 

- การประชุมใหญ่/การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
   มีการบันทึกการประชุมใหญ่ และประชุมคณะกรรมการดำเนินการครบถ้วน ตรวจสอบได้ 

- การปฏิบัติตามมติสำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
   มีการติดตามการดำเนินการตามมติทีป่ระชุม รบัรองวาระการประชุมครั้งที่แล้ว และแจ้งผล
การดำเนินการตามมติเสนอที่ประชุมในคราวถัดไปทราบ 

- การกำหนดระเบียบ 
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   การแก้ไข/กำหนด ระเบียบฯ จะต้องผ่านคณะกรรมการ 3 คณะ และแจ้งนายทะเบียน
สหกรณ์จะมีช่วงระยะเวลารอคอย ทั้งนี้ เพ่ือให้การดำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปด้วยความรอบคอบและ
ถูกต้อง จึงเห็นควรดำเนินการตามข้ันตอนของการกำหนด/แก้ไขระเบียบฯ 
  2.งานธุรการ 

- การจัดทำทะเบียนสมาชิก 
   มีการตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติของสมาชิกเข้าใหม่ และตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความ
เสี่ยงสูงและรายชื่อที่ถูกกำหนดตามกฎหมาย ปปง. ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมพิจารณา 

- การจัดทำทะเบียนหุ้น 
   ตรวจสอบรายการรับ-จ่าย จากสลิปเงินเดือนก่อนรับหนังสือเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน
นำเสนอท่ีประชุมประจำเดือนทราบ 

- การจัดทำรายงานประจำปีของสหกรณ์ 
   มีการจัดทำรายงานประจำปี  และนำเสนอข้อมูลตามที่ประชุมใหญ่ พิ จารณา และ
ประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกทราบ 
 

- จัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของสหกรณ ์
   จัดเก็บเอกสารในรูปแบบกระดาษเป็นหมวดหมู่เพ่ือให้สะดวกต่อการตรวจสอบ ทั้งนี้ ทยอย
จดัเก็บเอกสารในรูปแบบไฟล์เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และป้องกันการสูญหาย 

- การดูแลทรัพย์สินของสหกรณ์ 
   มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของสหกรณ์สม่ำเสมอ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
นับเครื่องเขียนแบบพิมพ์ วัสดุครุภัณฑ ์เพ่ือตรวจสอบในทุกๆ สิ้นปีบัญชีสหกรณ์ 
  3.การเงิน/บัญชี 
   - การเงินในสหกรณ์ 
   เสนอให้กำหนดช่วงวันที่สำหรับผู้มีอำนาจลงนามในเช็ค เพ่ือรองรับการเข้ามาลงนามในเช็ค
เงินสดให้แก่สมาชิก 

- การจัดทำบัญชี 
   มีการเก็บรักษาหลักฐานทางบัญชีเป็นระบบ ครบถ้วน และผู้ตรวจสอบกิจการเข้าตรวจ และ
นำเสนอผลที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทุกเดือน 

- การจัดทำงบดุล 
   ดำเนินการลงบัญชีให้เป็นปัจจุบันทุกวัน และทำงบทดลองเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการทุกๆ เดือน 
  4.งานธุรกิจบริการและสวัสดิการ 

- ธุรกิจสินเชื่อ 
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   สหกรณ์ได้จัดทำโครงการปรับโครงสร้างหนี้ และปรับลดอัตราค่าหุ้นรายเดือนลง เพ่ือให้
สมาชิกท่ีได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงของกฎกระทรวง 

- การรับฝากเงิน 
มีการจัดเก็บหลักฐานการรับฝากเงิน และจัดโครงการออมทรัพย์ให้แก่สมาชิก 
- การจัดสวัสดิการ 

 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง และมีการแจ้งเรื่องสวัสดิการที่สมาชิกพึงทราบ 
ให้แก่สมาชิกเดิม และสมาชิกใหม่ 
  5.งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
   - การควบคุมด้าน Hardware และ Software 
 มีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่เจ้าหน้าที่ และมีการแนะนำ
จากสหกรณ์ผู้จัดทำระบบงาน 

- การควบคุมด้านการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ 
 สหกรณ์มีการกำหนดรหัสผ่านเข้าระบบงาน และกำหนดสิทธิในการเข้าถึง และแก้ไขข้อมูล

ของเจ้าหน้าที่ทุกคน 
- การควบคุมการเข้าระบบงานแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล 

 สหกรณ์มีคู่มือระบบงานทุกระบบงาน และมีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล
ของเจ้าหน้าทีทุ่กคน 

- การควบคุมการนำเข้าข้อมูล 
สหกรณ์มีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลของเจ้าหน้าที่ทุกคน 
- การควบคุมด้านการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างระบบงานและระหว่างหน่วยงาน 
สหกรณ์มีการรักษาข้อมูลของสมาชิก และกำหนดสิทธิการเข้าถึงของเจ้าหน้าที่ทุกคน 
- การควบคุมดูแลรักษาระบบงาน แฟ้มและฐานข้อมูล 

 สหกรณ์ทำการสำรองข้อมูลทุกวัน และมีไฟสำรองสำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพ่ือป้องกัน
เหตุที่เกิดจากไฟดับ 

   
          ลงชื่อ รำรี  สะมารา  คณะทำงานควบคุมภายใน 
                      (นายรำรี  สะมารา) 
          ลงชื่อ สว่าง ชินพงษ ์  คณะทำงานควบคุมภายใน 
                        (นายสว่าง ชินพงษ์) 
          ลงชื่อ อภิชาติ ขาวสุริจันทร ์ คณะทำงานควบคุมภายใน 
                    (นายอภิชาติ ขาวสุริจันทร์) 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระที ่5  เรื่องเสนอทีป่ระชุมพิจารณา 
5.1 เรื่องรายงานกิจการสหกรณ์ 

  ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 สหกรณ์มีสินทรัพย์ 5,927,181,721.53 บาท มีหนี้สิน 
2,484,719,100.18 บาท มีทุน 3,186,584,383.99 บาท มีรายได้  352 ,166,393.46 บาท ค่าใช้จ่าย 
96,288,156.10 บาท  
  มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานกิจการสหกรณ์ประจำเดือนมกราคม 2564 ตามที่
เสนอ 
 

5.2   เรื่องแถลงรายการรับ – จ่ายเงินในรอบเดือน 
  รายการรับ -  จ่าย เงินสด ระหว่าง 1 - 30 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 57,767,847.54 บาท 
  มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองการรับ-จ่ายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่       
1-30 ธันวาคม 2563 
 
  5.3  เรื่องสมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดอืน  
 ในเดือนมกราคม 2564 มีสมาชิกขอลดการส่งเงินคา่หุ้นรายเดือน จำนวน 12 ราย  
 มติที่ประชุม อนุมัติให้สมาชิกลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 12 ราย ทั้งนี้ ให้
เปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือนใหมต่ั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 
 

5.4 เรื่องสมาชิกขอลดการส่งเงินงวดชำระหนี้ 
 ในเดือนมกราคม 2564 มีสมาชิกขอลดการส่งเงินงวดชำระหนี้ จำนวน 1 ราย  
 มติที่ประชุม  อนุมัติ ให้สมาชิกลดการส่งเงินงวดชำระหนี้  จำนวน 1 ราย ทั้ งนี้  ให้
เปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้รายเดือนใหมต่ั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป    
 

5.5 เรื่องการรับสมาชกิสามัญเข้าใหม่ 
   ในเดือนมกราคม 2564 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 11 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ดังรายละเอียด
แนบท้ายนี้ 
   มติที่ประชุม อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ จำนวน 11 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่า
หุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป 
 



 20 

5.6 เรื่องการรับสมาชิกสมทบเขา้ใหม่ 
     ในเดือนมกราคม 2564 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ จำนวน 5 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ดังรายละเอียด
แนบท้ายนี้ 
    มติที่ประชุม อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ จำนวน 5 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่าหุ้น
รายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป 
 

5.7 เรื่องสมาชิกขอผ่อนผันการส่งเงินสหกรณ์ 
   ในเดือนมกราคม 2564 มีสมาชิกขอผ่อนผันการส่งเงินสหกรณ์ จำนวน 3 ราย ดังต่อไปนี้ 
  1.สมาชิกหน่วยเทศบาลเมือง สังกัดจังหวัด ขอผ่อนผันการส่งเงินสหกรณ์ ครั้งที่ 2 ต้ังแต่
เดอืนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564 เป็นเวลา 3 เดือน เนื่องจากเกษียณอายุราชการ มีทุนเรือนหุ้น 
205,900.00 บาท มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 133,000.00 บาท 
  มติที่ประชุม อนุมัต ิ
 
  2.สมาชิกสังกัดจังหวัด ขอผ่อนผันการส่งเงินสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 
ถึงเดอืนมีนาคม 2564 เป็นเวลา 3 เดือน เนื่องจากเกษียณอายุราชการ มีทุนเรือนหุ้น 150,050.00 บาท 
  มติทีป่ระชุม อนุมัต ิ
 
  3.สมาชิกหน่วยเทศบาลเมือง สังกัดจังหวัด ขอผ่อนผันการส่งเงินสหกรณ์ ครั้งที่ 2 ต้ังแต่
เดอืนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564 เป็นเวลา 3 เดือน เนื่องจากเกษียณอายุราชการ มีทุนเรือนหุ้น 
216,450.00 บาท มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 99,837.33 บาท 
  มีหนี้เงินกู้สามญั 125,000.00 บาท  
  มติที่ประชุม อนุมัต ิ
 

5.8 เรื่องสมาชิกหัก ณ ทีจ่่ายไม่ได้ 
ในเดือนมกราคม 2564 มีสมาชิกสมาชิกหัก ณ ที่จ่ายไม่ได้ จำนวน 1 คน ดังนี้ 

1.สมาชิกสังกัดอำเภอบาเจาะ ไม่สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ เนื่องจากเงินเดือนยังไม่เบิกจ่ายใน
จังหวัดนราธิวาส มีทุนเรือนหุ้น 472,750.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 1,410,545.72 บาท 

รวมจำนวนเงินที่ค้างชำระ จำนวน 19,063.09 บาท (เงินค่าหุ้นรายเดือน 1,550.00 บาท ต้น
เงินกู้สามัญทั่วไป 10,000.00 บาท ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไป 7,233.09 บาท เงินฝาก 100.00 บาท เงินค่า
ฌาปนกิจสงเคราะห์ 180.00 บาท) 
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หมายเหตุ:  เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 สมาชิกได้นำเงินมาชำระ 11,000.00 บาท เป็นเงิน
ต้นสามัญ 1,353.90 บาท เป็นดอกเบีย้ 9,646.10 บาท 

ผู้จัดการชี้แจงเพ่ิม เดิมสมาชิกรายนี้เป็นสมาชิกที่ทำเรื่องย้ายโอนไปต่างจังหวัด แต่มีคำสั่งให้
ย้ายกลับมานราธิวาสก่อน ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคม 2563 สหกรณ์แจ้งให้สมาชิกนำเงินมาชำระหนี้ด้วย
ตนเอง เนื่องจากเงินเดือนยังไม่ได้ส่งมาทางเขต ยังออกจากจังหวัดปัตตานี ทำให้สหกรณ์ไม่สามารถหักเงิน 
ณ ที่จ่ายได้ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 สมาชิกไม่ได้ดำเนินการชำระหนี้ตามที่สหกรณ์แจ้งไป แต่มา
ชำระหนี้บางส่วนในวันที่ 4 มกราคม 2564  

ประธาน ไม่ทราบว่า หากคำสั่งออกแล้ว และสมาชิกได้ย้ายกลับมาทำงานที่นราธิวาสแล้วนั้น 
ทำไมเงินเดือนจึงไม่ไดถู้กส่งมายังต้นสังกัดที่นราธิวาส 

นายมะนาเซร์ แมแล ผู้ค้ำประกันของสมาชิกรายนี้ได้มาสอบถามเรื่องการเปลี่ยนแปลงคนค้ำ 
เนื่องจากประสงค์ที่จะถอนตัวจากการค้ำประกัน ผมได้แจ้งว่าจะต้องประสานไปยังผู้กู้เพ่ือให้ผู้กู้หาผู้ค้ำ
ประกันใหม ่

ประธาน ด้วยยอดเงินที่ค้างชำระให้แก่สหกรณ์ในตอนนี้ไม่สูงมาก หากสหกรณ์ติดตามพร้อม
ด้วยคณะกรรมการที่ประสานได้ ประสานให้สมาชิกนำเงินมาชำระส่วนที่เหลือ เพ่ือไม่ให้ก่อให้เกิดปัญหาใน
ระยะยาว 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้นายรอมือลี  หะมะ กรรมการหน่วยอำเภอบาเจาะ และ             
นายมะนาเซร์ แมแล กรรมการหน่วยอำเภอยี่งอ ติดตามให้สมาชิกนำเงินมาชำระหนี้ส่วนที่ เหลือให้แก่
สหกรณ์ 

 
5.9 เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือนมกราคม 2564 

ผู้จัดการแจ้งยอดจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือนมกราคม 2564 ดังนี ้

 สมาชิกยอดยกมา   7,393 คน 

 สมาชิกเข้าใหม่  (สมาชิกปกตแิละโอนมา) 11 คน 

 สมาชิกเข้าใหม ่(สมาชิกสมทบ) 5 คน 

 สมาชกิลาออกและโอนไปต่างจังหวัด   3 คน 

 สมาชิกถึงแก่กรรม    คน 

     7,406 คน 
 

  มติทีป่ระชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 
 5.10 เรื่องสมาชิกขอเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ 
  ในเดือนมกราคม 2564 มีสมาชิกยื่นความประสงค์ขอปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 1 ราย 
ดังรายละเอียดแนบ 
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  1.สมาชิกหน่วยอำเภอยี่งอ เนื่องจากเป็นผู้มีเงินได้รายเดือนหลังหักรายจ่ายอ่ืนตามที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนดและเงินที่ต้องส่งต่อสหกรณ์ ณ ที่จ่ายแล้วคงเหลือไม่ถึงร้อยละ 30 ของ
เงนิได้รายเดือน มีทุนเรือนหุ้น 583,600.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญ 1,848,800.00 บาท  
  มติที่ประชุม อนุมัต ิ
 

5.11 เรื่องสมาชิกประสบภัยร้ายแรง 
 ในเดอืนธันวาคม 2563 มีสมาชิกประสบภัยร้ายแรง จำนวน 1 ราย ดังต่อไปนี ้
 1.สมาชิกหน่วยอำเภอเมือง ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เป็น
เหตุให้รถยนต์เสียหายมูลค่า 61,690.00 บาท ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 เสนอ
ให้ช่วยเหลือ 4,000.00 บาท 
 มติทีป่ระชุม อนุมัติ 4,000.00 บาท 

 
 5.12 เรื่องการให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจำปี 2563 
 ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้จัดตั้ง “กองทุนกลาง” 
เพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการ  กิจกรรมของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้
ความสำคัญกับโรงเรียนที่มีการดำเนินกจิกรรมสหกรณ์ โครงการละ 15,000 บาท 
 สหกรณ์ต้องนำเสนอโครงการดังกล่าวให้แก่เขตพ้ืนที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ตาม
ภูมภิาค ภายในวันที ่19 กุมภาพันธ์ 2564 
 ประธาน เนื่องจากปีที่แล้ว สหกรณ์ได้นำเสนอโรงเรียนบ้านค่าย อำเภอเมือง ที่นายอมร 
นาคปก เป็นผู้อำนวยการ เข้าร่วมโครงการนี้ แต่ประธานกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนราธิวาส 
จำกัด ที่เป็นประธานหน่วย ชสอ.ภาคใต้ นั้น ได้เสนอโรงเรียนบ้านโคกงู อำเภอตากใบ เข้าร่วมโครงการ
แทน ทางผมได้แย้งไป เนื่องจากเป็นโครงการที่เกี่ยวกับโรงเรียน ควรให้สิทธิของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เป็น
ผู้นำเสนอโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ดังนั้น ในปีนี้จึงขอนำเสนอให้โรงเรียนบ้านค่าย อำเภอ
เมือง เข้าร่วมโครงการนี้อีกครั้ง 
 มติที่ประชุม อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอโรงเรียนบ้านค่าย อำเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมโครงการดงักล่าว 
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 5.13  เรื่องพิจารณารา่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 
 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันมี
แนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของรัฐบาล 
สหกรณฯ์ จึงเห็นควรกำหนดระเบียบฯ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 ตามทีเ่สนอ 
  มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ถือใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จำกัด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 ตามที่เสนอ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วนัที ่21 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 
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  อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั ขอ้ 79(8) และ                    
ขอ้ 107(11) ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 60  คร้ังท่ี  16/2563 เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2564 
ไดก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.2564  ดงัต่อไปน้ี 
   ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จ ากัด ว่าด้วยการ
ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2564” 
   ขอ้ 2 ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 21 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป 
   ขอ้ 3 บรรดาระเบียบและประกาศอ่ืนใด มติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ซ่ึงขดั
หรือแยง้กบัระเบียบน้ีใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
   ขอ้ 4 ในระเบียบน้ี 

  “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั 

  “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูนราธิวาส จ ากดั 

  “คณะกรรมการอ่ืน” หมายความว่า คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการเงินกู ้
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ และคณะอนุกรรมการซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้ง 

  “ท่ีปรึกษาสหกรณ์” หมายความว่า ท่ีปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั ซ่ึง
คณะกรรมการด าเนินการแตง่ตั้ง 

  “การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประชุมท่ีกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
หรือระเบียบ ใหต้อ้งมีการประชุมท่ีกระท าผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมมิไดอ้ยู่ในสถานท่ี
เดียวกนั สามารถประชุมหารือหรือแสดงความคิดเห็นระหวา่งกนัไดผ้า่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
  “ผูเ้ขา้ร่วมประชุม” หมายความวา่ คณะกรรมการด าเนินการ ผูแ้ทนสมาชิกสหกรณ์ หรือ
บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมท่ีกฎหมายบญัญติัหรือก าหนดไว ้เขา้ร่วมในการประชุมแห่งเดียวกนั
และท่ีแสดงตนร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ในเวลาเดียวกนั 
  “ส่ืออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ส่ือบนัทึกขอ้มูลหรือสารสนเทศใด ๆ ท่ีใช้วิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการประยุกตใ์ชว้ิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟ้า คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอ่ืนใดใน
ลกัษณะคลา้ยกนั และให้หมายรวมถึงการประยุกตใ์ช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็กหรืออุปกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประยกุตใ์ชวิ้ธีต่าง ๆ เช่นวา่นั้น 

(รา่ง)ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนราธิวาส จ ากดั 
วา่ดว้ยการประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2564   
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   “ระบบควบคุมการประชุม” หมายความว่า ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และหรือ
อุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีเช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ายและมีการ
ส่ือสารขอ้มูลกนั โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และหรือการโทรคมนาคมเพื่อให้ผูร่้วม
ประชุมสามารถเขา้ถึง และใชง้านส าหรับการประชุม ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้ไม่ว่าจะเป็นการประชุม
ดว้ยเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ 
   “ผูค้วบคุมระบบ” หมายความว่า ผูท่ี้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งให้ท าหน้าท่ีดูแล
และบริหารจัดการระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ตั้ งแต่เร่ิมท าการประชุมจนเสร็จส้ินการ
ประชุมแต่ละคร้ัง 
   ขอ้ 5 การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะท าได้โดยมติคณะกรรมการด าเนินการไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการด าเนินการท่ีมาประชุม ทั้งน้ี มติคณะกรรมการด าเนินการจะตอ้ง
ก าหนด ดงัน้ี 
   (1) เหตุผล และความจ าเป็น ท่ีจะตอ้งจดัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
  (2) คณะกรรมการห รือคณะอนุกรรมการชุดใดท่ี สามารถจัดประ ชุมผ่าน ส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ได ้
   (3) ช่วงเวลาหรือเดือนท่ีสมควรใหมี้การประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
   ขอ้ 6 เม่ือผูท้  าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ คณะใด
ก าหนดใหมี้การประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ในการประชุมคร้ังใดตามมติคณะกรรมการด าเนินการแลว้ 
ผูจ้ดัการจะตอ้งจดัใหมี้ผูค้วบคุมระบบท่ีสามารถบริหารจดัการระบบ เพื่อตรวจสอบการท างานและแกไ้ข
ปัญหาใหผู้ร่้วมประชุมสามารถเขา้ถึงระบบก่อนเร่ิมการประชุม 
   ขอ้ 7 ในการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ผูมี้หนา้ท่ีจดัการประชุม ตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 
   (1) แจง้เชิญการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
   (2) จดัท าเอกสารประกอบการประชุมและน าขอ้มูลเข้าสู่ระบบเพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ทุกคนสามารถอ่านเอกสารไดก่้อนการประชุม 
   (3) จดัใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมแสดงตนและนบัองคป์ระชุม 
   (4) จดัท ารายงานการประชุมเป็นหนงัสือ 
   (5) จดัให้มีการบนัทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแลว้แต่กรณีของผูร่้วมประชุมทุกคน 
ตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม เวน้แต่เป็นการประชุมลบั 
   ขอ้ 8 ในการจดัการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมการด าเนินการ หรือ
คณะกรรมการอ่ืน จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืนทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
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   ขอ้ 9 ประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการอ่ืน มีหน้าท่ีด าเนินการประชุม หาก
ประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการอ่ืนไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รอง
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการอ่ืนท าหน้าท่ีแทน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือรอง
ประธานกรรมการอ่ืน ใหก้รรมการ หรือกรรมการอ่ืนท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงท าหนา้ท่ีแทน 
  ข้อ 10 ในการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมการด าเนินการ หรือ
คณะกรรมการอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องมีท่ีปรึกษา หรือท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ หรือผูต้รวจสอบกิจการ หรือผู ้
ตรวจสอบบญัชี หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมประชุมดว้ย ให้ประธานในท่ีประชุมนั้นเป็นผูว้ินิจฉัยให้
ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
   ขอ้ 11 การลงมติของท่ีประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัสหกรณ์และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งใน
แต่ละกรณี 
   ข้อ 12 ผู ้เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมิให้บุคคลอ่ืนร่วมรับฟังหรือ
บนัทึกเสียงหรือบนัทึกภาพในการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
   ขอ้ 13 ในการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ใหจ่้ายเบ้ียประชุมตามระเบียบของสหกรณ์
แก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ซ่ึงไดแ้สดงตนเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
  ขอ้ 14 การจดัประชุมใหญ่ของสหกรณ์ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ใหถื้อปฏิบติัตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และหรือ ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ และตามวิธีการท่ี
คณะกรรมการก าหนด 
   ขอ้ 15 ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบติัตามระเบียบน้ี ให้คณะกรรมการด าเนินการ
เป็นผูว้ินิจฉยัช้ีขาดและใหถื้อเป็นท่ีสุด 
   ขอ้ 14 ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
 
    ประกาศ ณ วนัท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(นายสมยศ เสาวคนธ์) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั 
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 5.14 เรื่องพิจารณาร่างวิธีการปฏิบัติในการจัดประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 14 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 จึงเห็นควรกำหนดวิธีการปฏิบัติในการจัดประชุมใหญ่
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามท่ีเสนอ 
  มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ถือใช้วิธีการปฏิบัติในการจัดประชุม
ใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามทีเ่สนอ 
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(ร่าง) 
วิธีการปฏิบัติในการจัดประชุมใหญ่ผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จ ากดั 
พ.ศ. 2564 

--------------------------------------- 
  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 14 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากัด 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
ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการประยุกตใ์ชว้ิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟ้า คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอ่ืนใดใน
ลกัษณะคลา้ยกนั และให้หมายรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็กหรืออุปกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประยกุตใ์ชว้ิธีต่าง ๆ เช่นวา่นั้น 
   “ระบบควบคุมการประชุม” หมายความว่า ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และหรือ
อุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีเช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ายและมีการ
ส่ือสารขอ้มูลกนั โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และหรือการโทรคมนาคมเพื่อให้ผูร่้วม
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ประชุมสามารถเขา้ถึง และใชง้านส าหรับการประชุม ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้ไม่ว่าจะเป็นการประชุม
ดว้ยเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ 
   “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 าเคร่ืองหมายลงมติในบัตร โดยผูค้วบคุมดูแลการ
ประชุมในแต่ละสังกดัตอ้งลงลายมือช่ือรับรองในบตัรลงมติในแต่ละมติ 
  ขอ้ 9 ผูค้วบคุมดูแลการประชุมตอ้งควบคุมบตัรลงมติมิให้สูญหาย หรือมีการน าไปใชโ้ดย
ทุจริต 
 ข้อ 10 ผู ้แทนสมาชิกท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็น ให้แสดงตนแจ้ง ช่ือ – สกุล 
ทะเบียนสมาชิก ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ก่อนแสดงความคิดเห็น 
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  ขอ้ 11 การนบัคะแนนเสียง ให้ผูค้วบคุมดูแลการประชุมในแต่ละจุดรวมคะแนนเสียงสมาชิก
ในสังกดั แลว้ลงคะแนนเสียงในบตัรลงมติ และส่งบตัรลงมติให้กบัผูค้วบคุมระบบผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ทนัที และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างเปิดเผยและเท่ียงธรรม ให้ผูค้วบคุมระบบประจ าหน่วยท า
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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5.15 เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชรีับอนุญาตประจำปี 2564 
 ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดทำโครงการปรับปรุงระบบการตรวจบัญชีสหกรณ์ โดย
กระจายงานสอบบัญชีสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินงานตั้งแต่สี่สิบล้านบาทขึ้นไป และผลการจัดชั้นคุณภาพการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์ตามเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนดอยู่ในระดับดีขึ้นไป ให้ผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภายใต้การกำกับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 ในปี 2564 สหกรณ์ฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเสนอราคาตรวจสอบ
บัญชี ประจำปี 2564 จำนวน 19 ราย มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเสนอการพิจารณาการสอบบัญชีมายัง
สหกรณ์ฯ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
  1. บริษัท เอ็กซ์เซลเลนท์ ออดิติ้ง จำกัด โดย นายยุทธพงษ์ งามวิชานน์ พร้อม
ทีมงานจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เข้าตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ขอ
เสนอค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ เป็นเงิน 145,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพนับาทถ้วน) 
  2. สำนักงานสอบบัญชียงยุทธและประทิพย์  โดย นายยงยุทธ รัตนสุวรรณ พร้อม
ทีมงานจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เข้าตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 2-3 วันทำการ ขอ
เสนอค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ เป็นเงิน 95,000 บาท (เกา้หมื่นหา้พันบาทถ้วน) 
 มติที่ประชุม นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 
 
 5.16 เรื่องพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 
  คณะกรรมการร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 เสนอแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564
เพ่ือนำเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563  
 มติที่ประชุม นำเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 
 
 5.17 เรื่องพิจารณารับรองงบการเงิน 
  นายปรีชา เจริญสุข ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด  ประจำปี 2563 
รายงานงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 มีสินทรัพย์  
5,932,322,116.89 บ าท  ห นี้ สิ น  2,517,275,498.84 บ าท  ทุ น  3,415,046,618.05  บ าท  ร าย ได้  
257,220,528.10 บาท  และค่ าใช้ จ่ าย  22,257,188.04 บาท  กำไรสุ ทธิ  ป ระจำปี  2563 เป็ น เงิน 
234,963,340.06 บาท 
 มติที่ประชุม นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 
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 5.18 เรื่องพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ 
   คณะกรรมการพิจารณาร่างการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 เพ่ือเสนอที่ประชุม
ใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 พิจารณาดังตอ่ไปนี้ 

การจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 
กำไรสุทธิประจำปี 234,963,340.06 บาท 

 

ที ่ รายการ 
ปี 2563 ปี 2562 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 
1 เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ    23,509,580.80  10.01  23,092,428.60  10.10  
  ของกำไรสุทธิ         
2 เป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง         30,000.00  0.01  30,000.00  0.01  
  ประเทศไทยไม่เกินร้อยละหนึ่งของ         
 กำไรสุทธิแต่ไม่เกินสามหมื่นบาท     
3 เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วใน  168,025,812.90  71.51  156,407,088.00  68.41  
  อัตราร้อยละหกต่อปี โดยคิดตาม         
  ส่วนระยะเวลา         
4 เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตาม    32,939,224.89  14.02  37,081,538.00  16.22  
  ส่วนรวมของดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งสมาชิก         
  ส่งแก่สหกรณร์ะหว่างปีในอัตรา         
 ร้อยละเก้าจุดสองศูนย์     
5 เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและ     4,400,000.00  1.87  4,400,000.00  1.92  
  เจ้าหน้าทีไ่ม่เกินร้อยละสิบของกำไร         
 สุทธิ     
6 เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล         30,421.47  0.01  30,268.31  0.01  
  ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้น         
  ของสหกรณ์         
7 เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิน        585,800.00  0.25  634,100.00  0.28  
  ร้อยละสิบของกำไรสุทธิ         
8 ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิก        500,000.00  0.22  500,000.00  0.22  
  และคู่สมรสสมาชิก         
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ที ่ รายการ 
ปี 2563 ปี 2562 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 
9 ทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุครบ      1,340,000.00  0.57  2,000,000.00  0.87  
 60 ปี     

10 ทุนสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม     3,000,000.00  1.28  3,860,000.00  1.69  
11 ทุนเพ่ือการศึกษาบุตรสมาชิก        467,500.00  0.20  467,500.00  0.20  
12 ทุนช่วยเหลือสมาชิกประสบเหตุจาก           5,000.00  0.00  20,000.00  0.01  
  ความไม่สงบในพ้ืนที่        

13 ทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบ           5,000.00  0.00  5,000.00  0.00  
14 ทุนสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส        100,000.00  0.04  100,000.00  0.04  
15 ทุนสวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส         10,000.00  0.00  10,000.00  0.00  
16 กองทุนสวัสดิการบุคลากรของ         15,000.00  0.01                    -           -    
 สหกรณ์     

รวม  234,963,340.06  100.00  228,637,922.91  100.00  

 
รายละเอยีด 

 

ที ่ รายการ 
ปี 2563 ปี 2562 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 
1 กลับมาเป็นของสมาชิก 200,965,037.79  85.53   193,488,626.00  84.63  
2 เป็นประโยชน์แก่สมาชิก    29,553,302.27  12.58     30,719,296.91  13.44  
3 เป็นผลตอบแทนให้กรรมการและ 4,400,000.00  1.87      4,400,000.00  1.92  
 เจ้าหน้าที่     
4 เป็นกองทุนสวัสดิการบุคลากรของ 15,000.00  0.01                      -            -    
 สหกรณ์     
5 เป็นของสันนิบาตสหกรณ์ 30,000.00  0.01          30,000.00  0.01  

รวม 234,963,340.06  100.00   228,637,922.91  100.00  
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รายละเอียดทุนสาธารณประโยชน์ 
1 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร   353,900.00  บาท 

 1.1 จัดส่งบุคลากรร่วมอบรม   190,000.00  บาท    
      ประชุมสัมมนา     

 1.2 กิจกรรมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ   97,000.00  บาท    
      เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคัล และ     
      กฎหมาย     

 1.3 กิจกรรมอบรมกฎหมาย ปปง. ให้แก่   53,400.00  บาท    
      ผู้มีหน้าที่รายงาน     

 1.4 ประกาศเกียรติคุณผู้มีคุโณปการต่อ   13,500.00  บาท    
      สหกรณ์ และบุคลากรดีเด่น     
2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสังคม    120,000.00  บาท 

  - มอบเงินช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรม     
    พัฒนาชุมชนและสังคม     
3 โครงการส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิกและ      60,000.00  บาท 
 ครอบครัว     
4 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี      51,900.00  บาท 

 สารสนเทศ     

 รวม    585,800.00  บาท 

  ประธาน การดำเนินงานให้ปีนี้  รายได้ลดลงประมาณ 3,000,000 บาท สำหรับการ
ดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิก 3 เดือน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
  นายมะสุกรี ยุนุ๊ ในส่วนของการจัดสรรไปเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ จะเห็นว่าจัดสรรไป
เพียงร้อยละ 10.01 แม้ว่าจะเป็นไปตามข้อบังคับ เสนอให้พิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากหากสหกรณ์มีทุน
สำรองเยอะจะเพ่ิมความมั่นคงของสหกรณ์ได้ และเงินสำรองส่วนนี้ไม่มีต้นทุน แตกต่างกับทุนเรือนหุ้นของ
สมาชิกท่ีมีต้นทนุ ซึ่งในปีนี้ต้นทุนอยู่ที่ ร้อยละ 6 
  ประธาน ทางสหกรณ์เองพยายามทำให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์สูงที่สุด และดำเนินการ
ตามข้อบังคับ 
  นายพงษ์เทพ ไหมใจดี ทั้งนี้ เงินให้กู้คงเหลือลดลงจากปีก่อน ทำให้การทำกำไรในปี 2563 
นั้นน้อยลงเช่นกัน ต้องชี้แจงเหตุและผลให้สมาชิกทราบถึงการดำเนินการของสหกรณ ์ 
  มติที่ประชุม นำเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 
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 5.19 เรื่องกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 
 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564         
ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
   มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ในพฤหัสบดีที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
 
วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
 ประธาน เพ่ือให้การดำเนินงานจัดประชุมใหญ่สามัญเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เสนอให้มี
การประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมกับการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ในวันพุธ ที่ 27 มกราคม 
2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
 มติทีป่ระชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.35 น. 
 
     ลงชื่อ   สมยศ เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ 
          (นายสมยศ เสาวคนธ์) 
 
     ลงชื่อ     อมร นาคปก  กรรมการและเลขานุการ 
       (นายอมร นาคปก) 
  

สำเนาถูกต้อง 

 
(นางอารีย์ เพ็ชรพรหม) 

ผู้จัดการ 


