ที่ สอ. สป. 862 /2560

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
23/17 - 20 ถนนสุขุมวิท ตําบลปากน้ํา
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
12 ธันวาคม 2560

เรื่อง

ขอเชิญประชุมใหญสามัญ ประจําป 2560

เรียน

สมาชิก สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ชุดที่ 56/2560 กําหนด
การประชุมใหญสามัญ ประจําป 2560 ในวันอาทิตยที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. ณ หองคอนเวนชั่น
ฮอลล ชั้น 6 หางสรรพสินคาอิมพีเรียลเวิลด สําโรง จังหวัดสมุทรปราการ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมใหญสามัญประจําปทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2560
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรับทราบรายงานของผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2560
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน ประจําป 2560
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2560
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจาย ประจําป 2561
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน ประจําป 2561
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 2561
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องพิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ และระเบียบสหกรณฯ วาดวยการสรรหา
บุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2558
ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการสหกรณแทนตําแหนงที่วา ง ป 2561
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณแทนตําแหนงที่วาง (ดํารงวาระ 1 ป)
ระเบียบวาระที่ 14 เรื่องแนะนําคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ชุดที่ 57/2561
ระเบียบวาระที่ 15 เรื่องการเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ ชุดที่ 57/2561
ระเบียบวาระที่ 16 ขอเสนอแนะของผูตรวจการสหกรณ
ระเบียบวาระที่ 17 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
จึงเรียนเชิญสมาชิกทุกทาน ไดโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ ังกลาวขางตน
โดยพรอมเพรียงกัน และโปรดแสดงบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด หรือบัตร
ประจําตัวขาราชการ หรือบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวสมาชิกคุรุสภา อยางใดอยางหนึ่งตอเจาหนาที่
ทั้งนี้เพื่อประโยชนของสมาชิกทุกทาน
ขอแสดงความนับถือ
(นายณรงค ธีระกุล)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

"...ชาวสหกรณทุกคนหรือเกือบทุกคนเขาใจวา การตั้งสหกรณนั้นมีความ
ดีอยูเปนสําคัญ อยูที่วาไปกูเงินเขาได ไปกูจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
ขอนี้เปนขอดีสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่งอาจจะเปนอันตรายก็ได ขอพูดตรงๆวาการไปกู
ยืมเงินในรูปใดๆ มีเสียได มีอันตรายได เพราะวาแตละคนดวยกําลังของตนเองอาจ
จะมีไมพอสําหรับกิจการที่จะใหมีัความกาวหนาโดยรวดเร็ว แตวาถาไมไดคิดดีๆ
ไปกูยืมเพราะคิดวาเปนสหกรณไปกูยืมเขาได ก็กูยืมมาลงทุนในสิ่งที่ไมคุมคา หรือ
เอาทุนคืนเขาไมได อันนี้เสียหายมาก เพราะทราบดีวา เมื่อเราเปนหนี้ใคร เราก็
เปนทาสเขาได..."
พระราชดํารัส ในโอกาสที่ผูนําสหกรณการเกษตร สหกรณนิคม และสหกรณประมงทั่วประเทศ
เฝาทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย วันพุธ ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๓

ประกาศจรรยาบรรณบุคลากรสหกรณ

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐)
“...การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติ
เปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ตาม แตก็เปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึง
ประพฤติปฏิบัติ หากผูใดลวงละเมิดก็อาจกอใหเกิดความเสียหายทั้งแกบุคคล หมูคณะ และ
สวนรวมได เหตุนี้ ผูปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะตองมีความรูในสาขาของตนอยาง
ลึกซึ้งชัดเจน และศึกษาใหกาวหนาอยูเสมอแลว ยังจะตองยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน
ทั้งขอที่ควรปฏิบัติและไมพงึ ปฏิบัติอยางเครงครัดดวย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให
ประสบความสําเร็จ ไดรับความเชื่อถือยกยอง ในเกียรติ ในศักดิ์ศรี และในความสามารถดวย
ประการทั้งปวง...”
(พระราชทานพระบรมราชานุญาต ตามหนังสือ สํานักราชเลขาธิการที่ รล ๐๐๐๔.๑/๔๕๐๖
ลว. ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑)
.................................................

จรรยาบรรณ 6 ประการ

สําหรับ สมาชิกสหกรณ
๑. มุงมั่น และอุทิศตน เพื่อพัฒนาสหกรณกาวหนา โดยยึดมัน่ อุดมการณ หลักการและ
วิธีการสหกรณ
๒. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบสหกรณอยางเครงครัด
๓. สอดสองดูแล และสงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคกรที่
เขมแข็ง
๔. รวมทําธุรกิจของสหกรณในฐานะเจาของสหกรณ
๕. รวมกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรือง มั่นคง
๖. มุงมั่น ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
.................................................

จรรยาบรรณ ๑๐ ประการ

สําหรับ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
๑. มุงมั่น และอุทิศตน เพื่อพัฒนาการบริหารงานของสหกรณใหกา วหนา ดวยความ
เสียสละ ซื่อสัตย และสุจริต โดยยึดมั่น อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ
๒. พึงรักษา ปกปองผลประโยชนของสมาชิกโดยรวม และตัดสินใจบนพื้นฐานประโยชน
สมาชิกอยางเปนธรรม
๓. พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบสหกรณอยางเครงครัด รวมถึงยึดหลัก
จริยธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม
๔. มุงพัฒนาความรู ศักยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณอยางจริงจัง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสหกรณ
๕. กํากับ ดูแลการจัดการสหกรณใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไมแทรกแซง
สายการบังคับบัญชา แตจะสรางความยุติธรรมแกเจาหนาที่สหกรณในการปฏิบัติงาน
๖. พึงใช ดูแล และรักษาทรัพยสิน อุปกรณของสหกรณใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม
๗. ไมอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยตําแหนง หนาที่ ในสหกรณเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชน
สวนตน ญาติ และพวกพอง
๘. หลีกเลี่ยงการทําธุรกิจสวนตนที่มีผลประโยชนทบั ซอนกับสหกรณ และเปดเผย
ผลประโยชน สวนตนที่มีในองคกร หรือธุรกรรมใดที่ขัดกับประโยชนของสหกรณ
๙. ละเวนการใหสัญญาตางตอบแทนแกบุคคล องคกร เพื่อใหไดมาซึ่งตําแหนง
ผลประโยชนของตน
๑๐. ไมนําเอาทรัพยสิน อุปกรณ บุคลากรของสหกรณไปใชเพื่อประโยชนของตนและพวก
พอง และไมกระทําการใดอันเปนปฏิปกษ และเปนคูแขงขันตอการดําเนินงานของ
สหกรณ
.................................................

จรรยาบรรณ ๑๐ ประการ

สําหรับ เจาหนาทีส่ หกรณ
๑. พึงปฏิบัติตามนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบของสหกรณและคําสั่งของ ผูบังคับบัญชา
อยางเครงครัด ภายใตอุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณ
๒. พึงใหบริการแกสมาชิกและผูใชบริการดวยความเต็มใจ และประทับใจ
๓. พึงรักษาขอมูลสวนตัวของสมาชิกเปนความลับและไมนําไปแสวงหาประโยชน เพื่อตน
และพวกพอง
๔. ใหบริการแกสมาชิกอยางเทาเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติตอ ผูใด ผูหนึ่งเปนการเฉพาะ
๕. พัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๖. พึงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยสิน อุปกรณของสหกรณอยางประหยัด คุมคามาก
ที่สุดรวมถึงไมนําเอาไปใชเปนประโยชนสวนตน
๗. พึงรักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางเจาหนาที่สหกรณและหลีกเลี่ยงการสราง
ความขัดแยง ปญหาหรือการกระทําอันเปนการสรางความแตกแยก
๘. พึงใหขาวสารการดําเนินงานสหกรณที่เปนประโยชนแกสมาชิกในทุกโอกาสที่
เอื้ออํานวย ขณะเดียวกันก็รับฟงปญหาความตองการของสมาชิกเพื่อพัฒนา การ
ดําเนินงานในโอกาสตอไป
๙. พึงละเวนการรับทรัพยสิน ประโยชนอื่นใดจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอก เพื่อแสวงหา
ประโยชนสวนตน หรือพวกพองอยางมีศักดิ์ศรี
๑๐. หลีกเลีย่ งการทําธุรกิจที่มีผลประโยชนทับซอน เปนคูแขงขัน หรือเปนปฏิปกษกบั
สหกรณ
.................................................

เสนอโดย สมาคมเศรษฐศาสตรสหกรณแหงประเทศไทย

สาร ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
“มุงมั่นพัฒนาองคกร รักษาผลประโยชนมวลสมาชิก”
“สหกรณกาวไกล สมาชิกมั่นใจ บริหารโปรงใส รวมใจพัฒนา”
ก อ นอื่ น ผมต อ งขอขอบคุ ณ ทุ ก ท า นในฐานะที่ ท า นเป น สมาชิ ก ของสหกรณ อ อมทรั พ ย ค รู
สมุทรปราการ จํากัด และอีกฐานะหนึ่งเปนผูถือหุนอยูในสหกรณฯก็คือเปนเจาของสหกรณรวมกัน ที่
ทานไดใ หความไววางใจใหผมดํ ารงตํา แหนงประธานกรรมการสหกรณอ อมทรัพ ยครูสมุท ปราการ
จํากัด ติดตอกันถึง 3 สมัย และในปนี้อยูครบวาระแลวจะตองเวนวรรคกอน แตการบริหารงานของ
สหกรณจะตองพัฒนาเดินหนาตอไป
จากการที่เขามาบริหารสหกรณ ฯ 3 สมัยนั้น ไดสรางความมั่ นคง ความโปรงใส และความ
เชื่อมั่นของสมาชิก ทําใหสหกรณไดรับรางวัลดังนี้
1. รั บ การประเมิ น สหกรณ สี ข าวด ว ยธรรมาภิ บ าลจากกรมส ง เสริ ม สหกรณ โดยผ า นการ
ประเมินสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล รอยละ 96 และรอประกาศผลระดับประเทศอยางเปนทางการ
(รับการประเมินเมื่อ 15 กันยายน 2560)
2. รั บ โล ส หกรณ ดี เ ด น ระดั บ ประเทศในโอกาสครบรอบ 100 ป ส หกรณ ไ ทย เมื่ อ วั น ที่ 25
กุมภาพันธ 2559
3. รับเกียรติบัตร สหกรณที่มีผลการดําเนินงานอยูในระดับมาตรฐานสหกรณ ระดับ “ดีเลิศ”
ติดตอกันมา 2 ป
การบริหารสหกรณนั้น มีความจําเปนที่จะตองดูแลสมาชิกทั้งฝายผูฝากเงินและฝายผูกูเงิน ซึ่ง
การบริหารคณะกรรมการจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ ขอบังคับ และระเบียบสหกรณ ใน
ป จ จุ บั น นอกเหนื อ ที่ ก ล า วแล ว ยั ง มี เ กณฑ ก ารกํ า กั บ ของกระทรวงการคลั ง ที่ เ ข า มาควบคุ ม การ
บริหารงานของสหกรณดวย จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่คณะกรรมการที่เขามาบริหารจะตองมีความรู
ในเรื่องดังกลาว และสิ่งที่สําคัญที่ขอฝากสมาชิกในฐานะผูเปนเจาของสหกรณที่จะตองเลือกตัวแทน
เขามาบริหารงานสหกรณในแตละปนั้น ทานจะตองพิจารณาใหรอบคอบวาบุคคลใดเหมาะสมที่จะมา
เปนตัวแทนของทาน
ในฐานะประธานกรรมการดํา เนิ นงานสหกรณออมทรัพ ยค รูส มุท รปราการ จํา กัด ชุ ดที่ 56
ขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงานทุกทาน คณะที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ อนุกรรมการ ฝาย
จัด การ และสมาชิ ก ทุ ก ท า น ที่ ร ว มมื อ ร ว มใจกั น สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ให กิ จ การสหกรณ อ อมทรั พ ย ค รู
สมุทรปราการ จํากัด กาวไกล สมาชิกมั่นใจ บริหารโปรงใส และเจริญกาวหนาตอไป

(นายณรงค ธีระกุล)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

คณะกรรมการ
สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
ชุดที่ 56

นายณรงค ธีระกุล
ประธานกรรมการดําเนินการ

นายธีรพล โพธิ์เมือง
รองประธานกรรมการ
ฝายการเงินและสินเชื่อ

นางสาวชูศรี สัตยานนท
รองประธานกรรมการ
ฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

นายเสกสัณห กิจวรรณ
รองประธานกรรมการ
ฝายวิชาการและระเบียบ

นายสุเทพ พูลบัณฑิตย
รองประธานกรรมการ
ฝายบริหารทั่วไป

นายวรพจน สิงหราช

วาที่ ร.ท.ขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา
กรรมการและเหรัญญิก

กรรมการและเลขานุการ

นายอนันต ปานทองคํา

นางชูศรี พุทธเจริญ

นายจรูญโรจน โสไกร
กรรมการ
ฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

กรรมการ
ฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

ดร.ธีระ แทนศิริ

นายพรเทพ คุรุเมธากร

นายสมเจต พูลมา

ดร.สุชาติ ใจสถาน

กรรมการ
ฝายการเงินและสินเชื่อ

กรรมการ
ฝายวิชาการและระเบียบ

กรรมการ
ฝายการเงินและสินเชื่อ

กรรมการ
ฝายวิชาการและระเบียบ

กรรมการ
ฝายบริหารทั่วไป

นายประยูร สุขยืน

กรรมการ
ฝายบริหารทั่วไป

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ดร.นิวัตต นอยมณี

ดร.ศักดิ์นิพน สวางวงศ

นายภูมินันท ขวัญเมือง นางอุรารักษ สุขสวัสดิ์

นายณรงค สิงหศิฬ

นายวินัย หลําวรรณะ

คณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณ

นายสุวิทย สุพัฒนานนท
ประธานคณะผูตรวจสอบกิจการ

นายนพดล อารมณสุขโข นายไพโรจน ตันเจริญ นางวาสนา แจมเจริญ นายเมธชนัน เสืออากาศ

คณะกรรมการฝายอํานวยการ

นายณรงค ธีระกุล
นายธีรพล โพธิ์เมือง นางสาวชูศรี สัตยานนท
รองประธานกรรมการ

ประธานกรรมการดําเนินการ

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

วาที่ ร.ท.ขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา นายวรพจน สิงหราช
กรรมการและเหรัญญิก

นายเสกสัณห กิจวรรณ นายสุเทพ พูลบัณฑิตย
รองประธานกรรมการ

นางวิลาวรรณ ตันรัตนะ

กรรมการและเลขานุการ อนุกรรมการทําหนาที่ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ

คณะกรรมการฝายการเงินและสินเชื่อ

นายธีรพล โพธิ์เมือง
รองประธานกรรมการ
ฝายการเงินและสินเชื่อ

นางชูศรี พุทธเจริญ

นายอนันต ปานทองคํา

กรรมการ ฝายการเงินและสินเชื่อ

กรรมการ ฝายการเงินและสินเชื่อ

ดร.ชูชาติ แกวนอก

อนุกรรมการ ฝายการเงินและสินเชื่อ

นายสมพงษ หงษา

อนุกรรมการ ฝายการเงินและสินเชื่อ

นายวรพงษ หาญเขต

อนุกรรมการ ฝายการเงินและสินเชื่อ

คณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

นางสาวชูศรี สัตยานนท
รองประธานกรรมการ
ฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

นายจรูญโรจน โสไกร

นายประยูร สุขยืน

กรรมการ ฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

นายวิฑูรย ชั่งโต

กรรมการ ฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

นายสมชาย ทองสุทธิ์

นายสมชาย ศรีดวง

อนุกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศ อนุกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศ อนุกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศ

คณะกรรมการฝายวิชาการและระเบียบ

นายเสกสัณห กิจวรรณ
รองประธานกรรมการ
ฝายวิชาการและระเบียบ

ดร.ธีระ แทนศิริ

นายพรเทพ คุรุเมธากร

กรรมการ ฝายวิชาการและระเบียบ

นายบรรหาร เอี่ยมสอาด
อนุกรรมการฝายวิชาการและระเบียบ

กรรมการ ฝายวิชาการและระเบียบ

นายพลัฎฐ ธนพรรุงเพชร

อนุกรรมการ ฝายวิชาการและระเบียบ

นายชัชชวาลย งามขํา

อนุกรรมการ ฝายวิชาการและระเบียบ

คณะกรรมการฝายบริหารทั่วไป

นายสุเทพ พูลบัณฑิตย
รองประธานกรรมการ
ฝายบริหารทั่วไป

นายสมเจต พูลมา

ดร.สุชาติ ใจสถาน
กรรมการฝายบริหารทั่วไป

กรรมการฝายบริหารทั่วไป

นายจําลอง นอยวานิช

นายอํานาจ สมบุญ

อนุกรรมการฝายบริหารทั่วไป

นายอดิศักดิ์ กลิ่นจันทร

อนุกรรมการฝายบริหารทั่วไป

อนุกรรมการฝายบริหารทั่วไป

คณะผูตรวจสอบกิจการ

นายสุวิทย สุพัฒนานนท
ประธานคณะผูตรวจสอบกิจการ

นายนพดล อารมณสุขโข นายไพโรจน ตันเจริญ

นายไพทูร จันตะเภา

อนุกรรมการคณะผูตรวจสอบกิจการ

นางวาสนา แจมเจริญ นายเมธชนัน เสืออากาศ

นางสาวจารึก สวนมาลัย
อนุกรรมการคณะผูตรวจสอบกิจการ

คณะเจ
า
หน
า
ที
่
สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
นางสาวสุนิษา ยามี
ผูจัดการสหกรณฯ

นางศศมณฑ กฤชนอย

นายศิษฏิวัชร ครอบจักรวาฬ

รองผูจัดการสหกรณฯ

รองผูจัดการสหกรณฯ

นางกมลพรรณ สิงคโปร

นางณัฐวสาห ขจรกิตติประกิต

นางนรีรัศม สุกุลมงคลศักดิ์

หัวหนาฝายการเงินแลวบัญชี

หัวหนาฝายสินเชื่อ

หัวหนาศูนยบริการสมาชิก

นายวราวุฒิ ขอญาติกลาง นางสาววรรณผกานต บุบผาสุวรรณ นางลลิตา ฤทธิ์เทพ
เจาหนาที่พัสดุ

เจาหนาที่ประชาสัมพันธ

เจาหนาที่ทะเบียนฯ

นายปถวี วังคูณ

นางสาวสินไทย เชิดชู

นางสาวขนิษฐา บุณยะมัต

เจาหนาที่สินเชื่อ

เจาหนาที่คอมพิวเตอร

เจาหนาที่บัญชี

นางสาวญาดา รักวิทย นายพงศนรา พูนวัฒนะพิสุทธิ์ นางสาวจันทรเพ็ญ ปรีเรือง
เจาหนาที่ศูนยฯ

เจาหนาที่ธุรการ

เจาหนาที่ สฌ.สอ.สป.

นางกัญญชิสา สุขเจริญ นางสาวอารียา ทองขํา นางสาวกัลยรวี อังสนานนท
เจาหนาที่การเงิน

เจาหนาที่สินเชื่อ

เจาหนาที่สินเชื่อ

นายณภัค กลํ่าเหวา นางสาวพิมพชนก บุตรโชติ นางสาวสายสุรีย อวนสะอาด
นิติกร

นางโสน คนเจน
แมบาน

เจาหนาที่สวัสดิการ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นางวิจิตร นอยแจม นางสาวธนัญญา ขวัญเนียม
แมบาน

แมบาน

โครงสร
า
งการบริ
ห
ารงาน
สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
ผูส อบบัญชี
ผูตรวจสอบกิจการ

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

ผูจัดการสหกรณ

รองผูจัดการสหกรณ

รองผูจัดการสหกรณ

ฝายอํานวยการ

ฝายการเงินและบัญชี

ฝายสินเชื่อ

ฝายทะเบียนสมาชิก

ศูนยบริการสมาชิก

หัวหนาฝาย

หัวหนาฝาย

หัวหนาฝาย

หัวหนาฝาย

หัวหนาศูนยฯ

- งานบริหาร
ทั่วไป
- งาน
ประชาสัมพันธ

- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานรับฝาก

- งานสินเชื่อ

- งานทะเบียน
- งานสวัสดิการ
สมาชิก
- งานเรงรัดและ
ติดตามหนี้
- งานบริหาร
ระบบงานคอมฯ

หลักการ อุดมการณ และวิธีการสหกรณ
สหกรณ์ (Cooperatives) คือ องค์การของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการ
ดาเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตยเพื่อสนองความ
ต้องการ (อันจาเป็น) และความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
คุณค่าของสหกรณ์ (Coopertative Values) คือ สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการ
ช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม
และความเป็นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เชื่อมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความ
เปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู้
ริเริ่มการสหกรณ์
อุดมการณ์สหกรณ์ (Coopertative Ideology) คือ ความเชื่อร่วมกันที่วา่ การช่วยตนเองและ
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ ซึ่งจะนาไปสู่การกินดี อยู่ดีมีความเป็นธรรม และ
สันติสุขในสังคม
หลักการสหกรณ์ (Coopertative Principles) คือ แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้
คุณค่าของสหกรณ์เกิดผล "เป็นรูปธรรม" ซึ่งประกอบด้วยหลักการที่สาคัญ 7 ประการ กล่าวคือ
หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง
(Voluntray and Open Membership)
1) พึงตระหนักว่าการเข้าและออกจากการเป็นสมาชิกจะต้องเป็นไปโดยความสมัครใจของ
บุคคล (คาว่า "บุคคล" หมายถึง ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม่ใช่ถูกชักจูง โน้มน้าวล่อลวง
บังคับ ข่มขู่จากผู้อื่น
2) อย่างไรก็ดี การกาหนดคุณสมบัติสมาชิกของสหกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ได้บุคคลที่เข้ามาเป็น
สมาชิกแล้ว สามารถร่วมกันดาเนินกิจกรรมในสหกรณ์ได้ และไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
เพื่อนสมาชิกและสหกรณ์ ไม่ถือว่าขัดกับหลักการสหกรณ์ข้อนี้
3) สมาชิกสมทบนั้น ควรมีแต่เฉพาะกรณีของสหกรณ์บางประเภทที่มีลักษณะพิเศษและ
จาเป็นเท่านัน้ ไม่ควรให้มีในสหกรณ์ทั่วไปหรือทุกประเภท เพราะตามปกติสมาชิกสมทบมาจาก
บุคคลซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกธรรมดา หากสหกรณ์ใดรับสมาชิกสมทบจานวนมากก็อาจ
กระทบต่อการส่งเสริมผลประโยชน์ของสมาชิกธรรมดาได้แม้ว่าทางกฏหมายจะได้ห้ามมิให้สมาชิก
สมทบมีสิทธิ์บางประการก็ตาม

หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
(Democratic Member Control)
พึงตระหนักว่าเป็นหน้าทีข่ องสมาชิกทุกคนที่จะต้องร่วมแรงกายใจและสติปัญญาในการ
ดาเนินการและควบคุมดูแลการดาเนินงานของสหกรณ์ตามวิถปี ระชาธิปไตยเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิิทธิผล
โดยผ่านช่องทางหรือองค์กรต่างๆเช่น
คณะกรรมการดาเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และที่ประชุมใหญ่

หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก
(Member Economic Participation)
1) หลักการสหกรณ์ข้อนี้ มุ่งเน้นให้สมาชิกทุกคนพึงตระหนักว่า บทบาทหน้าที่สาคัญของ
ตน คือการที่ต้องเป็นทั้งเจ้าของ และลูกค้าในคนๆเดียวกัน จึงต้องทาหน้าที่เป็นทั้งผู้สมทบทุน ผู้
ควบคุมและผู้อุดหนุน หรือผู้ใช้บริการของสหกรณ์ มิใช่เข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อมุ่งหวังได้รับ
ผลประโยชน์จากสหกรณ์เท่านั้น
2) ในการจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อความเป็นธรรมแก่สมาชิก ส่วนหนึ่งต้องกันไว้เป็นทุนสารอง
ซึ่งจะนาไปแบ่งกันมิได้ แต่เป็นทุนเพื่อพัฒนาสหกรณ์ของพวกเขาเอง ถือว่าเป็นทุนทางสังคม
นอกนั้นอาจแบ่งเป็นเงินปันผลในอัตราจากัด และเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนแห่งธุรกิจ
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ
(Autonomy and Independence)
1) สมาชิก กรรมการ และพนักงานสหกรณ์ รวมทัง้ หน่วยงานส่งเสริมสหกรณ์ต้องสานึก
และตระหนักอยู่เสมอว่า สหกรณ์เป็นองค์กรช่วยเหลือตนเอง และปกครองตนเองเพราะฉะนัน้
สหกรณ์ต้องเป็นอิสระในการตัดสินใจหรือทาสัญญาใดๆ
ตามเงื่อนไขที่สหกรณ์ยอมรับได้กบั
บุคคลภายนอกหรือรัฐบาล
2) การรับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากรัฐหรือบุคคลภายนอกไม่ขดั กับหลักความเป็น
อิสระของสหกรณ์ หากผูใ้ ห้ความช่วยเหลือมุ่งหมายให้สหกรณ์ช่วยเหลือตนเองได้และควบคุมตาม
หลักประชาธิปไตยรวมทั้งดารงไว้ซงึ่ ความเป็นตัวเองของสหกรณ์

หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ
(Education, Training and Information)
1) หลักการข้อนี้เป็นจุดอ่อนของสหกรณ์ในประเทศไทยทุกระดับ ทั้งสหกรณ์ขนั้ ประถมและ
สหกรณ์ขั้นสูง เพราะขาดแผนแม่บทในการพัฒนาการศึกษาทางสหกรณ์ให้เป็นบทบาทและความ
รับผิดชอบของขบวนการสหกรณ์อย่างแท้จริง ทั้งๆที่ได้ริเริ่มให้จดั ตั้งกองทุนและสะสมจัดสหภาพ
สหกรณ์จากกาไรของสหกรณ์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2492 และแม้จะมีการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยและมีชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติบา้ งแล้วส่วนราชการที่ทาหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ก็ยังคง
ดาเนินการ ให้การศึกษาและฝึกอบรมทางสหกรณ์แทบจะเรียกได้ว่าซิาซ้อนกับขบวนการสหกรณ์
โดยไม่มีเป้าหมายทีช่ ัดเจน ในขบวนการสหกรณ์สามารถรับผิดชอบการศึกษา และฝึกอบรมทาง
สหกรณ์ได้ด้วยตนเองในทีส่ ุด
โดยมีหน่วยงานของรัฐ
ทาหน้าที่ให้การสนับสนุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2) การศึกษาอบรมและสารสนเทศมีความมุง่ หมาย และเน้นกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
- การศึกษามุ่งให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่จะเป็นสมาชิกในอนาคตมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ รวมทั้งมีความสานึก และตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของ
สมาชิก หรือให้เป็นผู้มีจิตวิญญาณสหกรณ์
- การฝึกอบรมมุ่งให้กรรมการ ผู้จัดการและพนักงานสหกรณ์ มีความรู้
ความสามารถและทักษะ รวมทั้งความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตน
- ส่วนสารสนเทศนั้นมุ่งให้บุคคลทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับเยาวชนและ
ผู้นาด้านความคิดเป็น เช่น ผู้นาชุมชน นักหนังสือพิมพ์ นักเขียน ผู้นาองค์กรพัฒนาชุมชน ฯลฯ
โดยเน้นการติิดต่อสื่อสาร 2 ทาง
3) หลักสูตรและเนื้อหาของการศึกษาอบรม ควรครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และวัฒนธรรม

หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์
(Cooperation among Cooperative)
1) แท้จริงการร่วมมือระหว่างสหกรณ์เป็นหลักการเดียวกันกับการร่วมมือระหว่างบุคคล
ธรรมดาในการจัดตั้งสหกรณ์นั่นเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดการประหยัดด้วยขนาด มีอานาจการต่อรอง
สูงขึ้น และนาไปสู่การรับใช้สมาชิกอย่างมีประสิิทธิผลยิ่งขึ้น
2) การร่วมมือระหว่างสหกรณ์อาจทาได้ทงั้ ในแนวนอนและแนวตั้ง ในแนวนอนสหกรณ์
ทุกสหกรณ์ไม่วา่ ประเภทเดียวกันหรือไม่สามารถร่วมมือกันได้ในทุกระดับเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
สมาชิกและขบวนการสหกรณ์ ในแนวตั้งสหกรณ์ทอ้ งถิ่นประเภทเดียวกันควรรวมตัวกันทางธุรกิจ
เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ และสหกรณ์ทุก
ประเภท ทุกระดับ ทุกสหกรณ์ควรรวมตัวกันเป็นองค์การสหกรณ์สูงสุด(Apex.Organization)เพื่อ
ประโยชน์ในการส่งเสริมด้านอุดมการณ์ การศึกษา การฝึกอบรม การส่งเสริมแนะนา การกากับ
ดูแล การตรวจสอบ การวิจัยและการพัฒนา ฯลฯ
3) วัตถุประสงค์สาคัญของการร่วมมือระหว่างสหกรณ์ คือ เพื่อให้สหกรณ์มีอานาจ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นสหกรณ์ท้องถิ่นแต่ละสหกรณ์ และสหกรณ์ขั้นสูงต้องเป็น
สหกรณ์ที่มีความเจ่มแจ้งและยั่งยืน มีชวี ิตชีวา (Viable & Sustainable) และร่วมมือกันในลักษณะ
ของ "ระบบรวม" หรือเป็นเอกภาพ
หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน
(Concern for Community)
1) สหกรณ์เป็นองค์การทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่สหกรณ์ตั้งอยู่
เพราะฉะนั้น การดาเนินงานของสหกรณ์ต้องเป็นไปเพือ่ การพัฒนาทีย่ ั่งยืนของชุมชนนั้นๆ ซึ่ง
หมายความว่าเป็นการพัฒนา ที่ไม่ทาลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศหรือ
เป็นการพัฒนาที่สนองความต้องการและความใฝ่ฝนั ของคนรุ่นปัจจุบันโดยไม่ทาลายโอกาส
ความสามารถและอนาคตของคนรุ่นหลัง
2) เนื่องจากสมาชิกสหกรณ์ก็เป็นสมาชิกชุมชนนั้นเองสหกรณ์จึงควรมีสว่ นช่วยเหลือการ
พัฒนาชุมชนนั้นเป็นแบบยัง่ ยืน
วิธีการสหกรณ์ (Cooperative Pracrices) คือ การนาหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินกิจการ ทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน โดยไม่ละเลย
หลักการธุรกิจที่ดี

จุดเดนผลการดําเนินงาน ป 2560
ที่

รำยกำร

ปี 2560

1 ทุนดำเนินงำน

7,607.63

2 เงินรับฝำก

ปี 2559

+ เพิ่ม
- ลด

575.95

3,473.22

7,031.68
2,929.85

3 ทุนเรือนหุน้

2,755.55

2,634.10

121.45

4 เงินกู้ให้แก่สมำชิก

7,244.38

6,640.36

604.02

5 รำยได้

429.60

395.53

34.07

6 ค่ำใช้จ่ำย

213.55

195.37

18.18

7 กำไรสุทธิ

216.05

200.15

15.90

(หน่วยล้ำนบำท)

543.37

จํานวนสมาชิก
ปี พ.ศ.

2556

2557

2558

2559

2560

จำนวนสมำชิก

7,300

7,833

8,216

8,639

8,793

สมำชิกสมทบ

90

124

138

180

224

9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

7,300

90
2556

8,639

8,216

7,833

2557

396180

138

124

195
2559

2558

จำนวนสมำชิก

8,793

224

2560

สมำชิกสมทบ

ทุนดําเนินงาน
ปี พ.ศ.
ทุนดำเนินงำน (ล้ำนบำท)

2556

2557

2558

2559

2560

4,573.26

5,444.31

6,166.85

7,031.68

7,607.63

7,031.68

8,000.00
7,000.00
6,000.00
5,000.00

5,444.31

7,607.63

6,166.85

4,573.26

4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
0.00

2556

2557

2558

2559

ทุนดำเนินงำน (ล้ำนบำท)

2560

เงินรับฝาก
ปี พ.ศ.

2556

2557

2558

2559

2560

เงินรับฝำก (ล้ำนบำท)

1,022.03

1,622.03

2,080.39

2,929.85

3,473.22

3,473.22
3,500.00

2,929.85

3,000.00
2,080.39

2,500.00
1,622.03

2,000.00
1,500.00

1,022.03

1,000.00
500.00
0.00

2556

2557

2558

2559

2560

เงินรับฝำก (ล้ำนบำท)

ทุนเรือนหุน
ปี พ.ศ.

2556

2557

2558

2559

2560

ทุนเรือนหุ้น(ล้ำนบำท)

1,965.27

2,200.08

2,434.35

2,634.10

2,755.55

3,000.00
2,500.00

1,965.27

2,200.08

2,434.35

2,634.10

2,755.55

2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00

2556

2557

2558

ทุนเรือนหุ้น(ล้ำนบำท)

2559

2560

รายได
ปี พ.ศ.

2556

2557

2558

2559

2560

รำยได้ (ล้ำนบำท)

266.14

311.75

352.58

395.53

429.60

450.00
400.00
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00

311.75

352.58

395.53

429.60

266.14

2556

2557

2558

2559

2560

รำยได้ (ล้ำนบำท)

คาใชจาย
ปี พ.ศ.

2556

2557

2558

ค่ำใช้จำ่ ย (ล้ำนบำท)

120.68

155.68

181.13

250.00
181.13

200.00
150.00

195.37

2559
195.37

213.55

155.68
120.68

100.00
50.00
0.00

2556

2557

2558
ค่าใช ้จ่าย (ล ้านบาท)

2559

2560

2560
213.55

กําไรสุทธิ
ปี พ.ศ.

2556

2557

2558

กำไรสุทธิ (ล้ำนบำท)

145.45

156.07

171.45

250.00
200.00

200.15
145.45

156.07

2559
200.15

216.05

171.45

150.00
100.00
50.00
0.00

2556

2557

2558
กาไรสุทธิ (ล ้านบาท)

2559

2560

2560
216.05

แผนกลยุทธ

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
พ.ศ. 2559-2561

O (โอกาส)
1. รัฐบาลยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงิน
ฝากบางประเภทให้สหกรณ์
2. หน่วยงานต้นสังกัดให้ความ
ร่ วมมือในการหักเงิน ณ ที่จ่ายให้
สหกรณ์
3. มีพนั ธมิตรสถาบันการเงินกับ
สหกรณ์อื่นๆ ที่สนับสนุน
4. มีระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัยช่วย
ในการทําธุรกรรมทางการเงินที่ดี
5. การคมนาคมในพื้นที่สะดวก
6. สมาชิกเชื่อมัน่ ในสหกรณ์
7. มีบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
ทุกปี

W (จุดอ่อน)
1. ค่าเบี้ยประกันที่จ่ายให้กบั
บริ ษทั ประกันไม่คุม้ ค่า
2. สมาชิกบางส่ วนไม่มีความ
มัน่ คงในอาชีพ
3. ใช้เงินกูจ้ ากแหล่งระยะสั้น มา
ให้สมาชิกกูใ้ นระยะยาว
4. เจ้าหน้าที่ขาดแรงจูงใจในการ
ทํางาน
5. มีระเบียบข้อบังคับบาง
ประการที่ตอ้ งปรับปรุ ง
6. ขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานด้าน
กฎหมาย
7. ระบบเทคโนโลยีของสหกรณ์
ยังไม่ทนั สมัย

S (จุดแข็ง)

1. มีโครงสร้าง ขนาดองค์กร การรวมและ
กระจายอํานาจอย่างเหมาะสม
2. มีการกําหนดกลยุทธ์กิจกรรมการดําเนินงาน
ขององค์กรที่สอดคล้องและเหมาะสม
3. คณะกรรมการมีภาวะผูน้ าํ
4. เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีความรู ้ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิงานในแต่ละด้านและบริ การ
ที่ดี
5. เจ้าหน้าที่มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต
6. มีการพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิงานและ
ประเมินผลเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
7. องค์กรมีการบริ การที่ดีและการปฏิบตั ิงานมี
ความโปรงใส ตรวจสอบได้
8. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มีความเป็ นมิตร
และมีความเป็ นกันเองกับสมาชิก
9. องค์กรมีความมัน่ คง

1. กฎหมายใหม่เรื่ องการคํ้าประกันมี
ผลกระทบต่อระบบสหกรณ์
2. สมาชิกมีหนี้สินหลายทาง
3. สถาบันการเงินอื่นใช้นโยบายเชิงรุ ก
4. การประกาศขึ้นดอกเบี้ย ขึ้น-ลง ของ
สถาบันการเงิน
5. ค่าครองชีพสู ง เกิดผลกระทบต่อ
สมาชิก
6. สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ และไม่
ปลอดภัยแก่สมาชิก
7. บริ ษทั ประกันเกิดภาวะความเสี่ ยง
ในการคุม้ ครองผูเ้ อาประกัน เพราะ
เป็ นสัญญาปี ปี ต่อปี

T (อุปสรรค)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ขององค์กรเพื่อพิจารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค
(Threats) โดยการวิเคราะห์ จุดแข็ง และจุดอ่อน นั้น จะเป็ นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร ส่ วนการวิเคราะห์โอกาส และอุปสรรค จะเป็ นการวิเคราะห์
เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมภายนอก ที่น่าจะมีผลกระทบต่อการดําเนินกิจการขององค์กร ผลการดําเนินการในเรื่ องนี้ พบว่า

แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด
ระหว่างปี 2559 – 2561

:

พันธกิจ

วัตถุประสงค์ หลัก

:

วิสัยทัศน์

:

1. เพื่อสร้างให้สหกรณ์เป็ นสถาบันการเงินที่เข้มแข็ง สร้างความเชื่อมัน่ ความศรัทธาต่อสหกรณ์
2. เพื่อให้การบริ หารจัดการมีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
3. มีระบบสารสนเทศที่มีประสิ ทธิ ภาพ ทันสมัย ให้บริ การได้อย่างรวดเร็ ว และเป็ นมาตรฐานสากล
4. เพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชี วติ ที่ดี มีวินยั ทางการเงิน
5. เพือ่ ให้บุคลากรมีความรู ้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน และให้บริ การเต็มศักยภาพ
6. เพื่อให้การสนับสนุ นขบวนการสหกรณ์ และพัฒนาสังคม

1. พัฒนาสหกรณ์ และสมาชิก ให้มีความมัน่ คงทางการเงิน
2. บริ หารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัยได้มาตรฐานสากล
4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
5. สนับสนุนและร่ วมมือกับเครื อข่ายองค์กรทั้งในระบบสหกรณ์และองค์กรทางสังคม

เป็ นสหกรณ์ช้ นั นํา มัน่ คง โปร่ งใส บริ การเป็ นเลิศ เทคโนโลยีทนั สมัย สู่ คุณภาพชีวติ และสังคมที่ดี

เมื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของสหกรณ์แล้ว ได้มีการจัดทําแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด เพื่อเป็ น
กรอบในการบริ หารงานในช่วงปี พ.ศ.2559 – 2561

วัตถุประสงค์

1. พัฒนาสหกรณ์ให้มี 1. เพื่อสร้างให้สหกรณ์เป็ น
ความมัน่ คงทางการเงิน สถาบันการเงินที่เข้มแข็ง
สร้างความเชื่อมัน่ ความ
ศรัทธาต่อสหกรณ์

พันธกิจ
ร้อยละของยอดเงินฝาก
คงเหลือรวมทุกประเภท
ณ วันสิ้นปี ที่เพิ่มขึ้น
จากปี ก่อน

ร้อยละของหนี้ NPL
ณ สิ้นปี

2. ควบคุม และกระจาย
ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ

ตัวชี้วดั ระดับองค์กร

1. ส่งเสริ มการออม

กลยุทธ์

ไม่เกิน
1%

2559
10%

แผนพัฒนาสหกรณ์ ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2559 – 2561)

ไม่เกิน
0.75%

เป้ าหมาย
2560
15%

1. การออมจากสมาชิก
1.1 โครงการระดมเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน
1.2 โครงการระดมเงินฝากออมทรัพย์เกษียณ
เปี่ ยมสุข
1.3 โครงการระดมเงินฝากออมทรัพย์ 24 เดือน
1.4 เพิ่มโครงการระดมเงินฝากออมทรัพย์ให้
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และความ
ต้องการของสมาชิก
1.5 เพิ่มช่องทางการให้บริ การรับฝากเงินให้
รวดเร็ ว สะดวก ปลอดภัย
2. การออมจากขบวนการสหกรณ์
2.1 โครงการเงินฝากออมทรัพย์ 12 เดือน
(รับฝากระหว่างสหกรณ์)
2.2 เพิ่มโครงการรับฝากเงินระหว่างสหกรณ์
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูล้ งทุน
และสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
3. การออมจากหน่วยงานของสมาชิก
3.1 โครงการชวนน้องออมทรัพย์
(รับฝากเงินจากโรงเรี ยน /นักเรี ยน)
ไม่เกิน 1. เพิ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภทที่มี
0.5% หลักประกัน เช่น เงินกูเ้ พื่อการเคหะ

2561
20%

แผนงาน /โครงการ

พันธกิจ

2. เพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดี มีวนิ ยั ทางการเงิน

วัตถุประสงค์

จํานวนสมาชิกสมทบที่
เพิ่มขึ้นต่อปี

ตัวชี้วดั ระดับองค์กร

5%

2559

10%

เป้ าหมาย
2560

4. สร้างพันธมิตรเครื อข่าย
ทางการเงิน

วงเงินกูย้ มื และยอดเงิน
2%
3%
ฝากระหว่างสหกรณ์
เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
5. จัดสรรกําไรเพื่อเป็ น
ร้อยละของการจัดสรร
ไม่ต่าํ
ไม่ต่าํ
เงินทุนของสหกรณ์
ทุนสํารองต่อกําไรสุทธิ
กว่า
กว่า
ประจําปี
10.50% 11%
1. ปรับปรุ งหลักเกณฑ์ และ จํานวนสมาชิกผิดนัด
ไม่เกิน ไม่เกิน
พัฒนากระบวนการ บริ การ ชําระหนี้ต่อเดือนลดลง
200
150
เงินกูแ้ ก่สมาชิก
ราย
ราย

3. ระดมการรับสมัคร
สมาชิกสมทบ

กลยุทธ์
2. ส่งเสริ มให้สมาชิกทําฌาปนกิจสงเคราะห์
ครู ไทย และ ชสอ. หรื อจัดหาบริ ษทั ประกัน
ชีวติ คุม้ ครองสิ นเชื่อ
3. จัดตั้งสมาคมฌาปนกิจของสหกรณ์ เพื่อให้
เกิดความมัน่ คง เมื่อผูก้ เู้ สี ยชีวติ
4. จัดตั้งกองทุนผูค้ ้ าํ ประกัน เพื่อลดความเสี่ ยง
แก่ผคู ้ ้ าํ ประกัน กรณี ผกู ้ หู้ นีหนี้
้ ี่มน่ั คง สําหรับสมาชิก
5. หาหลักประกันเงินกูท
กลุ่มครู อตั ราจ้าง และครู เอกชน
15% 1. เพิ่มกลุ่มเป้ าหมายที่จะสมัครเป็ นสมาชิก
สมทบ ให้มากขึ้น
2. สร้างสวัสดิการให้สมาชิกสมทบเพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการสมัครเป็ นสมาชิก
5% 1. พันธมิตรภาคธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ
2. พันธมิตรเครื อข่ายสหกรณ์ ทั้งระดับ
ชุมนุมฯ และระหว่างสหกรณ์
ไม่ต่าํ 1. ควบคุมงบประมาณรายจ่าย
กว่า 2. บริ หารเงินระยะสั้น โดยการนําไปลงทุน
11.5% เพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น
ไม่เกิน เคร่ งครัดให้สมาชิกผูก้ มู้ ีเงินเหลือใช้จ่ายตาม
100 หลักเกณฑ์ 20%
ราย

2561

แผนงาน /โครงการ

วัตถุประสงค์

2. บริ หารจัดการโดยยึด เพื่อให้การบริ หารจัดการมี
หลักธรรมาภิบาล
ความโปร่ งใส ตรวจสอบได้

พันธกิจ
ร้อยละความพึงพอใจ
ของสมาชิกที่ตอบแบบ
สํารวจความคิดเห็น

จํานวนสมาชิกกลุ่ม
บํานาญที่ผดิ นัดชําระ
หนี้ต่อเดือนลดลง

จํานวนสมาชิกผูอ้ อม
ตามโครงการระดมเงิน
ออมเพิ่มสูงขึ้นจากปี
ก่อน
จํานวนครั้งที่สหกรณ์
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพ CQA

2. เพิ่มประเภทและจํานวน
สวัสดิการให้แก่สมาชิก

3. ส่งเสริ มให้สมาชิกวาง
แผนการใช้เงินก่อน – หลัง
เกษียณอายุราชการ

4. รณรงค์ให้สมาชิก
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการออม
1. พัฒนาระบบการบริ หาร
จัดการตามแนวทางเกณฑ์
คุณภาพการบริ หารจัดการ
สหกรณ์ (CQA)

ตัวชี้วดั ระดับองค์กร

กลยุทธ์

ไม่ต่าํ
กว่า
1 ครั้ง

ร้อยละ
3

ไม่เกิน
10 ราย

2559
60%

ไม่ต่าํ
กว่า
1 ครั้ง

ร้อยละ
5

ไม่เกิน
5 ราย

เป้ าหมาย
2560
70%

ไม่ต่าํ
กว่า
1 ครั้ง

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการ
สหกรณ์ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการ
บริ หารจัดการสหกรณ์ (CQA) ภายใต้หลักธรร
มาภิบาล

1. สํารวจความต้องการของสมาชิกต่อประเภท

สวัสดิการ
2. ปรับปรุ งหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์
ให้เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจ
3. ปรับปรุ งการจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิก
ให้รวดเร็ วขึ้น
4. ทําแบบสํารวจความคิดเห็น
ไม่เกิน 1. วางแผนชีวติ ก่อน – หลัง เกษียณ
3 ราย 2. ร่ วมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การ
วางแผนการใช้ชีวติ ของสมาชิก
3. โครงการส่งเสริ มให้สมาชิกทําบัญชี
ครัวเรื อน
4. โครงการแก้ไขปั ญหาหนี้สินของสมาชิก
(รวมหนี้กบั สหกรณ์)
ร้อยละ จัดโครงการประกวดสมาชิกดีเด่น
7
- มีเงินออมสูงสุด
- ออมต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานาน

2561
80%

แผนงาน /โครงการ

พันธกิจ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั ระดับองค์กร
ร้อยละของจํานวน
สมาชิกที่ใช้บริ การจาก
สหกรณ์มีความพึง
พอใจ

จํานวนช่องทางการ
สื่ อสารระหว่าง
กรรมการ เจ้าหน้าที่
และสมาชิก

กลยุทธ์
2. พัฒนาประสิ ทธิภาพการ
บริ หารงาน

3. พัฒนาการสื่ อสาร
ระหว่างกรรมการ
เจ้าหน้าที่ และสมาชิก ให้มี
ประสิ ทธิภาพ

2561
80%

แผนงาน /โครงการ

1. พัฒนารู ปแบบการทํางานแบบ Non Stop
Service
2. อบรม และพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการ
ให้บริ การที่ดีแก่สมาชิก
3. โครงการมุ่งสู่การเป็ นสหกรณ์ออมทรัพย์
ดีเด่นแห่งชาติ
4. โครงการส่งเสริ มและสนับสนุนการเรี ยนรู ้
ของบุคลากร
5. โครงการเพิ่มช่องทางการทําธุรกรรมกับ
สหกรณ์
6. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริ หาร
7. โครงการปรับปรุ งระบบจัดเก็บเอกสาร เพื่อ
การสื บค้นอย่างรวดเร็ ว
8. โครงการศึกษาดูงาน
9. พัฒนาความรู ้ และแนวทางปฏิบตั ิให้
บุคลากรเข้าใจหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์
10. ทําแบบสํารวจความคิดเห็น
ไม่ต่าํ
ไม่ต่าํ
ไม่ต่าํ 1. จัดทําสารสัมพันธ์เป็ นประจําทุกเดือน
กว่า
กว่า
กว่า 2. ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลลงระบบ Social
3
3
3
Network ได้แก่ Website / Facebook/ line
ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง 3. ส่ง SMS ข้อมูลข่าวสารเข้าโทรศัพท์มือถือ

2559
60%

เป้ าหมาย
2560
70%

มีระบบสารสนเทศที่มี
ประสิ ทธิภาพ ทันสมัย
ให้บริ การได้อย่างรวดเร็ ว
และเป็ นมาตรฐานสากล

เพื่อให้บุคลากรมีความรู ้
ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงาน และให้บริ การเต็ม
ศักยภาพ

4. พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร

วัตถุประสงค์

3.พัฒนาระบบการ
บริ หารจัดการให้มี
ประสิ ทธิภาพด้วย
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยได้
มาตรฐานสากล

พันธกิจ
จํานวนครั้งในการจัด
กิจกรรม

ตัวชี้วดั ระดับองค์กร

1. ส่งเสริ มความรู ้
ความสามารถของบุคลากร
ในการปฏิบตั ิงานจากแหล่ง
ความรู ้ภายนอก โดยการ
ประชุม อบรม สัมมนา

จํานวนบุคลากรของ
สหกรณ์ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
(กรรมการ เจ้าหน้าที่
ที่ปรึ กษา อนุกรรมการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ)

ไม่ต่าํ
กว่า
15 ราย

ไม่ต่าํ
กว่า
20 ราย

1. จัดโครงการสัมมนาสัญจรสมาชิกประจําปี
เพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับสหกรณ์
2. เข้าร่ วมประชุมกลุ่มสมาชิก ตามสังกัด

แผนงาน /โครงการ

1. โครงการจัดทําแผนบริ หารความเสี่ ยง
2. โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
3. โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย
ของสหกรณ์
1. ปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมงานสหกรณ์
เดิม ให้ทนั สมัย และมีมาตรฐานมากขึ้น
2. มีระบบสํารองข้อมูล เพื่อป้ องกันข้อมูล
สูญหาย
3. พัฒนาระบบงานสหกรณ์ให้กา้ วสู่การ
บริ การแบบ E-Service
ไม่ต่าํ 1. จัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู ้
กว่า ของคณะกรรมการ ผูต้ รวจสอบกิจการ และ
25 ราย เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
2. ส่งบุคลากรของสหกรณ์เข้าร่ วมโครงการ
อบรม สัมมนาต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู ้
3. จัดโครงการส่งเสริ มการศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญญาโทในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
บริ หารงานสหกรณ์

เป้ าหมาย
2559
2560
2561
ไม่ต่าํ
ไม่ต่าํ
ไม่ต่าํ
กว่า
กว่า
กว่า
3 ครั้ง 5 ครั้ง 7 ครั้ง

5. จัดระบบบริ หารความ
จํานวนครั้งที่สหกรณ์
ไม่ต่าํ
ไม่ต่าํ
ไม่ต่าํ
เสี่ ยงและการควบคุมภายใน ได้รับการพัฒนาความรู ้
กว่า
กว่า
กว่า
เกี่ยวกับการควบคุม
1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง
ความเสี่ ยง
ปรับปรุ งระบบโปรแกรม ระบบงานสหกรณ์ที่
ไม่ต่าํ
ไม่ต่าํ
ไม่ต่าํ
บริ หารงานสหกรณ์ ให้
ปรับเปลี่ยนแล้วเสร็จ
กว่า
กว่า
กว่า
ทันสมัย และมีความ
1 ระบบ 2 ระบบ 3 ระบบ
ปลอดภัย

4. จัดกิจกรรมพบปะ
สมาชิก

กลยุทธ์

5. สนับสนุนและ
ร่ วมมือกับเครื อข่าย
องค์กรทั้งในระบบ
สหกรณ์และองค์กรทาง
สังคม

พันธกิจ

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั ระดับองค์กร

2. ส่งเสริ มขบวนการ
สหกรณ์

จํานวนครั้งในการเข้า
ร่ วมกิจกรรม

2. สร้างขวัญและกําลังใจใน จํานวนบุคลากรที่ได้รับ
การปฏิบตั ิงาน
สวัสดิการ
(เจ้าหน้าที่สหกรณ์)
เพื่อให้การสนับสนุน
1. สนับสนุนการศึกษา และ จํานวนครั้งในการ
ขบวนการสหกรณ์ และพัฒนา กิจกรรมทางสังคม
สนับสนุนกิจกรรม
สังคม

วัตถุประสงค์

ไม่ต่าํ
กว่า
3 ครั้ง

ไม่ต่าํ
กว่า
3 ครั้ง

ไม่ต่าํ
กว่า
5 ครั้ง

ไม่ต่าํ
กว่า
5 ครั้ง

ไม่ต่าํ
กว่า
7 ครั้ง

ไม่ต่าํ
กว่า
7 ครั้ง

เป้ าหมาย
2559
2560
2561
ไม่ต่าํ กว่า 50% ของจํานวน
เจ้าหน้าที่

1. โครงการเครื อข่ายสหกรณ์ในจังหวัด
สมุทรปราการ
2. โครงการสัมมนาผูร้ ่ วมขบวนการสหกรณ์
3. โครงการศึกษาดูงานการบริ หารจัดการ
สหกรณ์และสถาบันการเงิน

1. กําหนดประเภทสวัสดิการที่จะให้แก่
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
2. ร่ างระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. สนับสนุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษาใน
จังหวัดสมุทรปราการ
2. ช่วยเหลือสาธารณกุศล และสังคม

แผนงาน /โครงการ

สารบัญ
หน้า

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2560

จรรยาบรรณบุคลากรสหกรณ์
สารจากประธานกรรมการ
แนะนาคณะกรรมการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผูต้ รวจสอบกิจการ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆและเจ้าหน้าที่
แผนภูมโิ ครงสร้างการบริหาร
หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์
จุดเด่นผลการดาเนินงาน ปี2560
กราฟแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลัง
แผนกลยุทธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด พ.ศ.2559-2561
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18
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23
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมใหญสามัญประจําปทราบ
1.1 แนะนำคณะกรรมกำรดำเนินกำร และผู้เข้ำร่วมประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2560 ดังนี้
1. คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 56 จานวน 15 ท่าน
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
2. ที่ปรึกษาสหกรณ์ จานวน 6 ท่าน
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
3. ผู้ตรวจสอบกิจการ จานวน 5 ท่าน
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
4. ผูต้ รวจสอบบัญชี จานวน 1 ท่าน
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
5. คณะอนุกรรมการแต่ละฝ่าย จานวน 15 ท่าน
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
6. ผู้แทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง จานวน .......... ท่าน
 สานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
1. .......................................................................................................................
2. .......................................................................................................................
3. ......................................................................................................................
 สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
1. .......................................................................................................................
2. .......................................................................................................................
3. .......................................................................................................................
 หน่วยงานอื่นๆ
1. .......................................................................................................................
2. .......................................................................................................................
มติที่ประชุม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

รายงานกิจการประจําป
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1.2 แจ้งวิ ีกำรรั เงินข งขวัญปีใหม่ เงินปนผล และเงินเ ลี่ คน
 เงินของขวัญป หม่
สหกรณ์จะทาการ อนเงินของขวัญป หม่ เข้าบัญชีเงินฝากเล่มสีชม ู ห้กับสมาชิกสามัญ
ทุกคนๆ ละ 1 2 บาท เ ิ่มขึนจากป 255 จานวน 2 บาท ดยจะ อน ร้อมกับเงินปนผล และเงิน
เ ลี่ยคืนประจาป ึ่งเงินส่วนนีมิ ช่เบียประชุม หรือค่า าหนะ นการเดินทางมาร่วมประชุม หญ่
 เงินปนผล และเงินเ ลี่ยคืน
หากที่ประชุม หญ่สามัญประจาป 2560 ด้ ิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินปนผล และเงิน
เ ลี่ยคืน ตามอัตราที่คณะกรรมการดาเนินการเสนอ สหกรณ์จะทาการ อนเงินปนผล และเงินเ ลี่ยคืนที่สมาชิก
จะ ด้รับ (หลังจากการหักค่าเบี้ยประกันชีวิต /เงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ /เงินสงเคราะห์ศพ
ล่วงหน้าสมาคมฌาปนกิจ สสอค. และ สสชสอ. หรือรายการหักอื่นๆ (ถ้ามี) เข้าบัญชีเงินฝากเล่มสีชม ูที่
สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ นวันที่ 25 ันวาคม 2560
สมาชิกสามาร นาบัตร ATM สีชม ู ปกด อนเงิน ด้จากตู้ ATM หน้าสานักงานสหกรณ์
รี ม่เสียค่า รรมเนียม หรือนา ปกดผ่านตู้ ATM ของ นาคารกรุง ทย นาคารออมสิน นาคารอิสลาม
รีค่า รรมเนียมการทารายการสอบ ามยอด กดเงิน อนเงินระหว่างบัญ ชีเล่มสีชม ู 6 ครังต่อเดือ น
สาหรับการทารายการกด อนเงินครังต่อ ปเสียค่า รรมเนียมครังละ 1 บาท
หรือสามาร นาสมุดเงินฝากเล่มสีชม ู ปติดต่อขอ อนเงิน ด้ที่สานักงานสหกรณ์ นวัน
และเวลาทาการ
มติที่ประชุม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
1.3 ผลกำรจัดมำตร ำนสหกรณ ประจำปี 2560
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ด้แจ้ง ห้สหกรณ์รับทราบว่า ด้ทาการจัดระดับ
มาตร านสหกรณ์ ประจาปงบประมาณ . .2560 แล้ว ปราก ว่า สหกรณ์ออมทรั ย์ครูสมุทรปราการ จากัด
“ผ่ำนเกณ มำตร ำนระดั ดีเลิ ” ดยกาหนดตัวชีวัดระดับมาตร านที่ ิจารณาจากผลการดาเนินงานและ
กระบวนการจัดการ าย นสหกรณ์ และกาหนดระดับมาตร านสหกรณ์เปน 4 ระดับ
- ระดับมาตร านดีเลิ
- ระดับมาตร านดีมาก
- ระดับมาตร านดี
- ม่ผ่านมาตร าน
รายงานกิจการประจําป

35
ตัวชี้วัดระดั มำตร ำนสหกรณประก ด้ว
1. ผลการดาเนินงาน นรอบ 2 ปบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการดาเนินงาน ม่ขาดทุน เว้นแต่
นป ดมีอุทก ัยหรือ ัย รรมชาติจนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและสหกรณ์ ดยรวม ห้ตัดปนันออก
2. ผลการดาเนินงาน นรอบ 2 ปบัญชีย้อนหลัง ม่มีการกระทาอัน ือ ด้ว่าทุจริตต่อสหกรณ์
3. ผลการดาเนินงาน นรอบปบัญชีสุดท้าย สหกรณ์จัดทางบการเงินแล้วเสรจและส่ง ห้ผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบแล้วนาเสนอเ ื่อขออนุมัติ นที่ประชุม หญ่ของสหกรณ์ าย น 15 วัน นับแต่วันสินปทางบัญชี
4. ผลการดาเนินงาน นรอบปบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องมีสมาชิก ม่น้อยกว่าร้อยละ ของ
สมาชิกทังหมด ร่วมทา ุรกิจกับสหกรณ์
5. ต้ อ งจั ดจ้ า งเจ้ า หน้ า ที่ ส หกรณ์ป ิ บั ติ ง านประจ ารั บผิ ด ชอบด าเนิ น การและ ุ ร กิ จ ของ
สหกรณ์ หาก ม่มีการจัดจ้างต้องมีบุคคลอื่น เช่น กรรมการ สมาชิกที่ ด้รับมอบหมาย ห้ป ิบัติหน้าที่ประจา
. ผลการดาเนินงาน นรอบ 2 ปบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์ต้องมีการจัดสรรกา รสุท ิและจ่าย
เงินทุนสวัสดิการสมาชิก หรือทุนสา ารณประ ยชน์อย่างน้อย 1 ครัง
. ผลการดาเนินงาน นรอบปบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้อง ม่กระทาการอัน ดเปนการฝ่าฝน
ก หมาย ระเบียบ คาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์
มติที่ประชุม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

1.4 สหกรณ มทรั ครูสมุทรปรำกำร จำกัด เข้ำร่วม ครงกำรประเมินสหกรณสีขำวด้ว
รรมำ ิ ำล ด ผ่ำนกำรประเมินด้ว คะแนนประมำณ
ร ผลประกำ ่ำงเปนทำงกำร
สหกรณสีข ำว หมาย ึ ง สหกรณ์ที่ มีก ารด าเนิน งานอย่ างมีร ะบบ มีก ารควบคุม าย นที่ ดี
ดาเนินงานด้วยความ ื่อสัตย์ สุจริต ปร่ง ส ตรวจสอบ ด้ บริหารจัดการด้วยการนาหลัก รรมา ิบาลมา
ป ิบัติ ือ ช้อย่างเคร่งครัด และมีการดาเนินงาน ดยยึด หลักการ อุดมการณ์และวิ ีการของสหกรณ์อย่าง
แท้จริง
เกณ ประเมินสหกรณสีขำวด้ว รรมำ ิ ำล
กรมส่งเสริม สหกรณ์ ด้จัดทาเกณ ์ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วย รรมา ิบาล ดยนาเกณ ์
สาหรับ ช้ประเมินเ ื่อจัดระดับการกากับดูแลองค์การ าครั ตามหลัก รรมา ิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีของสานักงานคณะกรรมการ ั นาระบบราชการ สานักงาน ก. .ร. มา ช้เปนแนวทาง แล้วปรับ
ความเปนสหกรณ์เข้า ป นแต่ละหลักเ ื่อ ห้เหมาะสม การประเมินประกอบด้วย หลัก ด้แก่
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1. หลักประสิท ิผล นาหนัก ร้อยละ 13
2. หลักประสิท ิ า นาหนัก ร้อยละ 13
3. หลักการตอบสนอง นาหนัก ร้อยละ 12
4. หลัก าระรับผิดชอบ นาหนัก ร้อยละ 12
5. หลักความ ปร่ง ส นาหนัก ร้อยละ 13
. หลักการมีส่วนร่วม นาหนัก ร้อยละ 13
. หลักมอบอานาจ นาหนัก ร้อยละ
. หลักนิติ รรม นาหนัก ร้อยละ 1
. หลักความเสมอ าค นาหนัก ร้อยละ
และนา ติกรรมที่ ม่ ึงประสงค์ของสหกรณ์มาตัดคะแนน
1. ทุจริต
2. ข้อบก ร่องทางการบัญชี
3. การกระทานอกกรอบวัต ุประสงค์
4. ติกรรมที่อาจก่อ ห้เกิดความเสียหาย

เกณ ์ประเมิน 3 ข้อ ิจารณา 5 ระดับ
เกณ ์ประเมิน 2 ข้อ ิจารณา 5 ระดับ
เกณ ์ประเมิน ข้อ ิจารณา 5 ระดับ
เกณ ์ประเมิน ข้อ ิจารณา 5 ระดับ
เกณ ์ประเมิน 2 ข้อ ิจารณา 5 ระดับ
เกณ ์ประเมิน 4 ข้อ ิจารณา 5 ระดับ
เกณ ์ประเมิน 3 ข้อ ิจารณา 5 ระดับ
เกณ ์ประเมิน ข้อ ิจารณา 5 ระดับ
เกณ ์ประเมิน 5 ข้อ ิจารณา 5 ระดับ
ด้แก่
ตัดคะแนน 3 คะแนน
ตัดคะแนน 1 คะแนน
ตัดคะแนน 1 คะแนน
ตัดคะแนน 1 คะแนน

กำรประเมินสหกรณ
1. การประเมิน รรมา ิบาลของสหกรณ์ ห้ประเมินตามแบบประเมินสหกรณ์สีขาวด้วย
รรมา ิบาล ด สหกรณต้ งผ่ำนเกณ ประเมิน รรมำ ิ ำล ในแต่ละหลักที่ทำกำรประเมิน ระดั คะแนน
ม่น้ กว่ำร้ ละ และรวมกันทุกหลัก ู่ในระดั คะแนนตั้งแต่ร้ ะ 5 คะแนนข้น ป ดยเปน
วัต ุประสงค์ของการส่งเสริม รรมา ิบาล นสหกรณ์ ห้เปนสหกรณ์สีขาว ึ่งเปนการกากับดูแลองค์กรที่ดีควร
ือป ิบัติ สาหรับการประเมิน รรมา ิบาล นปงบประมาณ . .25 ที่ ช้เกณ ์ปรับปรุงขึน หม่มาประเมิน
เปนปแรกจะประเมิน เ าะหลักที่ 4 ที่ 5 ที่ และที่ ึ่งเปนหลักที่เน้น นเรื่องความเปนคนดีก่อน เ ื่อ ห้
สหกรณ์มีเวลา นการปรับตัว ดยนามาปรับค่าคะแนน ห้มีคะแนนเตม 1 คะแนน เ ื่อเปนการสรุปผลการ
ประเมิน นช่วงปแรก และ นปที่ 2 จะประเมินเ ิ่ม เติม ห้ค รบ หลัก เ ื่อต้องการ ห้ส หกรณ์สี ขาวด้ว ย
รรมา ิบาล เปนสหกรณ์ที่ประกอบด้วยการทางานที่ดี และมีประสิท ิ า ดาเนินงานตามหลักการ วิ ีการ
สหกรณ์
2. ิจารณา ติกรรมที่ ม่ ึงประสงค์ของสหกรณ์ นามาหักคะแนนที่ ด้รับจากการประเมิน
3. การป ิบัติงาน ดยดาเนินการส่งเสริม รรมา ิบาลตามเกณ ์นี ห้กับสหกรณ์ออมทรั ย์
ที่สมัครเข้าร่วม ครงการสหกรณ์สีขาวด้วย รรมา ิบาล
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4. การส่งเสริมสหกรณ์ จังหวัดต้องมีการแต่งตังคณะทางานขึนมา 2 คณะ คือ
4.1 คณะทางานส่งเสริม รรมา ิบาล เ ื่อทาการตรวจประเมินสหกรณ์ นขันต้น
เ ื่อ ิจารณา ห้ความเหน ปรับปรุงการดาเนินงานของสหกรณ์ และแนะนาส่งเสริม ห้สหกรณ์มีการปรับปรุง
ที่ดีขึน
4.2 คณะทางานตรวจประเมิน รรมา ิบาล เ ื่อทาการประเมินสหกรณ์ตามเกณ ์
รรมา ิบาลที่กาหนดและรายงานผลการประเมิน ห้สานักงานสหกรณ์จังหวัดทราบ
5. เกณ ์ชีวัดความสาเรจ สหกรณ์ที่ ด้รั บการส่ง เสริมมีก ารป ิบัติ ตามหลัก เกณ ์การ
ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วย รรมา ิบาลที่ดีขึน ร้อยละ 5
มติที่ประชุม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องพิารณารับรอง
รายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559
รายชื่อคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด ชุดที่ 55/2559
การประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2559
ครั้งที่ 1
วันเสาร์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องคอนเวนชัน
่ ฮอลล์ ชั้น 6 ห้างสรรพสิ นค้าอิมพีเรี ยลเวิลด์ สําโรง
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
-------------------------------------กรรมการมาประชุ ม
1. นายณรงค์ ธี ระกุล
ประธานกรรมการ
2. นายธี รพล โพธิ์ เมือง
รองประธานกรรมการฝ่ ายการเงินและสิ นเชื่อ
3. นางสาวชูศรี สัตยานนท์
รองประธานกรรมการฝ่ ายสวัสดิการและ
สารสนเทศ
4. นายเสกสัณห์ กิจวรรณ
รองประธานฝ่ ายวิชาการและระเบียบ
5. นายวินยั หลําวรรณะ
รองประธานกรรมการฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
6. นายสมพงษ์ หงษา
กรรมการและเหรัญญิก
7. นายวรพจน์ สิ งหราช
กรรมการและเลขานุการ
8. นายอนันต์ ปานทองคํา
กรรมการฝ่ ายการเงินและสิ นเชื่อ
9. ว่าที่ ร.ท. ขจรศักดิ์ เจริ ญฤทธิ์ วัฒนา กรรมการฝ่ ายสวัสดิการและสารสนเทศ
10. นายจรู ญโรจน์ โสไกร
กรรมการฝ่ ายสวัสดิการและสารสนเทศ
กรรมการไม่ มาประชุ ม
1. นายสมโชค เลาหะจินดา
2. นายชัชวาล คําเซ่ง
3. นายอเนก สี แดง
4. นายสรศาสตร์ วรรณ์ประเสริ ฐ
5. นางธัญญธร เหมือนเดช

กรรมการฝ่ ายการเงินและสิ นเชื่อ
กรรมการฝ่ ายวิชาการและระเบียบ
กรรมการฝ่ ายวิชาการและระเบียบ
กรรมการฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
กรรมการฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด
ครั้งที่ 1
วันเสาร์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องคอนเวนชัน่ ฮอลล์ ชั้น 6 ห้างสรรพสิ นค้าอิมพีเรี ยลเวิลด์ สําโรง
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
---------------------------------สมาชิก มู ้ าประชุม
สมาชิกทั้งหมด
าร่ มประชุ ม

จํานวน 1 274 คน
จํานวน 8 639 คน

1. นายสุ วทิ ย์ สุ พฒ
ั นานนท์
2. นายนพดล อารมณ์สุขโข
3. นายไพโรจน์ ตันเจริ ญ
4. นางวาสนา แจ่มเจริ ญ
5. นายเมธชนัน เสื ออากาศ
6. ดร.นิ วตั ต์ น้อยมณี
7. นายณรงค์ สิ งห์ศิ ิ
8. ดร.ธี ระ แทนศิริ
9. นายพรเทพ คุรุเมธากร
10. นายไพทูร จันตะเภา
11. นายสมชาย ทองสุ ทธิ์
12. นายประยูร สุ ขยืน
13. นายจําลอง น้อยวานิช
14. นายอํานาจ สมบุญ
15. นางชูศรี พุทธเจริ ญ
16. นายสุ เทพ พูลบัณ ิตย์
17. นายพลั ฐ์ ธนพรรุ่ งเพชร
18. นางสาวสุ นิษา ยามี
19. นางลลิตา ฤทธิ์ เทพ
20. นายพงศ์นรา พูนวัฒนะพิสุทธิ์
รายงานกิจการประจําป

ประธานคณะ ตู ้ รวจสอบกิจการ
ตู ้ รวจสอบกิจการ
ตู ้ รวจสอบกิจการ
ตู ้ รวจสอบกิจการ
ตู ้ รวจสอบกิจการ
ที่ปรกษาสหกรณ์
ที่ปรกษาสหกรณ์
อนุกรรมการ ทําหน้าที่ ชู ้ ่วยเลขานุการ
คณะกรรมการดําเนิ นการ
อนุกรรมการฝ่ ายการเงินและสิ นเชื่อ
อนุกรรมการฝ่ ายการเงินและสิ นเชื่อ
อนุกรรมการฝ่ ายสวัสดิการและสารสนเทศ
อนุกรรมการฝ่ ายสวัสดิการและสารสนเทศ
อนุกรรมการฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
อนุกรรมการฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
อนุกรรมการฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
อนุกรรมการฝ่ ายวิชการและระเบียบ
อนุกรรมการฝ่ ายวิชการและระเบียบ
จู ้ ดั การ
เจ้าหน้าที่ทะเบียนป ิบตั ิงานบริ หารทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ

40
21. นายสิ รวิชญ์ ไพศาสตร์
22. นายเพี้ยน เกตุศรี
23. นางญาดา ดุงโภชน์
24.นางรัตติยา สวัสดี
25. นางสาวสุ ดารัตน์ จันทร์ นามวงศ์
26. นางสาวบุศนินทร์ เลิศเกียรติพงษ์

สู้ อบบัญชี ประจําปี 2559
อู้ าํ นวยการกลุ่มจัดตั้งและส่ งเสริ มสหกรณ์
อู้ าํ นวนการกลุ่มส่ งเสริ มสหกรณ์ 1
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชาํ นาญการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีป ิบตั ิการ

รมประชุ ม า

เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายณรงค์ ธีระกุล ประธานกรรมการ เปนประธาน
ในที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระ

าระ

ร

ประ า

ประชุ ม

่ าม ประ าป รา

ประ า
ขอกราบสวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด ที่เคารพทุกท่าน
วัน นี้ งรอบที่ จ ะประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจํา ปี เหมื อ นการประชุ ม ใหญ่ พ่ ง จะ ่า นไปไม่ น าน แสดง งการ
บริ หารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด ได้พฒั นาข้ นไปเรื่ อย ในการบริ หารงานกิจการต่าง
ของสหกรณ์ ก่อนที่จะชี้แจงรายละเอียด ลงานด้านรายรับ รายจ่าย ลงานการป ิบตั ิงานต่าง ขอแนะนําท่าน
คณะกรรมการ อนุกรรมการ ตู้ รวจสอบ ที่ปรกษา และวันนี้สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดและสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์สมุทรปราการ ได้เข้าร่ วมประชุ มด้วยในวันนี้ และจากการสํารวจสมาชิ กที่เข้าประชุ มในวันนี้ ซ่ งตาม
ระเบียบในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี จะต้องมีคณะกรรมการ สมาชิก เข้าร่ วมประชุมเกินกว่า 100 คน จงจะ
เปิ ดการประชุมได้ ขณะนี้ในห้องประชุมมีสมาชิกเกิน 100 คน มในฐานะประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู สมุทรปราการ จํากัด ชุดที่ 55 ขอเปิ ดการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2559 ณ บัดนี้
ะ า ะกรรมการ า การ ะ าร่ มประชุ ม ่ าม
ประ าป
ดังนี้
1 คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 55/2559
1. นายณรงค์ ธีระกุล
ประธานกรรมการ
2. นายธีรพล โพธิ์ เมือง
รองประธานฝ่ ายการเงินและสิ นเชื่อ
3. นางสาวชูศรี สัตยานนท์
รองประธานกรรมการฝ่ ายสวัสดิการและสารสนเทศ
รายงานกิจการประจําป
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4. นายเสกสัณห์ กิจวรรณ
รองประธานกรรมการฝ่ ายวิชาการและระเบียบ
5. นายวินยั หลําวรรณะ
รองประธานกรรมการฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
6. นายสมพงษ์ หงษา
กรรมการและเหรัญญิก
7. นายวรพจน์ สิ งหราช
กรรมการและเลขานุการ
8. นายอนันต์ ปานทองคํา
กรรมการฝ่ ายการเงินและสิ นเชื่อ
9. ว่าที่ ร.ท. ขจรศักดิ์ เจริ ญฤทธิ์ วฒั นา กรรมการฝ่ ายสวัสดิการและสารสนเทศ
10. นายจรู ญโรจน์ โสไกร
กรรมการฝ่ ายสวัสดิการและสารสนเทศ
2 ที่ปรกษาสหกรณ์
1. ดร.นิวตั ต์ น้อยมณี
อดีตประธานอนุกรรมการ อ.ก.ค.ส.
2. นายณรงค์ สิ งห์ศิ ิ
อู้ าํ นวยการโรงเรี ยนวันแหลม ้ า า่
3 คณะ ตู้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
1. นายสุ วทิ ย์ สุ พฒั นานนท์
ประธานคณะ ตู้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
2. นายนพดล อารมณ์สุขโข
ตู้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
3. นายไพโรจน์ ตันเจริ ญ
ตู้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
4. นางวาสนา แจ่มเจริ ญ
ตู้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
5. นายเมธชนัน เสื ออากาศ
ตู้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
4 สู้ อบบัญชีรับอนุญาต
1. นายสิ รวิชญ์ ไพศาสตร์

สู้ อบบัญชี ประจําปี 2559

4 แู้ ทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการ
1. นายเพี้ยน เกตุศรี
อู ้ าํ นวยการกลุ่มจัดตั้งและส่ งเสริ มสหกรณ์
2. นางญาดา ดุงโภชน์
อู้ าํ นวยการกลุ่มส่ งเสริ มสหกรณ์ 1
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
1. นางรัตติยา สวัสดี
2. นางสาวสุ ดารัตน์ จันทร์นามวงษ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชาํ นาญการ
3. นางสาวบุศริ นทร์ เลิศเกียรติพงษ์ นักวิชาการตรวจบัญชีป ิบตั ิการ
ม ประชุ ม

รับทราบ
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การร

ป ม่

ป

ะ

ป ม่
สหกรณ์ จะทําการโอนเงินของขวัญปี ใหม่ เข้าบัญชีเงินฝากเล่มสี ชมพูให้สมาชิก
สามัญทุกคน คนละ 1 000.- บาท โดยจะโอนพร้อมกับเงินปั น ล และเงินเ ลี่ยคืนประจําปี ซ่ งเงินส่ วนนี้มิใช่ค่า
เบี้ยประชุม หรื อค่าพาหนะการเดินทางมาร่ วมประชุมใหญ่สามัญ
ป
ะ
หากที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินปั น ลและ
เงินเ ลี่ยคืนตามอัตราที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ สหกรณ์ จะทําการโอนเงินปั น ล และเงินเ ลี่ยคืนที่
สมาชิกจะได้รับ หลังจากหักค่าเบี้ยประกันชีวติ / เงินฝากออมทรัพย์เพื่อเปนหลักประกันเงินกู้ / เงินสงเคราะห์
ศพล่ ว งหน้า สมาคม าปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู ไ ทย และสมาคม าปนกิ จ
สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อรายการหักอื่น า้ มี เข้าบัญชี
เงินฝากเล่มสี ชมพูที่สมาชิกมีอยูก่ บั สหกรณ์ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2559
สมาชิกสามาร นําบัตร ATM ของสหกรณ์ สี ชมพูกด อนเงินได้จากตู้ ATM
ด้านหน้าสํานักงานสหกรณ์ รี ไม่เสี ยค่าธรรมเนียม หรื อกดเงิน า่ นตู้ ATM ของธนาคารกรุ งไทย / ธนาคาร
ออมสิ น / ธนาคารอิส ลาม รี ค่าธรรมเนี ย มการกดเงิ น 4 ครั้งต่อเดื อน ครั้งต่อไปเสี ย ค่าธรรมเนี ยม ครั้งละ
10 บาท
หรื อสามาร นําสมุดเงิ นฝากเล่มสี ชมพู ติดต่อขอ อนเงินที่สํานักงานสหกรณ์
ในวันและเวลาทําการ
ประ า
วิธีการรับเงินของขวัญปี ใหม่ เงินปั น ล และเงินเ ลี่ยคืน ในแต่ละปี เงิ นของขวัญปี
ใหม่ เมื่อก่อนนั้นจะเรี ยกว่าเงินค่าเบี้ยประชุม ซ่ งหมายความว่า สมาชิก ทู้ ี่จะได้รับค่าเบี้ยประชุมนั้น จะต้องเปน
ทู้ ี่ลงชื่อ และเข้าร่ วมประชุม จงจะ ือว่าเปน เู้ ข้าร่ วมประชุม และจะได้รับค่าเบี้ยประชุม แต่ในทุกวันนี้สมาชิก
สหกรณ์ มากข้ น ห้องประชุ มที่รองรั บอาจจะไม่เพีย งพอกับสมาชิ ก จงเปลี่ ย นจากค่าเบี้ย ประชุ ม เปนเงิ น
ของขวัญปี ใหม่ ซ่ งสมาชิกทุกคนจะได้รับเงินของขวัญปี ใหม่ คนละ 1 000.- บาท เข้าบัญชีเล่มสี ชมพูของสมาชิก
และสมาชิกบางท่านอาจคิดว่าเงินจํานวนนี้เปนจํานวนที่นอ้ ย บางจังหวัดได้มากกว่านี้ จะต้องดูวา่ ดอกเบี้ยเงินกู้
สู งหรื อไม่ และเมื่อนําเงินส่ วนนี้ ให้กบั สมาชิ ก จะต้องนําไปหักออกจากกําไรสุ ทธิ ทําให้เงินปั น ล เ ลี่ ยคืน
ลดลง สหกรณ์ จงคงเงิ นขวัญปี ใหม่ไว้ที่ 1 000.- บาท เพื่อ ลประโยขน์ของสมาชิ กทุกคน และมีสมาชิ กยัง
สงสัยกันว่าเล่มสี ชมพู มีเงินอะไรบ้างที่เข้าเล่มนี้
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1. เงินของขวัญปี ใหม่ 1 000.- บาท
2. เงินปั น ล เ ลี่ยคืน ซ่ งมีสมาชิ กหลายท่านสงสัยว่าปั น ลเ ลี่ยคืนคิดอย่างไร เงิน
ปัน ล คือ เงินที่สหกรณ์จ่ายให้จากค่าหุน้ ของสมาชิก สมาชิกท่านใดมีหุ้นมาก กจะได้เงินปั น ลมากตามไปด้วย
เมื่อปี ที่แล้ว ให้ปัน ลที่ 4.65 ปี นี้ กาํ ไรสู งข้ นสหกรณ์จงให้ที่ 4.7 เปรี ยบเทียบกับดอกเบี้ยของค่าหุ ้น ส่ วน
เ ลี่ยคืน เมื่อปี ที่แล้วได้เ ลี่ยคืนเยอะ ทําไมปี นี้ ได้นอ้ ยลง จะต้องทําความเข้าใจก่อนว่า เงินเ ลี่ยคืนมาจากอะไร
เปนเงินที่ได้คืนจากดอกเบี้ยเงินกูท้ ี่ส่งในแต่ละเดือน ที่สหกรณ์ได้หักไว้ในแต่ละเดือนรวมกันนํามาคิดเปนเงิน
เ ลี่ยคืนให้กบั สมาชิ ก จากปี ที่แล้วนั้นได้เ ลี่ยคืน 7.5 ปี นี้ สหกรณ์ให้เ ลี่ยคืน 9 เปนส่ วนที่จะให้คืนกับ
สมาชิก หลังจากที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิแล้ว วันพรุ่ งนี้ท่านสมาชิกสามาร กดเงินได้เลย
ม ประชุ ม

กา

ป กร

กร

รับทราบ

ม ร

ร มุ รปราการ าก ไ ร การ

ก ป

กร

่

สั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย ร่ ว มกับ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ร ะดับ ประเทส และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้กาํ หนดจัดกิจกรรมโครงการเ ลิม
ลองในโอกาส 100 ปี สหกรณ์ไทย ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยจัดให้มีกิจกรรมคัดเลือก 100 สหกรณ์
ดีเด่นและกิจกรรมคัดเลือก 100 นักสหกรณ์ดีเด่น เพื่อเปนการยกย่องในความสําเรจของสหกรณ์และบุคลากร
ของสหกรณ์ที่ประสบความสําเรจ ให้เปนที่ประจักษ์แก่บุคคลทัว่ ไป และเปนต้นแบบการพัฒนาของสหกรณ์
อื่น เนื่องในโอกาส 100 ปี สหกรณ์ไทย
สําหรับหลักเกณ ก์ ารพิจารณาสหกรณ์ดีเด่นนั้น ในขั้นแรกสหกรณ์ที่ได้รับการเสนอ
ชื่ อเข้า รั บ การคัดเลื อกต้อง ่า นเกณ ์วดั พื้นฐานความเปนสหกรณ์ ตามระบบการประเมิ นของกรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์ก่อน หลังจากนั้นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ตามหลักเกณ ์ที่คณะกรรมการกําหนด โดยมี
รายละเอียดดังนี้
. คุณสมบัติของสหกรณ์ที่จะรับการพิจารณาคัดเลือก
1.1 สหกรณ์ทุกประเภทที่จดทะเบียนสหกรณ์และมี ลการดําเนินงานมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 20 ปี บัญชีสิ้นสุ ดไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2557
1.2 มีขอ้ มูลการดําเนินงานของสหกรณ์ และงบดุลให้ตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่า
3 ปี ย้อนหลัง
. ลการดําเนินงานของสหกรณ์ในรอบ 3 ปี ย้อนหลัง
รายงานกิจการประจําป
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1.3.1 มี ลการดําเนินงานไม่ขาดทุน
1.3.2 จัด ทํา งบการเงิ น แล้ว เสรจและส่ ง ให้ ู ้ส อบบัญ ชี ส หกรณ์
ตรวจสอบ แล้วนําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ภายใน 150 วัน นับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชี
1.3.3 มี ส มาชิ ก ทําธุ รกรรมกับสหกรณ์ ไม่ น้อยกว่า ร้ อยละ 60 ของ
สมาชิกทั้งหมด สําหรับสหกรณ์ภาคเกษตร ต้องมีอย่างน้อย 2 ธุรกรรม ที่มีสมาชิกทําธุรกรรมกับสหกรณ์ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 60 ของสมาชิกทั้งหมด
1.3.4 มีการจ่ายเงิ นเพื่อการศกษาแก่บุตรหลานของสมาชิ ก หรื อจัด
การศกษาอบรมแก่สมาชิก
1.3.5 มี ก ารจ่ า ยเงิ น เพื่ อ สวัส ดิ ก ารแก่ ส มาชิ ก หรื อกิ จ กรรม
สาธารณประโยชน์
1.4 ไม่มีการกระทําอัน ือได้วา่ ทุจริ ตต่อสหกรณ์
1.5 ไม่กระทําการอันเปนการฝ่ าฝื นก หมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่งของนาย
ทะเบียนสหกรณ์
1.6 ไม่คา้ งค่าบํารุ งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการได้ทาํ การคัดเลื อกและประกาศรายชื่ อสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลสหกรณ์
ดี เด่นปราก ว่า “
กร ม ร ร มุ รปราการ าก ไ ร การ
ก ป กร
่
”
สําหรับสหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกเปนสหกรณ์ ดีเด่นทั้ง 100 สหกรณ์ น้ นั ประกอบด้วย สหกรณ์ ออมทรัพย์
58 สหกรณ์ สหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยน 13 สหกรณ์ สหกรณ์ การเกษตร 23 สหกรณ์ สหกรณ์ ป ระมง 1 สหกรณ์
สหกรณ์เดินร 2 สหกรณ์ สหกรณ์นิคม 1 สหกรณ์ และสหกรณ์ร้านค้า 2 สหกรณ์
ทั้งนี้ประธานกรรมการ ได้เข้ารับโล่เกียรติยศ จากหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี พระโอรสใน
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิ ดาแห่ งการสหกรณ์ ไทย ณ ศู นย์การประชุ มรั ชนี แจ่มจรั ส
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
ม ประชุ ม

่ ชา

กร

ม ร

รับทราบ

ร มุ รปราการ าก ไ ร รา

กร ม

า

่

กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ได้กาํ หนดให้สหกรณ์ที่มี ลงานการดําเนิ นงานดีเด่น เข้ารับการ
ประเมิน ลงานดีเด่นแห่งชาติ ระดับคะแนนประเมินไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ซ่ งได้กาํ หนดไว้ 5 หมวด ได้แก่
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1
2
3
4
5

ความคิดริ เริ่ ม 100 คะแนน
ความสามาร ในการบริ หารและการจัดการส าบัน 350 คะแนน
บทบาทและการมีส่วนร่ วมของสมาชิกต่อส าบัน 250 คะแนน
ความมัน่ คงและฐานะทางเศรษฐกิจของส าบัน 150 คะแนน
การทํากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม 150 คะแนน
โดยมี ค ณะกรรมการประเมิ น ลการดํา เนิ น การสหกรณ์ ใ ห้เ ปนไปตามเกณ ์ก าร
คัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติในระดับคะแนนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 70 ประจําปี 2558 ได้ดาํ เนินการประเมินเสรจ
เรี ยบร้อย และแจ้งว่า “ กร ม ร ร มุ รปราการ าก ไ ร รา
กร ม า ่ ่ ชา
ระ
ไ ะ ประ ม ร ะ
”
ทั้งนี้ ประธานกรรมการ ได้รับมอบเกียรติบตั รสหกรณ์ที่มี ลงานดีเด่นแห่ งชาติระดับ
คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จาก วู้ ่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในงานวันสหกรณ์แห่ งชาติ
ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริ เวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
ม ประชุ ม

รับทราบ

การ มา ร า กร ประ าป
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการ ได้แจ้งให้สหกรณ์รับทราบว่า ได้ทาํ การ
จัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 แล้ว ปราก ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ
จํากัด “ ่ า ก มา ร า ระ
” โดยกําหนดตัวชี้ วดั ระดับมาตรฐานที่พิจารณาจาก ลการดําเนิ นงาน
และกระบวนการจัดการภายในสหกรณ์ และกําหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ เปน 4 ระดับ
- ระดับมาตรฐานดีเลิศ
- ระดับมาตรฐานดีมาก
- ระดับมาตรฐานดี
- ไม่ า่ นมาตรฐาน
ช ระ มา ร า กร ประกอบด้วย
1. ลการดําเนินงานในรอบ 2 ปี บัญชียอ้ นหลัง สหกรณ์มี ลการดําเนินงานไม่ขาดทุน
เว้นแต่ในปี ใดมีอุทกภัยหรื อภัยธรรมชาติจนเกิดความเสี ยหายต่อสมาชิ กและสหกรณ์โดยรวม ให้ตดั ปี นั้นออก
2. ลการดําเนิ นงานในรอบ 2 ปี บัญชี ยอ้ นหลัง ไม่มีการกระทําอัน ือได้ว่าทุจริ ตต่อ
สหกรณ์
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3. ลการดําเนินงานในรอบปี บัญชี สุดท้าย สหกรณ์จดั ทํางบการเงินแล้วเสรจและส่ ง
ให้ สู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วนําเสนอเพื่อขออนุมตั ิในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ภายใน 150 วันนับแต่วนั สิ้ นปี
ทางบัญชี
4. ลการดําเนินงานในรอบปี บัญชีสุดท้าย สหกรณ์ตอ้ งมีสมาชิกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
ของสมาชิกทั้งหมด ร่ วมทําธุรกิจกับสหกรณ์
5. ต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ป ิบตั ิงานประจํารับ ิดชอบดําเนินการ และธุ รกิจของ
สหกรณ์ หากไม่มีการจัดจ้างต้องมีบุคคลอื่น เช่น กรรมการ สมาชิ กที่ได้รับมอบหมายให้ป ิบตั ิหน้าที่ประจํา
6. ลการดําเนิ นงานในรอบ 2 ปี บัญชี ยอ้ นหลัง สหกรณ์ตอ้ งมีการจัดสรรกําไรสุ ทธิ
และจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิก หรื อทุนสาธารณประโยชน์อย่างน้อย 1 ครั้ง
7. ลการดําเนิ นงานในรอบปี บัญชีสุดท้าย สหกรณ์ตอ้ งไม่กระทําการอันใดเปนการ
ฝ่ าฝื นก หมาย ระเบียบ คําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์
ประ า
ลการจัดมาตรฐานประจํา ปี 2559 ขอแจ้ง สมาชิ ก ทุ ก ท่า นรั บ ทราบว่า สํา นัก งาน
สหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการ แจ้งสหกรณ์ ทราบว่า ได้ทาํ การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัด
สมุทรปราการ ลปราก ว่า ในปี นี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด ่านการประเมินได้มาตรฐาน
ระดับดีเลิศในการบริ หารงานปี 2559 ขอให้สมาชิกเชื่อใจได้วา่ คณะกรรมการดําเนินการบริ หารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ โปร่ งใส และดูแลสมาชิกเปนอย่างดี
ม ประชุ ม

ระ

าระ

ร

รับทราบ

าร าร ร รา า การประชุ ม

่ าม ประ าป

การ
ขอนําเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม
2558 ณ ห้องคอนเวนชัน่ ฮอลล์ ชั้น 6 ห้างสรรพสิ นค้าอิมพีเรี ยลเวิลด์ สําโรง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
และประชุมใหญ่วสิ ามัญประจําปี 2559
ฝ่ ายจัดการขอสรุ ปเรื่ องที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558 ดังนี้
1. จากที่ท่านประธานได้นาํ เรี ยนไปแล้วนั้นปี 2558 สหกรณ์ รับรางวัลสหกรณ์ระดับ
ดีเลิศเหมือนปี 2559
2. รายงานเรื่ องการจัดตั้งกองทุน คู้ ้ าํ ประกัน
3. เรื่ องบัญชีเงินฝากหลักประกันเงินกู้
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4. รายงานการยกเลิกการทําประกันกลุ่ม ซ่ งเดิมทางสหกรณ์ จะมีการทําประกันกลุ่ม
ให้กบั สมาชิกทุกท่านที่เปนสมาชิกของสหกรณ์ เมื่อมีเลขทะเบียนสมาชิก โดยเมื่อสมาชิกเสี ยชีวิตจะมีประกัน
ชีวติ ให้ รายละ 100 000 บาท ซ่ งในส่ วนนี้เปนการทําประกันไว้กบั บริ ษทั ประกัน เมื่อปี ที่แล้วได้มีการยกการทํา
ประกันแบบนี้ และนํา เงิ นในส่ วนนี้ ไ ปรวมกับ ทุนสวัส ดิ ก าร เมื่อสมาชิ ก เสี ย ชี วิต จะได้รับเงิ นจากกองทุ น
สวัสดิการ ที่สหกรณ์ จัดสรรจากกําไรสุ ทธิประจําปี
5. รายงานอัตราการคิดค่าเบี้ยประกันตายสมาชิกในรอบปี 2559 ที่คณะกรรมการได้มี
การเปิ ดซองประมูลบริ ษทั ประกันในแต่ละปี เมื่อปี ที่แล้วได้บริ ษทั FWD ประกันชี วิต จํากัด มหาชน) เปน
บริ ษทั รู้ ับประกันตายให้กบั สหกรณ์ เกบค่าเบี้ย .- บาท ต่อทุนประกัน
.- บาท
6. เรื่ อง ูต้ รวจสอบกิจการได้รายงาน ลการตรวจสอบ เปนรายงาน ลการตรวจสอบ
ของรอบปี 2558 มีการเสนองบดุล งบกําไรขาดทุน ประจําปี 2558 ซ่ งเมื่อปี 2558 สหกรณ์ มีกาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน
171 453 777.03.- บาท
7. เรื่ องขออนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559
8. ประเดนที่ท่านสมาชิ กได้ใ ห้ข ้อคิ ดเหนไว้ในเรื่ องของเดิ ม สหกรณ์ มี การจัดตั้ง
สํานักงานสาขา 2 อยูท่ ี่โรงเรี ยนอนุบาลเคหะบางพลี ซ่ งจะมีค่าใช้จ่ายในส่ วนของค่าเช่าเดือนละ 5,000 บาท ซ่ ง
ในส่ วนนี้ทางสมาชิกได้เสนอให้สหกรณ์ควรจัดหาส านที่เพื่อเปนสํานักงานของตัวเอง โดยไม่เหนด้วยที่จะให้
เช่าส านที่ของโรงเรี ยนเปนสํานักงานสาขา 2 ต่อไป ซ่ งทําให้มีการเปิ ดประชุ มวิสามัญเกิดข้ นเพื่อจัดซื้ ออาคาร
พาณิ ชย์บริ เวณโลตัส บางเสาธง ที่จะนํามาเปนศูนย์บริ การของสหกรณ์
9. เรื่ องขออนุมตั ิกาํ หนดวงเงินกูย้ ืมหรื อการคํ้าประกันปี 2559 ไว้ที่ 2 600 000 000.บาท
10. เรื่ องการเสนอคัดเลือก สู้ อบบัญชีประจําปี 2559 ด้วยค่าใช้จ่ายปี ละ 90 000.- บาท
ซ่ งได้บริ ษทั เอน.เอส.เค สอบบัญชี จํากัด ในรอบปี นี้
11. เรื่ องการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์แทนตําแหน่งที่วา่ ง 7 ตําแหน่ง ปี 2559
12. เรื่ องการเลื อก ูต้ รวจสอบกิจการ 5 ท่าน จะดํารงวาระตั้งแต่ปี 2559 - 2561 เปน
วาระ 3 ปี
ต่อไปจะเปนการสรุ ปเรื่ องของการประชุมใหญ่วสิ ามัญ 2559 ซ่ งเปนการประชุมในวันที่ 4 มีนาคม 2559
เปนการประชุ ม ใหญ่ วิ ส ามัญ ครั้ งที่ 1/2559 วัต ุ ป ระสงค์ใ นการเปิ ดประชุ ม ใหญ่ วิ ส ามัญ เพื่ อ ขออนุ ม ัติ
งบประมาณจากที่ประชุมใหญ่ในวงเงิน 8,000,000.- บาท เพื่อจัดซื้ ออาคารพาณิ ชย์ จัดตั้งเปนศูนย์บริ การสมาชิก
ให้กบั สมาชิ กในอําเภอบางพลี บางบ่อ บางเสาธง เปนเรื่ องที่เสนอเพื่อรับรองรายงานการประชุ มใหญ่สามัญ
ประจําปี 2558 และรับรองรายงานการประชุมใหญ่วสิ ามัญ ครั้งที่ 1/2559
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ประ า
รายละเอียดอยูใ่ นเล่มที่สมาชิกทุกท่านได้รับ และจากการที่ท่านสมาชิกได้รับ ังจากที่
จู้ ดั การได้ช้ ี แจงสรุ ปให้ท่านสมาชิกได้รับ ัง ก่อนที่จะดําเนินการในเรื่ องต่อไปนั้น จงขอมติจากที่ประชุมเพื่อ
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2558 และรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2559
ม ประชุ ม

ระ

าระ

ร

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558 และรายงาน
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2559
ากการประชุ ม ร

ประ า
ลจากการประชุมครั้งที่แล้วนั้นได้มีสมาชิกให้เสนอแนะแนวทางต่าง ทางสหกรณ์
ได้นาํ มาปรับปรุ งแก้ไขยกตัวอย่างเช่น
1. สมาชิกได้ฝากเอาไว้ว่าปี ที่แล้วมาตั้งแต่เช้าเพื่อมาประชุมใหญ่ ปราก ว่าสหกรณ์
เลี้ยงนํ้าขวดเลก เพียงขวดเดียว กว่าจะเลิกเที่ยงกว่า เพราะ ะนั้นสมาชิกจงได้เสนอให้มีของว่างระหว่างประชุม
ซ่ งเปนสิ่ งที่สหกรณ์ สามาร ทําให้สมาชิกได้ในปี นี้ เมื่อทานเสรจแล้วจะมีแม่บา้ น ือ ุงดําคอยเดินเกบต่อไป
2. สมาชิกหลายท่านบอกว่ารางวัลมีนอ้ ยเกินไป คนมาประชุมเปนพันคน ในปี นี้ จงได้
ปรับปรุ งให้มีรางวัลมากข้ นตามคําเรี ยกร้องของสมาชิก ซ่ งปี นี้รางวัลมีท้งั หมด 200 รางวัล ซ่ งกระจายเปนรางวัล
ละ 5 000 บาท 5 รางวัล รางวัลละ 2 000 บาท 20 รางวัล รางวัลละ1 000 บาท 130 รางวัล รางวัลสารสัมพันธ์ 20
รางวัล รางวัล อู้ าวุโสที่ทาํ คุณประโยชน์ให้กบั สหกรณ์ 25 รางวัล รวมทั้งหมด 200 รางวัล
3. มีสมาชิ กหลายท่านบอกว่าบ้านอยู่ไกลจะมาเลือกตั้งลงคะแนนได้ 500 บาท ค่าร
ไป-กลับ กหมดแล้ว ในปี นี้ กรรมการได้พิจารณาแล้วว่า ลการป ิบตั ิงานดีข้ นจงเพิ่มค่าพาหนะในวันเลือกตั้ง
จาก 500 บาท เปน 600 บาท ตามข้อเสนอของท่านสมาชิก
ทั้ง 3 เรื่ อง เปนเรื่ องสื บ เนื่ องจากการประชุ ม ครั้ งที่ แล้ว ขอแจ้ง ให้ท่ า นสมาชิ ก ได้
รับ ทราบ ้า มีค วามประสงค์อะไร สามาร เสนอกับ คณะกรรมการได้ สิ่ งใดที่ สามาร ทํา ได้กจะทําให้ก ับ
สมาชิก สิ่ งใดที่ทาํ ไม่ได้กจะเรี ยนกับท่านสมาชิกตามตรงว่าทําไม่ได้
ม ประชุ ม

รับทราบ
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9
ระ

าระ

ร ร รา รา า การ า า ประ าป
คณะกรรมการดําเนิ นการ ชุ ดที่ 55 ประจําปี 2559 ขอเสนอ ลงานดําเนิ นงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด ซ่ งมีระยะเวลาดําเนิ นการ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 งวันที่
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ให้สมาชิกทราบ ดังต่อไปนี้
รา า ก การ ไป
สหกรณ์ ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งครั้งแรกตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 เมื่อวันที่ 27 มิ ุ นายน พ.ศ. 2505 และได้เริ่ มประกอบธุ รกิ จตั้งแต่วนั ที่ 29
มิ ุนายน พ.ศ. 2505 นับ งปั จจุบนั เปนเวลา 54 ปี เศษ
สหกรณ์ บ ริ ห ารงานโดยคณะกรรมการดํา เนิ น การที่ ไ ด้รั บ เลื อ กตั้ง จากที่
ประชุ มใหญ่สามัญประจําปี มีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ตามก หมาย ซ่ งสหกรณ์ออมทรัพย์มีหลักสําคัญเพื่อ
ส่ งเสริ มการออมที่มีลกั ษณะเปนการลงทุนร่ วมกัน และช่วยเหลือสมาชิ กที่มีความจําเปน สหกรณ์จงเปนแหล่ง
เงินทุนของมวลสมาชิกและส าบันทางการเงินที่ดาํ เนินการทางธุ รกิจกับสหกรณ์ และสวัสดิการต่าง
ในรอบปี 2559 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สหกรณ์มีทุนดําเนินงาน
7
.78 บาท มีทุนเรื อนหุ น้ 2
.00 บาท มีเงินรับฝากจากสมาชิก 2 929 555.47 บาท
ซ่ งเพิ่ ม จากปี ก่ อ น ประมาณ 849 000 000.- บาท มี ก ํา ไรสุ ทธิ 200
.34 บาท ทั้ง นี้ เกิ ด ข้ นจาก
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ ได้ร่วมกันป ิบิติงานด้วยความอุตสาหะ ซื่ อสัตย์สุจริ ต การดําเนิ นงานจงบรรลุ
เป้ าหมาย มี ลงานเปนที่ประจักษ์ ประสบ ลสําเรจ สร้างประโยชน์สูงสุ ดแก่มวลสมาชิก
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ม า

มาชก ป

ปร

ข้อมูลจํานวนสมาชิก
า
มาชก
ป
- สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสมทบ
มาชก า ม่ ระ ่า ป
- สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสมทบ
มาชก า ก ะ ไประ ่า ป
- สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสมทบ
มาชก ช ระ ่า ป
- สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสมทบ
า
มาชก
ป
- สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสมทบ
มาชก าม ป
มาชก าม ไม่ ป

ก ป ่า มา
ปี 2559 คน

ปี 2558 คน

เพิ่มข้ น
- ลดลง

8 216
138

7 836
124

380
14

715
46

655
14

60
32

256
4

246
-

10
4

36
-

29
-

7
-

8 639
180

8 216
138

423
42
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การ า

า ป

ปร

รายการ
สินทรัพยรวม
ทุนเรือนหุน
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามขอบังคับ
เงินรับฝากจากสมาชิก
เงินรับฝากจากโรงเรียน
เงินรับฝากจากสหกรณอื่น
เงินใหกูฉุกเฉินคงเหลือ ณ วันที่สิ้นป
เงินใหกูสามัญคงเหลือ ณ วันทีส่ ิ้นป
เงินใหกูพิเศษคงเหลือ ณ วันที่สนิ้ ป
เงินกูยืมภายนอก
ทุนดําเนินงานทัง้ สิน้
รายได
รายจาย
กําไรสุทธิ

ก ป ่า มา
ป 2559
7,031,368,198.78
2,634,098,524.00
224,071,069.14
34,547,663.33
2,442,856,899.62
19,949,649.92
467,041,948.74
120,112,438.00
6,516,603,976.00
3,638,774.00
984,166,300.00
7,031,368,198.78
543,684,959.47
343,531,695.13
200,153,264.34

ป 2558
6,166,854,187.23
2,434,350,012.60
206,905,963.16
32,634,293.33
1,779,677,493.19
12,451,015.80
288,266,896.98
52,058,972.94
5,869,066,314.95
0.00
1,220,732,300.00
5,975,017,975.06
352,585,042.40
181,132,265.37
171,453,777.03

เพิ่ม /ลด
864,514,011.55
199,748,511.40
17,165,105.98
1,913,370.00
663,179,406.43
7,498,634.12
178,775,051.76
68,053,465.06
647,537,661.05
3,638,774.00
-236,566,000.00
1,056,350,223.72
191,099,917.07
162,399,429.76
28,699,487.31

รอยละ
6.55
3.94
3.98
2.85
15.71
23.14
23.67
39.53
5.23
100.00
-10.73
8.12
21.32
30.95
7.72

การ

ก ก่ มาชก
การให้เงิ นกู้แก่ สมาชิ ก เพื่อบรรเทาความเดื อดร้ อนของสมาชิ ก สหกรณ์ ใ ห้ส มาชิ ก กู้ยืม
ช่วยเหลือซ่ งกันและกัน ในรอบปี 2559 เปนสัญญาเงินกู้ 4 933 สัญญา เปนเงิน 5 932 019 816.73 บาท
1. เงินกูเ้ พื่อเหตุ ุกเ ิน จํานวน 2 800 สัญญา เปนจํานวนเงิน 254 939 603.00 บาท
2. เงินกูส้ ามัญ
จํานวน 2 117 สัญญา เปนจํานวนเงิน 5 652 158 923.79 บาท
3. เงินกูส้ วัสดิการ
จํานวน 2 สัญญา เปนจํานวนเงิน 5 245 000.00 บาท
4. เงินกูห้ ุน้ บวกเงินฝาก จํานวน 10 สัญญา เปนจํานวนเงิน 15 457 382.00 บาท
5. เงินกูส้ วัสดิการ พิเศษ จํานวน 4 สัญญา เปนจํานวนเงิน 4 218 908.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยเงินกูส้ ามัญ เงินกู้ ุกเ ิน และเงินกูพ้ ิเศษ ประจําปี 2559
1 ธันวาคม 2558 – 30 พฤศจิกายน 2559 ร้อยละ 6.25 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกูส้ ามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก ประจําปี 2559
1 กรก าคม 2559 – 30 พฤศจิกายน 2559 ร้อยละ 5.75 ต่อปี ไม่มีเ ลี่ยคืน

เริ่ มใช้ระเบียบเงินกู้ เมื่อ 1 กรก าคม 2559 โดยกําหนดให้เกบอัตราดอกเบี้ยกูใ้ ห้ต่าํ กว่าดอกเบี้ยเงินกูท้ วั่ ไป ร้อยละ 0.50
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การร – าก
รา การ าก
ม ร
เงินฝากเพือ่
หลักประกันเงินกู้
ุ กเ ิ น
เงินฝากเพือ่
หลักประกันเงินกู้
สามัญ
เงินฝากเพือ่
หลักประกันรวมหนี้
เงินรับฝากออมทรัพย์
สมุดสี ชมพู)
เงินรับฝากออมทรัพย์
พิเศษ สมุดสี เขียว)
เงินฝากออมทรัพย์
เพิ่มพูน)
เงินฝากออมทรัพย์
ชวนน้องออมทรัพย์)
เงินฝากออมทรัพย์
เกษียณเปี่ ยมสุ ข)
เงินฝากออมทรัพย์
เดือน เพิม่ ทรัพย์)
เงินฝากบัญชี สี น้ าํ
เงิน)
เงินฝากออมทรัพย์
สหกรณ์อื่น)
รม

กร ป

ปร

ก ป ่า มา

ป 2559
จํานวน
บัญชี

เงินฝาก บาท

ป 2558
อัตรา
ดอกเบี้ย

สัดส่ วนต่อ
เงินฝากรวม

จํานวน
บัญชี

อัตรา
ดอกเบี้ย

เงินฝาก บาท

ม

าก ม

%

สัดส่ วนต่อ
เงินฝากรวม

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- .

.

.

.

.

.

.

.

- .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- .

แบบ
ขั้นบันได

511

.

575

.

.

.

.

.

.
-

512

.

.

แบบ
ขั้นบันได

.
-

.
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การก ม

าก ่ ก า ก
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี
อนุมตั ิกาํ หนดวงเงินกูย้ มื หรื อคํ้าประกัน ประจําปี
2559 ไว้จาํ นวน
ล้านบาท เพื่อเสริ มสภาพคล่องในการบริ หารงานสหกรณ์ รายละเอียด ดังนี้

า

ช
.

า

ประ

.

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย
เงินกูเ้ พื่อการประชุมใหญ่)
ธนาคารกรุ งไทย

.

ธนาคารออมสิ น

.

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์

.

ธนาคารธนชาต
เงินฝากคํ้าประกัน)
ธนาคารธนชาต
คณะกรรมการคํ้าประกัน)

.

ช

.

รา
ก
ป ุ
.

.

1 งวด

.

.

.

วัน

.

.

.

วัน

.

.

.

วัน

.

.

.

วัน

.

.

.

ุม

ระยะสั้น /
12 เดือน
/
วัน
/
วัน
/
วัน
/
วัน
/
วัน

รม
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การ
1
2
3
4
5
6
7

การ
รา การ
สวัสดิการทุนการศกษาบุตรสมาชิก
สวัสดิการสมาชิกที่เกษียณอายุ
สวัสดิการสมาชิก งแก่กรรม
สวัสดิการค่าปลงศพ
สวัสดิการทุนสมาชิกที่โสด และไม่มีบุตร
สวัสดิการสมาชิกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
สวัสดิการรักษาพยาบาลและคลอดบุตร

การม ่ ร่ ม การ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ุ การ ก า า า

รา การ
มุทิตาจิตเกษียณ วันครู และกี า
มุทิตาจิตเกษียณ วันครู และกี า
มุทิตาจิตเกษียณ วันครู และกี า
มุทิตาจิตเกษียณ วันครู และกี า
มุทิตาจิตเกษียณ วันครู
มุทิตาจิตเกษียณ วันครู
สนับสนุนเชื่อมโยงเครื อข่าย และกฐิน
สนับสนุนจัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์
เงินสนับสนุน ังบรรยายเพื่อการกุศล
สนับสนุนเชื่อมโยงเครื อข่าย และกฐิน
สนับสนุนกิจกรรมทําดีเพื่อพ่อ
เงินสนับสนุน า้ ป่ า
สนับสนุนเชื่อมโยงเครื อข่าย และกฐิน

า
1 329 ทุน
291 ราย
37 ราย
36 ราย
7 ราย
10 ราย
199 ราย
รม

รรม ะ

า
1 337 000.00
3 844 500.00
10 150 000.00
468 600.00
14 000.00
58 000.00
199 000.00

ม

่ า ร
ุ
สพป. สมุทรปราการ เขต 1
สพป. สมุทรปราการ เขต 2
สพม. เขต 6
เทศบาล
เอกชน
อาชีวะ
สหกรณ์จงั หวัด
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
ชมรมหนังสื อพิมพ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชมรมภาคตะวันออก
โรงพยาบาลสําโรงการแพทย์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
รม

รายงานกิจการประจําป

า

า

า
130 000.00
130 000.00
120 000.00
20 000.00
20 000.00
20 000.00
4 000.00
3 000.00
2 000.00
1 000.00
1 000.00
2 000.00
2 000.00
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า ุ ากร

โครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ ซ่ งเปนโครงการที่จดั ข้ นเพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพ
คณะกรรมการ ที่ปรกษา ตู้ รวจสอบกิจการ อนุ กรรมการ รวม งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ จํานวนทั้งสิ้ น 60 คน
โดยมีการเชิญ ทู้ รงคุณวุฒิจากแวดวงสหกรณ์ มาเปนวิทยากร บรรยายให้ความรู้ ได้แก่ ท่านอาจารย์ปราโมทย์
สรวมนาม ที่ ป รกษาสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู ก าญจนบุ รี ภายใต้หัว ข้อ “การบริ ห ารสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ กับ
ก หมายที่เกี่ ยวข้อง” ณ ้ ง-หวาน รี สอร์ ท จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ – 27 มีนาคม 2559
ใช้งบประมาณทั้งสิ้ น 121 263.98 บาท
โครงการสัมมนาสมาชิกที่จะเกษียณอายุ ประจําปี 2559 เปนโครงการที่จดั ทําข้ นเพื่อให้สมาชิก
ูท้ ี่จะเกษียณอายุราชการ ประจําปี 2559 30 กันยายน 2559 ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของ
ข้าราชการเมื่อเกษียณอายุราชการ รวม งสิ ทธิ ประโยชน์ที่สหกรณ์มีสวัสดิการให้ รวม งมีการเชิญวิทยากรจาก
ภายนอกมาบรรยายให้ความรู้ ภายใต้หวั ข้อ “หลักการดูแลสุ ขภาพ การทานอาหาร การออกกําลังกาย” เพื่อเปน
การเตรี ยมความพร้อมก้าวเข้าสู่ วยั เกษียณ ซ่ งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วิวฒั น์ วิริยกิจจา อดีต ตู้ รวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุ ข มาเปนวิทยากรบรรยายให้ความรู้ดงั กล่าว โดยมีสมาชิ ก ทู้ ี่จะเกษียณเข้าร่ วมสัมมนา
จํานวนทั้งสิ้ น 206 คน จัดสัมมนา ณ ตํานานป่ ารี สอร์ ท จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิ งหาคม 2559 ใช้
งบประมาณทั้งสิ้ น 434 812.33 บาท
โครงการสัมมนาสัญจรสมาชิก ประจําปี 2559 ซ่ งจัดข้ นจํานวน 4 รุ่ น ได้แก่
รุ่ นที่ 1 สมาชิ กกลุ่มประ มเขต 2 และมัธยม เขต 1 มีสมาชิกเข้าร่ วมสัมมนาทั้งสิ้ น 210 คน จัด
สัมมนา ณ คําแสดรี สอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2559
รุ่ นที่ 2 สมาชิกกลุ่มมัธยม เขต 2 /เทศบาล /เอกชน เขต 1 มีสมาชิกเข้าร่ วมสัมมนาทั้งสิ้ น 218 คน
จัดสัมมนา ณ ไมด้ารี สอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2559
รุ่ นที่ 3 สมาชิกกลุ่มเอกชนเขต 2 และบํานาญ เขต 1 มีสมาชิกเข้าร่ วมสัมมนาทั้งสิ้ น 184 คน จัด
สัมมนา ณ เคียงทะเลรี สอร์ท จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2559
รุ่ นที่ 4 สมาชิกกลุ่มประ มเขต 1 และอาชีวะ มีสมาชิกเข้าร่ วมสัมมนาทั้งสิ้ น 191 คน จัดสัมมนา
ณ ตํานานป่ ารี สอร์ท จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2559
รวมสมาชิกเข้าร่ วมสัมมนาสัญจร 4 รุ่ น จํานวน 803 คน
โครงการดัง กล่ า ว จัดข้ นเพื่อเปนสวัส ดิ ก ารให้แก่ ส มาชิ ก และเพื่อสร้ า งสัม พัน ธภาพอัน ดี
ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และสมาชิก รวมทั้งเพื่อให้สหกรณ์ได้รับทราบปั ญหา และข้อเสนอแนะต่าง
จากสมาชิ ก เู้ ปนเจ้าของโดยตรง อีกทั้งยังเปนการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล ความเคลื่อนไหวต่าง ของสหกรณ์
ให้แก่สมาชิกได้รับทราบ ทั้งนี้ได้ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้ น 2 396 313.65 บาท
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ในปี 2559 สหกรณ์ได้จดั อบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1 การจัดทําแ นยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ ประจําปี 2559
2 การจัดประชุมเชิงป ิบตั ิการ การพัฒนาสหกรณ์สู่ความเปนเลิศ
3 กรรมการดําเนินการ ตู้ รวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่ วมประชุมและฝกอบรม ดังนี้
ตารางเข้าร่ วมประชุม อบม สัมมนา ประจําปี งบประมาณ 2559
า

าร่ ม

1

นายณภัค กลํ่าเหว่า

2

นายณภัค กลํ่าเหว่า
นายปั วี วังคูณ

3

นายนภดล อารมณ์สุขโข

4

นายจรู ญโรจน์ โสไกร
นายไพโรจน์ ตันเจริ ญ
นายเมธชนัน เสื ออากาศ
นางจารก สวนมาลัย

5

6

นางศศมณ ์ กฤชน้อย
นางสาวขนิษฐา บุณยะมัต
นางสาวสุ นิษา ยามี
นายณภัค กลํ่าเหว่า

7

นายธีรพล โพธิ์ เมือง
นายวรพจน์ สิ งหราช
นายจรู ญโรจน์ โสไกร

8

นายณรงค์ ธีระกุล
นายวรพจน์ สิ งหราช
นายจรู ญโรจน์ โสไกร

รม มม า ประชม า
อบรมหลักสู ตร “เ ียบคมการติดตาม
หนี้ ” ณ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
อบรมหลักสู ตร “ก หมายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ การสิ นเชื่อ” ณ สันนิบาต
สหกรณ์
อบรมหลักสู ตร “เจาะลกการตรวจสอบ
กิจการ”
อบรมหลักสู ตร" ตู้ รวจสอบกิจการ"
ณ โรงแรมริ ชมอนด์ นนทบุรี)

อบรมหลักสู ตร"ก้าวทันมาตรฐานการ
บัญชีสหกรณ์และภาษีที่เกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ณ รร.ริ ชมอนด์
นนทบุรี)
อบรมหลักสู ตร"รอบรู้ก หมายว่าด้วย
การยดทรัพย์และอายัดเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน ณ เขาใหญ่ นครราชสี มา)
อบรมหลักสู ตร"กรรมการดําเนินการ
ใหม่ ณ รร.เ ลิกซ์ริเวอร์แคว
กาญจนบุรี)
สัมมนาเรื่ อง"CCS Pro ระบบบริ หารงาน
สหกรณ์
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ไทยไอซีที จํากัด กรุ งเทพ )
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22 ธ.ค. 58

กรมส่ งเสริ มสหกรณ์

10 ก.พ. 59

สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย

30 พ.ย. 58 – 1 ธ.ค.
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
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– 12 ก.พ. 59

ชสอ. แห่งประเทศ
ไทย จํากัด

- มี.ค 59

ชสอ. แห่งประเทศ
ไทย จํากัด

19 มี.ค 59

ชสอ. แห่งประเทศ
ไทย จํากัด

- 29 เม.ย 59

ชสอ. แห่งประเทศ
ไทย จํากัด

มิ.ย 59

ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ไทยไอซีที
จํากัด
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ลําดับ
เู้ ข้าร่ วม
9 นายณภัค กลํ่าเหว่า

10

11

อบรม / สัมมนา / ประชม / ส านที่
อบรมหลักสู ตร"แนวทางการปรับ
โครงสร้างหนี้หลังศาลมีคาํ สั่งพิพากษา"
ณ ภูเขางามพาโนรามา รี สอร์ท
นครนายก )
อบรมหลักสู ตร"การ ้ องร้องดําเนินคดีของ
สหกรณ์ดว้ ยตนเอง"
ณ ห้องประชุมสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย กรุ งเทพ )

นางสาวสุ นิษา ยามี

อบรมหลักสู ตร"แ นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสหกรณ์ ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่ม
จรัสสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
กรุ งเทพ )

นายณรงค์ ธีระกุล
นายจรู ญโรจน์ โสไกร

การ

ร

กร

ม ร

่า

วันที่
- มิ.ย 59

จัดโดย
ชสอ. แห่งประเทศไทย
จํากัด

21- ก.ย 59

สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย

22 พ.ย 59

สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย

มา มชมก การ

ในรอบปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด ได้ให้การต้อนรับสหกรณ์ออม
ทรัพย์ต่าง มู้ าเยีย่ มชมกิจการและศกษาดูงาน จํานวน สหกรณ์ ดังนี้
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จํากัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศกษาธิการ จํากัด
การช่

าประก

ก
ุ

า

ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 54 ได้มีการจัดทําระเบียบ ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือ คู้ ้ าํ
ประกันเงินกู้ พ.ศ.2558 เพื่อเปนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่เปน คู้ ้ าํ ประกันหนี้เงินกู้ ในกรณี ที่ กู้ ูพ้ น้
สภาพจากงานประจําหรื อพ้นสภาพจากการเปนสมาชิ กสหกรณ์ และรวม งในกรณี ที่ กู้ ู้เสี ยชี วิต โดย กู้ ูไ้ ม่
สามาร ชําระหนี้เงินกูไ้ ด้ครบ ว้ น และต้องเรี ยกชําระหนี้จาก คู้ ้ าํ ประกัน
โดยกองทุน คู้ ้ าํ ประกัน จะมีเงินรายได้ ที่มาของเงินกองทุน อยู่ 4 ประเภท ได้แก่
1 เงินสมทบอุดหนุนจากสหกรณ์
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2 เงิ นค่ า ธรรมเนี ย มในการขอกู้เงิ นแต่ ล ะครั้ งตามประเภทเงิ นกู้ และตามอัตราที่ ส หกรณ์
กํา หนดในระเบี ย บ ว่า ด้วยการให้เงิ นกู้ (เงิ นกู้ ฉุ ก เฉิ น หรื อเงิ น กู้ ส ามัญ หรื อกู้ พิ เ ศษเพื่ อการรวมหนี ้ ที่ เข้ า
หลักเกณฑ์ ต้องเปิ ดบัญชี เงินฝากหลักประกัน ผู้ก้ จู ะต้ องชําระค่ าธรรมเนี ยมการขอกู้เงิ นในอัตราร้ อยละ 0.01 ของ
ยอดเงินกู้ที่ได้ รับอนุมตั ิทุกครั้ งที่ ก้ )ู
3 เงินที่ได้รับจากการติดตามทวงหนี้จากสมาชิก
4 เงินที่เกิดจากดอก ลของกองทุน
สหกรณ์ ได้เริ่ มเกบเงินเข้ากองทุน ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2558 เปนต้นมา โดยมีรายได้หลัก
จากเงินได้ตาม 2 และดอกเบี้ยเงินฝากหลักประกันเงินกู้ ุ กเ ิ น /เงิ นกูส้ ามัญ /เงินกูร้ วมหนี้ จํานวน 3 โดย ณ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 กองทุน มีเงินช่วยเหลือรวม 1 076 512.77 บาท
ในระหว่างปี 2559 มี คู ้ ้ าํ ประกันซ่ งรับภาระชําระหนี้ แทน กู ้ ู้ ที่ ูกให้ออกจากการเปนสมาชิ ก
ร้องขอความช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือ คู ้ ้ าํ ประกัน จํานวน 2 ราย ได้แก่
กู ้ ู้
คู ้ ้ าํ ประกัน
มูลหนี้คงค้าง รายการชําระของ ู ้ กองทุน ช่วยเหลือ
รับภาระจ่ายชําระ
คํ้า
ไม่เกิน 50 ของหนี้
หนี้
คงค้าง
นายยุทธนา
1 นายดิษฐพล
70 333.37
500.00
500.00
สามงามจันทร์ จักรกฤษณ์พิพฒั น์ คู ้ ้ าํ ขอ อ่ น
1 เดือน
เลขทะเบียน 12748 เลขทะเบียน 12406 ชําระคนละ 500
บาท /เดือน ต้น
2 น.ส.ศศิธร
500.00
500.00
พฤกษเกิด ดอกเบี้ย รวมเปน
1 เดือน
เลขทะเบียน 12749 1 000 บาท /เดือน
รม
หมายเหตุ .- มีดอกเบีย้ คงค้ างถึงวันที่ ชาํ ระล่ าสุ ด 16/11/59 จํานวน 209.93 บาท จึ งยังมิได้ ตัดเงินต้ น
าช่

า การ า ่

ก่ กร

คณะกรรมการดําเนิ นการ ชุ ดที่ 55 ในการประชุ มครั้ งที่ 22 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ได้มีมติ
เหนชอบให้สหกรณ์ ใช้บริ การรับชําระเงิ น ่านเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส 7 eleven เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับชําระ
เงินของสมาชิกเข้ามายังสหกรณ์ ซ่ งจะช่วยให้สหกรณ์ สามาร ตรวจสอบยอดเงินที่สมาชิ กส่ งมาชําระหนี้ หรื อ
โอนเงินฝาก ทําได้รวดเรว และมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งข้ น โดยสมาชิ กสามาร ไปใช้บริ การได้ที่ร้าน 7 eleven
ใกล้บา้ น ค่าธรรมเนี ยมในการชําระครั้งละ 15 บาท ขณะนี้ อยู่ระหว่างการลงนามสัญญากับบริ ษทั เคาน์เตอร์
เซอร์ วสิ จํากัด ในเครื อซี พีออล ดังนั้นจงคาดว่าจะเริ่ มเปิ ดให้บริ การสมาชิกได้ในช่วงต้นปี 2560
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การปร ปรุ ระ

การ

ก ก่ มาชก

ในรอบปี บัญชี 2559 สหกรณ์ ได้มีการปรับปรุ งระเบียบเกี่ยวกับการให้เงิ นกูแ้ ก่สมาชิ ก ในประเดน
ต่าง ดังนี้
กประ
ุก
ปรับเพิ่มวงเงินกู้ ุ กเ ิ น ทั้ง ุ กเ ิ นประเภทปกติ กูห้ น้าเคาน์เตอร์ สหกรณ์ และกู้ ่านระบบ
ATM จากเดิมวงเงินกูส้ ู งสุ ดไม่เกิน 100 000 บาท ปรับเพิ่มข้ นเปน 150 000 บาท และขยายระยะเวลาการ อ่ น
ชําระคืน จากเดิมชําระคืนได้ไม่เกิน 12 งวด ปรับเพิ่มข้ นเปน 24 งวด โดยมี ลตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2559 เปน
ต้นไป (ระเบียบ ว่ าด้ วยการให้ เงินกู้ ก่ สมาชิ กสามัญ ละดอกเบีย้ เงินกู้ พ.ศ. 255 ก้ ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559)
กประ
าม ไป ะ ก
การร ม
2.1 ปรับปรุ งหลักเกณ ์การให้เงินกู้ สําหรับสมาชิ กที่กูเ้ งินแล้วมีเงินค่าหุ ้นไม่ ง 20 ของ
วงเงินกู้ มี ลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรก าคม 2559 เปนต้นไป
เดิม
: กู้ ูจ้ ะ ูกหักเงินกู้ สะสมเข้าเปนเงินค่าหุ ้นให้ครบ 20 ตามหลักเกณ ์ (สมาชิ กจะ
ได้ รับผลตอบ ทนในรู ปของเงินปั นผล ตามอัตราที่จัดสรรใน ต่ ละปี )
ปรับปรุ งใหม่ : กู้ จู้ ะ ูกหักเงินกู้ สะสมเข้าเปนเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเล่มสี น้ าํ เงิน เพื่อให้นาํ ไป
รวมกับเงินค่าหุน้ เดิมที่มีอยูใ่ ห้ครบ 20 ตามหลักเกณ ์ (สมาชิ กจะได้ รับผลตอบ ทนในรู ปของดอกเบีย้ เงินฝาก
ในอัตราร้ อยละ 3.50% ต่ อปี (เท่ ากับบัญชี เล่ มสี ชมพู)
ข้อแตกต่าง
: เงินค่าหุ ้นจะ อนคืนได้ต่อเมื่อพ้นสภาพการเปนสมาชิ กแล้วเท่านั้น แต่เงินในบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์เล่มสี น้ าํ เงินนั้น สามาร อนคืนได้ ตามเงื่อนไข ดังนี้
1 อนได้เมื่อครบ 1 ปี นับจากวันเริ่ มสัญญา
2 มีเงินค่าหุ ้นครบ 20 หรื อเงินค่าหุน้ บวกเงินฝากออมทรัพย์เล่มสี น้ าํ เงิน
ครบ 20 ของหนี้เงินกูค้ งเหลือ
3 ชําระหนี้คืนสหกรณ์ครบ ว้ นแล้ว
(ระเบียบ ว่ าด้ วยการให้ เงินกู้ ก่ สมาชิ กสามัญ ละดอกเบีย้ เงินกู้ พ.ศ. 255 ก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ละระเบียบ ว่ าด้ วยการให้ เงิ นกู้พิเศษเพื่อการรวมหนี ้ ก่ สมาชิ ก พ.ศ. 255 ก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)
2.2 ปรั บ ปรุ ง หลัก เกณ ์ก ารให้เงิ นกู้ โดยกํา หนดให้ส มาชิ ก ที่ กู้เงิ นสามัญโดยใช้บุ ค คลคํ้า
ประกัน ต้องสมัครเปนสมาชิ กสมาคม าปนกิ จสงเคราะห์ส หกรณ์ ออมทรัพย์ครู สมุท รปราการ จํากัด ทั้ง นี้
เพื่อให้เกิดความมัน่ คงในด้านสวัสดิการแก่ กู้ ู้ และ คู้ ้ าํ ประกันในอนาคต มี ลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม
2559 เปนต้นไป
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(ระเบียบ ว่ าด้ วยการให้ เงินกู้ ก่ สมาชิ กสามัญ ละดอกเบีย้ เงินกู้ พ.ศ. 255 ก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ) พ.ศ. 2559
ละระเบียบ ว่ าด้ วยการให้ เงินกู้พิเศษเพื่อการรวมหนี ้ ก่ สมาชิ ก พ.ศ. 255 ก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559)
2.3 ปรับปรุ งหลักเกณ ์การให้เงินกูส้ ามัญทัว่ ไป และการคํ้าประกัน สําหรับสมาชิ กกลุ่มครู
เอกชน และครู อตั ราจ้าง เพื่อลดความเสี่ ยงในการปล่อยสิ นเชื่อ และเสริ มสร้างความมัน่ คงของสหกรณ์ มี ลใช้
บังคับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เปนต้นไป
เงื่อนไข
: สมาชิก กู้ ู้ ซ่ งเปนครู เอกชน และครู อตั ราจ้าง จะต้องส่ งเงินงวดชําระหนี้โดยวิธีการ
หักจากเงินได้รายเดือนของ กู้ ู้ ณ ที่จ่าย ต้นสังกัดเท่านั้น จงจะมีสิทธิขอกูเ้ งินได้ และจะต้องเปิ ดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์เพื่อเปนหลักประกันเงินกูส้ ามัญตามวงเงินที่สหกรณ์กาํ หนด
วงเงินกู้
: ครู เอกชน ให้กูต้ ามหลักเกณ ์ ดังนี้
เปนสมาชิกไม่เกิน 2 ปี
เปนสมาชิก 2 ปี ข้ นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี
เปนสมาชิก 3 ปี ข้ นไป แต่ไม่เกิน 4 ปี
เปนสมาชิก 4 ปี ข้ นไป แต่ไม่เกิน 5 ปี
เปนสมาชิก 5 ปี ข้ นไป

ให้กเู้ งินสามัญได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินได้รายเดือน
ให้กเู้ งินสามัญได้ไม่เกิน 4 เท่าของเงินได้รายเดือน
ให้กเู้ งินสามัญได้ไม่เกิน 6 เท่าของเงินได้รายเดือน
ให้กเู้ งินสามัญได้ไม่เกิน 8 เท่าของเงินได้รายเดือน
ให้กเู้ งินสามัญได้ไม่เกิน 10 เท่าของเงินได้รายเดือน

: ครู อตั ราจ้าง ต้องเปนสมาชิก 3 ปี ข้ นไป ให้กเู้ งินสามัญได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินได้
รายเดือน
ข้อยกเว้นพิเศษ : กรณี มี ูค้ ้ าํ ประกันเปนข้าราชการ หรื อลูกจ้างประจํา อย่างน้อย 1 คน หาก กู้ ูเ้ ปน
สมาชิ ก ในสหกรณ์ น้ ี ติด ต่อกันมาแล้วเปนเวลาไม่ น้อยกว่า หกเดื อ น ให้กู้ส ามัญได้
ภายในจํานวนไม่เกิน 10 เท่าของเงินได้รายเดือน
การคํ้าประกัน : ใช้สาํ หรับ กู้ กู้ ลุ่มครู เอกชน และครู อตั ราจ้าง
วงเงินกูไ้ ม่เกิน 3 เท่าของเงินได้รายเดือน ต้องมี คู้ ้ าํ ประกันอย่างน้อย 2 คน
วงเงินกูไ้ ม่เกิน 4 เท่าของเงินได้รายเดือน ต้องมี คู้ ้ าํ ประกันอย่างน้อย 3 คน
วงเงินกูไ้ ม่เกิน 6 เท่าของเงินได้รายเดือน ต้องมี คู้ ้ าํ ประกันอย่างน้อย 4 คน
วงเงินกูไ้ ม่เกิน 8 เท่าของเงินได้รายเดือน ต้องมี คู้ ้ าํ ประกันอย่างน้อย 5 คน
วงเงินกูไ้ ม่เกิน 10 เท่าของเงินได้รายเดือน ต้องมี คู้ ้ าํ ประกันอย่างน้อย 6 คน

(ระเบียบ ว่ าด้ วยการให้ เงินกู้ ก่ สมาชิ กสามัญ ละดอกเบีย้ เงินกู้ พ.ศ. 255 ก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559)
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2.4 ปรับปรุ งหลักเกณ ก์ ารคํ้าประกันเงินกู้ สําหรับ กู้ กู้ ลุ่มข้าราชการ มี ลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่
1 พฤศจิกายน 2559 เปนต้นไป สําหรับประเดนเรื่ องการหา คู้ ้ าํ ประกันที่ตอ้ งมีฐานเงินเดือน 30 000 บาท ข้ นไป
ปรับปรุ งใหม่ : กรณี ที่ คู้ ้ าํ ประกันมีเงินเดือนไม่ ง 30 000 บาท สามาร หา คู้ ้ าํ ประกันไม่นอ้ ยกว่า
2 คน ซ่ งมีเงินเดือนรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 30 000 บาท เทียบเท่า ูค้ ้ าํ ประกันที่มีเงินเดือน
30 000 บาท จํานวน 1 คน

(ระเบียบ ว่ าด้ วยการให้ เงินกู้ ก่ สมาชิ กสามัญ ละดอกเบีย้ เงินกู้ พ.ศ. 255 ก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ละระเบียบ
ว่ าด้ วยการให้ เงินกู้พิเศษเพื่อการรวมหนี ้ ก่ สมาชิ ก พ.ศ. 255 ก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ) พ.ศ. 2559)

กประ

าม

การ ก่ มาชก

ได้มีการปรับปรุ งระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกูส้ ามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิ ก พ.ศ. 2559 โดย
ปรับปรุ งจากระเบียบเดิมปี 2555 ให้มีความคล่องตัว และทันสมัยมากข้ น สมาชิกสามาร ขอกูเ้ งินภายใต้ระเบียบ
นี้ได้ท้งั หมด 7 ประเภท แต่รวมแล้วต้องไม่เกินวงเงิน 1 500 000 บาท ซ่ งต้องมีเงินเหลือใช้จ่ายหลังจากหักค่าหุ ้น
และเงินงวดชําระหนี้ ทุกประเภทแล้วไม่นอ้ ยกว่า 10 ของเงินได้รายเดือน กูส้ ามัญทัว่ ไป /กูร้ วมหนี้ ต้องเหลือ
20 พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้ต่าํ กว่าการกูเ้ งินสามัญ ร้อยละ 0.50 แต่จะไม่คิดเงินเ ลี่ยคืนให้ มี ลใช้
บังคับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรก าคม 2559 เปนต้นไป
1 กูเ้ พื่อซื้ อร ยนต์ ให้กูไ้ ด้ภายในวงเงินไม่เกิน 1 500 000 บาท และส่ งชําระเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยไม่เกิน 100 งวด โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่ จู้ าํ หน่ายร ยนต์โดยตรง ต้องมี คู้ ้ าํ ประกันอย่างน้อย 3
คน ซ่ ง คู้ ้ าํ ประกันต้องเปนข้าราชการหรื อลูกจ้างประจําที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 20 000 บาทข้ นไป คํ้าประกันอย่าง
น้อย 2 คน และ คู้ ้ าํ ประกันตามระเบียบนี้ ต้องไม่ซ้ าํ กับ คู้ ้ าํ ประกันเงินกูส้ ามัญ
2 กู้เพื่อซื้ อร จักรยานยนต์ ให้กู้ได้ภายในวงเงิ นไม่เกิ น 100 000 บาท และส่ งชําระเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 50 งวด โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่ จู้ าํ หน่ายร จักรยานยนต์โดยตรง ต้องมี คู้ ้ าํ ประกัน
อย่างน้อย 2 คน ซ่ ง ูค้ ้ าํ ประกันต้องเปนข้าราชการหรื อลู กจ้า งประจําที่มี เงิ นเดื อนตั้งแต่ 15 000 บาทข้ นไป
คํ้าประกันอย่างน้อย 1 คน และ คู้ ้ าํ ประกันตามระเบียบนี้ตอ้ งไม่ซ้ าํ กับ คู้ ้ าํ ประกันเงินกูส้ ามัญ
3 กูเ้ พื่อซื้ อปื น ให้กไู้ ด้ภายในวงเงินไม่เกิน 100 000 บาท และส่ งชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
ไม่เกิน 50 งวด โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่ จู้ าํ หน่ายปื นโดยตรง ต้องมี ูค้ ้ าํ ประกัน อย่างน้อย 2 คน ซ่ ง คู้ ้ าํ
ประกันต้องเปนข้าราชการหรื อลูกจ้างประจําที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15 000 บาทข้ นไป คํ้าประกันอย่างน้อย 1 คน
และ คู้ ้ าํ ประกันตามระเบียบนี้ ต้องไม่ซ้ าํ กับ คู้ ้ าํ ประกันเงินกูส้ ามัญ
4 กูเ้ พื่อซื้ อคอมพิวเตอร์ ให้กูไ้ ด้ภายในวงเงินไม่เกิน 100 000 บาท และส่ งชําระเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยไม่เกิน 50 งวด โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่ จู้ าํ หน่ายคอมพิวเตอร์ โดยตรง ต้องมี คู้ ้ าํ ประกัน อย่าง
น้อย 2 คน ซ่ ง คู้ ้ าํ ประกันต้องเปนข้าราชการหรื อลูกจ้างประจําที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15 000 บาทข้ นไป คํ้าประกัน
อย่างน้อย 1 คน และ คู้ ้ าํ ประกันตามระเบียบนี้ตอ้ งไม่ซ้ าํ กับ คู้ ้ าํ ประกันเงินกูส้ ามัญ
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5 กูเ้ พื่อซื้ อเครื่ องปรับอากาศ ให้กูไ้ ด้ภายในวงเงินไม่เกิน 100 000 บาท และส่ งชําระเงินต้น
พร้ อมดอกเบี้ยไม่เกิ น 50 งวด โดยสหกรณ์ จะจ่ายเงิ นให้แก่ ูจ้ าํ หน่ ายเครื่ องปรั บอากาศโดยตรง ต้องมี ูค้ ้ าํ
ประกันอย่างน้อย 2 คน ซ่ ง คู้ ้ าํ ประกันต้องเปนข้าราชการหรื อลูกจ้างประจําที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15 000 บาทข้ น
ไป คํ้าประกันอย่างน้อย 1 คน และ คู้ ้ าํ ประกันตามระเบียบนี้ตอ้ งไม่ซ้ าํ กับ คู้ ้ าํ ประกันเงินกูส้ ามัญ
กูเ้ พื่อทัศนศกษาดูงาน ให้กูไ้ ด้ภายในวงเงินไม่เกิน 100 000 บาท และส่ งชําระเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ ยไม่เกิ น 50 งวด โดย กู้ ูจ้ ะต้องเสนอโครงการขอความเหนชอบจากคณะกรรมการหรื อแสดงเอกสาร
หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ทั้งนี้ให้มี คู้ ้ าํ ประกัน อย่างน้อย 2 คน ซ่ ง คู้ ้ าํ ประกันต้อง
เปนข้าราชการหรื อลูกจ้างประจําที่มีเงิ นเดื อนตั้งแต่ 15 000 บาทข้ นไป คํ้าประกันอย่างน้อย 1 คน และ ูค้ ้ าํ
ประกันตามระเบียบนี้ตอ้ งไม่ซ้ าํ กับ คู้ ้ าํ ประกันเงินกูส้ ามัญ
7 กูเ้ พื่อการศกษา ให้กูไ้ ด้ภายในวงเงินไม่เกิน 1 000 000 บาท ส่ งชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
ไม่เกิน 200 งวด และต้องส่ งชําระหนี้เงินกูใ้ ห้หมดภายในอายุไม่เกิน 80 ปี บริ บูรณ์ ยกเว้นลูกจ้างประจํา ลูกจ้าง
ชัว่ คราว และครู สังกัดส านศกษาเอกชน ส่ งชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 100 งวด และต้องส่ งชําระหนี้
เงินกูใ้ ห้หมดภายในอายุไม่เกิน 60 ปี บริ บูรณ์ นับแต่มีการเบิกจ่ายเงินครั้งแรก ทั้งนี้ให้มี คู้ ้ าํ ประกันอย่างน้อย 3
คน ซ่ ง คู้ ้ าํ ประกันต้องเปนข้าราชการหรื อลูกจ้างประจําที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 20 000 บาทข้ นไป คํ้าประกันอย่าง
น้อย 2 คน และ คู้ ้ าํ ประกันตามระเบียบนี้ ต้องไม่ซ้ าํ กับ คู้ ้ าํ ประกันเงินกูส้ ามัญ
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สมาชิกซ่ งมีการกูเ้ งินกับสหกรณ์ ประเภทเงินกูส้ ามัญ หรื อเงินกูร้ วมหนี้ หรื อเงินกูพ้ ิเศษ หาก
ณ สิ้ นปี ทางบัญชี ของสหกรณ์ สมาชิ กมีหนี้ คงเหลื อหลังจากการหักค่าหุ ้นและบัญชี เงิ นฝากเล่มสี น้ าํ เงินแล้ว
เรี ยกว่า “ส่ วนเหลื่อมหนี้ สมาชิกจะต้องจัดทําประกันตาย หรื อทํา าปนกิจต่าง เพื่อเปนหลักประกันคุม้ ครอง
หนี้ กรณี กู้ เู้ สี ยชีวติ ให้แก่สหกรณ์
การจัดทําประกันตาย เปนการซื้ อประกันกับบริ ษทั ประกันชี วิต โดยระบุให้สหกรณ์เปน รู้ ับ
ลประโยชน์รายแรก และหากมีส่วนเหลื อหลังจากชําระหนี้ เสรจสิ้ น ทางสหกรณ์ ก จะดําเนิ นการคืนให้แก่
ทายาทต่อไป และในทุก ปี จะมีการออกประกาศให้บริ ษทั ประกันซ่ งประสงค์จะรับทําประกันชีวติ ของสมาชิก
สหกรณ์ เข้าร่ วมการเสนอราคาประจําปี ความคุม้ ครองจะเปนลักษณะปี ต่อปี และเปิ ดให้บริ ษทั เสนอราคา
ประกันใหม่ทุกปี
ในปี 2559 คณะกรรมการดําเนิ นการชุ ดที่ 55 มิได้มีการออกประกาศให้บริ ษทั ประกันเสนอ
ราคาประจําปี 2560 เนื่ องจากบริ ษทั เอ ดับบลิวดี ประกันชี วิต จํากัด มหาชน ซ่ งเปนบริ ษทั รู้ ับประกันภัย
สิ นเชื่อ ประจําปี 2559 ของสหกรณ์ ได้นาํ ข้อเสนอพิเศษของบริ ษทั มาเสนอเพื่อให้สหกรณ์ พิจารณาต่ออายุ
กรมธรรม์ สําหรับรอบปี 2560 ซ่ งกล่าวโดยสรุ ปดังนี้
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1 บริ ษทั คงให้อตั ราเบี้ยประกันเท่าเดิม คือ 340 บาท /ทุน 1 แสน
2 สมาชิกเข้าใหม่ กูร้ ะหว่างปี ไม่ตอ้ งกรอกใบคําขอเอาประกันทุกราย และให้ความ
คุม้ ครอง กู้ ู้ งอายุ 80 ปี บริ บูรณ์ เงื่อนไขเดิม
3 เงื่ อนไขพิเศษเพิ่มเติมหากสหกรณ์ ต่ออายุกรมธรรม์ โดยไม่ตอ้ งมีการเปิ ดซอง
ประมูล บริ ษทั จะให้ FCL วงเงิน 1 000 000 บาท การให้ความคุม้ ครองทันทีเมื่อสมาชิกเสี ยชี วิตโดยไม่ตอ้ งมี
ระยะเวลารอคอยโรค 1 ปี ทั้งนี้ วงเงิ น 1 ล้านบาท จะต้องรวมกับทุนเดิ มที่มี อยู่ด้วย เช่ น สมาชิ กมีทุนเดิ ม
600 000 บาทที่ พน้ ระยะเวลารอคอยโรค 1 ปี แล้ว ต่อมามี การกู้ใ หม่ ทํา ทุนประกันเพิ่ม 500 000 บาท และ
เสี ยชี วิต เดิ ม ทุ นใหม่ 500 000 จะไม่ได้รับ ความคุ ม้ ครองเพราะยังไม่พ น้ ระยะเวลารอคอยโรค 1 ปี แต่ตาม
ข้อเสนอพิเศษนี้ สมาชิ กจะได้ความคุ ม้ ครอง 400 000 รวมกับทุนเดิ ม 600 000 เท่ากับได้เงินประกันสู งสุ ดที่
1 000 000 บาท FCL)
คณะกรรมการดํา เนิ น การ ชุ ดที่ 55 ในการประชุ ม ครั้ งที่ 17 เมื่ อ วันที่ 7 ตุ ล าคม 2559 ได้
พิจารณาแล้วเหนว่าเงื่อนไขพิเศษที่บริ ษทั FWD นําเสนอเพื่อขอต่ออายุกรมธรรม์ สําหรับรอบปี 2560 ในเรื่ อง
FCL นั้น จะเข้ามามีส่วนช่วยลดความเสี่ ยงของสหกรณ์ในการปล่อยเงินกูใ้ ห้กบั สมาชิกใหม่และสมาชิกที่มีการกู้
เพิ่ม ปรั บทุน ซ่ ง ปั จจุบ นั ทางสหกรณ์ มี ทุนประกันเ ลี่ ย อยู่ที่
. บาท และมีจาํ นวนสมาชิ ก ที่มีทุ น
ประกันตํ่ากว่า
บาทอยู่จาํ นวน
คน จากทั้งสิ้ น
คน หรื อคิดเปนร้อยละ . ของจํานวน
สมาชิ กที่เอาประกันทั้งหมด ดังนั้นที่ประชุมจงมีมติเหนชอบให้ต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิตคุม้ ครองสิ นเชื่ อ
สําหรับรอบปี 2560 ระยะเวลาคุม้ ครอง ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ง 31 ธันวาคม 2560 กับบริ ษทั เอ ดับบลิวดี
ประกันชีวติ จํากัด มหาชน

20

วิธีการคํานวณเบี้ยประกัน
สมมติ กู้ เู้ หลือหนี้ ณ 30 พ.ย.59 จํานวน 1 000 000 บาท โดยมีหุน้ บัญชีเงินฝากเล่มสี น้ าํ เงิน
000 บาท
คํานวณดังนี้ 1 000 000 – 200 000 เหลือส่ วนเหลื่อมหนี้ 800 000 ที่ตอ้ งทําประกัน
ยอดกู้ - หุน้ บัญชีเงินฝากสี น้ าํ เงิน
สรุ ปต้องทําประกัน ทุน 800 000 คูณกับอัตราเบี้ยประกัน ปี 2560 340 บาท /1 แสน 2 720 บาท

หาก กู้ ูม้ ีการทํา าปนกิจครู ไทย และ าปนกิจ สส.ชสอ. สามาร นําเงินสงเคราะห์ที่คาดว่าจะได้รับ
กองละ 600 000 บาท (รั บสุ ทธิ หลังหั กค่ าดําเนิ นการประมาณ 5 0 000 บาท) มาหักออกจากส่ วนเหลื่อมหนี้ ที่
ต้องทําประกันตายได้ เช่น
กู้ 3 000 000 บาท มีหุน้ เงินฝากเล่มนํ้าเงิน 20 600 000 และทํา าปนกิจครู ไทย
ได้รับประมาณ 570 000 บาท าปนกิจ สส.ชสอ. ได้รับประมาณ 570 000 บาท
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–

–

– 570 000 เหลือส่ วนเหลื่อมต้องทําประกันตายอีก

1 260 000 บาท
ทุนประกัน 1 300 000 บาท คูณกับอัตราเบี้ยประกัน ปี 2560 340 บาท /1 แสน 4 420 บาท
จงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ประ า
ในส่ วนที่ 1 ขอเพิ่มเติมจากที่ท่าน จู้ ดั การได้อธิ บายไว้เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันว่า
เรื่ องของการทําประกันตายที่ จู้ ดั การได้ช้ ีแจงไปแล้วนั้น ทุกปี เปิ ดให้บริ ษทั มายื่น แต่ปีนี้ ทาํ ไมสหกรณ์เลือกต่อ
ประกันกับบริ ษทั เดิมเลย ที่มาคือขอเรี ยนชี้แจงว่าก่อนหน้านี้คนที่ทาํ ประกันตายสมาชิกจะทราบว่าท่านเสี ยเบี้ย
ประกันอยูท่ ี่แสนละ 400 - 500 บาท แต่เมื่อปี ที่แล้วท่านสมาชิกเสี ยค่าประกันตายแสนละ 340 บาท ทําไม ง ูก
ลงกว่าเดิม จงขอทําความเข้าใจกับท่านสมาชิกทุกท่านว่า เมื่อปี ที่แล้ว มได้เปนประธานตามที่ท่านสมาชิกได้ให้
เกียรติมาบริ หารสหกรณ์ บริ ษทั ประกันที่มายืน่ ขอที่จะทําประกันกับสมาชิกทั้งหมด 13 บริ ษทั แต่ละบริ ษทั ได้
เสนอเงื่อนไขและวงเงินต่าง ในที่สุดเมื่อคณะกรรมการพิจารณาดูแล้วว่าคุณสมบัติของทุกบริ ษทั ใกล้เคียงกัน
หมด ซ่ ง มในฐานะที่เปนประธานจงแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการและบริ ษทั ประกันทั้ง 13 บริ ษทั ว่าในปี นี้ จะ
ทําอย่างไรเบี้ยประกัน งจะตํ่าลงที่สุดและได้เท่าไหร่ า้ คณะกรรมการชุดนี้ รับส่ วนต่างต่อเงิน 100 000.- บาท
และเงินที่ท่านสมาชิกได้กกู้ นั นั้นรวมแล้วเหลือ 100 ล้านบาท ส่ วนนี้คือบริ ษทั ประกันจะเกบจากท่านสมาชิกเอา
มาให้คณะกรรมการเปนค่าคอมมิชชัน่ เพราะ ะนั้นเมื่อคณะกรรมการไม่เอาเงินส่ วนต่างนี้ แต่คืนให้กบั สมาชิ ก
ทุกท่าน จงทําให้ค่าทําประกันเหลือแสนละ 340 บาท ูกที่สุดตั้งแต่สหกรณ์ มีการทําประกันตายมา และเมื่อ
เทียบกับปี นี้ สหกรณ์ เลื อกต่อประกันกับบริ ษทั เดิม เนื่ องจากบริ ษทั นี้ ให้โปรโมชัน่ พิเศษเพิ่มข้ นอย่างที่ท่าน
จู้ ดั การได้นาํ เรี ยนไปแล้ว ซ่ งจะเปน ลดีกบั สมาชิ ก เช่น ปี นี้ กู้ 1.5 ล้านบาท ทําประกันตายไว้เรี ยบร้อยแล้ว ปี
หน้ากูใ้ หม่เปน 2 ล้านบาท เพื่อต้องการเอาส่ วนต่างอีก 5 แสนบาท มาใช้ เงิน 5 แสนบาทนี้ จะต้องทําประกันตาย
ใหม่ และเมื่อท่านทําใหม่จะต้องมีระยะเวลารอคอยโรค 1 ปี แต่บริ ษทั นี้ที่สหกรณ์ ต่อสัญญา สมาชิกไม่ตอ้ งมี
ระยะเวลารอคอยโรค หลังจากที่ท่านกูเ้ งินแล้วนั้น า้ เสี ยชีวติ บรัษทั ประกันจะรับ ิดชอบให้วงเงินไม่เกิน 1 ล้าน
บาท รวมทุนประกันเดิมกจะเปนการบรรเทาความเดือดร้อนให้กบั สมาชิก จงได้ตกลงที่จะทําสัญญากับบริ ษทั เดิม
ในส่ วนที่ 2 นั้นเรื่ องของสวัสดิการที่ จู้ ดั การได้นาํ เรี ยนไว้แล้วว่าขอฝากท่านสมาชิ ก
ให้สนใจและติดตามว่าระเบียบสวัสดิการให้สิทธิ์ ท่านสมาชิก งเมื่อไหร่ อย่างไร ขณะนี้ มีสมาชิกหลายท่านพ่ ง
จะมาเบิกสวัสดิการการศกษาบุตรของปี 2559 ซ่ งปี งบประมาณของสหกรณ์ สิ้ นสุ ดวันที่ 30 พฤศจิกายน แล้ว
ในส่ วนนี้ ขอเรี ยนชี้ แจงว่า า้ ท่านสมาชิ กส่ งมาคณะกรรมการต้องพิจารณาให้ท่านสมาชิ กเพราะเปนสิ ทธิ์ ของ
ท่านสมาชิ ก แต่ตอ้ งบอกก่อนว่าปี งบประมาณได้ปิดงบไปแล้ว สหกรณ์ จะต้องนํางบของปี 2560 มาจ่ายให้
ท่านสมาชิกเพราะ ะนั้นในปี 2560 ท่านสมาชิกจะมายื่นอีกครั้งไม่ได้แล้ว เพราะสหกรณ์ ให้สิทธิ์ ท่านสมาชิก
ปี ละ 1 ครั้ งเท่านั้น เพราะ ะนั้นจะต้องรั กษาสิ ท ธิ์ ของท่านสมาชิ กด้วย สวัสดิ การการศกษาบุตร เบิกได้ใ น
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ปี งบประมาณของสหกรณ์ ปี ละ 1 ครั้ง รวมทั้งสวัสดิการคลอดบุตรด้วย บางครั้งคลอดบุตรมาแล้ว 1 ปี แต่พ่ งจะ
มายืน่ ขอรับสวัสดิการ จะต้องยืน่ ภายใน 120 วันนับตั้งแต่วนั คลอดบุตร
ในส่ วนที่ 3 คือเรื่ องพินยั กรรม ไม่ทราบว่าสมาชิกทุกท่านที่เปนสมาชิ กสหกรณ์ ท่าน
สมาชิ กได้เขียนใบพินัยกรรมไว้แล้วหรื อยัง ว่า ้าท่านสมาชิ กเสี ยชี วิต ลประโยชน์จะให้กบั ใครบ้าง เพราะ
ขณะนี้ มีปัญหาเพิ่มข้ นมาทุกวัน พินยั กรรมของสหกรณ์ นี้ไม่ ือว่าเปนมรดก า้ ท่านสมาชิกมอบให้กบั ใคร ู้
นั้นจะเปน รู้ ับ ลประโยชน์ในส่ วนนี้ แต่ า้ ท่านไม่ได้เขียนไว้หรื อบ้างท่านเขียนไว้แล้วแต่ยงั ไม่ได้นาํ ส่ งให้กบั
สหกรณ์ เสี ยชีวติ ก่อน ปราก ว่าสหกรณ์ ไม่ทราบว่าจะให้กบั ใคร า้ ไม่มี รู้ ับ ลประโยชน์ทายาทจะต้องขอ
อํานาจศาลแต่งตั้งเปน จู้ ดั การมรดกก่อน จงจะมาดําเนินการที่สหกรณ์ ได้
ในส่ วนที่ 4 คือสหกรณ์ ได้เปิ ดช่องทางให้กบั 1. สมาชิกที่ลาออก 2. สมาชิ กที่ยา้ ยไป
ต่างจังหวัด กลุ่มนี้ จะไม่มีตน้ สังกัดในการหักเงิน เพราะ ะนั้น า้ ท่านเปนหนี้ อยู่ท่านสมาชิ กจะต้องชําระเงิ น
ให้กบั สหกรณ์ เอง ตอนนี้ สหกรณ์ กําลังทําโครงการที่จะเปิ ดใช้ในเรว นี้ ต่อไปท่านจะสามาร ส่ ง ่าน
เคาน์เตอร์เซอร์วสิ ของ เซเว่น eleven ได้เลย ซ่ งจะเปนช่องทางในการชําระเงินให้กบั ท่านสมาชิกอีกทางหน่ ง
ในส่ วนที่ 5 คือเรื่ องพัฒนาบุคลากรสมาชิกหลาย คิดว่าที่สหกรณ์ จัดไปสัมมนาทาง
วิชาการที่ต่างจังหวัดนั้นเปนการไปเที่ยว สหกรณ์ไม่ได้พาไปเที่ยวแต่พาไปสัมมนาทางวิชาการให้ความรู้กบั
สมาชิกทุกปี ในปี ที่แล้วมานั้นสหกรณ์ ได้เพิ่มรุ่ นพิเศษอีก 1 รุ่ น คือรุ่ นที่จะเกษียณในช่วงเดือนตุลาคม 2559
และสัมมนาปกติอีก 4 รุ่ ม รวมเปน 5 รุ่ น ในปี นี้ สหกรณ์ จะเพิ่มอีก 1 รุ่ น คือ รุ่ นสมาชิกที่เข้าใหม่ยงั ไม่เคย า่ น
การอบรมให้ความรู้จากสหกรณ์ ซ่ งจะรับสมัครตามความสมัครใจของท่านมาร่ วมรับการสัมมนาสมาชิกใหม่
เปนภารกิจที่สหกรณ์ จะทําเหมือนกับครั้งก่อนที่ไประยองและได้ปลูกป่ า นั้นคือกิจกรรมหน่ งของสหกรณ์
ซ่ งในการส่ งสหกรณ์ เข้าประกวดแข่งขันจะต้องมีภารกิ จเหล่านี้ ด้วย ต้องมี การทํา กิ จกรรมในการให้ความรู้
เพราะ ะนั้นสหกรณ์ ไม่ได้พาไปสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่พาไปให้ความรู้ทางวิชาการด้วย
า
ก ุ ร
ในเรื่ องกองทุน ูค้ ้ าํ ประกันของสหกรณ์น้ ัน ตามระเบียบที่นายทะเบียนได้พิจารณา
แล้ว เหนว่ามิได้บงั คับทํากับสมาชิ กทุกราย แต่ให้ทาํ เ พาะสมาชิ กบางกลุ่มเท่านั้น เช่น ูก้ ู้มีเงินเหลือตํ่ากว่า
20 เปนต้น และสําหรับเรื่ องงวดการ อ่ นชําระหนี้เงินกูน้ ้ นั ตามคําแนะนําของนายทะเบียน หากเปนเงินกูเ้ พื่อ
เหตุ ุ กเ ิ น จะให้ ่อนชําระคืนได้ไม่เกิน 12 งวด ส่ วนเงิ นกูส้ ามัญ คําแนะนํากําหนดให้ ่อนชําระคืนไม่เกิ น
120 งวด โดยให้สหกรณ์มีมาตรการค่อย ปรับลดงวดลงมาให้เข้าสู่ เกณ ์ตามคําแนะนํา ส่ วนระเบียบเงินกู้
ต่าง ที่คณะกรรมการดําเนินการมีการปรับแก้ไขนั้น แนะนําให้รวบรวมเปนระเบียบที่จะ ือใช้ในปี 2560 โดย
อาจจะเอาระเบียบต่าง แนบไว้ทา้ ยเล่มรายงานกิจการด้วย กเปนได้
ม ประชุ ม

รับทราบ
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ร

ก การ ประ าป

รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
-------------------------------เรี ยน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด
ตามที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ได้เลือกตั้งให้ขา้ พเจ้าและ
คณะเปน ตู ้ รวจสอบกิ จการของสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด สําหรับปี ทางบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 30
พฤศจิ ก ายน 2559 ข้า พเจ้า และคณะได้ท าํ การตรวจสอบและรายงาน ลการตรวจสอบต่ อ คณะกรรมการ
ดําเนินการเปนประจําทุกเดือน จงขอเสนอ ลการตรวจสอบประจําปี โดยสรุ ปดังนี้
การ ร
ุประ
1.1 เพื่อตรวจสอบและประเมิน ลการป ิบตั ิงานด้านการเงินและการบัญชี
1.2 เพื่อตรวจสอบการบริ หารงานและติดตาม ลการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จํากัด
1.3 เพือ่ ตรวจสอบการดําเนินงานอื่น และให้ขอ้ เสนอแนะในการดําเนิ นงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด

ของสหกรณ์

การ ร
การ ร
2.1 ตรวจสอบเอกสารและสมุดบัญชีทะเบียนการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวง
2.2 ตรวจสอบการป ิบตั ิงานตามแ นงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

ของสหกรณ์

และหลักประกัน

2.3 ตรวจสอบหลักฐานและความ ูกต้องของการดําเนินธุ รกรรมทุกประเภทของสหกรณ์
2.4 ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสื อสัญญาจ้าง
2.5 ตรวจสอบและติดตาม ลการดําเนิ นงานตามอํานาจหน้าที่ของ ตู ้ รวจสอบกิจการ

ข้อ 104 5 6
การ ร
ะ
ะ กร ร กไ
การ า า
- า
มาชก
สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558
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ระหว่างปี มีสมาชิกเพิ่มข้ น
สมาชิกออกระหว่างปี
สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
สมาชิกสมทบ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
-

ุ า า
ในวันสิ้ นปี สหกรณ์มีทุนดําเนินงานทั้งสิ้ น
เพิ่มข้ นจากปี ก่อน
ในรอบปี สหกรณ์มีรายได้ท้งั สิ้ น
ค่าใช้จ่าย
มีกาํ ไรสุ ทธิ
เพิ่มข้ นจากปี ก่อน

715
292
8 639
180

คน
คน
คน
คน

7 031 368 198.78 บาท
864 514 011.55 บาท
543 684 959.47 บาท
343 531 695.13 บาท
200 153 264.34 บาท
28 699 487.31 บาท

า ร าร า ไป
3.2.1 มีการดําเนินงานตามนโยบายและมีการกําหนด รู้ ับ ดิ ชอบงานไว้เหมาะสม
เปนไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู และมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
3.2.2 คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมเปนประจําทุกเดือนและมีการประชุมย่อย
ของคณะกรรมการแต่ละชุด ตามโอกาสและวาระที่จาํ เปน โดยเ พาะด้านสิ นเชื่อ มีการตรวจสอบเอกสาร
และอนุมตั ิสินเชื่อให้แก่ กู้ เู้ ปนไปตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3.2.3 ในการประชุมคณะกรรมการประจําเดือน ได้กาํ หนดวาระการประชุมไว้
ล่วงหน้า และบันทกรายงานการประชุมเปนลายลักษณ์อกั ษรทุกครั้ง เพื่อเปนมติของคณะกรรมการ
3.2.4 มีการป ิบตั ิงานตามข้อบังคับ ระเบียบ และก หมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ตามมติที่ประชุมใหญ่ มติคณะกรรมการดําเนินการอย่างเหมาะสม ตลอดจนให้ความรู้แก่สมาชิก โดยการออก
สารสัมพันธ์ประจําเดือน เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข่าวสารต่าง และการบริ หารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จํากัด
3.2.5 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด ได้พฒั นาวิธีการดําเนินงานทําให้
จ่ายเงินสวัสดิการต่าง ได้รวมเรวเปนปัจจุบนั มากข้ น
3.2.6 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด ลดค่าใช้จ่ายในการจัดทําวารสาร
และการศกษาดูงานของคณะกรรมการเพื่อให้เกิด ลประโยชน์ลงสู่ สมาชิก
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รุป
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ะ

ะ

. คณะกรรมการดําเนิ นการชุ ดที่ /
ได้มีการกํา หนดป ิ ทินใหม่ในการประชุ ม
ประจําเดือน ให้ประชุมเ พาะคณะกรรมการ 15 ท่าน ในวาระที่เกี่ยวกับการตัดสิ นใจและลงมติ แก้ไขระเบียบ
รวม งการบริ หารงานต่าง ซ่ งทําให้ ูต้ รวจสอบไม่สามาร รับทราบและให้ขอ้ เสนอแนะได้ นอกจาก ู้
ตรวจสอบจะขอวาระ การประชุมมาศกษาเองในภายหลัง ทําให้งานซํ้าซ้อน หลังจากนั้นจงจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการ ตู้ รวจสอบ กิจการ ที่ปรกษาและอนุกรรมการ เ พาะเรื่ องทัว่ ไปโดยไม่เกี่ยวกับมติและความ
เหนชอบเปนการประชุมครั้งที่ 2 ของคณะกรรมการ
2. การแต่งตั้งอนุกรรมการยังมีบทบาทในการป ิบตั ิงานน้อยมาก ควรเสริ มบทบาทอนุ กรรมการ
ให้สามาร เสนอแนะและให้ขอ้ คิดเหนในการประชุมทุกครั้ง
. ในการบริ การของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด สมาชิกส่ วนหน่ งแจ้ง
ว่า การบริ หารและอํานวยความสะดวกยังไม่ดีเท่าที่ควรจงควรพัฒนา ควรจัดทําแบบสํารวจข้อเสนอแนะความ
พงพอใจของสมาชิก หรื อจัดอบรมสัมมนาให้แก่เจ้าหน้าที่ในด้านต่าง เพื่อให้สมาชิกเกิดความพงพอใจ
า การ ช
สหกรณ์ ออมทรัพย์ครู สมุท รปราการ จํากัด ได้จา้ ง ูส้ อบบัญชี ให้ดาํ เนิ นการตรวจสอบ
บัญชี สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 พบว่า เอกสารประกอบรายการด้านบัญชีเปนไปตามที่ สู ้ อบ
บัญชีนาํ เสนอ และ ลจากการตรวจสอบเอกสารครบ ว้ น พบว่ามีรายการทางบัญชี ดังนี้
ด้านสิ นทรัพย์ 7 031 368 198.78 บาท ด้านรายได้ 543 684 959.47 บาท
ด้านหนี้สิน 3 938 479 677.97 บาท ด้านค่าใช้จ่าย 343 531 695.13 บาท
ด้านทุน
3 092 970 520.81 บาท กําไรสุ ทธิ 200 153 264.34 บาท
รุป
ก ไ ากการ ร
ะ
ะ
. สหกรณ์ใช้ระบบบัญชีเปนตามแบบที่ทางราชการกําหนดซ่ งเหมาะสมเพียงพอกับปริ มาณ
ธุรกิจ
. สหกรณ์ได้ใช้คอมพิวเตอร์ ในการดําเนินงานอย่างเปนระบบ ทําให้รายการบัญชี ทะเบียน
และรายงานต่าง ูกต้องครบ ว้ น สมบูรณ์ รวดเรวและสามาร นําข้อมูลไปใช้ในการบริ หารงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
. จากการตรวจสอบบัญชีปราก ว่า กําไรสุ ทธิสูงกว่าปี ที่ า่ นมา ดังนั้นคณะกรรมการ
ดําเนินการควรลดดอกเบี้ยเงินกูแ้ ละเพิ่มเงินปัน ลเ ลี่ยคืนให้กบั สมาชิกในปี หน้า
า การ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด ได้ดาํ เนินงานเปนไปตามระเบียบการรับ –
จ่ายเงิน และเกบรักษาเงินที่กาํ หนดไว้ และมีการใช้จ่ายเงินต่าง เปนไปตามงบประมาณ ตามที่ประชุมใหญ่ทุก
ประการ
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รุป
ก ไ ากการ ร
ะ
ะ
1. การทําธุรกรรมทางการเงิน ูกต้องเปนไปตามวัต ุประสงค์และหลักการของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด แต่ปัจจุบนั พบว่ามีลูกหนี้ไม่ชาํ ระหนี้ตามกําหนดเวลาในสัญญา จงมี ลกระทบต่อ
เงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ ซ่ งอยูใ่ นการติดตามเร่ งรัดหนี้สินของเจ้าหน้าที่
. ในปัจจุบนั สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ มีหนี้สงสัยจะสู ญเพิ่มข้ น ตู้ รวจสอบกิจการ
ได้เสนอแนะให้มีมาตรการในการติดตามหนี้กบั ฝ่ ายจัดการ
า
ช
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกระหว่างปี 4 ประเภท คือ
1. เงินกูเ้ พื่อเหตุ ุกเ ิน
จํานวน
350 946 613.47 บาท
2. เงินกูส้ ามัญ
จํานวน
. บาท
3. เงินกูส้ วัสดิการ
จํานวน
158 270.00 บาท
4. เงินกูห้ ุน้ บวกเงินฝาก
จํานวน
9 040 000.00 บาท
5. เงินสามัญสวัสดิการ พิเศษ จํานวน
509 008.00 บาท
ปม
ก ก่ มาชก
1. เงินกูเ้ พื่อเหตุ ุ กเ ิ น
จํานวน
119 465 448.96 บาท
2. เงินกูส้ ามัญ
จํานวน
6 515 582 365.76 บาท
3. เงินกูส้ วัสดิการ
จํานวน
158 027.00 บาท
4. เงินกูห้ ุน้ บวกเงินฝาก
จํานวน
9 040 000.00 บาท
5. เงินสามัญสวัสดิการ พิเศษ จํานวน
509 008.00 บาท
รวมทั้งสิ้ น
จํานวน
6 644 755 092.72 บาท
รุป
ก ไ ากการ ร
ะ
ะ
1. การปล่อยสิ นเชื่อให้กบั สมาชิก เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการฝ่ ายการเงินและสิ นเชื่อสามาร
ดําเนิ นการได้ตรงตามกําหนดเวลา และเอื้อต่อความเดือดร้อนของสมาชิก และมีคลาดเคลื่อนบางรายเนื่องจาก
เอกสารไม่ครบ ว้ น
2. สมาชิกที่ขอสิ นเชื่อมีการปลอมแปลงเอกสารและคณะกรรมการได้ดาํ เนินการงดให้สินเชื่อ
ช่วงระยะเวลาหน่ ง
า การ
ุ

1. ตัวสัญญาใช้เงิน

160 000 000.00 บาท
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รุป
ก ไ ากการ ร
ะ
ะ
เปนการลงทุนระยะสั้น สามาร อนนําเงินมาเปนเงินทุนหมุนเวียนเมื่อครบกําหนดระยะเวลา
จงไม่มี ลกระทบต่อระบบการเงินของสหกรณ์
า ร าก
วันสิ้ นปี มีเงินรับฝากคงเหลือ คือ
เงินฝากเพื่อหลักประกันเงินกู้ ุกเ ิน
เงินฝากเพื่อหลักประกันเงินกูส้ ามัญ
เงินฝากเพื่อหลักประกันหนี้ร่วม
ออมทรัพย์ สมุดสี ชมพู)
ออมทรัพย์ สมุดสี เขียว)
ออมทรัพย์พิเศษ ชวนน้องออมทรัพย์)
ออมทรัพย์ เพิ่มพูน)
ออมทรัพย์ เกษียณเปี่ ยมสุ ข)
ออมทรัพย์ เพิ่มทรัพย์ เดือน)
ออมทรัพย์ เดือน) รับจาก สอ.อื่น
เงินฝากบัญชี สี น้ าํ เงิน)
สหกรณ์อื่น รุ่ น / -บัญชี
สหกรณ์อื่น-บัญชี 71

า
. ธนาคารกรุ งไทย
. ธนาคารออมสิ น
. ธนาคารธนชาต
. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
า ุ

ต้นปี
เพิ่มข้ น
ลดลง
คงเหลือ
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. บาท
. บาท
. บาท
บาท

.
.
.
.
.

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

.
.
.
.

บาท
บาท
บาท
บาท

1
การ าม การ กไ ปร ปรุ
คณะ ตู้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก
ให้เข้ามาดูแลตรวจสอบ ทั้งนโยบายและการดําเนินงานของคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ
จํากัด ชุดที่ 55/2559 ขอยืนยันว่าคณะ ตู้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู มีการกํากับติดตามการทํางาน
รวม งการบริ หารจัดการ ด้านการเงินในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด ด้วยความบริ สุทธิ์ ยุติธรรม
โปร่ งใส เพื่อให้สมาชิ ก ได้รับ ลประโยชน์ตอบแทนให้มากที่สุด จงขอให้สมาชิ กทุกท่านได้เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของคณะ ตู้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด ว่าเปนกลาง โปร่ งใส่ และยุติธรรม
ร
คณะ ตู้ รวจสอบ ทั้ง 5 คน พยายามติดตามตรวจสอบการทํางาน นโยบาย แ นการใช้จ่ายเงิน
และให้ขอ้ คิดรวม งการทักท้วงกรณี พบว่าจะส่ อ งความไม่โปร่ งใส ให้มีการทบทวนมาตลอดเวลาในการ
ป ิบตั ิหน้าที่ เพื่อให้สมาชิกได้รับ ลประโยชน์มากที่สุด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด เปนของสมาชิ กทุกคน คณะกรรมการเปนเพียง
ตัวแทนของสมาชิก เพราะ ะนั้นสมาชิกทุกคนควรใส่ ใจในการดําเนินงาน เพราะ ลประโยชน์ท้ งั หลายทั้งปวง
จะย้อนกลับมาสู่ สมาชิ ก า้ มีส่ิ งใดให้ฝ่ายตรวจสอบดําเนินการ เสนอความคิดเหนได้ที่ตูร้ ับความคิดเหน ชั้น 1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด
. นายสุ วทิ ย์ สุ พฒั นานนท์
โทร.
ประธาน ตู้ รวจสอบ
. นายไพโรจน์ ตันเจริ ญ
โทร.
ตู้ รวจสอบกิจการ
. นายนพดล อารมณ์สุโข
โทร.
ตู้ รวจสอบกิจการ
. นายเมธนัน เสื ออากาศ
โทร.
ตู้ รวจสอบกิจการ
. นางวาสนา แจ่มเจริ ญ
โทร.
ตู้ รวจสอบกิจการ

นายสุ วทิ ย์ สุ พฒั นานนท์
ประธานคณะ ตู้ รวจสอบกิจการ

ม ประชุ ม

รับทราบ
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กร

ช า ร ร

ช ประ าป

ตามที่ ก รมตรวจบัญชี ส หกรณ์ ได้ก าํ หนดให้มี ก ารโอนกลับ สหกรณ์ ใ ห้ ูส้ อบบัญชี ภ าครั ฐ
ตรวจสอบบัญชี ต้ งั แต่ปี 2553 เปนต้นมา เพื่อประเมินสหกรณ์ที่มอบหมายให้ สู ้ อบบัญชี ภาคเอกชนตรวจสอบ
ในด้า นการป ิ บ ตั ิ ท างการเงิ นการบัญชี และการดํา เนิ นงานยัง คงเปนไปตามมาตรฐานการบัญ ชี ก หมาย
ระเบี ยบ คําแนะนําของนายทะเบี ยนสหกรณ์ และทางราชการ ตลอดจนประเมิ น ลการควบคุ ม ภายในของ
สหกรณ์ อันเปนการเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารด้านการเงินการบัญชี ให้แก่สหกรณ์ และพัฒนางาน
กํากับสหกรณ์ที่มอบหมายให้ สู ้ อบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบ นั้น
เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าว เปนไปตามนโยบายของกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ สํานักงานตรวจ
บัญชี สหกรณ์ สมุทรปราการ จงเสนอให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุ ทรปราการ จํากัด โอนกลับให้ ูส้ อบบัญชี
ภาครัฐตรวจสอบบัญชี ในปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
คณะกรรมการดําเนิ นการ ชุ ดที่ 55 ในการประชุ มครั้ ง ที่ 14 เมื่ อวันที่ 25 สิ งหาคม 2559 ได้
พิจารณาประเดนดังกล่าวแล้ว จงมีมติเหนชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด โอนกลับให้ สู ้ อบ
บัญชีภาครัฐตรวจสอบบัญชี สําหรับปี บัญชี 2560 วันที่ 1 ธันวาคม 2559 งวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ดังนั้น
ในปี นี้จงไม่มีการเสนอพิจารณาคัดเลือก สู ้ อบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเปน สู ้ อบบัญชีสหกรณ์
จงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ม ประชุ ม

รับทราบ
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ะ กาไร า ุ ประ าป

า รช ไ า ร

ช ประ าป
รายงานของ สู้ อบบัญชี เสนอนายทะเบียนสหกรณ์
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด
ซ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวม งหมายเหตุ สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น
ามร ช
ะกรรมการ า การ กร ่ การ
คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ เปน ูร้ ั บ ิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบ
การเงิ นเหล่านี้ โดย ูกต้องตามที่ ควร ตามระเบี ย บนายทะเบี ยนสหกรณ์ และรั บ ิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุ ม
ภายในที่คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์พิจารณาว่าจําเปน เพื่อให้สามาร จัดทํางบการเงิ นที่ ปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเทจจริ งอันเปนสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อ ดิ พลาด
ามร ช
ช
ข้า พเจ้า เปน ูร้ ั บ ิด ชอบในการแสดงความเหนต่ อ งบการเงิ น ดัง กล่ า วจาก ลการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ป ิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ซ่ งกําหนดให้ขา้ พเจ้าป ิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณของ สู ้ อบบัญชี สหกรณ์ รวม งวางแ น
และป ิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสม ลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั
ต่อข้อเทจจริ งอันเปนสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวม งการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซ่ งหลักฐานการสอบบัญชี
เกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปิ ดเ ยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของ สู้ อบ
บัญชี ซ่ งรวม งการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเทจจริ งอันเปนสําระสําคัญของงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อ ิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว สู้ อบบัญชี พิจารณาการควบคุม
ภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงิ นโดย ู กต้องตามที่ควรของสหกรณ์ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับส านการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัต ุ ประสงค์ในการแสดงความเหนต่อประสิ ทธิ ล
ของการควบคุมภายในของสหกรณ์ การตรวจสอบรวม งการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่
คณะกรรมการดํา เนิ น การสหกรณ์ ใ ช้แ ละความสมเหตุ ส ม ลของประมาณการทางบัญ ชี ที่ จ ัด ทํา ข้ น โดย
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เปน
เกณ ใ์ นการแสดงความเหนของข้าพเจ้า
าม
ข้า พเจ้า เหนว่า งบการเงิ นข้า งต้นนี้ แ สดงฐานะการเงิ น ของสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ค รู
สมุทรปราการ จํากัด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ลการดําเนิ นงานและกระแสเงิ นสดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกัน โดย ูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
รายงานกิจการประจําป

74
งบแสดงฐานะทางการเงิ น แต่เดิ มเรี ยกงบนี้ ว่า งบดุ ล ซ่ งกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ได้
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบงบการเงิน เรี ยกว่า งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ด้านสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ของสหกรณ์ จํานวน 7 031 368 198.78 บาท สิ นทรัพย์หลักของสหกรณ์ มี 3 ประเภท คือ ลูกหนี้
เงินกู้ เงินฝาก และเงินลงทุน สิ นทรัพย์ ทั้ง 3 ประเภท ทําให้สหกรณ์ มีรายได้ ส่ วนด้านหนี้ สินและทุนของ
สหกรณ์
เปนตัว เลขที่ ส หกรณ์ เอาเงิ น ให้ส มาชิ ก กู้ ซ่ งสหกรณ์ เอาเงิ น มาจากไหน หนี้ สิ น รวม
3 938 497 677.97 บาท ทุนของสหกรณ์ รวม 3 092 870 520.81 บาท หมายความว่า แหล่งที่มาของเงิ นทุน
สหกรณ์ มีหนี้มากกว่าทุน ส่ วนของหนี้สิน ส่ วนใหญ่มาจากการกูย้ มื ระยะสั้นและระยะยาว และการรับฝากเงิน
จากสมาชิ ก ในส่ วนทุนของสหกรณ์ มาจากทุนเรื อนหุ ้นที่สมาชิ ก ือหุ ้นตามระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์
เปนที่มาของทุนดําเนินงานของสหกรณ์
งบกํา ไรขาดทุ น สํา หรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 พฤศจิก ายน 2559 งบกํา ไรขาดทุ นของ
สหกรณ์ ในส่ วนรายได้ดอกเบี้ยและ ลตอบแทนจากเงินลงทุนสุ ทธิ จํานวน 240 873 305.56 บาท รายได้อื่น
จํานวน 1 287 251.34 บาท ยอดรวมค่าใช้จ่ายดําเนินงาน จํานวน 42 007 292.56 บาท กําไรสุ ทธิ ประจําปี ของ
สหกรณ์ จํานวน 200 153 264.34 บาท
งบกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เพื่อให้สมาชิกเหนว่าใน
รอบปี ของสหกรณ์ รับเงินมาจากเรื่ องอะไรบ้าง และจ่ายเงินไปในเรื่ องอะไรบ้าง กระแสเงินสดที่เข้าสหกรณ์
ในรอบ 1 ปี มาจากเรื่ องหลัก คือ
. เรื่ องการชําระหนี้ของสมาชิกในลักษณะเงินต้นและดอกเบี้ย
. เรื่ องสมาชิกฝากเงินสหกรณ์
. เรื่ องสมาชิก ือหุน้ เพิ่ม ทําให้มีเงินก้อนเข้าสหกรณ์
. เรื่ องสหกรณ์ กู้ยืม เงิ นจากส าบันการเงิ นต่ า ง ทํา ให้มี ก ระแสเงิ นไหลเข้า
สหกรณ์
ขณะเดียวกันในรอบปี สหกรณ์ จ่ายเงินในเรื่ องหลัก จํานวน 4 เรื่ อง คือ
. เรื่ องการจ่ายเงินให้กแู้ ก่สมาชิกสหกรณ์
. เรื่ องสมาชิก อนเงินฝาก
. เรื่ องสมาชิกลาออก สหกรณ์ ต้องจ่ายเงินค่าหุน้ คืนให้แก่สมาชิก
. เรื่ องจ่ายคืนเงินกูใ้ ห้กบั ส าบันการเงินต่าง
นอกจาก 4 เรื่ องดังกล่าวแล้ว ยังมีรายการอื่น ที่เกิดข้ น อย่างเช่น การให้สินเชื่อ การ
ลงทุนในหลักทรัพย์ การรับเงินฝากและการจ่ายคืนเงินฝาก การจ่ายคืนค่าหุ ้น การจ่ายคืนเงินกูย้ ืม รวมทั้งการ
จ่ายเงินปัน ลเ ลี่ยคืน
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สรุ ปว่า ในปี 2559 การดําเนินงานของสหกรณ์ มีกระแสเงินสดที่รับมาสู งกว่าที่จ่าย
ออกไป จํานวน 60 372 941.84 บาท หมายความว่า สหกรณ์ กูย้ มื เงินจากส าบันการเงิน รับเงินฝากจากสมาชิ ก
และสหกรณ์อื่น แล้วนํามาจ่ายให้สมาชิกกู้ การรับเงินสู งกว่าการจ่ายเงิน
มในนามของบริ ษทั เอน.เอส.เค สอบบัญชี จํากัด ขอขอบคุณคณะกรรมการสหกรณ์
และฝ่ ายจัดการสหกรณ์ ที่ให้ สู้ อบบัญชีได้ทาํ หน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ ประจําปี 2559
ประ า
ขอขอบคุณ สู้ อบบัญชีสหกรณ์ ได้รายงานการสอบบัญชีและรายงานงบการเงินของ
สหกรณ์ ประจําปี 2559 ให้สมาชิกได้รับทราบ
มาชก
ขอ ามว่า ในเรื่ อ งของบัญ ชี ก าํ ไร ขาดทุ น หน้า 149 ค่ า บํา เหนจเจ้า หน้า ที่ จ าํ นวน
817 496 บาท ไม่ทราบว่าระเบียบการจ่ายบําเหนจให้เจ้าหน้าที่เปนอย่างไร และสอดรับกับข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อใด
า ร
ไ า ร ในประเดนแรกค่าบําเหนจเจ้าหน้าที่เปนค่าใช้จ่ายไม่ได้จ่ายจริ งเพียงแต่ตอ้ งสํารองไว้
บําเหนจเจ้าหน้าที่จะคํานวณจากเงิ นเดื อนเดื อนสุ ดท้ายของเจ้า หน้าที่คู ณด้วยจํานวนปี ที่ทาํ งานมาสะสมได้
เท่าไหร่ จะนํามาหักออกด้วยเงินสะสมในปี ก่อน ลต่างจะเปนค่าใช้จ่ายของงบกําไรขาดทุน และวิธีการจ่ายคือ
จ่ายบําเหนจตอนที่เจ้าหน้าที่ลาออกจากสหกรณ์ พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานนั้น เจ้าหน้าที่ที่ทาํ งานอยูไ่ ม่
งเกษียณอายุคือลาออกเองจะไม่ได้ จะต้องเกษียณอายุเท่านั้นที่จะได้บาํ เหนจ
มาชก
ในหน้า 147 สหกรณ์ สํารองเงิ นบําเหนจเจ้าหน้าที่ไว้ 9 034 420 บาท และจ่ายไป
817 496 บาท ไม่จ่ายไม่เปนไร เพราะจะเปนของสมาชิ ก เพราะว่าจะต้องรักษา ลประโยชน์ของสมาชิ ก คือ
ไม่ได้กูเ้ งิน แต่ฝากเงินทุกเดือน จงอยากจะทราบว่าเจ้าหน้าที่ทาํ งานคิดแบบราชการ ราชการจะคิดบําเหนจคือ
เงิ นเดื อนขั้นสุ ดท้า ยคู ณด้วยอายุการทํา งาน จงเปนเงิ นก้อนที่ ได้รับ ้า รับ เงิ นเปนบํานาญคือเงิ นเดื อนเดื อน
สุ ดท้ายคูณด้วยอายุการทํางานหารด้วย 50 จงอยากจะรู้ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินบําเหนจ
ประ า
เมื่ อสั ก ครู่ ที่ ส มาชิ ก ได้ ามว่า ระเบี ย บข้อไหน จะขอชี้ แจงว่า ที่ สํา รองเงิ นบํา เหนจ
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ ตั้งสํารองไว้ตามระเบียบข้อ 73 กล่าวไว้วา่ เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ คนใดทํางาน
ในสหกรณ์ ด้วยความเรี ย บร้ อยเปนเวลาติ ดต่อกันไม่น้อยกว่า ปี 5 ข้ นไป มี สิ ท ธิ์ ได้รับ บํา เหนจเมื่ อออกจาก
ตําแหน่ง การคํานวณบําเหนจให้เอาเงินเดือนเดือนสุ ดท้ายคูณด้วยจํานวนปี ที่ทาํ งาน เศษของปี า้ ไม่ ง 180 วัน
ให้นบั เปนเศษของปี แต่ า้ ง 180 วัน ให้นบั เปนหน่ งปี า้ ตํ่ากว่านั้นให้ตดั ทิ้ง และที่ทาง ูต้ รวจสอบบัญชี ได้
เรี ยนชี้แจงทั้งหมดที่ประชุมรับทราบ และขอมติที่ประชุมเพื่ออนุมตั ิงบการเงิน
ม ประชุ ม
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รรกาไร ุ

ประ าป

ประ า
การจัดสรรกําไรสุ ทธิ คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ นําเสนอที่ประชุ มใหญ่ เพื่อ
พิจารณาอนุ มตั ิจดั สรรเงินปั น ลเ ลี่ยคืน และเงินอื่น า้ ที่ประชุ มอนุ มตั ิในวันนี้ สหกรณ์ จงจะโอนเงินปั น
ลเ ลี่ยคืนให้สมาชิกในวันพรุ่ งนี้ แต่ า้ วันนี้มติที่ประชุมไม่อนุมตั ิ สหกรณ์ ไม่สามาร จ่ายเงินปั น ลเ ลี่ยคืน
ต้องไปดําเนินการใหม่ภายใน 7 วัน ขอแจ้งให้สมาชิกทราบเบื้องต้นว่าหลักเกณ เ์ ปนแบบนี้
การ
ในรอบปี 2559 การจัดสรรกําไรสุ ทธิ เปนการเอากําไรจาก ูต้ รวจสอบบัญชี ที่ได้ขอ
อนุ มตั ิ งบกําไรขาดทุ นจากที่ ประชุ ม สหกรณ์ มี กาํ ไรอยู่ 200 153 264.34 บาท สหกรณ์ จงนําตัวเลขนี้ ม า
จัดสรรกําไรสุ ทธิ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 28 ซ่ งจะต้องนําเสนอต่อที่ประชุ มใหญ่สามัญประจําปี ปี นี้ ทาง
คณะกรรมการได้พิจารณาและนําเสนอขออนุ มตั ิต่อที่ประชุ มเพื่อขอจัดสรรเงิ นปั น ลในอัตราร้ อยละ 4.70 ใช้
เงินจํานวน 118 553 117.80 บาท และเงินเ ลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 9.00 ใช้จาํ นวนเงิ น 35 363 992.73 บาท เงิ น
โบนัสของกรรมการดําเนินงาน ร้อยละ 2.49 เท่าทุกปี ที่ า่ น ใช้เงินจํานวน 4 980 000 บาท ทุนรักษาระดับอัตรา
เงิ นปั น ล 100 000 บาท ทุ นสร้ างและขยายสํานักงาน สํารองไว้ที่ 1 000 000 บาท ทุ นสาธารณประโยชน์
1 400 000 บาท ทุนสวัสดิการ 18 500 000 บาท ซ่ งเปนส่ วนที่สหกรณ์ ต้องสํารองไว้เปนจํานวนมาก เพราะว่า
สหกรณ์ มีสวัสดิการให้กบั สมาชิ กหลายประเภท ซ่ งจะคิดเปนอัตราร้ อยละ 9.24 ของกําไรสุ ทธิ า้ ที่ประชุ ม
ใหญ่เหนชอบในอัตราตามที่คณะกรรมการนําเสนอ
เมื่ อนํา มาวิเ คราะห์ จะเปนข้อ มู ล ในหน้า 162 จะเหนได้ว่า อัตราดอกเบี้ ย เงิ นกู้ข อง
สมาชิ กตลอดทั้งปี 2559 เมื่อหักเงินเ ลี่ ยคืนในอัตราร้อยละ 9 แล้ว สมาชิ กจะจ่ายให้สหกรณ์ ในอัตราร้ อยละ
5.69 ต่อปี เท่านั้น า้ เทียบย้อนหลัง งปี 58 และ57 จะเหนได้วา่ อัตราดอกเบี้ยสุ ทธิ จะลดลงมาตลอด
า้ ดู เปอร์ เซนในการจัดสรรที่แบ่งเปนสัดส่ วนแล้ว ทางคณะกรรมการจะจัดสรรคื น
ให้กบั สมาชิ กคิดเปนร้ อยละ 76.90 ลประโยชน์ส่วนกลางคิดเปนร้อยละ 10.62 จัดสรรให้แก่สมาชิ กในส่ วน
ของทุนต่าง คิดเปนร้อยละ 9.99 และเปนของกรรมการและเจ้าหน้าที่ คิดเปนร้อยละ 2.49
จงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา การขออนุมตั ิจดั สรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2559
ประ า
จากที่ ได้เรี ยนชี้ แจงไปแล้วนั้น ้าตัวเลขเปนไปตามที่ นาํ เสนอ และที่ ประชุ มอนุ ม ตั ิ
สหกรณ์ สามาร ที่จะนําเงินเข้าบัญชีของท่านสมาชิกได้เลยภายในวันนี้ ขอมติที่ประชุ มใหญ่อนุ มตั ิการจัดสรร
กําไรสุ ทธิ์ ประจําปี 2559 ตามที่คณะกรรมการนําเสนอ ขอให้สมาชิกออกเสี ยงโดยวิธีการยกมือ
ม ประชุ ม
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ลการดําเนินงานในปี 2559 สหกรณ์ มีกาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน 200 153 264.34 บาท สองร้อย
ล้านหน่ งแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยหกสิ บสี่ บาทสามสิ บสี่ สตางค์ ซ่ งคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 55 ได้
พิจารณาแล้ว เหนควรจัดสรรกํา ไรสุ ท ธิ ตามข้อบัง คับ สหกรณ์ ข้อ 28 เพื่อเสนอต่อที่ ป ระชุ ม ใหญ่ส ามัญ
ประจําปี 2559 ดังนี้
รายการ
กาไร ุ
1. หักเปนทุนสํารอง ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 10 ของกําไรสุ ทธิ
2. ค่าบํารุ งสันนิบาตสหกรณ์
ไม่เกินร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ
แต่ไม่เกิน 10 000 บาท

ปี 2559
200 153 264.34
20 246 153.81
10 000.00

100.00
10.12

ปี 2558
171 453 777.03
17 148 328.34

0.00

10 000.00

100.00
10.00

ปี 25567
062 219.40
847 394.36

100.00
10.80

0.01

10 000.00

0.01

กําไรสุ ทธิ ที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นจัดสรร ดังนี้
รายการ
. เงินปัน ลตามหุ น้ ที่ชาํ ระแล้ว
ไม่เกินร้อยละ 10 ตามก กระทรวง
- จํานวนเงินปัน ลที่จ่าย
. เงินเ ลี่ยคืน ตามส่ วนดอกเบี้ย
ที่ชาํ ระระหว่างปี )
- จํานวนเงินเ ลี่ยคืนที่จ่าย
3. โบนัสกรรมการดําเนินงาน
และเจ้าหน้าที่ ไม่เกินร้อยละ 10
ของกําไรสุ ทธิ
4. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปัน ล
ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรื อนหุน้
5. ทุนสร้างและขยายสํานักงาน
ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรื อนหุน้
6. ทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของกําไรสุ ทธิ
7. ทุนสวัสดิการ ไม่เกินร้อยละ 10
ของกําไรสุ ทธิ

ปี 2558

ปี 2557
4.70

ปี 2556
4.65

4.65

118 553 117.80
9.00

59.23

106 333 742.90
7.50

62.02

95 473 094.65
7.50

61.18

35 363 992.73
4 980 000.00

17.67
2.49

26 192 705.79
4 269 000.00

15.28
2.49

24 038 730.39
3 893 000.00

15.40
2.49

100 000.00

0.05

100 000.00

0.06

100 000.00

0.06

1 000 000.00

0.50

1 000 000.00

0.58

1 000 000.00

0.64

1 400 000.00

0.70

1 400 000.00

0.81

4 200 000.00

2.69

18 500 000.00

9.24

15 000 000.00

8.75

10 500 000.00

6.73
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หมายเหตุ .- ปี งบประมาณ 2559 มีรายการยอดคงเหลือ ดังนี ้
1. ทุนรั กษาระดับเงินปั นผล จํานวน
5 . 1 บาท
2. ทุนสาธารณประ ยชน์ จํานวน 12 03 . บาท
. ทุนสวัสดิการ
จํานวน 11 013 .69 บาท

. ทุนสํารองของสหกรณ์
จํานวน 22 0 1 069.1 บาท
5. ทุนสร้ าง ละขยายสํานักงาน จํานวน 10 026.09 บาท

การ ราะ รา ก
ก ป
าก ก
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ สามัญ ุกเ ิน
1 ธันวาคม 2558 – 30 พฤศจิกายน 2559)
ก เงินเ ลี่ยคืนแก่สมาชิก ร้อยละ 9.00 ของดอกเบี้ยเงินให้กู้
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ สุ ทธิ ที่สมาชิกจ่ายในปี 2559
** ปี 2558
ปี 2559

มาชกไ ร
ร้อยละ 6.25 ต่อปี
0.56 ต่อปี
ร้อยละ 5.69 ต่อปี
ร้อยละ 5.78 ต่อปี
ร้อยละ 5.85 ต่อปี

การ รรกาไร ุ ประ าป
าม
ะม
1. เปนของสมาชิกสหกรณ์ ร้อยละ 76.90 ของกําไรสุ ทธิ คือ
1.1 เงินปัน ล ร้อยละ 59.23)
118 553 177.80 บาท
1.2 เงินเ ลี่ยคืน ร้อยละ 17.67)
35 992.73 บาท
รม
110 า
2. เปน ลประโยชน์แก่สมาชิก ร้อยละ 9.99 ของกําไรสุ ทธิ คือ
2.1 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปัน ล ร้อยละ 0.05)
100 000.00 บาท
2.2 ทุนสาธารณประโยชน์ ร้อยละ 0.70)
1 400 000.00 บาท
2.3 ทุนสวัสดิการ ร้อยละ 9.24)
18 500 000.00 บาท
รม
0
า
3 เปนทรัพย์สินส่ วนรวม คงอยูใ่ นสหกรณ์ ร้อยละ 10.62 ของกําไรสุ ทธิ คือ
3.1 ทุนสํารอง ร้อยละ 10.12)
20
.81 บาท
3.2 ทุนสร้างและขยายสํานักงาน ร้อยละ 0.50)
1 000 000.00 บาท
รม
246
า
. เปนของกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 2.49 ของกําไรสุ ทธิ คือ
- โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 2.49
980
า
5. เปนของสันนิบาตสหกรณ์ ร้อยละ 0.01 ของกําไรสุ ทธิ
า
ร มป
264
า
จงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ม ประชุ ม

อนุมตั ิ

รายงานกิจการประจําป
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ระ

าระ

ร
าร า ุม ประมา รา ่ า ประ าป
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด พ.ศ. 2555 ข้อ 67 7
กําหนดให้ที่ประชุมใหญ่มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิแ นงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์
สหกรณ์ ขอเสนองบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจําปี 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับ
แ นกลยุทธ์ พ.ศ. 2559 – 2561 ดังนี้
งบประมาณรายรับ - รายจ่าย และกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2560
1. ประมาณการรายได้
483 0 000.- บาท
2. ประมาณการค่าใช้จ่าย 2.1 2.2
236 000.- บาท
2.1 รายจ่ายตามข้อ กู พัน
2.2 งบประมาณรายจ่าย
2.3 งบทรัพย์สิน ครุ ภณั ์
3. ประมาณการกําไรสุ ทธิ

176 000 000.- บาท
53 000.- บาท
6 800 000.- บาท
209

000.- บาท

จงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
การ
เปนเรื่ องการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ซ่ งสหกรณ์ มีการประมาณการ
ตัวเลขรายได้รวมทั้งปี ที่สหกรณ์ คาดว่าจะได้รับ มีในส่ วนของธุ รกรรมหลักของสหกรณ์ มีรายได้หลักจาก
การปล่อยเงิ นกู้ให้กบั สมาชิ ก จะมีรายได้ในส่ วนของดอกเบี้ยจากสมาชิ กที่เกบอยู่ในอัตราร้ อยละ . เมื่อ
ประมาณการแล้วปี
จะมีรายได้อยู่ประมาณ
บาท ค่าใช้จ่ายที่ประมาณการ มีตน้ ทุนจากที่
สมาชิกฝากเงินที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กบั สมาชิก และดอกเบี้ยจากการที่สหกรณ์ กูเ้ งินจากภายนอก ตัวเลขที่
ประมาณการเท่ า กับ
บาท เมื่ อ หัก ลบกัน แล้ว จะได้ต ัว เลขประมาณการกํา ไรสุ ท ธิ เ ท่ า กับ
บาท
ในหน้า
ในส่ วนแรกที่ฝ่ายจัดการนําเสนอนั้นจะเปนการประมาณการรายได้ ฝ่ าย
จัดการขอประมาณการรายได้จากการกูเ้ งินทั้งสามัญและ ุ กเ ิ นรวมกันประมาณ 436 400 000.- บาท ดอกเบี้ย
จากเงินลุงทุนประมาณ 1 000 000 บาท ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าจากสมาชิ กใหม่ประมาณ 60 000 บาท เปนการ
ประมาณการจากส ิติยอ้ นหลังประมาณ 600 คน เกบค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท จะเปนค่าธรรมเนียมที่เข้า
ใหม่ในรอบปี หน้าประมาณ 60 000 บาท รายได้อื่น ประมาณ 1 200 000 บาท อาทิเช่นค่าธรรมเนียมการ อน
เงินฝาก เงินเ ลี่ยคืน ชสอ. รายได้ค่าเช่าพื้นที่ต้งั ตู้ ATM เช่าพื้นที่ขายของ รวมทั้งหมดอยูท่ ี่ 438 660 000 บาท
ในส่ วนของค่าใช้จ่าย สําหรับดอกเบี้ยเงินกูจ้ ะเปนรายจ่ายดอกเบี้ยเงินกูภ้ ายนอกใน
อัตราร้อยละ 3.80 ประมาณการไว้ที่ 41 000 000 บาท ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากในทุกโครงการของสหกรณ์ใน
อัตราร้อยละ 4.10 ประมาณ 135 000 000 บาท งบประมาณรายจ่าย จะมีอยูใ่ นหน้า 166 เปนต้นไป ประมาณการ
รายงานกิจการประจําป
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ไว้ 53 202 000 บาท และงบสิ นทรัพย์ คุรภัณ ์ 6 800 000 บาท ประมาณการรายจ่ายทั้งหมด 236 002 000 บาท
ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่ายประมาณ 209 458 000 บาท
1. หมวดเงิ นเดื อนและค่าจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จํานวน 23 คน ลูกจ้างชั่วคราว 7
อัต รา /ประจํา 16 อัต รา สํ า รองรั บ เจ้า หน้า ที่ เ งิ น ฝาก เพิ่ ม 1 อัต รา 15 000 บาท/ เดื อ น ประมาณการไว้
7 880 000.- บาท ค่าจ้างนักการภารโรงและค่ารักษาความปลอดภัย ประมาณการไว้ 480 000.- บาท รวมหมวด
เงินเดือนและค่าจ้าง ขอตั้งไว้ 8 360 000.- บาท
2. หมวดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ขอตั้งไว้ 1 000 000.- บาท ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ช่วยป ิบตั ิงานสหกรณ์ ขอตั้งไว้ 200 000.- บาท ค่าสมมนาคุณหน่วยงาน ขอตั้งไว้ 360 000.- บาท ค่าทํางาน
ล่วงเวลา ขอตั้งไว้ 400 000.- บาท ค่าตอบแทนอนุกรรมการ ขอตั้งไว้ 560 000.- บาท ค่าตอบแทน ตู้ รวจสอบ
กิจการสหกรณ์ ขอตั้งไว้ 360 000.- บาท ค่าตอบแทนที่ปรกษาสหกรณ์ ขอตั้งไว้ 420 000.- บาท ค่าตรวจสอบ
บัญชีไม่มีการตั้งงบประมาณเพราะปี 2560 สหกรณ์ เข้าโครงการโอนกลับสหกรณ์ให้ ตู ้ รวจสอบบัญชีภาครัฐ
ตรวจสอบบัญชีรอบปี 2560 ค่าตอบแทนแม่บา้ นทําความสะอาด ไม่ต้ งั จ่ายเนื่องจากสหกรณ์จดั จ้างแม่บา้ นเปน
ลูกจ้างชัว่ คราวตัดจ่ายจากหมวดเงินเดือน รวมหมวดค่าตอบแทน ขอตั้งไว้ 3 300 000.- บาท
3. หมวดค่าวัสดุ เครื่ องเขียน และแบบพิมพ์ ในส่ วนค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ ขอตั้งไว้
500 000.- บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ขอตั้งไว้ 200 000.- บาท ค่าวัสดุสาํ นักงาน ขอตั้งไว้ 200 000.- บาท
รวมหมวดค่าวัสดุ เครื่ องเขียนและแบบพิมพ์ ขอตั้งไว้ 900 000.- บาท
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค ในส่ วนค่าไปรษณี ย ์ ขอตั้งไว้ 250 000.- บาท ค่าโทรศัพท์
ขอตั้งไว้ 55 000.- บาท ค่าไ ้ า ขอตั้งไว้ 550 000.- บาท ค่าประปา ขอตั้งไว้ 25 000.- บาท ค่าอินเตอร์เนต ขอ
ตั้งไว้ 250 000.- บาท รวมค่าสาธารณูปโภค ขอตั้งไว้ 1 130 000.- บาท
5. หมวดค่าใช้จ่ายทัว่ ไป ในส่ วนค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ และที่พกั ขอตั้งไว้ 500 000.- บาท
ค่าซ่อมแซมครุ ภณั ์ และทรัพย์สิน ขอตั้งไว้ 200 000.- บาท ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่สามัญประจําปี ขอตั้งไว้
9 800 000.- บาท ค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการ ขอตั้งไว้ 5 100 000.- บาท ค่าใช้จ่ายอบรมสัมมนาสมาชิก
กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ขอตั้งไว้ 4 400 000.- บาท ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมจัดอบรมสมาชิก ขอ
ตั้งไว้ 880 000.- บาท ค่าธรรมเนียมบัตร CO – OP ATM POOL ขอตั้งไว้ 1 350 000.- บาท ค่า ลิตบัตร CO –
OP ATM POOL ขอตั้งไว้ 100 000.- บาท ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เปนค่ารักษาพยาบาล 50 000.- บาท
ค่าเล่าเรี ยนบุตร ขอตั้งไว้ 100 000.- บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามก หมาย ขอตั้งไว้ 200 000.- บาท
สํารองบําเหนจเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ขอตั้งไว้ 1 000 000.- บาท ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ขอตั้งไว้
500 000.- บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร ขอตั้งไว้ 700 000.- บาท ค่ารับรอง ขอตั้งไว้ 500 000.- บาท ค่าดูแลระบบ
และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขอตั้งไว้ 700 000.- บาท ค่าสื่ อสารและสารสนเทศ ขอตั้งไว้ 50 000.- บาท ค่า
พาหนะเหมาจ่ายเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ขอตั้งไว้ 72 000.- บาท ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทางก หมาย ขอตั้งไว้
700 000.- บาท ค่าเสื่ อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่ายหนี้สงสัยจะสู ญ ขอตั้งไว้ 11 000 000.- บาท ค่าใช้จ่ายอื่น
ตามระบบบัญชี ขอตั้งไว้ 1 000 000.- บาท ค่าเช่าเครื่ อง ่ายเอกสารและหมกพิมพ์ ขอตั้งไว้ 250 000.- บาท ค่า
ประกันภัยอาคารสํานักงาน ขอตั้งไว้ 80 000 บาท ค่าประกันภัยเงินสดในตู้ ATM ของสหกรณ์ ขอตั้งไว้
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60 000.- บาท ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานมุทิตาจิตต่อสมาชิกอาวุโส ขอตั้งไว้ 120 000.- บาท ค่าเช่ายานพาหนะ ขอ
ตั้งไว้ 100 000.- บาท ค่าเช่าส านที่สาํ นักงานสาขาสหกรณ์ ไม่มีการตั้งจ่ายเนื่ องจากสหกรณ์จดั ซื้ อศูนย์บริ การ
สมาชิกเปนทรัพย์สินของสหกรณ์เอง รวมค่าใช้จ่ายทัว่ ไป ขอตั้งไว้ 39 512 000.- บาท
6. หมวดครุ ภณั ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
6.1 ครุ ภณั ส์ าํ นักงาน ขอตั้งไว้ 1 000 000.- บาท ครุ ภณั ค์ อมพิวเตอร์ ขอ
ตั้งไว้ 1 000 000.- บาท ค่าพัฒนาระบบโปรแกรมบริ หารงานสหกรณ์ ขอตั้งไว้ 1 300 000.- บาท ค่าพัฒนา
ระบบโปรแกรมอื่น ขอตั้งไว้ 500 000.- บาท รวมค่าครุ ภณั ์ ขอตั้งไว้ 3 800 000.- บาท
6.2 ค่าปรับปรุ งและตกแต่งสํานักงานสหกรณ์ ขอตั้งไว้ 3 000 000.- บาท
รวมงบประมาณขอตั้งไว้ท้งั สิ้ น 6 800 000.- บาท
ประ า
รายละเอียดต่าง ที่ท่าน จู ้ ดั การได้นาํ เสนอ คืองบประมาณที่สหกรณ์ คาดการณ์วา่
จะใช้ในการบริ หารของปี 2560 โดยเริ่ มตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 - 30 พฤศจิกายน 2560 ซ่ งได้เทียบเคียงจากปี ที่
่า นมาว่า สหกรณ์ ใช้ง บประมาณในด้า นใดบ้า ง ในปี นี้ จงได้ต้ ัง ให้ ใ ก้ล เคี ย งกับ ความจํา เปน ขออนุ ม ัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2559 ขอมติที่ประชุมสมาชิกออกเสี ยงโดยยกมือ
ม ประชุ ม

อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560

รายงานกิจการประจําป

รายงานกิจการประจําป
96,595,573.74
47,214,925.91
8,473,418.50

60,000,000.00

105,000,000.00
47,759,000.00
14,800,000.00
227,559,000.00
212,759,000.00
179,001,000.00

1.1 ดอกเบี�ยจ่ายเงินกู้

1.2 ดอกเบี�ยจ่ายเงินรับฝาก

2. งบประมาณรายจ่าย

3. งบทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์)

รวมค่าใช้จ่ายทั�งหมด

ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมงบทรัพย์สิน) (2)

ประมาณการรายได้ สูงกว่ารายจ่าย (1) - (2)

200,153,264.34

195,373,310.52

203,846,729.02

51,562,810.87

148,158,384.61

165,000,000.00

1. รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่าย

395,526,574.86

1,204,151.34

83,100.00

391,760,000.00

200,000.00

60,000.00

1,559,838.25

0.00

0.00

392,679,485.27

รวมรายได้ทั�งหมด (1)

4. รายได้อื�นๆ

3. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

1,500,000.00

3,000,000.00

1.2 เงินกู้ฉุกเฉิน

2. ดอกเบี�ยรับจากเงินฝากธนาคาร /เงินลงทุน

387,000,000.00

390,000,000.00

(1) งบประมาณ
ปีบัญชี 2559

1.1 เงินกู้สามัญ

1. ดอกเบี�ยรับจากการให้กู้

รายได้

รายละเอียด

21,152,264.34

-17,385,689.48

-23,712,270.98

-6,326,581.50

-544,074.09

-8,404,426.26

-8,437,189.13

-16,841,615.39

3,766,574.86

1,004,151.34

23,100.00

59,838.25

0.00

0.00

2,679,485.27

209,458,000.00

229,202,000.00

236,002,000.00

6,800,000.00

53,202,000.00

135,000,000.00

41,000,000.00

176,000,000.00

438,660,000.00

1,200,000.00

60,000.00

1,000,000.00

8,400,000.00

428,000,000.00

436,400,000.00

หน้า 1
ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และกําไรสุทธิ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จํากัด
ปีบัญชี 2560 (1 ธันวาคม 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560)
(2) รับจริง /จ่ายจริง
(3) สูง / ตํ�า
(4) งบประมาณ
ธ.ค.58 - พ.ย. 59
กว่างบประมาณ
ปีบัญชี 2560
(8) เหตุผลและความจําเป็น

รายได้ค่าเช่าพื�นที�ตั�งตู้ ATM / เช่าพื�นที�ขายของ ฯลฯ

5,987,074.09

9,304,735.66

33,828,689.48

32,155,270.98

-1,673,418.50

โดยคาดว่าจะมีเงินฝากเพิ�มระหว่างปี 600 ล้านบาท

38,404,426.26 ประมาณการดอกเบี�ยจ่ายเงินฝากโดยเฉลี�ย 4.10% ต่อปี

หนี�ภายนอกปี 2560 โดยประมาณ 1,100 ล้านบาท

โดยคาดว่าจะมีการกู้เพิ�มระหว่างปี 100 ล้านบาท

-10,562,810.87 ประมาณการดอกเบี�ยจ่ายเงินกู้ภายนอก 3.80% ต่อปี

27,841,615.39

43,133,425.14

-4,151.34 อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมการถอนเงินฝาก /เงินเฉลี�ยคืน ชสอ.

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 100 บาท

-23,100.00 คาดว่าจะมีสมาชิกสมัครใหม่ประมาณ 600 คน

ผลตอบแทนจากหุ้น ชสอ. /ดอกเบี�ยเงินฝากธนาคาร 0.5%

เดือนประมาณ 40 ล้านบาท ผลตอบแทน 1.00% ต่อปี /

-559,838.25 คาดว่าจะมีเงินรักษาสภาพคล่องลงทุนระยะสั�นต่อ

อัตราดอกเบี�ย 6.25% ต่อปี

0.00 คาดว่าจะปล่อยกู้ให้สมาชิกเดือนละ 20 ล้านบาท

อัตราดอกเบี�ย 6.25% ต่อปี

0.00 คาดว่าจะปล่อยกู้ให้สมาชิกเดือนละ 250 ล้านบาท

43,720,514.73

(5) +เพิ�ม , - ลด
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2

800,000.00

200,000.00

332,000.00

400,000.00

2.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที�ช่วยป ิบัติงานสหกรณ์

2.3 ค่าสมมนาคุณหน่วยงาน

2.4 ค่าทางานล่วงเวลา

7,555,000.00

รวมหมวดเงินเดอนและค่าจ้างประจํา
2. หมวดค่าตอบแทน

2.1 ค่าเบี�ยประชุม

675,000.00

รายงานกิจการประจําป
275,758.78

316,000.00

72,000.00

819,800.00

7,341,724.00

558,724.00

6,783,000.00

ธ.ค.58 - พ.ย. 59

ปีบัญชี 2559
6,880,000.00

(2) รับจริง /จ่ายจริง

(1) งบประมาณ

1.2 ค่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย

1.1 เงินเดือน

1. หมวดเงินเดอนและค่าจ้างประจํา

รายละเอียด

-124,241.22

-16,000.00

-128,000.00

19,800.00

-213,276.00

-116,276.00

-97,000.00

กว่างบประมาณ

(3) สูง / ตํ�า

งบประมาณรายจ่าย 2560

หน้า 2

400,000.00

360,000.00

200,000.00

1,000,000.00

8,360,000.00

480,000.00

7,880,000.00

ปีบัญชี 2560

(4) งบประมาณ

(8) เหตุผลและความจําเป็น

สหกรณ์ จานวน 2 คน เดือนละประมาณ 40,000 บาท

โดยจ่ายเปนรายชั�วโมงตามก หมายแรงงาน

ทางาน และเพื�อบริการสมาชิกให้มีประสิทธิภาพ

124,241.22 เพื�อจ่ายให้เจ้าหน้าที�ที�มาป ิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลา

ประมาณ 8,800 คน

เจ้าหน้าที� 20 บาท) �งคาดว่า 30 พ.ย. 2559 จะมีสมาชิก

จากสมาชิก ณ วันสิ�นปีบัญชี 2559 (หน่วยงาน 20 บาท

สมาชิกส่งต่อสหกรณ์ โดยให้หัวละ 40 บาท คานวณ

44,000.00 เพื�อจ่ายเปนค่าตอบแทนหน่วยงานที�หักเงินเดือนจาก

3. เพื�อจ่าย จนท.ตาแหน่งหัวหน้า ูนย์บริการ 2,000 บาท/เดือน

คาสั�งของสหกรณ์

2. เพื�อจ่ายให้บุคคลภายนอก �งช่วยป ิบัติงาน ตาม

1,000 บาท ต่อเดือน

หักเงินรายเดือนส่งสหกรณ์ จานวน 3 เขต รวม 7 คนๆละ

128,000.00 1. เพื�อจ่ายให้เจ้าหน้าที�เขต �งช่วยป ิบัติงานสหกรณ์ในการ

ต่อคน (ประธานครั�งละ 1,000 บาท)

ตามคาสั�ง และผู้เข้าร่วม ประชุม ครั�งละ 900 บาท

คณะอนุกรรมการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ, คณะทางาน

180,200.00 เพื�อจ่ายเบี�ยประชุมให้คณะกรรมการดาเนินการ,

1,018,276.00

-78,724.00 เพื�อจ่ายเปนค่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยสานักงานใหญ่

15,000 บาท /เดือน รวม 180,000 บาท /ปี

2. สารองรับเจ้าหน้าที�เงินฝาก เพิ�ม 1 อัตรา

23 อัตรา (จ้างชั�วคราว 7 อัตรา / ประจา 16 อัตรา)

1,097,000.00 1. เพื�อจ่ายเปนเงินเดือนเจ้าหน้าที�สหกรณ์ จานวน

จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 59

(5) +เพิ�ม , - ลด
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รายงานกิจการประจําป

4.1 ค่าไปรษณีย์

รวมค่าวัสดุ เคร�องเ ียน และแบบพิมพ์
4. หมวดค่าสาธารณูป ค
200,000.00

900,000.00

200,000.00

3.3 ค่าวัสดุสานักงาน

2,927,000.00

รวมค่าตอบแทน
3. หมวดค่าวัสดุ เคร�องเ ียน และแบบพิมพ์

200,000.00

35,000.00

2.9 ค่าตอบแทนแม่บ้านทาความสะอาด

3.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

120,000.00

2.8 ค่าตรวจสอบบัญชี

500,000.00

250,000.00

2.7 ค่าตอบแทนที�ปรกษาสหกรณ์

3.1 ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์

310,000.00

2.6 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ

208,350.00

462,582.19

110,539.15

98,340.30

253,702.74

2,613,058.78

19,500.00

90,000.00

250,000.00

320,000.00

450,000.00

ธ.ค.58 - พ.ย. 59

ปีบัญชี 2559
480,000.00

(2) รับจริง /จ่ายจริง

(1) งบประมาณ

2.5 ค่าตอบแทนอนุกรรมการ

รายละเอียด

8,350.00

-437,417.81

-89,460.85

-101,659.70

-246,297.26

-313,941.22

-15,500.00

-30,000.00

0.00

10,000.00

-30,000.00

กว่างบประมาณ

(5) สูง / ตํ�า

งบประมาณรายจ่าย 2560

หน้า 3

250,000.00

900,000.00

200,000.00

200,000.00

500,000.00

3,300,000.00

0.00

0.00

420,000.00

360,000.00

560,000.00

ปีบัญชี 2560

(6) งบประมาณ

(7) +เพิ�ม , - ลด

(8) เหตุผลและความจําเป็น

เอกสารถงสมาชิก ค่าจัดส่งสารสัมพันธ์ ฯลฯ

41,650.00 เพื�อจ่ายเปนค่าแสตมป์ ค่าลงทะเบียนจดหมาย

437,417.81

วัสดุเครื�องเขียน และสิ�งอื�นๆ ที�จาเปนในสานักงาน

สะอาด น�ายาล้างจาน เครื�องสุขภัณฑ์ กระดาษชาระ

89,460.85 เพื�อจ่ายเปนค่าของใช้สานักงาน อุปกรณ์ทาความ

หมกพิมพ์ และวัสดุอื�นที�จาเปนสาหรับคอมพิวเตอร์

101,659.70 เพื�อจ่ายเปนค่าจัด ื�อวัสดุสาหรับคอมพิวเตอร์ เช่น

กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษต่อเนื�อง และอื�นๆ ที�จาเปน

เงินกู้ แบบพิมพ์เงินรับฝาก สมุดเงินฝาก ใบเสรจรับเงิน

246,297.26 เพื�อจ่ายเปนค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ เช่น คาขอกู้ สัญญา

686,941.22

ตัดจ่ายเงินจากหมวดเงินเดือน

-19,500.00 ไม่ตั�งจ่าย เนื�องจากสหกรณ์จัดจ้างแม่บ้านเปนลูกจ้างชั�วคราว

ภาครั ตรวจสอบบัญชี รอบปี 2560

-90,000.00 ปี 2560 เข้าโครงการโอนกลับสหกรณ์ให้ผู้ตรวจสอบบัญชี

บัญชี 2560

170,000.00 เพื�อจ่ายให้ที�ปรกษา ตามที�ได้รับการแต่งตั�ง ในรอบปี

สหกรณ์ มาตรา 53 จานวน 5 คน

จากที�ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ตามพระราชบัญญัติ

40,000.00 เพื�อจ่ายให้ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามที�ได้รับการเลือกตั�ง

ปีบัญชี 2560

110,000.00 เพื�อจ่ายให้อนุกรรมการ ตามที�ได้รับการแต่งตั�ง ในรอบ

จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 59
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200,000.00

4.5 ค่าอินเตอร์เนต

รายงานกิจการประจําป

5.1 ค่าเบี�ยเลี�ยง พาหนะ และที�พัก

500,000.00

975,000.00

25,000.00

4.4 ค่าประปา

รวมค่าสาธารณูป ค
5. หมวดค่าใช้จ่ายทั�วไป

500,000.00

4.3 ค่าไ ้า

148,163.00

894,044.62

168,140.58

18,225.18

454,183.93

45,144.93

ธ.ค.58 - พ.ย. 59

ปีบัญชี 2559
50,000.00

(2) รับจริง /จ่ายจริง

(1) งบประมาณ

4.2 ค่าโทร ัพท์

รายละเอียด

-351,837.00

-80,955.38

-31,859.42

-6,774.82

-45,816.07

-4,855.07

กว่างบประมาณ

(5) สูง / ตํ�า

งบประมาณรายจ่าย 2560

หน้า 4

500,000.00

1,130,000.00

250,000.00

25,000.00

550,000.00

55,000.00

ปีบัญชี 2560

(6) งบประมาณ

(7) +เพิ�ม , - ลด

(8) เหตุผลและความจําเป็น

5) ค่า Internet สาหรับการใช้งานในอนาคต

ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ ของสหกรณ์

สัมมนา ดูงาน หรือไปป ิบัติงานอื�นๆ โดยให้เบิกได้ตาม

ติดต่อเกี�ยวกับงานของสหกรณ์ ไปเข้าร่วมประชุม

สหกรณ์ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที�สหกรณ์ ที�ไป

กรรมการดาเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที�ปรกษา

351,837.00 เพื�อจ่ายเปนค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที�พักของ

235,955.38

สาหรับงานระบบ ATM CO-OP

4) ค่าสายสัญญาณ IP Network 1 Link เดือนละ 7,000 บาท

ปีละ 44,940 บาท (รวม VAT %)

สานักงานใหญ่ จานวน 1 Link ๆ ละ 3,500 บาท

3) ค่า Internet ความเรวสูง สาหรับระบบงาน CCS Pro

ปีละ 38,520 บาท (รวม VAT 7%)

ูนย์บริการ จานวน 2 Link ๆ ละ 1,500 บาท เดือนละ 3,000

2) ค่า Internet ความเรวสูง ใช้ภายในสานักงานสหกรณ์ และ

2,500 บาท ปีละ 32,100 บาท (รวม VAT %)

สานักงานใหญ่ และ ูนย์บริการ จานวน 1 Link ๆ ละ

81,859.42 1) ค่า Internet ความเรวสูง เชื�อมต่อข้อมูลระหว่าง

ทุกแห่ง

6,774.82 เพื�อจ่ายเปนค่าน�าประปาใช้ภายในอาคารสานักงาน

95,816.07 เพื�อจ่ายเปนค่าไ ้าอาคารสานักงานสหกรณ์ทุกแห่ง

9,855.07 เพื�อจ่ายเปนค่าโทร ัพท์ และโทรสาร
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(1) งบประมาณ
ปีบัญชี 2559
200,000.00

9,020,000.00

5.2 ค่า ่อมแ มครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน

5.3 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่สามัญประจาปี

4,150,000.00

3,500,000.00

5.4 ค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการ

5.5 ค่าใช้จ่ายอบรมสัมมนาสมาชิก และกรรมการ
เจ้าหน้าที�

รายละเอียด

รายงานกิจการประจําป
3,053,189.96

3,717,470.50

8,818,296.00

(2) รับจริง /จ่ายจริง
ธ.ค.58 - พ.ย. 59
88,588.00

-446,810.04

-432,529.50

4,400,000.00

5,100,000.00

งบโดยประมาณ 150,000 บาท

สร้างอาชีพเสริมแก่สมาชิก เป้าหมายปีละ 100 คน

5) โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานอื�นเพื�อจัดฝกอบรม

ปีละ 300 คน งบโดยประมาณ 750,000 บาท

4) โครงการอบรมสัมมนาสมาชิกกลุ่มเข้าใหม่ เป้าหมาย

200 คน งบโดยประมาณ 500,000 บาท

3) โครงการสัมมนาสมาชิกผู้ที�จะเกษียณประจาปี เป้าหมาย

สมาชิกทั�งหมด (1,000 คน) งบโดยประมาณ 2,500,000 บาท

2) โครงการสัมมนาสัญจรสมาชิก เป้าหมาย 10% ของจานวน

1,346,810.04 1) โครงการอบรมสัมมนากรรมการ เจ้าหน้าที� เพื�อเพิ�มพูน
ความรู้ และทักษะ รวมถงนโยบายการบริหารงาน
งบโดยประมาณ 150,000 บาท

(ประมาณการสมาชิก 8,800 คน ใช้สิทธิ 95%)

สอบกิจการ ประจาปีและค่าพาหนะให้สมาชิกคนละ 600 บาท

1,382,529.50 เพื�อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายดาเนินการสรรหากรรมการ หรือผู้ตรวจ

5) สารองไว้เพื�อประชุมใหญ่วิสามัญ จานวน 200,000 บาท

ประชุมใหญ่สามัญ จานวน 200,000 บาท

4) เพื�อจ่ายเปนค่าของรางวัลแก่สมาชิกผู้เข้าร่วม

บาท คาดว่าจะมีสมาชิก 8,800 คน เปนเงิน 8,800,000 บาท

3) เพื�อจ่ายเปนของขวัญปีใหม่แก่สมาชิกทุกคนๆละ 1,000

เล่มๆละประมาณ 70 บาท เปนเงิน 175,000 บาท

2) ค่าจัดทารายงานกิจการประจาปี จานวน 2,500 เล่ม

จานวน 350,000 บาท

สถานที� ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง

หน้า 5
งบประมาณรายจ่าย 2560
(5) สูง / ตํ�า
(6) งบประมาณ
(7) +เพิ�ม , - ลด
(8) เหตุผลและความจําเป็น
กว่างบประมาณ
ปีบัญชี 2560
จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 59
-111,412.00
200,000.00
111,412.00 เพื�อ ่อมแ มครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื�องใช้ต่างๆ ของ
สานักงานที�ชารุด ไม่สามารถใช้งานได้ หรือเพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ให้ดีข�น
-201,704.00
9,800,000.00
981,704.00 1) เพื�อจ่ายเปนค่าดาเนินการจัดประชุมใหญ่ เช่น ค่าเช่า
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รายงานกิจการประจําป
100,000.00

5.8 ค่าผลิตบัตร CO-OP ATM POOL

5.11 สารองบาเหนจเจ้าหน้าที�

1,300,000.00

200,000.00

70,000.00

5.9.2 ค่าเล่าเรียนบุตร

5.10 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามก หมาย

50,000.00

5.9.1 ค่ารักษาพยาบาล

5.9 สวัสดิการเจ้าหน้าที�

1,300,000.00

5.7 ค่าธรรมเนียมบัตร CO-OP ATM POOL

817,496.00

177,311.00

74,983.50

3,400.00

0.00

1,256,400.00

165,300.00

ธ.ค.58 - พ.ย. 59

ปีบัญชี 2559

850,000.00

(2) รับจริง /จ่ายจริง

(1) งบประมาณ

5.6 ค่าใช้สนับสนุนกิจกรรมจัดอบรมสมาชิก

รายละเอียด

-482,504.00

-22,689.00

4,983.50

-46,600.00

-100,000.00

-43,600.00

-684,700.00

กว่างบประมาณ

(5) สูง / ตํ�า

งบประมาณรายจ่าย 2560

หน้า 6

1,000,000.00

200,000.00

100,000.00

50,000.00

100,000.00

1,350,000.00

880,000.00

ปีบัญชี 2560

(6) งบประมาณ

(7) +เพิ�ม , - ลด

อนุกรรมการ ประจาปี งบโดยประมาณ 200,000 บาท

7) กษาดูงานของกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที�ปรกษา

100 คน งบโดยประมาณ 100,000 บาท

6) กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป้าหมายปีละ

(8) เหตุผลและความจําเป็น

ที�ป ิบัติงานเกินกว่า 5 ปีข�นไป ตามระเบียบสหกรณ์

182,504.00 เพื�อสมทบไว้เปนเงินบาเหนจให้แก่เจ้าหน้าที�สหกรณ์

2) เพื�อจ่ายสมทบเงินกองทุนทดแทน 0.20% ของค่าจ้างทั�งปี

ของเงินเดือนลูกจ้าง

ทะเบียนนายจ้าง โดยให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบ 5%

ประกันสังคม �งกาหนดให้สถานประกอบการต้องข�น

22,689.00 1) เพื�อจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตาม พ.ร.บ.

25,016.50 เพื�อจ่ายเปนเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนบุตรเจ้าหน้าที�
ถงระดับปริญญาตรี (อ้างอิงหลักเกณฑ์ตามราชการ)

ส่วนที�เบิกจากประกันสังคมไม่ได้

46,600.00 เพื�อจ่ายเปนค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที� เพิ�มเติมจาก

กรณีผลิตเพิ�มเติมสาหรับสมาชิกใหม่ หรือบัตรหาย /ชารุด

ประมาณใบละ 50 บาท/คน (ประมาณ 2,000 ใบ)

100,000.00 เพื�อจ่ายเปนค่าผลิตบัตร ATM COOP ให้สมาชิก

ทั�งด้านการรับฝาก และการกู้เงิน

เพื�อให้สมาชิกใช้บัตร ATM ทาธุรกรรมกับสหกรณ์

ของปี ) �งเปนบัตร ATM ของสหกรณ์ร่วมกับ ICT Thai

รายปีๆละ 150 บาท/ใบ (คิดตามจานวนสมาชิก ณ 31 ต.ค.

93,600.00 เพื�อจ่ายเปนค่าธรรมเนียมบัตร ATM COOP ให้สมาชิก

ระหว่างสมาชิก กับสหกรณ์ คนละ 100 บาท

สหกรณ์ เพื�อสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี

714,700.00 เพื�อจ่ายให้กับโรงเรียนหรือหน่วยงานที�จัดกิจกรรมด้าน
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400,000.00

5.15 ค่าดูแลระบบ และพั นาโปรแกรม

รายงานกิจการประจําป
50,000.00
72,000.00

5.16 ค่าสื�อสาร และสารสนเท

5.17 ค่าพาหนะเหมาจ่ายเจ้าหน้าที�

คอมพิวเตอร์

500,000.00

5.14 ค่ารับรอง

600,000.00

5.13 ค่าธรรมเนียมธนาคาร

72,000.00

21,035.00

168,300.00

158,640.75

684,107.00

414,204.69

ธ.ค.58 - พ.ย. 59

ปีบัญชี 2559
500,000.00

(2) รับจริง /จ่ายจริง

(1) งบประมาณ

5.12 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์

รายละเอียด

0.00

-28,965.00

-231,700.00

-341,359.25

84,107.00

-85,795.31

กว่างบประมาณ

(5) สูง / ตํ�า

งบประมาณรายจ่าย 2560

หน้า 7

72,000.00

50,000.00

700,000.00

500,000.00

700,000.00

500,000.00

ปีบัญชี 2560

(6) งบประมาณ

(7) +เพิ�ม , - ลด

(8) เหตุผลและความจําเป็น

5,000 บาท

กับสานักงานใหญ่ เปนประจาทุกวัน โดยเหมาจ่ายเดือนละ

เดินทางไปติดต่อธนาคาร และรับส่งเอกสารระหว่างสาขา

0.00 1) เพื�อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที�สหกรณ์ �งใช้พาหนะส่วนตัว

28,965.00 เพื�อเปนค่าเช่าพื�นที�เวบไ ต์และพั นาเวบไ ต์

โปรแกรมทุกระบบ

5) เพื�อปรับปรุงเพิ�มเติมประสิทธิภาพของระบบ

ในอนาคต

4) ค่าดูแลระบบงาน ระบบโปรแกรมต่างๆ ที�อาจเกิดข�น

ณ 31 พ.ค.ของปี รายละ 45 บาท ประมาณ 405,000 บาท

3) ค่าดูแลระบบโปรแกรม CCS PRO คิดตามจานวนสมาชิก

กับ ATM COOP ประมาณ 120,000 บาท

2) ค่าดูแลระบบโปรแกรม และอุปกรณ์ต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง

เดือนละ 7,500 บาท ปีละ 96,300 บาท (รวม VAT 7%)

531,700.00 1) ค่าดูแลระบบ Network ภายในสานักงานสหกรณ์

กิจการ และสมาชิกที�มาใช้บริการติดต่องานกับสหกรณ์

341,359.25 เพื�อจ่ายเปนค่ารับรองคณะกรรมการ แขกที�มาเยี�ยมชม

จานวน 4 ครั�ง/เดือน ครั�งละ 10 บาท

กดเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารที�เข้าร่วมโครงการ

2) เพื�อเปนค่าธรรมเนียมการใช้บัตร ATM COOP

ค่าอากรแสตมป์ และอื�นๆ ประมาณ 60,000 บาท

15,893.00 1) เพื�อจ่ายเปนค่าธรรมเนียมโอนเงินธนาคาร ค่าเชค

3) ค่าสื�อประชาสัมพันธ์ด้านอื�นๆ

2) ค่าส่ง SMS ให้สมาชิก ประมาณ 150,000 บาท

ฉบับละประมาณ 3 บาท เปนเงิน 324,000 บาท

85,795.31 1) เพื�อจ่ายเปนค่าจัดทาสารสัมพันธ์ เดือนละ 9,000 ฉบับ
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รายงานกิจการประจําป
80,000.00

60,000.00
120,000.00

5.22 ค่าประกันภัยอาคารสานักงาน

5.23 ค่าประกันภัยเงินสดในตู้ ATM สหกรณ์

5.24 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานมุทิตาจิต

ต่อสมาชิกอาวุโส

120,000.00

1,000,000.00

10,000,000.00

120,000.00

53,193.98

60,651.08

214,000.00

581,675.68

14,398,905.18

592,533.00

ธ.ค.58 - พ.ย. 59

ปีบัญชี 2559

500,000.00

(2) รับจริง /จ่ายจริง

(1) งบประมาณ

5.21 ค่าเช่าเครื�องถ่ายเอกสาร และหมกพิมพ์

5.20 ค่าใช้จ่ายอื�นๆ (ตามระบบบัญชี)

หนี�สงสัยจะสูญ

5.19 ค่าเสื�อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย

5.18 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการทางก หมาย

รายละเอียด

0.00

-6,806.02

-19,348.92

94,000.00

-418,324.32

4,398,905.18

92,533.00

กว่างบประมาณ

(5) สูง / ตํ�า

งบประมาณรายจ่าย 2560

หน้า 8

120,000.00

60,000.00

80,000.00

250,000.00

1,000,000.00

11,000,000.00

700,000.00

ปีบัญชี 2560

(6) งบประมาณ

(7) +เพิ�ม , - ลด

(จ่ายตามมติคณะกรรมการ)

1,000 บาท

และ ื�อของใช้ประจาสานักงาน โดยเหมาจ่ายเดือนละ

2) เพื�อจ่ายให้เจ้าหน้าที�ธุรการ �งเดินทางไปส่งไปรษณีย์

(8) เหตุผลและความจําเป็น

เอกชน, อาชีวะ , เท บาล)

หน่วยงานๆละ 20,000 บาท (สพป.สป. 1 , 2 , สพม 6,

ในรอบปีบัญชี (จัดสวัสดิการ) โดยจ่ายสนับสนุน 6

ที�มีอายุครบ 60 ปี และสมาชิกที�เกษียณก่อนกาหนด

0.00 เพื�อเปนค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสมาชิก

ของสหกรณ์

6,806.02 เพื�อจ่ายเปนค่าเบี�ยประกันเงินสดที�ค้างอยู่ในตู้ ATM

61 ล้านบาท

เครื�องใช้ไ ้า ตู้ ATM และอื�นๆ ทุนประกันประมาณ

สหกรณ์ เ อร์นิเจอร์ สิ�งตกแต่ง อุปกรณ์สานักงาน

19,348.92 เพื�อจ่ายเปนค่าเบี�ยประกันการเสี�ยงภัยอาคารสานักงาน

และหมกพิมพ์เครื�องถ่าย

36,000.00 เพื�อจ่ายเปนค่าเช่าเครื�องถ่ายเอกสารประจาสานักงาน

มิได้ตั�งงบประมาณไว้

418,324.32 เพื�อเปนค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�อาจเกิดข�นโดยสหกรณ์

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ

จากสินทรัพย์ที�สหกรณ์ใช้อยู่ในปัจจุบัน และการตั�ง

-3,398,905.18 เปนรายการปรับปรุงทางบัญชี เพื�อคิดค่าเสื�อมราคา

ค่าธรรมเนียม าล ค่าทนายความ

ในการ ้องร้องต่อสู้คดีต่างๆ ของสหกรณ์ เช่น

107,467.00 เพื�อจ่ายเปนค่าดาเนินการทางก หมาย เปนค่าใช้จ่าย
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9,360.00
18,000.00
66,500.00

1.3 ตู้โชว์ผลงานสหกรณ์ 2 ตู้

1.4 กล่องวงจรปิด 10 ตัว พร้อมเครื�องบันทก

รายงานกิจการประจําป
9,050.00

1.6 วิทยุสื�อสาร HAMheart fb-7 จานวน 5 เครื�อง

(ทาความสะอาดอุปกรณ์ com)

2,290.00

1.5 เครื�องเป่าลม Boss

( ูนย์บริการสหกรณ์)

4,990.00

110,190.00

47,214,925.91

35,903,516.32

1.2 เครื�องดูดฝุ่น 1 เครื�อง

1,000,000.00

47,759,000.00

35,402,000.00

30,000.00

1.1 โทร ัพท์เคลื�อนที� 1 เครื�อง (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

1) ครุภัณฑ์สานักงาน

6.1 ค่าครุ ัณ ์

รวมงบประมาณรายจ่าย
6. หมวดครุ ัณ ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

รวมค่าใช้จ่ายทั�วไป

60,000.00

5.26 ค่าเช่าสถานที�สานักงานสาขาสหกรณ์

13,672.00

ธ.ค.58 - พ.ย. 59

ปีบัญชี 2559
100,000.00

(2) รับจริง /จ่ายจริง

(1) งบประมาณ

5.25 ค่าเช่ายานพาหนะ

รายละเอียด

-889,810.00

-544,074.09

501,516.32

-30,000.00

-86,328.00

กว่างบประมาณ

(5) สูง / ตํ�า

งบประมาณรายจ่าย 2560

หน้า 9

1,000,000.00

53,202,000.00

39,512,000.00

0.00

100,000.00

ปีบัญชี 2560

(6) งบประมาณ

(7) +เพิ�ม , - ลด

(8) เหตุผลและความจําเป็น

ในการป ิบัติงาน

6. เพื�อจัด ื�อโตะ / เก้าอี� / และครุภัณฑ์อื�นๆ ที�จาเปน

ประมาณ 100,000 บาท

5. เพื�อจัด ื�อตู้เกบเอกสารสาหรับฝ่ายงานต่างๆ ที�จาเปน

ราคาประมาณ 500,000 บาท

รวมถง Server Computer สามารถทางานต่อเนื�องได้

เกิดเหตุฉุกเฉิน ไ ดับ หรือไ ตก อุปกรณ์สานักงานต่างๆ

4. เพื�อ ื�อเครื�องปั�นไ จานวน 1 ชุด เพื�อไว้สาหรับกรณี

ประมาณ 200,000 บาท

ปลอดภัยในสานักงาน (เพิ�มเติมจากที�มีอยู่เดิม)

3. เพื�อจัด ื�อกล้องวงจรปิด สาหรับติดตั�งเพื�อรักษาความ

จัดเกบเอกสาร e-document ประมาณ 100,000 บาท

รูปแบบ File Electronic สาหรับรองรับการจัดทาระบบ

2. เพื�อ ื�อเครื�อง Scan เอกสาร สาหรับจัดเกบเอกสารใน

ธนบัตรปลอม ประมาณ 100,000 บาท

889,810.00 1. สารองไว้สาหรับ ื�อเครื�องนับธนบัตร เครื�องตรวจ

5,987,074.09

3,608,483.68

ทรัพย์สินของสหกรณ์เอง

-30,000.00 ไม่ตั�งจ่าย เนื�องจากสหกรณ์จัด ื�อ ูนย์บริการสมาชิกเปน

เดินทางเปนหมู่คณะไปป ิบัติงานหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ

86,328.00 เพื�อไว้สาหรับกรณีที�บุคลากรของสหกรณ์ต้องมีการ

จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 59

90

รายงานกิจการประจําป
14,800,000.00

รวมหมวดครุ ัณ ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

8,473,418.50

8,000,000.00

8,000,000.00

0.00

473,418.50

0.00

(5) สูง / ตํ�า

-6,326,581.50

-3,000,000.00

0.00

-3,000,000.00

-3,326,581.50

-500,000.00

-961,780.00

-974,991.50

กว่างบประมาณ

6,800,000.00

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

3,800,000.00

500,000.00

1,300,000.00

1,000,000.00

ปีบัญชี 2560

(6) งบประมาณ

(7) +เพิ�ม , - ลด

(8) เหตุผลและความจําเป็น

-8,000,000.00
-1,673,418.50

-5,000,000.00

เพิ�มเติม ตามความจาเปน

กรณีเกิดชารุด เสียหาย และตกแต่งอาคารสานักงาน

3,000,000.00 เพื�อสารองไว้ สาหรับปรับปรุง ่อมแ มอาคารสานักงาน

3,326,581.50

และทันสมัยมากข�น

ของสหกรณ์ให้มีความรวดเรว มีประสิทธิภาพ

500,000.00 สารองไว้สาหรับการพั นาระบบโปรแกรมงานต่างๆ

ส่วนที�เหลือ จานวน 789,180 บาท

งวดแรก 338,220 บาทแล้ว รอส่งมอบโปรแกรมและชาระ

(CCS Pro) ที�พั นาร่วมกับ ICT Thai โดยชาระค่าติดตั�งระบบ

961,780.00 อยู่ระหว่างการพั นาระบบโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์

หรือเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการทางานของ Computer

ต่างๆ ที�เกี�ยวกับ Computer หากมีการชารุด เสียหาย

ไ , เครื�อง printer, เครื�องปรับสมุดคู่ฝาก รวมถงอุปกรณ์

4. สารองไว้สาหรับ ื�อเครื�อง Computer ,เครื�องสารอง

ชุดๆ ละประมาณ 40,000 บาท

3. สารองไว้สาหรับ ื�อเครื�อง Computer ใหม่ จานวน 2

เก่าชารุด จานวน 1 ตัว ๆ ละประมาณ 200,000 บาท

2. สารองไว้สาหรับ ื�อเครื�อง Computer Server กรณีเครื�อง

Network ต่างๆ ที�จาเปน ประมาณ 100,000 บาท

974,991.50 1. เพื�อจัด ื�อชุดอุปกรณ์ Firewall / Switch และอุปกรณ์

จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 59

รวมการตั�งงบประมาณทั�งสิ�น
62,559,000.00
55,688,344.41
-6,870,655.59
60,002,000.00
4,313,655.59
หมายเหตุ.- หมวดรายจ่ายใดไม่พอให้นําหมวดอื่นมา วั เ ลี่ยได้ในวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ยกเว้นหมวดครุภัณ ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ ัวเ ลี่ยได้ภายในวงเงินรวมของหมวดนั้น

8,000,000.00
11,000,000.00

3,000,000.00

1) ค่าปรับปรุงและตกแต่งสานักงาน

รวมค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

3,800,000.00

รวมค่าครุ ัณ ์
6.2 ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

2) อาคารสานักงาน ูนย์บริการ

500,000.00

4) ค่าพั นาระบบโปรแกรม

(CCS) Core Co-Operative System

3) ค่าพั นาระบบโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์

338,220.00

6,741.00

2.3 เครื�อง Printer Cannon G3000 1 เครื�อง

1,300,000.00

4,090.00

2.2 External HD จานวน 1 เครื�อง (ฝ่าย com)

จานวน 5 ตัว

14,177.50

25,008.50

ธ.ค.58 - พ.ย. 59

ปีบัญชี 2559
1,000,000.00

(2) รับจริง /จ่ายจริง

(1) งบประมาณ

2.1 เครื�องสารองไ UPS-APC RS 500 VA

2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายละเอียด

งบประมาณรายจ่าย 2560
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การ
ที่ประชุ มใหญ่สามัญประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ได้อนุ มตั ิกาํ หนด
วงเงินกูย้ มื หรื อการคํ้าประกัน ประจําปี 2559 จํานวน 2 600 000 000.- บาท สองพันหกร้อยล้านบาท ว้ น และ
นายทะเบียนสหกรณ์ได้เหนชอบให้ ือใช้วงเงินดังกล่าวแล้ว ในการดําเนิ นงานประจําปี 2559 สหกรณ์ ได้ใช้
วงเงินกูย้ มื กับส าบันการเงินต่าง รวมทั้งสิ้ น 1 820 000 000.- บาท หน่ งพันแปดร้อยยีส่ ิ บล้านบาท ว้ น
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด พ.ศ. 2553 หมวด 4 ข้อ 18
วงเงินกูย้ มื หรื อการคํ้าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกูย้ ืมหรื อการคํ้าประกันสําหรับปี หน่ ง ไว้ตามที่
จําเปนและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซ่ งกําหนดดังว่านี้ ต้องได้รับความเหนชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
และหมวด 7 ข้อ 67 6 ที่ประชุมใหญ่มีอาํ นาจหน้าที่พิจารณากําหนดวงเงินกูย้ มื หรื อคํ้าประกัน
นายทะเบียนสหกรณ์ อธิบดีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ได้ออกประกาศลงวันที่ 11 มีนาคม
พ.ศ. 2548 กําหนดหลักเกณ ์การพิจารณาให้ความเหนชอบวงเงินการกูย้ ืมหรื อการคํ้าประกันของสหกรณ์โดย
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนเรื อนหุ ้นรวมกับทุนสํารองเกินกว่า 600 000 000.- บาท สามาร กําหนดวงเงินกูย้ ืมได้
ไม่เกิน 1 เท่าของทุนเรื อนหุน้ รวมกับทุนสํารองของสหกรณ์
จากหลักเกณ ด์ งั กล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด สามาร กําหนด
วงเงินกูย้ มื หรื อการคํ้าประกัน ประจําปี 2560 ได้จาํ นวน 2 858 169 593.14 บาท ดังนี้
วงเงินกูย้ มื
ทุนเรื อนหุน้ ทุนสํารองของสหกรณ์ × 1 เท่า
2 634 098 524.00 224 071 069.14) × 1
2 858 169 593.14 บาท
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 55/2559 ในการประชุมครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม
พ.ศ. 2559 ได้มีมติเหนชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่กาํ หนดวงเงิน ซ่ งสหกรณ์ อาจกูย้ ืมหรื อคํ้าประกัน ประจําปี
2560 จํานวน 2 800 000 000.- บาท สองพันแปดร้อยล้านบาท ว้ น
จงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ประ า
เหมือนกับที่สมาชิกหลายคนสอบ ามว่าหุน้ ไม่พอให้สมาชิกกูส้ หกรณ์ จะนําเงินจาก
ที่ไหนมาให้สมาชิ กกู้ ซ่ งมาจากเงิ นที่ที่ประชุ มใหญ่อนุ มตั ิให้สหกรณ์ กู้เงิ นจากแหล่งเงิ นทุนอื่นมาปล่อยกู้
ให้กบั สมาชิก และในระหว่างกูน้ ้ นั กรรมการทั้ง 15 ท่าน จะต้องเปน รู้ ับ ดิ ชอบหนี้ที่กมู้ า รวมทั้ง จู้ ดั การ
บาท ในปี นี้ กิจการ
เมื่อปี 2559 นั้น อนุมตั ิให้สหกรณ์ ก่อหนี้ กู พันได้
ของสหกรณ์ ก้าวหน้าข้ น จงขออนุ มตั ิเพิ่มเติมจาก
บาท เปน
บาท ขอมติจากที่
ประชุมโดยการยกมือ
ม ประชุ ม

อนุมตั ิให้สหกรณ์ กําหนดวงเงินกูย้ มื หรื อการคํ้าประกัน
ประจําปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 2 800 000 000.- บาท
สองพันแปดร้อยล้านบาท ว้ น

รายงานกิจการประจําป
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คณะกรรมการดําเนิ นการ ชุ ดที่ 55 มีความเหนนําเสนอขอแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์
จํานวน 2 ประเดน ได้แก่
ประ
ป
ป รา ก
กร
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่ม บับที่ 2
พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ข้อ 1 กําหนดว่า
ข้อ 1 ชื่อ ประเภทและที่ต้ งั สํานักงาน
ช
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด

ประ

สหกรณ์ออมทรัพย์
า ก า 23 / 17 - 21 นนสุ ขมุ วิท ตําบลปากนํ้า
อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณี ย ์ 10270
สหกรณ์อาจย้ายที่ต้ งั สํานักงานได้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเหนสมควร โดยแจ้ง
ให้นายทะเบี ย นสหกรณ์ กรมส่ ง เสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ท ราบ และให้ปิ ดประกาศไว้ที่
สํานักงานของสหกรณ์ เดิ ม สํานักงานส่ วนราชการสหกรณ์ และที่ ว่าการอําเภอแห่ งท้องที่ สหกรณ์ ต้ งั อยู่เปน
เวลาไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน และให้ดาํ เนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
รา
กร
ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้

ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด
สัญลักษณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ
จํากัด

รายงานกิจการประจําป
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ข้อเทจจริ ง
1) สหกรณ์ ได้มีการจัดซื้ ออาคารพร้อมที่ดินของภัตตาคารอาหารจีนสุ ก้ ีแคนต้า อุดมเดช นน
สุ ขมุ วิท ขนาดเนื้ อที่ 173 ตารางวา พร้อมอาคาร 4 คูหา 4 ชั้น รวมกับอาคารพาณิ ชย์ 2 คูหา 4 ชั้น ด้านหลัง เพื่อ
นํา มาปรั บ ปรุ ง เปนอาคารสํา นัก งานสหกรณ์ โดยได้มี ก ารประกวดราคาการปรั บ ปรุ ง ตกแต่ ง ภายในและ
ภายนอก ซ่ งใช้งบประมาณไปทั้งสิ้ น 71 900 000 บาท จําแนกเปน
1 ค่าจัดซื้ อที่ดินพร้อมอาคาร เปนเงิน 39 500 000 บาท
2 ค่าจ้างปรับปรุ ง เปนเงิน 400 000 บาท
โดยได้ทาํ พิธีเปิ ดอาคารสํานักงานไปเมื่อวันที่ 27 มิ ุนายน 2554
2 ฝ่ ายจัดการ ได้ตรวจสอบพบว่า หลัง จากมี ก ารย้า ยสํา นัก งานสหกรณ์ มาแห่ ง ใหม่ ตรา
สัญลักษณ์ ที่สหกรณ์ ใช้ติดบริ เวณป้ ายอาคารสํานักงาน รวม งตราสัญลักษณ์ ที่ปราก ในเอกสารหลักฐาน
ต่าง ไม่ตรงตามข้อบังคับของสหกรณ์ ทําให้เกิดปั ญหาในการทําธุ รกรรมทางการเงินของสหกรณ์
คณะกรรมการดําเนิ นการ ชุ ดที่ 55 ในการประชุ มครั้ งที่ 17 เมื่ อวันที่ 7 ตุ ล าคม 2559 ได้
พิจารณาแล้วมีมติเหนชอบให้แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 1 ในส่ วนของตราสัญลักษณ์ เพื่อให้ตราสัญลักษณ์ ตรงกับ
เอกสารหลักฐานต่าง และนําไปใช้ทาํ ธุ รกรรมทางการเงินของสหกรณ์
ประ
ป
ป า
ปรก า กร
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด พ.ศ. 2553 ข้อ 101 กําหนดว่า
ข้อ
ที่ ปรกษาและที่ ปรกษากิ ตติ มศักดิ์ คณะกรรมการดําเนิ นการอาจเชิ ญสมาชิ กหรื อ
บุคคลภายนอกซ่ งทรงคุณวุฒิมีความรู ้ความสามาร และเหมาะสมเปนที่ปรกษาและที่ปรกษากิตติมศักดิ์ได้จาํ นวน
ไม่เกินห้าคน เพื่อให้ความเหนแนะนําในการดําเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ ให้เปนไปตามระเบียบที่สหกรณ์
กําหนด
คณะกรรมการดําเนิ นการ ชุ ดที่ 55 ในการประชุ มครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ได้
พิจารณาและมีมติเหนชอบให้แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 101 โดยเพิ่มจํานวนตําแหน่งที่ปรกษาอีก 2 คน รวมเปนไม่
เกิน 7 คน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ นจากการป ิรูปโครงสร้างการศกษาของประเทศ
าร า
เพื่อให้ตราสัญลักษณ์ของสหกรณ์ ตามข้อบังคับตรงกับเอกสารหลักฐานต่าง ที่ปราก อยูใ่ น
ปั จจุบนั รวม งมีจาํ นวนตําแหน่งที่ปรกษาที่เหมาะสม ดังนั้นจงเหนควรแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จํากัด พ.ศ.2553 ข้อ 1 และข้อ 101 รายละเอียดปราก ตามเอกสารแนบท้าย
จงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
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ประ า

ขอแก้ไขใน 2 ประเดนคือ
. แก้ไขตราสัญลักษณ์ จากการดูทว่ั ไปไม่แตกต่างกัน แต่เวลาที่จะทําธุ รกรรมต่าง
ไม่สามาร ทําได้ เพระว่าตราสัญลักษณ์ ไม่ ูกต้องจากที่ขอจดทะเบียนไว้ครั้งแรก จงต้องมีการปรับปรุ งแก้ไข
โดยจะใช้ตราสัญลักษณ์ในแบบที่ 2 ซ่ งจะดูสวยงามกว่า
. ขอเพิ่มจํานวนที่ปรกษาจาก 5 ท่าน เปน 7 ท่าน ตามกรอบของการป ิรูปการศกษาที่
มีตาํ แหน่งต่าง เพิ่มข้ นมา
ขอมติจากที่ประชุมใหญ่โดยวิธีการยกมือ
ม ประชุ ม

อนุ มตั ิ ให้แก้ไขเพิ่มเติ มข้อบังคับสหกรณ์ โดยให้ใช้ตราสัญลัก ษณ์ รูปแบบ
ใหม่และเพิ่มจํานวนที่ปรกษา จาก 5 ท่านเปน 7 ท่าน ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเสนอ
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ารา ปร

กร ม ร ร มุ รปราการ าก
ะ กไ ม ม

ม

กไ

ม ม

หมวด 1
ชื่อ ประเภท และที่ต้ งั สํานักงาน
ข้อ 1 ชื่อ ประเภทและที่ต้ งั สํานักงาน
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด

หมวด 1
ชื่อ ประเภท และที่ต้ งั สํานักงาน
ข้อ 1 ชื่อ ประเภทและที่ต้ งั สํานักงาน
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด

ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ต้ งั สํานักงาน 23 / 17 - 21 นนสุขมุ วิท
ตําบลปากนํ้า
อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
รหัสไปรษณี ย ์ 10270
สหกรณ์อาจย้ายที่ต้ งั สํานักงานได้ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเหนสมควร โดย
แจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริ มสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิด
ประกาศไว้ที่สาํ นักงานของสหกรณ์เดิม สํานักงาน
ส่วนราชการสหกรณ์ และที่วา่ การอําเภอแห่งท้องที่
สหกรณ์ต้ งั อยูเ่ ปนเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน และ
ให้ดาํ เนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุม
ใหญ่คราวต่อไปด้วย
ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ
ดังนี้
ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ต้ งั สํานักงาน 23 / 17 - 21 นนสุขมุ วิท
ตําบลปากนํ้า
อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
รหัสไปรษณี ย ์ 10270
สหกรณ์อาจย้ายที่ต้ งั สํานักงานได้ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเหนสมควร โดย
แจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริ มสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิด
ประกาศไว้ที่สาํ นักงานของสหกรณ์เดิม สํานักงาน
ส่วนราชการสหกรณ์ และที่วา่ การอําเภอแห่งท้องที่
สหกรณ์ต้ งั อยูเ่ ปนเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน และ
ให้ดาํ เนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุม
ใหญ่คราวต่อไปด้วย
ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ
ดังนี้
ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สมุทรปราการ จํากัด

สมุทรปราการ จํากัด

สัญลักษณ์สหกรณ์
ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จํากัด

สัญลักษณ์สหกรณ์
ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จํากัด
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เปลี่ยนตรา
สัญลักษณ์
ให้ตรงตามเอกสาร
หลักฐานใน
ปั จจุบนั

9
ม

กไ

หมวด 10
ที่ปรกษาและ ตู ้ รวจสอบกิจการ
ข้อ ที่ปรกษาและที่ปรกษากิตติมศักดิ์
คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรื อ
บุคคลภายนอก ซ่ งทรงคุณวุฒิมีความรู ้ความสามาร
และเหมาะสมเปนที่ปรกษาและที่ปรกษากิตติมศักดิ์
ได้จาํ นวนไม่เกินห้าคน เพื่อให้ความเหนแนะนําใน
การดําเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ให้เปนไป
ตามระเบียบที่สหกรณ์กาํ หนด

ม ม

หมวด 10
ที่ปรกษาและ ตู ้ รวจสอบกิจการ
ข้อ ที่ปรกษาและที่ปรกษากิตติมศักดิ์
คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรื อ
บุคคลภายนอก ซ่ งทรงคุณวุฒิมีความรู ้ความสามาร
และเหมาะสมเปนที่ปรกษาและที่ปรกษากิตติมศักดิ์
ได้จาํ นวนไม่เกินเจดคน เพื่อให้ความเหนแนะนําใน
การดําเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ให้เปนไป
ตามระเบียบที่สหกรณ์กาํ หนด
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ขอปรับเพิม่ จํานวน
ที่ปรกษา เพื่อให้
สอดคล้องกับการ
ป ิรูปโครงสร้าง
การศกษา

9
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าระ

ร การ ก กรรมการ กร
า ่ ่า ป
1. คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 55/2559 จํานวน 15 คน มีกรรมการดําเนินการ
ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่งครบวาระแรก และดํารงตําแหน่งครบสองวาระติดต่อกัน จํานวน 8 คน ดังนี้
1.1 กรรมการดําเนินการที่พน้ จากตําแหน่ง เนื่องจากดํารงตําแหน่งครบวาระ
และเปนการพ้นจากตําแหน่งในวาระแรก จํานวน 5 คน ได้แก่
ที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
1
ว่าที่ ร.ท.ขจรศักดิ์ เจริ ญฤทธิ์ วฒั นา
กรรมการ
2
นายชัชวาล คําเซ่ง
กรรมการ
3
นายสรศาสตร์ วรรณประเสริ ฐ
กรรมการ
4
นายเอนก สี แดง
กรรมการ
5
นางธัญญธร เหมือนเดช
กรรมการ
1.2 กรรมการดําเนินการที่พน้ จากตําแหน่ง เนื่องจากครบวาระ และเปนการพ้น
จากตําแหน่งสองวาระติดต่อกัน จํานวน 3 คน ได้แก่
ที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
1
นายวินยั หลําวรรณะ
รองประธานกรรมการ
2
นายสมพงษ์ หงษา
กรรมการและเหรัญญิก
3
นายสมโชค เลาหะจินดา
กรรมการ
2. ข้อ บัง คับ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู ส มุ ท รปราการ จํา กัด แก้ไ ขเพิ่ม เติ ม บับ ที่ 3
พ.ศ. 2555 ข้อ 68 คณะกรรมการดําเนิ นการ ให้สหกรณ์ มีคณะกรรมการดําเนิ นการ ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการหน่ งคน และกรรมการดําเนินการอีกสิ บสี่ คน ซ่ งที่ประชุ มใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกแต่ละหน่วยงาน
โดยให้ป ิบตั ิเปนไปตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2555
ให้ก รรมการดํา เนิ นการเลื อกตั้ง ในระหว่า งกันเองข้ นดํา รงตํา แหน่ ง รองประธาน
กรรมการคนหน่ งหรื อหลายคน เลขานุการคนหน่ ง และ/หรื อเหรัญญิกคนหน่ ง นอกนั้นเปนกรรมการ มีวาระการ
ดํารงตําแหน่ง 2 ปี ดํารงตําแหน่งได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน ทั้งนี้ หลักเกณ ์และวิธีการรับสมัครเลือกตั้งและ
การสรรหาเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด โดยได้รับความเหนชอบจากที่ประชุมใหญ่
3. ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะ
ได้รับการเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2555 ได้กาํ หนดแนวทางในการสรรหากรรมการแทนตําแหน่ง
ที่วา่ ง ดังนี้
“ข้อ 5 ก่อนวันประชุ มใหญ่ให้มีการสรรหากรรมการดําเนินการมีจาํ นวนไม่
เกิน 15 คน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 ประกอบด้วย กรรมการตามสัดส่ วนของจํานวน
สมาชิกในแต่ละหน่วยสมาชิก ที่กรรมการดําเนินการมีตาํ แหน่งว่าง ซ่ งจะประกาศให้ทราบเปนคราว ไป
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ข้อ 6 วิธีการสรรหาให้กระทําโดยการลงคะแนนโดยตรงและลับ”
4. สหกรณ์ ได้ประกาศรับสมัคร สู้ มัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการจํานวน
8 คน โดยกํา หนดให้มีก ารรับ สมัคร ูส้ มัค รรับ เลื อกตั้ง ระหว่า งวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2559 เพื่อให้สมาชิ ก
ลงคะแนนเลือกตั้งโดยวิธีลบั ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เลือกตั้งล่วงหน้า ระหว่างเวลา 08.00 น. ง
เวลา 12.00 น. และในวันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2559 เลือกตั้งทัว่ ไป ระหว่างเวลา 08.00 น. งเวลา 12.00 น.
ปราก ว่ามี สู้ มัครทั้งสิ้ น จํานวน 18 คน ดังนี้
รร า
่ มาชก ประกอบด้วย ข้าราชการครู หรื อบุคลากรทางการศกษาสังกัดมัธยม
และบํานาญมัธยม อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอพระประแดง อําเภอพระสมุทรเจดีย ์ และข้าราชการหรื อ
บุคลากรทางการศกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกษามัธยมศกษา เขต 6
ะ
รร ากรรมการ ไม่ ก
า
สู้ มัคร
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่ง
หมายเลข
1
ว่าที่ ร.ท. ขจรศักดิ์ เจริ ญฤทธิ์ วฒั นา
อู้ าํ นวยการโรงเรี ยนหาดอมราอัษรลักษณ์วทิ ยา
2
นายส ิต สวนพรหม
อู้ าํ นวยการโรงเรี ยนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ
รร า
่ มาชก ประกอบด้วย สมาชิ กที่เปนครู หรื อบุคลากรทางการศกษาสังกัดสํานักงาน
การศกษาเอกชน หรื อ ูท้ ี่ เคยเปนครู และลาออก หรื อเกษียณอายุการทํางานจากโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงาน
การศกษาเอกชน อํา เภอเมื องสมุ ทรปราการ อํา เภอพระประแดง อํา เภอพระสมุ ทรเจดี ย ์
ะ
รร า
กรรมการ ไม่ ก า
สู้ มัคร
หมายเหตุ
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่ง
หมายเลข
1
นายธีระ แทนศิริ
อู้ าํ นวยการโรงเรี ยนศิริวทิ ยา
2
นางสาวอริ ยะพัฒน์ รัตนคีรีวงษ์ อู้ าํ นวนการโรงเรี ยนอนุบาลเลิศอริ ยะพัฒน์ ขาดคุณสมบัติตาม
ระเบียบ สรรหา
กรรมการ พ.ศ.2555
ข้อ 9 5
3
นางสมัย แจ่มน้อย
ครู ประจําชั้นโรงเรี ยนศรี วทิ ยาปากนํ้า
รร า
่ มาชก ประกอบด้วย ข้าราชการครู หรื อบุคลากรทางการศกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่ วนท้อง ิ่ นและบํานาญองค์กรปกครองส่ วนท้อง ิ่ น อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอพระประแดง อําเภอ
พระสมุทรเจดีย ์
ะ
รร ากรรมการ ไม่ ก า
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หมายเลข
1
2
3

ชื่อ – นามสกุล
นางชูศรี พุทธเจริ ญ
นางอรรัตน์ โจนสุ พจน์
นายสิ รวิชญ์ สวัสดี

ตําแหน่ง
ข้าราชการบํานาญ เทศบาลนครสมุทรปราการ
รอง อู้ าํ นวยการ รักษการ อู้ าํ นวยการโรงเรี ยน
เทศบาล 3 คลองตาเคด
ครู วทิ ยฐานะ ชํานษยการ โรงเรี ยนเทศบาลป้ อมแ ลง
ไ ้า

รร า
่ มาชก ประกอบด้วย ข้าราชการครู หรื อบุ คลากรทางการศกษาสังกัดอาชี วะและ
บํา นาญอาชี วะ ข้า ราชการและบุ ค ลากรทางการศกษาสั ง กัดศู นย์ก ารศกษานอกโรงเรี ย นและบํา นาญศู น ย์
การศกษานอกโรงเรี ย น ข้า ราชการและบุ ค ลากรสั ง กัด วัฒ นธรรมจัง หวัด และบํา นาญวัฒ นธรรมจัง หวัด
ข้าราชการและบุคลากรสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลาการทาง
การศกษา และบํานาญสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศกษา
อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอพระประแดง อําเภอพระสมุทรเจดีย ์ และสมาชิ กอื่น ที่สังกัด ทั้ง 3 อําเภอนี้
และเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์
ะ
รร ากรรมการ ไม่ ก า
สู้ มัคร
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่ง
หมายเลข
1
นายสุ ชาติ ใจส าน
ครู ชาํ นาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
2
นายประโมทย์ เกตุบุญเลี้ยง
ครู วิทยาลัยเทคยิคสมุทรปราการ
รร า
่ มาชก ประกอบด้วย ข้าราชการครู หรื อบุคลากรทางการศกษาสังกัดประ มศกษา
อําเภอบางพลี ประ มอําเภอบางบ่อ ประ มอําเภอบางเสาธง บํา นาญประ มทั้ง 3 อํา เภอ แ ะช้า ราชการหรื อ
บุคลากรทางการศกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกษาประ มศกษาสมุทรปราการ เขต 2
ะ
รร า
กรรมการ ไม่ ก า
สู้ มัคร
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่ง
หมายเลข
1
นายสุ เทพ พูลบัณ ิตย์
ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศกษา
ประ มศกษาสมุทรปราการ เขต 2
2
นายประยูร สุ ขยืน
ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศกษา
ประ มศกษาสมุทรปราการ เขต 2
3
นายพรเทพ คุรุเมธากร
ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศกษา
ประ มศกษาสมุทรปราการ เขต 2
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สู้ มัคร
หมายเลข
4

นายไพ ูรย์ คงเทียน

5
6

นายชุมพร รังรงทอง
นายบุญเลิศ กลํ่าเหว่า

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง
อู้ าํ นวยการ โรงเรี ยนอนุบาลเคหะบางพลี 10 ปี
สปช.
อู้ าํ นวยการ โรงเรี ยนเตรี ยมปริ ญญานุสรณ์
อู้ าํ นวยการ โรงเรี ยนวัดบางโ ลงนอก

รร า
่ มาชก ประกอบด้วย ข้าราชการครู หรื อบุค ลากรทางการศกษาสังกัดมัธยมและ
บํานาญมัธยม อําเภอบางพลี ประ มอําเภอบางบ่อ ประ มอําเภอบางเสาธง
ะ
รร ากรรมการไม่ ก
า
สู้ มัคร
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่ง
หมายเลข
1
นายสมเจต พูลมา
อู้ าํ นวยการ โรงเรี ยนบางพลีราษ ร์บาํ รุ ง
2
นายเกียรติชยั เดชวรรณ์
ครู ชาํ นาญการพิเศษ โรงเรี ยนบดินเดชา
สิ งห์ สิ งหเสนี สมุทรปราการ
5. สหกรณ์ ได้ดาํ เนิ นการเลือกตั้งกรรมการดําเนิ นการแทนตําแหน่งที่วา่ ง จํานวน 7 คนเมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม 2558 ซ่ งปราก ลการเลือกตั้งตามประกาศสหกรณ์ เรื่ อง ลการสรรหากรรมการสหกรณ์
ประจําปี 2559 รายละเอียดเอกสารประกอบ
ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่ จะได้รับการ
เลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2555
“ข้อ 25 ให้ประธานกรรมการในที่ประชุมใหญ่ เสนอชื่อ ทู้ ี่ได้รับการสรรหาจากเขตสรรหา
เพื่อให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ ในการดําเนินการตามระเบียบนี้ หากมีปัญหา
เกิดข้ น ให้อยูใ่ นการวินิจ ยั ของคณะกรรมการดําเนินการ”
จงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ม ประชุ ม

เหนชอบเลือกตั้ง ทู้ ี่ได้รับการสรรหาจากเขตสรรหา
จํานวน 8 คน เปนกรรมการดําเนินการสหกรณ์
แทนตําแหน่งที่วา่ งในวาระปี 2560 - 2561
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ร
ะ า ะกรรมการ า การ กร ชุ
แนะนําคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ จํานวน 15 คน เพื่อให้ที่ประชุมนําเสนอ
ชื่อเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ์ ดังนี้

ที่

ชื่อ – สกุล

1

ตําแหน่ง

นายณรงค์ ธีระกุล

ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศกษาประ มศกษา
สมุทรปราการ เขต 1
นายธีรพล โพธิ์ เมือง
ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศกษาประ มศกษา
สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวชูศรี สัตยานนท์
อู้ าํ นวยการโรงเรี ยนสันต์เสริ มวิทย์
นายเสกสัณห์ กิจวรรณ
ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศกษามัธยมศกษา เขต 6
นายวรพจน์ สิ งหราช
อู้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดคลองสวน
นายอนันต์ ปานทองคํา
ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศกษาประ มศกษา
สมุทรปราการ เขต 1
นายจรู ญโรจน์ โสไกร
ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศกษาประ มศกษา
สมุทรปราการ เขต 1
ว่าที่ ร.ท.ขจรศักดิ์ เจริ ญฤทธิ์ วฒั นา อู้ าํ นวยการโรงเรี ยนหาดอมราลักษรลักษณ์วทิ ยา
นายสุ เทพ พูลบัณ ิตย์
ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศกษาประ มศกษา
สมุทรปราการ เขต 2
นายประยูร สุ ขยืน
ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศกษาประ มศกษา
สมุทรปราการ เขต 2
นายพรเทพ คุรุเมธากร
ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศกษาประ มศกษา
สมุทรปราการ เขต 2
นายสมเจต พูลมา
อู้ าํ นวยการโรงเรี ยนบางพลีราษ ร์บาํ รุ ง
ดร.ธีระ แทนศิริ
อู้ าํ นวยการโรงเรี ยนศิริวทิ ยา
ดร.สุ ชาติ ใจส าน
ครู ชาํ นาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นางชูศรี พุทธเจริ ญ
ข้าราชการบํานาญ เทศบาลนครสมุทรปราการ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
มา

ุ

ลําดับที่ 1 – 7 เปนกรรมการต่อเนื่องจากชุดที่ 55/2559
ลําดับที่ 8- 15 เปนบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้ง เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2559 เลือกตั้ง
ล่วงหน้า และวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 เลือกตั้งทัว่ ไป
ม ประชุ ม

เหนชอบเลือกตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 56/2560
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สําหรับการเลื อกตั้งตําแหน่ งประธานกรรมการ ให้สมาชิ กเสนอชื่ อ ูท้ ี่สมควรดํารง
ตําแหน่งต่อที่ประชุมใหญ่ และให้สมาชิกลงมติเลือกโดยวิธียกมือหรื อวิธีลบั
1 ตําแหน่ งประธานกรรมการ เลื อกตั้งแทนตําแหน่ งที่ว่าง เนื่ องจากหมดวาระการ
ดํารงตําแหน่ง
ประ า
ทุก ปี ที่ ่า นมานั้นเมื่อได้กรรมการทั้ง 15 ท่า นแล้ว จะต้องมี การเสนอชื่ อกรรมการ
1 ท่าน ข้ นเปนประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด สื บต่อไป แต่ได้มีเสนอแนะจากทาง
สหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการ ขอเรี ยนเชิญท่านเพี้ยน เกตุศรี
า
ก ุ ร
เมื่อปี ที่แล้วนั้น ได้เลือกประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด สหกรณ์ ได้เลื อกตั้งใหม่ ในข้อบังคับข้อ 70 กล่าวไว้ว่าตําแหน่ งประธาน
กรรมการ ให้ดาํ รงตําแหน่งวาระละ 2 ปี เพราะ ะนั้นตําแหน่งประธานนั้น เมื่อปี ที่แล้วนับเปนวาระที่ 1 ปี นี้ จะ
เปนวาระที่ 2 ซ่ งจะไม่มีการเลือก ตามข้อบังคับจะไม่มีการเลือกตั้ง แต่ า้ เลือกตั้งในส่ วนของรองประธาน คนที่
1 2 หรื อ 3 นั้น เปนการเลือกตั้งท่านจะเลื อกใครกได้แล้วแต่ในที่ประชุ มคณะกรรมการ และบอกกล่าวให้
สมาชิกได้รับทราบ เพราะทุกสหกรณ์ป ิบตั ิตามข้อบังคับทั้งหมด
ประ า
ขอขอบคุณท่านเพี้ยน เกตุศรี แสดงว่าสิ่ งที่สหกรณ์ป ิบตั ิกนั มาหลายปี แล้วนั้น ยังไม่
ูกต้อง ซ่ งขณะนี้ได้ท่านเพี้ยน เกตุศรี มาให้ความรู้ ท่านเปนฝ่ ายก หมายของสหกรณ์จงั หวัดด้วย จงขอน้อมรับ
ข้อเสนอแนะของท่านและจะได้ปรับปรุ งใช้เปนปี แรก ว่าต่อไปนี้ ประธานกรรมการเมื่อเลือกตั้งแล้วจากในที่
ประชุมแล้ว ให้อยู่ในวาระคราวละ 2 ปี ไม่ตอ้ งเสนอชื่อเลือกประธานใหม่ทุกปี อย่างที่ ่านมา ที่ประชุ มอนุมตั ิ
หรื อไม่
ม ประชุ ม

อนุมตั ิตามคําแนะนําที่สหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการนําเสนอ
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มุ รปราการ
เรี ยนท่ า นประธานกรรมการสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู ส มุ ท รปราการ จํา กัด ท่ า น
คณะกรรมการ ท่าน ตู้ รวจสอบกิจการ ท่านที่ปรกษา และสมาชิกทุกท่าน วันนี้ มตั้งใจมาร่ วมประชุมใหญ่
กับสมาชิกสหกรณ์ ซ่ งมีขอ้ สังเกตในการดําเนินงานของสหกรณ์ ดังนี้
1. ในส่ ว นของสํ า นัก งานสหกรณ์ จ ัง หวัด สมุ ท รปราการ นั้ น จะมี ใ นส่ ว นของ
ตู้ รวจการสหกรณ์ ซ่ งตัว มเองได้เข้าตรวจสอบ ทั้งประธาน จู้ ดั การ และเจ้าหน้าที่ คอยอํานวยความสะดวก
มาด้วยดี เพราะในก หมายได้ระบุในมาตรา 129-133 อํานาจของ ตู้ รวจการสหกรณ์ า้ สหกรณ์ไม่อาํ นวยความ
สะดวก หรื อไม่จดั หาเอกสารที่จะต้องใช้ในการตรวจ มีโทษปรับไม่เกิน 10 000 บาท
2. เรื่ อง ตู้ รวจสอบกิจการ ซ่ งในวันนี้ไม่มีการเลือกตั้ง ตู้ รวจสอบกิจการ เปนระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559 ใหม่ล่าสุ ด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่
13 ธันวาคม 2559 ทุกสหกรณ์จะต้อง ือใช้ให้เปนไปในแนวทางเดียวกันหมด บังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 14 ธันวาคม
2559 สหกรณ์ใดที่เลือกตั้งไปแล้วนั้นไม่เปนไร แต่ า้ เลือกตั้งหลังจากวันที่ 14 ธันวาคม 2559 จะมี ลกระทบ
แน่นอน ในเรื่ องของคุณสมบัติของ ตู้ รวจสอบกิจการ ดังนี้
1 เปนสมาชิ ก ของสหกรณ์ หรื อ บุ ค คลภายนอก หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ
เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ หากเปนสมาชิกของสหกรณ์ตอ้ งไม่ ิดนัดชําระหนี้ใน 1 ปี บัญชีที่ า่ นมา
2 ไม่เปน ูส้ อบบัญชี หรื อ ชู้ ่วย ูส้ อบบัญชี หรื อบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิ ติ
บุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์
3 ไม่เปนกรรมการของสหกรณ์
4 ไม่เปน จู ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรื อสหกรณ์อื่น
5 พ้นจากตําแหน่งคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2
ปี ทางบัญชีสหกรณ์
6 ต้อง ่านการอบรม ูต้ รวจสอบกิ จการขั้นพื้นฐาน จากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ หรื อหน่วยงานที่รับรองหลักสู ตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เท่านั้น
ประ า
ขอบคุ ณท่า นเพี้ย น เกตุ ศรี ที่ ได้ใ ห้ขอ้ มูลที่เกี่ ยวข้องกับ ูต้ รวจสอบกิ จการ ซ่ งเปน
ระเบียบว่าด้วย ตู ้ รวจสอบกิจการใหม่ซ่ งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 แต่เปนที่โชค
ดีเพราะว่า ตู้ รวสอบกิจการสหกรณ์ า่ นการอบรมเรี ยบร้อยแล้ว มีคุณสมบัติครบ ว้ น
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การ
เอกสารที่ ป ราก อยู่ใ นหน้า 203 เรื่ อ งรายชื่ อสวัส ดิ ก ารเกษี ย ณอายุ เนื่ อ งจากทาง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วมีรายชื่ อสมาชิ กซํ้ากันแต่จาํ นวนทุน ูกต้อง ข้อมูลในส่ วนนี้ ฝ่ายจัดการจะขอแก้ไขและ
นําข้ นเวบไซต์ให้อีกครั้งจํานวน 291 ทุน
ประ า
ออนไลน์

ูจ้ ดั การมี ข่า วจะประชาสั มพันธ์ ให้ก ับท่ านสมาชิ กได้รับ ทราบ เรื่ องระบบสมาชิ ก

การ
เนื่องจากสหกรณ์ มีการปรับปรุ งเทคโนโลยีในส่ วนของระบบโปรแกรมงานสหกรณ์
ตอนนี้ มีการเปิ ดให้ใช้งานระบบสมาชิ กออนไลน์แล้ว สมาชิ กสามาร ตรวจสอบข้อมูลของตนเอง ่านระบบ
ออนไลน์ บนเวบไซด์ของสหกรณ์ เปนเรื่ องที่สหกรณ์ กําลังปรับปรุ งพัฒนาอยู่ ในเบื้องต้นจะใช้ได้ในส่ วนที่
สมาชิกจะดูขอ้ มูลสมาชิก เงินปั น ลเ ลี่ยคืนของปี นี้ที่สหกรณ์ จ่ายให้สมาชิก มีรายการหักเงินต่าง จะมีอยูใ่ น
ระบบสมาชิ กออนไลน์ ซ่ งวิธีการเข้าใช้งาน ในหน้าแรกนั้นจะให้กรอกรหัสสมาชิ ก หลัก ปกติแล้วสหกรณ์
จะมีเลขสมาชิก 5 หลัก ให้เติมเลข 0 หน้าเลขสมาชิก 1 หลัก รหัส า่ นครั้งแรกจะใส่ เลขบัตรประจําตัวประชาชน
หลัก เมื่อเข้าสู่ ระบบแล้ว ระบบจะให้ท่านสมาชิ กเปลี่ยนรหัส า่ นซ่ งจะเปนรหัสของท่านเอง เมื่อเข้าสู่ ระบบ
โดยเลขสมาชิ กและรหัส ่านของสมาชิ กแล้ว จะเข้าสู่ หน้าข้อมูลของสมาชิ ก ซ่ งจะมี รายละเอียดของสมาชิ ก
ต่าง มีท้ งั ยอดเรี ยกเกบในแต่ละเดือน ข้อมูลในระบบสมาชิ กออนไลน์อาจจะยังไม่
เพราะกําลังปรับปรุ ง
อยู่ ซ่ งจะสามาร ใช้ได้ในบางส่ วน จะมีขอ้ มูลเงินฝาก ข้อมูลทุนเรื อนหุ น้ ข้อมูลการกูเ้ งิน การคํ้าประกัน
ประ า
ท่านสมาชิกได้รับข่าวใหม่ ซ่ งรายละเอียดนั้น า้ ท่านสมาชิ กยังไม่เข้าใจ สหกรณ์ จะ
ลงในสารสัมพันธ์อีกครั้ง
า ร ก ปา ม่

ะ
มาชก
ขอเรี ยนท่า นประธานและคณะกรรมการทุ กท่ าน จากการ ั งรายงานตั้ง แต่ ช่วงเช้า
สมาชิกทุกท่านภูมิใจในประธานกรรมการ และคณะกรรมการทุกท่าน
1. คณะกรรมการดําเนิ นการได้ให้สัญญาว่าจะให้เงินของขวัญปี ใหม่เปน 1 000 บาท
และคณะกรรมการได้ดาํ เนินตามคําเรี ยกร้องได้สาํ เรจ
2. เรื่ อ งค่ า เบี้ ย ประชุ ม สํ า หรั บ คนที่ ม าประชุ ม ให้ เ พิ่ ม นอกเหนื อ จากที่ ใ ห้ เ ปนค่ า
ของขวัญปี ใหม่กบั ทุกคน 300-500 บาท
3. เรื่ องวงเงิ นการกู้ ุ กเ ิ นที่เพิ่มข้ นนั้นเหนด้วยอย่างยิ่ง แต่อย่าลดงวดการ ่อนชําระ
หนี้ า้ ่อน นั ได้ก อ่ น นั ท่านประธานและคณะกรรมการทุกท่าน ล้วนอยู่ใต้เบื้องยุคลบาททํางานด้วยความ
โปร่ งใส่ และธรรมาภิบาล งได้มีกาํ ไร ง 200 ล้านบาทเศษ
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4. ต้องการให้เพิ่มวงเงินการกู้ ุ กเ ิ น จาก 150 000 บาท เปน 200 000 บาท
ประ า

ขอชี้แจงเปนรายข้อนะครับ
1. เรื่ องของเบี้ยประชุ มที่อยากจะให้มีน้ นั เมื่อก่อนนั้นเปนค่าเบี้ยประชุ มแต่สหกรณ์
ยกเลิ ก เปลี่ ยนเปนค่าของขวัญปี ใหม่ และสาเหตุ ที่เปลี่ ยนนั้นเนื่ องจากว่าเบี้ ยประชุ มนั้นสมาชิ กที่ มาประชุ ม
เท่านั้น งจะได้ สมาชิ ก 6 000 คน ที่อยูท่ ี่บา้ นไม่มาประชุ มไม่ได้ และมีขอ้ เทจจริ งว่าเมื่อสมาชิ กมาประชุ มและ
เจ้าหน้าที่นงั่ ประจําจุดจ่ายเงิ นปราก ว่าในแต่ละส่ วนที่เบิกเงิ นมาแล้วนั้นสมาชิ กมาลงชื่ อครบหรื อไม่ เมื่อไม่
ครบเงินหายไปไหนใครรับ ดิ ชอบ และใครเซนชื่ อแทน ปั ญหาต่าง มีมากมาย จงได้ยกเลิกค่าเบี้ยประชุ ม และ
เปลี่ยนเปนค่าของขวัญปี ใหม่ ซ่ งจะต้องดูวา่ า้ สหกรณ์ มี ลกําไรที่เพิ่มมากข้ นอาจจะปรับให้เพิ่มกเปนได้
2. เรื่ องเงิ นกู้ ุ กเ ิ นนั้นที่ จะให้เพิ่มวงเงิ น ้าสหกรณ์ เพิ่มวงเงิ นกู้แต่สมาชิ กไม่ มี
กํา ลัง ส่ ง จะทํา ให้ส หกรณ์ เกิ ด หนี้ สู ญ ซ่ ง จะต้อ งดู องค์ป ระกอบหลายอย่า ง และการที่ ท่ า นสมาชิ ก เขี ย น
ข้อเสนอแนะว่าให้ลดดอกเบี้ยอีก 75 สตางค์ นั้น ปี ก่อนหน้านี้ที่ลดลง 25 สตางค์ กําไรหายไป 10 000 000.- บาท
า้ ลด 75 สตางค์ กําไรจะหายไป 30 000 000.- บาท และปั น ล เ ลี่ยคืนจะลดลงมากกว่านี้ ดอกเบี้ยเงินฝากและ
ดอกเบี้ยเงินกูไ้ ม่ใกล้เคียงกัน า้ สมาชิกกูเ้ งินไปหมด จะหาเงินส่ วนไหนมาให้สมาชิกกูไ้ ด้อีก
า
ก ุ ร
การกูเ้ งิน ุ กเ ิ นเปนการกูเ้ งิ นระยะสั้นให้ ่อนชําระที่ 12 งวด แต่สหกรณ์ ออมทรัพย์
ครู สมุทรปราการ จํากัด ยืดหยุ่นให้กบั สมาชิ ก ่อนชําระได้ที่ 24 งวด แล้วไม่ควรที่จะปล่ อยวงเงิ นกู้ที่สูง ซ่ ง
เปนไปตามระเบียบของนายทะเบียน า้ หากไม่ทาํ ตามกจะมีความ ิด และทําให้เกิดหนี้ สูญที่เพิ่มมากข้ น และ
เงินกูส้ ามัญ า้ วงเงินกูเ้ หลือตํ่ากว่า 40 จะไม่สามาร กูไ้ ด้

ประ า
ขอขอบคุ ณท่านเพี้ยน เกตุ ศรี ที่ เข้าร่ วมประชุ มใหญ่สามัญในวันนี้ และได้ช้ ี แจงให้
ข้อเทจจริ งในเรื่ องข้อก หมายต่าง ที่นายทะเบียนได้กาํ กับดูแลสหกรณ์ อยู่ และวงเงิ นเหลื อตํ่ากว่า 40 ไม่
สามาร กูไ้ ด้ ซ่ งสหกรณ์บางจังหวัดนั้นปล่อยเงินกู้ ุ กเ ิ น ง 400 000 บาท อ่ นชําระหนี้ 100 งวด
ในนามของคณะกรรมการดําเนิ นงานชุ ดที่ 55 ขอขอบคุ ณท่านสมาชิ กทุ กท่านที่ ให้
ความไว้วางใจให้เปนประธานคณะกรรมการ และเปนประธานร่ วมกับคณะกรรมการชุดที่ 56 ในชุ ดใหม่ า้ ท่าน
มี ข ้อ สงสั ย ท่ า นสมาชิ ก สามาร เข้า มาสอบ าม มได้ที่ ส หกรณ์ เพราะ มจะนั่ง อยู่ที่ ส หกรณ์ ทุ ก วัน
ขอขอบคุณมากและขอปิ ดการประชุม
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด จับรางวัลให้สมาชิกมาร่ วมประชุมใหญ่
1. รางวัล เงิน
5 000 บาท
5 รางวัล
2. รางวัล เงิน
2 000 บาท
20 รางวัล
3. รางวัล เงิน
1 000 บาท
130 รางวัล
4. รางวัล สารสัมพันธ์
1 000 บาท
20 รางวัล
5. ให้รางวัลสมาชิก อู้ าวุโส
25 ท่าน
เลขทะเบียน 825 งเลขทะเบียน 1150

กประชุ ม า
ลงชื่อ

ณรงค์ ธีระกุล
นายณรงค์ ธี ระกุล)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

นายวรพจน์ สิ งหราช ตู้ รวจรายงานการประชุม
นายวรพจน์ สิ งหราช
กรรมการเลขานุการ

นายพงศ์นรา พูนวัฒนะพิสุทธิ์
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ระเบียบวาระที่
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
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ระเบียบวาระที่
เรื่องรับทราบผลการดําเนินงาน ประจําป 2560
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2. ข้อมูลจำนวนสมำชิก ปี 2560 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
ข้อมูลจำนวนสมำชิก
จำนวนสมำชิก ณ วันต้นปี
- สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสมทบ
สมำชิกเข้ำใหญ่ระหว่ำงปี
- สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสมทบ
สมำชิกลำออกและโอนไประหว่ำงปี
- สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสมทบ
สมำชิกเสียชีวิตระหว่ำงปี
- สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสมทบ
จำนวนสมำชิก ณ วันสิ้นปี
- สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสมทบ
สมำชิก (สำมัญ) เป็นหนี้
สมำชิก (สำมัญ) ไม่เป็นหนี้

ปี 2560 (คน)

ปี 2559 (คน)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

8,639
180

8,216
138

423
42

484
48

715
46

- 231
2

313
4

256
4

57
-

17
-

36
-

- 19
-

8,793
224
5,889
2,904

8,639
180
5,781
2,863

154
44
108
41
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6. การกูยืมเงินจากแหลงเงินกูภายนอก
ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2559 อนุมัติกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน ประจําป 2560
ไวจํานวน 2,800 ลานบาท เพื่อเสริมสภาพคลองในการบริหารงานสหกรณ รายละเอียด ดังนี้

ลําดับ

ชื่อสถาบัน

สินเชื่อ
ประเภท

วงเงินอนุมัติ

อัตรา
ดอกเบี้ย
ปจจุบนั

เงินตนคงเหลือ

งวด
คงเหลือ

1

ธนาคารกรุงไทย

P/N 90 วัน

800,000,000.00

3.70%

530,000,000.00

90 วัน

2

ธนาคารออมสิน

P/N 90 วัน

250,000,000.00

3.80%

-

90 วัน

3

ธนาคารแลนดแอนดเฮาส

P/N 90 วัน

270,000,000.00

3.69%

270,000,000.00

90 วัน

4

ธนาคารธนชาต (เงินฝากค้าํ ประกัน)

P/N 90 วัน

50,000,000.00

1.90%

50,000,000.00

90 วัน

5

ธนาคารธนชาต (คณะกรรมการค้ําประกัน) P/N 90 วัน

100,000,000.00

4.20%

-

รวม

1,470,000,000.00
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7. การให้สวัสดิการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ
สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
สวัสดิการสมาชิกที่เกษียณอายุ
สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม
สวัสดิการค่าปลงศพ
สวัสดิการทุนสมาชิกที่โสด และไม่มีบุตร
สวัสดิการสมาชิกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
สวัสดิการรักษาพยาบาล
สวัสดิการคลอดบุตรและรับขวัญทายาทใหม่
สวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

จานวน
1,375 ทุน
222 ราย
30 ราย
30 ราย
9 ราย
9 ราย
211 ราย
65 ราย
1 ราย

จานวนเงิน (บาท)
1,351,500.00
3,047,000.00
7,250,000.00
390,000.00
18,000.00
54,000.00
211,000.00
65,000.00
50,000.00
รวมทัง้ สิน้ 12,436,500.00

8. การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสังคม
ที่
รายการ
หน่วยงานทีร่ บั สนับสนุน
1 มุทิตาจิตเกษียณ วันครู กีฬาและสนับสนุนหน่วยงาน สพป.สป.เขต 1
2 มุทิตาจิตเกษียณ วันครู กีฬาและสนับสนุนหน่วยงาน สพป.สป.เขต 2
3 มุทิตาจิตเกษียณ วันครู กีฬาและสนับสนุนหน่วยงาน สพม.6
4 มุทิตาจิตเกษียณ วันครู กีฬาและสนับสนุนหน่วยงาน ศึกษาธิการจังหวัด
5 มุทิตาจิตเกษียณ วันครู
เทศบาล
6 มุทิตาจิตเกษียณ วันครู
เอกชน
7 มุทิตาจิตเกษียณ วันครู
อาชีวะ
8 สนับสนุนกีฬากอล์ฟการกุศล
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
9 สนับสนุนจัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
10 เงินสนับสนุนประชุมใหญ่
11 เงินสนับสนุนประชุมใหญ่

ชมรมผู้จัดการสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย
ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ภาค
กลาง ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันตก
รวมทัง้ สิน้

รายงานกิจการประจําป

จานวนเงิน(บาท)
132,000.00
130,000.00
120,000.00
100,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
10,000.00
5,000.00
2,000.00
1,000.00
560,000.00
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9. งานพัฒนาบุคลากร
โครงการสั ม มนากรรมการและเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง เป็ น โครงการที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ
คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ อนุกรรมการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ จานวนทั้งสิ้น 60 คน
โดยมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากแวดวงสหกรณ์ มาเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ ได้แก่ ท่านอาจารย์ พิศาล
อุตสาหพงษ์ อาจารย์วิชาวาทนิเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพในการ
บริการ” ณ
เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ –
เมษายน
ใช้
งบประมาณทั้งสิ้น 1 ,410.63 บาท
โครงการอบรมสัมมนาสาหรับสมาชิกใหม่ ประจาปี 2560 เป็นโครงการจัดทาขึ้นเพื่อให้สมาชิกใหม่
ได้รับความรู้ ความเข้าใจหลักการสหกรณ์ บทบาท/หน้าที่ของตนเอง ได้ทราบถึงการบริการต่างๆ ของสหกรณ์
และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ ส มาชิ ก พึ ง ได้ รั บ รวมถึ ง สามารถบริ ห ารจั ด การทางการเงิ น ของตนเองได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยมีสมาชิกใหม่เข้าร่วมสัมมนา จานวนทั้งสิ้น 199 คน จัดอบรมสัมมนา ณ หอประชุมโรงเรียน
ราชประชาสมาสั ย ฝ่ายมัธ ยมรั ชดาภิเษก ในพระบรมราชูป ถัมภ์ จั งหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ ที่ 29
กรกฎาคม 2560 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 262,890 บาท
โครงการสัมมนาสมาชิกที่จะเกษียณอายุ ประจาปี 2560 เป็นโครงการที่จัดทาขึ้นเพื่อให้สมาชิกผู้ที่จะ
เกษียณอายุ ร าชการ ประจาปี 2560 (30 กันยายน 2560) ได้รั บทราบข้อมูล เกี่ย วกับ สิทธิประโยชน์ของ
ข้าราชการเมื่อเกษียณอายุราชการ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่สหกรณ์มีสวัสดิการให้ รวมถึงมีการเชิญวิทยากร
จากภายนอกมาบรรยายให้ความรู้ ภายใต้หัวข้อ “เตรียมสุขภาพตัว สุขภาพใจ เข้าสู่วัยเกษียณ มองไปข้างหน้า
อย่างมีความหวัง มองไปข้างหลัง อย่างภาคภูมิใจ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากสหกรณ์ ” เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมก้าวเข้าสู่วัยเกษียณ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ไกร มาศพิมล นักโภชนะวิทยามาเป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้ดังกล่าว โดยมีสมาชิกผู้ที่จะเกษีย ณเข้าร่วมสัมมนา จานวนทั้งสิ้น 236 คน จัดสัมมนา ณ
เขาใหญ่คีรีธารทิพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2560 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น
599,165 บาท
โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่สมาชิกสหกรณ์ ประจ าปี 2560 เป็ นโครงการที่จั ดทาขึ้นเพื่อให้
สมาชิกได้รับความรู้และประสบการณ์ สามารถนาไปประกอบอาชีพเสริมและสามารถสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการดาเนินงานที่สนองการพัฒนากิจการของสหกรณ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ผู้สอนจากวิทยาลัย
สารพัดช่างสมุทรปราการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ดังกล่าว โดยมีสมาชิกผู้เข้าร่วมสัมมนา จานวนทั้งสิ้น 86
คน จั ดอบรม ณ ส านั กงานสหกรณ์ออมทรั พย์ ครู ส มุทรปราการ จ ากัด ในวัน ที่ 9 กัน ยายน 2560 ใช้
งบประมาณทั้งสิ้น 61,324 บาท
โครงการสัมมนาสัญจรสมาชิก ประจาปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นจานวน 4 รุ่น ได้แก่
รุ่นที่ 1 สมาชิกกลุ่ม (บานาญเขต 2 / มัธยมเขต 2 / อาชีวะ / เอกชนเขต 1 / อบต.) จานวน
200 คน จั ดสั มมนา ณ เขาใหญ่คีรี ธ ารทิพย์ รี ส อร์ท จั งหวัดนครราชสี มา ระหว่างวัน ที่ 30 กัน ยายน - 1
ตุลาคม 2560
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รุ่นที่ 2 สมาชิกกลุ่ม (บานาญเขต 1 / เอกชนเขต 2 / นาส่งเงินเอง) มีสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา
ทั้งสิ้น 228 คน จัดสัมมนา ณ เขาใหญ่คีรีธารทิพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม
2560
รุ่นที่ 3 สมาชิกกลุ่ม ประถมเขต 2 / มัธยมเขต 1 มีสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 234 คน
จัดสัมมนา ณ เขาใหญ่คีรีธารทิพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 16 – 1 ตุลาคม 2560
รุ่ น ที่ 4 สมาชิ ก กลุ่ ม ประถมเขต 1 / เทศบาลมี ส มาชิ ก เข้ า ร่ ว มสั ม มนาทั้ ง สิ้ น 24 คน
จัดสัมมนา ณ เขาใหญ่คีรีธารทิพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2560
รวมสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาสัญจร 4 รุ่น จานวน 909 คน
โครงการดังกล่ าว จัดขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการให้ แก่ส มาชิก และเพื่อสร้ างสั มพัน ธภาพอันดี
ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิก รวมทั้งเพื่อให้สหกรณ์ได้รับทราบปญหา และข้อเสนอแนะ
ต่างๆ จากสมาชิกผู้เป็นเจ้าของโดยตรง อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของ
สหกรณ์ ให้แก่สมาชิกได้รับทราบ ทั้งนี้ได้ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 2,249,628.46 บาท
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การ

ล คา ร กัน ก ง ุน คา
ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 54 ได้มีการจัดทาระเบียบ ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน
เงินกู้ พ.ศ.2558 เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นผู้ค้าประกันหนี้เงินกู้ ในกรณีที่ผู้กู้พ้นสภาพ
จากงานประจาหรือพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ และรวมถึงในกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิต โดยผู้กู้ไม่สามารถ
ชาระหนี้เงินกู้ได้ครบถ้วน และต้องเรียกชาระหนี้จากผู้ค้าประกัน
โดยกองทุนผู้ค้าประกัน จะมีเงินรายได้ (ที่มาของเงินกองทุน) อยู่ 4 ประเภท ได้แก่
1) เงินสมทบอุดหนุนจากสหกรณ์
2) เงินค่าธรรมเนียมในการขอกู้เงินแต่ละครั้ง ตามประเภทเงินกู้ และตามอัตราที่สหกรณ์ กาหนดใน
ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้ (เงินกู้ฉุกเฉิน หรือเงินกู้สามัญ หรือกู้พิเศษเพื่อการรวมหนี้ ที่เข้าหลักเกณฑ์ต้องเปิดบัญชีเงิน

ฝากหลักประกัน ผู้กู้จะต้องชาระค่าธรรมเนียมการขอกู้เงินในอัตราร้อยละ 0.01 ของยอดเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติทุกครั้งที่กู้)

3) เงินที่ได้รับจากการติดตามทวงหนี้จากสมาชิก
4) เงินที่เกิดจากดอกผลของกองทุน

สหกรณ์ ได้เริ่มเกบเงินเข้ากองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นมา โดยมีรายได้หลักจาก
เงินได้ตาม 2) และดอกเบี้ยเงินฝากหลักประกันเงินกู้ ุกเ ิน /เงินกู้สามัญ /เงินกู้รวมหนี้ จานวน 3 โดย ณ
วันที่ 30 พ ศจิกายน 2560 กองทุน มีเงินช่วยเหลือรวม 2,156,661.05 บาท
ในระหว่างปี 2559 - 2560 มีผู้ค้าประกันซึ่งรับภาระชาระหนี้แทนผู้กู้ ที่ถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิก
ร้องขอความช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน จานวน 8 ราย ได้แก่
ผู้กู้

ผู้ค้าประกันรับภาระ
มูลหนี้คงค้าง
รายการชาระของผู้ค้า กองทุน ช่วยเหลือไม่
จ่ายชาระหนี้
ณ 30 พ.ย.60
เกิน 50 ของหนี้คงค้าง
นายยุทธนา
1) นายดิษ พล
30,6 5.00
3,000.00
3,000.00
จักรก ษณ์พิพัฒน์
(6 เดือน)
สามงามจันทร์
เลขทะเบียน 12 48 เลขทะเบียน 12406
หนี้คงเหลือโอนให้ผู้ค้า 2) น.ส.ศศิธร
26,006.00
6,000.00
5,500.00
0,229.3 บาท
พ กษเกิด
(12 เดือน)
เลขทะเบียน 12 49
ผู้ค้า ขอผ่อนชาระคนละ 500 บาท /เดือน (ต้น ดอกเบีย้ ) รวมเป็น 1,000 บาท /เดือน
นางสาวเอมอร
1) น.ส.น มล
0.00
28,131.8
28,131.8
อรุณโน
พูนวัฒนะพิสุทธิ
(ชาระหนี้ทั้งหมด)
เลขทะเบียน 15252 เลขทะเบียน 13454
หนี้คงเหลือโอนให้ผู้ค้า 2) น.ส.วรรณ์วิภา
0.00
28,019.8
28,019.8
106,1 .48 บาท
ใจธะนะ
(ชาระหนี้ทั้งหมด)
เลขทะเบียน 15248
ผู้ค้า ขอผ่อนชาระคนละ 00 บาท /เดือน (ต้น ดอกเบีย้ ) รวมเป็น 1,400 บาท /เดือน
ภายหลังผู้ค้ามีความประสงค์จะขอปดหนี้ทั้งหมดร่วมกับกองทุนผู้คาประกั
้
น
ผู้กู้
ผู้ค้าประกันรับภาระ
มูลหนี้คงค้าง
รายการชาระของผู้ค้า กองทุน ช่วยเหลือไม่
จ่ายชาระหนี้
ณ 30 พ.ย.60
เกิน 50 ของหนี้คงค้าง
นายธรรมรัตน์
1) น.ส.ขนิษ า
0.00
20,533.50
20,533.50
บุญเรืองศักดิ
เจียรณัย
(ชาระส่วนของ
เลขทะเบียน 135 4 เลขทะเบียน 135 5
ตนเองหมด)
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หนี้คงเหลือโอนให้ผู้ค้า 2) นางสุรีพร
26,595.00
8,000.00
79,344.77 บาท
สุขม่วง
(8 เดือน)
เลขทะเบียน 13892
ผู้ค้า ขอผ่อนชาระคนละ 1,000 บาท /เดือน (ต้น ดอกเบีย้ ) รวมเป็น 2,000 บาท /เดือน
ภายหลัง น.ส.ขนิษ า ประสงค์จะปดหนี้ในส่วนของตนเองร่วมกับกองทุนผู้ค้าประกัน
นางธวัลรัตน์
1) น.ส.มล ดี
19,432.00
10,000.00
เพชร์ทอง
ถิ่นก้อง
(10 เดือน)
เลขทะเบียน 12155 เลขทะเบียน 14221
หนี้คงเหลือโอนให้ผู้ค้า 2) น.ส.วรรนิสา
19,432.00
10,000.00
5,432.84 บาท
ปรุงรัมย์
(10 เดือน)
เลขทะเบียน 1464
ผู้ค้า ขอผ่อนชาระคนละ 1,000 บาท /เดือน (ต้น ดอกเบีย้ ) รวมเป็น 2,000 บาท /เดือน
ร
122,140.00
113,685.24

7,000.00

10,000.00
10,000.00

112,185.24

ัคร บรการพร พ พ
า ก คา รร น น งน าบั
กร น ั รา กลง
คณะกรรมการดาเนิ นการ ชุดที่ 56 ในการประชุมครั้ งที่ 22 เมื่อวัน ที่ 24 ตุล าคม 2560 ได้มีมติ
เหนชอบให้สหกรณ์ สมัครใช้บริการพร้อมเพย์ กับธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 219-106932-0 สาขาปากน้า เพื่อไว้สาหรับการรับโอนเงินชาระหนี้ เงินฝาก เงินค่าหุ้นต่างๆ จากสมาชิก เข้าบัญชี
สหกรณ์โดยตรง ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกประหยัดค่าใช้จ่ายในการโอนเงินได้มากขึ้น
คา รร น า รับการ น งน าก า ก าบั
มูลค่าการโอน /รายการ
ไม่เกิน 5,000 บาท
,000 – 30,000 บาท
,000 – 100,000 บาท
,000 – วงเงินสูงสุดที่แต่ละธนาคารกาหนด

ไม่จากัดจานวนครั้งในการ อน

าก า ก งการ บรการ งั กลา พ งกร ก ล
งนพร พ ก
คา รร น
กลง า ั รา าง น

นาคารกรุง
ง กร
ค่าธรรมเนียม /รายการ
รี
ไม่เกิน 2 บาท
ไม่เกิน 5 บาท
ไม่เกิน 10 บาท
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ลง นร บบการ น

. การ รับ รุงร บ บ าง ง กร
ในรอบปีบัญชี 2560 สหกรณ์ ได้มีการปรับปรุงระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของสหกรณ์
ในประเดน ดังนี้
รับ รุงร บ บการ งนก ร
า ั
1.1 ปรับปรุงหลักเกณ ์การกู้เงิน จากเดิมกาหนดให้สมาชิกผู้ขอกู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้า
ประกั น ต้ อ งเป็ น สมาชิ ก สมาคม าปนกิ จ สงเคราะห์ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ส มุ ท รปราการ จ ากั ด ซึ่ ง
คณะกรรมการได้รั บ ข้อร้ องเรี ย น และข้อเสนอแนะจากสมาชิกหลายราย จึ งได้พิจ ารณาปรั บ ปรุ งเงื่อนไข
ดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ขอกู้เงินแต่ละราย เพื่อความมั่นคงทางด้านสวัสดิการแก่ตัวผู้กู้
และผู้ค้าประกัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
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(ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้ ก่สมาชิกสามัญ ละดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.

ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 60)

1.2 ปรับปรุงหลักเกณ ์การค้าประกันเงินกู้ สาหรับผู้กู้กลุ่มข้าราชการ (มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป) สาหรับประเดนเรื่องการหาผู้ค้าประกันที่ต้องมี านเงินเดือน 20,000 บาท
และ 25,000 บาทขึ้นไป
ปรับปรุง ใหม่
กรณีที่ผู้ค้าประกันมีเงินเดือนไม่ถึง 20,000 บาท สามารถหาผู้ค้าประกันไม่น้อยกว่า
2 คน ซึ่ ง มี เ งิ น เดื อนรวมกัน ไม่น้ อ ยกว่ า 20,000 บาท เที ย บเท่า ผู้ ค้าประกัน ที่ มี
เงินเดือน 20,000 บาท จานวน 1 คน
กรณีที่ผู้ค้าประกันมีเงินเดือนไม่ถึง 25,000 บาท สามารถหาผู้ค้าประกันไม่น้อยกว่า
2 คน ซึ่ ง มี เ งิ น เดื อนรวมกัน ไม่น้ อ ยกว่ า 25,000 บาท เที ย บเท่า ผู้ ค้าประกัน ที่ มี
เงินเดือน 25,000 บาท จานวน 1 คน

(ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้ ก่สมาชิกสามัญ ละดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.

ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 60)

รับ รุงร บ บ ก กับการ
ั การ า ก
จากเดิ มการยื่ น เอกสารขอรั บเงินสวั สดิ การต่ างๆ ของสมาชิ กสหกรณ์ จะต้ องด าเนิ นการ
ภายใน 90 วั น นับจากวันที่สมาชิกมีสิทธิขอรับสวั สดิการ แต่ เนื่องจากพบว่ ามีสมาชิก หลายรายยื่ นขอรั บ
สวัสดิการไม่ทันตามกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ในระเบียบ คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 56 ในการประชุมครั้ง
ที่ 3 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 จึงมีมติเหนชอบให้ปรับปรุงระยะเวลาในการยื่นขอรับสวัสดิการต่างๆ จาก
90 วัน เป็น 1 ปี เพื่อให้สมาชิกมีระยะเวลาเพิ่มมากขึ้นในการดาเนินการ
ปรับปรุงสวัสดิการคลอดบุตร โดยเปลี่ยนเป็นสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ เพื่อให้สมาชิกทั้ง
ผู้หญิง และผู้ชาย ได้สิทธิในการเบิกสวัสดิการเท่าเทียมกัน (มติที่ประชุมครั้งที่ 22/2560 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม
2560 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ ศจิกายน 2560 เป็นต้นไป)
ปรับปรุงสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม โดยเพิ่มเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีอายุการเป็นสมาชิกเกิน
25 ปีขึ้นไป เมื่อเสียชีวิตจะได้รับเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้นปีละ 5,000 บาท ไม่มีเพดานขั้นสูง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1
ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
ตัวอย่าง
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กา น ร บ บ นการ รับ รุง ครง ราง น ง า ก
จากสภาวะปจจุบันพบว่ามีสมาชิกที่มีหนี้สินหนักเกินขีดความสามารถของตนเอง จึงทาให้เกิดปญหา
สะสม หนี้ พ อกพู น มากขึ้ น และส่ ง ผลกระทบท าให้ เ กิ ด ปญหาหนี้ เ สี ย ต่ อ สหกรณ์ ดั ง นั้ น คณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 56 ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 จึงมีมติกาหนดระเบียบว่าด้วยการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ พ.ศ.2560 ขึ้นถือใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อใช้เป็นช่องทางบรรเทา
ปญหาหนี้สินของสมาชิก และสหกรณ์
กร

. กา น ร บ บ า

การ

ุน ร

าง พ

คล งกับการ ั รรกา ร ุ

ง

เนื่องจากในการจัดสรรกาไรสุทธิของสหกรณ์ในแต่ละปี จะมีการจัดสรรกาไรสะสมไว้เป็น
เงินทุนประเภทต่างๆ แต่สหกรณ์ยังมิได้มีการกาหนดระเบียบขึ้นถือใช้ เพื่อให้รองรับการเงิ นทุนที่มีอยู่ ดังนั้น
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าตรวจประเมินจริยธรรมด้านการเงิน การบัญชีของ
ผู้บริหารสหกรณ์ จึงได้ให้ข้อแนะนาให้สหกรณ์จัดทาระเบียบเพื่อรองรับเรื่องดังกล่าว
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 56 ในการประชุมครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 จึงได้
กาหนดระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล พ.ศ.2560 และระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุน
สร้างและขยายสานักงาน พ.ศ.2560 ขึ้นถือใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
5. กา น ร บ บ า การ ั
ั าง ง กร
เพื่อให้เป็นไปตามคาแนะนาของนายทะเบียนสหกรณ์ ในเรื่องการกาหนดระเบียบว่าด้วยการ
จัดซื้อและการจัดจ้างของสหกรณ์ เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
คานึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสาคัญ และเกิดความเปดเผย โปร่งใส เปดโอกาสให้มีการแข่งขันกัน
อย่างเป็นธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีกับสหกรณ์ อีกทั้งมีกรอบการป ิบัติงานที่เป็นมาตร าน ประกอบ
กับสหกรณ์เองยังไม่มีการกาหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นถือใช้ แต่ใช้ ระเบียบสานักนายกรั มนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 โดยอนุโลม
ดังนั้นคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 56 ในการประชุมครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560
จึงได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2560 ขึ้นถือใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ ศจิกายน 2560
เป็นต้นไป
14. การ ั า ร กัน

ร กัน า

ร า
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สมาชิกซึ่งมีการกู้เงินกับสหกรณ์ ประเภทเงินกู้สามัญ หรือเงินกู้รวมหนี้ หรือเงินกู้พิเศษ หาก
ณ สิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ สมาชิกมี หนี้คงเหลือหลังจากการหักค่าหุ้น และบัญชีเงินฝากเล่มสีน้าเงินแล้ว
(เรียกว่า “ส่ วนเหลื่ อมหนี้) สมาชิกจะต้องจัดทาประกันตาย หรือทา าปนกิ จต่างๆ เพื่อเป็นหลักประกัน
คุ้มครองหนี้ กรณีผู้กู้เสียชีวิตให้แก่สหกรณ์
การจัดทาประกันตาย เป็นการซื้อประกันกับบริษัทประกันชีวิต โดยระบุให้สหกรณ์เป็นผู้รับ
ผลประโยชน์รายแรก และหากมีส่วนเหลือหลังจากชาระหนี้เสรจสิ้น ทางสหกรณ์กจะดาเนินการคืนให้แก่
ทายาทต่อไป และในทุกๆ ปี จะมีการออกประกาศให้บริษัทประกันซึ่งประสงค์จะรับทาประกันชีวิตของ
รายงานกิจการประจําป
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สมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมการเสนอราคาประจาปี ความคุ้มครองจะเป็นลักษณะปีต่อปี และเปดให้บริษัทเสนอ
ราคาประกันใหม่ทุกปี
ในปี 2560 คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 56 มิได้มีการออกประกาศให้บริษัทประกันเสนอ
ราคาประจาปี 2561 แต่กมีบริษัทหลายรายนาเสนอประกันให้คณะกรรมการพิจารณา ดังนี้
1. บริษัททิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
2. บริษัทเอ ดับบลิวดี ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
3. บริษัท เอม บี เค ไล ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
4. บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
เนื่องจากบริษัทเอ ดับบลิวดี ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับประกันภัย
สินเชื่อ ประจาปี 2560 ขึ้นอัตราค่าเบี้ยประกัน ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้พิจารณาข้อเสนอของบริษัทประกัน
อื่นๆ และที่ประชุมมีมติเหนชอบให้สหกรณ์ พิจารณาต่ออายุกรมธรรม์ สาหรับรอบปี 2561 กับ บริษัท เอม
บี เค ไล ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เนื่องจากมีข้อเสนอพิเศษที่จะทาให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับประโยชน์
เพิ่มขึ้น ซึ่งกล่าวโดยสรุปดังนี้
1) บริษัท คิดอัตราค่าเบี้ยประกันเท่ากับปี 2560 คือ 340 บาท /ทุน 1 แสน
) สมาชิกเข้าใหม่ (กู้ระหว่างปี) ไม่ต้องกรอกใบคาขอเอาประกัน ยกเว้นกรณีทาทุน
ประกันเกิน 2,000,000 บาท ต้องกรอกใบคาขอเอาประกัน และให้ความคุ้มครองผู้กู้ถึงอายุ 80 ปีบริบูรณ์
3) เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม กรณีสหกรณ์ ต่ออายุกรมธรรม์ โดยไม่ต้องมีการเปดซอง
ประมูล บริษัท จะให้
วงเงิน 2,000,000 บาท (การให้ความคุ้มครองทันทีเมื่อสมาชิกเสียชีวิตโดยไม่ต้อง
มีระยะเวลารอคอยโรค 1 ปี ทั้งนี้วงเงิน 2 ล้านบาท จะต้องรวมกับทุนเดิมที่มีอยู่ด้วย) เช่น สมาชิกมีทุนเดิม
1,800,000 บาทที่พ้นระยะเวลารอคอยโรค 1 ปีแล้ว ต่อมามีการกู้ใหม่ ทาทุนประกันเพิ่ม 500,000 บาท และ
เสียชีวิต เดิมทุนใหม่ 500,000 จะไม่ได้รับความคุ้มครองเพราะยังไม่พ้นระยะเวลารอคอยโรค 1 ปี แต่ตาม
ข้อเสนอพิเศษนี้ สมาชิกจะได้ความคุ้มครอง 200,000 รวมกับทุนเดิม 1,800,000 เท่ากับได้เงินประกันสูงสุดที่
2,000,000 บาท ( )
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 56 ในการประชุมครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ได้
พิจารณาแล้วเหนว่าเงื่อนไขพิเศษที่บริษัท เอม บี เค ไล ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) นาเสนอเพื่อขอต่ออายุ
กรมธรรม์ สาหรับรอบปี 2561 ในเรื่อง
นั้น จะเข้ามามีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของสหกรณ์ในการปล่อย
เงินกู้ให้กับสมาชิกใหม่และสมาชิกที่มีการกู้เพิ่ม (ปรับทุน) ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติเหนชอบให้ต่ออายุกรมธรรม์
ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ สาหรับรอบปี 2561 (ระยะเวลาคุ้มครอง ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม
2561) กับบริษัท เอม บี เค ไล ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

20

วิธีการคานวณเบี้ยประกัน
สมมติผู้กเู้ หลือหนี้ ณ 30 พ.ย.60 จานวน 1,000,000 บาท โดยมีหุ้น บัญชีเงินฝากเล่มสีน้าเงิน
,000 บาท
คานวณดังนี้ 1,000,000 – 200,000 เหลือส่วนเหลื่อมหนี้ 800,000 ที่ต้องทาประกัน
(ยอดกู้) - (หุ้น บัญชีเงินฝากสีน้าเงิน)

สรุปต้องทาประกัน (ทุน) 800,000 คูณกับอัตราเบี้ยประกัน (ปี 2561) 340 บาท /1 แสน 2, 20 บาท

รายงานกิจการประจําป
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หากผู้กู้มีการทา าปนกิจครูไทย และ าปนกิจ สส.ชสอ. สามารถนาเงินสงเคราะห์ที่คาดว่าจะได้รับ
กองละ 600,000 บาท (รับสุทธิหลังหักค่าดาเนินการประมาณ 0 000 บาท) มาหักออกจากส่วนเหลื่อมหนี้ที่ต้องทา
ประกันตายได้ เช่น
กู้ 3,000,000 บาท มีหุ้น เงินฝากเล่มน้าเงิน 20 600,000 และทา าปนกิจครูไทย
ได้รับประมาณ 5 0,000 บาท าปนกิจ สส.ชสอ. ได้รับประมาณ 5 0,000 บาท
(3,000,000 – 600,000 – 5 0,000 – 5 0,000) เหลือส่วนเหลื่อมต้องทาประกันตายอีก
1,260,000 บาท
ทุนประกัน 1,300,000 บาท คูณกับอัตราเบี้ยประกัน (ปี 2561) 340 บาท /1 แสน 4,420 บาท

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ร ุ
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องรับทราบรายงานของผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2560
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ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน ประจําป 2560
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ระเบียบวาระที่
เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2560
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ระเบียบวาระที่
เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจาย
ประจําป 2561
เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงาน /โครงการ และงบประมาณรายจาย ประจําป 2561
ขอบังคับสหกรณ พ.ศ.2553
ขอ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนิ นการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจ
หนาที่ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ ใหเปนไปตามก หมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ ละคําสั่งของสหกรณ
กับทั้งในทางอันจะทําใหเกิดความจําเริญ กสหกรณ ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
เสนอ นงาน ละงบประมาณรายจายประจําปใหที่ประชุมใหญอนุมัติ
ขอ
อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
ทั้งปวงที่เกิดข้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
อนุมัติ นงาน ละงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ
ขอเสนอการจัดทําโครงการ ประจําป 2561
คณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศ
ชื่อโครงการ
1. สหกรณใสใจ
สมาชิกใหม

วัต ุประสงค

วิธีดําเนินการ เปาหมาย

• สมาชิกใหม ไดรับความรู ความ • จัดประชุมสัมมนาสมาชิกใหม จํานวน
เขาใจเกี่ยวกับสหกรณ
คน
• สมาชิกใหมพงพอใจในการ
ใหบริการ ละเชื่อมั่นสหกรณ

มี ค

ระยะเวลา
– พค

งบประมาณ
บาท
งบประมาณ
ขอ

ประชาสัมพันธ
กาวไกล

• สมาชิกไดรับทราบขาวสารจาก
สหกรณเปนประจํา
• ไดรับทราบขอมูลคาหุน การ
หักเงินตาง าน sms
• สมาชิกพงพอใจในการไดรับ
ขอมูลขาวสารจากสหกรณ

• จัดทําสารสัมพันธ จํานวน ฉบับ
• ประชาสัมพันธ านสังคมเครือขาย
(Social Network ทาง Website
Facebook Line
• จัดสง SMS ขอมูลสงตรง งสมาชิก

ธค

– พย

บาท
งบประมาณ
ขอ 12

กอนเกษียณ
เปยมสุข

• สมาชิกกอนเกษียณอายุทุกคน
ไดรับความรูในเรื่องสุขภาพ
ละการวาง นการใชจายเงิน
• สมาชิกกอนเกษียณอายุ พง
พอใจในการใหบริการ ละ
เชื่อมั่นสหกรณ

• จัดประชุมสัมมนาสมาชิก กอน
เกษียณ จํานวน
คน

ธค

– พย

บาท
งบประมาณ
ขอ

กค

–กย

บาท
งบประมาณ
ขอ

อาชีพเสริมเพิ่ม • ใหความรู ละทักษะดาน
รายได กสมาชิก
วิชาชีพ กสมาชิก
• สรางโอกาสใหสมาชิกมี
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได กตนเอง
• สรางความเขม ขงดาน
เศรษ กิจใหสมาชิก

• จัดฝกอบรมวิชาชีพ จํานวน

รายงานกิจการประจําป
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ชื่อโครงการ
. สัญจรสมาชิก
สหกรณ

วัต ุประสงค

วิธีดําเนินการ เปาหมาย

• สมาชิกไดมีโอกาสรวมสัมมนา
ทัศนศกษา กับสหกรณ
• ไดรับความรูทางวิชาการจาก
สหกรณ

• จัดสัมมนาสมาชิก จํานวน % จาก
สมาชิกทั้งหมด
• บงโควตาออกตามหนวยงาน ละ
กลุมขาราชการบํานาญ

ระยะเวลา
กย –ตค

งบประมาณ
บาท
งบประมาณ
ขอ
2

คณะกรรมการฝายการเงินและสินเ ื่อ
ชื่อโครงการ
ควบคุม ละ
กระจายความ
เสี่ยงขององคกร

วัต ุประสงค

วิธีดําเนินการ เปาหมาย

• จัดใหมีระบบบริหารที่ดีเปนไป • ประเมินโอกาส ละ
อยางมีระบบ ละมีหลัก
ลกระทบของเหตุการณที่
องคประกอบของการบริหาร
อาจเกิดข้นตอวัต ุประสงค
ความเสี่ยงที่ดี ละครบ วน
ขณะที่เกิดเหตุการณใด
• จัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยง เหตุการณหน่ง
บบบูรณาการทั่วทั้งองคกร
อยางมีประสิทธิภาพตาม
มาตร าน ละบริหารความ
เสี่ยงตามหลักเกณ การ
ประเมิน ล
• บรรลุการดําเนินงานตาม น
กลยุทธิ ่งมีความสอดคลอง
กับวิสัยทัศน ละภารกิจของ
องคกร

ระยะเวลา
ธค – พย

กไขปญหา
ธค 0– พย
• การรวมหนี้สินใหอยูที่เดียว
• สรางเครื่องมือบังคับใหครู
หนี้สินของสมาชิก
ละหาเงินทุนใหยืมในอัตรา
จัดทํา นการเงิน ละงบ
ดอกเบี้ยต่ํา
การเงินของตนเอง
• หยุดพักชําระหนี้เงินตน
• สรางระบบพี่เลี้ยงโดยการ
เชนเดียวกับส าบันการเงินอื่น
ปรับเปลี่ยนบทบาทของ
• ตั้งคณะทํางานเพื่อ กไขปญหา เจาหนาที่ในหนวยงาน
การเงิน ละส าบันการเงินที่
หนี้สินอยางโปรงใส
ทําหนาที่ใหสินเชื่อครู
• สงเสริมการเพิ่มรายไดครู
3. สงเสริมการ
• เพื่อใหสมาชิกมีการออมอยาง • มีสมาชิกออมตอเนื่อง คิดเปน ม ค – ต ค
ออมจากสมาชิก
ตอเนื่อง
รอยละ ของการออม
• เพื่อใหสมาชิกมีนสิ ัยรักการ
• รวบรวมขอมูลจํานวน ูออม
ออมอยางสม่ําเสมอ
เพื่อประเมิน ล ละทําการ
ประชาสัมพันธ

รายงานกิจการประจําป

งบประมาณ
20 บาท
งบประมาณ
ขอ
ัวจาย

30 บาท
งบประมาณ
ขอ
ัวจาย

20 บาท
งบประมาณ
ขอ
ัวจาย

15
ชื่อโครงการ
สงเสริมการ
ออมจาก
สหกรณอื่น

ชวนนองออม
ทรัพย

วัต ุประสงค
วิธีดําเนินการ เปาหมาย
ระยะเวลา
ธค – พย
• เพื่อใหสหกรณอื่น ไดฝากเงิน • เปาหมายใหมีเงินฝากจาก
กับสหกรณ
สหกรณอื่น
ลานบาท
โดยรับฝากในอัตราดอกเบี้ย
• ลดการกูเงินจากส าบัน
ไมเกิน %
การเงินอื่นใหนอยลง
• ติดตามสภาวะอัตราดอกเบี้ย
• ลดภาระดอกเบี้ยจาย
ตลาด เพื่อปรับกลยุทธ ละ
ดอกเบี้ยเงินฝากระหวาง
สหกรณ
ธค – พย
• สงเสริมการออมจากโรงเรียน • จํานวนส านศกษาจาก
ละนักเรียน
หนวยงานของสมาชิกสหกรณ
ที่เขารวมโครงการโดยสมัคร
• โรงเรียน ละนักเรียนไดเรียนรู
ใจ จํานวน โรงเรียน
หลักการสหกรณ ฝก
ป ิบัติการออมทรัพย สามาร • ทํา MOU รวมกันระหวาง
นําไปบูรณาการใน
สหกรณ ละโรงเรียน
ชีวิตประจําวัน
• สงเสริมการดําเนินงาน
กิจกรรมสหกรณนกั เรียนให
ครบวงจร

งบประมาณ
20 บาท
งบประมาณ
ขอ
ัวจาย

บาท
งบประมาณ
ขอ
ัวจาย

คณะกรรมการฝายวิ าการและระเบยบ
ชื่อโครงการ
1. ระดมสมาชิก
ใหม

สาธารณ
ประโยชนเพื่อ
สังคม

วัต ุประสงค
วิธีดําเนินการ เปาหมาย
ระยะเวลา
• ระดมใหมีสมาชิกเพิ่มข้น
• ประชาสัมพันธใหสมาชิกเหน ธ ค – ต.ค
ความสําคัญ ละประโยชน
• สรางความมั่นคงให กสหกรณ
ของการเปนสมาชิกสหกรณ
• สํารวจความพงพอใจของสมาชิก
• เปาหมายมีสมาชิกสามัญ
เพิ่มข้นรอยละ ละมี
สมาชิกสมทบเพิ่มข้นรอยละ
ธค – พย
• ชวยเหลือ ละบรรเทาความ
• บุคคล ละหนวยงานทาง
เดือดรอนของบุคคล ชุมชน
สังคมไดรับการดู ลชวยเหลือ
ละหนวยงานทางสังคม
ละสนันสนุนมีคุณภาพชีวิต
คุณภาพการศกษา คุณภาพ
• สนับสนุนสงเสริมกิจกรรมที่
ทางสังคม ละคุณภาพดาน
เปนประโยชนของสวนรวม
สิ่ง วดลอมดีข้น
• สนับสนุนสงเสริมสมาชิกใน
ดานการศกษา การฝกอบรม • บุคคล ละสมาชิกไดรับการ
ดู ลชวยเหลือ ละสนันสนุน
จํานวน
คน
• ชุมชน ละหนวยงานไดรับ
การดู ลชวยเหลือ จํานวน
หนวยงาน

รายงานกิจการประจําป

งบประมาณ
บาท
งบประมาณ
ขอ
ัวจาย

บาท
ทุนสาธารณประโยชน

15
ชื่อโครงการ
สหกรณสีขาว
ดวยหลักธรรมา
ภิบาล

วัต ุประสงค

วิธีดําเนินการ เปาหมาย

• คณะกรรมการ ละเจาหนาที่ • คณะกรรมการ ละเจาหนาที่
สามาร ป ิบัติตน ละ
ของสหกรณ เขารับการอบรม
ป ิบัติงานตามหลักสหกรณ
เรื่องสหกรณสีขาวดวยหลัก
สีขาวดวยธรรมาภิบาลไดอยาง
ธรรมาภิบาล
ูกตอง ละมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา
ธ ค – ต.ค

งบประมาณ
บาท
งบประมาณ
ขอ

งบประมาณ
บาท
งบประมาณ
ขอ

คณะกรรมการฝายบริหารทั่ว ป
ชื่อโครงการ
1. อม มวัสดุ
ครุภัณ 

วัต ุประสงค
วิธีดําเนินการ เปาหมาย
• เพิ่มศักยภาพในการป ิบัติงาน • สํารวจครุภัณ ที่มีอยู
ของเจาหนาที่
• หากชํารุด จัดใหมีการ
อม มใหกลับมาใชงานได
• เพื่อปรับปรุงใหทันสมัย
ปกติ หรืออาจจัดหาครุภัณ 
• ลดงบประมาณ ละคาใชจาย
ที่ทันสมัยไวใชงาน
ในการจัด ื้อครุภัณ 
• เพื่อใหบริการ กสมาชิกที่
รวดเรว

ระยะเวลา
ธ ค – มี ค

พั นาอาคาร
ส านที่

• ใหอาคารสํานักงานสหกรณ
ละศูนยบริการ มีสภาพใช
งานไดดี มีความคงทน ละ
สงางาม
• เพือปองกันทรัพยสินของ
สหกรณ ใหมีความปลอดภัย

• อ ม มรอยรั่วภายใน
อาคารเพื่อใหกันน้ําฝนไหล
เขาภายในอาคาร
• อม มฝาเพดานชั้น ให
อยูในสภาพเรียบรอย
• ทาสีอาคารใหมทั้งหลัง ละ
ทาสีภายในบางจุด
• ติดตั้งประตูมวนอาคาร
สํานักงานศูนยบริการ

กพ

• สงบุคลากรเขารวมศกษาดู
งานทั้งภายใน ละภายนอก
• ลกเปลี่ยนทัศนคติ ความ
คิดเหนเกี่ยวกับการจัดการ
• บุคลกรของสหกรณเขารวม
โครงการ %

มค

• อาคารส านที่ไดรับการ อม
มใหกลับมามีประสิทธิ
เหมือนเดิม
• ปองกัน ูบุกรุกเขามาภายใน
อาคาร
ศกษาดูงาน

• เพื่อศกษา นวทางการบริหาร
จัดการ ละรูป บบการ
จัดการความรู เพื่อนํามาปรับ
ใชในการทํางานของสหกรณ
• ไดเหนระบบการจัดการของ
หนวยงานตาง
• ได ลกเปลี่ยนความคิดเหนใน
การจัดการ
• เกิดเครือขายความรวมมือใน
การจัดการ

รายงานกิจการประจําป

– พย

บาท
งบประมาณ
ขอ

– กย

บาท
งบประมาณ
ขอ

159
ชื่อโครงการ
วัต ุประสงค
เสริมสรางขวัญ • สรางขวัญ ละกําลังใจ ก
ละกําลังใจใน
บุคลากร
การป ิบัติงาน
• สรางความสัมพันธอันดี ่งกัน
ละกันระหวางบุคลากร
• เกิดความมั่นคงในสวัสดิการ
ละสรางความรัก ความ
หวงใยของหนวงานตอ
บุคลากร
•
• เจาหนาที่ไดรับการสรางขวัญ
กําลังใจ
• เจาหนาที่มีเจตคติที่ดีตอ
หนวยงานของตน
พั นา
ศักยภาพบุคลากร

วิธีดําเนินการ เปาหมาย
• ปรับปรุงสวัสดิการให ก
เจาหนาที่
• ปรับปรุงระบบการประเมินให
มีมาตร าน ยุติธรรม
• สนับสนุนใหมกี ารลาศกษาตอ
• ปรับปรุงเงินเดือนตามวุ ิ
การศกษา
• รอยละ ของเจาหนาที่มี
ขวัญ ละกําลังใจมากข้น

ระยะเวลา
ม ค – มี ค

• เพื่อสงเสริม สนับสนุน ละ
• คณะกรรมการ ูบริหาร ละ ม ค
พั นาคณะกรรมการ ูบริหาร
บุคลากร เขารวมการคัดเลือก
ละบุคลากรในหนวยงานให
เปน ูบริหาร ละบุคลากร
เปนบุคลากรวิชาชีพ
ดีเดน ทั้งภายใน ละภายนอก
หนวยงาน
• สงเสริม ละสนับสนุนการ
เรียนรูของบุคลากร
• สงอบรมสัมมนาเพื่อพั นา
ความรู
• สงเสริมการศกษาตอในระดับ
ที่สูงข้นในหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
การบริหารงานสหกรณ
• คณะกรรมการ ูบริหาร ละ
บุคลากร านการอบรม ละ
พั นาตนเองในวิชาชีพของ
ตน อยางนอย ชั่วโมง
อยางมีคุณภาพ

รายงานกิจการประจําป

–ต ค

งบประมาณ
บาท
งบประมาณ
ขอ
ัวจาย

บาท
ทุนสาธารณประโยชน

160
คณะกรรมการฝายอํานวยการ
ชื่อโครงการ
1. พั นาระบบ
สารสนเทศใหมี
ประสิทธิภาพ ได
มาตร านสากล

กลยุทธ พ ศ

วัต ุประสงค

วิธีดําเนินการ เปาหมาย

• เพื่อพั นาเทคโนโลยีในการ
บริหารงานสหกรณใหมี
ประสิทธิภาพ
• ปรับปรุงโปร กรมงานสหกรณ
ใหทันสมัย มีความปลอดภัย
ใหบริการไดอยางรวดเรว ละ
มีมาตร าน
• พั นาระบบงานสหกรณใน
การรองรับกาวสูก ารบริการ
บบ E-Service

• จัดหาบริษัท
ูพั นาโปร กรม
• รวบรวมขอมูลรายละเอียด
งาน
• ตรวจสอบ กไข ปรับปรุง
ระบบ
• ทดลองใชงานโปร กรม

ระยะเวลา
ธค –ตค

งบประมาณ
บาท
งบประมาณ
ขอ
ัวจาย

สําหรับ การจั ดทํ างบประมาณรายรับ รายจาย ประจํ าป 1 เพื่ อใหส อดคล องกับ น
–
สหกรณขอเสนอ ดังนี้
ประมาณการราย ดและคา จา ย ประจําป 2561

รายได .จากการบริหาร ดอกเบี้ยรับ คาธรรมเนียม รกเขา
รายไดจากการลงทุน ละรายไดอื่น
รวมราย ด

000
458,46

รายจายตามขอ ูกพัน ดอกเบี้ยจายเงินกู

10

.

คาใชจาย -

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ดอกเบี้ยจายเงินฝาก

งบประมาณรายจาย
หมวดเงินเดือน ละคาจางประจํา
หมวดคาตอบ ทน
หมวดคาวัสดุ เครื่องเขียน ละ บบพิมพ
หมวดคาสาธารณูปโภค
หมวดคาใชจายทั่วไป
งบทรัพยสิน (ไมถือเปนคาใชจาย)
หมวดครุภัณ  ที่ดิน ละสิ่งกอสราง
รวมคา จาย
ประมาณการกํา ร 3 พ.ย. 2561

บาท

230
232

246,26
212,1 2

.
.

บาท
บาท

จงเสนอที่ประชุมเพือ่ โปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

…………………………………………………………………………………………………………..………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………
รายงานกิจการประจําป

รายงานกิจการประจําป

2. งบประมาณรายจ่าย
3. งบทรัพย์สิน (ครุ ภณ
ั ฑ์)
รวมค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด
ค่ าใช้ จ่าย (ไม่ รวมงบทรัพย์ สิน) (2)
ประมาณการรายได้ สู งกว่ ารายจ่ าย (1) - (2)

1.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

รวมรายได้ ท้ งั หมด (1)
ค่ าใช้ จ่าย
1. รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้

4. รายได้อื่นๆ

3. ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า

2. ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร /เงินลงทุน

1.2 เงินกูฉ้ ุกเฉิ น

รายได้
1. ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้
1.1 เงินกูส้ ามัญ

รายละเอียด

125,033,510.37
56,559,417.39
934,617.70
214,787,962.41
213,853,344.71
215,732,742.78

53,202,000.00
6,800,000.00
236,002,000.00
229,202,000.00
209,458,000.00

157,293,927.32
32,260,416.95

176,000,000.00
41,000,000.00

135,000,000.00

429,586,087.49

1,075,938.54

67,100.00

1,516,895.82

0.00

426,926,153.13
0.00

438,660,000.00

1,200,000.00

60,000.00

1,000,000.00

8,400,000.00

436,400,000.00
428,000,000.00

(1) งบประมาณ
ปี บัญชี 2560

-21,214,037.59
-15,348,655.29
6,274,742.78

3,357,417.39

-9,966,489.63

-18,706,072.68
-8,739,583.05

-9,073,912.51

-124,061.46

7,100.00

516,895.82

-9,473,846.87

66,268,000.00
8,900,000.00
255,168,000.00
246,268,000.00
212,192,000.00

146,000,000.00

180,000,000.00
34,000,000.00

458,460,000.00

1,000,000.00

60,000.00

1,400,000.00

10,000,000.00

456,000,000.00
446,000,000.00

หน้ า 1
ประมาณการรายได้ ค่ าใช้ จ่าย และกาไรสุ ทธิ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู สมุทรปราการ จากัด
ปี บัญชี 2561 (1 ธันวาคม 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561)
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(3) สู ง / ต่า
(4) งบประมาณ
ธ.ค.59 - พ.ย. 60
กว่ างบประมาณ
ปี บัญชี 2561

อัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี

คาดว่าจะปล่อยกูใ้ ห้สมาชิกเดือนละ 23 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี

คาดว่าจะปล่อยกูใ้ ห้สมาชิกเดือนละ 250 ล้านบาท

เหตุผลและความจาเป็ น

20,966,489.63 ประมาณการดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากโดยเฉลี่ย 4.00% ต่อปี
โดยคาดว่าจะมีเงินฝากเพิ่มระหว่างปี 350 ล้านบาท
9,708,582.61
7,965,382.30

หนี้ ภายนอกปี 2561 โดยประมาณ 950 ล้านบาท

22,706,072.68
1,739,583.05 ประมาณการดอกเบี้ยจ่ายเงินกูภ้ ายนอก 3.75% ต่อปี
โดยคาดว่าจะมีการกูเ้ พิ่มระหว่างปี 100 ล้านบาท

-116,895.82 คาดว่าจะมีเงินรักษาสภาพคล่องลงทุนระยะสั้นต่อ
เดือนประมาณ 50 ล้านบาท ผลตอบแทน 1.00% ต่อปี /
ผลตอบแทนจากหุ ้น ชสอ. /ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0.5%
-7,100.00 คาดว่าจะมีสมาชิกสมัครใหม่ประมาณ 600 คน
ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าคนละ 100 บาท
-75,938.54 อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมการถอนเงินฝาก /เงินเฉลี่ยคืน ชสอ.
รายได้คา่ เช่าพื้นที่ต้งั ตู ้ ATM / เช่าพื้นที่ขายของ ฯลฯ
28,873,912.51

29,073,846.87

(5) +เพิม่ , - ลด
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 60
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200,000.00

360,000.00

400,000.00

2.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยป ิบตั ิงานสหกรณ์

2.3 ค่าสมมนาคุณหน่วยงาน

2.4 ค่าทางานล่วงเวลา

8,360,000.00

รวมหมวดเงินเดอนและค่ าจ้ างประจา
2. หมวดค่ าตอบแทน
1,000,000.00

480,000.00

1.2 ค่าจ้างบริ ษทั รักษาความปลอดภัย

2.1 ค่าเบี้ยประชุม

7,880,000.00

(1) งบประมาณ
ปี บัญชี 2560

1.1 เงินเดือน

1. หมวดเงินเดอนและค่ าจ้ างประจา

รายละเอียด

รายงานกิจการประจําป
438,930.26

685,560.00

72,000.00

941,800.00

7,531,490.00

469,840.00

7,061,650.00

38,930.26

325,560.00

-128,000.00

-58,200.00

-828,510.00

-10,160.00

-818,350.00

500,000.00

360,000.00

200,000.00

1,000,000.00

8,316,000.00

516,000.00

7,800,000.00

หน้ า 2
งบประมาณรายจ่ าย 2561
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(3) สู ง / ต่า
(4) งบประมาณ
ธ.ค.59 - พ.ย. 60
กว่างบประมาณ
ปี บัญชี 2561
เหตุผลและความจาเป็ น

-325,560.00 เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนหน่วยงานที่หกั เงินเดือนจาก
สมาชิกส่ งต่อสหกรณ์ โดยให้หวั ละ 40 บาท คานวณ
จากสมาชิก ณ วันสิ้ นปี บัญชี 2561 (หน่วยงาน 20 บาท
เจ้าหน้าที่ 20 บาท) ่ งคาดว่า 30 พ.ย. 2561 จะมีสมาชิก
ประมาณ 9,000 คน
61,069.74 เพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่มาป ิบตั ิงานเร่ งด่วนนอกเวลา
ทางาน และเพื่อบริ การสมาชิกให้มีประสิ ทธิ ภาพ
โดยจ่ายเปนรายชัว่ โมงตามก หมายแรงงาน

3. เพื่อจ่าย จนท.ตาแหน่งหัวหน้า ูนย์บริ การ 2,000 บาท/เดือน

58,200.00 เพื่อจ่ายเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการดาเนินการ,
คณะอนุกรรมการ, ผูต้ รวจสอบกิจการ, คณะทางาน
ตามคาสัง่ และผูเ้ ข้าร่ วม ประชุม ครั้งละ 900 บาท
ต่อคน (ประธานครั้งละ 1,000 บาท)
128,000.00 1. เพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่เขต ่ งช่วยป ิบตั ิงานสหกรณ์ในการ
หักเงินรายเดือนส่ งสหกรณ์ จานวน 3 เขต รวม 7 คนๆละ
1,000 บาท ต่อเดือน
2. เพื่อจ่ายให้บุคคลภายนอก ่ งช่วยป ิบตั ิงาน ตาม
คาสัง่ ของสหกรณ์

738,350.00 1. เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จานวน
23 อัตรา (จ้างชัว่ คราว 7 อัตรา / ประจา 16 อัตรา)
2. สารองรับเจ้าหน้าที่ เพิ่ม 1 อัตรา
15,320 บาท /เดือน รวม 183,840 บาท /ปี
46,160.00 เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างบริ ษทั รักษาความปลอดภัยสานักงานใหญ่
สหกรณ์ จานวน 2 คน เดือนละประมาณ 43,000 บาท

(5) +เพิม่ , - ลด
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 60
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รายงานกิจการประจําป
200,000.00

3.3 ค่าวัสดุสานักงาน

250,000.00
55,000.00

4.1 ค่าไปรษณีย ์

4.2 ค่าโทร พั ท์

900,000.00

200,000.00

3.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

รวมค่ าวัสดุ เคร่องเ ียน และแบบพิมพ์
4. หมวดค่ าสาธารณูป ค

500,000.00

3,300,000.00

3.1 ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์

รวมค่ าตอบแทน
3. หมวดค่ าวัสดุ เคร่องเ ียน และแบบพิมพ์

2.8 ค่าตรวจสอบบัญชี

2.7 ค่าตอบแทนที่ปรกษาสหกรณ์

2.6 ค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบกิจการ

2.5 ค่าตอบแทนอนุกรรมการ

รายละเอียด

38,136.07

239,622.00

493,939.56

151,255.36

87,699.70

254,984.50

3,448,290.26

-16,863.93

-10,378.00

-406,060.44

-48,744.64

-112,300.30

-245,015.50

148,290.26

55,000.00

300,000.00

900,000.00

200,000.00

200,000.00

500,000.00

3,590,000.00

60,378.00 เพื่อจ่ายเปนค่าแสตมป์ ค่าลงทะเบียนจดหมาย
เอกสารถงสมาชิก ค่าจัดส่งสารสัมพันธ์ ฯลฯ
16,863.93 เพื่อจ่ายเปนค่าโทร พั ท์ และโทรสาร

112,300.30 เพื่อจ่ายเปนค่าจัด ้ือวัสดุสาหรับคอมพิวเตอร์ เช่น
หมกพิมพ์ และวัสดุอื่นที่จาเปนสาหรับคอมพิวเตอร์
48,744.64 เพื่อจ่ายเปนค่าของใช้สานักงาน อุปกรณ์ทาความ
สะอาด น้ ายาล้างจาน เครื่ องสุขภัณฑ์ กระดาษชาระ
วัสดุเครื่ องเขียน และสิ่ งอื่นๆ ที่จาเปนในสานักงาน
406,060.44

กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษต่อเนื่ อง และอื่นๆ ที่จาเปน

เงินกู้ แบบพิมพ์เงินรับฝาก สมุดเงินฝาก ใบเสรจรับเงิน

245,015.50 เพื่อจ่ายเปนค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ เช่น คาขอกู้ สัญญา

หน้ า 3
งบประมาณรายจ่ าย 2561
(1) งบประมาณ
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(5) สู ง / ต่า
(6) งบประมาณ
(7) +เพิม่ , - ลด
เหตุผลและความจาเป็ น
ปี บัญชี 2560
ธ.ค.59 - พ.ย. 60
กว่างบประมาณ
ปี บัญชี 2561
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 60
560,000.00
530,000.00
-30,000.00
560,000.00
30,000.00 เพื่อจ่ายให้อนุกรรมการ ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง ในรอบ
ปี บัญชี 2561
360,000.00
360,000.00
0.00
360,000.00
0.00 เพื่อจ่ายให้ผตู้ รวจสอบกิจการ ตามที่ได้รับการเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ มาตรา 53 จานวน 5 คน
420,000.00
420,000.00
0.00
490,000.00
70,000.00 เพื่อจ่ายให้ที่ปรกษา ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง ในรอบปี
บัญชี 2561
0.00
0.00
0.00
120,000.00
120,000.00 เพื่อจ่ายให้แก่ผสู้ อบบัญชีรับอนุญาตที่นายทะเบียนสหกรณ์
แต่งตั้งเปนผูส้ อบบัญชีของสหกรณ์ ประจาปี 2561
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รายงานกิจการประจําป
500,000.00

200,000.00

5.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และที่พกั

5.2 ค่า ่อมแ มครุ ภณ
ั ฑ์ และทรัพย์สิน

1,130,000.00

250,000.00

4.5 ค่าอินเตอร์ เนต

รวมค่ าสาธารณูป ค
5. หมวดค่ าใช้ จ่ายทั่วไป

25,000.00

(1) งบประมาณ
ปี บัญชี 2560
550,000.00

4.4 ค่าประปา

4.3 ค่าไ ้ า

รายละเอียด

82,430.50

215,965.50

990,979.35

187,830.66

20,876.00

-117,569.50

-284,034.50

-139,020.65

-62,169.34

-4,124.00

200,000.00

500,000.00

1,230,000.00

250,000.00

25,000.00

117,569.50 เพื่อ ่อมแ มครุ ภณั ฑ์ อุปกรณ์และเครื่ องใช้ตา่ งๆ ของ
สานักงานที่ชารุ ด ไม่สามารถใช้งานได้ หรื อเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพของอุปกรณ์ให้ดีข้ น

ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ ของสหกรณ์

สัมมนา ดูงาน หรื อไปป ิบตั ิงานอื่นๆ โดยให้เบิกได้ตาม

284,034.50 เพื่อจ่ายเปนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ของ
กรรมการดาเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ ที่ปรกษา
สหกรณ์ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ที่ไป
ติดต่อเกี่ยวกับงานของสหกรณ์ ไปเข้าร่ วมประชุม

4,124.00 เพื่อจ่ายเปนค่าน้ าประปาใช้ภายในอาคารสานักงาน
ทุกแห่ง
62,169.34 1) ค่า Internet ความเรวสูง เชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง
สานักงานใหญ่ และ นู ย์บริ การ จานวน 1 Link ๆ ละ
2,500 บาท ปี ละ 32,100 บาท (รวม VAT %)
2) ค่า Internet ความเรวสูง ใช้ภายในสานักงานสหกรณ์ และ
นู ย์บริ การ จานวน 2 Link ๆ ละ 1,500 บาท เดือนละ 3,000
ปี ละ 38,520 บาท (รวม VAT 7%)
3) ค่า Internet ความเรวสูง สาหรับระบบงาน CCS Pro
สานักงานใหญ่ จานวน 1 Link ๆ ละ 3,500 บาท
ปี ละ 44,940 บาท (รวม VAT %)
4) ค่าสายสัญญาณ IP Network 1 Link เดือนละ 7,000 บาท
สาหรับงานระบบ ATM CO-OP
5) ค่า Internet สาหรับการใช้งานในอนาคต
239,020.65

หน้ า 4
งบประมาณรายจ่ าย 2561
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(5) สู ง / ต่า
(6) งบประมาณ
(7) +เพิม่ , - ลด
เหตุผลและความจาเป็ น
ธ.ค.59 - พ.ย. 60
กว่ างบประมาณ
ปี บัญชี 2561
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 60
504,514.62
-45,485.38
600,000.00
95,485.38 เพื่อจ่ายเปนค่าไ ้ าอาคารสานักงานสหกรณ์ทุกแห่ง
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5,100,000.00

4,400,000.00

5.5 ค่าใช้จ่ายอบรมสัมมนาสมาชิ ก และกรรมการ
เจ้าหน้าที่

(1) งบประมาณ
ปี บัญชี 2560
9,800,000.00

5.4 ค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการ

5.3 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่สามัญประจาปี

รายละเอียด

3,610,120.47

4,883,532.00

-789,879.53

-216,468.00

5,100,000.00

6,300,000.00

รายงานกิจการประจําป

100 คน งบโดยประมาณ 100,000 บาท

6) กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป้ าหมายปี ละ

งบโดยประมาณ 150,000 บาท

สร้ างอาชีพเสริ มแก่สมาชิก เป้ าหมายปี ละ 100 คน

5) โครงการความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อจัดฝกอบรม

ปี ละ 300 คน งบโดยประมาณ 600,000 บาท

4) โครงการอบรมสัมมนาสมาชิกกลุ่มเข้าใหม่ เป้ าหมาย

250 คน งบโดยประมาณ 750,000 บาท

3) โครงการสัมมนาสมาชิกผูท้ ี่จะเกษียณประจาปี เป้ าหมาย

สมาชิกทั้งหมด (1,000 คน) งบโดยประมาณ 3,000,000 บาท

2) โครงการสัมมนาสัญจรสมาชิก เป้ าหมาย 10% ของจานวน

1,489,879.53 1) โครงการอบรมสัมมนากรรมการ เจ้าหน้าที่ เพื่อเพิม่ พูน
ความรู ้ และทักษะ รวมถงนโยบายการบริ หารงาน
งบโดยประมาณ 150,000 บาท

(ประมาณการสมาชิก 8,900 คน ใช้สิทธิ 95%)

สอบกิจการ ประจาปี และค่าพาหนะให้สมาชิก 700 บาท /คน

1,416,468.00 เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายดาเนินการสรรหากรรมการ หรื อผูต้ รวจ

5) สารองไว้เพื่อประชุมใหญ่วิสามัญ จานวน 200,000 บาท

ประชุมใหญ่สามัญ จานวน 250,000 บาท

4) เพื่อจ่ายเปนค่าของรางวัลแก่สมาชิกผูเ้ ข้าร่ วม

บาท คาดว่าจะมีสมาชิก 8,900 คน เปนเงิน 10,680,000 บาท

3) เพื่อจ่ายเปนของขวัญปี ใหม่แก่สมาชิกทุกคนๆละ 1,200

เล่มๆละประมาณ 90 บาท เปนเงิน 180,000 บาท

2) ค่าจัดทารายงานกิจการประจาปี จานวน 2,000 เล่ม

จานวน 350,000 บาท

สถานที่ ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน้ า 5
งบประมาณรายจ่ าย 2561
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(5) สู ง / ต่า
(6) งบประมาณ
(7) +เพิม่ , - ลด
เหตุผลและความจาเป็ น
ธ.ค.59 - พ.ย. 60
กว่ างบประมาณ
ปี บัญชี 2561
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 60
9,262,320.60
-537,679.40
11,660,000.00
2,397,679.40 1) เพื่อจ่ายเปนค่าดาเนินการจัดประชุมใหญ่ เช่น ค่าเช่า
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รายงานกิจการประจําป
100,000.00

50,000.00
100,000.00

5.8 ค่าผลิตบัตร CO-OP ATM POOL

5.9 สวัสดิการเจ้าหน้าที่
5.9.1 ค่ารักษาพยาบาล

5.9.2 ค่าเล่าเรี ยนบุตร
200,000.00

1,350,000.00

5.7 ค่าธรรมเนี ยมบัตร CO-OP ATM POOL

5.10 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามก หมาย

880,000.00

(1) งบประมาณ
ปี บัญชี 2560

5.6 ค่าใช้สนับสนุนกิจกรรมจัดอบรมสมาชิก

รายละเอียด

187,011.00

70,169.50

5,070.00

100,000.00

1,289,400.00

205,900.00

-12,989.00

-29,830.50

-44,930.00

0.00

-60,600.00

-674,100.00

200,000.00

100,000.00

50,000.00

100,000.00

1,350,000.00

890,000.00

หน้ า 6
งบประมาณรายจ่ าย 2561
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(5) สู ง / ต่า
(6) งบประมาณ
ธ.ค.59 - พ.ย. 60
กว่างบประมาณ
ปี บัญชี 2561

ที่ปรกษา อนุกรรมการ ประจาปี งบโดยประมาณ 200,000 บาท

8) โครงการ กษาดูงานของกรรมการ ผูต้ รวจสอบกิจการ

งบโดยประมาณ 150,000 บาท

7) โครงการจัดทาแผนงบประมาณประจาปี

เหตุผลและความจาเป็ น

12,989.00 1) เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตาม พ.ร.บ.
ประกันสังคม ่ งกาหนดให้สถานประกอบการต้องข้ น
ทะเบียนนายจ้าง โดยให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบ 5%
ของเงินเดือนลูกจ้าง
2) เพื่อจ่ายสมทบเงินกองทุนทดแทน 0.20% ของ
ค่าจ้างทั้งปี

44,930.00 เพื่อจ่ายเปนค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ เพิ่มเติมจาก
ส่วนที่เบิกจากประกันสังคมไม่ได้
29,830.50 เพื่อจ่ายเปนเงินสนับสนุนค่าเล่าเรี ยนบุตรเจ้าหน้าที่
ถงระดับปริ ญญาตรี (อ้ างอิงหลักเกณฑ์ ตามราชการ)

684,100.00 เพื่อจ่ายให้กบั โรงเรี ยนหรื อหน่วยงานที่จดั กิจกรรมด้าน
สหกรณ์ เพื่อสนับสนุนการเสริ มสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างสมาชิก กับสหกรณ์ คนละ 100 บาท
60,600.00 เพื่อจ่ายเปนค่าธรรมเนียมบัตร ATM COOP ให้สมาชิก
รายปี ๆละ 150 บาท/ใบ (คิดตามจานวนสมาชิก ณ 31 ต.ค.
ของปี ) ่ งเปนบัตร ATM ของสหกรณ์ร่วมกับ ICT Thai
เพื่อให้สมาชิกใช้บตั ร ATM ทาธุรกรรมกับสหกรณ์
ทั้งด้านการรับฝาก และการกูเ้ งิน
0.00 เพื่อจ่ายเปนค่าผลิตบัตร ATM COOP ให้สมาชิก
ประมาณใบละ 50 บาท/คน (ประมาณ 2,000 ใบ)
กรณี ผลิตเพิ่มเติมสาหรับสมาชิกใหม่ หรื อบัตรหาย /ชารุ ด

(7) +เพิม่ , - ลด
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 60
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500,000.00
700,000.00

72,000.00

5.15 ค่าดูแลระบบ และพั นาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

5.16 ค่าพาหนะเหมาจ่ายเจ้าหน้าที่

700,000.00

5.13 ค่าธรรมเนียมธนาคาร

5.14 ค่ารับรอง

500,000.00

(1) งบประมาณ
ปี บัญชี 2560
1,000,000.00

5.12 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์

5.11 สารองบาเหนจเจ้าหน้าที่

รายละเอียด

หน้ า 7
งบประมาณรายจ่ าย 2561
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(5) สู ง / ต่า
(6) งบประมาณ
(7) +เพิม่ , - ลด
เหตุผลและความจาเป็ น
ธ.ค.59 - พ.ย. 60
กว่างบประมาณ
ปี บัญชี 2561
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 60
1,486,340.00
486,340.00
1,000,000.00
-486,340.00 เพื่อสมทบไว้เปนเงินบาเหนจให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ที่ป ิบตั ิงานเกินกว่า 5 ปี ข้ นไป ตามระเบียบสหกรณ์
413,858.59
-86,141.41
550,000.00
136,141.41 1) เพื่อจ่ายเปนค่าจัดทาสารสัมพันธ์ เดือนละ 9,000 ฉบับ
ฉบับละประมาณ 3 บาท เปนเงิน 324,000 บาท
2) ค่าส่ ง SMS ให้สมาชิก ประมาณ 200,000 บาท
3) ค่าสื่ อประชาสัมพันธ์ดา้ นอื่นๆ
811,127.92
111,127.92
850,000.00
38,872.08 1) เพื่อจ่ายเปนค่าธรรมเนียมโอนเงินธนาคาร ค่าเชค
ค่าอากรแสตมป์ และอื่นๆ ประมาณ 60,000 บาท
2) เพื่อเปนค่าธรรมเนียมการใช้บตั ร ATM COOP
กดเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารที่เข้าร่ วมโครงการ
จานวน 6 ครั้ ง/เดือน ครั้งละ 10 บาท
189,879.00
-310,121.00
500,000.00
310,121.00 เพื่อจ่ายเปนค่ารับรองคณะกรรมการ แขกที่มาเยี่ยมชม
กิจการ และสมาชิกที่มาใช้บริ การติดต่องานกับสหกรณ์
647,830.00
-52,170.00
700,000.00
52,170.00 1) ค่าดูแลระบบ Network ภายในสานักงานสหกรณ์
เดือนละ 7,000 บาท ปี ละ 84,000 บาท (รวม VAT 7%)
2) ค่าดูแลระบบโปรแกรม และอุปกรณ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับ ATM COOP ประมาณ 120,000 บาท
3) ค่าดูแลระบบโปรแกรม CCS PRO คิดตามจานวนสมาชิก
ณ 31 พ.ค.ของปี รายละ 45 บาท ประมาณ 405,000 บาท
4) ค่าดูแลระบบงาน ระบบโปรแกรมต่างๆ ที่อาจเกิดข้ น
ในอนาคต
5) เพื่อปรับปรุ งเพิ่มเติมประสิ ทธิภาพของระบบ
โปรแกรมทุกระบบ
72,000.00
0.00
72,000.00
0.00 1) เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ่ งใช้พาหนะส่วนตัว
เดินทางไปติดต่อธนาคาร และรับส่ งเอกสารระหว่างสาขา
กับสานักงานใหญ่ เปนประจาทุกวัน โดยเหมาจ่ายเดือนละ
5,000 บาท
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11,000,000.00

1,000,000.00
250,000.00
80,000.00

60,000.00
120,000.00

5.19 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตามระบบบัญชี )

5.20 ค่าเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร และหมกพิมพ์

5.21 ค่าประกันภัยอาคารสานักงาน

5.22 ค่าประกันภัยเงินสดในตู ้ ATM สหกรณ์

5.23 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานมุทิตาจิต
ต่อสมาชิ กอาวุโส

700,000.00

(1) งบประมาณ
ปี บัญชี 2560

5.18 ค่าเสื่ อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
หนี้สงสัยจะสูญ

5.17 ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการทางก หมาย

รายละเอียด

รายงานกิจการประจําป
100,000.00

53,193.98

60,651.08

252,520.00

111,169.78

19,686,330.30

289,128.00

-20,000.00

-6,806.02

-19,348.92

2,520.00

-888,830.22

8,686,330.30

-410,872.00

120,000.00

60,000.00

80,000.00

300,000.00

1,000,000.00

20,000,000.00

500,000.00

หน้ า 8
งบประมาณรายจ่ าย 2561
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(5) สู ง / ต่า
(6) งบประมาณ
ธ.ค.59 - พ.ย. 60
กว่างบประมาณ
ปี บัญชี 2561

(จ่ายตามมติคณะกรรมการ)

1,000 บาท

และ ้ื อของใช้ประจาสานักงาน โดยเหมาจ่ายเดือนละ

2) เพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่ธุรการ ่ งเดินทางไปส่ งไปรษณี ย ์

เหตุผลและความจาเป็ น

210,872.00 เพื่อจ่ายเปนค่าดาเนินการทางก หมาย เปนค่าใช้จ่าย
ในการ ้ องร้องต่อสู้คดีตา่ งๆ ของสหกรณ์ เช่น
ค่าธรรมเนียม าล ค่าทนายความ
313,669.70 เปนรายการปรับปรุ งทางบัญชี เพื่อคิดค่าเสื่ อมราคา
จากสิ นทรัพย์ที่สหกรณ์ใช้อยู่ในปัจจุบนั และการตั้ง
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
888,830.22 เพื่อเปนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ นโดยสหกรณ์
มิได้ต้งั งบประมาณไว้
47,480.00 เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าเครื่ องถ่ายเอกสารประจาสานักงาน
และหมกพิมพ์เครื่ องถ่าย
19,348.92 เพื่อจ่ายเปนค่าเบี้ยประกันการเสี่ ยงภัยอาคารสานักงาน
สหกรณ์ เ อร์ นิเจอร์ สิ่ งตกแต่ง อุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องใช้ไ ้ า ตู้ ATM และอื่นๆ ทุนประกันประมาณ
61 ล้านบาท
6,806.02 เพื่อจ่ายเปนค่าเบี้ยประกันเงินสดที่คา้ งอยู่ในตู้ ATM
ของสหกรณ์
20,000.00 เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสมาชิก
ที่มีอายุครบ 60 ปี และสมาชิกที่เกษียณก่อนกาหนด
ในรอบปี บัญชี (จัดสวัสดิการ) โดยจ่ายสนับสนุน 6
หน่วยงานๆละ 20,000 บาท (สพป.สป. 1 , 2 , สพม 6,
เอกชน, อาชีวะ , เท บาล)

(7) +เพิม่ , - ลด
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 60
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2.2 เครื่ อง Printer Heavy duty AUI
(Seiko Precision) BP-9000E
เครื่ องพิมพ์ใบเสรจ

2) ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 เครื่ อง Printer Cannon G3000 1 เครื่ อง

1) ครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน
1.1 เก้าอี้นง่ั ทางาน 7 ตัว
1.2 กล้องวงจรปิ ด
1.3 ตูเ้ กบเอกสาร

รวมค่ าใช้ จ่ายทั่วไป
รวมงบประมาณรายจ่ าย
6. หมวดครุ ณ
ั ์ ที่ดินและสิ่ งก่ อสร้ าง
6.1 ค่ าครุ ณ
ั ์

5.24 ค่าเช่ายานพาหนะ

รายละเอียด

1,000,000.00

1,000,000.00

39,462,000.00
53,152,000.00

(1) งบประมาณ
ปี บัญชี 2560
100,000.00

69,550.00

83,032.00
13,482.00

21,500.70
21,500.70

-916,968.00

-978,499.30

1,000,000.00

3,000,000.00

2,978,499.30 1. เพื่อ ้ือเครื่ อง Scan เอกสาร สาหรับจัดเกบเอกสารใน
รู ปแบบ File Electronic สาหรับรองรับการจัดทาระบบ
จัดเกบเอกสาร e-document ประมาณ 150,000 บาท
2. เพื่อจัด ้ือตูเ้ กบเอกสารสาหรับฝ่ ายงานต่างๆ ที่จาเปน
ประมาณ 300,000 บาท
3. เพื่อจัด ้ือโตะ / เก้าอี้ / และครุ ภณั ฑ์อื่นๆ ที่จาเปน
ในการป ิบตั ิงาน ประมาณ 250,000 บาท
4. ปรับปรุ ง ่อมแ มครุ ภณั ฑ์ที่ชารุ ด หรื อ ้ือทดแทน
ประมาณ 300,000 บาท
916,968.00 1. เพื่อจัด ้ือชุดอุปกรณ์ Firewall / Switch และอุปกรณ์
Network ต่างๆ ที่จาเปน ประมาณ 100,000 บาท
2. สารองไว้สาหรับ ้ื อเครื่ อง Computer Server
จานวน 1 ตัว ๆ ละประมาณ 200,000 บาท
3. สารองไว้สาหรับ ้ือเครื่ อง Computer ใหม่
จานวน 2 ชุดๆ ละประมาณ 40,000 บาท
4. สารองไว้สาหรับ ้ือเครื่ อง Computer ,เครื่ องสารอง
ไ , เครื่ อง printer, เครื่ องปรับสมุดคูฝ่ าก รวมถงอุปกรณ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Computer หากมีการชารุ ด เสี ยหาย
หรื อเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานของ Computer

หน้ า 9
งบประมาณรายจ่ าย 2561
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(5) สู ง / ต่า
(6) งบประมาณ
(7) +เพิม่ , - ลด
เหตุผลและความจาเป็ น
ธ.ค.59 - พ.ย. 60
กว่างบประมาณ
ปี บัญชี 2561
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 60
8,770.00
-91,230.00
50,000.00
41,230.00 เพื่อไว้สาหรับกรณี ที่บุคลากรของสหกรณ์ตอ้ งมีการ
เดินทางเปนหมูค่ ณะไปป ิบตั ิงานหรื อร่ วมกิจกรรมต่างๆ
44,094,718.22
4,632,718.22
52,232,000.00
8,137,281.78
56,559,417.39
3,407,417.39
66,268,000.00
9,708,582.61
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3,000,000.00

1) ค่าปรับปรุ งและตกแต่งสานักงาน

97,275.00

0.00
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หมายเหตุ.- รับจริ ง /จ่ายจริ ง ปี 2560 เป็ นข้อมูลก่อนการรับรองงบการเงินของผูส้ อบบัญชี

-2,902,725.00

-2,962,657.30

-500,000.00

3,000,000.00

5,900,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00 1) พั นาระบบบริ หารงานสหกรณ์ตอ่ ยอดเพื่อทา
Mobile application
2) สารองไว้สาหรับการพั นาระบบโปรแกรมงานต่างๆ
ของสหกรณ์ให้มีความรวดเรว มีประสิ ทธิ ภาพ
และทันสมัยมากข้ น
5,062,657.30

จานวน 394,590 บาท

394,590 บาท รอส่ งมอบโปรแกรมและชาระส่ วนที่เหลือ

งวดแรก 338,220 บาท และค่าโปรแกรมงวดที่ 2 จานวน

(CCS Pro) ที่พ ั นาร่ วมกับ ICT Thai โดยชาระค่าติดตั้งระบบ

2,902,725.00 เพื่อสารองไว้ สาหรับปรับปรุ ง ่อมแ มอาคารสานักงาน
กรณี เกิดชารุ ด เสี ยหาย และตกแต่งอาคารสานักงาน
เพิ่มเติม ตามความจาเปน
รวมค่ าที่ดินและสิ่ งก่ อสร้ าง
3,000,000.00
-2,902,725.00
3,000,000.00
2,902,725.00
รวมหมวดครุ ณ
ั ์ ที่ดินและสิ่ งก่ อสร้ าง
6,800,000.00
-5,865,382.30
8,900,000.00
7,965,382.30
รวมการตั้งงบประมาณทั้งสิ้น
59,952,000.00
-2,457,964.91
75,168,000.00
17,673,964.91
หมายเหตุ.- หมวดรายจ่ายใดไม่พอให้นาหมวดอื่นมาถัวเฉลี่ยได้ในวงเงินรวมที่ได้รับอนุมตั ิแล้ว ยกเว้นหมวดครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ให้ถวั เฉลี่ยได้ภายในวงเงินรวมของหมวดนั้นๆ

3,800,000.00

500,000.00

(1) งบประมาณ
ปี บัญชี 2560
1,300,000.00

รวมค่ าครุ ณ
ั ์
6.2 ค่ าที่ดินและสิ่ งก่ อสร้ าง

4) ค่าพั นาระบบโปรแกรม

3) ค่าพั นาระบบโปรแกรมบริ หารงานสหกรณ์
(CCS) Core Co-Operative System

รายละเอียด

หน้ า 10
งบประมาณรายจ่ าย 2561
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(5) สู ง / ต่า
(6) งบประมาณ
(7) +เพิม่ , - ลด
เหตุผลและความจาเป็ น
ธ.ค.59 - พ.ย. 60
กว่ างบประมาณ
ปี บัญชี 2561
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 60
732,810.00
-567,190.00
400,000.00
-332,810.00 อยูร่ ะหว่างการพั นาระบบโปรแกรมบริ หารงานสหกรณ์
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ระเบียบวาระที่ 9
เรื่องพิจารณาอนุมัติกําหนดวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกัน
ประจําป 2561
พิจารณากําหนดวงเงิน ่งสหกรณอาจกยืมหรือคําประกันประจําป 2561
ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 9 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
9 ไดอนุมัติกําหนดวงเงินกูยืม
หรือการค้ําประกันประจําป 60 จํานวน ,800,000,000.- บาท สองพัน ปดรอยลานบาท วน ละนาย
ทะเบียนสหกรณไดเหนชอบให ือใชวงเงินดังกลาว ลว ในการดําเนินงานประจําป 60 สหกรณไดใชวงเงิน
กูยืมกับส าบันการเงินตาง รวมทั้งสิ้น 1,470,000,000.-บาท หน่งพันสี่รอยเจดสิบลานบาท วน
ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด พ ศ
3 หมวด ขอ วงเงิน
กูยืมหรือการค้ําประกัน ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปหน่ง ไวตามที่จําเปน
ละสมควร กการดําเนินงาน วงเงิน ่งกําหนดดังวานี้ ตองไดรับความเหนชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ละ
หมวด ขอ
ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน
นายทะเบียนสหกรณ อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ไดออกประกาศลงวันที่ มีนาคม
กําหนดหลักเกณ การพิจารณาใหความเหนชอบวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ โดยสหกรณ
ออมทรัพยที่มีทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองเกินกวา
ลานนบาท สามาร กําหนดวงเงินกูยืมไดไมเกิน
เทาของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณ
ในกรณีที่นายทะเบียนไดพิจารณาใหความเหนชอบใหสหกรณใด ือใชวงเงินการกูยืมหรือการ
ค้ําประกันของสหกรณเปนวงเงินเทาใด ลว หากในปตอ มาไมมีการเปลี่ยน ปลงวงเงินการกูยืมเงินหรือการ
ค้ําประกันของสหกรณอีก กไมตองขอความเหนชอบตอนายทะเบียนสหกรณ
จากหลักเกณ ดังกลาว สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด สามาร กําหนดวงเงินการ
กูยืมหรือการค้ําประกัน ประจําป 61 ไดจํานวน 999,809,
บาท ดังนี้
วงเงินกูยืม
=
ทุนเรือนหุน ทุนสํารองของสหกรณ x เทา
=
( , ,481, .00 44, ,
x1
=
999,809,
บาท
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 6 ในการประชุมครั้งที่ เมื่อวันที่ ตุลาคม 60 ไดมี
มติเหนชอบใหเสนอที่ประชุมใหญกําหนดวงเงิน ่งสหกรณ อาจกูยืมหรือค้ําประกัน ประจําป 61 จํานวน
800,000,000.-บาท สองพัน ปดรอยลานบาท วน เทากับวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกันในป
่ง
นายทะเบียนไดใหความเหนชอบในวงเงินดังกลาว ลว ตามหนังสือสํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ
ที่ สป
ลงวันที่ กุมภาพันธ
จงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติท่ประ ุม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.

รายงานกิจการประจําป
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ระเบียบวาระที่ 10
เรื่องพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 2561
เรื่อง

พิจารณาคัดเลือกผสอบบั

ประจําป 2561

ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด พ ศ
3 ขอ การตรวจสอบ
บัญชี บั ญชี ของสหกรณ นั้นต องไดรั บการตรวจสอบอย างน อยป ละ ครั้ ง ตามมาตร านการสอบบั ญชี ที่
รับรองทั่วไป ละตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด โดย ูสอบบัญชี ่งนายทะเบียนสหกรณ ตงตั้ง
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณวาดวย หลักเกณ การพิจารณา ละวิธีการเสนอชื่อ ูสอบ
บัญชีภาคเอกชนเพื่อ ตงตั้งเปน ูสอบบัญชีสหกรณ พ ศ
ขอ
หลักเกณ การกําหนดใหที่ประชุม
ใหญสหกรณ เปน ูคัดเลือก ูสอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อ ตงตั้งเปน ูสอบบัญชีสหกรณ
ที่ประชุมใหญสามัญประจําป
ไดโอนกลั บสหกรณให ูสอบบั ญชีภาครั ตรวจสอบ
บัญ ชีต ามที่ กรมตรวจสอบบัญ ชี ได มีน โยบาย เพื่ อประเมิน สหกรณ ที่มอบหมายให ู สอบบั ญ ชีภ าคเอกชน
ตรวจสอบในดานการป ิบัติทางการเงินการบัญชี ละการดําเนินงานยังคงเปนไปตามมาตร านการบัญ ชี
ก หมาย ระเบียบ คํา นะนําของนายทะเบียนสหกรณ ละทางราชการ ตลอดจนประเมิน ลการควบคุม
ภายในของสหกรณ อันเปนการเสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหารดานการเงินการบัญชี ให กสหกรณ ละ
พั นางานกํากับสหกรณที่มอบหมายให ูสอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบ
สําหรับการตรวจสอบบัญชีในรอบป
นั้น สหกรณ ไดประกาศรับสมัคร ูสอบบัญชี
ภาคเอกชน เพื่อเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้งเปน ูสอบบัญชี ประจําป
โดยมี ูเสนอบริการ
ตรวจสอบบัญชี จํานวน ราย ในการนี้คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ในการประชุมครั้งที่ เมื่อวันที่
พ ศจิกายน
ไดพิจารณาขอมูลเบื้องตน ลว ละมีมติเหนชอบเลือกนายสิรวิชญ ไพศาสตร เปน
ูสอบบัญชีสหกรณประจําป
ตทั้งนี้จะตองนําเสนอใหที่ประชุมใหญสามัญประจําปเปน ูพิจารณา
ที่ประชุมจงไดนําเสนอขอมูล จํานวน ราย ดังนี้
รายละเอยดการเสนอบริการ
สอบบั
การเขาป ิบัติงาน
- จํานวนครั้ง
- ูชวย

1. นายสิรวิ  พศาสตร
บริ ัท เอน.เอส.เค.
สอบบั จํากัด
- อยางนอยปละ ครั้ง
- ครั้งละ - คน

รายงานกิจการประจําป

2. นายนรา ร ศร า
บริ ัท โมเดิรนนิสเ ั่น
แอคเคานติง จํากัด
- อยางนอยปละ 3 ครั้ง
ครั้งละไมนอยกวา วันทําการ
- ไมนอยกวา คนทุกครั้ง

1
รายละเอยดการเสนอบริการ
สอบบั
การจัดทํารายงาน
- รายงานระหวางป

- รายงานประจําป

บริการอื่น

คาธรรมเนียม
- จํานวนเงิน
- การเบิกคาธรรมเนียม

1. นายสิรวิ  พศาสตร
บริ ัท เอน.เอส.เค.
สอบบั จํากัด

2. นายนรา ร ศร า
บริ ัท โมเดิรนนิสเ ั่น
แอคเคานติง จํากัด

- จ ง ลการสอบบั ญ ชี ร ะหว า งป - รายงานการสอบบัญชีระหวางป
สําหรับระยะเวลา เดือน โดยจะสง ตามที่นายทะเบียนกําหนด
สํ า เนาให ก รมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ
ทราบด ว ย ตามที่ น ายทะเบี ย น
กําหนด
- ตามระเบียบ ที่กําหนด
- ตามระเบียบ ที่กําหนด
ใหคําปรกษาด านการบริ ห าร ให คํ า นะนํ า ในด า นบริ ห าร
การเงินการบัญชีตามที่เหนสมควร การเงินการบัญชีตามที่เหนสมควร
สามาร เขารวมประชุมใหญตามที่ โดยไม ือวาเปนคาบริการพิเศษ ต
สหกรณรองขอ
อยางใด
- จํานวน
บาท
- เบิกจาย 3 งวด โดยงวดที่ –
จํานวน
บาท จายชําระเมื่อ
เสรจสิ้นการตรวจ ภายใน 3 วันทํา
การ สวนงวดที่ 3 จํานวน
บาท ชํ า ระเมื่ อ ได รั บ รายงานของ
ูสอบบัญชีประจําป
ภายใน 3
วันทําการ

- จํานวน
บาท
- เบิกจาย 3 งวด โดยงวดที่ จํานวน
บาท จายชําระเมื่อ
เสรจสิ้ น การตรวจ ส ว นงวดที่ 3
จํานวน
บาท จายชําระ
เมื่ อ เสนอรายงานของ ู ส อบบั ญ ชี
ประจําป
เรียบรอย ลว

จงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติท่ประ ุม

...................................................................................................................................................

รายงานกิจการประจําป
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ระเบียบวาระที่ 11
เรื่องพิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ และระเบียบสหกรณ
วาดวยการสรรหาบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการ
พ.ศ 2561
เรื่อง พิจารณาแก ขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ และระเบยบสหกรณ วาดวยการสรรหา
บุคคลท่จะ ดรับเลือกตังเปนผตรวจสอบกิจการ พ.ศ.255
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 6 ในการประชุมครั้งที่
เมื่อวันที่ พ ศจิกายน
เหนชอบให กไขขอบังคับ ละระเบียบวาดวยการสรรหาบุคคลที่จะไดรับการเลือกตั้งเปน ูตรวจสอบ
กิจการ พ ศ
ดังนั้นจงนําเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาในประเดน ่งขอ กไข ดังนี้

พศ

ประเดนท่ 1 ขอเปล่ยนแปลงแก ขขอบังคับสหกรณ
ขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด พ ศ
เมื่อวันที่ พ ศจิกายน
ขอความเดิม

ละที่ กไขเพิ่ม ฉบับที่ )

ขอความที่ขอ กไข

หมวด
ตู รวจสอบกิจการ
ขอ
ูตรวจสอบกิจการ ใหทปี่ ระชุมใหญ
เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ูมีคุณวุ ิ
ความรูความสามาร ในดานธุรกิจการเงิน การบัญชี
การเศรษ กิจหรือการสหกรณ เปน ูตรวจสอบ
กิจการของสหกรณเปนการประจําป จํานวนหาคน
โดยใหป ิบตั ิเปนไปตามระเบียบวาดวยการสรรหา
บุคคลที่จะไดรับการเลือกตั้งเปน ตู รวจสอบกิจการ
ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการ
ดําเนินการ หรือ ู ่งดํารงตํา หนงหนาที่ประจําใน
สหกรณเปน ูตรวจสอบกิจการไมได

หมวด
ตู รวจสอบกิจการ
ขอ
ูตรวจสอบกิจการ ใหทปี่ ระชุมใหญ
เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ูมีคุณวุ ิ
ความรูความสามาร ในดานธุรกิจการเงิน การบัญชี
การเศรษ กิจหรือการสหกรณ เปน ูตรวจสอบ
กิจการของสหกรณเปนการประจําป จํานวนหาคน
โดยใหป ิบตั ิเปนไปตามระเบียบวาดวยการสรรหา
บุคคลที่จะไดรับการเลือกตั้งเปน ตู รวจสอบกิจการ
ที่ประชุมใหญจะเลือกตัง้ กรรมการ
ดําเนินการ หรือ ู ่งดํารงตํา หนงหนาที่ประจําใน
สหกรณเปน ูตรวจสอบกิจการไมได

ขอ 103 วาระการดํารงตําแหนงและการพนจาก
ตําแหนงของผตรวจสอบกิจการ ให ูตรวจสอบกิจการ
มีวาระการดํารงตํา หนงคราวละสามป ูตรวจสอบ
กิจการที่พนจากตํา หนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกได
ขอ
นอกจากการพนจากตํา หนงตามวาระ
ลว ูตรวจสอบกิจการจะพนจากตํา หนงเมื่อ
(1) ตาย
ลาออก โดย สดงเหตุ ลเปนหนังสือยื่นตอ
ประธานคณะ ูตรวจสอบกิจการ หรือยื่นตอ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ลว ตกรณี
ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติ อด อน ู
ตรวจสอบกิจการออกจากตํา หนงทั้งคณะหรือรายบุคคล

ขอ 103 วาระการดํารงตําแหนงและการพนจาก
ตําแหนงของผตรวจสอบกิจการ ให ูตรวจสอบกิจการ
มีวาระการดํารงตํา หนงคราวละสองป ูตรวจสอบ
กิจการที่พนจากตํา หนงอาจไดรับเลือกตั้ง ้ําอีกได
ขอ
นอกจากการพนจากตํา หนงตามวาระ
ลว ูตรวจสอบกิจการจะพนจากตํา หนงเมื่อ
(1) ตาย
ลาออก โดย สดงเหตุ ลเปนหนังสือยื่นตอ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติ อด อน ู
ตรวจสอบกิจการออกจากตํา หนงทัง้ คณะหรือรายบุคคล
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ขอ 1 อํานาจหนาท่ของผตรวจสอบกิจการ
ูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบ การดําเนิน
งานทั้งปวงของสหกรณ ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ คือ
ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี
ทะเบียน ละการเงิน ตลอดจนทรัพยสิน ละหนี้สิน
ทั้งปวงของสหกรณ เพื่อทราบ านะ ละขอเทจจริง
ของสหกรณที่เปนอยูจริง
ตรวจสอบหลัก าน ละความ ูกตองของ
การดําเนินธุรกิจ ตละประเภทของสหกรณ เพื่อ
ประเมิน ล ละอาจใหขอ นะนํา กคณะกรรมการ
ดําเนินการ ูจัดการ ละเจาหนาที่ของสหกรณ ทั้ง
ทางวิชาการ ละทางป ิบัติในกิจการนั้น
ตรวจสอบการจัดจาง ละ ตงตั้ง
เจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนหนังสือสัญญาจาง ละ
หลักประกัน
ตรวจสอบการป ิบัติงานตาม นงาน
ละการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปของ
สหกรณ

ขอ 1 อํานาจหนาท่ของผตรวจสอบกิจการ
ูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบ การดําเนิน
งานทั้งปวงของสหกรณ ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ คือ
ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี
ทะเบียน ละการเงิน ตลอดจนทรัพยสิน ละหนี้สิน
ทั้งปวงของสหกรณ เพื่อทราบ านะ ละขอเทจจริง
ของสหกรณที่เปนอยูจริง
ตรวจสอบหลัก าน ละความ ูกตองของ
การดําเนินธุรกิจ ตละประเภทของสหกรณ เพื่อ
ประเมิน ล ละอาจใหขอ นะนํา กคณะกรรมการ
ดําเนินการ ูจัดการ ละเจาหนาที่ของสหกรณ ทั้ง
ทางวิชาการ ละทางป ิบัติในกิจการนั้น
ตรวจสอบการจัดจาง ละ ตงตั้ง
เจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนหนังสือสัญญาจาง ละ
หลักประกัน
ตรวจสอบการป ิบัติงานตาม นงาน
ละการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปของ เพิ่มเติมหนาที่
สหกรณ ตรวจสอบการควบคุม ดู ลรักษาสินทรัพย ของ ตู รวจสอบ
ละการใชทรัพยากรทุกประเภทของสหกรณวา
กิจการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ละคุม คา
ตรวจทาน ละประเมินประสิทธิภาพ
ระบบการควบคุมภายในของสหกรณวาเหมาะสม ละ
เพียงพอสําหรับการดําเนินงาน ละการบริหารงาน
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประเมินความเสีย่ ง ลว
พิจารณากําหนดขอบเขต ละวิธีการป ิบัติงาน
ตรวจสอบใหเหมาะสมรัดกุม

ติดตาม ลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทาง
ปรับปรุง นงาน ขอบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจน
คําสั่งตาง ของสหกรณ
ตรวจสอบการป ิบัติตามก หมาย
ขอบังคับ ระเบียบ มติ ละคําสั่งของสหกรณ หรือ
กิจการอื่น เพื่อใหเกิด ลดี กการดําเนินกิจการของ
สหกรณ

(6 ติดตาม ลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทาง
ปรับปรุง นงาน ขอบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจน
คําสั่งตาง ของสหกรณ
(7 ตรวจสอบการป ิบัติตามก หมาย
ขอบังคับ ระเบียบ มติ ละคําสั่งของสหกรณ หรือ
กิจการอื่น เพื่อใหเกิด ลดี กการดําเนินกิจการของ
สหกรณ
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ให ูตรวจสอบกิจการเสนอรายงาน ลการ
ให ูตรวจสอบกิจการเสนอรายงาน ลการ
ตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการ ตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการ
ในการประชุมประจําเดือนคราว ัดไป ลวเสนอ ล ในการประชุมประจําเดือนคราว ัดไป ลวเสนอ ล
การตรวจสอบประจําปตอทีป่ ระชุมใหญของสหกรณดวย การตรวจสอบประจําปตอทีป่ ระชุมใหญของสหกรณดวย
หากพบขอบกพรองจากการตรวจสอบ ตอง
หากพบขอบกพรองจากการตรวจสอบ ตอง
จง เปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินสหกรณ
จง เปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินสหกรณ
กไข โดยมิชักชา ูตรวจสอบกิจการอาจเสนอ นะ
กไข โดยมิชักชา ูตรวจสอบกิจการอาจเสนอ นะ
นวทาง กไขขอบกพรองนั้นดวยกได
นวทาง กไขขอบกพรองนัน้ ดวยกไดดําเนินการ
ขอ 1 5 ความรับผิดของผตรวจสอบกิจการ
หาก ูตรวจสอบกิจการตรวจพบขอบกพรองของ
สหกรณ ตอง จงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบ
เพื่อ กไขโดยเรว ตู รวจสอบกิจการตองรับ ดิ ชอบ
ชดใชคา เสียหาย อันจะเกิด กสหกรณดวยเหตุอันไม
จงนั้น

- คงเดิม -

ประเดนท่ 2 แก ขเพิ่มเติมระเบยบวาดวยการสรรหาผตรวจสอบกิจการ
ระเบียบสหกรณ วาดวยการสรรหาบุคคลที่จะไดรับการเลือกตั้งเปน ูตรวจสอบกิจการ
พศ
โดยขอยกเลิกระเบียบเดิม ละ ือใชโดยยกรางระเบียบข้นใหม ่งจะมีรายละเอียดที่ขอ กไข
เพิ่มเติมจากระเบียบเดิม ดังนี้
ระเบียบ เดิม

ระเบียบ ที่ขอ กไข

หมวด 1
คุณสมบัติของผตรวจสอบกิจการ
ขอ 5 ผตรวจสอบกิจการตองมคุณสมบัติ ดังตอ ปน
เปนสมาชิกของสหกรณ หรือบุคคลภายนอก
หรือนิติบุคคลที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญของ
สหกรณ หากเปนสมาชิกของสหกรณตองไม ดิ นัด
ชําระหนี้ใน ปบัญชีที่ านมา

หมวด 1
คุณสมบัติของผตรวจสอบกิจการ
ขอ 5 ผตรวจสอบกิจการตองมคุณสมบัติ ดังตอ ปน
(1) เปนสมาชิกของสหกรณ หรือบุคคลภายนอก
หรือนิติบุคคลที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญของ
สหกรณ หากเปนสมาชิกของสหกรณตองไม ดิ นัด
ชําระหนี้ใน ปบัญชีที่ านมา ละตอง านการ
อบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการรับรองหลักสูตร
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ไมเปน สู อบบัญชี หรือ ูชว ย ูสอบบัญชี
หรือบุคคลที่อยูในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชี
ของสหกรณในปบญ
ั ชีนั้น

ไมเปน สู อบบัญชี หรือ ูชว ย ูสอบบัญชี
หรือบุคคลที่อยูในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชี
ของสหกรณ
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เพิ่มเติมคุณสมบัติ
ของ ูตรวจสอบ
ตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ
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ไมเปนกรรมการของสหกรณ

ไมเปนกรรมการของสหกรณ เวน ตไดพน
จากตํา หนงกรรมการมา ลวไมนอ ยกวาสองปบัญชี
ของสหกรณ
ไมเปนคูสมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ
หรือ ูจดั การ หรือเจาหนาที่ของสหกรณ
ไมเปน ูจดั การ หรือเจาหนาที่ของสหกรณ
ไมเปน ูจดั การหรือเจาหนาที่ของสหกรณ
หรือสหกรณอื่น หรือเคย ูกใหออกจากตํา หนง
หรือสหกรณอื่น
ูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณ หรือสหกรณอื่น
พนจากตํา หนงคณะกรรมการสหกรณ
านทุจริตตอหนาที่
มา ลวไมนอยกวา ปทางบัญชีของสหกรณ
ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคล
ลมละลายทุจริต
ขอ ูตรวจสอบกิจการตองไมมลี ักษณะ
ขอ ูตรวจสอบกิจการตองไมมลี ักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้
ตองหาม ดังตอไปนี้
- คงเดิม –
(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา งที่สุดให
จําคุก เวน ตเปนโทษสําหรับความ ิดทีไ่ ดกระทําโดย
ประมาทหรือความ ิดลหุโทษ
- คงเดิม เคย กู ไลออก ปลดออก หรือใหออกจาก
ราชการ องคการ หรือหนวยงานของรั หรือเอกชน
านทุจริตตอหนาที่
เคย ูกใหพนจากตํา หนงกรรมการ หรือ ู
เคย ูกใหพนจากตํา หนงกรรมการ หรือ ู
ตรวจสอบกิจการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจาก ตรวจสอบกิจการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจาก
ตํา หนงกรรมการหรือ ูตรวจสอบกิจการของ
ตํา หนงกรรมการหรือ ูตรวจสอบกิจการ
สหกรณ หรือสหกรณอื่น
เคย กู ที่ประชุมใหญมมี ติให อด อนออก
(4) เคย ูกที่ประชุมใหญมีมติให อด อนออกจาก
ตํา หนงกรรมการ หรือ ูตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุ จากตํา หนงกรรมการ หรือ ตู รวจสอบกิจการเพราะ
เหตุทุจริตตอหนาที่ของสหกรณ หรือสหกรณอื่น
ทุจริตตอหนาที่
เคย ูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ
( ) เคย ูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ
หรือสหกรณอื่น
เปน ูอยูระหวางการ ูกสั่งพัก หรือเพิก อน
ใบอนุญาตเปน ูสอบบัญชีรับอนุญาต
เปน ูอยูระหวางการ ูกสั่งพัก หรือเพิก อน
ชื่อออกจากทะเบียน ูสอบบัญชีภาค เอกชนตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยจรรยาบรรณ
ของ ูสอบบัญชีสหกรณ
เปนคนไรความสามาร คนเสมือนไร
ความสามาร คนวิกลจริตหรือจิต นเ อนไม
สมประกอบ
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หมวด 3
วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง
ของผตรวจสอบกิจการ
ขอ ให ูตรวจสอบกิจการมีวาระการดํารง
ตํา หนงคราวละสามป ตู รวจสอบกิจการที่พนจาก
ตํา หนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกได
ขอ นอกจากการพนจากตํา หนงตามวาระ ลว
ูตรวจสอบกิจการจะพนจากตํา หนงเมื่อ
(1) ตาย
ลาออก โดย สดงเหตุ ลเปนหนังสือยื่นตอ
ประธานคณะ ูตรวจสอบกิจการ หรือยื่นตอ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ลว ตกรณี
ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติ อด อน
ูตรวจสอบกิจการ ออกจากตํา หนงทั้งคณะหรือ
รายบุคคล
หมวด
การเลือกตัง
ขอ
การขอใช ละ กไขระเบียบนี้ ตองไดรับ
ความเหนชอบจากที่ประชุมใหญ โดย ือเสียงสมาชิก
ขางมาก
การดําเนินการตามความในวรรค รกจะตอง
เสนอคณะกรรมการเพื่อนําเขาบรรจุเปนวาระการ
ประชุมกอน จงจะดําเนินการขอใช ละ กไขระเบียบ
นี้ได

หมวด 3
วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง
ของผตรวจสอบกิจการ
ขอ ให ูตรวจสอบกิจการมีวาระการดํารง
ตํา หนงคราวละสองป ูตรวจสอบกิจการที่พนจาก
ตํา หนงอาจไดรับเลือกตั้ง ้ําอีกได
ขอ นอกจากการพนจากตํา หนงตามวาระ ลว
ูตรวจสอบกิจการจะพนจากตํา หนงเมื่อ
(1) ตาย
ลาออก โดย สดงเหตุ ลเปนหนังสือยื่นตอ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ลวงหนากอนวันขอ
ลาออกจากการป ิบัติหนาทีไ่ มนอยกวา วัน
ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติ อด อน
ูตรวจสอบกิจการ ออกจากตํา หนงทั้งคณะหรือ
รายบุคคล
หมวด
การเลือกตัง

- ตัดขอความขอ

ออก -

หมวด 5
จริย รรม นการป ิบัติงานของผตรวจสอบกิจการ
ขอ
ูตรวจสอบกิจการตองมีจริยธรรมในการ
ป ิบัติงาน ดังนี้
ความรับ ิดชอบ
มีความตระหนัก ละความรับ ดิ ชอบใน
หนาที่ ูตรวจสอบกิจการ
ตองเขา งขอมูลทางการเงิน การบัญชี ละ
ธุรกิจของสหกรณอยางเพียงพอที่จะป ิบัตหิ นาที่ ู
ตรวจสอบกิจการใหมีประสิทธิภาพ
ใหความสําคัญกับการเตือนภัยลวงหนา
ละรายการที่ ิดปกติ
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เหตุ ล
ลดวาระการดํารง
ตํา หนงใหเทากับ
วาระของ
คณะกรรมการ

ปรับปรุงเงื่อนไข
การยื่นหนังสือ
ลาออก

เพื่อใหเกิดความ
คลองตัวในการ
กไขระเบียบ
ทั้งนี้ การเลือกตั้ง
ูตรวจสอบ
กิจการ ยังคงเปน
อํานาจของที่
ประชุมใหญตาม
ระเบียบขอ
เพิ่มเติมหมวด
จริยธรรมในการ
ป ิบัติงาน
ตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ
วาดวยการ
ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ
พศ
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ระเบียบ เดิม

ระเบียบ ที่ขอ กไข

เหตุ ล

ใหขอเสนอ นะที่เปนประโยชนตอการ
บริหารจัดการสหกรณ
ความ ื่อตรง
มีความ ื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม
ปราศจากอคติสวนตัว
ไมใชโอกาสในการ สวงหา ลประโยชนให
ตนเอง ละ ูอื่น
ความเปนกลาง
พงละเวนการเขาไปมีสว นรวมหรือกระทํา
การใด ที่กอใหเกิดความเสียหายตอสหกรณ
ใชดุลพินิจอยางเปนอิสระในการให
ขอเสนอ นะเพื่อการตัดสินใจ
ความรู ความสามาร
รับงานที่ตนมีความรู ทักษะ ละ
ประสบการณที่จําเปนตอการป ิบตั ิงาน
พั นาศักยภาพตนเอง รวมทั้งพั นา
ประสิทธิภาพ ละคุณภาพของงานตรวจสอบอยาง
ตอเนื่อง
การรักษาความลับ
ไมเปดเ ยขอมูลที่ไดจากการป ิบัติงาน
ตรวจสอบกิจการในทางที่อาจกอใหเกิด ลเสียหาย ก
สหกรณ เวน ตเพื่อประโยชนตอสหกรณหรือตองให
อยคําใน านะพยานตามก หมาย
ไมเรียกรอง หรือรับสิ่งของ หรือทรัพยสินมีคา
ใด จากสหกรณนอกเหนือจากคาตอบ ทน ละ
คาใชจายอื่นตามที่กําหนดไวในขอบังคับหรือระเบียบ
ของสหกรณ
หมวด 6
บทเ พาะกาล
ขอ
ูตรวจสอบกิจการทีไ่ ดรับเลือกตั้งกอน
ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหป ิบตั ิหนาที่ไปจนกวาจะสิ้นสุด
ปบัญชีที่ไดรับการเลือกตั้ง

เพื่อให ู
ตรวจสอบกิจการ
ชุดปจจุบันป ิบัติ
หนาที่ตอไปจน
ครบวาระ

จงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติท่ประ ุม
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( ยกราง )
ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
วาดวยการสรรหาบุคคลที่จะไดรับการเลือกตั้งเปน ูตรวจสอบกิจการ
พศ
------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ขอ
ละ
ขอ
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่
ครั้งที่
วันที่ พ ศจิกายน
ได กไข ละกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด วาดวยการสรรหาบุคคลที่จะ
ไดรับการเลือกตั้งเปน ูตรวจสอบกิจการ พ ศ โดยไดรับความเหนชอบจากที่ประชุมใหญ ดังตอไปนี้
ขอ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด วาดวยการสรรหา
บุคคลที่จะไดรับการเลือกตั้งเปน ูตรวจสอบกิจการ พ ศ ”
ขอ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้ง ตวัน ัดจากวันที่ประกาศใชระเบียบนี้เปนตนไป
ขอ ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด วาดวยการสรรหาบุคคลที่จะ
ไดรับการเลือกตั้งเปน ูตรวจสอบกิจการ พ ศ
ละบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือ
ขอตกลงอื่นใด ่งขัดหรือ ยงกับระเบียบนี้ ละใหใชระเบียบนี้ ทน
ขอ ในระเบียบนี้
สหกรณ หมาย ง สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
สมาชิก หมาย ง สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
คณะกรรมการ หมาย ง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
ประธานกรรมการ หมาย ง ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครู
สมุทรปราการ จํากัด
ูตรวจสอบกิจการ หมาย ง ูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
ที่ไดรับการสรรหาตามระเบียบนี้
เจาหนาที่สรรหา หมาย ง คณะกรรมการสรรหาที่ไดรับการ ตงตั้ง ใหดําเนินการสรรหา
ูตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนี้
เขตสรรหา หมาย ง เขตสรรหา ตู รวจสอบกิจการ ่ง บงออกเปน เขตสรรหา ตามระเบียบนี้
วิธีการสรรหา หมาย ง การสรรหา ูสมัครรับการสรรหาเปน ูตรวจสอบกิจการ กอนการ
ประชุมใหญ โดยการลงคะ นนสรรหา
การสรรหา หมาย ง การลงคะ นนใหสมาชิก ูสมัครรับการสรรหาเปน ูตรวจสอบกิจการ
การลงคะ นนโดยตรง ละลับ หมาย ง ใหสมาชิกลงคะ นนสรรหา ูตรวจสอบกิจการ
ดวยตนเอง โดยใชวิธีลงคะ นนลับ
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-2ทู ี่ไดรับการสรรหา หมาย ง ูที่ไดคะ นนสรรหาตามขอ เพื่อนําเสนอชื่อในที่ประชุม
ใหญใหเลือกตั้งเปน ูตรวจสอบกิจการ
การเลือกตั้ง หมาย ง การเลือกตั้ง ูตรวจสอบกิจการ โดยที่ประชุมใหญ
หมวด 1
คุณสมบัติของผตรวจสอบกิจการ
ขอ
ูตรวจสอบกิจการตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
เปนสมาชิกของสหกรณ หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุม
ใหญของสหกรณ หากเปนสมาชิกของสหกรณตองไม ิดนัดชําระหนี้ใน 2 ปบัญชีที่ านมา ละตอง านการ
อบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ
ไมเปน ูสอบบัญชี หรือ ูชวย ูสอบบัญชี หรือบุคคลที่อยูในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบ
บัญชี ของสหกรณในปบัญชีนั้น
ไมเปนกรรมการของสหกรณ เวน ตไดพนจากตํา หนงกรรมการมา ลวไมนอยกวาสองป
บัญชีของสหกรณ
ไมเปนคูสมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือ ูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณ
ไมเปน ูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณ หรือสหกรณอื่น หรือเคย ูกใหออกจาก
ตํา หนง ูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณ หรือสหกรณอื่น านทุจริตตอหนาที่
ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
ขอ
ูตรวจสอบกิจการตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา งที่สุดใหจําคุก เวน ตเปนโทษสําหรับความ ิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความ ิดลหุโทษ
เคย ูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรั หรือ
เอกชน านทุจริตตอหนาที่
เคย ูกใหพนจากตํา หนงกรรมการ หรือ ูตรวจสอบกิจการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดให
พนจากตํา หนงกรรมการหรือ ูตรวจสอบกิจการของสหกรณ หรือสหกรณอื่น
เคย ูกที่ประชุมใหญมีมติให อด อนออกจากตํา หนงกรรมการ หรือ ูตรวจสอบกิจการ
เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ของสหกรณ หรือสหกรณอื่น
เคย ูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ หรือสหกรณอื่น
เปน ูอยูระหวางการ ูกสั่งพัก หรือเพิก อนใบอนุญาตเปน ูสอบบัญชีรับอนุญาต
เปน ูอยูระหวางการ ูกสั่งพัก หรือเพิก อนชื่อออกจากทะเบียน ูสอบบัญชีภาค เอกชน
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยจรรยาบรรณของ ูสอบบัญชีสหกรณ
รายงานกิจการประจําป
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-3เปนคนไรความสามาร คนเสมือนไรความสามาร คนวิกลจริตหรือจิต นเ อนไม
สมประกอบ
ขอ
ูตรวจสอบกิจการ ควรประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ความสามาร ในดานตาง เชน
การเงิน การบัญชี ก หมาย การบริหารจัดการ เศรษ ศาสตร เปนตน
หมวด 2
การสรรหา
ขอ กอนวันประชุมใหญใหมีการสรรหา ูตรวจสอบกิจการ มีจํานวนไมเกิน คน ตามพระราช
บัญญัติสหกรณ พ ศ
มาตรา
ขอ วิธีการสรรหาใหกระทําโดยการลงคะ นนโดยตรง ละลับ
ขอ
ูมีสิทธิออกเสียงลงคะ นนสรรหา ได ก สมาชิกสหกรณทุกคน โดยไปออกเสียงได
ในเขตสรรหา ที่สมาชิกสังกัดอยู ละสมาชิกคนหน่งมีสิทธิลงคะ นนสรรหาให ูสมัครรับการสรรหาได
ไมเกินจํานวน คน โดย บงสัดสวนการสรรหา ูตรวจสอบกิจการ ดังนี้
เขตสรรหาท่ 1 ประกอบดวย สมาชิกทุกสังกัดที่อยูในเขต อําเภอเมืองสมุทรปราการ
อําเภอพระประ ดง อําเภอพระสมุทรเจดีย ไดสัดสวนจํานวน ูตรวจสอบกิจการ ไมเกิน คน
เขตสรรหาท่ 2 ประกอบดวย สมาชิกทุกสังกัดที่อยูในเขต อําเภอบางพลี อําเภอบางบอ
อําเภอบางเสาธง ไดสัดสวนจํานวน ูตรวจสอบกิจการ ไมเกิน คน
ในกรณีที่ ูตรวจสอบกิจการตํา หนงวางกอนพนวาระในเขตสรรหาใด ใหสหกรณดําเนินการ
สรรหา ูตรวจสอบกิจการ ทนตํา หนงที่วางในเขตสรรหานั้น ละใหอยูในวาระไดไมเกินวาระที่เหลือ
ใหสหกรณดําเนินการสรรหา ูตรวจสอบกิจการให ลวเสรจไมเกิน วันนับจากที่ตํา หนง
ูตรวจสอบกิจการวาง ละ ามีวาระคงเหลือไม ง วัน กไมตองดําเนินการสรรหา ูตรวจสอบกิจการ
ขอ รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสรรหา วันเวลารับสมัคร ระยะเวลารับสมัคร ส านที่รับสมัคร
วันเวลาสรรหา ส านที่สรรหา การประกาศ ลการสรรหา ละอื่น ที่เกี่ยวของ ใหคณะกรรมการกําหนด
ละประกาศใหสมาชิกทราบลวงหนากอนวันสมัครไมนอยกวา วัน ละดําเนินการสรรหาให ลวเสรจ
กอนการประชุมใหญ เพื่อเสนอรายชื่อบุคคลที่ไดรับการสรรหาตามระเบียบนี้ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งเปน
ูตรวจสอบกิจการ
ขอ จํานวนคูหาลงคะ นน ใหเจาหนาที่สรรหากําหนดตามที่เหนสมควร
ขอ
ใหสหกรณประกาศรายชื่อ ูมีสิทธิลงคะ นนสรรหา โดย จงใหสมาชิกทราบกอนวันสรรหา
ไมนอยกวา วัน ละใหสมาชิก จงเพิ่มชื่อหรือ อนชื่อ กอนวันสรรหาไมนอยกวา วัน
ขอ ใหคณะกรรมการประกาศรับสมัคร ูรับการสรรหา ละดําเนินการสรรหาในคราวเดียวกันกับ
วันสรรหากรรมการดําเนินการ
รายงานกิจการประจําป

1
-4ขอ
ูที่สมัครรับการสรรหา จะตองกรอกขอความในใบสมัครตาม บบที่สหกรณกําหนด
ละยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
ภายในวันเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ
บัตรลงคะ นนสรรหา ูตรวจสอบกิจการ ใหใชบัตรสีที่ ตกตางจากบัตรลงคะ นนสรรหา
กรรมการดําเนินการ ่งทําการสรรหาในคราวเดียวกัน
ขอ
หีบใสบัตรลงคะ นนจะตองใชกระดาษติดหีบสีเดียวกับบัตรลงคะ นน ละระบุตํา หนงที่
สรรหาอยางชัดเจนติดหีบ
ขอ
การลงคะ นนสรรหาใหใชวิธีทําเครื่องหมายกากบาท × ลงในบัตรลงคะ นน
หากใชเครื่องหมายอื่นหรือกากบาทเกินจํานวน ูที่สมัครรับการสรรหา หรือใสบัตร ิดหีบให ือวาบัตรเสีย
ขอ
หามมิให ูใดกระทําการใดเพื่อขัดขวางหรือหนวงเหนี่ยว หรือชี้นําใหสมาชิกลงคะ นนให
ูใด ูหน่ง หรือเขาไปในคูหา ละบริเวณที่ลงคะ นนในระหวางเปดการลงคะ นน
ขอ
เมื่อปดการลงคะ นน ลว ใหเจาหนาที่สรรหานับคะ นนโดยเปดเ ยจน ลวเสรจ
ณ หนวยสรรหา
ขอ
ใหเจาหนาที่สรรหารายงาน ลการนับคะ นนตอคณะกรรมการตาม บบรายงานที่สหกรณ
กําหนด ละใหสหกรณเกบหลัก านการสรรหาทั้งหมดไว ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ
จํากัด หามทําลายกอน วัน
ขอ
ใหสหกรณสรุป ลการนับคะ นนเรียงตามลําดับคะ นนจากมากไปหานอย ่ง ูไดรับ
การสรรหาตามจํานวนประกาศตํา หนงที่วางใน ตละเขตสรรหา
ขอ
ในกรณี ลการสรรหามี ูไดคะ นนเทากัน ให ูสมัครที่ไดคะ นนเทากันจับสลาก เพื่อหา
ูท่ไี ดรับการสรรหา ในวันประกาศ ลการสรรหา ตู รวจสอบกิจการ ณ หนวยสรรหา
ขอ
การสรรหา ูตรวจสอบกิจการ ในกรณีมี ูสมัครรับการสรรหาไมเกินจํานวน ูตรวจสอบ
กิจการที่พงมีตามระเบียบนี้ สหกรณไมตองดําเนินการสรรหาให ือวาบุคคลนั้น านการสรรหา ลว
หมวด 3
วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของผตรวจสอบกิจการ
ขอ ให ูตรวจสอบกิจการมีวาระการดํารงตํา หนงคราวละสองป ูตรวจสอบกิจการที่พนจาก
ตํา หนงอาจไดรับเลือกตั้ง ้ําอีกได
ขอ นอกจากการพนจากตํา หนงตามวาระ ลว ูตรวจสอบกิจการจะพนจากตํา หนงเมื่อ
ตาย
ลาออก โดย สดงเหตุ ลเปนหนังสือยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ลวงหนา
กอนวันขอลาออกจากการป ิบัติหนาที่ไมนอยกวา วัน
รายงานกิจการประจําป

1
-ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติ อด อน ูตรวจสอบกิจการ ออกจากตํา หนง
ทั้งคณะหรือรายบุคคล
หมวด 4
การเลือกตัง
ขอ
การเลือกตั้ง ูตรวจสอบกิจการ ใหกระทําในที่ประชุมใหญ
ขอ
ูมีสิทธิรับเลือกตั้งเปน ูตรวจสอบกิจการ ตองเปน ูที่ไดรับการสรรหาตามระเบียบนี้
ขอ
ใหประธานกรรมการในที่ประชุมใหญ เสนอชื่อ ูที่ไดรับการสรรหาจากเขตสรรหา เพื่อให
สมาชิกในที่ประชุมใหญเลือกตั้งเปน ูตรวจสอบกิจการ ในการดําเนินการตามระเบียบนี้ หากมีปญหาเกิดข้น
ใหอยูในการวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ขอ
ใหสหกรณโดยประธานกรรมการ เปน ูลงนามประกาศรายชื่อ ูที่ไดรับการเลือกตั้งเปน
ูตรวจสอบกิจการ จงใหสมาชิกทราบภายใน วัน หลังจากการประชุมใหญ
หมวด 5
จริย รรม นการป ิบัติงานของผตรวจสอบกิจการ
ขอ
ูตรวจสอบกิจการตองมีจริยธรรมในการป ิบัติงาน ดังนี้
ความรับ ิดชอบ
มีความตระหนัก ละความรับ ิดชอบในหนาที่ ูตรวจสอบกิจการ
ตองเขา งขอมูลทางการเงิน การบัญชี ละธุรกิจของสหกรณอยางเพียงพอที่จะ
ป ิบัติหนาที่ ูตรวจสอบกิจการใหมีประสิทธิภาพ
ใหความสําคัญกับการเตือนภัยลวงหนา ละรายการที่ ิดปกติ
ใหขอเสนอ นะที่เปนประโยชนตอการบริหารจัดการสหกรณ
ความ ื่อตรง
มีความ ื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติสวนตัว
ไมใชโอกาสในการ สวงหา ลประโยชนใหตนเอง ละ ูอื่น
ความเปนกลาง
พงละเวนการเขาไปมีสวนรวมหรือกระทําการใด ที่กอใหเกิดความเสียหายตอ
สหกรณ
ใชดุลพินิจอยางเปนอิสระในการใหขอเสนอ นะเพื่อการตัดสินใจ
ความรู ความสามาร
รับงานที่ตนมีความรู ทักษะ ละประสบการณที่จําเปนตอการป ิบัติงาน
พั นาศักยภาพตนเอง รวมทั้งพั นาประสิทธิภาพ ละคุณภาพของงาน
ตรวจสอบอยางตอเนื่อง
รายงานกิจการประจําป

15
-การรักษาความลับ
ไมเปดเ ยขอมูลที่ไดจากการป ิบัติงานตรวจสอบกิจการในทางที่อาจกอใหเกิด ลเสียหาย ก
สหกรณ เวน ตเพื่อประโยชนตอสหกรณหรือตองให อยคําใน านะพยานตามก หมาย
ไมเรียกรอง หรือรับสิ่งของ หรือทรัพยสินมีคาใด จากสหกรณนอกเหนือจาก
คาตอบ ทน ละคาใชจายอื่นตามที่กําหนดไวในขอบังคับหรือระเบียบของสหกรณ
หมวด 6
บทเ พาะกาล
ขอ
ูตรวจสอบกิจการที่ไดรับเลือกตั้งกอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหป ิบัติหนาที่ไปจนกวา
จะสิ้นสุดปบัญชีที่ไดรับการเลือกตั้ง
ใหประธานกรรมการเปน ูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่
ลงชื่อ
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

รายงานกิจการประจําป

16

ระเบียบวาระที่ 12
เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ
แทนตําแหนงที่วาง ประจําป 2561
ระเบยบวาระท่ 12

เรื่อง การเลือกตังกรรมการสหกรณแทนตําแหนงท่วาง ป 2561

1. คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 6 จํานวน คน มีกรรมการดําเนินการที่ครบวาระการดํารง
ตํา หนงครบวาระ รก ละดํารงตํา หนงครบสองวาระติดตอกัน จํานวน 7 ตํา หนง ดังนี้
กรรมการดําเนินการที่พนจากตํา หนง เนื่องจากดํารงตํา หนงครบวาระ ละเปนการ
พนจากตํา หนงในวาระ รก จํานวน คน ได ก
ลําดับที่
1
2
3
4

ชื่อ – สกุล
นายธีรพล โพธิเมือง
นายวรพจน สิงหราช
นายอนันต ปานทองคํา
นายจรูญโรจน โสไกร

ตํา หนง
รองประธานกรรมการ
กรรมการ ละเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ

1.2 กรรมการดําเนินการที่พนจากตํา หนง เนือ่ งจากครบวาระ ละเปนการพนจากตํา หนง
สองวาระติดตอกัน จํานวน 3 คน ได ก
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายณรงค ธีระกุล
2
นางสาวชูศรี สัตยานนท
3
นายเสกสัณห กิจวรรณ

ตํา หนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

2. ขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด กไขเพิ่มเติม ฉบับที่ พ ศ
ขอ
คณะกรรมการดําเนินการ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการประกอบดวย ประธานกรรมการ
หน่งคน ละกรรมการดําเนินการอีกสิบสี่คน ่งทีป่ ระชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก ตละหนวยงาน โดยให
ป ิบัติเปนไปตามระเบียบวาดวยการสรรหาบุคคลทีจ่ ะไดรบั การเลือกตัง้ เปนกรรมการดําเนินการ พ ศ
ใหกรรมการดําเนินการเลือกตัง้ ในระหวางกันเองข้นดํารงตํา หนงรองประธานกรรมการ
คนหน่งหรือหลายคน เลขานุการคนหน่ง ละ หรือเหรัญญิกคนหน่งนอกนั้นเปนกรรมการ มีวาระการดํารง
ตํา หนง ป ดํารงตํา หนงไดไมเกินสองวาระติดตอกัน ทั้งนี้ หลักเกณ  ละวิธีการรับสมัครเลือกตั้ง
ละการสรรหาเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด โดยไดรบั ความเหนชอบจาก
ที่ประชุมใหญ
3. ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด วาดวยการสรรหาบุคคลที่จะไดรับการ
เลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ พ ศ
ไดกําหนด นวทางในการสรรหากรรมการ ทนตํา หนงที่วาง
ดังนี้

รายงานกิจการประจําป

1
“ขอ กอนวันประชุมใหญใหมีการสรรหากรรมการดําเนินการมีจํานวนไมเกิน คน
ตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ พ ศ
มาตรา ประกอบดวย กรรมการตามสัดสวนของจํานวนสมาชิก
ใน ตละหนวยสมาชิก ที่กรรมการดําเนินการมีตํา หนงวาง ่งจะประกาศใหทราบเปนคราว ไป
ขอ วิธีการสรรหาใหกระทําโดยการลงคะ นนโดยตรง ละลับ”
4. สหกรณ ไดประกาศรับสมัคร สู มัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ จํานวน 7 ตํา หนง
โดยกําหนดใหมีการรับสมัคร สู มัครรับเลือกตั้ง ระหวางวันที่ – 3 ธันวาคม
เพื่อใหสมาชิกลงคะ นน
เลือกตั้งโดยวิธีลับ ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม
เลือกตั้งลวงหนา ระหวางเวลา
น งเวลา
น
ละในวันเสารที่ 6 ธันวาคม
เลือกตั้งทั่วไป ระหวางเวลา
น งเวลา
น ปราก วามี
ูสมัครทัง้ สิ้น จํานวน 6 คน ดังนี้
เขตสรรหาท่ 1 หนวยสมา ิ กท่ 1 ประกอบด วย ขาราชการครูห รือ บุคลากรทางการศกษาสัง กั ด
ประ มอําเภอเมืองสมุทรปราการ ประ มอําเภอพระประ ดง ประ มอําเภอพระสมุทรเจดีย บํานาญประ มทั้ง
อํ า เภอ ละข า ราชการหรื อ บุ ค ลากรทางการศกษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศกษาประ มศกษา
สมุทรปราการ เขต (ลงคะแนนสรรหากรรมการ มเกินจํานวน 5 คน)
ูสมัคร
ชื่อ – นามสกุล
ตํา หนง
หมายเลข
1
นายวรพจน สิงหราช
ูอํานวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดคลองสวน
2

นายณรงค สิงหศิ ิ

3

นายอนันต ปานทองคํา

4

นายจรูญโรจน โสไกร
นายธีรพล โพธิเมือง

ขาราชการบํานาญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกษาประ
สมุทรปราการ เขต
ขาราชการบํานาญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกษาประ
สมุทรปราการ เขต
ขาราชการบํานาญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกษาประ
สมุทรปราการ เขต
ขาราชการบํานาญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกษาประ
สมุทรปราการ เขต
ูอํานวยการโรงเรียนวัดดานสําโรง

6

นายณั พล นุชอุดม

7

นายกําจัด สุวรรณปาล

ูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดสาขลา

นายสมชาย พ่งอิ่ม

ูอํานวยการโรงเรียนคลองมหาวงก

นายไพทูร จันตะเภา

ูอํานวยการโรงเรียนวัดชมนิมิตร

9

นายสุวิทย สุพั นานนท

มศกษา
มศกษา
มศกษา
มศกษา

ขาราชการบํานาญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกษาประ มศกษา
สมุทรปราการ เขต

รายงานกิจการประจําป

1
เขตสรรหาท่ 1 หนวยสมา ิกท่ 2 ขาราชการครูหรือบุคลากรทางการศกษาสังกัดมัธยม ละบํานาญ
มัธยม อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอพระประ ดง อําเภอพระสมุทรเจดีย ละขาราชการหรือบุคลากรทาง
การศกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกษามัธยมศกษา เขต (ลงคะแนนสรรหากรรมการ มเกินจํานวน
1 คน)
ูสมัคร
ชื่อ – นามสกุล
ตํา หนง
หมายเลข
1
นายสมชาย ทองสุทธิ
ูอํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดใหมสมุทรกิจวิทยาคม
2

นายชาญสินธุ กิจ สงทอง

ูอํานวยการโรงเรียนสมุทรปราการ

เขตสรรหาท่ 2 หนวยสมา ิกท่ 3 ประกอบดวย สมาชิกที่เปนครูหรือบุคลากรทางการศกษาสังกัด
สํานักงานการศกษาเอกชน หรือ ูที่เ คยเปนครู ละลาออก หรือ เกษียณอายุการทํางานจากโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานการศกษาเอกชน อําเภอบางพลี อําเภอบางบอ อําเภอบางเสาธง (ลงคะแนนสรรหากรรมการ มเกิน
จํานวน 1 คน)
สู มัคร
ชื่อ – นามสกุล
หมายเลข
1
นายสงวนสิทธิ สัตยานนท
2

นางสาวยุพา เรืองโชติ

ตํา หนง
ูจัดการโรงเรียนสันตเสริมวิทย
รอง ูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไตหวัน
บีดีไอ

สหกรณ ไดดําเนินการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ทนตํา หนงที่วาง จํานวน 7 ตํา หนง โดย
เลือกตั้งลวงหนา เมื่อวันที่ ธันวาคม
ละเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม
่งปราก ลการ
เลือกตั้งตามประกาศสหกรณ เรื่อง ลการสรรหากรรมการสหกรณ ประจําป 61 รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบ
ระเบียบสหกรณอ อมทรัพ ยครูสมุท รปราการ จํากัด วาดวยการสรรหาบุคคลที่จ ะไดรับ การ
เลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ พ ศ
“ขอ ใหประธานกรรมการในที่ประชุมใหญ เสนอชื่อ ูที่ไดรับการสรรหาจากเขตสรรหา
เพื่อใหสมาชิกในที่ประชุมใหญเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ ในการดําเนินการตามระเบียบนี้ หากมีปญหา
เกิดข้น ใหอยูในการวินิจฉัยของคณะกรรมการดําเนินการ”
จงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติท่ประ ุม
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
แทนตําแหนงที่วาง ดํารงวาระ 1 ป
ระเบยบวาระท่ 13

เรื่องการเลือกตังผตรวจสอบกิจการสหกรณแทนตําแหนงท่วาง ป 2561
ดํารงวาระ 1 ป

ูตรวจสอบกิจการสหกรณ จํานวน 5 คน มี ูตรวจสอบกิจการสหกรณ เขตสรรหาที่ ตํา หนง
วางจํานวน 1 ตํา หนง
ขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด กไขเพิ่มเติม ฉบับที่ พ ศ 2555
“ขอ
ู ตรวจสอบกิ จการ ให ที่ป ระชุม ใหญเ ลือกตั้ งสมาชิก หรื อบุ คคลภายนอก ู มี
คุณวุ ิ ความรูความสามาร ในดานธุรกิจการเงิน การบัญชี การเศรษ กิจหรือการสหกรณ เปน ูตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ เปนการประจําป จํานวนหาคน โดยใหป ิบัติเปนไปตามระเบียบวาดวยการสรรหาบุคคล
ที่จะไดรับการเลือกตั้งเปน ูตรวจสอบกิจการ”
ที่ ป ระชุ ม ใหญ จ ะเลื อกตั้ ง กรรมการดํ า เนิ น การ หรื อ ู ่ ง ดํ า รงตํ า หน ง หน า ที่ ป ระจํ า ใน
สหกรณ เปน ูตรวจสอบกิจการไมได
ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด วาดวยการสรรหาบุคคลที่จะไดรับการเลือกตั้ง
เปน ูตรวจสอบกิจการ พ ศ 2558 ไดกําหนด นวทางในการสรรหา ูตรวจสอบกิจการ ทนตํา หนงที่วาง
ดังนี้
“หมวดที่ คุณสมบัติของ ูตรวจสอบกิจการ
ขอ 5 ูตรวจสอบกิจการสหกรณตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
เปนสมาชิกของสหกรณ หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลที่ไดรับเลือกตั้งจาก
ที่ประชุมใหญของสหกรณ หากเปนสมาชิกของสหกรณตองไม ิดนัดชําระหนี้ใน 1 ปบัญชีที่ านมา
ไมเปน ูสอบบัญชี หรือ ูชวย ูสอบบัญชี หรือบุคคลที่อยูในสังกัดนิติบุคคลที่รับ
งานสอบบัญชีของสหกรณ
ไมเปนกรรมการของสหกรณ
ไมเปน ูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณ หรือสหกรณอื่น
พนจากตํา หนงคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมา ลวไมนอยกวา 1 ปทาง
บัญชีสหกรณ
ล
"”หมวดที่ การสรรหา
ขอ 8 กอนวันประชุมใหญใหมีการสรรหา ูตรวจสอบกิจการ มีจํานวนไมนอยกวา คน
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ ศ
มาตรา
ขอ 9 วิธีการสรรหาใหกระทําโดยการลงคะ นนโดยตรง ละลับ
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ขอ
ูมีสิทธิออกเสียงลงคะ นนสรรหา ได ก สมาชิกสหกรณทุกคน โดยไปออกเสียง
ไดในเขตสรรหา ที่สมาชิกสังกัดอยู ละสมาชิกคนหน่งมีสิทธิลงคะ นนสรรหาให ูสมัครรับการสรรหาไดไม
เกินจํานวน 5 คน โดย บงเปนสัดสวนการสรรหา ูตรวจสอบกิจการ ดังนี้
เขตสรรหาท่ 1 ประกอบด วย สมาชิกทุ กสังกัดที่ อยูในเขต อําเภอเมืองสมุทรปราการ
อําเภอพระประ ดง อําเภอพระสมุทรเจดีย ไดสัดสวนจํานวน ูตรวจสอบกิจการ ไมเกิน คน
เขตสรรหาท่ 2 ประกอบดวย สมาชิกทุกสังกัดที่อยูในเขต อําเภอบางพลี อําเภอบางบอ
อําเภอบางเสาธง ไดสัดสวนจํานวน ูตรวจสอบกิจการ ไมเกิน คน
ในกรณีที่ ูตรวจสอบกิจการสหกรณตํา หนงวางกอนพนวาระในเขตสรรหาใด ใหสหกรณ
ดําเนินการสรรหา ูตรวจสอบกิจการ ทนตํา หนงที่วางในเขตสรรหานั้น ละใหอยูในวาระไดไมเกินวาระที่เหลือ
ใหสหกรณดําเนินการสรรหา ุตรวจสอบกิจการให ลวเสรจไมเกิน วันนับจากที่ตํา หนง
ูตรวจสอบกิจการวาง ละ ามีวาระคงเหลือไม ง วัน กไมตองดําเนินการสรรหา ูตรวจสอบกิจการ
ล
“หมวด วาระการดํารงตํา หนง ละการพนจากตํา หนงของ ูตรวจสอบกิจการ
ขอ
ให ูตรวจสอบกิจการมีวาระการดํารงตํา หนงคราวละสามป ูตรวจสอบกิจการ
ที่พนจากตํา หนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกได
ขอ
นอกจากการพนจากตํา หนงตามวาระ ลว ูตรวจสอบกิจการจะพนจากตํา หนงเมื่อ
ตาย
ลาออก โดย สดงเหตุ ลเปนหนังสือยื่นตอประธานคณะ ูตรวจสอบกิจการ
หรือยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ลว ตกรณี
ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติ อด อน ูตรวจสอบกิจการ ออกจากตํา หนง
ทั้งคณะหรือรายบุคคล
สหกรณ ไดประกาศรับสมัคร ูสมัครรับเลือกตั้งเปน ูตรวจสอบกิจการสหกรณ ทนตํา หนงที่
วางในเขตสรรหาที่ จํานวน ตํา หนง โดยกําหนดใหมีการรับสมัคร ูสมัครรับเลือกตั้ง ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม
เพื่อใหสมาชิกลงคะ นนเลือกตั้งโดยวิธีลับ ในวันพุธที่ ธันวาคม
เลือกตั้งลวงหนา
ระหวางเวลา
น งเวลา
น ละวันเสารที่ 16 ธันวาคม
เลือกตั้งทั่วไป ระหวางเวลา
น งเวลา
น ปราก วามี ูสมัครทั้งสิ้น จํานวน คน ดังนี้ ลงคะแนนสรรหาผตรวจสอบ
กิจการสหกรณ มเกินจํานวน 1 คน
ผสมัคร
ื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
หมายเลข
1

นายวรพงษ หาญเขต

2

นายวีระ หวนครุธ

ูอํานวนการ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
ขาราขการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศกษาประ มศกษา
สมุทรปราการเขต
รายงานกิจการประจําป
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เขตสรรหาท่ 1 ประกอบดวย สมาชิกทุกสังกัดที่อยูในเขต อําเภอเมืองสมุทรปราการ
อําเภอพระประ ดง อําเภอพระสมุทรเจดีย ไดสัดสวนจํานวน ูตรวจสอบกิจการ ไมเกิน คน
5. สหกรณ ไดดําเนินการเลือกตั้ง ูตรวจสอบกิจการ ทนตํา หนงที่วางจํานวน 1 คน เมื่อวันที่
ธันวาคม
เลือกตั้งลวงหนา ละวันที่ ธันวาคม
เลือกตั้งทั่วไป ่งปราก ลการเลือกตั้ง
ตามประกาศสหกรณ เรื่อง ลการสรรหา ูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป
รายละเอียดเอกสาร
ประกอบ
ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด วาดวยการสรรหาบุคคลที่จะไดรับการ
เลือกตั้งเปน ูตรวจสอบกิจการ พ ศ 2558
“ขอ 29 ใหประธานกรรมการในที่ประชุมใหญ เสนอชื่อ ูที่ไดรับการสรรหาจากเขตสรรหา
เพื่อใหสมาชิกในที่ประชุมใหญเลือกตั้งเปน ูตรวจสอบกิจการ ในการดําเนินการตามระเบียบนี้ หากมีปญญา
เกิดข้นใหอยูในการวินิจฉัยของคณะกรรมการดําเนินการ”
จงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติท่ประ ุม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องแนะนําคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
ชุดที่ 5 2561
ระเบยบวาระท่ 14

เรื่อง แนะนําคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ุดท่ 57/2561

ประธานกรรมการ นะนําคณะกรรมการดําเนินการ ทั้งสิ้น จํานวน
นําเสนอชื่อเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ ดังนี้

คน เพื่อใหที่ประชุม

ที่

ชื่อ – สกุล
นายสุเทพ พูลบัณ ิตย

ตํา หนง
ขาราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศกษาประ มศกษา
สมุทรปราการ เขต
วาที่ ร ท ขจรศักดิ เจริญ ทธิวั นา ูอํานวยการ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณวิทยา

3

นางชูศรี พุทธเจริญ

ขาราชการบํานาญ เทศบาลนครสมุทรปราการ

4

นายประยูร สุขยืน

ขาราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศกษาประ มศกษา
สมุทรปราการ เขต
ูอํานวยการ โรงเรียนศิริวิทยา

ดร ธีระ ทนศิริ
6

นายพรเทพ คุรุเมธากร

7

นายสมเจต พูลมา

ขาราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศกษาประ มศกษา
สมุทรปราการ เขต
ูอํานวยการ โรงเรียนบางพลีราษ รบํารุง

8

ดร สุชาติ ใจส าน

ครูชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

9

หมายเหตุ

ลําดับที่ – 8 เปนกรรมการตอเนื่องจากชุดที่ 6
ลําดับที่ 9 -

เปนบุคคลที่ไดรับการเลือกตั้ง เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม
ลวงหนา

ละวันเสารที่ 6 ธันวาคม

มติท่ประ ุม
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ระเบียบวาระที่ 15
เรื่องการเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ
ชุดที่ 5 2561
ระเบยบวาระท่ 15

เรื่อง การเลือกตังประ านกรรมการสหกรณ

ุดท่ 57/2561

สําหรับการเลือกตั้งตํา หนงประธานกรรมการ ใหสมาชิกเสนอชื่อ ูที่สมควรดํารงตํา หนง
ตอที่ประชุมใหญ ละใหสมาชิกลงมติเลือกโดยวิธียกมือหรือวิธีลับ
1) ตํา หนงประธานกรรมการ เลือกตั้ง ทนตํา หนงที่วาง เนื่องจากหมดวาระ
การดํารงตํา หนง
ผเสนอ ื่อ.............................................................................................................................................................

มติท่ประ ุม
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 16
เรื่องขอเสนอแนะของผูตรวจการสหกรณ

. .................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

มติที่ประชุม

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องอื่นๆ

. .................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

มติที่ประชุม

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก
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หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ กู้เงินฉุกเฉิน
เงินกู้ฉุกเฉิน
คุณสมบัติผู้กู้
ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน
วงเงินกู้
10 เท่าของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 150,000 บาท

(เงินได้รายเดือน หมายถึง เงินเดือน +วิทยฐานะ /เงินตาแหน่ง /เงินค่าครองชีพ ซึ่งได้รับเป็นประจาทุกเดือน)

เกณฑ์เงินเหลือใช้จ่าย
ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ หลังหักค่าหุ้น และหนี้ทุกประเภทแล้วไม่ต่ากว่า 1,000 บาท
ระยะเวลาการผ่อนชาระ
ไม่เกิน 24 งวด
หลักประกัน
1. กรณีข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ่า มีเงินได้รายเดือนคงเหลือเกิน 20% ไม่ต้องมีบุคคลค้่าประกัน
2. กรณีข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ่า มีเงินได้รายเดือนคงเหลือ ต่ากว่า 20% แต่ไม่น้อยกว่า 1,000
บาท ต้องมีผู้ค้่าประกันอย่างน้อย 1 คน (เป็นสมาชิกสามัญ โดยต้องไม่เป็นผู้ค้่าประกันเงินกู้สามัญในเวลาเดียวกัน)
และต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพือเป็นหลักประกันเงินกู้ฉุกเฉิน โดยจะถูกหักเงินกู้ 0.50% ของยอดเงินที
ได้รับเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าว และจะถูกหักอีกครั้งตามยอดหนี้คงเหลือ (0.50%) ณ วันที 30 พ.ย.ของทุกปี โดย
หักจากเงินปันผลประจ่าปี ส่าหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพือเป็นหลักประกันเงินกู้ฉุกเฉิน สมาชิกจะได้รับ
ดอกเบี้ยเงินฝาก 1% จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (30 พ.ค. และ 30 พ.ย.)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ (ปัจจุบันร้อยละ 6.0 ต่อปี)
เอกสารประกอบการขอกู้
1. แบบฟอร์มการกู้เงินฉุกเฉิน 1 ฉบับ
2. ส่าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ หากใช้บัตรข้าราชการ ให้แนบส่าเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรทีระบุทีอยู่
ปัจจุบันของสมาชิก
3. สลิปเงินเดือนๆ ล่าสุด ประทับตราหน่วยงาน และให้เจ้าหน้ าทีการเงินผู้หักเงินเดือน และหัวหน้ า
หน่วยงาน รับรองความถูกต้องของข้อมูล (ผอ.รร/ ผอ.เขต/ ผอ.กองฯ / ฯลฯ)
4. กรณีมีผู้ค้่าประกัน กรอกแบบฟอร์มการค้่าประกัน จ่านวน 1 ฉบับ พร้อมแนบสลิปเงินเดือนผู้ค้่า
ประกัน และส่าเนาบัตรประชาชนผู้ค้่า 1 ฉบับ หากใช้บัตรข้าราชการ ให้แนบส่าเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรทีระบุที
อยู่ปัจจุบันของผู้ค้่าประกัน
เงินกู้สามัญ
คุณสมบัติผู้กู้
ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นสมาชิกสมทบ หรือสมาชิกทีรับโอนมาจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์อืน
วงเงินกู้
1. กู้โดยใช้บุคคลค้่าประกัน ให้กู้ไม่เกิน 100 เท่าของเงินได้รายเดือน และไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยผู้
กู้ต้องมีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้
2. กู้หุ้น ไม่เกิน 90% ของเงินค่าหุ้นทีมีอยู่ในขณะนั้น
3. กู้หุ้น + เงินฝากสหกรณ์ ไม่เกิน 90% ของมูลค่าทีมีอยู่ ณ ขณะนั้น
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4. กรณีผู้กู้จะเก ียณอายุราชการ โดยมีอายุตัว 55 ปีข้นไป จ่านวนเงินให้กู้ และจ่านวนเงินเรียกเกบราย
เดือน จะพิจารณาจากเงินบ่าเหนจ หรือบ่านาญทีผู้กู้พงจะได้รับเมือเก ียณอายุราชการ
(เงินได้รายเดือน หมายถึง เงินเดือน +วิทยฐานะ /เงินตาแหน่ง /เงินค่าครองชีพ /เงินบานา ซึ่งได้รับเป็นประจาทุกเดือน)

เกณฑ์เงินเหลือใช้จ่าย
ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ หลังหักค่าหุ้น และหนี้ทุกประเภทแล้วไม่น้อยกว่า 20% หากเหลือต่า
กว่าจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพือเป็นหลักประกันการกู้เงิน ตามวงเงินทีสหกรณ์ก่าหนด และเงินเดือนผู้กู้
ต้องเหลือใช้จ่ายในสลิปไม่ต่ากว่า 1,000 บาท
ระยะเวลาการผ่อนชาระ
ไม่เกิน 300 งวด และต้องไม่เกินอายุ 0 ปี ยกเว้นกรณีผู้กู้อายุ 55 ปีข้นไป และเป็นสมาชิกสมาคม
าปนกิจครูไทย และ าปนกิจ ชสอ. จ่านวน 2 กอง ให้ผ่อนช่าระได้ไม่เกิน 420 งวดและต้องไม่เกินอายุ 90 ปี
คาขอกู้ต้องผ่านผู้บังคับบัญชาให้ความเหนชอบ
1. สมาชิกสังกัด สพป.เขต 1, เขต 2 ให้ ผอ.สพป. เขตฯ หรือ รอง ผอ. สพป. เขตฯ เป็นผู้พิจารณา
2. สังกัดมั ยมศก า ให้ ผอ.เขตมั ยมศก า หรือรอง ผอ.เขตมั ยมศก า เป็นผู้พิจารณา
3. สังกัดสถานศก า หรือหน่วยงานทางการศก า ให้ ผอ.โรงเรียน หรือผู้บังคับบัญชา เป็นผู้พิจารณา
4. ข้าราชการบ่านาญ ให้ ผอ.สพป.เขต 1 หรือ เขต 2 หรือ ผอ.เขตมั ยมศก า หรือกรรมการสหกรณ์
เป็นผู้พิจารณา
5. ไม่สังกัดหน่วยงานทางการศก า ให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นผู้พิจารณา และให้แนบหนังสือ
รับรองการส่งคืนเงินกู้สามัญ
. สมาชิกสมทบ หรือสมาชิกทีด่ารงต่าแหน่งผู้อ่านวยการสถานศก า หรือสมาชิกทีด่ารงต่าแหน่งสูงสุด
ของหน่วยงาน ให้รับรองสิท ิการกู้เงินของตนเองได้
หลักเกณฑ์การ ิจารณาเงินกู้สามัญ ละการรับเงินกู้
1. ยืนกู้โดยมีคนค้่าประกันครบตามหลักเกณ ์ และมีเงินได้รายเดือนคงเหลือเกิน 20% หากยืนเอกสารกู้
ก่อนเวลา 14.30 น. จะได้รับเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากเล่มสีชมพู หรือบัญชี นาคาร ในวันท่าการถัดไป
2. ยืนกู้โดยมีคนค้่าประกันไม่ครบถ้วน หรือมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ 10% ข้นไป แต่ไม่เกิน 20%
คณะกรรมการฝายการเงินและสินเชือจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเงินกู้ทุกวันอังคารของสัปดาห์ และจะได้รับเงินกู้
ภายใน 2 วันท่าการถัดไป (หากไม่ติดป หาเรื่องดอกเบียเรียกเกบเดือนแรกไม่พอหัก)
3. ยืนกู้โดยมีคนค้่าประกันไม่ครบถ้วน หรือมีเงินได้รายเดือนคงเหลือต่ากว่า 10% คณะกรรมการ
ด่าเนินการ (15 คน) จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเงินกู้ในวันประชุมประจ่าเดือน และจะได้รับเงินกู้ภายใน 2 วันท่าการ
ถัดไป (หากไม่ติดป หาเรื่องดอกเบียเรียกเกบเดือนแรกไม่พอหัก)
หลักประกัน

กรณี ม่เปดบัญชีเงิน ากหลักประกัน ละเงินเดือนเหลือ ง

วงเงินกู้ บา

0 – 500,000
500,001 – 1,500,000
1,500,001 – 2,000,000
2,000,001 – 3,000,000

เริมใช้ มี ค

จานวนผู้ค้า
หมายเหตุ
ประกัน
2 คน
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ่าทีมีเงินเดือน 15,000 บาทข้นไปค้่าอย่างน้อย 1 คน
คน
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ่าทีมีเงินเดือน 20,000 บาทข้นไปค้่าอย่างน้อย 2 คน
4 คน
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ่าทีมีเงินเดือน 25,000 บาทข้นไปค้่าอย่างน้อย 2 คน
5 คน
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ่าทีมีเงินเดือน 30,000 บาทข้นไปค้่าอย่างน้อย 2 คน
กู้เกิน ล้านบา ต้องเปดบัญชีเงิน ากหลักประกัน ุกกรณี
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กรณีกู้ ดยใช้บุคคลค้าประกัน เปดบัญชีเงิน ากหลักประกัน เริมใช้ มี ค
วงเงินกู้ บา
จานวนผู้ค้า
หมายเหตุ
ประกัน

0 – 1,000,000
1,000,001 – 2,000,000
2,000,001 – 3,000,000

2 คน
3 คน
3 คน

ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ่าทีมีเงินเดือน 15,000 บาทข้นไปค้่าอย่างน้อย 1 คน
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ่าทีมีเงินเดือน 20,000 บาทข้นไปค้่าอย่างน้อย 1 คน
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ่าทีมีเงินเดือน 25,000 บาทข้นไปค้่าอย่างน้อย 2 คน

หมายเหตุ.- กรณีผู้กู้หาผู้ค้่าประกันทีมีเงินเดือน 20,000 หรือ 25,000 หรือ 30,000 บาท ตาม
หลักเกณ ์ข้างต้นไม่ได้ สามารถใช้ผู้ค้่าประกันตั้งแต่ 2 คนข้นไป น่าเงินเดือนมารวมกันให้ได้ตาม านเงินเดือน
ของแต่ละหลักเกณ ์ เพือใช้สิท ิเทียบเท่า านเงินเดือนผู้ค้่า จ่านวน 1 คน
ตัวอย่าง ผู้กู้หาผู้ค้่า านเงินเดือน 25,000 บาท ไม่ได้ สามารถหาผู้ค้่า 2 คน เงินเดือนรวมกัน
ให้ได้ 25,000 บาท จะใช้สิท ิเทียบเท่าผู้ค้่าประกัน านเงินเดือน 25,000 บาท ได้ 1 คน
เงินเดือน (บาท)
ไม่เกิน 20,000
20,001 – 30,000
30,001 – 40,000
ตั้งแต่ 40,001 ข้นไป

สิ ิของสมาชิกในการค้าประกัน
ค้่าได้ไม่เกิน
3 คน
4 คน
5 คน
6 คน

เงือน ขอืน
1. สมาชิกผู้ขอกู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้่าประกัน ต้องท่าประกันชีวิตในวงเงินที สหกรณ์ก่าหนด โดยให้ สอ.สป.
เป็นผู้รับประโยชน์รายแรก หรือท่า าปนกิจครูไทย และ าปนกิจ ชสอ. (ได้ความคุ้มครองกรณีตายกองละ
ประมาณ 600,000 บาท)
2. กรณีกู้โดยใช้หุ้นค้่าประกัน จะท่าประกันชีวิต หรือไม่กได้
. ผู้กู้ งเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพือเป็นหลักประกันเงินกู้สามัญจะถูกหักเงินกู้ 2 ส่วน ดังนี้
3.1 หัก 0.50% ของยอดเงินทีได้รับเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าว และจะถูกหักอีกครั้งตามยอดหนี้คงเหลือ
(0.50%) ณ วันที 30 พ.ย.ของทุกปี โดยหักจากเงินปันผลประจ่าปี ส่าหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพือเป็น
หลักประกันเงินกู้สามัญ สมาชิกจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก 1% จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
(30พ.ค. และ 30 พ.ย.)
3.2 หัก 0.01% ของยอดเงินกู้สามัญทีได้รับอนุมัติเป็นค่า รรมเนียมการขอกู้เงิน โดยจะผลักไปเป็นรายได้
ของกองทุนช่วยเหลือผู้ค้่าประกันเงินกู้ (เงิน ่วนนีจะไม่จ่ายคืน ้ก้ทุกกร ี)
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อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์(ปัจจุบันร้อยละ 6.0 ต่อปี)
เอกสารประกอบการขอกู้
ผู้กู้
1. แบบฟอร์มการกู้เงินสามัญ จ่านวน 1 ฉบับ
2. สลิปเงินเดือน/แบบตรวจสอบรายละเอียดหักค่าใช้จ่ายโดยประทับตราหน่วยงาน และเจ้าหน้าทีการเงินผู้
หักเงินเดือน และหัวหน้าหน่วยงานรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ผอ.รร/ผอ.เขต/ผอ.กองฯ/ฯลฯ) 1 ฉบับ
. หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหัก เงินช่าระหนี้สหกรณ์ฯ
4. ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ของผู้กู้
ละของคู่สมรส
. ทะเบียนบ้านของผู้กู้ กรณีใช้บัตรข้าราชการ
. ส่าเนาใบเปลียนค่าน่าหน้าชือ สกุล
. สาเนา ะเบียนสมรส สาเนา ะเบียนหย่า
. ส่าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก นาคารกรุงไทย บัญชีเล่มสีชมพู ของสหกรณ์
. ส่าเนาสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินอืน กรณีประสงค์ช่าระหนี้สถาบันการเงินอืน
10.หนังสือยินยอมเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพือหลักประกันเงินกู้และหักเงินปันผล เงินเฉลียคืน
11.หนังสือค่้าประกันส่าหรับเงินกู้สามัญ
ผู้ค้่าประกัน
1. หนังสือค้่าประกันเงินกู้สามัญตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ 1 ฉบับ
2. ส่าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ หากใช้บัตรข้าราชการ
ให้แนบส่าเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรทีระบุทีอยู่ปัจจุบันของสมาชิก
3. สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 ฉบับ โดยประทับตราหน่วยงาน และเจ้าหน้าทีการเงินผู้หักเงินเดือน และ
หัวหน้าหน่วยงาน รับรองความถูกต้องของข้อมูล (ผอ.รร/ ผอ.เขต/ ผอ.กองฯ /ผู้รับใบอนุญาต/ ฯลฯ)
4. หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินช่าระหนี้สหกรณ์ฯ ใน านะผู้ค้่าประกัน
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หลักเกณ การกเงินสามั และการกพิเศ เพื่อการรวมหน กรณมเงินหุน ม ง 20%ของวงเงินก
เดิม
ูกูจะ ูกหักเงินกูสะสมเขาเปนหุนใหครบ 20% สิ้นปจะไดรับเงินปน ล เปน
ลตอบ ทนจากการสะสมหุน ตสมาชิกจะไมสามาร อนเงินคาหุนออกจากสหกรณ ดยกเวนการลาออก
จากการเปนสมา ิกแลวเทานัน
แก ข หม
ูกูจะ ูกหักเงินกู ลักเขาไวในบัญชีเงินฝากออมทรัพยเลมสีนํ้าเงิน เพื่อนําไปรวมกับหุน
ใหครบ 20% ตามหลักเกณ การกู ่ง ูกูจะไดรับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตรา 3.50% ตอป (จายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ทุกวันที่ 31 พ.ค. ละ 30 พ.ย. ของทุกป)
ขอ ตกตาง

เงินกูที่หักฝากเขาบัญชีออมทรัพยเลมสีน้ําเงินนั้น จะสามาร อนไดภายใตเงื่อนไขดังนี้
(1)
(2)
(3)

อนไดเมื่อครบ ป นับจากวันเริ่มสัญญา
มีเงินคาหุนครบ % หรือเงินคาหุนบวกเงินฝากออมทรัพยเลมสีน้ําเงินครบ
20% ของหนี้เงินกูคงเหลือ
ชําระหนี้คนื สหกรณครบ ลว

สมา ิกจะกวงเงินเทา ดกตาม ตองมหุน 20% หากสมา ิกท่ม านหุน มครบตามหลักเกณ 
สหกรณ จะหักจากหนเงินกและนําฝากเขาบั ออมทรัพย (เลมสนําเงิน) เพื่อคําประกันหนเงินก ่งสามาร
อน ดตามเงื่อน ข 3 ขอขางตน
ตัวอยางวิ คิดเมื่อจะ อนเงินฝากเลมสนําเงิน
(1) หนคงเหลือ X 20% (เ น หนคงเหลือ 1,500,000 X 20% = 300,000)
(2) หุนทังหมดท่ม + จํานวนเงิน นสมุดเลมสนําเงิน (เ น 245,000 + 89,000 = 334,000)
(3) จํานวนเงินท่ อน ด คือ (334,000 - 300,000 = 34,000) แตตองครบ 1 ป งจะมสิท ิ
อนเงินสวนออกจากบั
นกรณท่ผกมหนเงินก ุกเ ินปกติ มมคนคําประกัน หรือ หนเงินก ุกเ ิน ATM ตอง
นํามาหักกอน เ น หน ุกเ ิน 2
คือ 33
- 300,000 – 20,000 = 1
สามาร อนเงิน น
สมุดบั สนําเงิน ดจํานวน 1
บาท
(5) สมา ิกสามาร อนดอกเบย นเลมสนําเงิน ดเมื่อครบกําหนดการจายดอกเบย นแตละ วง
(6) า นกรณ ําระหนหมดแลว (โดย มครบ 1 ป) ทานสามาร อนเงิน นสมุดเลมสนําเงิน
ดทังจํานวน
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การคิดประกันตาย / ประกันสินเชื่อ
วิธีการคานวณเบี้ยประกัน
สมมติผู้กเู้ หลือหนี้ ณ 30 พ.ย.59 จำนวน 1,000,000 บำท โดยมีหุ้น+บัญชีเงินฝำกเล่มสีน้ำเงิน
20% = 200,000 บำท
คำนวณดังนี้ 1,000,000 – 200,000 เหลือส่วนเหลื่อมหนี้ = 800,000 ที่ต้องทำประกัน
(ยอดกู้) - (หุ้น+บัญชีเงินฝำกสีน้ำเงิน)
สรุปต้องทำประกัน (ทุน) 800,000 คูณกับอัตรำเบี้ยประกัน (ปี 2560) 340 บำท /1 แสน = 2,720 บำท

หำกผู้กู้มีกำรทำฌำปนกิจครูไทย และฌำปนกิจ สส.ชสอ. สำมำรถนำเงินสงเครำะห์ที่คำดว่ำจะได้รับ
กองละ 600,000 บำท (รับสุทธิหลังหักค่าดาเนินการประมาณ 570,000 บาท) มำหักออกจำกส่วนเหลื่อมหนี้ที่ต้องทำ
ประกันตำยได้ เช่น
กู้ 3,000,000 บำท มีหุ้น+เงินฝำกเล่มน้ำเงิน 20% = 600,000 และทำฌำปนกิจครูไทย
ได้รับประมำณ 570,000 บำท ฌำปนกิจ สส.ชสอ. ได้รับประมำณ 570,000 บำท
(3,000,000 – 600,000 – 570,000 – 570,000) เหลือส่วนเหลื่อมต้องทำประกันตำยอีก
1,260,000 บำท

ทุนประกัน 1,300,000 บาท คูณกับอัตราเบี้ยประกัน (ปี 2560) 340 บาท /1 แสน = 4,420 บาท
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วิ การคิดเงินปนผล ประจําป 256 รอยละ .
าม เปนสมาชิกสหกรณมา ลวหลายป ตไมทราบจริง วาเงินปน ล เงินเฉลี่ยคืนเขาคิดกัน
อยางไร จงขอ ามปญหาที่อยากรูมาก ดังนี้
1. เงินปน ลคํานวณอยางไรคะ
2. เงินเฉลี่ยคืนคืออะไรคิดอยางไรคะ
ตอบ 1. เงินปนผล คือ ลตอบ ทนที่คิดจากจํานวนเงินคาหุนที่สมาชิกสะสมตามระยะเวลาของ การสง
คูณดวยอัตราเงินปน ลในปนั้น
ตัวอยาง นาย ก
มีทุนเรือนหุน ง พ ศจิกายน ปที่ านมาเปนเงิน 209,800 บาท ละนาย ก ือหุนเดือนละ 900 บาท
ทุกเดือน ในสิ้นป นาย ก จะไดเงินปน ล ดังนี้ สมมติสหกรณจายเงินปน ล 4.80%)
วิ คิดเงินปนผล
วิ คํานวณ
หุนรายเดือน x 4.80% x เวลา

วันท่

หุน

30 พ ย.59

209,800

209,800 x 4.80% x 12/12

เงินปนผล
10,070.40

31 ธ ค

900

900x 4.80% x 11/12

39.60

31 ม ค

900

900 x 4.80% x 10/12

36.00

กพ

900

900x 4.80% x 9/12

32.40

มี ค

900

900x 4.80% x 8/12

28.80

เม ย

900

900x 4.80% x 7/12

25.20

พค

900

900x 4.80% x 6/12

21.60

มิ ย

900

900x 4.80% x 5/12

18.00

กค

900

900x 4.80% x 4/12

14.40
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วิ คิดเงินปนผล
วันท่

หุน

วิ คํานวณ
หุนรายเดือน x 4.80% x เวลา

สค

900

900x 4.80% x 3/12

10.80

กย

900

900x 4.80% x 2/12

7.20

ตค

900

900x 4.80% x 1/12

3.60

พย

900

900x 4.80% x 0/12

0.00

รวม

220,600

เงินปนผล

1 3

รวม ง 3 พ ศจิกายน 256 นาย ก. ดเงินปนผล 1 3 บาท

ตอบ 2. เงินเ ล่ยคืน คือ เงินที่จายคืนใหกับสมาชิก ูเสียดอกเบี้ย โดยคิดจากดอกเบี้ยเงินกู ที่สมาชิก
จายให กสหกรณจายให กสหกรณ ตั้ง ต 1 ธันวาคม ง 30 พ ศจิกายน ในปเดียวกัน คูณดวยอัตราเฉลี่ย
คืนที่สหกรณ กําหนดไวใน ตละป
ตัวอยาง นาย ก
กูเงินสหกรณ 1,400,000.00 บาท นาย ก ชําระดอกเบี้ยเงินกูให กสหกรณทั้งป เปนเงิน 71,858 บาท
ละที่ประชุมใหญมีมติใหเฉลี่ยคืนรอยละ 9.25 ดังนั้น เงินเฉลี่ยคืน คือ
จํานวนเงิน 71,858 x 9.25% 6,647 บาท นาย ก จะไดรับเงินเฉลี่ยคืน 6,647.00 บาท
ตอบ 3. เงินปนผล เงินเ ล่ยคืน
กรณนาย ก. เมื่อรวมเงินปนผลและเงินเ ล่ยคืนแลวจะเหนวา นาย ก. ดรับเงิน
จํานวน เงินปนผล เงินเ ล่ยคืน
=1 3
66
= 16 55 บาท
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สวัสดิการ

ปพ.ศ. 2560
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สวัสดิการทุนบุตร ปี 2560
(ระดับอนุบาล/ประถม จานวน 503 ทุนๆ ละ 500 บาท)
นายสมชาย จานงค์สังข์
นายบุญสืบ รักยัง
นายสุบนิ ทองน้อย
นายพระรช แก้วระย้า
นางสาวสุภาภรณ์ ประเสริฐสุข
นางชุตินันท์ ขันโท
นายสุรตั น์ ภารราช
นายวิสูตร ยอดสุข
นางสาวสุรยี ์ รุง่ อุดมลาภ
นายสังคม เสาทิฤทธิกุล
นายปรีชา ลุนพิลา
นางพนมรัตน์ แคนมั่น
นายสมนึก บุตรลพ
นางสุวภัทร นันทชัยบัญชา
นางพชรวรรณ์ เพ็ชรชุม
นางสุภาภรณ์ จตุพรชัยมงคล
นางลัดดาวัลย์ อยู่พนั ธ์
นางมยุรฉัตร บุญมาหล้า
นางตรีชณา สารโท
นางรพีกร กฤชาพาสงค์
นางสุพตั รา แพงคาฮัก
นางวลัยรัตน์ ปราสาททอง
นางโสรดา สุขนิยม
นายประภาส จันทร์โคตร
นายกิตติ จันทร์สูตร์
นายกุลธวัช หาญรักษ์
นางรักษิณา เรืองดี
นายวราวุฒิ ขอญาติกลาง
นางเกษิณี สรรพประเสริฐ
นางนฤมล สุนทรพงษ์บญ
ุ นาค
นายสังกัด สิมสินธุ์
นางดาวประกาย ระโส
นางอรวี นิจจอหอ
นายอภิรมย์ ดอกเดื่อ
นางนิภาพร ม่วงกูล
นายกิตติศักดิ์ จันทร์เปรม
นางจิระวรรณ เส็งชุนวรพงค์
นางนันท์นภัส เลื่องลือสนธิกิจ
นางสาวอัมพิกา สุดสงวน
นางสาวรุง่ เรือง พรโชคภคกุล
นางสาวพัชร์สิตา หันจรัส
นางกรรณิการ์ คงสว่าง

นางเดือนนภา สริทยั
นางอัญชลี นันท์จันทึก
นางสุวิมล สถาวร
ว่าที่ ร.ท.คณิศร ตั้งพรสมาน
นางสาวโศภิตา มีแก้ว
นางเจนจิรา สุดสุวรรณ์
นางนงลักษ์ บัวสด
นางสาวดวงใจ ดีมงคล
นางวชิราพร เรียงไธสง
นางบังอร วรรณภาผล
นางอุไรวรรณ ฐิติพงศธร (ท1)
นางภาวลักษณ์ เจริญมโนพร
นางสาวดวงดารา เนตรวงค์
นางจินตนา ชูชอ่ แก้ว
นางสุภาพร ชิณวัฒน์
นางสาวนิชพร นาคสมบูรณ์
นายวิษณุ ขาวงษ์
นางปรางทิพย์ จุลเศรษฐ์
นางจิรวรรณ เอี่ยมยิ้ม
นางสิรกิ ร บุญทัน
นางสาวรถชรินทร์ กองเพชร
นางสุรยี ์ รุง่ ทิม
นางอชิณี รัฐสมุทร
นางสาวปัทมา ยาประดิษฐ
นางสาวคุณญ
ั ญา โคตรประทุม
นางฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์
นางศิรพิ ร สุภาภาพ
นางสาวนภัสภรณ์ อุดมสุข
นางศิรวิ รรณา ปิน่ แก้ว
นางทวีพร ยงสกุล
นางสาวโศภิตา ทัดบุบผา
นายชัยรัตน์ ล้าฤทธิ์
นางพรจิตร ประกอบมัย
นางอิสรีย์ พิมลสิงห์
นางนภาพร กล่อมสุวรรณ
นางสุพรรณี จูมลี
นางสาววรรณวิภา เรืองจาเริญ
นายสุรชัย คาเสียง
นางสาวอินทิรา สนจุมภะ
นางสาวศิรประภา เจริญกุล
นายชาริติ สมศรี
นางชัญญา พรรณศรี

นางสุภา สดรัมย์
นางสุธามาศ ทิพย์อักษร
นางสาวบุญชู เนภูเขียว
นางปาริชาติ สอนขยัน
นางสาวรัตนา เชือ้ รามัญ
นางนงนุช พันธุ์ประเสริฐ
นางสาวพรพัฒสณี สังข์พวง
นางสาวสุรี บุญเติม
นางสุดารัตน์ ชูรตั น์
นางสาวยุวดี ทองเกตุแก้ว
นางพิฌญาธาร ประภาถะโร
นางสาวอัญชลี จาดทอง
นายปฎิการ บัวภา
นางวราภรณ์ ทองประเสริฐ
นางสาวรัตนาภรณ์ ผันประเสริฐ
นางกานดาวดี มหาอุฬาร
นางนฤมล ภูแ่ ดง
นางกิตตินันท์ สว่างทัว่
นางวิกานดา พุม่ ด้วง
นายธีรยุทธ สิมสา
นางสาวพัชรา แตงหนู
นางสาววจุรี แสนทวีสุข
นางนิธินันท์ เอกศิรจิ ิรานนท์
นางสาวศิรกิ าญจน์ ฤกษ์พรมงคล
นายสิงห์ สมิดรัมย์
นายวิชยั มาศรีน้อย
นางสาววรรณวิมล แก้วสุโข
นางสุธินันท์ งามเกรียงไกร
นางสาวศิรวิ รรณ จุ่นหัวโทน
นางดวงกมล เดชทวิสุทธิ์
นายศุภมิตร โคตรชา
นางสาวกรรณิกา ทุง่ ลาด
นางบุญเรือน พรมเสนสา
นางพรรณทิพย์ เฮ่ประโคน
นางสาวจริยา บุตศรี
นางสาวระเบียบ โตพิมาย
นางยุวฉัตร หลุมทอง(10ปี)
นางรัตนา จันทะคัด
นางสาวอุบลรัตน์ ชืน่ เจริญ
นางสาวดวงกมล แก้วสีดา
นางสาวศศิมา เกตุเห่ง
นายธิติ แทนศิริ
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นางสาวกุลภัสสรณ์ สง่างาม
นายสาเริง บุญเรือง
นางสาวรุง่ ฤดี พิบลู ย์
นางสาวศิรพิ ร แก้วพวง
นางสาวพรทิพย์ มีฉลาด
นางชัชชญา อุ่นเมือง
นางเสาวนีย์ สีสินธุ์
นางสาวนิตยา แย้มเจริญ
นางสาวสิรพิ ร มะโนศาล
นางสาวนภาพร ศรีภริ มย์
นางสาววาสนา นัยอาพร
นางประวียา บุตรดีขนั ธ์
นางวาริษา ตั้งมั่นดี
นางจินตนา โสรดสง
นางปุณยวีร์ จินดานุช
นางธนาพร ฉ่าชูศรี
นางอนุรตั น์ ศรีสวย
นางฤทัยรัตน์ โรจน์พทิ กั ษ์วงศ์
นางสาวนาตยา อุดมศิลป์
นางอรทัย ขันนา
นางสาวอมรรัตน์ เพ็งแจ่ม
นางสาวปิยธิดา เครือธนาวิทย์
นางสาววงค์ชนิตา ปัทมาคม
นางสาวบังอร ห้อยปาน
นางสาวกมลรัตน์ ลิ้มสุวรรณ
นางสาวจิราภรณ์ แสงหล้า
นายประวีณธรรม บุญสุขสรรค์
นางมะลิวรรณ ไกรสิงห์
นางสาวกัญญาดา เทศารินทร์
นางสาวศิรภิ สั สร น้อยปรีชา
นางสายสมร ภูคดหิน
นางดวงพร ขาวสนิท
นางสาวพรทิพย์ สีเหลือง
นายภูมิกมล พลอานวย
นางสาวปวีนา ภักดี
นางสมจิตรา พาซู
นายมารุต มิสกี้
นางอัจฉรา สีไว
นายพัศทร ชัยปัญหา
นางอัญชลี พลเยี่ยม
นางสาวญาดา รักวิทย์
นางทรงศรี พูลเพิม่ สิน
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นางสาวปวีณณ
์ ชุ นาคโต
นางพิศมัย ศรีสุแล
นางวรารัตน์ สัจจโภชน์
นายวรรณ์ชยั นนทะคาจันทร์
นางปานเพ็ชร ยาภักดี
นางนิตธา พิรยิ คุณนันต์
นายประเสริฐ อุ้ยคัชชะ
นายจิระพงศ์ ศุภศรี
นางสาวขวัญดาว ทาอ่อน
นางดวงใจ ปัญญาใส
นางสาวสกุนตลา ชิดชัยภูมิ
นางสุจิตตรา บรรจมาตย์
นางสาวปิยนุช ตุ้นทัพไทย
นางสาวกุญณัฐ บาลัน
นางอ้อมสร้อย ทิพย์ลุ้ย
นางชุมแพ วีรบรรจง
นางวิไล ปะตังพะโล
นางสาวศศิมาภรณ์ บุญอุปถัมภ์กุล
นายธรนิศ บุญทัน
นางศิรขิ วัญ วงษ์แสง
นางพันวลี พันธิรตั น์
นายศราวุธ ใจตรง
นางสุลาวัลย์ ลี้อิศรามาศ
นายอดิเรก ทิวั ฒานนท์
นางรัตนา ประกอบผล
นายสมชาย เพ็งลาภ
นางวารุณี แก่นทน
นางสิรพัชร เมตโต
นางสาวเทียนทอง น้อยลา
นางสาวน้าทิพย์ ประชากูล
นางวรรษชล ขันโมลี
นางอารยา วงค์ษา
นายดุษติ ศรีหริ ญ
ั
นายวัชระ ไชยเพชร
นางกนกวรรณ โตเพชร
นางพนาวัลย์ สระแก้ว
นางสาวชรินทร์ทพิ ย์ ปราบพารา
นางพัชรินทร์ ขาเถือ่ น
นางสาวรัชนี คูเจริญไพบูลย์
นางจันทร์จิรา งามฤทธิ์
นางพุทธชาติ สุขประสิทธิ์
นางกมลลักษณ์ เชาว์มาก
นางสาวรัดดาวัลย์ เขือ่ นคา
นางวิจิตรา กิตติราช
นางสาวพนมไพร เขียวแสน

นางสาวสุวรรณา กาญจนโกมล
นางธัณย์สิตา จอมจิรโรจน์
นางสาวบุศรา สุกดิษฐ
นางสาวอัญชลี ศรีนคร
นางศศิธร นาอุดม
นางอาภาภัทร อินทอง
นางอุบลพันธ์ มงคลสุภาพงษ์
นายนรภัทร สิงห์นวล
นางปิยะมาศ ทองเกียรติ
นางนันทิญา องมี
นางฉันทนา อาพัดนอก
นางสาวนันทิยา สีหาขัน
นางรุง้ ลาวัลย์ แจ่มศรี
นางสาวธัญยธรณ์ เกิดแก้วกุลเส ฐ์
นางสาวรุจิกร นาคเกิด
นางพัชราภรณ์ จันทรมณี
นางสาวทยาวีร์ พึง่ จิตร์
นางสาวขนิษฐา อ้นโต
นางสาวศศิธร พฤกษเกิด
นางสาวพรจันทร์ สุขศรี
นางสาวมัลลิกา แก้วทอง
นางสาวโยษิตา สวัสดิ์โสภณกิจ
นายณรงค์ศักดิ์ ขอจุลกลาง
นางศันสนีย์ อ่อนคามา
นางธนพร จาปาทอง
นางสาวขวัญฤทัย ชายแก้ว
นางสาววราภรณ์ คาบุญเรือง
นางสาวกรรณิกา โสดาจันทร์
นายพินิจ แสงจันทร์วิบลู ย์ .
นางสาวปราณี พวงบุญ
นางสาวพัชรี แข็งแรง
นายนิรนั ดร์ พุม่ ด้วง
นางสาวเพชรจี มะโร
นางอนงค์ พลเยี่ยม
นางสาวจันทร์ทมิ า สายทอง
นางสาวดวงรัตน์ วัฒนะกิจ
นางกัญญาณัฐ ลิไธสง
นางสาวชญาภา ศรีชยั
นางสาวกาญจนา าแก้ว
นางปุญญพัฒน์ ทัตตมนัส
นางอมรรัตน์ โพธิ์ตระการ
นางสาวพัชรา ชืน่ ชอบ
นางกนกวรรณ เกยดอน
นางยุวดี หอมชืน่
นางสาวขวัญชนก อรชร

นางสาวอรพรรณ ฉิมพลี
นางสาวปาลิดา จันทวงษ์
นางสาววารี ปุงปูน
นางสาวมลฤดี ถิน่ ก้อง
นายนาวี กรี าทรัพย์
นางอัจฉราพร ทิพบับหลาบ
นายอานุ ช้างกลาง
นางสาวศศิธร สุขศิริ
นางพิลาวรรณ รอดเย็น
นางขวัญเรือน กันภัย
นางศรัณย์ภทั ร ชัยอานวย
นางสาวสุรรี ตั น์ คูเจริญไพบูลย์
นางสาวเมริษา บึงไกร
นางสาวปรียาภรณ์ พาณิชย์พทิ กั ษ์
นางสิรนิ ันท์ พลิคามิน
นางสาววิภาดา ขันทอง
นางสาวจุ ามาศ ประสิทธิเวช
นางสาวมนัสนันท์ เจริญ
นางสาวพรรณิภา บุญมี
นางมณีรตั น์ ชุมจินดา
นางสาวน้า น สิทธิวรรณธนะ
นางสาวพินิจ สุราช
นายพิศิษฎ์ อมรภัคพงศ์
นางวาสนา บุญประเทือง
ว่าที่ ร.ต.กวีชยั บุญประเทือง ร.น.
นางปัณพรศิริ ศรีนาเครือธนัต
นางสาลี จันบัวลา
นายสหรัฐ ปักเคทัง
นางสาวกรรณิกา โพธิ์ชยั
นางสาวสุดาทิพย์ ไชยทิพย์
นางสาวจรรยา โปร่งจิตร
นางจิราวรรณ เชือ้ ประสาท
นางจินตนา ยนต์ศิริ
นางชลนิภา หล้าก่า
นางชลธิชา ปานแก้ว
นางสาวอลิษา จันทร์แซม
นางสาวทัศนีย์ บุญตาแสง
นางสาวดอกซ้อน ศิรปิ ี
นางสาววิลันดา จาปาปา
นางสาวเอมฤดี วรรณพันธ์
นายสุวิทย์ สีดา
นางสาวกันยารัตน์ แก่นใน
นางสาวหทัยวรรณ นามเจ็ดสี
นางสาวฤทัยรัตน์ บุญมา
นางสาววันทนีย์ หวังเจริญทรัพย์
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นายลภัส เรืองประวัติ
นายวัฒน์ อุปคา
นางสาวศณิชชา พรหมรักษ์
นางสาวอรนุช ช่วงพิทกั ษ์
นางสาวบังอร ถาวิระ
นางสาวทองใส ณ อุบล
นางสาวกาญจนา คุ้มจันทร์
นางสาวกุณรศาภร จะชาลี
นางสาวสุจิตตรา อุปนันท์
นางสาวเปรมปรี รุง่ เกษ
นางสาวนาถลดา หุน่ น้อยรุง่
นางสาวแก้วตา สิงห์แสน
นางสาวซอนด้า จันทรบุตร
นางสาวทิพวรรณ ลิ้มรัตน์
นางสาวอรัญญา ลาลี
นางรวงทอง ดวงจันทร์
นางชมภู มาเลี้ยง
นางสาวประไพศรี พรมรัตน์
นางสาวสุนันทา เขียวแดง
นางสาวมาลี บัวขาวสุทธิกุล
นางสาวดวงเนตร ไทยประกอบ
นางสาวอังสุมา อบภิรมย์
นางลักษณ์นารา โพธิ์ไชยคุณ
นางสาววรรณภา พวกวิบลู ย์
นางสาวเยาว์ธิดา อินขาว
นางสาววรรณี ชูก้าน
นางสาวกาญจนา มิมมา
นายนาวิน พินิจอภิรกั ษ์
นางสุภาพร คาประสาร
นายอลงกรณ์ ศิรชิ นะ
นางสาวรมย์ชลี โสมะนันทน์
นางสาวพจนีย์ ศรีระวงษ์
น.ส.จารุวรรณ มาลัยทอง
นางสาวสุณลี ักษ์ แก้วดวง
นางสาวนภาภัทร พวงแก้ว
นางสาวนิสารัตน์ สุดสม
นางวิรณ
ั ยา ทองสุข
นางสาวกรรณิการ์ เจริญช้าง
นางสาวณิชกานต์ กลีบบัว
นายเอกภพ คงปัน
นายสมหวัง พูลแข
นางสมใจ ชัยพิบลู
นางดาวประกาย ทาธง
นางสาวราวรรณ โมรา
นางสาวนงชนก เรืองมั่น
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นางผกากรอง ศรีสุข
นายวิชติ ยาก่า
นางทองทิพย์ บุญเหลือ
นางวิทศิ า ณัฐรินทร์
นายทนงศักดิ์ มูลเซอร์
นางพิรพร ประกาสิทธิ์
นางชนิดา นนตะพันธ์
นางสาวศันสนีย์ ดอกกุหลาบ
นางสาวเกวลี พูลสวัสดิ์
นางนัดดา อาจคง
นายจิรพงษ์ ขันโท
นางสาวอภิสมา แจ้งยุบล
นางจันทร์เพ็ญ ปรีดานนท์
นางกฤติยา เดี่ยวพิทกั ษ์สกุล
นางสาววิภาภรณ์ ศรีเจริญ
นางสาววลัยพร ไชยพรม
นางสาวอัญชุลี ฉัตรพุก
นายธีระศักดิ์ บัวลอย
นางสาวอโนชา เพ้าหอม
นางจันทกร แก้วเทพ
นายประจวบ ดารงค์สุทธิพงศ์
นางศรีไพรวรรณ อานุภาพยิ่งยง
นางสุรสิ า เรืองบุตร
นายเอกพจน์ ชาวบ้านกร่าง
นางสุภคั จิตา บางแบ่ง
นางบัวสวรรค์ งามงอน
นางทัศติญา แก่นแก้ว
นางสาวบุณยวีร์ อดิศัยเดชรินทร์
นางอัจฉรา สร้อยระย้าแก้ว
นางพัชรี วิลัยธัญญา
นางวัลลีย์ กามะหยี่
นางสาวสุนันท์ สรรเพชร
นางสาวมัทชรีย์ นาราศรี
นางสาวจิตรลดา เพชรมณี
นายพูลสุข เณรพงษ์
นางพิมพ์ณดา เรืองกิตติ์พงศา
นางสาวอุไร สวัสดี
นางพัชรีพร ชูชาติ
นายก้องภูชงค์ บุญธนเมธี

นางสาวพิทยาธร โยธาภักดี
นายกิตติ ต่วนกูเปีย
นางสาวจันทร์จิรา เดิมทารัมย์
นางสาวพิมพิลา บุญเลิศ
นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ พรายจรูญ
นายเดชา วรพุฒ
นางสุรสิ า ภูมิศาสตร์
นางสุปรียา ศรีวิลัย
นางจันทร์สุดา สีนอ
นางรมิตา ภักดีคา
นางวิภาวดี ไสยราช
นางสาวรัชนก สุขประเสริฐ
นางกมลทิพย์ วงค์สวัสดิ์
นางนิภากร หิงสันเทียะ
นางสาวปทิตตา นาคสัมฤทธิ์
นางสาวนฤมล พูนวัฒนะพิสุทธิ์
นางอัจฉราภรณ์ พึง่ รอด
นางสาวกันยารัตน์ เนตรสาคร
นางสาวณฐมน แสงนาค
นางสุปฐมา เนื่องแก้ว
นางอารีย์ ด่านขุนทด
นางปองศา พูนชู
นางสาวพณิฎา วิชติ โชติ
นางสาวนัยนา พร้อมสิ้น
นางสาวจิราวรรณ บุญชู
นางสาวน้าทิพย์ เผือกรอด
นายกิตติพงษ์ ทิพย์ดนตรี
นางสาวณัฐกานต์ ลีภทั รกูร
นางกนกอร นามประจักษ์
นางนันท์นภัส ศรีสว่าง
นางสาวนิศารัตน์ อุปญ
ั ญ์
นางสาวกานต์มณี แก้วตา
นายพิชติ ชัย แสวงพิทยารัตน์
นางสาวลัดดา แปนเพ็ชร์
นางศศิวิมล สร้อยทอง
นางสมพร ไชยมงคล
นางฉวีวรรณ จรูญศักดิ์สิริ
นางจันทร์เพ็ญ ศรีจันทวงศ์
นางยุภาวดี วงศ์สุวรรณ

นางสุภาพร จันทร์แจ่มหล้า
นางดวงเดือน ใจดี
นางสาวนวลลออ ทองศรี
นางสาวตติยา ยะคาแจ้
นางสาวณัฐสุดา โสภณ
นางณัฐธิดา ปานม่วง
นางสาวชลนภัทร จันดา
นายธนกฤต หอมชืน่
นางสาวอมรา แก้วทราย
นางนงนุช สัณฐาน
นางอุสุมา รุง้ ศรี
นางสาวณัฐธยาน์ แสงโลชา
นางธิดารัตน์ นามชนะ
นายนิรนั ดร์ นิธิพฒ
ั นกุล
นางอรทัย น้อยแรม
นายธนะชัย ภวังครัตน์
นางสาวณัณธิดา แตะยา
นางยุพา อวนกลิ่น
นางสาวสุนันทนา โตอุตชนม์
นางสาวสุคนธา พึง่ ทองคา
นางสาวกาญจนา ภูมิฐาน
นางสาวกันตา ธนูผาย
นายรัชพล แสงวงศ์
นางสาวธัญญรัตน์ สมดัง
นายพีรสรรค์ สามิตร
นางสาวนุชรี ใจสะอาด
นางสาวดลพร ปัญญารัมย์
นางสาวจันทร์จิรา เอี่ยมศรี
นายสราวุธ โพธิชาติ
นางวิชตุ า บูรโณภาส
นางเกศนีย์ สุกแสก
นางทัศนีย์ กาบภิรมย์
นางสาวนลินี รักสวน
นางสิรยิ าพร กาเซอร์
นางสาวบัวหลง อ่วมจันทะ
นางวรลักษณ์ เพชรรัตน์
นางสาวสาวิตรี สีตนไชย
นางสาวทัศนีย์ พิมพ์ดี
นางสาวอัมพร แกล้วกล้า

นางสาวกรนันท์ โสภาส
นายอมรศักดิ์ เสนาราช
นางสาววริทยา สง่างาม
นางพัชราวลัย อัยรา
นางณัฐลดา พุกกะเวส
นางสาวอรอุมา ชืน่ ตา
นางสาวจิตติภร แสงศรี
นางวรันณ์ธร บัวคาภู
นางสาวไสวรินทร์ หลักคา
นางนิรบล บัวประเสริฐ
นางสาวลัดดาวัลย์ สุดหอม
นางศรัญญา จันทา
นางกรวรรณ แดงเจริญ
นางอัมพา จาเนียร
นางสาวอรพรรณ วงษ์พล
นายสติสัญญา เกษหอม
นายฉัตรพรรค์ มโนสุทธิฤทธิ์
นายวีรยุทธ แจ่มแจ้ง
นายกิตติมศักดิ์ คุ้มวงษ์
นางสาวกนกนภา สุดสาคร
นางสาวฐิติมา คาดี
นางอภิชนา พินิจอภิรกั ษ์
นางสาวน้าผึ้ง เกษมศิรวิ ัฒน์
นางสาวพัชราภรณ์ แก้วแสงสุข
นางสาวสุดาทิพย์ ชืน่ อยู่
นางสาวสุจิตรา นนทวงษา
นางสาวสิรลิ ักษณ์ ลครศรี
นางสาวสุวิชชา กั ทอง
นางสาวนิภากร โสภากัน
นางสาวปุณกิ า ทองณัทพงศ์
นางสาวณัฎฐพัชร์ ธารงพรภควัต
น.ส.วรัญญา เพลียอรุณ
นางสาวสุภาพร ซิม้ เจริญ
นางสาววรุณี เทียนแก้ว
นางสาวกัญญารัตน์ มุ่งมี
นายชุมพล พาทิพย์
นางสาวฐิตาภา ลิ้มธนะกิจ
นางปิยวรรณ พวงคาไพโรจน์

นางวิภาดา ทองรัตน์
นางชูตินันต์ สิทธิโยธิน

นางวนิดา ไพรพฤกษ์
นางอาภรณ์ ชนะสิทธิ์

สวัสดิการทุนบุตร ปี 2560
(ระดับมั ม/ปว จานวน 416 ทุนๆ ละ 1,000 บาท)
นางสาวบุญตา คราวกลาง
นางศิรลิ ักษณ์ ศรีเจริญ

นางสาวช่อลดา วงค์เครือศร
นางเรศวรัณยา รอดดี
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นางชมพูนุท ขาเจริญพร
นางสาวธัญยธรณ์ ศรีธัญรัตน์
นางนาตทยา บุญมาศ
นางบัวศรี โพธิ์นอก
นางกิติมา มีชยั
ว่าทีร่ .ต.หญิงสายสวาท สุขวิชยั
นางสาวรัชญา เทียนอร่าม
นางบุญล้อม สิทธิบญ
ุ
นางกมลพรรณ สิงคโปร์
นางมาลินี ผุดผ่อง
นายคัณชิต สมุทรเขต
นายสุชาติ ใจสถาน
นางสาววนิชา สรชัย
นางจินตนา งามเกิด
นางสุรยิ พร จาปาทอง
นางสาวนพรัตน์ อุดมสุข
นายสัญญพงศ์ วัชรชัยตระกูล
นายชัชนันท์ โยธาทิพย์
นางเอมอร ช้างมณี
นายประสงค์ รอดภัย
นางชวนชม รุง่ เรือง
นางสิรพร มาฬมงคล
นางสาววันวิสา พานทอง
นางจิรวรรณ เอี่ยมยิ้ม
นางรัญภา พรบัญชาตระกูล
นางนวพร สีดาแก้ว
นางกมลลักษณ์ เชาว์มาก
นายอภิชาติ น้าผึ้ง
นายศุภชัย มิ่งมงคล
นางสุรรี ตั น์ เจริญแสง
นางศิราณี จันทร์ไทย
นางเอื้อมพร เขียววิชยั
นางวิภาสินี กิจเกวียน
นางวรนุช โหงวสอาด
นางวัลลีย์ กามะหยี่
นางพรทิพย์ บุตรเกตุ
นายสัญชัย รัตน์น้อย
นางยุพนิ ขวัญคุ้ม
นางจันทรธิมา สุคนธทรัพย์
นางอมร บุญโญปกรณ์
นางสาวมาลินี จันทร
นายภาคภูมิ จุปะมัดถา
นางนิราพร เพ็งศรีโคตร
นายสุชาติ ทรัพย์ประมูล
นางจันทนา ศรีหริ ญ
ั

นางวาสนา ภัคดีรตั นมิตร
นางรัชญา พัฒนศิริ
นางกสิณา บุญทะระ
นางสาวชุติกาญจน์ วงค์พนู
นางสาวจินดา แจ้งสว่าง
นางคาแ ง บุญเชิด
นางบังอร วรรณอุบล
นางทองสุข วิลัยศิลป์
นางนวลปราง แปนเหมือน
นางสันทนา สุวสิงห์
นางสาวเมรยา เพิม่ ศรี
นางเขมิสรา มะลิฉ่า
นางกชกร สุรยิ ะ
นางกุหลาบ พุทธ
นางอรทัย แสงตะวัน
นางรัชดาวัลย์ ศรีสวัสดิ์
นายณัฐกร ศรีทบั ทิม
นายพรหม วัฒนศิริ
นางสุภารัตน์ ธีรทรัพย์ทวี
นางสาววาสนา ขุมโมกข์
นางธมลวรรณ พงษ์สาราญ
นางวาสนา พิศวง
นายสันติ ศรีชยั ปัญหา
นางจันทนา คูมีชยั
นายชาติชาย ยันตะศรี
นางกาญจนา ทาวรรณ
นางสาวพัชรินทร์ ดอนน้อยหน่า
นายเมธี สมเสือ
นางกาญจนา มาบุญช่วย
นางสาวอรุณรัตน์ วงษ์ประเสริฐ
นางดรุณี ภูมิสวัสดิ์
นางสาววัชรียา ชาติหระคุณ
นายสถิตย์ เปีย่ มสวัสดิ์
นางนิศาชล บุญประกอบ
นายสันติ พลเรือง
นางพรพิศ บัญชากร
นายธนวัฒน์ โปร่งทะเล
นางสาวนวลฉวี เตชะมา
นายทองศูนย์ สิมมา
นางนวลนิตย์ สิมมา
นางฐิรชญา มหาสุข
นายชนะ กล่อมใจ
นายสมชาย รอดเลี้ยง
นางนวพรรณ วชิรเขือ่ นขันธ์
นายมงคล ชุม่ บริบรู ณ์

นางสาวสินาวัฒน์ สุคนธทรัพย์
นายณรงค์พล เสมเสริมบุญ
นายปรีชา นาลาด
นางศิรกิ ันยา บัณ ิตยศสกุล
นางปาณิสรา หวานใจ
นายปรีชาวุฒิ หิรญ
ั เพิม่
นางมยุรา พรมวงศ์
นายณัฐวุฒิ จินดากุล
นายศุภกิจ สุกสกุลนี
นางวรางคณา ใยสาลี
นางลักขณา ขวัญยืน
นางสาวพูลทรัพย์ ศิรคิ ุณ
นางสุชาดา แก้วน้อย
นางจันทิมา ราชแพทยาคม
ว่าที่ ร.ท.ขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา
นางสาวโสมอุษา วุฒปิ ราณี
นายสมศักดิ์ ดวงแก้ว
นางอรปรียา โสดา
นายชูศักดิ์ แสนยะมูล
นางขนิษฐา สุขสาม
นางสาวผกาสินี โชติไธสง
นายคาตัน สีมา
นางสาวสาย น เต่ารัง้
นางอังคณา จันทร์แก้ว
นางสาวลักษณ์ สร้อยสนธ์
นางวีรยา ภูป่ ระดิษฐ์
นางจุฬาลักษณ์ แสนทวี
นางสาววาสนา ปิยมาตย์
นางสาวอัมพิกา ลีสุวรรณ์
นายวิธพล กระบวน
นางเสาวลักษณ์ ศรีบวั พันธุ์
นางเกณิกา เปลี่ยนศรี
นางณัชยาภา เอี่ยมยัง
นางพิสมัย ปองสุ
ว่าที่ ร.ต.ศัลย์ชยั ยศ ภูดิทเดชวัฒน์
นางจันทิพย์ ชะตางาม
นางอัญชลี แสงอินทร์
นางอุไร ฤกษ์งาม
นางปทุมพร สินสุข
นางกนกพรรณ จันทรัศมี
นางสาวเซียะไน้ แซ่ฉวั่
นางวนิดาพรรณ เผ่าชวด
นางสาวนันทนา เมินธนู
นางสาวอุษา พงษ์ซยุ้
นางสายสมร ใจยิ้ม
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นางสาวทัศนีย์ เจริญดี
นางทัศนา โพธิ์เงิน
นางบุปผา บุญธรรม
นางอัมพร สีดา
นางสาววันวิสา เนตรพิน
นางรุง่ อรุณ เสน่หา
นางเบญจมาศ ชุมเดช
นางสาวปัญจรัตน์ ไอศูรย์นวบุษ
นายบัญชา สรรพชัย
นายสมนึก นุ่มเกลี้ยง
นายเกียรติกร วิจิตรเวชการ
นายสมศักดิ์ ทองม่วง
นางสาวสมเพียร ตะทองตา
นางอาลี สุกสกุลนี
นางนุชนาถ อินทรวิจิตร
นางสาวสาย น ปะติเก
นางสาวกมลพรรณ ขนานแข็ง
นายปิยสนธิ์ เชือ้ ทอง
นางสาวพัฒนาภรณ์ คุณพรหม
นางรัตนา บุญแจ่ม
นายวิโรจน์ บุญชืน่
นางพัชรี คงเมือง
นางวาทินี สุธนรักษ์
นางสาวพันทิพา วารีเขต
นางสุกัญญา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
นางสาวสุนันท์ดา สาธร
นางนภัสธมล ทองนอก
นางสาวอมรา บุญช่วย
นางสาวสุกฤตา หลาแสนเมือง
นางจรรยา ปานเกิด
นางวัชรี สุวรรณฤทธิ์
นางสังวาลย์ ทรัพย์ประเสริฐ
นายวิทยา โสภากุล
นายวิเชียร จงดี
นางจินดา รัตนานก
นางณิชชิศา เศรษฐกิจงาม
นางยุพนิ ศรีเกตุ
นางสาวสุภทั รา บูรณประเสริฐ
นางสาวอินทิรา ศรีเกิด
นางสาวณิชชา ศิรพิ าณิชย์ศกุนต์
นางจินตนา อวนพล
นางสาวจิรญ
ิ า มูลทาดี
นางอนงค์ สินธุศิริ
นางวิภาดา บุรชี ยั
นางธิดา พรมาลัยรุง่ เรือง
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นายครรชิต เผื่อนด้วง
นางอัญชนา พัฒนา
นายสมสินธ์ รักบุญ
นายสุพจน์ วิเศษโวหาร
นางศศิกานต์ สอนชัยญาติ
นางสายหยุด จันเปรม
นางพนิตตา เกิดสมุทร
นางเตือนใจ ประทุมตรี
นางจารุวรรณ รัตนสุภา
นางนาตยา ผสมทรัพย์
นางปัฐยารัตน์ สิรโิ ภคากร
นางสาวการะเกตุ เกตุจารูญ
นางสุมาลี พุทธวงค์
นางสาวปาริฉตั ร กลอนฉ่า
นางปริสนา หงษา
นางกาหลง ทับนิล
นางนันท์นภัส แดงประทุม
นางสาวอรพินท์ พรมวี
นายจรัญ หลาตา
นางสาววรัทธยาน์ พรหมสมบัติ
นางกฤศมน กลิ่นสวัสดิ์
นางมณ าทิพย์ เมืองสวรรค์
นางบุษบา โคตพันธ์
นางภัทรศรี ไกรพินิจ
นางสาวรจนา ประวาสุข
นางวิรยา ติบกันเงิน
นางประคอง ม่วงศรี
นางกิตติยา แสงนิล
นางเกษกนก อิ่มมาก
นางขวัญใจ ทองโชติ
นางหทัยรัตน์ แปงจิตร์
นางสาเริง จงรุง่ เรืองสิน
นางวัลภา แสงสมดี
นางสาวกัลยาณี ทองเชิด
นางสาวณภัทร อรุณส่ง
นางสาวนงนุช พรหมมาศ
นางพรทิพย์ สาเร็จดี
นางกนิษฐา ถีเจริญ
นางประภัสสร แถมสุข
นางสาวจันทรา ประเสริฐศรี
นางสาวพุทธรักษา ทองเรือง
นางสาวปิยมาศ บุญรอด
นายนิพนธ์ น้อยแรม
นางบุญชุบ คล่องคดีรฐั
นางสุรนิ ทร์ เถือ่ นแก้ว

นางสุภคั ชุม่ บริบรู ณ์
นายสุวิทย์ สุพฒ
ั นานนท์
นางรัตนาภรณ์ นันทกร
นายสายชล กั แ ง
นางมณ า แสงสาคร
นางสาวมยุรี จากัดสิน
นางรุง่ รัตน์ นุ่มทองคา
นางวรรณี บุญรอด
นายสุพรรณ ทาสุนา
นางภวดี พันธุ์ กั
นายกลวัชร สุขศรีใส
นางดวงเดือน โสภี
นายบุญนาค จันทร์ปรางค์
นางปราณี ควรพินิจ
นางศรีลมัย ทองหนา
นายพุฒธิ ร ชุมนิตย์
นางบุปผา กายะสิทธิ์
ว่าที่ ร.ต.สมเดช พึง่ โพธิ์
นางเกษศิรนิ ทร์ งามชม
นางลาพูล เกิดปัญญา
นางสาววราพร ไตรยะสุทธิ์
นางสุธีกานต์ ยิ้มเชิดชู
นายราเชน อยู่เจริญ
นางพชรรัชต์ นพธัญสวัสดิ์
นางศิรนิ ภา อีสา
นางสาวเปรมยุดา ถาวร
นายชัชลินทร์ โยธาทิพย์
นางนิ ฐิตา สุรยิ ะ
นายสมควร สุรเนตร
นางนภาพร สุรเนตร
นางณัฐนันท์ นุประพันธ์
นายจอมเจตน์ ปวีรก์ ุลวัฒน์
นางศิรดา เบญมาตย์
นางยุพนิ ธ์ เทียงคา
นางประไพศิลป์ สืบวงษ์เหรียญ
นางธนภรณ์ รัตนาประดิษฐ์
นางลภัสรดา จรดล
นางจันเพ็ญ พันเดช
นางสาวปวริศา ลือโสภา
นางเพ็ญนภา ติมุลา
นายอดิศรน์ เอี่ยมเจริญสุข
นางเพชรรัตน์ แสนพิลา
นางสุปราณี รัตนราช
นางประวาส สวัสดี
นายเสถียร อุตวัต

นางวรรณพร คาหริม่
นางเบญจมาส อุทกศิริ
นางพรทิพย์ พิกุลทอง
นางสาวปาริชาติ ภูมิรตั น์
นางสาคร วรฉัตร
นายสงวน เสียงอ่อน
นางอรุณี พิมขนิษฐ์
นางอรัญญา ศรีอรุณ
นางจันทวรรณ ธนาวุฒิ
นางวรัญญา มุทธเสน
นางสาวอัมภิการ์ ชุนบุญ
นางสุมมนา เพชรไชยา
นางศิลา พลวัน
นางณัทญา รัชพงศ์
นางทิพวรรณ ผาสุข
นางรมณ ศรีวิเชียร
นายพิรยะ ศรีสมพร
นางเครือทิพย์ สัญสาราญ
นางสาวศุภากาญจน์ หาญกาย
นายเสกสรรค์ ปิติกรณ์
นางนุชจรี นาเมืองรักษ์
นายสวาท ดีเพ็ง
นางสมปอง เอี่ยมบุญ
นางสวรินทร์ สุขาบูรณ์
นายวิชยั เกตุขวง
นางสาวพรพนา เฮงสุวรรณ
นางมนัชยา พันธุ์สีดา
นายปราโมทย์ สวัสดี
นางสุวิมล กั แสง
นางธัญลักษณ์ นวลศรี
นางระเบียบ กองทองนอก
นางสุวณี ไตรสุวรรณ
นางเมตตา สิงห์งาม
นางสาววาสนา มิ่งขวัญ
นางสุพรรณี บึงลอย
นางอิสรีย์ ไตรสุธา
นางนันทิภาคย์ ยิ่งธนสารสมบัติ
นางสาวรกัญศิคพัทธ์ ศรีภศู ิณกุล
นางพรนภา จุ้ยเจริญ
นางสาวมลวิภา สิขเรศ
นางพนิดา เมืองทอง
นางกุลนิภา บุตรสาร
นางวรณัน ปรีเปรม
นางนงลักษณ์ ศรีสังข์แก้ว
นางจินตนา ศิรขิ วา

รายงานกิจการประจําป

นางอังคณา พัชรอานนท์
นางปพิชญา สิงห์วงศ์
นางสาวบุปผา แสงเนตร
นางพรอุมา แผ่นสุวรรณ
นายธวัชชัย จาเมือง
นางศิรลิ ักษณ์ ทิมา
นางสุรรี ตั น์ สังข์ทอง
นางสาวปัทมิกา มลาฤทธิ์
นายเอกชัย ถาวรประเสริฐ
นายพรมรินทร์ นนตะพันธ์
นายธนัท สืบสร้อย
นางภัทรา ไปล่โสภณ
นางทัศนีย์ ภูมิลาด
นางศุภนาถ ปทุมมาศ
นางสุประวีณ์ เวียงสุข
นายสมศักดิ์ สุขี
นางราตรี ฤทธิเดช
นางสมถวิล จันทร์งาม
นางสาววลัยพร ไชยพรม
นายประจวบ เถือ่ นถ้า
นางรสิกานต์ รัตนอนุจร
นางอัณสยา ทองทาย
นางวิไลวรรณ เจียดรัมย์
นางมณี คาดวง
นางนฤมล สุนทอง
นางอัมพร สุวรรณวิจิตร
นางสุวรรณา ภูมิพฒ
ั นไชย
นางรุง่ ทิวา ภูดิศจุลเศรษฐ์
นายสวัสดิ์ แถลงศรี
นางประนอม ประนามเก
นางภาวนา ศรีอ่อน
นางเพ็ญนภา บุญก่อน
นางอุษณีย์ ขาดวง
นางยุพาภร ขาวเปีย่ ม
นางปัทมา บัญญัติ
นางณัฐวลัย พันธ์พงค์
นางชืน่ ใจ ไชยประทุม
นางรวมรัก ยิ้มแย้ม
นายอุดมพร เดี้ยปิย์
นางอรุณวรรณ์ ศิรสิ มบัติ
นางนงค์นุช ภูมี
นางกาญจนา มีจันทร์
นางพรนิพา พนะจะโปะ
นายมานพ พนะจะโปะ
นางกาญจนา สะเก็ตกุล
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นางสาวพะเยาว์ เทศรุง่ เรือง
นางสชนม์ แก้วกล้า
นางสุจิรา ประทุม
นางเยาวรี พรภิญโญ
นางทัศวรรณ ยินดีวงษ์
นางกิ่งเพชร ปองแก้ว
นายสุทติ ย์ ไชยวงศ์
นายทรงศิลป์ ศรีธรราษ ร์
นางสุนารี นรานุต
นางสุมิตรา ไตรสงคราม
นางสาวลัดดาวรรณ์ เพียแก้ว
นางมนต์นภา ศรีอ่อนคง

นายมนัส สวัสดิ์ชยั
นายจิรวัฒน์ นนตระอุดร
นางณัฐยา สลับสม
นายเอกพจน์ กันภัย
นางสาวธนัญชนก สนับแน่น
นายเอกชัย ตาคามา
นางสุพตั รา รักสวน
นายสาคร คาศรี
นางสาวจิตรานุช เจริญขา
นางวรรณา สารวย
นายสมชาติ สุดสาคร
นางวาสนา ม่วงเสน

นายวิโรจน์ พวงสินธ์
นางพัชรี สัมฤทธิ์
นางชุติมา มามีเกตุ
นางสุมาลี จิตรเพียรค้า
นางเรไร คล้ายหิรญ
ั
นางลดาวัลย์ นนคาภา
นางรัชดา ดีจะมาลา
นางสายรุง้ เปรมปริม่
นายประโมทย์ เกตุบญ
ุ เลี้ยง
นางศศิมา เกตุบญ
ุ เลี้ยง
นางจุฬาภรณ์ ดวงกางใต้
นางจนิตย์ ตันสถิตย์

นางจันทร์จิรา มีชยั
นายชินวัฒ แก้วสุวรรณ
นางพานทอง มิ่งชัย
นางสาวสุธัมมา เพ็ชรเจริญ
นางสาวพิพม์ภทั รา ศิรจิ ารุกิตติ์
นางลาดวน ขอเหนี่ยวกลาง
นางสาวจรินยา ลิ้มสมเกียรติ
นางอัญชนีย์ สมศรีสุข
นายพนัชกร เกิดกลิ่นหอม
นางพิชยา ตั้งเสรีมั่นคง
นางสาวนันทนา เมินธนู
นางเตือนใจ ประทุมตรี

พ.จ.อ.เศวต อวยจินดา
นางสาววิไล เมืองเจริญ
นางนันท์นภัส สวัสดิ์ชยั
นางสุชาดา วรพันธ์พานิช
นางอรชร ประเสริฐสิน
นางวรรณดี จอกทองคา
นางปัทมาพร ศรีอาภัย
นางอรทัย โตจาสี
นางจินตนา ประทีป ณ ถลาง
นายสายชล สุขโขทัย
นางสาวมาลี สุขอันเลิศ
นางมธุรส แก้วโต
นางวรัญญา จันทร์หล้า
นายกฤตภาส ดาศรี
นางรัศมีแข ถือพุดซา
นายทศพร ถือพุดซา
นางสุชาดา อินทรมาศ
นางฉันทนา ทองมนต์
นางยาใจ สมบัติมี
นางพณิตา กอนจันดา
นางสาวณักษ์ลภัส เม ะกุล
นายสยามณัฎฐ์ จันทรัศมี
นางวันทนีย์ อนุศาสน์อมรกุล
นางชุมาภรณ์ าชัยภูมิ
นางนิกษ์นิภา พัดศรี
ั น์ชยั
นางกนกวัลลิ์ ธีรพิพฒ
นางชืน่ จิต รอดสังวาลย์
นางสุดารัตน์ โพล้งละ
นางสุกัลยา แย้มชะยา

นายอุดม ดีชะโชติ
นายตรัยย์เดช ชุมเดช
นางสาววันเพ็ญ หงษ์บนิ
นางสายธานี มากสุข
นางมนต์ทพิ ย์ ใบทอง(วัดชม)
นางรัตนา แก่นสารี
นางแสงระวี สาเภาน้อย
นางสาวฤดี เนียมหอม
นางนิภาวรรณ สวนแย้ม
นางจรีพร วิจิตรเวชการ
นายวันชัย สุวรรณธีรกุล
นายสนธยา ทองคาเสก
นายเดชาวัต แสนโสดา
นางศรีวณี ปรีชาสุชาติ
นางสุนทรี สมเสถียรพล
นายนราวุฒิ ปลื้มบาเรอ
นางอารี จันทร์เกิด
นางวราภรณ์ สาเงิน
นางสาวปรียาภา อรชร
นางนงลักษณ์ เหล่านิล
นายเบญจะ บรรจงอักษร
นางวงเดือน พลังสันติกุล
นางพวงเพ็ญ ปานท่าไข่
นายสายัณห์ นิยมทอง
นางสาวธิติยา บุญสง่า
นางสาวพนิตพิชา คงศิริ
นางสุกัญญา การะเกด
นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐ
นางกัญญา สุขนิยม

สวัสดิการทุนบุตร ปี 2560
(ระดับปริ าตร/ปวส. จานวน 456 ทุนๆ ละ 1,500 บาท)
นางจินตนา พิลาจันทร์
นางอภิกัญ เลิศวาสนา
นางสุจินต์ เฮมโนนทอง
นางสาวอาไพ สายชล
นายทัศชัย รจนาสันห์
นางอัญชลี พงษ์เวียงจันทร์
นางดวงใจ ยั่งยืน
นางปุลพร โนนน้อย
นางลายอง เรืองรุง่ โรจน์
นางนภสร วัฒนพานิช
นางสุดา ทองแก้ว
นายทองพูล วรรณนา
นายพรชัย จงสุวัฒน์ชยั
นายศิษฐิภรณ์ งามเกิด
นางเพ็ญนภา สายน้าผึ้ง
นายพรชัย จาเมือง
นางชุติมา กังสดาร
นายชานาญ โพธิ์เอม
นางรมณ ศรีวิเชียร
นางสาวนุการ กัณนะเรศ
นางกาญจนา แก้วพันมา
นางบุญทวี ตรงงาม
นางสาวจันทรา โกพัฒตา
นางอรุณี สุวรรณแก้วมณี
นางอุษา กลขุนทด
นางกาญจนา บุญศรีประเสริฐ
นางสาวปวีณส์ ุดา ผดุงวาท
นางนิตยา อ่อนสมบูรณ์
นางศุภภัค บัวพิมล

นางอารมณ์ คายา
นายวันชัย จันทร์ทอง
นางทัศนีย์ หอมคง
นางสิรกิ านต์ พรหมช่วย
นางสาวปิยะดา ชนัศรุติพนั ธ์
นางมาลี ปองกันภัย
นางบังคม ปองประสิทธิ์
นางปิยวดี เข็มมณ า
นางศิรมิ า ทองแท่ง
นางอุทมุ พร สินธุสอาด
นายอุดม อ่อนแสง
นายวิลาศ ดีสอน
นางหทัยทิพย์ รอดดี
นายพูนศักดิ์ ดวงพรหม
นายมนตรี จันทร์แสงสุก
นางอัญชลี คณานับ
นายเฉลิมชัย เบ้าจูม
นางกศิณน์ ันท์ เพ็งประภัศร์
นางลักษณา ทาเงิน
นายอานวย เมืองเกลี้ยง
นางกาญจนา โยธาทิพย์
นางมณีวรรณ สาบุตร
นายธนินท วรรณพาหุล
นางชลิดา สีหามาตย์
นายเฉลิมชัย เบ้าจูม
นางสรัลชนา ลุผล
นางนิรญ
ั เปรมพงษ์
นายธีระยุทธ ระ งั ทอง
นางกนกกาญจน์ ระ งั ทอง
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นางสมพร ธรรมวิทวัส
นางอรพิน บัวเมือง
นางชุติมา เนียมอิ่ม
นายทวี เขียวหวาน
นางสาคร โกมลวิทย์
นางสุชญ
ั ญา จิตมงคลบุตร
นางประภาภรณ์ มูลหา
นายสมเกียรติ ภัทรกุล
นางนิตยา ขันธุแสง
นางจันทร์เพ็ญ ศรีไสยเพชร
นางพิมผกา พ่อค้าช้าง
นางกรรณิกา ยังวารี
นางสปัน สาขามุละ
นางวันเพ็ญ อุดมทรัพย์
นายยุทธนา ศรีสัจจะ
นางนิตยา ศิรโิ สดา
นางอุบล ผึ้งทอง
นางสุวรรณี กลิ่นหอม
นางสาริสา พรหมวรรณ
นายนพดล อารมณ์สุขโข
นางชญาณ์นันท์ วิพชั รพรสกุล
นางวัชรี วงษ์มณีเทศ
นางพัชรนันท์ มงคลอริยวงศ์
นายทวีศักดิ์ รอดภัย
นายบุญเลิศ เนียมพันธ์
นางวันดี จั่นเพชร
นายพูนสุข แจ้งไพร
นางผกามาศ พรหมวิชติ กุล
นางอาไพศรี พรมรักษา
นางสาวกาญจนา พุม่ พุทรา
นางอารีวรรณ สุภาวงศ์
นางชนทิชา กล่อมศิริ
นางบุศกร ณ นคร
นางอระไทย มณีโสภา
นางอรทัย หอมเนียม
นางอัจฉรา สุขสวัสดิ์
นางกูรอสดะ กูจิ
นางวิภารัตน์ ปาลศรี
นายธีรพล โพธิ์เมือง
นางสาวจิรฐั า สิงห์คาร
นางพรรณนิภา ภัทรกรรม
นางละม่อม ราพึงนิตย์
นางสุวรรณี จานงค์สังข์
นางอัมพาพันธ์ ปานขาว
นายวินัย ริมปิรงั ษี

นางอรพินท์ อาจจะบก
นางทัศณี ทะนันชัยกุล
นางสมจิต เกิดแก้ว
นายสุชาติ โชคพิบลู ย์รตั น์
นายสหะชัย แสงสุนทร
นางศิรพิ ร เวชชพิพฒ
ั น์
นายปัญญา จันทร์ย้อย
นางราตรี คากิติ
นางขวัญเรือน เยื่อทองเทศ
นางกรุณา โสตรโยม
นางสาวชญาดา ดิษฐกระจัน
นายสมชัย ธนบัตร
นางสาวประยูร ทูลธรรม
นางไพรัตน์ บุญตรานนท์
นางรัชฎาภรณ์ พวงเพชร
นางปรียา แจ่มคล้าย
นางสุจิรา อ่องพิมาย
นางกรรัฐ พงศ์พฒ
ั น์
นางเบญญาภา รัชฎาวิภากุล
นายวิสาร ภูไ่ พบูลย์
นางเบญจมาศ นิลกาแหง
นายสมจิตร วะราหะ
นางประนอม รัตนะรัต
นางชืน่ จิต แก้วแสงเอก
นางสุมาลี อภินันโท
นางราตรี กลิ่นจันทร์
นายณรงค์ สิงห์ศิฬิ
นางสุมาลี สู่วัฒนกุล
นางธีนิดา เจริญวัฒนะโภคา
นางกอบแก้ว เชีย่ วพิมลพร
นางพรอุษา มหาวรศิลป์
นางอาภรณ์ แจ่มแจ้ง
นางปาริชาติ อังคณาเอมอร
นางสมจิตร ชุมพร
นางจินตนา ปลื้มจิตร
นายสุบนิ เฉลิมวงค์
นายนพดล ลิ้มเจริญ
นายสุพจน์ โหสุวรรณ
นางศิรลิ ักษณ์ พิญญะชิต
นายไพบูลย์ ทักษิณะมณี
นางนงนุช โพธิ์เมือง
นายสุชนิ สาหร่ายพันธุ์
นางกาญจนา ปันจันทึก
นางเรวดี บุญมากประเสริฐ
นางอรวรรณ วัยวุฒิ

นางดารณี สิงห์ด้วง
นางระวีวรรณ บุญจารัส
นางละออ วันจงคา
นางสุชาดา โพธิ์เมือง
นางสุภาพร ช่างสุวรรณ
นายเผชิญ สังข์น้อย
นายสัมพันธ์ ชืน่ สาราญ
นางเพียงเพ็ญ พชรสุวรรณสิริ
นางมยุรยี ์ คนเจน
นางสุวารี นันทกรพิทกั ษ์
นางสาวชณัฐดา ฤทธิ์แดง
นายอรุณ ชมพิกุล
นางกัลยา สุทนต์
นางจิรญ
ั ญา ครองบุญ
นางศิรขิ วัญ ใกล้ชดิ
นางวิไลวรรณ แก้วเกษการ
นางสุธรัตน์ สีเกียง
นางอรชา ปูยิ้ม
นายรังสรรค์ ปูยิ้ม
นางสาวสุภาพร ทองไพร
นางสาวอริศ เหล่าอุดม
นางกฤตยา ปันทรัพย์
นายศักดิ์เดช แก้วน้อย
นางนิรมล ศิรสิ มบัติ
นางเยาวภา ชมดวงจันทร์
นางสาวรุง่ ทิพย์ ก้อนแก้ว
นางมณ า สุวิชาชนันทร์
นางธีรวรรณ อุดมพานิช
นางอนงค์ แย้มผอบ
นายสุวิทย์ วงศ์สุธี
นางทัศนีย์ พันธุ์ซาว
นางนันทนา บัวสุข
นายณัฐวุฒิ จันทร์กิมฮะ
นางนฤมล ตั้งจิตต์ธรรม
ว่าที่ ร.ต.ลมบล บุญมานะ
นางฉวีวรรณ วิเศษลา
นายมงคล แก้วเกษการ
นางศิรพิ ร ปิติกรณ์
นางสาวสุชลิ า ตองอ่อน
จ่าโทปัญญา สุขแสง
นางณัฐวรรณ ถิน่ หัวเสือ
นางอิศราพร ศรีหานารถ
นางศรีสุดา ยิ่งยวด
นางนรีรศั ม์ สุกุลมงคลศักดิ์
นางวันเพ็ญ สร้อยพันมี

รายงานกิจการประจําป

นายสมพูน ประทีป ณ ถลาง
นางศิรริ ตั น์ บุญช่วย
นางบุณญวีท์ ภูอ่ ่า
นางกนกนาถ อ่วนมีเพียร
นางกนกนาถ คล้ายประยูร
นางยุพยง ล่ามแขก
นางเบญจวรรณ เวชกุล
นางมนัสนันท์ วงศ์กาฬสินธุ์
นางเพียงใจ พงษ์ยิ้มแย้ม
นางมารินทร์ ภักติวงษ์
นางกฤษณา อ่อนนวม
นายบุญจันทร์ แก้วมาต
นางภาณุมาส ครูทานา
นางสาววิลัยรักษ์ ทองผล
นางพัฒนา ปานทน
นางชลทิชา นวนเกตุ
นางบุญสวย ปันทรัพย์
นางกัญจณา พรนิเสน
นางจุดาพร สุขี
นางเพลินพิศ โพธิราช
นางกิ่งดาว เทือกขันตี
นางสาวปุณณิญากร ฤทธิ์ชว่ ยรอด
นายบุญเลิศ นิยมรัตน
นางศรัญญา ทาสุนา
นางสาวชมภูนุช ลาบึง
นางสาวจารุภี จันทร์เทพ
นายภูดิศ ภิญโญวุฒไิ กร
นางวิภา ภูท่ อง
นางอรัญญา พิสุทธากุล
นางอัมพร ซาแพง
นางฐิติรตั น์ เนาวภาส
นางอรรัตน์ โรจนสุพจน์
นางสิรนิ ดา ศรีสังข์
นางประไพ เมืองหมุด
นางสุรยิ า วีรบุรษุ
นางศศิกานต์ สิรนิ พมณี
นางจันทนา อุทยั สาร์
นางพรนภา มงคลชาติ
นางเบ็ญจา เปลี่ยนจันทร์
นางวารุณี วงศ์พมิ พ์พระ
นางธีรนันท์ จันทรวงศ์
นายทวีศักดิ์ คณนา
นางอาไพวรรณ ธนะสถิตตระกูล
นางอารี วิสูตรโสภณา
นางเอื้อมเดือน กิจบารุงรัตน์
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นางสุวรรณภา งามดี
นางภัทราภร จารุทวีสิน
นางสาวนิสา นุ่มทองคา
นางนงคราญ เรืองนุ่น
นายสมบัติ บัวสิน
นางกนกวรรณ อ่อนตา
นางสุรรี ตั น์ เปลี่ยนบางช้าง
นางสาวสุดาวรรณ บุญหนุน
นางมธุรส จัตุรงค์
นายณรงค์ ธีระกุล
นางกาญจนา ธีระกุล
นางนิรมล เจียมวิจักษณ์
นางณิชนันทน์ ประสงค์
นางกันยา คงสง
นางสมลักษณ์ มาสุรยิ ะ
นางเปรมิกา ต้นโพธิ์ธรรม
นายสัมฤทธิ์ จันทร์อ่อน
นายพลั ฐ์ ธนพรรุง่ เพชร
นางจันทนา ปิน่ ทอง
นายยุติธรรม สุขปลั่ง
นางพิมพ์นิภา ภักดีศิรพิ งศ์
นายสมชาย แย้มจันทร์
นางณัฐวสาห์ ขจรกิตติประกิต
นางสาวจุรพี ร บุญเทียน
นางวงศ์จันทร์ ทรัพย์สกุล
นางเยาวลักษณ์ อึงสวัสดิ์
นางประภาวดี เทียมฮ้อ
นางพรรณิภา ศุระศรางค์
นางกัลยากร แจ่มจารัส
นางสาวชวนชม กลางวาปี
นางราตรี คากิติ
นายสายันต์ สิงห์ศรี
นายพิชยั ใกล้ชดิ
นางกัญญา มีนายน
นางอลินวลัย ภาณุปพนธ์รชั ต์
นายสมยศ เลียบประเสริฐ
นายประกิจ สัมฤทธิ์ผล
นายภิญโญ แก้วงาม
นางจงรักษ์ อินทรแหยม
นางจิดาภา ตยานันท์

นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ
นางณฐพร แก้วกิจการ
นางจิตตาภรณ์ มั่งคั่ง
นายสักกภัณ ์ คันธนู
นายอรุณ ชมพิกุล
นางอังคณา บุญกว้าง
นางพัชรินทร์ พิชติ ปรีชา
นางณัฐสมร โสตะจินดา
นางราเพย สิงห์น้อย
นางสุรพี ร สุขม่วง
นางสรัณยา เสมเสริมบุญ
นางเพ็ญศรี ใจหลัก
นางวิมลศรี แสงเดือน
นางสรัลรัศม์ สระไกร
นายพิสิษฐ์ รัตนอัมพรโสภณ
นางณฐวรรณ์ ศิรพิ ชิ ญพงศ์
นายกาจัด สุวรรณปาล
นางณธิดา ศรีสุวงศ์
นายธวัชชัย เจริญบุตรานนท์
นางสายพิน ภูก่ รุต
นางอารี พุม่ พวง
นางยุวดี อัสราษี
นางจาปี นิลอรุณ
นางปรารมย์ ปิน่ สุวรรณ
นางถวิล จั่นมุ้ย
นางสุภา ปอมลอย
นางสาววีรยา แทนขา
นางดวงดาว มาลัยทอง
นางจาระนัย จันทร์อ่อน
นางบานชืน่ บัวระบัติ
นางอรุณี ขาวไพบูลย์
นายณัฐพล นุชอุดม
นางสาวธัญภรณ์ลักษณ์ บุญมี
นายสมเกียรติ ภัทรกุล
นายอิทธิพทั ธ์ ธีระวรรณสาร
นางเพ็ญพรรณ ทองปอนด์
นางรัตนา พุม่ ไพรินทร์
นางอาภรณ์ คุ้มไพรันต์
นางสุมาลี ทิพย์ศรีนิมิต
นางเนาวรัตน์ โต้ตอบ

นางณัฐนรี เจะยูโซะ
นายมณเ ียร พันธุมาศ
นางถนอม สินธุชยั
นางสุพรรณี บางผึ้ง
นางสิรกิ านต์ พรหมช่วย
นายพูนสุข แจ้งไพร
นางศศิมา มรกต
นางอาไพวรรณ ไชยอนันต์
นายสมบัติ บัวสิน
นางพฤกษชาติ ธนาคุณ
นางอาไพวัลย์ วงศ์ใหญ่
นางพนิดา สุนทรพิทกั ษ์กูล
นางสุปราณี จินตวร
นางนิภา โฮว
นายชวพล บริรตั นะวงศ์
นางไพวัน แตงเอี่ยม
นางสาวอาไพ สายชล
นางพัชริน วงษ์ประเสริฐ
นางสาววรัญญา พันธุ์เสือ
นางซ่อนกลิ่น ตามรักษา
นางเจนจิรา บุตรเมือง
นายไพทูร จันตะเภา
นางศิวพร จันทร์ฉาย
นายชรินทร์ รูอ้ ่าน
นางจิดาภา พวงเงิน
นายมานพ มีสุข
นางมะลิวัลย์ เจริญสุข
นางเรืองรักข์ พิตรพิบลู โตวัน
นางมสารัศม์ อภิเมธีธนากิตติ์
นางนิลุบล ทิพวรรณ
นายสุชาติ แย้มกลัด
นางอุบล จงศรีสุข
นางเกษร ผลบุญ
นายถิระพล อาไพ
นางณฐินี มีสุข
นายวิบรู ณ์ ชัยเขือ่ นขันธ์
นางอังคณา กาญจนเดชะ
นางอุษา โพธิ์แก้ว
นายปริวรรต มโนรมชัชวาล
นางสมถวิล รัตนมาลัย
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นางนิรตั ิกาล สารวมสุข
นายยงยุทธ มณีวิหค
นางปานใจ ชาญพิทยา
นางเสกสม ก้อนทรัพย์
นายกาจัด สุวรรณปาล
นางสมศรี คล้ายภู่
นางสาวทิ มั พร คงสกุล
นายนิเวศน์ เหมมหาลาภ
นายอารัญ บุญพุม่
นางมนต์ศิริ ทองมั่น
นางสาววัชราพร ประสารพันธ์
นางนารี บุตรา
นายชัยฤทธิ์ สว่างใจ
นางจันทนา ตัณยะกุล
นางพัชรี สุขนิยม
นางณัฎฐนันท์ ดวงจันทร์
นางกฤตยา ปันทรัพย์
นางสาวทิวาพร พุม่ พวง
นางแววมณี ฐาปนพงษ์ไพบูลย์
นางพัชรี โพธิ์เมือง
นางธนพร สายสอน
นางปภาวดี บุรพรัตน์
นางดารณี ศรีเพียรวงศ์
นางสายใจ พลีทอง
นายชัชชนะ แสงเนตร
นางสิรกิ าญจน์ พัฒนพิเชียร
นายจีรพงษ์ รุจิเรขวัตร
นายอณุพงษ์ แสวงศิรผิ ล
นางศศิวิมล โตอ่อน
นายภาสกร สายทอง
นางนวลฉวี อ้นไชยะ
นางสุจิตตรา บรรจมาตย์
นายเลิศ สินธุวา
นางสาวพัฒน์ชญา ทองแซม
นางดวงเดือน ใจดี
นายสุทธิวุฒิ นันทจุติ
นางอาภรณ์ สวนกุล
นางปราณี รุง่ เรือง
นายสมเกียรติ รัตนประสาท
นางชลิดา สุขประสาร
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สวัสดิการรับ วั บุตร ปี 2560
จานวน 16 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท
นางสาวนภาพร ศรีภริ มย์
นางสาวสุกาญดา อยู่สังข์
นางสาวศิรขิ วัญ ปิน่ แก้ว
นางสาวดวงแก้ว เสดสัน

นายกิตตินันท์ หริง่ เรไร
นางสาวพัชรี ชัยศรี
นางทัศติญา แก่นแก้ว
นางสาวสมหทัย ชืน่ พลี

นางนวลพรรณ วชิรเขือ่ นขันธ์
นางสาวศศิกร กมลรัตนกุล
นางกรวรรณ คาบุญ
นาง นันทิตา กลิ่นรอด

นางสาววันทนีย์ หวังเจริญทรัพย์
นางสาวบุศรา สุกดิษฐ์
นางสาวพัชราภรณ์ มีแก้ว
นางสาวสุภาวดี นะวงค์

นางสาวพัชรี มะลิงาม
นางสาวนันธิดา แก้วเกตุ
นางจิรวรรณ ปองศรี
นางสาวขัฒยา ซาเสน
นางสาวณัชชา จินดาเนตร
นางสาวนันทวัน บุญรอด
นางสาวศิรริ ตั น์ จันทร์อ่อน
นางสาวพัฒนฉัตร ทองคา
นางสาวอชิรญา กฤษณะรังสรรค์
นางสาวรุง่ ทิวา ยาก่า
นางสาวกนกรัตน์ กรอบทอง
นางสาวยศวดี ดาทรัพย์

นางสาวพัชรินทร์ สุขอุดทา
นางเ อ่ ง า หาญรักษ์
นางอภิชนา พินิจอภิรกั ษ์
นางสาววารี ปุงปูน
นางสาวน้า น สิทธิวรรณธนะ
นางสาวรัชนก โพธิ์ศรีทอง
นางปุญญพัฒน์ ทัตตมนัส
นางสาวพรพรรณ เวชชสัสถ์
นางสาวเบญจวรรณ สุ่มมาตย์
นางสาวทัศนีย์ โยกมา
นางสาวสุพรรษา ประดับวรรณ์
นางวลัยพร พ่วงพี

นางสาวระพีพรรณ แปลนศูนย์
นางอรพิน คุณนา
นางกุหลาบ พุทธ
นางสาวอรสา สุขพัทธี
นางสาวยลธิดา โกลี
นางสาวจิตรวดี นาวิกพันธุ์
นางพัทธนันท์ จันชะดา
นางสาวนภัสภรณ์ อุดมสุข
นางสาวแก้วตา สิงห์แสน
นางสาววนิดา เทพรัตน์
นางสาวลัดดา ชานาญ
นางสาวอินทิรา ศรีเกิด

นางสาวอัจฉรา ทวีวรรณ
นางสาวเกวลี บุญเฉลียว

นางจิราวรรณ พุฒพล
นางสาววรรณี ชืน่ บาน

นางสาวกฤตพร ได้แทน
นางสาวสิปาง สุทธิปญ
ั โญ

สวัสดิการ ลอดบุตร ปี 2560
จานวน 49 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท
นางสาววันวิสา ทองเย็น
นางสาวทรรศนีย์ รัตนวิจิตร
นางสาวเพชรรัศมี กัณหาไธสงค์
นางสาวรุง่ ทิวา อาจวงค์
นางสาวณิชาพรรณ์ พิรยิ ะพัชร์ปภา
นางศศิลักษณ์ ไชยตัน
นางปราณี ชูสว่าง
นางปิน่ มณี จันทร์แฉล้ม
นางกัญญ์ณพัชญ์ รัญสันเทียะ
นางสาวเสาวลา จันทนุภา
นางวรรณพัชร ชูจันอัด
นางศศิวรรณ พันธ์งาม
นางสาวแสงระวี อนุกูล
สวัสดิการ สด ปี 2560
(จานวน 9 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท)
นางสาวสาอางค์ จิตต์เจริญ
นางสาวประจวบ อมะลัษเฐียร
นางสาวราพึง แสงอรุณ

สวัสดิการส ราะ สมา กิ จบปว ท มสามารถ ว
(จานวน 9 ทุน ๆ ละ 500 บาท)
นายชาตรี สุดจิตร
นางฉลวย เอี่ยมสด
นางอัญชนี ทรงศิรศิ ิลป์

ลอตน อ ด ปี 2560

นายธรรมนูญ โสตศรีทพิ ย์
นายจาลอง สุดทองคง

นายปรีดา เผือกสุวรรณ
นายสุรชัย อาพัน

รายงานกิจการประจําป

นายอานาจ ฉ่าวิจิตร
นายนพพล เลิศประไพ
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สวัสดิการ ารัก า าบาล ปี 2560
(จานวน 211 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท)
นางสาวชลิดา กองพันธ์
นายอุดม ละสอน
นายชวลิต เผื่อนด้วง
นางสาววรินทร ไชยะสม
นางลัดดาวัลย์ มั ฐารักษ์
นางชูศรี พุทธเจริญ
นางพเยาว์ รักษาชล
นางอารี วิสูตรโสภณา
นายประศิษฎ์ พูลสวัสดิ์
นางจงลักษณ์ พัชรสาคร
นางนิรญ
ั เปรมพงษ์
นางสาววนิชา สรชัย
นางสาววาสนา วงษ์บญ
ุ รอด
นายสมพงษ์ หงษา
นายจาเริญ ภูก่ ง
นางสาวปานทิพย์ พิมเก
นางขวัญใจ นุชอนงค์
นายสุรพงษ์ มาศกรัม
นางสาวศรีเทพ วรวัฒน์
นางวนิดาพรรณ เผ่าชวด
นางสาวอนงค์นารถ นุชสายสวาท
นางสาววรัทธยาน์ พรหมสมบัติ
นางสาวจีรานุช กันต์มิตรี
นางสาวอุบลรัตน์ เพียรพิจิตร
นายสัมพันธ์ ชืน่ สาราญ
นางจันทิมา ขวัญเมือง
นางสาวสุภาณี รัชตะประกร
นางพนิดา อิ่มสมุทร
นางอิสรากร สังข์น้อย
นางสาวนิสา นุ่มทองคา
นางพรพรรณ ปิน่ เงิน
นายเผชิญ สังข์น้อย
นายเพิม่ ทวี มากเจริญ
นายสกล เติมญวน
นางกัญญ์ณพัชญ์ รัญสันเทียะ
นางสาวเสาวลา จันทนุภา
นางวรรณพัชร ชูจันอัด
นางศศิวรรณ พันธ์งาม
นางสาวนภัสภรณ์ อุดมสุข
นางสาวแก้วตา สิงห์แสน
นางสาวแสงระวี อนุกูล
นางสาวพัชรี มะลิงาม

นางสาวประนอม แซ่เซียว
นางรัตนา มิตรขจร
นางศตรรคพร วิทยา
นางเรียม ทองไสยะ
นายอานาจ สมบุญ
นางสาวมนัสนันท์ วินิจฉัย
นายนาวิน ปันทรัพย์
นางศิรพิ ร ปัญญายอง
นางศิริ หนูเจริญ
นายทวีสุข ชาญชิต
นางรัตติยา วัฒนาบรรจงกุล
นายวรสิทธิ์ ศรีคาม้วน
นางสาวศรีสวัสดิ์ ทองก้อน
นายพงษ์ศักดิ์ ชานาญชล
นางสาวอาไพ สายชล
นางสาวสุดารัตน์ อรุณทรัพย์กุล
นางสาวบุญนภา สวนมาลัย
นางสาววารี ดีเขือ่ นขันธ์
นางจันทรธิมา สุคนธทรัพย์
นางอุษา ยิ้มรูปเล็ก
นางชุติมา หนูจันทร์แก้ว
นางอนงค์ มาเมือง
นางบุญเรือง กิมฮง
นางสัมพันธ์ ศรีอินทรสุทธิ์
นางสมถวิล สุขยืน
นางชุมาภรณ์ าชัยภูมิ
นางสุภาพร แสงศรี
นายอุปถัมภ์ มฤคทัต
นางรัศมี ภูท่ อง
นางปัทมา โห้ประไพ
นางกาญจน ศรชัย
นางสาวณัฐฐิกา พิลาอุ่น
นางสาวชุลีพร ยอดไสย์
นางศิรลิ ักษณ์ ศรีเจริญ
นายอดิศัย จันทร์เจริญ
นางวรรณดี เปรมศรี
นางสาวปัทมา ปรัชญาเศรษฐ
นางสาววารีทพิ ย์ เพ็ญเพียร
นางมณี เชีย่ วพานิชย์
นางพรพิมล ดวงสวัสดิ์
นางวัฒนา รวยสาราญ
นางผ่องศรี รัตนสถิตย์

นายปริวรรต มโนรมชัชวาล
นางจิรภรณ์ เดชเจริญ
นางอุบล มณีแดง
นางสาวจันทรา โกพัฒตา
นายชัยฤทธิ์ สว่างใจ
นางสาว าติมา ช่วยนา
นายวิชยั จุมพล
นางสมประสงค์ หุน่ ท่าไม้
นางสาวโยษิตา สวัสดิ์โสภณกิจ
นางมนทิรา จันทร์พฒ
ุ
นายธนินท วรรณพาหุล
นางจรรยา จุวิวัฒน์
นางกัญจณา พรนิเสน
นางละเมียด ปันมณี
นางวนิดา ขามชู
นายมานิต ยุติธรรม
นางสาวสุวรรณา สรวมศิริ
นางมณ า โตสนธิ
นายพงษ์ระวี มูลภักดี
นางสาวพรพรรณ โพธิ์รม่ เย็น
นางสุขอุษา สุขวัฒน์
นางสาววาสนา อานาจสัตย์ซอื่
นางนฤมล ทิพย์สมบัติบญ
ุ
นางอัญชลี จันทรสว่าง
นางสาววิสุตา ไชยเนตร
นางสาวดวงรัตน์ วัฒนะกิจ
นายเอนก สงสุวรรณ
นายอดิศักดิ์ กลิ่นจันทร์
นางสาวจารึก สวนมาลัย
นางเสาวนีย์ หิรญ
ั วัฒน์
นางสาวจุฬาลักษณ์ หิรญ
ั รัตน์
นายสมพันธ์ อภิรกั ส์
นายจรัล จันทร์ทองแก้ว
นางเพลิน สุกษมรัตน์
นางลายอง เรืองรุง่ โรจน์
นายพิมพ์ สันติกุล
นางศศิวิมล สร้อยทอง
นางศศินันท์ เลิศสุนทรพงศ์
นางสุมาลี สุวรรณเสถียร
นายสุทธิเดช ขอญาติกลาง
นางอรัญญา พิสุทธากุล
นางสาวจิราพร สุขใส

รายงานกิจการประจําป

นางสุมนา สินกิ่ม
นายมนัส ทองอยู่
นางบุญสม แก้วช่วง
นางมณีศรี สาลีพวง
นางมันทนา เพ็ชรโปรี
นางกัญญา นิลพัฒน์
นายกมล พ่วงบริสุทธิ์
นางเพียงใจ ดาทองสุก
นางยุพดี จันทนะลิขติ
นางนิภา ชุนหกรณ์
นางวิลาวัณย์ ศักรินทรศักดิ์
นางสุชาดา พาสุวรรณ
นายประทวน ทวีบญ
ุ
นายสุพล โหมดเขียว
นางสาวทัศนีย์ วงษ์ศิริ
นางสาววาสนา ตันติมาลาพงศ์
นางพรลภัส อ้นไชยะ
นางปราณี เกตุมา
นางสาวธนวรรณ สมานสวน
นางวันเพ็ญ มฤคทัต
นางปานใจ ชาญพิทยา
นางสาวนพวรรณ ดวงอุดมเดช
นางสาวสุชาดา ชัยบัวคา
นางอัมพร สุวรรณวิจิตร
นางสาววันดี เงินไทย
นายมาโนช คล่องแคล่ว
นายชรัตน์ สินธุสอาด
นางสมปอง จู ะวงศ์
นางจิราภรณ์ ธวมงคล
นายมังกร แก้วโบราณ
นางอุษา กลขุนทด
นางปราณี เกตุมา
นางสุภคั สวรรค์ ยอดสิงห์
นางประทุม ประชายะกา
นายบุญลือ แซ่ตัน
นางพิศมัย ฮาดดา
นายบุญเกิด สมใจ
นางสุนิษา จิตตเกษม
นางนันทนา บัวสุข
นางชืน่ จิต แก้วแสงเอก
นายกริช ไกรศรี
นายภาคภูมิ จุปะมัดถา
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นางสาวนันธิดา แก้วเกตุ
นางจิรวรรณ ปองศรี
นางพรรณี ศศิพบิ ลู ย์
นางสาวปุญทรัสมิ์ ปิติรจุ ิภคั พงศ์
นายชวน รอดแก่นทรัพย์
นายพูนศักดิ์ เอกปัญญากุล
นางอภิชญา ดาทองสุก
นางสาวเนืองนิตย์ จันทร์แก้ว
นางธิดา พรมาลัยรุง่ เรือง
นางเบญจมาศ ต้อยสาราญ
นางสาวนิตยา แย้มเจริญ

นายพล จี้มูล
นางสรัลชนา ลุผล
นางอารยา ไชยะเดชะ
นางสาวบุษกร แซมรัมย์
นางสาวอารดา บุญศิริ
นางสมจิตร ทองสุข
นางอนงค์ อ้นไชยะ
นางพรรณิภา ศุระศรางค์
นางสาวอรอุมา ชืน่ ตา
นางสาววัชรียา ชาติหระคุณ
นางปารดา ดวงมาลัย

นางสาววิศินี กรีติสุนทร
นายอรรถสิทธิ์ เจริญองอาจ
นางวัลภา แสงสมดี
นางน้องนุช ศิรบิ ญ
ุ
นางฉลวย เอี่ยมสด
นางสาวประจวบ อมะลัษเฐียร
นายพรชัย ศักดิ์ไพ ูรย์
นายวันชัย วุวรรณวีรกุล
นายวัชระ ไชยเพชร
นางปรตา สงวนทรัพย์
นางวันเพ็ญ สุวรรณ์อ่อน

นายประกอบ ทับนิล
นายสาลี ดวงนาค
นางณัทภิญญา ธรรมบารุง
นายฤกษ์ กรุณกิจ
นายไพ ูรย์ สุขได้พงึ่
นางชยาทิพย์ ธัญเมธจารุโรจน์
นางคนึงนิจ ประกอบผล
นางเพ็ญพิมล สนธิขนั ธ์
นางสาวรุง่ นภา อุปไชย
นางทัศนีย์ อิ่มอาไพ

นางโสภา ทองเขือ่ นขันธ์
นายปราโมทย์ ศิลปศาสตร์
นางรัชญา ชยเดชานนท์
นางกชพรรณ ปิติศรีชยั
นางสาวพรชนก ประสมศรี
นายสถาพร กิมยงค์
นายบุญนาค จันทร์ปรางค์
นายเฉลย สายสมร
นางสุรยี ์ คงเวียง
นางนิภานันท์ ทรัพย์นิวัตต์
นางสาวเอมอร โพธิ์คา
นางบุญสม อ้นเจริญ
นายชัยยา โพธิ์รกั ษา
นางผกามาศ เลิศชูเกียรติ
นางสุดสวาท กาซูยี
นางเรณู หนูเทพย์
นางมานิต สุ่มสังข์
นายวีระศักดิ์ เอี่ยมผ่อง
นางพัชมณ ์ธร คงสาคร
นางภัทรา ทองเจริญ
นางเพลิน สุกษมรัตน์
นางสาวแฉล้ม สถาพร
นางเฉิดโฉม แก้วโบราณ
นายอานาจ ฉายาปัญจะ
นายสุระพจน์ จันเสถียร
นางอารีย์ รติพชิ ญ์พร
นางจันทร์เพ็ญ บัวแก้ว
นายสวาท ดีเพ็ง
นางสุรยี ์ โปทาสาย
นางพิมพ์ชาติ ภูท่ อง

นางเย็นจิตต์ ไพยริน
นางทัศณี หวังเจริญทรัพย์
นางวรนุช นาคจู
นางปาริชาต ศรีเสน่ห์
นางประภาพร สายจันทดี
นางสมศรี คล้ายภู่
นางสมลักษณ์ มาสุรยิ ะ
นางวนิดา อมะลัษเฐียร
นายพยุง หรัง่ ชะเอม
นายวีรวุฒิ ประจงไสย
นายสมยศ ทิวาลัย
นายประสาท เอี่ยมบุญ
นายประภาษ นิ่มนุช
นางพจนารถ ปิยัสสพันธุ์
นางนุชนันท์ อ่อนจันทร์
นางสุขาวดี อูยุบ
นายประเสริฐ ไวปัญญา
นางธัญญะรัตน์ ธีรธนธิวัฒน์
นางรวินท์พร เสถียรดิลกรักษ์
นางชนานันท์ นารถอุดม
นางธัญรัศมิ์ ตรีนพรัตน์
นางชุติมา หนูจันทร์แก้ว
นายพิสิษฐ์ รัตนอัมพรโสภณ
นางสิรนิ าฎ รัตนางกูร
นางสาวทิพย์วรรณ แสนสุขสมศักดิ์
นางปราณี แย้มเกษร
นางศจีรตั น์ ศิรพิ นั ธุ์
นายเพิม่ ทวี มากเจริญ
นางศรีสุนันท์ จันทร์ศิลา
นางกรุณา โสตรโยม

นางปุณณภา วราทรขจรกุล
นางสาวมัลลิกา ประวัติวงศ์
นางนิตยา พฤกษาชีวะ
นางนงนภัส ยอดเพ็ชร
นายสมบัติ รอดทับทิม
นางสุธี เคารพ
นางประพาพรรณ์ ควรคิด
นางชวนชม เอี่ยมทัศนะ
นายชลอ มั่นฤทธิ์
นางลดาวัลย์ เพียรเหมือน
นางวีนัส มานามไทย
นางรัชนี เชีย่ วชาญไพรศรี
นางสาวพีรญา ลิ้มวงศ์
นายสมชาย จันทร์ไกรทอง
นางรวิ อยู่สมบูรณ์
นางวราพร ขุนวิเศษ
นางอนงค์ มาเมือง
นางนิตยา กรมดิษฐ์
นางสุมาลี อภินันโท
นายเภา กล่ากูล
นายณฐรัช ธรรมบารุง
นางประทุม มหาบุญ
นางสาววิจิตราพร เอ้กัณหา
นางจันทนีย์ คล้ายเนตร
นายสุรศักดิ์ ทิพย์สมบัติบญ
ุ
นางวาสนา นาคมอญ
นางอัญชลี มณีเล็ก
นางสุรางค์ ศิรผิ ล
นายธวัชชัย เผ่าสามมุข
นายไชยา แก้วสุวรรณ
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นายชัชชวาลย์ งามขา
นางปราณี ดวงนาค
นายสุรศักดิ์ งามขา
นายอดิศักดิ์ กลิ่นจันทร์
นางภิญญา บุตรบุญปัน
นางวันดี จั่นเพชร
นางสุกัญญา ชืน่ ชุม่
นายรังรักษ์ ดาทองสุก
นางศิรวิ รรณ บุญประเสริฐ
นางอลงกรณ์ บัวเจริญ
นางสาวประไพรัตน์ ศิรกิ ุล
นางเบ็ญจา เปลี่ยนจันทร์
นางพจนา ริมปิรงั ษี
นางสาวเพ็ญศรี ตาดต่าย
นายสุพร เม แดง
นางสาวสะอาด เชยอักษร
นายอัมพล นาคประเสริฐ
นางประกายรัตน์ ดรุณพันธ์
นางนพมาศ ประวัฒโณ
นายพงษ์อนันต์ เสียงชืน่ จิตร
นายณรงค์ สิงห์ศิฬิ
นางวันเพ็ญ คูเจริญไพบูลย์
นางรวีวรรณ พุทธารักษ์
นางอโนชา เอกพรประสิทธิ์
นางชุติมา เหมือนทัพ
นางศรีนวล ศิรหิ ล้า
นางมัณ นีย์ แก้วนุช
นางจิตติรตั น์ ลิ้มจริยากุล
นายทวี เขียวหวาน
นางภัคมนตร์ เจริญสุข
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นางกิ่งแก้ว หมุดธรรม
นางสมหมาย เค้าศรีวงษ์
นางวนิดา แดงประดับ
นายสมควร อาดัม
นางกาญจนา ผิวผ่อง
นางอุทยั วรรณ ศิรเิ วช
นายพรชัย ศักดิ์ไพ ูรย์
นางสมลักษณ์ บุญคง
นายสมยศ เขียวอุบล
นายปพงศ์ พานิชย์
นายสมวรรณ คงจาปี
นางวิไลวรรณ คชาวงษ์
นางสาวสุวรรณา นาควาด
นางจิตรลดา หอมชืน่
นางรัชนี ถิรจิตโต
นางประคอง ภูมิโชติชว่ ง
นายอิทธิชยั แก้วสมบรูณ์
นางสาวอภิษดา มะกรครรภ์
นางนารี บุตรา
นางสุวรรณ โพธิ์เงิน
นางผาสุข ขันธประสิทธิ์
นางวัชรี วงษ์มณีเทศ
นางสาวอรวรรณ สุประดิษฐ์
นางเขมณั ฐ์ สาระสิทธิ์
นางเพ็ญจิต ภูนุช
นายถิระพล อาไพ

นางอัฐจนา เพียรวานิช
นางรุง่ นภา มณีน้อย
นางสาวเสาวณีย์ พงษ์นัยรัตน์
นางจารึก เกิดสินธุ์
นางวันเพ็ญ อาคาแก้ว
นางนฤมล เนื่องช้าง
นายปราโมทย์ คงอ้วน
นางพนมพร แก้วถาวร
นางลภัส ธาตุดี
นางบุญล้อม แย้มสมจิตต์
นางสุมน สุกใส
นางขนิษฐา ท้วมเสม
นางชุติมา เนียมอิ่ม
นายกิติพงษ์ วุฒจิ ินดา
นางอารยา ไชยะเดชะ
นางวิภารัตน์ แสงชัยไพบลูย์
นายคารณ เจริญวงศ์
นางสาวรัตนา นิธิรกั ษ์
นางสุวภี ชืน่ พลี
นางบุญเรือน ธีระวรรณสาร
นางสุนีนาท เชยนาค
นางสาวสาเนียง ศิรเิ กิด
นางสาวภิรมย์ ทับทิมเทศ
นางนงลักษณ์ ชมพูพทั ธิพงศ์
นางราณี หังสวนัส
นางสาวอมรรัตน์ สงวนไชยกฤษณ์

นายเผชิญ สังข์น้อย
นางอุษา ฤทธิเดช
นางศศิธร อังสุโรจน์
นายสมศักดิ์ สาลีอ่อน
นางอัญชลี พ่วงความสุข
นางธัญวดี รัตนะผล
นางสาวสิรริ ตั น์ จิตร์ระเบียบ
นางจิระภรณ์ เทวาภินิมมิต
นางพวงรัตน์ ชืน่ เกษร
นางสาวจิตรลดา ไกรพยนต์
นางสาววรรณี ชืน่ บาน
นายพนม เลื่อมสาราญ
นางพิมพ์เพชร พรเกตุคณากาญจน์
นายจรัญ แจ่มน้อย
นายสุรตั น์ วงศ์เนียม
นางอังคณา กาญจนเดชะ
นายดารงค์ สุเทพประทานวงศ์
นายพินิจ หงษ์ภู่
นางสิวิมล บัวปลั่ง
นางวรรณา กองสมบัติ
นางสมจิตร มอญสุขา
นางองุ่น ช่วงนิสัย
นางสาวจินตนา ลีลาสุวณิชย์
นายสหะชัย แสงสุนทร
นางนัยรัตน์ ธนัตย์จิระพร

รายงานกิจการประจําป

นางณิชาภัทร รังรงทอง
นางบุญตา เจริญกิจ
นางพรพิมล ดวงสวัสดิ์
นางสุวรรณา อินทุรตั น์
นางจงรักษ์ อินทรแหยม
นางอารยา มหามิตร
นางมุกดา บารุงศักดิ์
นางจินตนา ดอกรัก
นางศิรริ ตั น์ อัตรังสรรค์
นางสาวสัจจา ภูนุช
นางนันทวัน ทัศนา
นางอรวรรณ ใจศิริ
นางสาวบุญมา ชมมาลี
นางจุไรรัตน์ นิ่มนวลเกตุ
นางรจนา สุขแสนไกรศร
นางมัลลิกา เอียกพงษ์
นางประทีป แปนเจริญ
นางพรพิมล ภาณะรมย์
นางประภัสสร ทาวี
นางสาวสุดา พันธุ์อุดม
นางสมลักษณ์ ลาภะนาวิน
นางสาวเพ็ญโฉม วงษ์สุข
นายธนากร ธนะกิตติธร
นายณรงค์ชยั ควรคิด
นางสาวกันทิมา รัชฎาวรรณพงษ์
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