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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมใหญสามัญประจ�าปีทราบ
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
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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1.2 แจ้งวิธีกำรรับเงินของขวัญปีใหม่ เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน
 เงินของขวัญปีใหม่
สหกรณ์จะทาการโอนเงินของขวัญปีใหม่ เข้าบัญชีเงินฝากเล่มสีชมพูให้กับสมาชิกสามัญ
ทุกคนๆ ละ 1,200 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 200 บาท) โดยจะโอนพร้อมกับเงินปันผล และเงิน
เฉลี่ยคืนประจาปี ซึ่งเงินส่วนนี้มิใช่เบี้ยประชุม หรือค่าพาหนะในการเดินทางมาร่วมประชุมใหญ่
 เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน
หากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 ได้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินปันผล และเงิน
เฉลี่ยคืน ตามอัตราที่คณะกรรมการดาเนินการเสนอ สหกรณ์จะทาการโอนเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิก
จะได้รับ (หลังจากการหักค่าเบี้ยประกันชีวิต /เงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ /เงินสงเคราะห์ศพ
ล่วงหน้าสมาคมฌาปนกิจ สสอค. และ สสชสอ. หรือรายการหักอื่นๆ (ถ้ามี) เข้าบัญชีเงินฝากเล่มสีชมพูที่
สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560
สมาชิกสามารถนาบัตร ATM สีชมพูไปกดถอนเงินได้จากตู้ ATM หน้าสานักงานสหกรณ์
(ฟรีไม่เสียค่าธรรมเนียม) หรือนาไปกดผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยฯ / ธนาคารออมสิน /ธนาคารอิสลาม
(ฟรีค่าธรรมเนียมการทารายการสอบถามยอด /กดเงิน /โอนเงินระหว่างบัญ ชีเล่มสีชมพู 6 ครั้ง ต่อเดือ น
สาหรับการทารายการกดถอนเงินครั้งต่อไปเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 10 บาท)
หรือสามารถนาสมุดเงินฝากเล่มสีชมพู ไปติดต่อขอถอนเงินได้ที่สานักงานสหกรณ์ในวัน
และเวลาทาการ
มติที่ประชุม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
1.3 ผลกำรจัดมำตรฐำนสหกรณ์ ประจำปี 2560
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้แจ้ง ให้สหกรณ์รับทราบว่า ได้ทาการจัดระดับ
มาตรฐานสหกรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แล้ว ปรากฎว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด
“ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนระดับดีเลิศ” โดยกาหนดตัวชี้วัดระดับมาตรฐานที่พิจารณาจากผลการดาเนินงานและ
กระบวนการจัดการภายในสหกรณ์ และกาหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์เป็น 4 ระดับ
- ระดับมาตรฐานดีเลิศ
- ระดับมาตรฐานดีมาก
- ระดับมาตรฐานดี
- ไม่ผ่านมาตรฐาน
รายงานกิจการประจ�าปี 2560

33
ตัวชี้วัดระดับมำตรฐำนสหกรณ์ประกอบด้วย
1. ผลการดาเนินงานในรอบ 2 ปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการดาเนินงานไม่ขาดทุน เว้นแต่
ในปีใดมีอุทกภัยหรือภัยธรรมชาติจนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและสหกรณ์โดยรวม ให้ตัดปีนั้นออก
2. ผลการดาเนินงานในรอบ 2 ปีบัญชีย้อนหลัง ไม่มีการกระทาอันถือได้ว่าทุจริตต่อสหกรณ์
3. ผลการดาเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์จัดทางบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้ผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบแล้วนาเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
4. ผลการดาเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
สมาชิกทั้งหมด ร่วมทาธุรกิจกับสหกรณ์
5. ต้ อ งจั ดจ้ า งเจ้ า หน้ า ที่ ส หกรณ์ป ฏิ บั ติ ง านประจ ารั บผิ ด ชอบด าเนิ น การและธุ ร กิ จ ของ
สหกรณ์ หากไม่มีการจัดจ้างต้องมีบุคคลอื่น เช่น กรรมการ สมาชิกที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจา
6. ผลการดาเนินงานในรอบ 2 ปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์ต้องมีการจัดสรรกาไรสุทธิและจ่าย
เงินทุนสวัสดิการสมาชิก หรือทุนสาธารณประโยชน์อย่างน้อย 1 ครั้ง
7. ผลการดาเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องไม่กระทาการอันใดเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์
มติที่ประชุม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

1.4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปรำกำร จำกัด เข้ำร่วมโครงกำรประเมินสหกรณ์สีขำวด้วย
ธรรมำภิบำล โดยผ่ำนกำรประเมินด้วยคะแนนประมำณ 96% (รอผลประกำศอย่ำงเป็นทำงกำร)
สหกรณ์ สีข ำว หมายถึ ง สหกรณ์ที่ มีก ารด าเนิน งานอย่ างมีร ะบบ มีก ารควบคุม ภายในที่ ดี
ดาเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริหารจัดการด้วยการนาหลักธรรมาภิบาลมา
ปฏิบัติถือใช้อย่างเคร่งครัด และมีการดาเนินงานโดยยึด หลักการ อุดมการณ์และวิธีการของสหกรณ์อย่าง
แท้จริง
เกณฑ์ประเมินสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล
กรมส่งเสริม สหกรณ์ ได้จัดทาเกณฑ์ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยนาเกณฑ์
สาหรับใช้ประเมินเพื่อจัดระดับการกากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) มาใช้เป็นแนวทาง แล้วปรับ
ความเป็นสหกรณ์เข้าไปในแต่ละหลักเพื่อให้เหมาะสม การประเมินประกอบด้วย 9 หลัก ได้แก่
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1. หลักประสิทธิผล น้าหนัก ร้อยละ 13
เกณฑ์ประเมิน 3 ข้อ พิจารณา 5 ระดับ
2. หลักประสิทธิภาพ น้าหนัก ร้อยละ 13
เกณฑ์ประเมิน 2 ข้อ พิจารณา 5 ระดับ
3. หลักการตอบสนอง น้าหนัก ร้อยละ 12
เกณฑ์ประเมิน 6 ข้อ พิจารณา 5 ระดับ
4. หลักภาระรับผิดชอบ น้าหนัก ร้อยละ 12
เกณฑ์ประเมิน 6 ข้อ พิจารณา 5 ระดับ
5. หลักความโปร่งใส น้าหนัก ร้อยละ 13
เกณฑ์ประเมิน 2 ข้อ พิจารณา 5 ระดับ
6. หลักการมีส่วนร่วม น้าหนัก ร้อยละ 13
เกณฑ์ประเมิน 4 ข้อ พิจารณา 5 ระดับ
7. หลักมอบอานาจ น้าหนัก ร้อยละ 7
เกณฑ์ประเมิน 3 ข้อ พิจารณา 5 ระดับ
8. หลักนิติธรรม น้าหนัก ร้อยละ 10
เกณฑ์ประเมิน 6 ข้อ พิจารณา 5 ระดับ
9. หลักความเสมอภาค น้าหนัก ร้อยละ 7
เกณฑ์ประเมิน 5 ข้อ พิจารณา 5 ระดับ
และนาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสหกรณ์มาตัดคะแนน ได้แก่
1. ทุจริต
ตัดคะแนน 30 คะแนน
2. ข้อบกพร่องทางการบัญชี
ตัดคะแนน 10 คะแนน
3. การกระทานอกกรอบวัตถุประสงค์
ตัดคะแนน 10 คะแนน
4. พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ตัดคะแนน 10 คะแนน
กำรประเมินสหกรณ์
1. การประเมินธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ให้ประเมินตามแบบประเมินสหกรณ์สีขาวด้วย
ธรรมาภิบาล โดยสหกรณ์ต้องผ่ำนเกณฑ์ประเมินธรรมำภิบำล ในแต่ละหลักที่ทำกำรประเมิน ระดับคะแนน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 และรวมกันทุกหลักอยู่ในระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยบะ 85 คะแนนขึ้นไป โดยเป็น
วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์สีขาว ซึ่งเป็นการกากับดูแลองค์กรที่ดีควร
ถือปฏิบัติ สาหรับการประเมินธรรมาภิบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ใช้เกณฑ์ปรับปรุงขึ้นใหม่มาประเมิน
เป็นปีแรกจะประเมิน เฉพาะหลักที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 8 ซึ่งเป็นหลักที่เน้นในเรื่องความเป็นคนดีก่อน เพื่อให้
สหกรณ์มีเวลาในการปรับตัว โดยนามาปรับค่าคะแนนให้มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน เพื่อเป็นการสรุปผลการ
ประเมิน ในช่วงปีแรก และในปี ที่ 2 จะประเมินเพิ่ม เติมให้ค รบ 9 หลัก เพื่อต้องการให้ส หกรณ์สี ขาวด้ว ย
ธรรมาภิบาล เป็นสหกรณ์ที่ประกอบด้วยการทางานที่ดี และมีประสิทธิภาพ ดาเนินงานตามหลักการ วิธีการ
สหกรณ์
2. พิจารณาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสหกรณ์ นามาหักคะแนนที่ได้รับจากการประเมิน
3. การปฏิบัติงาน โดยดาเนินการส่งเสริมธรรมาภิบาลตามเกณฑ์นี้ ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
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4. การส่งเสริมสหกรณ์ จังหวัดต้องมีการแต่งตั้งคณะทางานขึ้นมา 2 คณะ คือ
4.1 คณะทางานส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อทาการตรวจประเมินสหกรณ์ในขั้นต้น
เพื่อพิจารณาให้ความเห็น ปรับปรุงการดาเนินงานของสหกรณ์ และแนะนาส่งเสริมให้สหกรณ์มีการปรับปรุง
ที่ดีขึ้น
4.2 คณะทางานตรวจประเมินธรรมาภิบาล เพื่อทาการประเมินสหกรณ์ตามเกณฑ์
ธรรมาภิบาลที่กาหนดและรายงานผลการประเมิน ให้สานักงานสหกรณ์จังหวัดทราบ
5. เกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จ สหกรณ์ที่ได้รั บการส่ง เสริมมีก ารปฏิบัติ ตามหลัก เกณฑ์การ
ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลที่ดีขึ้น ร้อยละ 50
มติที่ประชุม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องพิารณารับรอง
รายงานการประชุมใหญสามัญ ประจ�าปี 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
---------------------------------สมาชิกผูม้ าประชุม
สมาชิกทั้งหมด
ผู้เข้ าร่ วมประชุ 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 งห์ศิฬิ
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 พูลบัณฑิตย์
17. นายพลัฏฐ์ ธนพรรุ่ งเพชร
18. นางสาวสุ นิษา ยามี
19. นางลลิตา ฤทธิ์ เทพ
20. นายพงศ์นรา พูนวัฒนะพิสุทธิ์

ประธานคณะผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ
ที่ปรึ กษาสหกรณ์
ที่ปรึ กษาสหกรณ์
อนุกรรมการ ทําหน้าที่ผชู ้ ่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
ผูจ้ ดั การ
เจ้าหน้าที่ทะเบียนปฏิบตั ิงานบริ หารทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ
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21. นายสิ รวิชญ์ ไพศาสตร์
22. นายเพี้ยน เกตุศรี
23. นางญาดา ผดุงโภชน์
24.นางรัตติยา สวัสดี
25. นางสาวสุ ดารัตน์ จันทร์ นามวงศ์
26. นางสาวบุศนินทร์ เลิศเกียรติพงษ์

ผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2559
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มจัดตั้งและส่ งเสริ มสหกรณ์
ผูอ้ าํ นวนการกลุ่มส่ งเสริ มสหกรณ์ 1
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชาํ นาญการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบตั ิการ

เริ่มประชุ มเวลา 08.30 น.
เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายณรงค์ ธีระกุล ประธานกรรมการ เป็ นประธาน
ในที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มใหญ่สามัญประจําปี ทราบ

ประธาน
ขอกราบสวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด ที่เคารพทุกท่าน
วัน นี้ ถึ ง รอบที่ จ ะประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจํา ปี เหมื อ นการประชุ ม ใหญ่ พ่ ึ ง จะผ่า นไปไม่ น าน แสดงถึ ง การ
บริ หารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด ได้พฒั นาขึ้นไปเรื่ อยๆ ในการบริ หารงานกิจการต่างๆ
ของสหกรณ์ฯ ก่อนที่จะชี้แจงรายละเอียดผลงานด้านรายรับ รายจ่าย ผลงานการปฏิบตั ิงานต่างๆ ขอแนะนําท่าน
คณะกรรมการ อนุกรรมการ ผูต้ รวจสอบ ที่ปรึ กษา และวันนี้สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดและสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์สมุทรปราการ ได้เข้าร่ วมประชุ มด้วยในวันนี้ และจากการสํารวจสมาชิ กที่เข้าประชุ มในวันนี้ ซึ่ งตาม
ระเบียบในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี จะต้องมีคณะกรรมการ สมาชิก เข้าร่ วมประชุมเกินกว่า 100 คน จึงจะ
เปิ ดการประชุมได้ ขณะนี้ในห้องประชุมมีสมาชิกเกิน 100 คน ผมในฐานะประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู สมุทรปราการ จํากัด ชุดที่ 55 ขอเปิ ดการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2559 ณ บัดนี้
1.1 แนะนําคณะกรรมการดําเนินการและผู้เข้ าร่ วมประชุ มใหญ่สามัญ
ประจําปี 2559 ดังนี้
1) คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 55/2559
1. นายณรงค์ ธีระกุล
ประธานกรรมการ
2. นายธีรพล โพธิ์ เมือง
รองประธานฝ่ ายการเงินและสิ นเชื่อ
3. นางสาวชูศรี สัตยานนท์
รองประธานกรรมการฝ่ ายสวัสดิการและสารสนเทศ
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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) ที่ปรึ กษาสหกรณ์
1. ดร.นิวตั ต์ น้อยมณี
2. นายณรงค์ สิ งห์ศิฬิ
3) คณะผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
1. นายสุ วทิ ย์ สุ พฒั นานนท์
2. นายนพดล อารมณ์สุขโข
3. นายไพโรจน์ ตันเจริ ญ
4. นางวาสนา แจ่มเจริ ญ
5. นายเมธชนัน เสื ออากาศ
4) ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
1. นายสิ รวิชญ์ ไพศาสตร์

อดีตประธานอนุกรรมการ อ.ก.ค.ส.
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวันแหลมฟ้ าผ่า
ประธานคณะผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ

ผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2559

4) ผูแ้ ทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการ
1. นายเพี้ยน เกตุศรี
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มจัดตั้งและส่ งเสริ มสหกรณ์
2. นางญาดา ผดุงโภชน์
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มส่ งเสริ มสหกรณ์ 1
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
1. นางรัตติยา สวัสดี
2. นางสาวสุ ดารัตน์ จันทร์นามวงษ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชาํ นาญการ
3. นางสาวบุศริ นทร์ เลิศเกียรติพงษ์ นักวิชาการตรวจบัญชีปฏิบตั ิการ
มติทปี่ ระชุ ม

รับทราบ
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1.2 แจ้ งวิธีการรับเงินของขวัญปี ใหม่ เงินปั นผล และเงินเฉลีย่ คืน
เงินของขวัญปี ใหม่
สหกรณ์ฯ จะทําการโอนเงินของขวัญปี ใหม่ เข้าบัญชีเงินฝากเล่มสี ชมพูให้สมาชิก
สามัญทุกคน คนละ 1,000.- บาท โดยจะโอนพร้อมกับเงินปั นผล และเงินเฉลี่ยคืนประจําปี ซึ่ งเงินส่ วนนี้มิใช่ค่า
เบี้ยประชุม หรื อค่าพาหนะการเดินทางมาร่ วมประชุมใหญ่สามัญ
เงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืน
หากที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินปั นผลและ
เงินเฉลี่ยคืนตามอัตราที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ สหกรณ์ฯ จะทําการโอนเงินปั นผล และเงินเฉลี่ยคืนที่
สมาชิกจะได้รับ หลังจากหักค่าเบี้ยประกันชีวติ / เงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็ นหลักประกันเงินกู้ / เงินสงเคราะห์
ศพล่ ว งหน้า สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู ไ ทย และสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อรายการหักอื่น ๆ (ถ้ามี) เข้าบัญชี
เงินฝากเล่มสี ชมพูที่สมาชิกมีอยูก่ บั สหกรณ์ฯ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2559
สมาชิกสามารถนําบัตร ATM ของสหกรณ์ฯ สี ชมพูกดถอนเงินได้จากตู้ ATM
ด้านหน้าสํานักงานสหกรณ์ฯ (ฟรี ไม่เสี ยค่าธรรมเนียม) หรื อกดเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุ งไทย / ธนาคาร
ออมสิ น / ธนาคารอิส ลาม (ฟรี ค่าธรรมเนี ย มการกดเงิ น 4 ครั้งต่อเดื อน ครั้งต่อไปเสี ย ค่าธรรมเนี ยม ครั้งละ
10 บาท)
หรื อสามารถนําสมุดเงิ นฝากเล่มสี ชมพู ติดต่อขอถอนเงินที่สํานักงานสหกรณ์ ฯ
ในวันและเวลาทําการ
ประธาน
วิธีการรับเงินของขวัญปี ใหม่ เงินปั นผล และเงินเฉลี่ยคืน ในแต่ละปี เงิ นของขวัญปี
ใหม่ เมื่อก่อนนั้นจะเรี ยกว่าเงินค่าเบี้ยประชุม ซึ่งหมายความว่า สมาชิกผูท้ ี่จะได้รับค่าเบี้ยประชุมนั้น จะต้องเป็ น
ผูท้ ี่ลงชื่อ และเข้าร่ วมประชุม จึงจะถือว่าเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุม และจะได้รับค่าเบี้ยประชุม แต่ในทุกวันนี้สมาชิก
สหกรณ์ ฯ มากขึ้ น ห้องประชุ มที่รองรั บอาจจะไม่เพีย งพอกับสมาชิ ก จึ งเปลี่ ย นจากค่าเบี้ย ประชุ ม เป็ นเงิ น
ของขวัญปี ใหม่ ซึ่งสมาชิกทุกคนจะได้รับเงินของขวัญปี ใหม่ คนละ 1,000.- บาท เข้าบัญชีเล่มสี ชมพูของสมาชิก
และสมาชิกบางท่านอาจคิดว่าเงินจํานวนนี้เป็ นจํานวนที่นอ้ ย บางจังหวัดได้มากกว่านี้ จะต้องดูวา่ ดอกเบี้ยเงินกู้
สู งหรื อไม่ และเมื่อนําเงินส่ วนนี้ ให้กบั สมาชิ ก จะต้องนําไปหักออกจากกําไรสุ ทธิ ทําให้เงินปั นผล เฉลี่ ยคืน
ลดลง สหกรณ์ฯ จึงคงเงิ นขวัญปี ใหม่ไว้ที่ 1,000.- บาท เพื่อผลประโยขน์ของสมาชิ กทุกคน และมีสมาชิ กยัง
สงสัยกันว่าเล่มสี ชมพู มีเงินอะไรบ้างที่เข้าเล่มนี้
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1. เงินของขวัญปี ใหม่ 1,000.- บาท
2. เงินปั นผล เฉลี่ยคืน ซึ่ งมีสมาชิ กหลายท่านสงสัยว่าปั นผลเฉลี่ยคืนคิดอย่างไร เงิน
ปันผล คือ เงินที่สหกรณ์จ่ายให้จากค่าหุน้ ของสมาชิก สมาชิกท่านใดมีหุ้นมาก ก็จะได้เงินปั นผลมากตามไปด้วย
เมื่อปี ที่แล้ว ให้ปันผลที่ 4.65 % ปี นี้ กาํ ไรสู งขึ้นสหกรณ์จึงให้ที่ 4.7 % เปรี ยบเทียบกับดอกเบี้ยของค่าหุ ้น ส่ วน
เฉลี่ยคืน เมื่อปี ที่แล้วได้เฉลี่ยคืนเยอะ ทําไมปี นี้ ได้นอ้ ยลง จะต้องทําความเข้าใจก่อนว่า เงินเฉลี่ยคืนมาจากอะไร
เป็ นเงินที่ได้คืนจากดอกเบี้ยเงินกูท้ ี่ส่งในแต่ละเดือน ที่สหกรณ์ได้หักไว้ในแต่ละเดือนรวมกันนํามาคิดเป็ นเงิน
เฉลี่ยคืนให้กบั สมาชิ ก จากปี ที่แล้วนั้นได้เฉลี่ยคืน 7.5 % ปี นี้ สหกรณ์ให้เฉลี่ยคืน 9 % เป็ นส่ วนที่จะให้คืนกับ
สมาชิก หลังจากที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิแล้ว วันพรุ่ งนี้ท่านสมาชิกสามารถกดเงินได้เลย
มติทปี่ ระชุ ม

ในโอกาส 100 ปี สหกรณ์

รับทราบ

1.3 สหกรณ์ออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นสหกรณ์ดีเด่ น

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 หนดจัดกิจกรรมโครงการเฉลิม
ฉลองในโอกาส 100 ปี สหกรณ์ไทย ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยจัดให้มีกิจกรรมคัดเลือก 100 สหกรณ์
ดีเด่นและกิจกรรมคัดเลือก 100 นักสหกรณ์ดีเด่น เพื่อเป็ นการยกย่องในความสําเร็ จของสหกรณ์และบุคลากร
ของสหกรณ์ที่ประสบความสําเร็ จ ให้เป็ นที่ประจักษ์แก่บุคคลทัว่ ไป และเป็ นต้นแบบการพัฒนาของสหกรณ์
อื่นๆ เนื่องในโอกาส 100 ปี สหกรณ์ไทย
สําหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสหกรณ์ดีเด่นนั้น ในขั้นแรกสหกรณ์ที่ได้รับการเสนอ
ชื่ อเข้า รั บ การคัดเลื อกต้องผ่า นเกณฑ์วดั พื้นฐานความเป็ นสหกรณ์ ตามระบบการประเมิ นของกรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์ก่อน หลังจากนั้นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติของสหกรณ์ที่จะรับการพิจารณาคัดเลือก
1.1 สหกรณ์ทุกประเภทที่จดทะเบียนสหกรณ์และมีผลการดําเนินงานมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 20 ปี บัญชีสิ้นสุ ดไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2557
1.2 มีขอ้ มูลการดําเนินงานของสหกรณ์ และงบดุลให้ตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่า
3 ปี ย้อนหลัง
1.3 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ในรอบ 3 ปี ย้อนหลัง
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1.3.1 มีผลการดําเนินงานไม่ขาดทุน
1.3.2 จัด ทํา งบการเงิ น แล้ว เสร็ จ และส่ ง ให้ ผู ้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 นเพื่อการศึกษาแก่บุตรหลานของสมาชิ ก หรื อจัด
การศึกษาอบรมแก่สมาชิก
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 ไม่มีการกระทําอันถือได้วา่ ทุจริ ตต่อสหกรณ์
1.5 ไม่กระทําการอันเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่งของนาย
ทะเบียนสหกรณ์
1.6 ไม่คา้ งค่าบํารุ งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการได้ทาํ การคัดเลื อกและประกาศรายชื่ อสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลสหกรณ์
ดี เด่นปรากฏว่า “ สหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู สมุ ทรปราการ จํากัด ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นสหกรณ์ ดีเด่ นด้ วย”
สําหรับสหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็ นสหกรณ์ 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
สหกรณ์เดินรถ 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
มติทปี่ ระชุ ม

แห่ งชาติ

รับทราบ

1.4 สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู สมุทรปราการ จํากัด ได้ รับรางวัลสหกรณ์ ทมี่ ีผลงานดีเด่ น

กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ได้กาํ หนดให้สหกรณ์ที่มีผลงานการดําเนิ นงานดีเด่น เข้ารับการ
ประเมินผลงานดีเด่นแห่งชาติ ระดับคะแนนประเมินไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ซึ่งได้กาํ หนดไว้ 5 หมวด ได้แก่
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1) ความคิดริ เริ่ ม 100 คะแนน
2) ความสามารถในการบริ หารและการจัดการสถาบัน 350 คะแนน
3) บทบาทและการมีส่วนร่ วมของสมาชิกต่อสถาบัน 250 คะแนน
4) ความมัน่ คงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน 150 คะแนน
5) การทํากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม 150 คะแนน
โดยมี ค ณะกรรมการประเมิ น ผลการดํา เนิ น การสหกรณ์ ใ ห้เ ป็ นไปตามเกณฑ์ก าร
คัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติในระดับคะแนนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 70 ประจําปี 2558 ได้ดาํ เนินการประเมินเสร็ จ
เรี ยบร้อย และแจ้งว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด ได้ รับรางวัลสหกรณ์ ท่มี ีผลงานดีเด่ นแห่ งชาติ
ระดับจังหวัด ได้ คะแนนประเมินร้ อยละ 82.72”
ทั้งนี้ ประธานกรรมการ ได้รับมอบเกียรติบตั รสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นแห่ งชาติระดับ
คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากผูว้ ่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในงานวันสหกรณ์แห่ งชาติ
ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริ เวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
มติทปี่ ระชุ ม

รับทราบ

1.5 ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจําปี 2558
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการ ได้แจ้งให้สหกรณ์รับทราบว่า ได้ทาํ การ
จัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 แล้ว ปรากฏว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ
จํากัด “ผ่ านเกณฑ์ มาตรฐานระดับดีเลิศ” โดยกําหนดตัวชี้ วดั ระดับมาตรฐานที่พิจารณาจากผลการดําเนิ นงาน
และกระบวนการจัดการภายในสหกรณ์ และกําหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ เป็ น 4 ระดับ
- ระดับมาตรฐานดีเลิศ
- ระดับมาตรฐานดีมาก
- ระดับมาตรฐานดี
- ไม่ผา่ นมาตรฐาน
ตัวชี้วดั ระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประกอบด้วย
1. ผลการดําเนินงานในรอบ 2 ปี บัญชียอ้ นหลัง สหกรณ์มีผลการดําเนินงานไม่ขาดทุน
เว้นแต่ในปี ใดมีอุทกภัยหรื อภัยธรรมชาติจนเกิดความเสี ยหายต่อสมาชิ กและสหกรณ์โดยรวม ให้ตดั ปี นั้นออก
2. ผลการดําเนิ นงานในรอบ 2 ปี บัญชี ยอ้ นหลัง ไม่มีการกระทําอันถือได้ว่าทุจริ ตต่อ
สหกรณ์
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3. ผลการดําเนินงานในรอบปี บัญชี สุดท้าย สหกรณ์จดั ทํางบการเงินแล้วเสร็ จและส่ ง
ให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วนําเสนอเพื่อขออนุมตั ิในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ภายใน 150 วันนับแต่วนั สิ้ นปี
ทางบัญชี
4. ผลการดําเนินงานในรอบปี บัญชีสุดท้าย สหกรณ์ตอ้ งมีสมาชิกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
ของสมาชิกทั้งหมด ร่ วมทําธุรกิจกับสหกรณ์
5. ต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบตั ิงานประจํารับผิดชอบดําเนินการ และธุ รกิจของ
สหกรณ์ หากไม่มีการจัดจ้างต้องมีบุคคลอื่น เช่น กรรมการ สมาชิ กที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่ประจํา
6. ผลการดําเนิ นงานในรอบ 2 ปี บัญชี ยอ้ นหลัง สหกรณ์ตอ้ งมีการจัดสรรกําไรสุ ทธิ
และจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิก หรื อทุนสาธารณประโยชน์อย่างน้อย 1 ครั้ง
7. ผลการดําเนิ นงานในรอบปี บัญชีสุดท้าย สหกรณ์ตอ้ งไม่กระทําการอันใดเป็ นการ
ฝ่ าฝื นกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์
ประธาน
ผลการจัดมาตรฐานประจํา ปี 2559 ขอแจ้ง สมาชิ ก ทุ ก ท่า นรั บ ทราบว่า สํา นัก งาน
สหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการ แจ้งสหกรณ์ฯ ทราบว่า ได้ทาํ การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัด
สมุทรปราการ ผลปรากฏว่า ในปี นี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด ผ่านการประเมินได้มาตรฐาน
ระดับดีเลิศในการบริ หารงานปี 2559 ขอให้สมาชิกเชื่อใจได้วา่ คณะกรรมการดําเนินการบริ หารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ โปร่ งใส และดูแลสมาชิกเป็ นอย่างดี
มติทปี่ ระชุ ม

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบ

เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญประจําปี 2558

ผู้จัดการ
ขอนําเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม
2558 ณ ห้องคอนเวนชัน่ ฮอลล์ ชั้น 6 ห้างสรรพสิ นค้าอิมพีเรี ยลเวิลด์ สําโรง อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
และประชุมใหญ่วสิ ามัญประจําปี 2559
ฝ่ ายจัดการขอสรุ ปเรื่ องที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558 ดังนี้
1. จากที่ท่านประธานได้นาํ เรี ยนไปแล้วนั้นปี 2558 สหกรณ์ฯ รับรางวัลสหกรณ์ระดับ
ดีเลิศเหมือนปี 2559
2. รายงานเรื่ องการจัดตั้งกองทุนผูค้ ้ าํ ประกัน
3. เรื่ องบัญชีเงินฝากหลักประกันเงินกู้
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4. รายงานการยกเลิกการทําประกันกลุ่ม ซึ่ งเดิมทางสหกรณ์ฯ จะมีการทําประกันกลุ่ม
ให้กบั สมาชิกทุกท่านที่เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ฯ เมื่อมีเลขทะเบียนสมาชิก โดยเมื่อสมาชิกเสี ยชีวิตจะมีประกัน
ชีวติ ให้ รายละ 100,000 บาท ซึ่งในส่ วนนี้เป็ นการทําประกันไว้กบั 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 ที่สหกรณ์ฯ จัดสรรจากกําไรสุ ทธิประจําปี
5. รายงานอัตราการคิดค่าเบี้ยประกันตายสมาชิกในรอบปี 2559 ที่คณะกรรมการได้มี
การเปิ ดซองประมูลบริ ษทั ประกันในแต่ละปี เมื่อปี ที่แล้วได้บริ ษทั FWD ประกันชี วิต จํากัด (มหาชน) เป็ น
บริ ษทั ผูร้ ับประกันตายให้กบั สหกรณ์ฯ เก็บค่าเบี้ย 340.- บาท ต่อทุนประกัน 100,000.- บาท
6. เรื่ องผูต้ รวจสอบกิจการได้รายงานผลการตรวจสอบ เป็ นรายงานผลการตรวจสอบ
ของรอบปี 2558 มีการเสนองบดุล งบกําไรขาดทุน ประจําปี 2558 ซึ่ งเมื่อปี 2558 สหกรณ์ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน
171,453,777.03.- บาท
7. เรื่ องขออนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559
8. ประเด็นที่ท่านสมาชิ กได้ใ ห้ข ้อคิ ดเห็ นไว้ในเรื่ องของเดิ ม สหกรณ์ ฯ มี การจัดตั้ง
สํานักงานสาขา 2 อยูท่ ี่โรงเรี ยนอนุบาลเคหะบางพลี ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในส่ วนของค่าเช่าเดือนละ 5,000 บาท ซึ่ ง
ในส่ วนนี้ทางสมาชิกได้เสนอให้สหกรณ์ควรจัดหาสถานที่เพื่อเป็ นสํานักงานของตัวเอง โดยไม่เห็นด้วยที่จะให้
เช่าสถานที่ของโรงเรี ยนเป็ นสํานักงานสาขา 2 ต่อไป ซึ่ งทําให้มีการเปิ ดประชุ มวิสามัญเกิดขึ้นเพื่อจัดซื้ ออาคาร
พาณิ ชย์บริ เวณโลตัส บางเสาธง ที่จะนํามาเป็ นศูนย์บริ การของสหกรณ์
9. เรื่ องขออนุมตั ิกาํ หนดวงเงินกูย้ ืมหรื อการคํ้าประกันปี 2559 ไว้ที่ 2,600,000,000.บาท
10. เรื่ องการเสนอคัดเลือกผูส้ อบบัญชีประจําปี 2559 ด้วยค่าใช้จ่ายปี ละ 90,000.- บาท
ซึ่งได้บริ ษทั เอ็น.เอส.เค สอบบัญชี จํากัด ในรอบปี นี้
11. เรื่ องการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์แทนตําแหน่งที่วา่ ง 7 ตําแหน่ง ปี 2559
12. เรื่ องการเลื อกผูต้ รวจสอบกิจการ 5 ท่าน จะดํารงวาระตั้งแต่ปี 2559 - 2561 เป็ น
วาระ 3 ปี
ต่อไปจะเป็ นการสรุ ปเรื่ องของการประชุมใหญ่วสิ ามัญ 2559 ซึ่งเป็ นการประชุมในวันที่ 4 มีนาคม 2559
เป็ นการประชุ ม ใหญ่ วิ ส ามัญ ครั้ งที่ 1/2559 วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการเปิ ดประชุ ม ใหญ่ วิ ส ามัญ เพื่ อ ขออนุ ม ัติ
งบประมาณจากที่ประชุมใหญ่ในวงเงิน 8,000,000.- บาท เพื่อจัดซื้ ออาคารพาณิ ชย์ จัดตั้งเป็ นศูนย์บริ การสมาชิก
ให้กบั สมาชิ กในอําเภอบางพลี บางบ่อ บางเสาธง เป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อรับรองรายงานการประชุ มใหญ่สามัญ
ประจําปี 2558 และรับรองรายงานการประชุมใหญ่วสิ ามัญ ครั้งที่ 1/2559
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ประธาน
รายละเอียดอยูใ่ นเล่มที่สมาชิกทุกท่านได้รับ และจากการที่ท่านสมาชิกได้รับฟังจากที่
ผูจ้ ดั การได้ช้ ี แจงสรุ ปให้ท่านสมาชิกได้รับฟัง ก่อนที่จะดําเนินการในเรื่ องต่อไปนั้น จึงขอมติจากที่ประชุมเพื่อ
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2558 และรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2559
มติทปี่ ระชุ ม

ระเบียบวาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558 และรายงาน
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2559

เรื่องสื บเนื่องจากการประชุ มครั้งที่แล้ว

ประธาน
ผลจากการประชุมครั้งที่แล้วนั้นได้มีสมาชิกให้เสนอแนะแนวทางต่างๆ ทางสหกรณ์ฯ
ได้นาํ มาปรับปรุ งแก้ไขยกตัวอย่างเช่น
1. สมาชิกได้ฝากเอาไว้ว่าปี ที่แล้วมาตั้งแต่เช้าเพื่อมาประชุมใหญ่ ปรากฎว่าสหกรณ์ฯ
เลี้ยงนํ้าขวดเล็กๆ เพียงขวดเดียว กว่าจะเลิกเที่ยงกว่า เพราะฉะนั้นสมาชิกจึงได้เสนอให้มีของว่างระหว่างประชุม
ซึ่งเป็ นสิ่ งที่สหกรณ์ฯ สามารถทําให้สมาชิกได้ในปี นี้ เมื่อทานเสร็ จแล้วจะมีแม่บา้ นถือถุงดําคอยเดินเก็บต่อไป
2. สมาชิกหลายท่านบอกว่ารางวัลมีนอ้ ยเกินไป คนมาประชุมเป็ นพันคน ในปี นี้ จึงได้
ปรับปรุ งให้มีรางวัลมากขึ้นตามคําเรี ยกร้องของสมาชิก ซึ่งปี นี้รางวัลมีท้งั หมด 200 รางวัล ซึ่ งกระจายเป็ นรางวัล
ละ 5,000 บาท 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท 20 รางวัล รางวัลละ1,000 บาท 130 รางวัล รางวัลสารสัมพันธ์ 20
รางวัล รางวัลผูอ้ าวุโสที่ทาํ คุณประโยชน์ให้กบั สหกรณ์ฯ 25 รางวัล รวมทั้งหมด 200 รางวัล
3. มีสมาชิ กหลายท่านบอกว่าบ้านอยู่ไกลจะมาเลือกตั้งลงคะแนนได้ 500 บาท ค่ารถ
ไป-กลับ ก็หมดแล้ว ในปี นี้ กรรมการได้พิจารณาแล้วว่าผลการปฏิบตั ิงานดีข้ ึนจึงเพิ่มค่าพาหนะในวันเลือกตั้ง
จาก 500 บาท เป็ น 600 บาท ตามข้อเสนอของท่านสมาชิก
ทั้ง 3 เรื่ อง เป็ นเรื่ องสื บ เนื่ องจากการประชุ ม ครั้ งที่ แล้ว ขอแจ้ง ให้ท่ า นสมาชิ ก ได้
รับ ทราบ ถ้า มีค วามประสงค์อะไร สามารถเสนอกับ คณะกรรมการได้ สิ่ งใดที่ สามารถทํา ได้ก็จะทําให้ก ับ
สมาชิก สิ่ งใดที่ทาํ ไม่ได้ก็จะเรี ยนกับท่านสมาชิกตามตรงว่าทําไม่ได้
มติทปี่ ระชุ ม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2559
คณะกรรมการดําเนิ นการ ชุ ดที่ 55 ประจําปี 2559 ขอเสนอผลงานดําเนิ นงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด ซึ่ งมีระยะเวลาดําเนิ นการ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ให้สมาชิกทราบ ดังต่อไปนี้
1. รายงานกิจการทัว่ ไป
สหกรณ์ ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งครั้งแรกตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2505 และได้เริ่ มประกอบธุ รกิ จตั้งแต่วนั ที่ 29
มิถุนายน พ.ศ. 2505 นับถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา 54 ปี เศษ
สหกรณ์ บ ริ ห ารงานโดยคณะกรรมการดํา เนิ น การที่ ไ ด้รั บ เลื อ กตั้ง จากที่
ประชุ มใหญ่สามัญประจําปี มีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ตามกฎหมาย ซึ่ งสหกรณ์ออมทรัพย์มีหลักสําคัญเพื่อ
ส่ งเสริ มการออมที่มีลกั ษณะเป็ นการลงทุนร่ วมกัน และช่วยเหลือสมาชิ กที่มีความจําเป็ น สหกรณ์จึงเป็ นแหล่ง
เงินทุนของมวลสมาชิกและสถาบันทางการเงินที่ดาํ เนินการทางธุ รกิจกับสหกรณ์ และสวัสดิการต่าง ๆ
ในรอบปี 2559 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สหกรณ์มีทุนดําเนินงาน
7,031,368,198.78 บาท มีทุนเรื อนหุ น้ 2,634,098,524.00 บาท มีเงินรับฝากจากสมาชิก 2,929,844,555.47 บาท
ซึ่ งเพิ่ ม จากปี ก่ อ น ประมาณ 849,000,000.- บาท มี ก ํา ไรสุ ทธิ 200,153,264.34 บาท ทั้ง นี้ เกิ ด ขึ้ นจาก
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ ได้ร่วมกันปฏิบิติงานด้วยความอุตสาหะ ซื่ อสัตย์สุจริ ต การดําเนิ นงานจึงบรรลุ
เป้ าหมาย มีผลงานเป็ นที่ประจักษ์ ประสบผลสําเร็ จ สร้างประโยชน์สูงสุ ดแก่มวลสมาชิก
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2. ข้ อมูลจํานวนสมาชิก ปี 2559 เปรียบเทียบกับปี ทีผ่ ่านมา
ข้อมูลจํานวนสมาชิก
จํานวนสมาชิก ณ วันต้ นปี
- สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสมทบ
สมาชิกเข้ าใหม่ ระหว่างปี
- สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสมทบ
สมาชิกลาออกและโอนไประหว่างปี
- สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสมทบ
สมาชิกเสี ยชีวติ ระหว่างปี
- สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสมทบ
จํานวนสมาชิก ณ วันสิ้นปี
- สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสมทบ
สมาชิก (สามัญ) เป็ นหนี้
สมาชิก (สามัญ) ไม่ เป็ นหนี้

ปี 2559 (คน)

ปี 2558 (คน)

+ เพิ่มขึ้น
- 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
5,781
2,863

8,216
138
5,396
2,820

423
42
385
43
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3. ผลการดําเนินงานปี 2559 เปรียบเทียบกับปี ทีผ่ ่านมา
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

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

4. การให้ เงินกู้แก่สมาชิก
การให้เงิ นกู้แก่ สมาชิ ก เพื่อบรรเทาความเดื อดร้ อนของสมาชิ ก สหกรณ์ ใ ห้ส มาชิ ก กู้ยืม
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรอบปี 2559 เป็ นสัญญาเงินกู้ 4,933 สัญญา เป็ นเงิน 5,932,019,816.73 บาท
1. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน จํานวน 2,800 สัญญา เป็ นจํานวนเงิน 254,939,603.00 บาท
2. เงินกูส้ ามัญ
จํานวน 2,117 สัญญา เป็ นจํานวนเงิน 5,652,158,923.79 บาท
3. เงินกูส้ วัสดิการ
จํานวน 2 สัญญา เป็ นจํานวนเงิน 5,245,000.00 บาท
4. เงินกูห้ ุน้ บวกเงินฝาก จํานวน 10 สัญญา เป็ นจํานวนเงิน 15,457,382.00 บาท
5. เงินกูส้ วัสดิการ(พิเศษ) จํานวน 4 สัญญา เป็ นจํานวนเงิน 4,218,908.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยเงินกูส้ ามัญ เงินกูฉ้ ุกเฉิน และเงินกูพ้ ิเศษ ประจําปี 2559
1 ธันวาคม 2558 – 30 พฤศจิกายน 2559 ร้อยละ 6.25 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกูส้ ามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก ประจําปี 2559
1 กรกฎาคม 2559 – 30 พฤศจิกายน 2559 ร้อยละ 5.75 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน)

(เริ่ มใช้ระเบียบเงินกูฯ้ เมื่อ 1 กรกฎาคม 2559 โดยกําหนดให้เก็บอัตราดอกเบี้ยกูใ้ ห้ต่าํ กว่าดอกเบี้ยเงินกูท้ วั่ ไป (ร้อยละ 0.50)
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5. การรับ – ฝากเงิน ของสหกรณ์ ปี 2559 เปรียบเทียบกับปี ทีผ่ ่านมา
รายการเงินฝาก
ออมทรั พย์
เงินฝากเพือ่
หลักประกันเงินกู้
ฉุ กเฉิ น
เงินฝากเพือ่
หลักประกันเงินกู้
สามัญ
เงินฝากเพือ่
หลักประกันรวมหนี้
เงินรับฝากออมทรัพย์
(สมุดสี ชมพู)
เงินรับฝากออมทรัพย์
พิเศษ(สมุดสี เขียว)
เงินฝากออมทรัพย์
(เพิ่มพูน)
เงินฝากออมทรัพย์
(ชวนน้องออมทรัพย์)
เงินฝากออมทรัพย์
(เกษียณเปี่ ยมสุ ข)
เงินฝากออมทรัพย์ 24
เดือน (เพิม่ ทรัพย์)
เงินฝากบัญชี (สี น้ าํ
เงิน)
เงินฝากออมทรัพย์
(สหกรณ์อื่น)
รวม

ปี 2559
จํานวน
บัญชี

เงินฝาก (บาท)

ปี 2558
อัตรา
ดอกเบี้ย

สัดส่ วนต่อ
เงินฝากรวม

จํานวน
บัญชี

อัตรา
ดอกเบี้ย

เงินฝาก (บาท)

สัดส่ วนต่อ
เงินฝากรวม

เงินฝากเพิม่ ขึ้น
(ลดลง)

เพิม่ ขึ้น
(ลดลง)
%

412

176,303.72

4.00%

0.01

-

-

-

-

176,303.72

0.01

2,799

14,624,701.92

4.00%

0.50

-

-

-

-

14,624,701.92

0.50

101

1,893,056.55

4.00%

0.06

-

-

-

-

1,893,056.55

0.06

8,647

294,113,043.71

3.50%

10.04

8,139

247,267,699.26

3.50%

11.89

46,845,344.45

- 1.85

923

578,034,376.05

3.75%

19.73

858

560,243,195.29

3.75%

26.93

17,791,180.76

- 7.20

258

314,770,173.46

4.00%

10.74

246

205,800,409.66

4.00%

9.89

108,969,763.80

0.85

20

19,949,649.92

4.00%

0.68

16

12,451,015.80

4.00%

0.60

7,498,634.12

0.08

693

584,105,065.56

4.25%

19.94

512

314,024,066.12

4.25%

15.09

270,080,999.44

4.84

511

593,433,106.99

แบบ
ขั้นบันได

20.25

449

452,342,122.86

แบบ
ขั้นบันได

21.74

141,090,984.13

- 1.49

575

61,703,128.85

3.50%

2.11

-

-

-

61,703,128.85

-

16

467,041,948.74

4.75%

15.94

30

288,266,896.98

4.75%

13.86

178,775,051.76

2.08

14,955

2,929,844,555.47

-

100.00

10,250

2,080,395,405.97

-

100.00

849,449,149.50

-

รายงานกิจการประจ�าปี 2560

-

51
6. การกู้ยมื เงินจากแหล่ งเงินกู้ภายนอก
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558 อนุมตั ิกาํ หนดวงเงินกูย้ มื หรื อคํ้าประกัน ประจําปี
2559 ไว้จาํ นวน 2,600 ล้านบาท เพื่อเสริ มสภาพคล่องในการบริ หารงานสหกรณ์ รายละเอียด ดังนี้

ลําดับ

ชื่อสถาบัน

1.

2.

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย
(เงินกูเ้ พื่อการประชุมใหญ่)
ธนาคารกรุ งไทย

3.

ธนาคารออมสิ น

4.

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์

5.

ธนาคารธนชาต
(เงินฝากคํ้าประกัน)
ธนาคารธนชาต
(คณะกรรมการคํ้าประกัน)

6.

ระยะสั้น /
12 เดือน

50,000,000.00

อัตรา
ดอกเบีย้
ปัจจุบัน
4.40%

P/N
90 วัน
P/N
90 วัน
P/N
90 วัน
P/N
90 วัน
P/N
90 วัน

800,000,000.00

สิ นเชื่อ
ประเภท

รวม

วงเงินอนุมตั ิ

เงินต้ นคงเหลือ งวดคงเหลือ
4,166,300.00

1 งวด

4.00%

580,000,000.00

90 วัน

250,000,000.00

3.80%

150,000,000.00

90 วัน

270,000,000.00

3.75%

200,000,000.00

90 วัน

50,000,000.00

1.90%

50,000,000.00

90 วัน

100,000,000.00

4.20%

0.00

1,520,000,000.00
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7. การให้ สวัสดิการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการ
สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
สวัสดิการสมาชิกที่เกษียณอายุ
สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม
สวัสดิการค่าปลงศพ
สวัสดิการทุนสมาชิกที่โสด และไม่มีบุตร
สวัสดิการสมาชิกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
สวัสดิการรักษาพยาบาลและคลอดบุตร

จํานวน
1,329 ทุน
291 ราย
37 ราย
36 ราย
7 ราย
10 ราย
199 ราย
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน (บาท)
1,337,000.00
3,844,500.00
10,150,000.00
468,600.00
14,000.00
58,000.00
199,000.00
16,070,500.00

8. การมีส่วนร่ วมในการสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสั งคม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายการ
มุทิตาจิตเกษียณ วันครู และกีฬา
มุทิตาจิตเกษียณ วันครู และกีฬา
มุทิตาจิตเกษียณ วันครู และกีฬา
มุทิตาจิตเกษียณ วันครู และกีฬา
มุทิตาจิตเกษียณ วันครู
มุทิตาจิตเกษียณ วันครู
สนับสนุนเชื่อมโยงเครื อข่าย และกฐิน
สนับสนุนจัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์
เงินสนับสนุนฟังบรรยายเพื่อการกุศล
สนับสนุนเชื่อมโยงเครื อข่าย และกฐิน
สนับสนุนกิจกรรมทําดีเพื่อพ่อ
เงินสนับสนุนผ้าป่ า
สนับสนุนเชื่อมโยงเครื อข่าย และกฐิน

หน่ วยงานที่รับสนับสนุน
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
รวมทั้งสิ้น
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จํานวนเงิน (บาท)
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
455,000.00
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9. งานพัฒนาบุคลากร
โครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ ซึ่ งเป็ นโครงการที่จดั ขึ้ นเพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพ
คณะกรรมการ ที่ปรึ กษา ผูต้ รวจสอบกิจการ อนุ กรรมการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ จํานวนทั้งสิ้ น 60 คน
โดยมีการเชิญผูท้ รงคุณวุฒิจากแวดวงสหกรณ์ มาเป็ นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ ได้แก่ ท่านอาจารย์ปราโมทย์
สรวมนาม ที่ ป รึ ก ษาสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู ก าญจนบุ รี ภายใต้หัว ข้อ “การบริ ห ารสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ กับ
กฎหมายที่เกี่ ยวข้อง” ณ ผึ้ง-หวาน รี สอร์ ท จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2559
ใช้งบประมาณทั้งสิ้ น 121,263.98 บาท
โครงการสัมมนาสมาชิกที่จะเกษียณอายุ ประจําปี 2559 เป็ นโครงการที่จดั ทําขึ้นเพื่อให้สมาชิก
ผูท้ ี่จะเกษียณอายุราชการ ประจําปี 2559 (30 กันยายน 2559) ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของ
ข้าราชการเมื่อเกษียณอายุราชการ รวมถึงสิ ทธิ ประโยชน์ที่สหกรณ์มีสวัสดิการให้ รวมถึงมีการเชิญวิทยากรจาก
ภายนอกมาบรรยายให้ความรู้ ภายใต้หวั ข้อ “หลักการดูแลสุ ขภาพ การทานอาหาร การออกกําลังกาย” เพื่อเป็ น
การเตรี ยมความพร้อมก้าวเข้าสู่ วยั เกษียณ ซึ่ งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วิวฒั น์ วิริยกิจจา อดีตผูต้ รวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุ ข มาเป็ นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ดงั กล่าว โดยมีสมาชิ กผูท้ ี่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 ซึ่งจัดขึ้นจํานวน 4 รุ่ น ได้แก่
รุ่ นที่ 1 สมาชิ กกลุ่มประถมเขต 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 สมาชิกกลุ่มประถมเขต 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 จัดขึ้ นเพื่อเป็ นสวัส ดิ ก ารให้แก่ ส มาชิ ก และเพื่อสร้ า งสัม พัน ธภาพอัน ดี
ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และสมาชิก รวมทั้งเพื่อให้สหกรณ์ได้รับทราบปั ญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ
จากสมาชิ กผูเ้ ป็ นเจ้าของโดยตรง อีกทั้งยังเป็ นการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของสหกรณ์ฯ
ให้แก่สมาชิกได้รับทราบ ทั้งนี้ได้ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้ น 2,396,313.65 บาท
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ในปี 2559 สหกรณ์ได้จดั อบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ ดังนี้
(1) การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ ประจําปี 2559
(2) การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การพัฒนาสหกรณ์สู่ความเป็ นเลิศ
(3) กรรมการดําเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่ วมประชุมและฝึ กอบรม ดังนี้
ตารางเข้าร่ วมประชุม อบม สัมมนา ประจําปี งบประมาณ 2559
ลําดับ

ผู้เข้ าร่ วม

1

นายณภัค กลํ่าเหว่า

2

นายณภัค กลํ่าเหว่า
นายปัถวี วังคูณ

3

นายนภดล อารมณ์สุขโข

4

นายจรู ญโรจน์ โสไกร
นายไพโรจน์ ตันเจริ ญ
นายเมธชนัน เสื ออากาศ
นางจารึ ก สวนมาลัย

5

6

นางศศมณฑ์ 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

อบรม / สั มมนา / ประชม / สถานที่
อบรมหลักสู ตร “เฉียบคมการติดตาม
หนี้ ” (ณ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์)
อบรมหลักสู ตร “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ การสิ นเชื่อ” (ณ สันนิบาต
สหกรณ์)
อบรมหลักสู ตร “เจาะลึกการตรวจสอบ
กิจการ”
อบรมหลักสู ตร"ผูต้ รวจสอบกิจการ"
(ณ โรงแรมริ ชมอนด์ นนทบุรี)

อบรมหลักสู ตร"ก้าวทันมาตรฐานการ
บัญชีสหกรณ์และภาษีที่เกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์" (ณ รร.ริ ชมอนด์
นนทบุรี)
อบรมหลักสู ตร"รอบรู้กฎหมายว่าด้วย
การยึดทรัพย์และอายัดเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน" (ณ เขาใหญ่ นครราชสี มา)
อบรมหลักสู ตร"กรรมการดําเนินการ
ใหม่" (ณ รร.เฟลิกซ์ริเวอร์แคว
กาญจนบุรี)
สัมมนาเรื่ อง"CCS Pro ระบบบริ หารงาน
สหกรณ์ Online " (ณ ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ไทยไอซีที จํากัด กรุ งเทพฯ )
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วันที่

จัดโดย

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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10 – 12 ก.พ. 59

ชสอ. แห่งประเทศ
ไทย จํากัด

3-4 มี.ค 59

ชสอ. แห่งประเทศ
ไทย จํากัด

19 มี.ค 59

ชสอ. แห่งประเทศ
ไทย จํากัด

26 - 29 เม.ย 59

ชสอ. แห่งประเทศ
ไทย จํากัด

23 มิ.ย 59

ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ไทยไอซีที
จํากัด
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ลําดับ
ผูเ้ ข้าร่ วม
9 นายณภัค กลํ่าเหว่า

10

11

นางสาวสุ นิษา ยามี

นายณรงค์ ธีระกุล
นายจรู ญโรจน์ โสไกร

อบรม / สัมมนา / ประชม / สถานที่
อบรมหลักสู ตร"แนวทางการปรับ
โครงสร้างหนี้หลังศาลมีคาํ สั่งพิพากษา"
(ณ ภูเขางามพาโนรามา รี สอร์ท
นครนายก )
อบรมหลักสู ตร"การฟ้ องร้องดําเนินคดีของ
สหกรณ์ดว้ ยตนเอง"
(ณ ห้องประชุมสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย กรุ งเทพฯ )
อบรมหลักสู ตร"แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสหกรณ์" (ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่ม
จรัสสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
กรุ งเทพฯ )

วันที่
24 - 26 มิ.ย 59

จัดโดย
ชสอ. แห่งประเทศไทย
จํากัด

21-23 ก.ย 59

สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย

22 พ.ย 59

สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย

10. การต้ อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ ต่างๆ ผู้มาเยีย่ มชมกิจการ
ในรอบปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด ได้ให้การต้อนรับสหกรณ์ออม
ทรัพย์ต่างๆ ผูม้ าเยีย่ มชมกิจการและศึกษาดูงาน จํานวน 3 สหกรณ์ ดังนี้
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จํากัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด
11. การช่ วยเหลือผู้คาํ้ ประกัน โดยกองทุนผู้คาํ้
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 54 ได้มีการจัดทําระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ าํ
ประกันเงินกู้ พ.ศ.2558 เพื่อเป็ นสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่เป็ นผูค้ ้ าํ ประกันหนี้เงินกู้ ในกรณี ที่ผกู้ ูพ้ น้
สภาพจากงานประจําหรื อพ้นสภาพจากการเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ฯ และรวมถึงในกรณี ที่ผกู้ ู้เสี ยชี วิต โดยผูก้ ูไ้ ม่
สามารถชําระหนี้เงินกูไ้ ด้ครบถ้วน และต้องเรี ยกชําระหนี้จากผูค้ ้ าํ ประกัน
โดยกองทุนผูค้ ้ 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 ฯ
กํา หนดในระเบี ย บฯ 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) เงินที่เกิดจากดอกผลของกองทุน
สหกรณ์ฯ ได้เริ่ มเก็บเงินเข้ากองทุนฯ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็ นต้นมา โดยมีรายได้หลัก
จากเงินได้ตาม 2) และดอกเบี้ยเงินฝากหลักประกันเงินกูฉ้ ุ กเฉิ น /เงิ นกูส้ ามัญ /เงินกูร้ วมหนี้ จํานวน 3% โดย ณ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 กองทุนฯ มีเงินช่วยเหลือรวม 1,076,512.77 บาท
ในระหว่างปี 2559 มีผคู ้ ้ าํ ประกันซึ่ งรับภาระชําระหนี้ แทนผูก้ ู้ ที่ถูกให้ออกจากการเป็ นสมาชิ ก
ร้องขอความช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ าํ ประกัน จํานวน 2 ราย ได้แก่
ผูก้ ู้
ผูค้ ้ าํ ประกัน
มูลหนี้คงค้าง รายการชําระของผู ้ กองทุนฯ ช่วยเหลือ
รับภาระจ่ายชําระ
คํ้า
ไม่เกิน 50% ของหนี้
หนี้
คงค้าง
นายยุทธนา
1) นายดิษฐพล
70,333.37
500.00
500.00
สามงามจันทร์ จักรกฤษณ์พิพฒั น์ ผูค้ ้ าํ ฯ ขอผ่อน
(1 เดือน)
เลขทะเบียน 12748 เลขทะเบียน 12406 ชําระคนละ 500
บาท /เดือน (ต้น+
2) น.ส.ศศิธร
500.00
500.00
พฤกษเกิด ดอกเบี้ย) รวมเป็ น
(1 เดือน)
เลขทะเบียน 12749 1,000 บาท /เดือน
รวม
70,333.37
1,000.00
1,000.00
หมายเหตุ .- มีดอกเบีย้ คงค้ างถึงวันที่ ชาํ ระล่ าสุ ด 16/11/59 จํานวน 209.93 บาท จึ งยังมิได้ ตัดเงินต้ น
12. พัฒนาช่ องทางการนําส่ งเงินให้ แก่ สหกรณ์
คณะกรรมการดําเนิ นการ ชุ ดที่ 55 ในการประชุ มครั้ งที่ 22 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ได้มีมติ
เห็นชอบให้สหกรณ์ ฯ ใช้บริ การรับชําระเงิ นผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส 7 eleven เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับชําระ
เงินของสมาชิกเข้ามายังสหกรณ์ ซึ่ งจะช่วยให้สหกรณ์ฯ สามารถตรวจสอบยอดเงินที่สมาชิ กส่ งมาชําระหนี้ หรื อ
โอนเงินฝาก ทําได้รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โดยสมาชิ กสามารถไปใช้บริ การได้ที่ร้าน 7 eleven
ใกล้บา้ น ค่าธรรมเนี ยมในการชําระครั้งละ 15 บาท ขณะนี้ อยู่ระหว่างการลงนามสัญญากับบริ ษทั เคาน์เตอร์
เซอร์ วสิ จํากัด (ในเครื อซี พีออล) ดังนั้นจึงคาดว่าจะเริ่ มเปิ ดให้บริ การสมาชิกได้ในช่วงต้นปี 2560
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13. การปรับปรุงระเบียบการให้ เงินกู้แก่สมาชิก
ในรอบปี บัญชี 2559 สหกรณ์ฯ ได้มีการปรับปรุ งระเบียบเกี่ยวกับการให้เงิ นกูแ้ ก่สมาชิ ก ในประเด็น
ต่างๆ ดังนี้
1. เงินกู้ประเภท ฉุกเฉิน
ปรับเพิ่มวงเงินกูฉ้ ุ กเฉิ น ทั้งฉุ กเฉิ นประเภทปกติ (กูห้ น้าเคาน์เตอร์ สหกรณ์) และกูผ้ ่านระบบ
ATM จากเดิมวงเงินกูส้ ู งสุ ดไม่เกิน 100,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้นเป็ น 150,000 บาท และขยายระยะเวลาการผ่อน
ชําระคืน จากเดิมชําระคืนได้ไม่เกิน 12 งวด ปรับเพิ่มขึ้นเป็ น 24 งวด โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2559 เป็ น
ต้นไป (ระเบียบฯ ว่ าด้ วยการให้ เงินกู้แก่ สมาชิ กสามัญ และดอกเบีย้ เงินกู้ พ.ศ. 2558 แก้ ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559)
2. เงินกู้ประเภท สามัญทัว่ ไป และเงินกู้พเิ ศษเพือ่ การรวมหนี้
2.1 ปรับปรุ งหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ สําหรับสมาชิ กที่กูเ้ งินแล้วมีเงินค่าหุ ้นไม่ถึง 20% ของ
วงเงินกู้ (มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็ นต้นไป)
เดิม
: ผูก้ ูจ้ ะถูกหักเงินกู้ สะสมเข้าเป็ นเงินค่าหุ ้นให้ครบ 20% ตามหลักเกณฑ์ (สมาชิ กจะ
ได้ รับผลตอบแทนในรู ปของเงินปั นผล ตามอัตราที่จัดสรรในแต่ ละปี )
ปรับปรุ งใหม่ : ผูก้ จู้ ะถูกหักเงินกู้ สะสมเข้าเป็ นเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเล่มสี น้ าํ เงิน เพื่อให้นาํ ไป
รวมกับเงินค่าหุน้ เดิมที่มีอยูใ่ ห้ครบ 20% ตามหลักเกณฑ์ (สมาชิ กจะได้ รับผลตอบแทนในรู ปของดอกเบีย้ เงินฝาก
ในอัตราร้ อยละ 3.50% ต่ อปี (เท่ ากับบัญชี เล่ มสี ชมพู)
ข้อแตกต่าง
: เงินค่าหุ ้นจะถอนคืนได้ต่อเมื่อพ้นสภาพการเป็ นสมาชิ กแล้วเท่านั้น แต่เงินในบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์เล่มสี น้ าํ เงินนั้น สามารถถอนคืนได้ ตามเงื่อนไข ดังนี้
1) ถอนได้เมื่อครบ 1 ปี นับจากวันเริ่ มสัญญา
2) มีเงินค่าหุ ้นครบ 20% หรื อเงินค่าหุน้ บวกเงินฝากออมทรัพย์เล่มสี น้ าํ เงิน
ครบ 20% ของหนี้เงินกูค้ งเหลือ
3) ชําระหนี้คืนสหกรณ์ครบถ้วนแล้ว
(ระเบียบฯ ว่ าด้ วยการให้ เงินกู้แก่ สมาชิ กสามัญ และดอกเบีย้ เงินกู้ พ.ศ. 2558 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
และระเบียบฯ ว่ าด้ วยการให้ เงิ นกู้พิเศษเพื่อการรวมหนีแ้ ก่ สมาชิ ก พ.ศ. 2558 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)
2.2 ปรั บ ปรุ ง หลัก เกณฑ์ก ารให้เงิ นกู้ โดยกํา หนดให้ส มาชิ ก ที่ กู้เงิ นสามัญโดยใช้บุ ค คลคํ้า
ประกัน ต้องสมัครเป็ นสมาชิ กสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส หกรณ์ ออมทรัพย์ครู สมุท รปราการ จํากัด ทั้ง นี้
เพื่อให้เกิดความมัน่ คงในด้านสวัสดิการแก่ผกู้ ู้ และผูค้ ้ าํ ประกันในอนาคต (มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม
2559 เป็ นต้นไป)
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(ระเบียบฯ ว่ าด้ วยการให้ เงินกู้แก่ สมาชิ กสามัญ และดอกเบีย้ เงินกู้ พ.ศ. 2558 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
และระเบียบฯ ว่ าด้ วยการให้ เงินกู้พิเศษเพื่อการรวมหนีแ้ ก่ สมาชิ ก พ.ศ. 2558 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559)
2.3 ปรับปรุ งหลักเกณฑ์การให้เงินกูส้ ามัญทัว่ ไป และการคํ้าประกัน สําหรับสมาชิ กกลุ่มครู
เอกชน และครู อตั ราจ้าง เพื่อลดความเสี่ ยงในการปล่อยสิ นเชื่อ และเสริ มสร้างความมัน่ คงของสหกรณ์ (มีผลใช้
บังคับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็ นต้นไป)
เงื่อนไข
: สมาชิกผูก้ ู้ ซึ่งเป็ นครู เอกชน และครู อตั ราจ้าง จะต้องส่ งเงินงวดชําระหนี้โดยวิธีการ
หักจากเงินได้รายเดือนของผูก้ ู้ ณ ที่จ่าย ต้นสังกัดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิขอกูเ้ งินได้ และจะต้องเปิ ดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์เพื่อเป็ นหลักประกันเงินกูส้ ามัญตามวงเงินที่สหกรณ์กาํ หนด
วงเงินกู้
: ครู เอกชน ให้กูต้ ามหลักเกณฑ์ ดังนี้
เป็ นสมาชิกไม่เกิน 2 ปี
เป็ นสมาชิก 2 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี
เป็ นสมาชิก 3 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 ปี
เป็ นสมาชิก 4 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ปี
เป็ นสมาชิก 5 ปี ขึ้นไป

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

: ครู อตั ราจ้าง ต้องเป็ นสมาชิก 3 ปี ขึ้นไป ให้กเู้ งินสามัญได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินได้
รายเดือน
ข้อยกเว้นพิเศษ : กรณี มีผูค้ ้ าํ ประกันเป็ นข้าราชการ หรื อลูกจ้างประจํา อย่างน้อย 1 คน หากผูก้ ู้เป็ น
สมาชิ ก ในสหกรณ์ น้ ี ติด ต่อกันมาแล้วเป็ นเวลาไม่ น้อยกว่า หกเดื อ น ให้กู้ส ามัญได้
ภายในจํานวนไม่เกิน 10 เท่าของเงินได้รายเดือน
การคํ้าประกัน : ใช้สาํ หรับผูก้ กู้ ลุ่มครู เอกชน และครู อตั ราจ้าง
วงเงินกูไ้ ม่เกิน 3 เท่าของเงินได้รายเดือน ต้องมีผคู้ ้ าํ ประกันอย่างน้อย 2 คน
วงเงินกูไ้ ม่เกิน 4 เท่าของเงินได้รายเดือน ต้องมีผคู้ ้ าํ ประกันอย่างน้อย 3 คน
วงเงินกูไ้ ม่เกิน 6 เท่าของเงินได้รายเดือน ต้องมีผคู้ ้ าํ ประกันอย่างน้อย 4 คน
วงเงินกูไ้ ม่เกิน 8 เท่าของเงินได้รายเดือน ต้องมีผคู้ ้ าํ ประกันอย่างน้อย 5 คน
วงเงินกูไ้ ม่เกิน 10 เท่าของเงินได้รายเดือน ต้องมีผคู้ ้ าํ ประกันอย่างน้อย 6 คน

(ระเบียบฯ ว่ าด้ วยการให้ เงินกู้แก่ สมาชิ กสามัญ และดอกเบีย้ เงินกู้ พ.ศ. 2558 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559)
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2.4 ปรับปรุ งหลักเกณฑ์การคํ้าประกันเงินกู้ สําหรับผูก้ กู้ ลุ่มข้าราชการ (มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่
1 พฤศจิกายน 2559 เป็ นต้นไป) สําหรับประเด็นเรื่ องการหาผูค้ ้ าํ ประกันที่ตอ้ งมีฐานเงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป
ปรับปรุ งใหม่ : กรณี ที่ผคู้ ้ าํ ประกันมีเงินเดือนไม่ถึง 30,000 บาท สามารถหาผูค้ ้ าํ ประกันไม่นอ้ ยกว่า
2 คน ซึ่ งมีเงินเดือนรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 30,000 บาท เทียบเท่าผูค้ ้ าํ ประกันที่มีเงินเดือน
30,000 บาท จํานวน 1 คน

(ระเบียบฯ ว่ าด้ วยการให้ เงินกู้แก่ สมาชิ กสามัญ และดอกเบีย้ เงินกู้ พ.ศ. 2558 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 และระเบียบฯ
ว่ าด้ วยการให้ เงินกู้พิเศษเพื่อการรวมหนีแ้ ก่ สมาชิ ก พ.ศ. 2558 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559)

3. เงินกู้ประเภท สามัญเพือ่ สวัสดิการแก่สมาชิก
ได้มีการปรับปรุ งระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกูส้ ามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิ ก พ.ศ. 2559 โดย
ปรับปรุ งจากระเบียบเดิมปี 2555 ให้มีความคล่องตัว และทันสมัยมากขึ้น สมาชิกสามารถขอกูเ้ งินภายใต้ระเบียบฯ
นี้ได้ท้งั หมด 7 ประเภท แต่รวมแล้วต้องไม่เกินวงเงิน 1,500,000 บาท ซึ่ งต้องมีเงินเหลือใช้จ่ายหลังจากหักค่าหุ ้น
และเงินงวดชําระหนี้ ทุกประเภทแล้วไม่นอ้ ยกว่า 10% ของเงินได้รายเดือน (กูส้ ามัญทัว่ ไป /กูร้ วมหนี้ ต้องเหลือ
20%) พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้ต่าํ กว่าการกูเ้ งินสามัญ ร้อยละ 0.50 แต่จะไม่คิดเงินเฉลี่ยคืนให้ (มีผลใช้
บังคับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็ นต้นไป)
1) กูเ้ พื่อซื้ อรถยนต์ ให้กูไ้ ด้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท และส่ งชําระเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยไม่เกิน 100 งวด โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่ผจู้ าํ หน่ายรถยนต์โดยตรง ต้องมีผคู้ ้ าํ ประกันอย่างน้อย 3
คน ซึ่ งผูค้ ้ าํ ประกันต้องเป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้างประจําที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป คํ้าประกันอย่าง
น้อย 2 คน และผูค้ ้ าํ ประกันตามระเบียบนี้ ต้องไม่ซ้ าํ กับผูค้ ้ าํ ประกันเงินกูส้ ามัญ
2) กู้เพื่อซื้ อรถจักรยานยนต์ ให้กู้ได้ภายในวงเงิ นไม่เกิ น 100,000 บาท และส่ งชําระเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 50 งวด โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่ผจู้ าํ หน่ายรถจักรยานยนต์โดยตรง ต้องมีผคู้ ้ าํ ประกัน
อย่างน้อย 2 คน ซึ่ ง ผูค้ ้ าํ ประกันต้องเป็ นข้าราชการหรื อลู กจ้า งประจําที่มี เงิ นเดื อนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้ นไป
คํ้าประกันอย่างน้อย 1 คน และผูค้ ้ าํ ประกันตามระเบียบนี้ตอ้ งไม่ซ้ าํ กับผูค้ ้ าํ ประกันเงินกูส้ ามัญ
3) กูเ้ พื่อซื้ อปื น ให้กไู้ ด้ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท และส่ งชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
ไม่เกิน 50 งวด โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่ผจู้ าํ หน่ายปื นโดยตรง ต้องมีผูค้ ้ าํ ประกัน อย่างน้อย 2 คน ซึ่ งผูค้ ้ าํ
ประกันต้องเป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้างประจําที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป คํ้าประกันอย่างน้อย 1 คน
และผูค้ ้ าํ ประกันตามระเบียบนี้ ต้องไม่ซ้ าํ กับผูค้ ้ าํ ประกันเงินกูส้ ามัญ
4) กูเ้ พื่อซื้ อคอมพิวเตอร์ ให้กูไ้ ด้ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท และส่ งชําระเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยไม่เกิน 50 งวด โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่ผจู้ าํ หน่ายคอมพิวเตอร์ โดยตรง ต้องมีผคู้ ้ าํ ประกัน อย่าง
น้อย 2 คน ซึ่งผูค้ ้ าํ ประกันต้องเป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้างประจําที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป คํ้าประกัน
อย่างน้อย 1 คน และผูค้ ้ าํ ประกันตามระเบียบนี้ตอ้ งไม่ซ้ าํ กับผูค้ ้ 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 นให้แก่ผูจ้ าํ หน่ ายเครื่ องปรั บอากาศโดยตรง ต้องมีผูค้ ้ าํ
ประกันอย่างน้อย 2 คน ซึ่ งผูค้ ้ าํ ประกันต้องเป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้างประจําที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้น
ไป คํ้าประกันอย่างน้อย 1 คน และผูค้ ้ าํ ประกันตามระเบียบนี้ตอ้ งไม่ซ้ าํ กับผูค้ ้ าํ ประกันเงินกูส้ ามัญ
6) กูเ้ พื่อทัศนศึกษาดูงาน ให้กูไ้ ด้ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท และส่ งชําระเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ ยไม่เกิ น 50 งวด โดยผูก้ ูจ้ ะต้องเสนอโครงการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรื อแสดงเอกสาร
หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ทั้งนี้ให้มีผคู้ ้ าํ ประกัน อย่างน้อย 2 คน ซึ่ งผูค้ ้ าํ ประกันต้อง
เป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้างประจําที่มีเงิ นเดื อนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้ นไป คํ้าประกันอย่างน้อย 1 คน และผูค้ ้ าํ
ประกันตามระเบียบนี้ตอ้ งไม่ซ้ าํ กับผูค้ ้ าํ ประกันเงินกูส้ ามัญ
7) กูเ้ พื่อการศึกษา ให้กูไ้ ด้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ส่ งชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
ไม่เกิน 200 งวด และต้องส่ งชําระหนี้เงินกูใ้ ห้หมดภายในอายุไม่เกิน 80 ปี บริ บูรณ์ ยกเว้นลูกจ้างประจํา ลูกจ้าง
ชัว่ คราว และครู สังกัดสถานศึกษาเอกชน ส่ งชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 100 งวด และต้องส่ งชําระหนี้
เงินกูใ้ ห้หมดภายในอายุไม่เกิน 60 ปี บริ บูรณ์ นับแต่มีการเบิกจ่ายเงินครั้งแรก ทั้งนี้ให้มีผคู้ ้ าํ ประกันอย่างน้อย 3
คน ซึ่ งผูค้ ้ าํ ประกันต้องเป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้างประจําที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป คํ้าประกันอย่าง
น้อย 2 คน และผูค้ ้ าํ ประกันตามระเบียบนี้ ต้องไม่ซ้ าํ กับผูค้ ้ าํ ประกันเงินกูส้ ามัญ

14. การจัดทําประกันชีวติ (ประกันตาย) ประจําปี 2560
สมาชิกซึ่ 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 อทําฌาปนกิจต่างๆ เพื่อเป็ นหลักประกันคุม้ ครอง
หนี้ กรณี ผกู้ เู้ สี ยชีวติ ให้แก่สหกรณ์
การจัดทําประกันตาย เป็ นการซื้ อประกันกับบริ ษทั ประกันชี วิต โดยระบุให้สหกรณ์เป็ นผูร้ ับ
ผลประโยชน์รายแรก และหากมีส่วนเหลื อหลังจากชําระหนี้ เสร็ จสิ้ น ทางสหกรณ์ ก็จะดําเนิ นการคืนให้แก่
ทายาทต่อไป และในทุกๆ ปี จะมีการออกประกาศให้บริ ษทั ประกันซึ่งประสงค์จะรับทําประกันชีวติ ของสมาชิก
สหกรณ์ เข้าร่ วมการเสนอราคาประจําปี ความคุม้ ครองจะเป็ นลักษณะปี ต่อปี และเปิ ดให้บริ ษทั เสนอราคา
ประกันใหม่ทุกปี
ในปี 2559 คณะกรรมการดําเนิ นการชุ ดที่ 55 มิได้มีการออกประกาศให้บริ ษทั ประกันเสนอ
ราคาประจําปี 2560 เนื่ องจากบริ ษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชี วิต จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ผูร้ ับประกันภัย
สิ นเชื่อ ประจําปี 2559 ของสหกรณ์ ได้นาํ ข้อเสนอพิเศษของบริ ษทั ฯ มาเสนอเพื่อให้สหกรณ์ฯ พิจารณาต่ออายุ
กรมธรรม์ สําหรับรอบปี 2560 ซึ่งกล่าวโดยสรุ ปดังนี้
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1) บริ ษทั ฯ คงให้อตั ราเบี้ยประกันเท่าเดิม คือ 340 บาท /ทุน 1 แสน
2) สมาชิกเข้าใหม่ (กูร้ ะหว่างปี ) ไม่ตอ้ งกรอกใบคําขอเอาประกันทุกราย และให้ความ
คุม้ ครองผูก้ ถู้ ึงอายุ 80 ปี บริ บูรณ์ (เงื่อนไขเดิม)
3) เงื่ อนไขพิเศษเพิ่มเติมหากสหกรณ์ฯ ต่ออายุกรมธรรม์ โดยไม่ตอ้ งมีการเปิ ดซอง
ประมูล บริ ษทั ฯ 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
พิจารณาแล้วเห็นว่าเงื่อนไขพิเศษที่บริ ษทั FWD นําเสนอเพื่อขอต่ออายุกรมธรรม์ สําหรับรอบปี 2560 ในเรื่ อง
FCL นั้น จะเข้ามามีส่วนช่วยลดความเสี่ ยงของสหกรณ์ในการปล่อยเงินกูใ้ ห้กบั สมาชิกใหม่และสมาชิกที่มีการกู้
เพิ่ม (ปรั บทุน) ซึ่ ง ปั จจุบ นั ทางสหกรณ์ มี ทุนประกันเฉลี่ ย อยู่ที่ 886,915.89 บาท และมีจาํ นวนสมาชิ ก ที่มีทุ น
ประกันตํ่ากว่า 1,000,000 บาทอยู่จาํ นวน 2,772 คน จากทั้งสิ้ น 4,494 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 61.68 ของจํานวน
สมาชิ กที่เอาประกันทั้งหมด ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้ต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิตคุม้ ครองสิ นเชื่ อ
สําหรับรอบปี 2560 (ระยะเวลาคุม้ ครอง ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560) กับบริ ษทั เอฟดับบลิวดี
ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
วิธีการคํานวณเบี้ยประกัน
สมมติผกู้ เู้ หลือหนี้ ณ 30 พ.ย.59 จํานวน 1,000,000 บาท โดยมีหุน้ +บัญชีเงินฝากเล่มสี น้ าํ เงิน
20% = 200,000 บาท
คํานวณดังนี้ 1,000,000 – 200,000 เหลือส่ วนเหลื่อมหนี้ = 800,000 ที่ตอ้ งทําประกัน
(ยอดกู)้ - (หุน้ +บัญชีเงินฝากสี น้ าํ เงิน)
สรุ ปต้องทําประกัน (ทุน) 800,000 คูณกับอัตราเบี้ยประกัน (ปี 2560) 340 บาท /1 แสน = 2,720 บาท
หากผูก้ ูม้ ีการทําฌาปนกิจครู ไทย และฌาปนกิจ สส.ชสอ. สามารถนําเงินสงเคราะห์ที่คาดว่าจะได้รับ
กองละ 600,000 บาท (รั บสุ ทธิ หลังหั กค่ าดําเนิ นการประมาณ 570,000 บาท) มาหักออกจากส่ วนเหลื่อมหนี้ ที่
ต้องทําประกันตายได้ เช่น
กู้ 3,000,000 บาท มีหุน้ +เงินฝากเล่มนํ้าเงิน 20% = 600,000 และทําฌาปนกิจครู ไทย
ได้รับประมาณ 570,000 บาท ฌาปนกิจ สส.ชสอ. ได้รับประมาณ 570,000 บาท
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(3,000,000 – 600,000 – 570,000 – 570,000) เหลือส่ วนเหลื่อมต้องทําประกันตายอีก
1,260,000 บาท
ทุนประกัน 1,300,000 บาท คูณกับอัตราเบี้ยประกัน (ปี 2560) 340 บาท /1 แสน = 4,420 บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ประธาน
ในส่ วนที่ 1 ขอเพิ่มเติมจากที่ท่านผูจ้ ดั การได้อธิ บายไว้เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันว่า
เรื่ องของการทําประกันตายที่ผจู้ 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 ทําไมถึงถูก
ลงกว่าเดิม จึงขอทําความเข้าใจกับท่านสมาชิกทุกท่านว่า เมื่อปี ที่แล้วผมได้เป็ นประธานตามที่ท่านสมาชิกได้ให้
เกียรติมาบริ หารสหกรณ์ฯ บริ ษทั ประกันที่มายืน่ ขอที่จะทําประกันกับสมาชิกทั้งหมด 13 บริ ษทั แต่ละบริ ษทั ได้
เสนอเงื่อนไขและวงเงินต่างๆ ในที่สุดเมื่อคณะกรรมการพิจารณาดูแล้วว่าคุณสมบัติของทุกบริ ษทั ใกล้เคียงกัน
หมด ซึ่งผมในฐานะที่เป็ นประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการและบริ ษทั ประกันทั้ง 13 บริ ษทั ว่าในปี นี้ จะ
ทําอย่างไรเบี้ยประกันถึงจะตํ่าลงที่สุดและได้เท่าไหร่ ถ้าคณะกรรมการชุดนี้ รับส่ วนต่างต่อเงิน 100,000.- บาท
และเงินที่ท่านสมาชิกได้กกู้ นั นั้นรวมแล้วเหลือ 100 ล้านบาท ส่ วนนี้คือบริ ษทั ประกันจะเก็บจากท่านสมาชิกเอา
มาให้คณะกรรมการเป็ นค่าคอมมิชชัน่ เพราะฉะนั้นเมื่อคณะกรรมการไม่เอาเงินส่ วนต่างนี้ แต่คืนให้กบั สมาชิ ก
ทุกท่าน จึงทําให้ค่าทําประกันเหลือแสนละ 340 บาทถูกที่สุดตั้งแต่สหกรณ์ฯ มีการทําประกันตายมา และเมื่อ
เทียบกับปี นี้ สหกรณ์ฯ เลื อกต่อประกันกับบริ ษทั เดิม เนื่ องจากบริ ษทั นี้ ให้โปรโมชัน่ พิเศษเพิ่มขึ้นอย่างที่ท่าน
ผูจ้ ดั การได้นาํ เรี ยนไปแล้ว ซึ่ งจะเป็ นผลดีกบั สมาชิ ก เช่น ปี นี้ กู้ 1.5 ล้านบาท ทําประกันตายไว้เรี ยบร้อยแล้ว ปี
หน้ากูใ้ หม่เป็ น 2 ล้านบาท เพื่อต้องการเอาส่ วนต่างอีก 5 แสนบาท มาใช้ เงิน 5 แสนบาทนี้ จะต้องทําประกันตาย
ใหม่ และเมื่อท่านทําใหม่จะต้องมีระยะเวลารอคอยโรค 1 ปี แต่บริ ษทั นี้ที่สหกรณ์ฯ ต่อสัญญา สมาชิกไม่ตอ้ งมี
ระยะเวลารอคอยโรค หลังจากที่ท่านกูเ้ งินแล้วนั้น ถ้าเสี ยชีวติ บรัษทั ประกันจะรับผิดชอบให้วงเงินไม่เกิน 1 ล้าน
บาท รวมทุนประกันเดิมก็จะเป็ นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กบั สมาชิก จึงได้ตกลงที่จะทําสัญญากับบริ ษทั เดิม
ในส่ วนที่ 2 นั้นเรื่ องของสวัสดิการที่ผจู้ ดั การได้นาํ เรี ยนไว้แล้วว่าขอฝากท่านสมาชิ ก
ให้สนใจและติดตามว่าระเบียบสวัสดิการให้สิทธิ์ ท่านสมาชิกถึงเมื่อไหร่ อย่างไร ขณะนี้ มีสมาชิกหลายท่านพึ่ง
จะมาเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตรของปี 2559 ซึ่ งปี งบประมาณของสหกรณ์ฯ สิ้ นสุ ดวันที่ 30 พฤศจิกายน แล้ว
ในส่ วนนี้ ขอเรี ยนชี้ แจงว่าถ้าท่านสมาชิ กส่ งมาคณะกรรมการต้องพิจารณาให้ท่านสมาชิ กเพราะเป็ นสิ ทธิ์ ของ
ท่านสมาชิ ก แต่ตอ้ งบอกก่อนว่าปี งบประมาณได้ปิดงบไปแล้ว สหกรณ์ฯ จะต้องนํางบของปี 2560 มาจ่ายให้
ท่านสมาชิกเพราะฉะนั้นในปี 2560 ท่านสมาชิกจะมายื่นอีกครั้งไม่ได้แล้ว เพราะสหกรณ์ฯ ให้สิทธิ์ ท่านสมาชิก
ปี ละ 1 ครั้ งเท่านั้น เพราะฉะนั้นจะต้องรั กษาสิ ท ธิ์ ของท่านสมาชิ กด้วย สวัสดิ การการศึก ษาบุตร เบิกได้ใ น
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ปี งบประมาณของสหกรณ์ฯปี ละ 1 ครั้ง รวมทั้งสวัสดิการคลอดบุตรด้วย บางครั้งคลอดบุตรมาแล้ว 1 ปี แต่พ่ ึงจะ
มายืน่ ขอรับสวัสดิการ จะต้องยืน่ ภายใน 120 วันนับตั้งแต่วนั คลอดบุตร
ในส่ วนที่ 3 คือเรื่ องพินยั กรรม ไม่ทราบว่าสมาชิกทุกท่านที่เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ ท่าน
สมาชิ กได้เขียนใบพินัยกรรมไว้แล้วหรื อยัง ว่าถ้าท่านสมาชิ กเสี ยชี วิตผลประโยชน์จะให้กบั ใครบ้าง เพราะ
ขณะนี้ มีปัญหาเพิ่มขึ้นมาทุกวัน พินยั กรรมของสหกรณ์ฯ นี้ไม่ถือว่าเป็ นมรดก ถ้าท่านสมาชิกมอบให้กบั ใคร ผู้
นั้นจะเป็ นผูร้ ับผลประโยชน์ในส่ วนนี้ แต่ถา้ ท่านไม่ได้เขียนไว้หรื อบ้างท่านเขียนไว้แล้วแต่ยงั ไม่ได้นาํ ส่ งให้กบั
สหกรณ์ฯ เสี ยชีวติ ก่อน ปรากฎว่าสหกรณ์ฯ ไม่ทราบว่าจะให้กบั ใคร ถ้าไม่มีผรู้ ับผลประโยชน์ทายาทจะต้องขอ
อํานาจศาลแต่งตั้งเป็ นผูจ้ ดั การมรดกก่อน จึงจะมาดําเนินการที่สหกรณ์ฯ ได้
ในส่ วนที่ 4 คือสหกรณ์ฯ ได้เปิ ดช่องทางให้กบั 1. สมาชิกที่ลาออก 2. สมาชิ กที่ยา้ ยไป
ต่างจังหวัด กลุ่มนี้ จะไม่มีตน้ สังกัดในการหักเงิน เพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็ นหนี้ อยู่ท่านสมาชิ กจะต้องชําระเงิ น
ให้กบั สหกรณ์ ฯ เอง ตอนนี้ สหกรณ์ ฯ กําลังทําโครงการที่จะเปิ ดใช้ในเร็ วๆ นี้ ต่อไปท่านจะสามารถส่ งผ่าน
เคาน์เตอร์เซอร์วสิ ของ เซเว่น eleven ได้เลย ซึ่งจะเป็ นช่องทางในการชําระเงินให้กบั ท่านสมาชิกอีกทางหนึ่ง
ในส่ วนที่ 5 คือเรื่ องพัฒนาบุคลากรสมาชิกหลายๆ คิดว่าที่สหกรณ์ฯ จัดไปสัมมนาทาง
วิชาการที่ต่างจังหวัดนั้นเป็ นการไปเที่ยว สหกรณ์ไม่ได้พาไปเที่ยวแต่พาไปสัมมนาทางวิชาการให้ความรู้กบั
สมาชิกทุกปี ในปี ที่แล้วมานั้นสหกรณ์ฯ ได้เพิ่มรุ่ นพิเศษอีก 1 รุ่ น คือรุ่ นที่จะเกษียณในช่วงเดือนตุลาคม 2559
และสัมมนาปกติอีก 4 รุ่ ม รวมเป็ น 5 รุ่ น ในปี นี้ สหกรณ์ฯ จะเพิ่มอีก 1 รุ่ น คือ รุ่ นสมาชิกที่เข้าใหม่ยงั ไม่เคยผ่าน
การอบรมให้ความรู้จากสหกรณ์ฯ ซึ่ งจะรับสมัครตามความสมัครใจของท่านมาร่ วมรับการสัมมนาสมาชิกใหม่
เป็ นภารกิจที่สหกรณ์ฯ จะทําเหมือนกับครั้งก่อนที่ไประยองและได้ปลูกป่ า นั้นคือกิจกรรมหนึ่ งของสหกรณ์ฯ
ซึ่ งในการส่ งสหกรณ์ เข้าประกวดแข่งขันจะต้องมีภารกิ จเหล่านี้ ด้วย ต้องมี การทํา กิ จกรรมในการให้ความรู้
เพราะฉะนั้นสหกรณ์ฯ ไม่ได้พาไปสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่พาไปให้ความรู้ทางวิชาการด้วย
นายเพีย้ น เกตุศรี
ในเรื่ องกองทุนผูค้ ้ าํ ประกันของสหกรณ์น้ ัน ตามระเบียบที่นายทะเบียนได้พิจารณา
แล้ว เห็นว่ามิได้บงั คับทํากับสมาชิ กทุกราย แต่ให้ทาํ เฉพาะสมาชิ กบางกลุ่มเท่านั้น เช่น ผูก้ ู้มีเงินเหลือตํ่ากว่า
20% เป็ นต้น และสําหรับเรื่ องงวดการผ่อนชําระหนี้เงินกูน้ ้ นั ตามคําแนะนําของนายทะเบียน หากเป็ นเงินกูเ้ พื่อ
เหตุฉุกเฉิ น จะให้ผ่อนชําระคืนได้ไม่เกิน 12 งวด ส่ วนเงิ นกูส้ ามัญ คําแนะนํากําหนดให้ผ่อนชําระคืนไม่เกิ น
120 งวด โดยให้สหกรณ์มีมาตรการค่อยๆ ปรับลดงวดลงมาให้เข้าสู่ เกณฑ์ตามคําแนะนํา ส่ วนระเบียบเงินกู้
ต่างๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการมีการปรับแก้ไขนั้น แนะนําให้รวบรวมเป็ นระเบียบที่จะถือใช้ในปี 2560 โดย
อาจจะเอาระเบียบต่างๆ แนบไว้ทา้ ยเล่มรายงานกิจการด้วย ก็เป็ นได้
มติทปี่ ระชุ ม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องรับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2559

รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
-------------------------------เรี ยน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด
ตามที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ได้เลือกตั้งให้ขา้ พเจ้าและ
คณะเป็ นผูต้ รวจสอบกิ จการของสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด สําหรับปี ทางบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 30
พฤศจิ ก ายน 2559 ข้า พเจ้า และคณะได้ท าํ การตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่ อ คณะกรรมการ
ดําเนินการเป็ นประจําทุกเดือน จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจําปี โดยสรุ ปดังนี้
1. วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้านการเงินและการบัญชี
1.2 เพื่อตรวจสอบการบริ หารงานและติดตามผลการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จํากัด
1.3 เพือ่ ตรวจสอบการดําเนินงานอื่น ๆ และให้ขอ้ เสนอแนะในการดําเนิ นงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด

ของสหกรณ์

2. ขอบเขตการตรวจสอบ / วิธีการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบเอกสารและสมุดบัญชีทะเบียนการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวง
2.2 ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

ของสหกรณ์

และหลักประกัน

2.3 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุ รกรรมทุกประเภทของสหกรณ์
2.4 ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสื อสัญญาจ้าง
2.5 ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนิ นงานตามอํานาจหน้าที่ของผูต้ รวจสอบกิจการ

ข้อ 104 (5) (6)
3. ผลการตรวจสอบและข้ อเสนอแนะทีส่ หกรณ์ ควรแก้ ไข
3.1 ผลการดําเนินงาน
- จํานวนสมาชิ ก
สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558
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ระหว่างปี มีสมาชิกเพิ่มขึ้น
สมาชิกออกระหว่างปี
สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
สมาชิกสมทบ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
- ทุนดําเนินงาน
ในวันสิ้ นปี สหกรณ์มีทุนดําเนินงานทั้งสิ้ น
เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
ในรอบปี สหกรณ์มีรายได้ท้งั สิ้ น
ค่าใช้จ่าย
มีกาํ ไรสุ ทธิ
เพิ่มขึ้นจากปี 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

3.2 ด้ านบริหารงานทัว่ ไป
3.2.1 มีการดําเนินงานตามนโยบายและมีการกําหนดผูร้ ับผิดชอบงานไว้เหมาะสม
เป็ นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ฯ และมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
3.2.2 คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมเป็ นประจําทุกเดือนและมีการประชุมย่อย
ของคณะกรรมการแต่ละชุด ตามโอกาสและวาระที่จาํ เป็ น โดยเฉพาะด้านสิ นเชื่อ มีการตรวจสอบเอกสาร
และอนุมตั ิสินเชื่อให้แก่ผกู้ เู้ ป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ฯ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3.2.3 ในการประชุมคณะกรรมการประจําเดือน ได้กาํ หนดวาระการประชุมไว้
ล่วงหน้า และบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทุกครั้ง เพื่อเป็ นมติของคณะกรรมการ
3.2.4 มีการปฏิบตั ิงานตามข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ตามมติที่ประชุมใหญ่ มติคณะกรรมการดําเนินการอย่างเหมาะสม ตลอดจนให้ความรู้แก่สมาชิก โดยการออก
สารสัมพันธ์ประจําเดือน เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข่าวสารต่าง ๆ และการบริ หารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จํากัด
3.2.5 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด ได้พฒั นาวิธีการดําเนินงานทําให้
จ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ ได้รวมเร็ วเป็ นปัจจุบนั มากขึ้น
3.2.6 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด ลดค่าใช้จ่ายในการจัดทําวารสาร
และการศึกษาดูงานของคณะกรรมการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ลงสู่ สมาชิก
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สรุปข้ อสั งเกตุทไี่ ด้ จากการตรวจสอบและเสนอแนะ
1. คณะกรรมการดําเนิ นการชุ ดที่ 55/2559 ได้มีการกํา หนดปฏิ ทินใหม่ในการประชุ ม
ประจําเดือน ให้ประชุมเฉพาะคณะกรรมการ 15 ท่าน ในวาระที่เกี่ยวกับการตัดสิ นใจและลงมติ แก้ไขระเบียบฯ
รวมถึ งการบริ หารงานต่างๆ ซึ่ งทําให้ผูต้ รวจสอบไม่สามารถรับทราบและให้ขอ้ เสนอแนะได้ นอกจากผู้
ตรวจสอบจะขอวาระ การประชุมมาศึกษาเองในภายหลัง ทําให้งานซํ้าซ้อน หลังจากนั้นจึงจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการ ผูต้ รวจสอบ กิจการ ที่ปรึ กษาและอนุกรรมการ เฉพาะเรื่ องทัว่ ไปโดยไม่เกี่ยวกับมติและความ
เห็นชอบเป็ นการประชุมครั้งที่ 2 ของคณะกรรมการ
2. การแต่งตั้งอนุกรรมการยังมีบทบาทในการปฏิบตั ิงานน้อยมาก ควรเสริ มบทบาทอนุ กรรมการ
ให้สามารถเสนอแนะและให้ขอ้ คิดเห็นในการประชุมทุกครั้ง
3. ในการบริ การของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด สมาชิกส่ วนหนึ่งแจ้ง
ว่า การบริ หารและอํานวยความสะดวกยังไม่ดีเท่าที่ควรจึงควรพัฒนา ควรจัดทําแบบสํารวจข้อเสนอแนะความ
พึงพอใจของสมาชิก หรื อจัดอบรมสัมมนาให้แก่เจ้าหน้าที่ในด้านต่างๆ เพื่อให้สมาชิกเกิดความพึงพอใจ
3.3 ด้ านการบัญชี
สหกรณ์ ออมทรัพย์ครู สมุท รปราการ จํากัด ได้จา้ งผูส้ อบบัญชี ให้ดาํ เนิ นการตรวจสอบ
บัญชี สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 พบว่า เอกสารประกอบรายการด้านบัญชีเป็ นไปตามที่ผสู ้ อบ
บัญชีนาํ เสนอ และผลจากการตรวจสอบเอกสารครบถ้วน 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
สรุป ข้ อสั งเกตทีไ่ ด้ จากการตรวจสอบและข้ อเสนอแนะ
1. สหกรณ์ใช้ระบบบัญชีเป็ นตามแบบที่ทางราชการกําหนดซึ่งเหมาะสมเพียงพอกับปริ มาณ
ธุรกิจ
2. สหกรณ์ได้ใช้คอมพิวเตอร์ ในการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ ทําให้รายการบัญชี ทะเบียน
และรายงานต่างๆ ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ รวดเร็ วและสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการบริ หารงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
3. จากการตรวจสอบบัญชีปรากฏว่า กําไรสุ ทธิสูงกว่าปี ที่ผา่ นมา ดังนั้นคณะกรรมการ
ดําเนินการควรลดดอกเบี้ยเงินกูแ้ ละเพิ่มเงินปันผลเฉลี่ยคืนให้กบั สมาชิกในปี หน้า
3.4 ด้ านการเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด ได้ดาํ เนินงานเป็ นไปตามระเบียบการรับ –
จ่ายเงิน และเก็บรักษาเงินที่กาํ หนดไว้ และมีการใช้จ่ายเงินต่าง ๆ เป็ นไปตามงบประมาณ ตามที่ประชุมใหญ่ทุก
ประการ
รายงานกิจการประจ�าปี 2560
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สรุป ข้ อสั งเกตทีไ่ ด้ จากการตรวจสอบและข้ อเสนอแนะ
1. การทําธุรกรรมทางการเงินถูกต้องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และหลักการของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด แต่ปัจจุบนั พบว่ามีลูกหนี้ไม่ชาํ ระหนี้ตามกําหนดเวลาในสัญญา จึงมีผลกระทบต่อ
เงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ ซึ่งอยูใ่ นการติดตามเร่ งรัดหนี้สินของเจ้าหน้าที่
2. ในปัจจุบนั สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ มีหนี้สงสัยจะสู ญเพิ่มขึ้น ผูต้ รวจสอบกิจการฯ
ได้เสนอแนะให้มีมาตรการในการติดตามหนี้กบั ฝ่ ายจัดการ
3.5 ด้ านสิ นเชื่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกระหว่างปี 4 ประเภท คือ
1. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน
จํานวน
350,946,613.47 บาท
2. เงินกูส้ ามัญ
จํานวน
2,979,403,885.39 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
วันสิ้นปี มีเงินให้ กู้แก่สมาชิกคงเหลือ คือ
1. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ 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
สรุป ข้ อสั งเกตทีไ่ ด้ จากการตรวจสอบและข้ อเสนอแนะ
1. การปล่อยสิ นเชื่อให้กบั สมาชิก เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการฝ่ ายการเงินและสิ นเชื่อสามารถ
ดําเนิ นการได้ตรงตามกําหนดเวลา และเอื้อต่อความเดือดร้อนของสมาชิก และมีคลาดเคลื่อนบางรายเนื่องจาก
เอกสารไม่ครบถ้วน
2. สมาชิกที่ขอสิ นเชื่อมีการปลอมแปลงเอกสารและคณะกรรมการได้ดาํ เนินการงดให้สินเชื่อ
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง
3.6 ด้ านการลงทุน
1. ตัว๋ สัญญาใช้เงิน

160,000,000.00 บาท
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สรุป ข้ อสั งเกตทีไ่ ด้ จากการตรวจสอบและข้ อเสนอแนะ
เป็ นการลงทุนระยะสั้น สามารถถอนนําเงินมาเป็ นเงินทุนหมุนเวียนเมื่อครบกําหนดระยะเวลา
จึงไม่มีผลกระทบต่อระบบการเงินของสหกรณ์
3.7 ด้ านเงินรับฝาก
วันสิ้ นปี มีเงินรับฝากคงเหลือ คือ
เงินฝากเพื่อหลักประกันเงินกูฉ้ ุกเฉิน
เงินฝากเพื่อหลักประกันเงินกูส้ ามัญ
เงินฝากเพื่อหลักประกันหนี้ร่วม
ออมทรัพย์ (สมุดสี ชมพู)
ออมทรัพย์ (สมุดสี เขียว)
ออมทรัพย์พิเศษ (ชวนน้องออมทรัพย์)
ออมทรัพย์ (เพิ่มพูน)
ออมทรัพย์ (เกษียณเปี่ ยมสุ ข)
ออมทรัพย์ (เพิ่มทรัพย์ 24 เดือน)
ออมทรัพย์ (12 เดือน) รับจาก สอ.อื่น 3
เงินฝากบัญชี (สี น้ าํ เงิน)
สหกรณ์อื่น รุ่ น1/59-บัญชี 70
สหกรณ์อื่น-บัญชี 71

176,303.72 บาท
14,624,701.92 บาท
1,893,056.55 บาท
294,113,043.71 บาท
578,034,376.05 บาท
19,949,649.92 บาท
314,770,173.46 บาท
584,105,065.56 บาท
593,433,106.99 บาท
116,100,946.28 บาท
61,703,128.85 บาท
302,837,777.65 บาท
48,103,224.81 บาท
2,929,844,555.47 บาท

3.8 ด้ านหนีส้ ิ น
1. ธนาคารกรุ งไทย
580,000,000.00 บาท
2. ธนาคารออมสิ น
150,000,000.00 บาท
3. ธนาคารธนชาต
50,000,000.00 บาท
4. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(จํากัด) 4,166,300.00 บาท
5. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
200,000,000.00 บาท
3.9 ด้ านทุน
ต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
คงเหลือ

2,434,350,012.60 บาท
43,402,560.00 บาท
243,151,071.40 บาท
2,634,098,524.00 บาท
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4. การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง
คณะผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ฯ ในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก
ให้เข้ามาดูแลตรวจสอบ ทั้งนโยบายและการดําเนินงานของคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ
จํากัด ชุดที่ 55/2559 ขอยืนยันว่าคณะผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ฯ มีการกํากับติดตามการทํางาน
รวมถึงการบริ หารจัดการ ด้านการเงินในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด ด้วยความบริ สุทธิ์ ยุติธรรม
โปร่ งใส เพื่อให้สมาชิ ก ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนให้มากที่สุด จึงขอให้สมาชิ กทุกท่านได้เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของคณะผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด ว่าเป็ นกลาง โปร่ งใส่ และยุติธรรม
5. เรื่องอืน่ ๆ
คณะผูต้ รวจสอบ ทั้ง 5 คน พยายามติดตามตรวจสอบการทํางาน นโยบาย แผนการใช้จ่ายเงิน
และให้ขอ้ คิดรวมถึ งการทักท้วงกรณี พบว่าจะส่ อถึ งความไม่โปร่ งใส ให้มีการทบทวนมาตลอดเวลาในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์มากที่สุด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด เป็ นของสมาชิ กทุกคน คณะกรรมการเป็ นเพียง
ตัวแทนของสมาชิก เพราะฉะนั้นสมาชิกทุกคนควรใส่ ใจในการดําเนินงาน เพราะผลประโยชน์ท้ งั หลายทั้งปวง
จะย้อนกลับมาสู่ สมาชิ ก ถ้ามีส่ิ งใดให้ฝ่ายตรวจสอบดําเนินการ เสนอความคิดเห็นได้ที่ตูร้ ับความคิดเห็น ชั้น 1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด
1. นายสุ วทิ ย์ สุ พฒั นานนท์
โทร. 084 548 2221
ประธานผูต้ รวจสอบ
2. นายไพโรจน์ ตันเจริ ญ
โทร. 083 611 9671
ผูต้ รวจสอบกิจการ
3. นายนพดล อารมณ์สุโข
โทร. 081 713 2380
ผูต้ รวจสอบกิจการ
4. นายเมธนัน เสื ออากาศ
โทร. 092 452 9551
ผูต้ รวจสอบกิจการ
5. นางวาสนา แจ่มเจริ ญ
โทร. 087 530 7575
ผูต้ รวจสอบกิจการ

(นายสุ วทิ ย์ สุ พฒั นานนท์)
ประธานคณะผูต้ รวจสอบกิจการ

มติทปี่ ระชุ ม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องรับทราบการโอนกลับสหกรณ์ ให้ ผ้ สู อบบัญชี ภาครัฐตรวจสอบบัญชี ประจําปี 2560

ตามที่ ก รมตรวจบัญชี ส หกรณ์ ได้ก าํ หนดให้มี ก ารโอนกลับ สหกรณ์ ใ ห้ผูส้ อบบัญชี ภ าครั ฐ
ตรวจสอบบัญชี ต้ งั แต่ปี 2553 เป็ นต้นมา เพื่อประเมินสหกรณ์ที่มอบหมายให้ผสู ้ อบบัญชี ภาคเอกชนตรวจสอบ
ในด้า นการปฏิ บ ตั ิ ท างการเงิ นการบัญชี และการดํา เนิ นงานยัง คงเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญ ชี กฎหมาย
ระเบี ยบ คําแนะนําของนายทะเบี ยนสหกรณ์ และทางราชการ ตลอดจนประเมิ นผลการควบคุ ม ภายในของ
สหกรณ์ อันเป็ นการเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารด้านการเงินการบัญชี ให้แก่สหกรณ์ และพัฒนางาน
กํากับสหกรณ์ที่มอบหมายให้ผสู ้ อบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบ นั้น
เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าว เป็ นไปตามนโยบายของกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ สํานักงานตรวจ
บัญชี สหกรณ์ สมุทรปราการ จึงเสนอให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุ ทรปราการ จํากัด โอนกลับให้ผูส้ 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
พิจารณาประเด็นดังกล่าวแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด โอนกลับให้ผสู ้ อบ
บัญชีภาครัฐตรวจสอบบัญชี สําหรับปี บัญชี 2560 (วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560) ดังนั้น
ในปี นี้จึงไม่มีการเสนอพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุล ประจําปี 2559

นายสิ รวิชญ์ ไพศาสตร์ ผู้สอบบัญชี ประจําปี 2559
รายงานของผูส้ อบบัญชี เสนอนายทะเบียนสหกรณ์
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด
ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ต่องบการเงิน
คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ เป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบ
การเงิ นเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ ควร ตามระเบี ย บนายทะเบี ยนสหกรณ์ และรั บผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุ ม
ภายในที่คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์พิจารณาว่าจําเป็ น เพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงิ นที่ ปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้า พเจ้า เป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบในการแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ดัง กล่ า วจากผลการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ซึ่ งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี สหกรณ์ รวมถึงวางแผน
และปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั
ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี
เกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบ
บัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสําระสําคัญของงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชี พิจารณาการควบคุม
ภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงิ นโดยถู กต้องตามที่ควรของสหกรณ์ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่อประสิ ทธิ ผล
ของการควบคุมภายในของสหกรณ์ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่
คณะกรรมการดํา เนิ น การสหกรณ์ ใ ช้แ ละความสมเหตุ ส มผลของประมาณการทางบัญ ชี ที่ จ ัด ทํา ขึ้ น โดย
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้า พเจ้า เห็ นว่า งบการเงิ นข้า งต้นนี้ แ สดงฐานะการเงิ น ของสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ค รู
สมุทรปราการ จํากัด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ผลการดําเนิ นงานและกระแสเงิ นสดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
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งบแสดงฐานะทางการเงิ น แต่เดิ มเรี ยกงบนี้ ว่า งบดุ ล ซึ่ งกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ได้
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบงบการเงิน เรี ยกว่า งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ด้านสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ของสหกรณ์ฯ จํานวน 7,031,368,198.78 บาท สิ นทรัพย์หลักของสหกรณ์ฯ มี 3 ประเภท คือ ลูกหนี้
เงินกู้ เงินฝาก และเงินลงทุน สิ นทรัพย์ ทั้ง 3 ประเภท ทําให้สหกรณ์ฯ มีรายได้ ส่ วนด้านหนี้ สินและทุนของ
สหกรณ์ ฯ
เป็ นตัว เลขที่ ส หกรณ์ ฯ เอาเงิ น ให้ส มาชิ ก กู้ ซึ่ งสหกรณ์ ฯ เอาเงิ น มาจากไหน หนี้ สิ น รวม
3,938,497,677.97 บาท ทุนของสหกรณ์ฯ รวม 3,092,870,520.81 บาท หมายความว่า แหล่งที่มาของเงิ นทุน
สหกรณ์ฯ มีหนี้มากกว่าทุน ส่ วนของหนี้สิน ส่ วนใหญ่มาจากการกูย้ มื ระยะสั้นและระยะยาว และการรับฝากเงิน
จากสมาชิ ก ในส่ วนทุนของสหกรณ์ฯ มาจากทุนเรื อนหุ ้นที่สมาชิ กถือหุ ้นตามระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์ฯ
เป็ นที่มาของทุนดําเนินงานของสหกรณ์ฯ
งบกํา ไรขาดทุ น สํา หรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 พฤศจิก ายน 2559 งบกํา ไรขาดทุ นของ
สหกรณ์ฯ ในส่ วนรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุ ทธิ จํานวน 240,873,305.56 บาท รายได้อื่น ๆ
จํานวน 1,287,251.34 บาท ยอดรวมค่าใช้จ่ายดําเนินงาน จํานวน 42,007,292.56 บาท กําไรสุ ทธิ ประจําปี ของ
สหกรณ์ฯ จํานวน 200,153,264.34 บาท
งบกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เพื่อให้สมาชิกเห็นว่าใน
รอบปี ของสหกรณ์ฯ รับเงินมาจากเรื่ องอะไรบ้าง และจ่ายเงินไปในเรื่ องอะไรบ้าง กระแสเงินสดที่เข้าสหกรณ์ฯ
ในรอบ 1 ปี มาจากเรื่ องหลัก ๆ คือ
1. เรื่ องการชําระหนี้ของสมาชิกในลักษณะเงินต้นและดอกเบี้ย
2. เรื่ องสมาชิกฝากเงินสหกรณ์ฯ
3. เรื่ องสมาชิกถือหุน้ เพิ่ม ทําให้มีเงินก้อนเข้าสหกรณ์ฯ
4. เรื่ องสหกรณ์ ฯ กู้ยืม เงิ นจากสถาบันการเงิ นต่ า ง ๆ ทํา ให้มี ก ระแสเงิ นไหลเข้า
สหกรณ์ฯ
ขณะเดียวกันในรอบปี สหกรณ์ฯ จ่ายเงินในเรื่ องหลัก ๆ จํานวน 4 เรื่ อง คือ
1. เรื่ องการจ่ายเงินให้กแู้ ก่สมาชิกสหกรณ์ฯ
2. เรื่ องสมาชิกถอนเงินฝาก
3. เรื่ องสมาชิกลาออก สหกรณ์ฯ ต้องจ่ายเงินค่าหุน้ คืนให้แก่สมาชิก
4. เรื่ องจ่ายคืนเงินกูใ้ ห้กบั สถาบันการเงินต่าง ๆ
นอกจาก 4 เรื่ องดังกล่าวแล้ว ยังมีรายการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น อย่างเช่น การให้สินเชื่อ การ
ลงทุนในหลักทรัพย์ การรับเงินฝากและการจ่ายคืนเงินฝาก การจ่ายคืนค่าหุ ้น การจ่ายคืนเงินกูย้ ืม รวมทั้งการ
จ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืน
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สรุ ปว่า ในปี 2559 การดําเนินงานของสหกรณ์ฯ มีกระแสเงินสดที่รับมาสู งกว่าที่จ่าย
ออกไป จํานวน 60,372,941.84 บาท หมายความว่า สหกรณ์ฯ กูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน รับเงินฝากจากสมาชิ ก
และสหกรณ์อื่น แล้วนํามาจ่ายให้สมาชิกกู้ การรับเงินสู งกว่าการจ่ายเงิน
ผมในนามของบริ ษทั เอ็น.เอส.เค สอบบัญชี จํากัด ขอขอบคุณคณะกรรมการสหกรณ์ฯ
และฝ่ ายจัดการสหกรณ์ฯ ที่ให้ผสู้ อบบัญชีได้ทาํ หน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ฯ ประจําปี 2559
ประธาน
ขอขอบคุณผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ฯ ได้รายงานการสอบบัญชีและรายงานงบการเงินของ
สหกรณ์ฯ ประจําปี 2559 ให้สมาชิกได้รับทราบ
สมาชิกเลขที่ 13036
ขอถามว่า ในเรื่ อ งของบัญ ชี ก าํ ไร ขาดทุ น หน้า 149 ค่ า บํา เหน็ จ เจ้า หน้า ที่ จ าํ นวน
817,496 บาท ไม่ทราบว่าระเบียบการจ่ายบําเหน็จให้เจ้าหน้าที่เป็ นอย่างไร และสอดรับกับข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อใด
นายสิ รวิทย์ ไพศาสตร์ ในประเด็นแรกค่าบําเหน็จเจ้าหน้าที่เป็ นค่าใช้จ่ายไม่ได้จ่ายจริ งเพียงแต่ตอ้ งสํารองไว้
บําเหน็จเจ้าหน้าที่จะคํานวณจากเงิ นเดื อนเดื อนสุ ดท้ายของเจ้า หน้าที่คู ณด้วยจํานวนปี ที่ทาํ งานมาสะสมได้
เท่าไหร่ จะนํามาหักออกด้วยเงินสะสมในปี ก่อน ผลต่างจะเป็ นค่าใช้จ่ายของงบกําไรขาดทุน และวิธีการจ่ายคือ
จ่ายบําเหน็จตอนที่เจ้าหน้าที่ลาออกจากสหกรณ์ฯ พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานนั้น เจ้าหน้าที่ที่ทาํ งานอยูไ่ ม่
ถึงเกษียณอายุคือลาออกเองจะไม่ได้ จะต้องเกษียณอายุเท่านั้นที่จะได้บาํ เหน็จ
สมาชิกเลขที่ 13036
ในหน้า 147 สหกรณ์ ฯ สํารองเงิ นบําเหน็จเจ้าหน้าที่ไว้ 9,034,420 บาท และจ่ายไป
817,496 บาท ไม่จ่ายไม่เป็ นไร เพราะจะเป็ นของสมาชิ ก เพราะว่าจะต้องรักษาผลประโยชน์ของสมาชิ ก คือ
ไม่ได้กูเ้ งิน แต่ฝากเงินทุกเดือน จึงอยากจะทราบว่าเจ้าหน้าที่ทาํ งานคิดแบบราชการ ราชการจะคิดบําเหน็จคือ
เงิ นเดื อนขั้นสุ ดท้า ยคู ณด้วยอายุการทํา งาน จึง เป็ นเงิ นก้อนที่ ได้รับ ถ้า รับ เงิ นเป็ นบํานาญคือเงิ นเดื อนเดื อน
สุ ดท้ายคูณด้วยอายุการทํางานหารด้วย 50 จึงอยากจะรู้ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินบําเหน็จ
ประธาน
เมื่ อสั ก ครู่ ที่ ส มาชิ ก ได้ถ ามว่า ระเบี ย บข้อไหน จะขอชี้ แจงว่า ที่ สํา รองเงิ นบํา เหน็ จ
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ฯ ตั้งสํารองไว้ตามระเบียบข้อ 73 กล่าวไว้วา่ เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ฯ คนใดทํางาน
ในสหกรณ์ ด้วยความเรี ย บร้ อยเป็ นเวลาติ ดต่อกันไม่น้อยกว่า ปี 5 ขึ้ นไป มี สิ ท ธิ์ ได้รับ บํา เหน็ จเมื่ อออกจาก
ตําแหน่ง การคํานวณบําเหน็จให้เอาเงินเดือนเดือนสุ ดท้ายคูณด้วยจํานวนปี ที่ทาํ งาน เศษของปี ถ้าไม่ถึง 180 วัน
ให้นบั เป็ นเศษของปี แต่ถา้ ถึง 180 วัน ให้นบั เป็ นหนึ่ งปี ถ้าตํ่ากว่านั้นให้ตดั ทิ้ง และที่ทางผูต้ รวจสอบบัญชี ได้
เรี ยนชี้แจงทั้งหมดที่ประชุมรับทราบ และขอมติที่ประชุมเพื่ออนุมตั ิงบการเงิน
มติทปี่ ระชุ ม
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ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2559

ประธาน
การจัดสรรกําไรสุ ทธิ คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ฯ นําเสนอที่ประชุ มใหญ่ เพื่อ
พิจารณาอนุ มตั ิจดั สรรเงินปั นผลเฉลี่ยคืน และเงินอื่น ๆ ถ้าที่ประชุ มอนุ มตั ิในวันนี้ สหกรณ์ฯ จึงจะโอนเงินปั น
ผลเฉลี่ยคืนให้สมาชิกในวันพรุ่ งนี้ แต่ถา้ วันนี้มติที่ประชุมไม่อนุมตั ิ สหกรณ์ฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลเฉลี่ยคืน
ต้องไปดําเนินการใหม่ภายใน 7 วัน ขอแจ้งให้สมาชิกทราบเบื้องต้นว่าหลักเกณฑ์เป็ นแบบนี้
ผู้จัดการ
ในรอบปี 2559 การจัดสรรกําไรสุ ทธิ เป็ นการเอากําไรจากผูต้ รวจสอบบัญชี ที่ได้ขอ
อนุ มตั ิ งบกําไรขาดทุ นจากที่ ประชุ ม สหกรณ์ ฯ มี กาํ ไรอยู่ 200,153,264.34 บาท สหกรณ์ ฯ จึ งนําตัวเลขนี้ ม า
จัดสรรกําไรสุ ทธิ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 28 ซึ่ งจะต้องนําเสนอต่อที่ประชุ มใหญ่สามัญประจําปี ปี นี้ ทาง
คณะกรรมการได้พิจารณาและนําเสนอขออนุ มตั ิต่อที่ประชุ มเพื่อขอจัดสรรเงิ นปั นผลในอัตราร้ อยละ 4.70 ใช้
เงินจํานวน 118,553,117.80 บาท และเงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 9.00 ใช้จาํ นวนเงิ น 35,363,992.73 บาท เงิ น
โบนัสของกรรมการดําเนินงาน ร้อยละ 2.49 เท่าทุกปี ที่ผา่ น ใช้เงินจํานวน 4,980,000 บาท ทุนรักษาระดับอัตรา
เงิ นปั นผล 100,000 บาท ทุ นสร้ างและขยายสํานักงานฯ สํารองไว้ที่ 1,000,000 บาท ทุ นสาธารณประโยชน์
1,400,000 บาท ทุนสวัสดิการ 18,500,000 บาท ซึ่ งเป็ นส่ วนที่สหกรณ์ฯ ต้องสํารองไว้เป็ นจํานวนมาก เพราะว่า
สหกรณ์ ฯ มีสวัสดิการให้กบั สมาชิ กหลายประเภท ซึ่ งจะคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 9.24 ของกําไรสุ ทธิ ถ้าที่ประชุ ม
ใหญ่เห็นชอบในอัตราตามที่คณะกรรมการนําเสนอ
เมื่ อนํา มาวิเ คราะห์ จะเป็ นข้อ มู ล ในหน้า 162 จะเห็ น ได้ว่า อัตราดอกเบี้ ย เงิ นกู้ข อง
สมาชิ กตลอดทั้งปี 2559 เมื่อหักเงินเฉลี่ ยคืนในอัตราร้อยละ 9 แล้ว สมาชิ กจะจ่ายให้สหกรณ์ฯ ในอัตราร้ อยละ
5.69 ต่อปี เท่านั้น ถ้าเทียบย้อนหลังถึงปี 58 และ57 จะเห็นได้วา่ อัตราดอกเบี้ยสุ ทธิ จะลดลงมาตลอด
ถ้าดู เปอร์ เซ็ นในการจัดสรรที่แบ่งเป็ นสัดส่ วนแล้ว ทางคณะกรรมการจะจัดสรรคื น
ให้กบั สมาชิ กคิดเป็ นร้ อยละ 76.90 ผลประโยชน์ส่วนกลางคิดเป็ นร้อยละ 10.62 จัดสรรให้แก่สมาชิ กในส่ วน
ของทุนต่างๆ คิดเป็ นร้อยละ 9.99 และเป็ นของกรรมการและเจ้าหน้าที่ คิดเป็ นร้อยละ 2.49
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา การขออนุมตั ิจดั สรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2559
ประธาน
จากที่ ได้เรี ยนชี้ แจงไปแล้วนั้นถ้าตัวเลขเป็ นไปตามที่ นาํ เสนอ และที่ ประชุ มอนุ ม ตั ิ
สหกรณ์ฯ สามารถที่จะนําเงินเข้าบัญชีของท่านสมาชิกได้เลยภายในวันนี้ ขอมติที่ประชุ มใหญ่อนุ มตั ิการจัดสรร
กําไรสุ ทธิ์ ประจําปี 2559 ตามที่คณะกรรมการนําเสนอ ขอให้สมาชิกออกเสี ยงโดยวิธีการยกมือ
มติทปี่ ระชุ ม
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ผลการดําเนินงานในปี 2559 สหกรณ์ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน 200,153,264.34 บาท (สองร้อย
ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยหกสิ บสี่ บาทสามสิ บสี่ สตางค์) ซึ่ งคณะกรรมการดําเนินการฯ ชุดที่ 55 ได้
พิจารณาแล้ว เห็ นควรจัดสรรกํา ไรสุ ท ธิ ตามข้อบัง คับ สหกรณ์ ฯ ข้อ 28 เพื่อเสนอต่อที่ ป ระชุ ม ใหญ่ส ามัญ
ประจําปี 2559 ดังนี้
รายการ
กําไรสุ ทธิ
1. หักเป็ นทุนสํารอง (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

%
100.00
10.12

ปี 2558
171,453,777.03
17,148,328.34

%
100.00
10.00

ปี 25567
156,062,219.40
16,847,394.36

%
100.00
10.80

10,000.00

0.00

10,000.00

0.01

10,000.00

0.01

กําไรสุ ทธิ ที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นจัดสรร ดังนี้
รายการ
1. เงินปันผลตามหุ น้ ที่ชาํ ระแล้ว
(ไม่เกินร้อยละ 10 ตามกฎกระทรวง)
- จํานวนเงินปันผลที่จ่าย
2. เงินเฉลี่ยคืน (ตามส่ วนดอกเบี้ย
ที่ชาํ ระระหว่างปี )
- จํานวนเงินเฉลี่ยคืนที่จ่าย
3. โบนัสกรรมการดําเนินงาน
และเจ้าหน้าที่ (ไม่เกินร้อยละ 10
ของกําไรสุ ทธิ )
4. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
(ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรื อนหุน้ )
5. ทุนสร้างและขยายสํานักงานฯ
(ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรื อนหุน้ )
6. ทุนสาธารณประโยชน์ (ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของกําไรสุ ทธิ )
7. ทุนสวัสดิการ (ไม่เกินร้อยละ 10
ของกําไรสุ ทธิ )

ปี 2558

%

ปี 2557

4.70

%
4.65

ปี 2556

%
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 785,639.71 บาท
2. ทุนสาธารณประโยชน์ จํานวน 12,034,759.84 บาท
3. ทุนสวัสดิการ
จํานวน 11,013,237.69 บาท

4. ทุนสํารองของสหกรณ์
จํานวน 224,071,069.14 บาท
5. ทุนสร้ างและขยายสํานักงานฯ จํานวน 10,714,026.09 บาท

การวิเคราะห์ อตั ราดอกเบีย้ เงินกู้ ในปี 2559 หลังจากหักเงินเฉลีย่ คืนทีส่ มาชิกได้ รับ ดังนี้
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ (สามัญ, ฉุกเฉิน)
(1 ธันวาคม 2558 – 30 พฤศจิกายน 2559)
ร้อยละ 6.25 ต่อปี
หัก เงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก (ร้อยละ 9.00 ของดอกเบี้ยเงินให้ก)ู้
0.56 ต่อปี
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ (สุ ทธิ) ที่สมาชิกจ่ายในปี 2559
ร้อยละ 5.69 ต่อปี
** ปี 2558
ร้อยละ 5.78 ต่อปี
** ปี 2559
ร้อยละ 5.85 ต่อปี

การจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี 2559 ตามทีเ่ สนอจะมีผล ดังนี้
1. เป็ นของสมาชิกสหกรณ์ ร้อยละ 76.90 ของกําไรสุ ทธิ คือ
1.1 เงินปันผล (ร้อยละ 59.23)
118,553,177.80 บาท
1.2 เงินเฉลี่ยคืน (ร้อยละ 17.67)
35,363,992.73 บาท
รวม
153,917,110.53 บาท
2. เป็ นผลประโยชน์แก่สมาชิก ร้อยละ 9.99 ของกําไรสุ ทธิ คือ
2.1 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล (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
รวม
20,000,000.00 บาท
3 เป็ นทรัพย์สินส่ วนรวม (คงอยูใ่ นสหกรณ์) ร้อยละ 10.62 ของกําไรสุ ทธิ คือ
3.1 ทุนสํารอง (ร้อยละ 10.12)
20,246,153.81 บาท
3.2 ทุนสร้างและขยายสํานักงานฯ (ร้อยละ 0.50)
1,000,000.00 บาท
รวม
21,246,153.81 บาท
4. เป็ นของกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 2.49 ของกําไรสุ ทธิ คือ
- โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 2.49)
4,980,000.00 บาท
5. เป็ นของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ร้อยละ 0.01 ของกําไรสุ ทธิ
10,000.00 บาท
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น
200,153,264.34 บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

อนุมตั ิ
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ระเบียบวาระที่ 9

เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ าย ประจําปี 2560
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด พ.ศ. 2555 ข้อ 67 (7)
กําหนดให้ที่ประชุมใหญ่มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์
สหกรณ์ฯ ขอเสนองบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจําปี 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2559 – 2561 ดังนี้
งบประมาณรายรับ - รายจ่าย และกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2560
1. ประมาณการรายได้
483,660,000.- บาท
2. ประมาณการค่าใช้จ่าย (2.1 + 2.2)
236,002,000.- บาท
2.1 รายจ่ายตามข้อผูกพัน
2.2 งบประมาณรายจ่าย
2.3 งบทรัพย์สิน (ครุ ภณั ฑ์)
3. ประมาณการกําไรสุ ทธิ

176,000,000.- บาท
53,202,000.- บาท
6,800,000.- บาท
209,458,000.- บาท

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ผู้จัดการ
เป็ นเรื่ องการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 ซึ่ งสหกรณ์ฯ มีการประมาณการ
ตัวเลขรายได้รวมทั้งปี ที่สหกรณ์ฯ คาดว่าจะได้รับ มีในส่ วนของธุ รกรรมหลักของสหกรณ์ฯ มีรายได้หลักจาก
การปล่อยเงิ นกู้ให้กบั สมาชิ ก จะมีรายได้ในส่ วนของดอกเบี้ยจากสมาชิ กที่เก็บอยู่ในอัตราร้ อยละ 6.25 เมื่อ
ประมาณการแล้วปี 2560 จะมีรายได้อยู่ประมาณ 438,660,000 บาท ค่าใช้จ่ายที่ประมาณการ มีตน้ ทุนจากที่
สมาชิกฝากเงินที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กบั สมาชิก และดอกเบี้ยจากการที่สหกรณ์ฯ กูเ้ งินจากภายนอก ตัวเลขที่
ประมาณการเท่ า กับ 236,002,000 บาท เมื่ อ หัก ลบกัน แล้ว จะได้ต ัว เลขประมาณการกํา ไรสุ ท ธิ เ ท่ า กับ
209,458,000 บาท
ในหน้า 165 ในส่ วนแรกที่ฝ่ายจัดการนําเสนอนั้นจะเป็ นการประมาณการรายได้ ฝ่ าย
จัดการขอประมาณการรายได้จากการกูเ้ งินทั้งสามัญและฉุ กเฉิ นรวมกันประมาณ 436,400,000.- บาท ดอกเบี้ย
จากเงินลุงทุนประมาณ 1,000,000 บาท ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าจากสมาชิ กใหม่ประมาณ 60,000 บาท เป็ นการ
ประมาณการจากสถิติยอ้ นหลังประมาณ 600 คน เก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท จะเป็ นค่าธรรมเนียมที่เข้า
ใหม่ในรอบปี หน้าประมาณ 60,000 บาท รายได้อื่นๆ ประมาณ 1,200,000 บาท อาทิเช่นค่าธรรมเนียมการถอน
เงินฝาก เงินเฉลี่ยคืน ชสอ. รายได้ค่าเช่าพื้นที่ต้งั ตู้ ATM เช่าพื้นที่ขายของ รวมทั้งหมดอยูท่ ี่ 438,660,000 บาท
ในส่ วนของค่าใช้จ่าย สําหรับดอกเบี้ยเงินกูจ้ ะเป็ นรายจ่ายดอกเบี้ยเงินกูภ้ ายนอกใน
อัตราร้อยละ 3.80 ประมาณการไว้ที่ 41,000,000 บาท ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากในทุกโครงการของสหกรณ์ใน
อัตราร้อยละ 4.10 ประมาณ 135,000,000 บาท งบประมาณรายจ่าย จะมีอยูใ่ นหน้า 166 เป็ นต้นไป ประมาณการ
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ไว้ 53,202,000 บาท และงบสิ นทรัพย์ (คุรภัณฑ์) 6,800,000 บาท ประมาณการรายจ่ายทั้งหมด 236,002,000 บาท
ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่ายประมาณ 209,458,000 บาท
1. หมวดเงิ นเดื อนและค่าจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ 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
ช่วยปฏิบตั ิงานสหกรณ์ฯ ขอตั้งไว้ 200,000.- บาท ค่าสมมนาคุณหน่วยงาน ขอตั้งไว้ 360,000.- บาท ค่าทํางาน
ล่วงเวลา ขอตั้งไว้ 400,000.- บาท ค่าตอบแทนอนุกรรมการ ขอตั้งไว้ 560,000.- บาท ค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบ
กิจการสหกรณ์ฯ ขอตั้งไว้ 360,000.- บาท ค่าตอบแทนที่ปรึ กษาสหกรณ์ฯ ขอตั้งไว้ 420,000.- บาท ค่าตรวจสอบ
บัญชีไม่มีการตั้งงบประมาณเพราะปี 2560 สหกรณ์ฯ เข้าโครงการโอนกลับสหกรณ์ให้ผตู ้ รวจสอบบัญชีภาครัฐ
ตรวจสอบบัญชีรอบปี 2560 ค่าตอบแทนแม่บา้ นทําความสะอาด ไม่ต้ งั จ่ายเนื่องจากสหกรณ์จดั จ้างแม่บา้ นเป็ น
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 ค่าไฟฟ้ า ขอตั้งไว้ 550,000.- บาท ค่าประปา ขอตั้งไว้ 25,000.- บาท ค่าอินเตอร์เน็ต ขอ
ตั้งไว้ 250,000.- บาท รวมค่าสาธารณูปโภค ขอตั้งไว้ 1,130,000.- บาท
5. หมวดค่าใช้จ่ายทัว่ ไป ในส่ วนค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ และที่พกั ขอตั้งไว้ 500,000.- บาท
ค่าซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์ และทรัพย์สิน ขอตั้งไว้ 200,000.- บาท ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่สามัญประจําปี ขอตั้งไว้
9,800,000.- บาท ค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการ ขอตั้งไว้ 5,100,000.- บาท ค่าใช้จ่ายอบรมสัมมนาสมาชิก
กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ขอตั้งไว้ 4,400,000.- บาท ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมจัดอบรมสมาชิก ขอ
ตั้งไว้ 880,000.- บาท ค่าธรรมเนียมบัตร CO – OP ATM POOL ขอตั้งไว้ 1,350,000.- บาท ค่าผลิตบัตร CO –
OP ATM POOL ขอตั้งไว้ 100,000.- บาท ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เป็ นค่ารักษาพยาบาล 50,000.- บาท
ค่าเล่าเรี ยนบุตร ขอตั้งไว้ 100,000.- บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย ขอตั้งไว้ 200,000.- บาท
สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 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
พาหนะเหมาจ่ายเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ขอตั้งไว้ 72,000.- บาท ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทางกฎหมาย ขอตั้งไว้
700,000.- บาท ค่าเสื่ อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่ายหนี้สงสัยจะสู ญ ขอตั้งไว้ 11,000,000.- บาท ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
(ตามระบบบัญชี) ขอตั้งไว้ 1,000,000.- บาท ค่าเช่าเครื่ องถ่ายเอกสารและหมึกพิมพ์ ขอตั้งไว้ 250,000.- บาท ค่า
ประกันภัยอาคารสํานักงาน ขอตั้งไว้ 80,000 บาท ค่าประกันภัยเงินสดในตู้ ATM ของสหกรณ์ฯ ขอตั้งไว้
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60,000.- บาท ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานมุทิตาจิตต่อสมาชิกอาวุโส ขอตั้งไว้ 120,000.- บาท ค่าเช่ายานพาหนะ ขอ
ตั้งไว้ 100,000.- บาท ค่าเช่าสถานที่สาํ นักงานสาขาสหกรณ์ฯ ไม่มีการตั้งจ่ายเนื่ องจากสหกรณ์จดั ซื้ อศูนย์บริ การ
สมาชิกเป็ นทรัพย์สินของสหกรณ์เอง รวมค่าใช้จ่ายทัว่ ไป ขอตั้งไว้ 39,512,000.- บาท
6. หมวดครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
6.1 ครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน ขอตั้งไว้ 1,000,000.- บาท ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ ขอ
ตั้งไว้ 1,000,000.- บาท ค่าพัฒนาระบบโปรแกรมบริ หารงานสหกรณ์ฯ ขอตั้งไว้ 1,300,000.- บาท ค่าพัฒนา
ระบบโปรแกรมอื่น ๆ ขอตั้งไว้ 500,000.- บาท รวมค่าครุ ภณั ฑ์ ขอตั้งไว้ 3,800,000.- บาท
6.2 ค่าปรับปรุ งและตกแต่งสํานักงานสหกรณ์ฯ ขอตั้งไว้ 3,000,000.- บาท
รวมงบประมาณขอตั้งไว้ท้งั สิ้ น 6,800,000.- บาท
ประธาน
รายละเอียดต่างๆ ที่ท่านผูจ้ ดั การได้นาํ เสนอ คืองบประมาณที่สหกรณ์ ฯ คาดการณ์ว่า
จะใช้ในการบริ หารของปี 2560 โดยเริ่ มตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 - 30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่ งได้เทียบเคียงจากปี ที่
ผ่า นมาว่า สหกรณ์ ฯ ใช้ง บประมาณในด้า นใดบ้า ง ในปี นี้ จึ ง ได้ต้ ัง ให้ ใ ก้ล เคี ย งกับ ความจํา เป็ น ขออนุ ม ัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2559 ขอมติที่ประชุมสมาชิกออกเสี ยงโดยยกมือ
มติทปี่ ระชุ ม

อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560

รายงานกิจการประจ�าปี 2560

รายงานกิจการประจ�าปี 2560
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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800,000.00

200,000.00

332,000.00

400,000.00

2.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที�ช่วยปฏิบัติงานสหกรณ์

2.3 ค่าสมมนาคุณหน่วยงาน

2.4 ค่าทํางานล่วงเวลา

7,555,000.00

รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
2. หมวดค่าตอบแทน

2.1 ค่าเบี�ยประชุม

675,000.00

รายงานกิจการประจ�าปี 2560
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. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา

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 จํานวน 2 คน เดือนละประมาณ 40,000 บาท

โดยจ่ายเป็นรายชั�วโมงตามกฎหมายแรงงาน

ทํางาน และเพื�อบริการสมาชิกให้มีประสิทธิภาพ

124,241.22 เพื�อจ่ายให้เจ้าหน้าที�ที�มาปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลา

ประมาณ 8,800 คน

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

จากสมาชิก ณ วันสิ�นปีบัญชี 2559 (หน่วยงาน 20 บาท

สมาชิกส่งต่อสหกรณ์ โดยให้หัวละ 40 บาท คํานวณ

44,000.00 เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหน่วยงานที�หักเงินเดือนจาก

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

คําสั�งของสหกรณ์

2. เพื�อจ่ายให้บุคคลภายนอกซึ�งช่วยปฏิบัติงาน ตาม

1,000 บาท ต่อเดือน

หักเงินรายเดือนส่งสหกรณ์ จํานวน 3 เขต รวม 7 คนๆละ

128,000.00 1. เพื�อจ่ายให้เจ้าหน้าที�เขตซึ�งช่วยปฏิบัติงานสหกรณ์ในการ

ต่อคน (ประธานครั�งละ 1,000 บาท)

ตามคําสั�ง และผู้เข้าร่วม ประชุม ครั�งละ 900 บาท

คณะอนุกรรมการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ, คณะทํางาน

180,200.00 เพื�อจ่ายเบี�ยประชุมให้คณะกรรมการดําเนินการ,

1,018,276.00

-78,724.00 เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยสํานักงานใหญ่

15,000 บาท /เดือน รวม 180,000 บาท /ปี

2. สํารองรับเจ้าหน้าที�เงินฝาก เพิ�ม 1 อัตรา

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

1,097,000.00 1. เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที�สหกรณ์ จํานวน

จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 59
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รายงานกิจการประจ�าปี 2560

4.1 ค่าไปรษณีย์

รวมค่าวัสดุ เครื�องเขียน และแบบพิมพ์
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค
200,000.00

900,000.00

200,000.00

3.3 ค่าวัสดุสํานักงาน

2,927,000.00

รวมค่าตอบแทน
3. หมวดค่าวัสดุ เครื�องเขียน และแบบพิมพ์

200,000.00

35,000.00

2.9 ค่าตอบแทนแม่บ้านทําความสะอาด

3.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

120,000.00

2.8 ค่าตรวจสอบบัญชี

500,000.00

250,000.00

2.7 ค่าตอบแทนที�ปรึกษาสหกรณ์

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

เอกสารถึงสมาชิก ค่าจัดส่งสารสัมพันธ์ ฯลฯ

41,650.00 เพื�อจ่ายเป็นค่าแสตมป์ ค่าลงทะเบียนจดหมาย

437,417.81

วัสดุเครื�องเขียน และสิ�งอื�นๆ ที�จําเป็นในสํานักงาน

สะอาด นํ�ายาล้างจาน เครื�องสุขภัณฑ์ กระดาษชําระ

89,460.85 เพื�อจ่ายเป็นค่าของใช้สํานักงาน อุปกรณ์ทําความ

หมึกพิมพ์ และวัสดุอื�นที�จําเป็นสําหรับคอมพิวเตอร์

101,659.70 เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุสําหรับคอมพิวเตอร์ เช่น

กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษต่อเนื�อง และอื�นๆ ที�จําเป็น

เงินกู้ แบบพิมพ์เงินรับฝาก สมุดเงินฝาก ใบเสร็จรับเงิน

246,297.26 เพื�อจ่ายเป็นค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ เช่น คําขอกู้ สัญญา

686,941.22

ตัดจ่ายเงินจากหมวดเงินเดือน

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

ภาครัฐตรวจสอบบัญชี รอบปี 2560

-90,000.00 ปี 2560 เข้าโครงการโอนกลับสหกรณ์ให้ผู้ตรวจสอบบัญชี

บัญชี 2560

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

สหกรณ์ มาตรา 53 จํานวน 5 คน

จากที�ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 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 ค่าอินเตอร์เน็ต

รายงานกิจการประจ�าปี 2560

5.1 ค่าเบี�ยเลี�ยง พาหนะ และที�พัก

500,000.00

975,000.00

25,000.00

4.4 ค่าประปา

รวมค่าสาธารณูปโภค
5. หมวดค่าใช้จ่ายทั�วไป

500,000.00

4.3 ค่าไฟฟ้า

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 ค่าโทรศัพท์

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 สําหรับการใช้งานในอนาคต

ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ ของสหกรณ์

สัมมนา ดูงาน หรือไปปฏิบัติงานอื�นๆ โดยให้เบิกได้ตาม

ติดต่อเกี�ยวกับงานของสหกรณ์ ไปเข้าร่วมประชุม

สหกรณ์ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที�สหกรณ์ ที�ไป

กรรมการดําเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที�ปรึกษา

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

235,955.38

สําหรับงานระบบ ATM CO-OP

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

ปีละ 44,940 บาท (รวม VAT %)

สํานักงานใหญ่ จํานวน 1 Link ๆ ละ 3,500 บาท

3) ค่า Internet ความเร็วสูง สําหรับระบบงาน CCS Pro

ปีละ 38,520 บาท (รวม VAT 7%)

ศูนย์บริการ จํานวน 2 Link ๆ ละ 1,500 บาท เดือนละ 3,000

2) ค่า Internet ความเร็วสูง ใช้ภายในสํานักงานสหกรณ์ และ

2,500 บาท ปีละ 32,100 บาท (รวม VAT %)

สํานักงานใหญ่ และศูนย์บริการ จํานวน 1 Link ๆ ละ

81,859.42 1) ค่า Internet ความเร็วสูง เชื�อมต่อข้อมูลระหว่าง

ทุกแห่ง

6,774.82 เพื�อจ่ายเป็นค่านํ�าประปาใช้ภายในอาคารสํานักงาน

95,816.07 เพื�อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารสํานักงานสหกรณ์ทุกแห่ง

9,855.07 เพื�อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และโทรสาร

จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 59
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(1) งบประมาณ
ปีบัญชี 2559
200,000.00

9,020,000.00

5.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน

5.3 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่สามัญประจําปี

4,150,000.00

3,500,000.00

5.4 ค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการ

5.5 ค่าใช้จ่ายอบรมสัมมนาสมาชิก และกรรมการ
เจ้าหน้าที�

รายละเอียด

รายงานกิจการประจ�าปี 2560
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�อจัดฝึกอบรม

ปีละ 300 คน งบโดยประมาณ 750,000 บาท

4) โครงการอบรมสัมมนาสมาชิกกลุ่มเข้าใหม่ เป้าหมาย

200 คน งบโดยประมาณ 500,000 บาท

3) โครงการสัมมนาสมาชิกผู้ที�จะเกษียณประจําปี เป้าหมาย

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

2) โครงการสัมมนาสัญจรสมาชิก เป้าหมาย 10% ของจํานวน

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

(ประมาณการสมาชิก 8,800 คน ใช้สิทธิ� 95%)

สอบกิจการ ประจําปีและค่าพาหนะให้สมาชิกคนละ 600 บาท

1,382,529.50 เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการสรรหากรรมการ หรือผู้ตรวจ

5) สํารองไว้เพื�อประชุมใหญ่วิสามัญ จํานวน 200,000 บาท

ประชุมใหญ่สามัญ จํานวน 200,000 บาท

4) เพื�อจ่ายเป็นค่าของรางวัลแก่สมาชิกผู้เข้าร่วม

บาท คาดว่าจะมีสมาชิก 8,800 คน เป็นเงิน 8,800,000 บาท

3) เพื�อจ่ายเป็นของขวัญปีใหม่แก่สมาชิกทุกคนๆละ 1,000

เล่มๆละประมาณ 70 บาท เป็นเงิน 175,000 บาท

2) ค่าจัดทํารายงานกิจการประจําปี จํานวน 2,500 เล่ม

จํานวน 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�อซ่อมแซมครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื�องใช้ต่างๆ ของ
สํานักงานที�ชํารุด ไม่สามารถใช้งานได้ หรือเพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ให้ดีขึ�น
-201,704.00
9,800,000.00
981,704.00 1) เพื�อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดประชุมใหญ่ เช่น ค่าเช่า
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รายงานกิจการประจ�าปี 2560
100,000.00

5.8 ค่าผลิตบัตร CO-OP ATM POOL

5.11 สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที�

1,300,000.00

200,000.00

70,000.00

5.9.2 ค่าเล่าเรียนบุตร

5.10 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย

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 ประจําปี งบโดยประมาณ 200,000 บาท

7) ศึกษาดูงานของกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที�ปรึกษา

100 คน งบโดยประมาณ 100,000 บาท

6) กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป้าหมายปีละ

(8) เหตุผลและความจําเป็น

ที�ปฏิบัติงานเกินกว่า 5 ปีขึ�นไป ตามระเบียบสหกรณ์

182,504.00 เพื�อสมทบไว้เป็นเงินบําเหน็จให้แก่เจ้าหน้าที�สหกรณ์

2) เพื�อจ่ายสมทบเงินกองทุนทดแทน 0.20% ของค่าจ้างทั�งปี

ของเงินเดือนลูกจ้าง

ทะเบียนนายจ้าง โดยให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบ 5%

ประกันสังคม ซึ�งกําหนดให้สถานประกอบการต้องขึ�น

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

25,016.50 เพื�อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนบุตรเจ้าหน้าที�
ถึงระดับปริญญาตรี (อ้างอิงหลักเกณฑ์ตามราชการ)

ส่วนที�เบิกจากประกันสังคมไม่ได้

46,600.00 เพื�อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที� เพิ�มเติมจาก

กรณีผลิตเพิ�มเติมสําหรับสมาชิกใหม่ หรือบัตรหาย /ชํารุด

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

100,000.00 เพื�อจ่ายเป็นค่าผลิตบัตร ATM COOP ให้สมาชิก

ทั�งด้านการรับฝาก และการกู้เงิน

เพื�อให้สมาชิกใช้บัตร ATM ทําธุรกรรมกับสหกรณ์

ของปี ) ซึ�งเป็นบัตร ATM ของสหกรณ์ร่วมกับ ICT Thai

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

93,600.00 เพื�อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมบัตร ATM COOP ให้สมาชิก

ระหว่างสมาชิก กับสหกรณ์ คนละ 100 บาท

สหกรณ์ เพื�อสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี

714,700.00 เพื�อจ่ายให้กับโรงเรียนหรือหน่วยงานที�จัดกิจกรรมด้าน

จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 59
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400,000.00

5.15 ค่าดูแลระบบ และพัฒนาโปรแกรม

รายงานกิจการประจ�าปี 2560
50,000.00
72,000.00

5.16 ค่าสื�อสาร และสารสนเทศ

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

กับสํานักงานใหญ่ เป็นประจําทุกวัน โดยเหมาจ่ายเดือนละ

เดินทางไปติดต่อธนาคาร และรับส่งเอกสารระหว่างสาขา

0.00 1) เพื�อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที�สหกรณ์ซึ�งใช้พาหนะส่วนตัว

28,965.00 เพื�อเป็นค่าเช่าพื�นที�เว็บไซต์และพัฒนาเว็บไซต์

โปรแกรมทุกระบบ

5) เพื�อปรับปรุงเพิ�มเติมประสิทธิภาพของระบบ

ในอนาคต

4) ค่าดูแลระบบงาน ระบบโปรแกรมต่างๆ ที�อาจเกิดขึ�น

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

3) ค่าดูแลระบบโปรแกรม CCS PRO คิดตามจํานวนสมาชิก

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 ภายในสํานักงานสหกรณ์

กิจการ และสมาชิกที�มาใช้บริการติดต่องานกับสหกรณ์

341,359.25 เพื�อจ่ายเป็นค่ารับรองคณะกรรมการ แขกที�มาเยี�ยมชม

จํานวน 4 ครั�ง/เดือน ครั�งละ 10 บาท

กดเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารที�เข้าร่วมโครงการ

2) เพื�อเป็นค่าธรรมเนียมการใช้บัตร ATM COOP

ค่าอากรแสตมป์ และอื�นๆ ประมาณ 60,000 บาท

15,893.00 1) เพื�อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมโอนเงินธนาคาร ค่าเช็ค

3) ค่าสื�อประชาสัมพันธ์ด้านอื�นๆ

2) ค่าส่ง SMS ให้สมาชิก ประมาณ 150,000 บาท

ฉบับละประมาณ 3 บาท เป็นเงิน 324,000 บาท

85,795.31 1) เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดทําสารสัมพันธ์ เดือนละ 9,000 ฉบับ

จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 59
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รายงานกิจการประจ�าปี 2560
80,000.00

60,000.00
120,000.00

5.22 ค่าประกันภัยอาคารสํานักงาน

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 และหมึกพิมพ์

5.20 ค่าใช้จ่ายอื�นๆ (ตามระบบบัญชี)

หนี�สงสัยจะสูญ

5.19 ค่าเสื�อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย

5.18 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทางกฎหมาย

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

และซื�อของใช้ประจําสํานักงาน โดยเหมาจ่ายเดือนละ

2) เพื�อจ่ายให้เจ้าหน้าที�ธุรการ ซึ�งเดินทางไปส่งไปรษณีย์

(8) เหตุผลและความจําเป็น

เอกชน, อาชีวะ , เทศบาล)

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

ในรอบปีบัญชี (จัดสวัสดิการ) โดยจ่ายสนับสนุน 6

ที�มีอายุครบ 60 ปี และสมาชิกที�เกษียณก่อนกําหนด

0.00 เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสมาชิก

ของสหกรณ์

6,806.02 เพื�อจ่ายเป็นค่าเบี�ยประกันเงินสดที�ค้างอยู่ในตู้ ATM

61 ล้านบาท

เครื�องใช้ไฟฟ้า ตู้ ATM และอื�นๆ ทุนประกันประมาณ

สหกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ สิ�งตกแต่ง อุปกรณ์สํานักงาน

19,348.92 เพื�อจ่ายเป็นค่าเบี�ยประกันการเสี�ยงภัยอาคารสํานักงาน

และหมึกพิมพ์เครื�องถ่าย

36,000.00 เพื�อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื�องถ่ายเอกสารประจําสํานักงาน

มิได้ตั�งงบประมาณไว้

418,324.32 เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�อาจเกิดขึ�นโดยสหกรณ์

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ

จากสินทรัพย์ที�สหกรณ์ใช้อยู่ในปัจจุบัน และการตั�ง

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

ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ

ในการฟ้องร้องต่อสู้คดีต่างๆ ของสหกรณ์ เช่น

107,467.00 เพื�อจ่ายเป็นค่าดําเนินการทางกฎหมาย เป็นค่าใช้จ่าย
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9,360.00
18,000.00
66,500.00

1.3 ตู้โชว์ผลงานสหกรณ์ 2 ตู้

1.4 กล่องวงจรปิด 10 ตัว พร้อมเครื�องบันทึก

รายงานกิจการประจ�าปี 2560
9,050.00

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

(ทําความสะอาดอุปกรณ์ com)

2,290.00

1.5 เครื�องเป่าลม Boss

(ศูนย์บริการสหกรณ์)

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 โทรศัพท์เคลื�อนที� 1 เครื�อง (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

1) ครุภัณฑ์สํานักงาน

6.1 ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณรายจ่าย
6. หมวดครุภัณฑ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

รวมค่าใช้จ่ายทั�วไป

60,000.00

5.26 ค่าเช่าสถานที�สํานักงานสาขาสหกรณ์

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

ในการปฏิบัติงาน

6. เพื�อจัดซื�อโต๊ะ / เก้าอี� / และครุภัณฑ์อื�นๆ ที�จําเป็น

ประมาณ 100,000 บาท

5. เพื�อจัดซื�อตู้เก็บเอกสารสําหรับฝ่ายงานต่างๆ ที�จําเป็น

ราคาประมาณ 500,000 บาท

รวมถึง Server Computer สามารถทํางานต่อเนื�องได้

เกิดเหตุฉุกเฉิน ไฟดับ หรือไฟตก อุปกรณ์สํานักงานต่างๆ

4. เพื�อซื�อเครื�องปั�นไฟ จํานวน 1 ชุด เพื�อไว้สําหรับกรณี

ประมาณ 200,000 บาท

ปลอดภัยในสํานักงาน (เพิ�มเติมจากที�มีอยู่เดิม)

3. เพื�อจัดซื�อกล้องวงจรปิด สําหรับติดตั�งเพื�อรักษาความ

จัดเก็บเอกสาร e-document ประมาณ 100,000 บาท

รูปแบบ File Electronic สําหรับรองรับการจัดทําระบบ

2. เพื�อซื�อเครื�อง Scan เอกสาร สําหรับจัดเก็บเอกสารใน

ธนบัตรปลอม ประมาณ 100,000 บาท

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

5,987,074.09

3,608,483.68

ทรัพย์สินของสหกรณ์เอง

-30,000.00 ไม่ตั�งจ่าย เนื�องจากสหกรณ์จัดซื�อศูนย์บริการสมาชิกเป็น

เดินทางเป็นหมู่คณะไปปฏิบัติงานหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ

86,328.00 เพื�อไว้สําหรับกรณีที�บุคลากรของสหกรณ์ต้องมีการ
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รายงานกิจการประจ�าปี 2560
14,800,000.00

รวมหมวดครุภัณฑ์ 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 ตามความจําเป็น

กรณีเกิดชํารุด เสียหาย และตกแต่งอาคารสํานักงาน

3,000,000.00 เพื�อสํารองไว้ สําหรับปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสํานักงาน

3,326,581.50

และทันสมัยมากขึ�น

ของสหกรณ์ให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

500,000.00 สํารองไว้สําหรับการพัฒนาระบบโปรแกรมงานต่างๆ

ส่วนที�เหลือ จํานวน 789,180 บาท

งวดแรก 338,220 บาทแล้ว รอส่งมอบโปรแกรมและชําระ

(CCS Pro) ที�พัฒนาร่วมกับ ICT Thai โดยชําระค่าติดตั�งระบบ

961,780.00 อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์

หรือเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการทํางานของ Computer

ต่างๆ ที�เกี�ยวกับ Computer หากมีการชํารุด เสียหาย

ไฟ, เครื�อง printer, เครื�องปรับสมุดคู่ฝาก รวมถึงอุปกรณ์

4. สํารองไว้สําหรับซื�อเครื�อง Computer ,เครื�องสํารอง

ชุดๆ ละประมาณ 40,000 บาท

3. สํารองไว้สําหรับซื�อเครื�อง Computer ใหม่ จํานวน 2

เก่าชํารุด จํานวน 1 ตัว ๆ ละประมาณ 200,000 บาท

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

Network ต่างๆ ที�จําเป็น ประมาณ 100,000 บาท

974,991.50 1. เพื�อจัดซื�อชุดอุปกรณ์ Firewall / Switch และอุปกรณ์
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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.- หมวดรายจ่ายใดไม่พอให้นําหมวดอื�นมาถัวเฉลี�ยได้ในวงเงินรวมที�ได้รับอนุมัติแล้ว ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ให้ถัวเฉลี�ยได้ภายในวงเงินรวมของหมวดนั�นๆ

8,000,000.00
11,000,000.00

3,000,000.00

1) ค่าปรับปรุงและตกแต่งสํานักงาน

รวมค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

3,800,000.00

รวมค่าครุภัณฑ์
6.2 ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

2) อาคารสํานักงานศูนย์บริการ

500,000.00

4) ค่าพัฒนาระบบโปรแกรม

(CCS) Core Co-Operative System

3) ค่าพัฒนาระบบโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์

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 จํานวน 1 เครื�อง (ฝ่าย com)

จํานวน 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�องสํารองไฟ UPS-APC RS 500 VA

2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายละเอียด

งบประมาณรายจ่าย 2560

หน้า 10

89

90
ระเบียบวาระที่ 10

เรื่องพิจารณาอนุมัติกาํ หนดวงเงินกู้ยมื หรือการคํา้ ประกัน ประจําปี 2560

ผู้จัดการ
ที่ประชุ มใหญ่สามัญประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ได้อนุ มตั ิกาํ หนด
วงเงินกูย้ มื หรื อการคํ้าประกัน ประจําปี 2559 จํานวน 2,600,000,000.- บาท (สองพันหกร้อยล้านบาทถ้วน) และ
นายทะเบียนสหกรณ์ได้เห็นชอบให้ถือใช้วงเงินดังกล่าวแล้ว ในการดําเนิ นงานประจําปี 2559 สหกรณ์ฯ ได้ใช้
วงเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงินต่าง ๆ รวมทั้งสิ้ น 1,820,000,000.- บาท (หนึ่งพันแปดร้อยยีส่ ิ บล้านบาทถ้วน)
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด พ.ศ. 2553 หมวด 4 ข้อ 18
วงเงินกูย้ มื หรื อการคํ้าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกูย้ ืมหรื อการคํ้าประกันสําหรับปี หนึ่ง ๆ ไว้ตามที่
จําเป็ นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังว่านี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
และหมวด 7 ข้อ 67 (6) ที่ประชุมใหญ่มีอาํ นาจหน้าที่พิจารณากําหนดวงเงินกูย้ มื หรื อคํ้าประกัน
นายทะเบียนสหกรณ์ (อธิบดีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์) ได้ออกประกาศลงวันที่ 11 มีนาคม
พ.ศ. 2548 กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกูย้ ืมหรื อการคํ้าประกันของสหกรณ์โดย
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนเรื อนหุ ้นรวมกับทุนสํารองเกินกว่า 600,000,000.- บาท สามารถกําหนดวงเงินกูย้ ืมได้
ไม่เกิน 1 เท่าของทุนเรื อนหุน้ รวมกับทุนสํารองของสหกรณ์
จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด สามารถกําหนด
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 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่กาํ หนดวงเงิน ซึ่ งสหกรณ์ฯ อาจกูย้ ืมหรื อคํ้าประกัน ประจําปี
2560 จํานวน 2,800,000,000.- บาท (สองพันแปดร้อยล้านบาทถ้วน)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ประธาน
เหมือนกับที่สมาชิกหลายคนสอบถามว่าหุน้ ไม่พอให้สมาชิกกูส้ หกรณ์ฯ จะนําเงินจาก
ที่ไหนมาให้สมาชิ กกู้ ซึ่ งมาจากเงิ นที่ที่ประชุ มใหญ่อนุ มตั ิให้สหกรณ์ฯ กู้เงิ นจากแหล่งเงิ นทุนอื่นมาปล่อยกู้
ให้กบั สมาชิก และในระหว่างกูน้ ้ นั กรรมการทั้ง 15 ท่าน จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบหนี้ที่กมู้ า รวมทั้งผูจ้ ดั การ
เมื่อปี 2559 นั้น อนุมตั ิให้สหกรณ์ฯ ก่อหนี้ผกู พันได้ 2,600,000,000 บาท ในปี นี้ กิจการ
ของสหกรณ์ฯ ก้าวหน้าขึ้น จึงขออนุ มตั ิเพิ่มเติมจาก 2,600,000,000 บาท เป็ น 2,800,000,000 บาท ขอมติจากที่
ประชุมโดยการยกมือ
มติทปี่ ระชุ ม

อนุมตั ิให้สหกรณ์ฯ กําหนดวงเงินกูย้ มื หรื อการคํ้าประกัน
ประจําปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,800,000,000.- บาท
(สองพันแปดร้อยล้านบาทถ้วน)
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ระเบียบวาระที่ 11

เรื่องพิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู สมุทรปราการ จํากัด

ผู้จัดการ
คณะกรรมการดําเนิ นการ ชุ ดที่ 55 มีความเห็ นนําเสนอขอแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ ฯ
จํานวน 2 ประเด็น ได้แก่
ประเด็นที่ 1 ขอเปลี่ยนแปลงตราสั ญลักษณ์ สหกรณ์ ฯ
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ข้อ 1 กําหนดว่า
ข้อ 1 ชื่อ ประเภทและที่ต้ งั สํานักงาน
ชื่ อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด
SAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE
LIMITED
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์
ทีต่ ้ ังสํ านักงาน 23 / 17 - 21 ถนนสุ ขมุ วิท ตําบลปากนํ้า
อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณี ย ์ 10270
สหกรณ์อาจย้ายที่ต้ งั สํานักงานได้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร 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 อยู่เป็ น
เวลาไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน และให้ดาํ เนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้

ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด
สัญลักษณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ
จํากัด
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ข้อเท็จจริ ง
1) สหกรณ์ฯ ได้มีการจัดซื้ ออาคารพร้อมที่ดินของภัตตาคารอาหารจีนสุ ก้ ีแคนต้า อุดมเดช ถนน
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 เป็ นอาคารสํา นัก งานสหกรณ์ ฯ โดยได้มี ก ารประกวดราคาการปรั บ ปรุ ง ตกแต่ ง ภายในและ
ภายนอก ซึ่ งใช้งบประมาณไปทั้งสิ้ น 71,900,000 บาท จําแนกเป็ น
1) ค่าจัดซื้ อที่ดินพร้อมอาคาร เป็ นเงิน 39,500,000 บาท
2) ค่าจ้างปรับปรุ ง เป็ นเงิน 32,400,000 บาท
โดยได้ทาํ พิธีเปิ ดอาคารสํานักงานไปเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554
2) ฝ่ ายจัดการ ได้ตรวจสอบพบว่า หลัง จากมี ก ารย้า ยสํา นัก งานสหกรณ์ ฯ มาแห่ ง ใหม่ ตรา
สัญลักษณ์ ที่สหกรณ์ ฯ ใช้ติดบริ เวณป้ ายอาคารสํานักงาน รวมถึ งตราสัญลักษณ์ ที่ปรากฎในเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ไม่ตรงตามข้อบังคับของสหกรณ์ ทําให้เกิดปั ญหาในการทําธุ รกรรมทางการเงินของสหกรณ์
3) คณะกรรมการดําเนิ นการ ชุ ดที่ 55 ในการประชุ มครั้ งที่ 17 เมื่ อวันที่ 7 ตุ ล าคม 2559 ได้
พิจารณาแล้วมีมติเห็ นชอบให้แก้ไขข้อบังคับฯ ข้อ 1 ในส่ วนของตราสัญลักษณ์ เพื่อให้ตราสัญลักษณ์ ตรงกับ
เอกสารหลักฐานต่างๆ และนําไปใช้ทาํ ธุ รกรรมทางการเงินของสหกรณ์
ประเด็นที่ 2 ขอเปลี่ยนแปลงจํานวนทีป่ รึกษาสหกรณ์ ฯ
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด พ.ศ. 2553 ข้อ 101 กําหนดว่า
ข้อ 101 ที่ ปรึ กษาและที่ ปรึ กษากิ ตติ มศักดิ์ คณะกรรมการดําเนิ นการอาจเชิ ญสมาชิ กหรื อ
บุคคลภายนอกซึ่ งทรงคุณวุฒิมีความรู ้ความสามารถและเหมาะสมเป็ นที่ปรึ กษาและที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ได้จาํ นวน
ไม่เกินห้าคน เพื่อให้ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามระเบียบที่สหกรณ์
กําหนด
คณะกรรมการดําเนิ นการ ชุ ดที่ 55 ในการประชุ มครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ได้
พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับฯ ข้อ 101 โดยเพิ่มจํานวนตําแหน่งที่ปรึ กษาอีก 2 คน รวมเป็ นไม่
เกิน 7 คน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปโครงสร้างการศึกษาของประเทศ
ข้ อพิจารณา/ข้ อเสนอ
เพื่อให้ตราสัญลักษณ์ของสหกรณ์ฯ ตามข้อบังคับตรงกับเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ปรากฏอยูใ่ น
ปั จจุบนั รวมถึงมีจาํ นวนตําแหน่งที่ปรึ กษาที่เหมาะสม ดังนั้นจึงเห็นควรแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จํากัด พ.ศ.2553 ข้อ 1 และข้อ 101 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
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ประธาน

ขอแก้ไขใน 2 ประเด็นคือ
1. แก้ไขตราสัญลักษณ์ จากการดูทว่ั ไปไม่แตกต่างกัน แต่เวลาที่จะทําธุ รกรรมต่างๆ
ไม่สามารถทําได้ เพระว่าตราสัญลักษณ์ ไม่ถูกต้องจากที่ขอจดทะเบียนไว้ครั้งแรก จึงต้องมีการปรับปรุ งแก้ไข
โดยจะใช้ตราสัญลักษณ์ในแบบที่ 2 ซึ่ งจะดูสวยงามกว่า
2. ขอเพิ่มจํานวนที่ปรึ กษาจาก 5 ท่าน เป็ น 7 ท่าน ตามกรอบของการปฏิรูปการศึกษาที่
มีตาํ แหน่งต่างๆ เพิ่มขึ้นมา
ขอมติจากที่ประชุมใหญ่โดยวิธีการยกมือ
มติทปี่ ระชุ ม

อนุ มตั ิ ให้แก้ไขเพิ่มเติ มข้อบังคับสหกรณ์ โดยให้ใช้ตราสัญลัก ษณ์ รูปแบบ
ใหม่และเพิ่มจํานวนที่ปรึ กษา จาก 5 ท่านเป็ น 7 ท่าน ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเสนอ
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ตารางเปรี ยบเทียบข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู สมุทรปราการ จํากัด
และทีแ่ ก้ ไขเพิม่ เติม
ข้ อบังคับเดิม

ข้ อบังคับทีข่ อแก้ ไขเพิม่ เติม

หมวด 1
ชื่อ ประเภท และที่ต้ งั สํานักงาน
ข้อ 1 ชื่อ ประเภทและที่ต้ งั สํานักงาน
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด
SAMUTPRAKARN TEACHER SAVING
AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ต้ งั สํานักงาน 23 / 17 - 21 ถนนสุขมุ วิท
ตําบลปากนํ้า
อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
รหัสไปรษณี ย ์ 10270
สหกรณ์อาจย้ายที่ต้ งั สํานักงานได้ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดย
แจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริ มสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิด
ประกาศไว้ที่สาํ นักงานของสหกรณ์เดิม สํานักงาน
ส่วนราชการสหกรณ์ และที่วา่ การอําเภอแห่งท้องที่
สหกรณ์ต้ งั อยูเ่ ป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน และ
ให้ดาํ เนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุม
ใหญ่คราวต่อไปด้วย
ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ
ดังนี้
ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

หมวด 1
ชื่อ ประเภท และที่ต้ งั สํานักงาน
ข้อ 1 ชื่อ ประเภทและที่ต้ งั สํานักงาน
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด
SAMUTPRAKARN TEACHER SAVING
AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ต้ งั สํานักงาน 23 / 17 - 21 ถนนสุขมุ วิท
ตําบลปากนํ้า
อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
รหัสไปรษณี ย ์ 10270
สหกรณ์อาจย้ายที่ต้ งั สํานักงานได้ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดย
แจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริ มสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิด
ประกาศไว้ที่สาํ นักงานของสหกรณ์เดิม สํานักงาน
ส่วนราชการสหกรณ์ และที่วา่ การอําเภอแห่งท้องที่
สหกรณ์ต้ งั อยูเ่ ป็ นเวลาไม่นอ้ 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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เหตุผล

เปลี่ยนตรา
สัญลักษณ์
ให้ตรงตามเอกสาร
หลักฐานใน
ปั จจุบนั

95
ข้ อบังคับเดิม

ข้ อบังคับทีข่ อแก้ ไขเพิม่ เติม

เหตุผล

หมวด 10
ที่ปรึ กษาและผูต้ รวจสอบกิจการ
ข้อ 101 ที่ปรึ กษาและที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรื อ
บุคคลภายนอก ซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู ้ความสามารถ
และเหมาะสมเป็ นที่ปรึ กษาและที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ได้จาํ นวนไม่เกินห้าคน เพื่อให้ความเห็นแนะนําใน
การดําเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ให้เป็ นไป
ตามระเบียบที่สหกรณ์กาํ หนด

หมวด 10
ที่ปรึ กษาและผูต้ รวจสอบกิจการ
ข้อ 101 ที่ปรึ กษาและที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรื อ
บุคคลภายนอก ซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู ้ความสามารถ
และเหมาะสมเป็ นที่ปรึ กษาและที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
ได้จาํ นวนไม่เกินเจ็ดคน เพื่อให้ความเห็นแนะนําใน
การดําเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ให้เป็ นไป
ตามระเบียบที่สหกรณ์กาํ หนด

ขอปรับเพิม่ จํานวน
ที่ปรึ กษา เพื่อให้
สอดคล้องกับการ
ปฏิรูปโครงสร้าง
การศึกษา
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ระเบียบวาระที่ 12

เรื่องการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์แทนตําแหน่ งทีว่ ่าง ปี 2560
1. คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 55/2559 จํานวน 15 คน มีกรรมการดําเนินการ
ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่งครบวาระแรก และดํารงตําแหน่งครบสองวาระติดต่อกัน จํานวน 8 คน ดังนี้
1.1 กรรมการดําเนินการที่พน้ จากตําแหน่ง เนื่องจากดํารงตําแหน่งครบวาระ
และเป็ นการพ้นจากตําแหน่งในวาระแรก 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 และเป็ นการพ้น
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 (ฉบับ ที่ 3)
พ.ศ. 2555 ข้อ 68 คณะกรรมการดําเนิ นการ ให้สหกรณ์ มีคณะกรรมการดําเนิ นการ ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการหนึ่ งคน และกรรมการดําเนินการอีกสิ บสี่ คน ซึ่ งที่ประชุ มใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกแต่ละหน่วยงาน
โดยให้ปฏิบตั ิเป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2555
ให้ก รรมการดํา เนิ นการเลื อกตั้ง ในระหว่า งกันเองขึ้ นดํา รงตํา แหน่ ง รองประธาน
กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรื อเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็ นกรรมการ มีวาระการ
ดํารงตําแหน่ง 2 ปี ดํารงตําแหน่งได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครเลือกตั้งและ
การสรรหาเป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
3. ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะ
ได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการดําเนินการ 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 ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
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ข้อ 6 วิธีการสรรหาให้กระทําโดยการลงคะแนนโดยตรงและลับ”
4. สหกรณ์ฯ ได้ประกาศรับสมัครผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการดําเนินการจํานวน
8 คน โดยกํา หนดให้มีก ารรับ สมัครผูส้ มัค รรับ เลื อกตั้ง ระหว่า งวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2559 เพื่อให้สมาชิ ก
ลงคะแนนเลือกตั้งโดยวิธีลบั ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 (เลือกตั้งล่วงหน้า) ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง
เวลา 12.00 น. และในวันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2559 (เลือกตั้งทัว่ ไป) ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.
ปรากฏว่ามีผสู้ มัครทั้งสิ้ น จํานวน 18 คน ดังนี้
เขตสรรหาที่ 1 หน่ วยสมาชิ กที่ 2 ประกอบด้วย ข้าราชการครู หรื อบุคลากรทางการศึกษาสังกัดมัธยม
และบํานาญมัธยม อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอพระประแดง อําเภอพระสมุทรเจดีย ์ และข้าราชการหรื อ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ลงคะแนนสรรหากรรมการ ไม่ เกิน
จํานวน 1 คน)
ผูส้ มัคร
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่ง
หมายเลข
1
ว่าที่ ร.ท. ขจรศักดิ์ เจริ ญฤทธิ์ วฒั นา ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนหาดอมราอัษรลักษณ์วทิ ยา
2
นายสถิต สวนพรหม
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ
เขตสรรหาที่ 1 หน่ วยสมาชิ กที่ 3 ประกอบด้วย สมาชิ กที่เป็ นครู หรื อบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงาน
การศึกษาเอกชน หรื อผูท้ ี่ เคยเป็ นครู และลาออก หรื อเกษียณอายุการทํางานจากโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงาน
การศึก ษาเอกชน อํา เภอเมื องสมุ ทรปราการ อํา เภอพระประแดง อํา เภอพระสมุ ทรเจดี ย ์ (ลงคะแนนสรรหา
กรรมการ ไม่ เกินจํานวน 1 คน)
ผูส้ มัคร
หมายเหตุ
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่ง
หมายเลข
1
นายธีระ แทนศิริ
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนศิริวทิ ยา
2
นางสาวอริ ยะพัฒน์ รัตนคีรีวงษ์ ผูอ้ าํ นวนการโรงเรี ยนอนุบาลเลิศอริ ยะพัฒน์ ขาดคุณสมบัติตาม
ระเบียบฯ สรรหา
กรรมการ พ.ศ.2555
ข้อ 9(5)
3
นางสมัย แจ่มน้อย
ครู ประจําชั้นโรงเรี ยนศรี วทิ ยาปากนํ้า
เขตสรรหาที่ 1 หน่ วยสมาชิกที่ 4 ประกอบด้วย ข้าราชการครู หรื อบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ นและบํานาญองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอพระประแดง อําเภอ
พระสมุทรเจดีย ์ (ลงคะแนนสรรหากรรมการ ไม่ เกินจํานวน 1 คน)
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ผูส้ มัคร
หมายเลข
1
2
3

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

ตําแหน่ง
ข้าราชการบํานาญ เทศบาลนครสมุทรปราการ
รองผูอ้ าํ นวยการ รักษการผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
เทศบาล 3 (คลองตาเค็ด)
ครู วทิ ยฐานะ ชํานษยการ โรงเรี ยนเทศบาลป้ อมแผลง
ไฟฟ้ า

เขตสรรหาที่ 1 หน่ วยสมาชิ กที่ 5 ประกอบด้วย ข้าราชการครู หรื อบุ คลากรทางการศึกษาสังกัดอาชี วะและ
บํา นาญอาชี วะ ข้า ราชการและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสั ง กัดศู นย์ก ารศึ ก ษานอกโรงเรี ย นและบํา นาญศู น ย์
การศึ ก ษานอกโรงเรี ย น ข้า ราชการและบุ ค ลากรสั ง กัด วัฒ นธรรมจัง หวัด และบํา นาญวัฒ นธรรมจัง หวัด
ข้าราชการและบุคลากรสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลาการทาง
การศึกษา และบํานาญสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอพระประแดง อําเภอพระสมุทรเจดีย ์ และสมาชิ กอื่นๆ ที่สังกัด ทั้ง 3 อําเภอนี้
และเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ฯ (ลงคะแนนสรรหากรรมการ ไม่ เกินจํานวน 1 คน)
ผูส้ มัคร
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่ง
หมายเลข
1
นายสุ ชาติ ใจสถาน
ครู ชาํ นาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
2
นายประโมทย์ เกตุบุญเลี้ยง
ครู วิทยาลัยเทคยิคสมุทรปราการ
เขตสรรหาที่ 2 หน่ วยสมาชิ กที่ 1 ประกอบด้วย ข้าราชการครู หรื อบุคลากรทางการศึกษาสังกัดประถมศึกษา
อําเภอบางพลี ประถมอําเภอบางบ่อ ประถมอําเภอบางเสาธง บํา นาญประถมทั้ง 3 อํา เภอ แฃะช้า ราชการหรื อ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 (ลงคะแนนสรรหา
กรรมการ ไม่ เกินจํานวน 3 คน)
ผูส้ มัคร
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่ง
หมายเลข
1
นายสุ เทพ พูลบัณฑิตย์
ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
2
นายประยูร สุ ขยืน
ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
3
นายพรเทพ คุรุเมธากร
ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
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ผูส้ มัคร
หมายเลข
4

นายไพฑูรย์ คงเทียน

5
6

นายชุมพร รังรงทอง
นายบุญเลิศ กลํ่าเหว่า

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง
ผูอ้ าํ นวยการ โรงเรี ยนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี
สปช.)
ผูอ้ าํ นวยการ โรงเรี ยนเตรี ยมปริ ญญานุสรณ์
ผูอ้ าํ นวยการ โรงเรี ยนวัดบางโฉลงนอก

เขตสรรหาที่ 2 หน่ วยสมาชิ กที่ 2 ประกอบด้วย ข้าราชการครู หรื อบุค ลากรทางการศึ กษาสังกัดมัธยมและ
บํานาญมัธยม อําเภอบางพลี ประถมอําเภอบางบ่อ ประถมอําเภอบางเสาธง (ลงคะแนนสรรหากรรมการไม่ เกิน
จํานวน 1 คน)
ผูส้ มัคร
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่ง
หมายเลข
1
นายสมเจต พูลมา
ผูอ้ าํ นวยการ โรงเรี ยนบางพลีราษฎร์บาํ รุ ง
2
นายเกียรติชยั เดชวรรณ์
ครู ชาํ นาญการพิเศษ โรงเรี ยนบดินเดชา
(สิ งห์ สิ งหเสนี) สมุทรปราการ
5. สหกรณ์ฯ ได้ดาํ เนิ นการเลือกตั้งกรรมการดําเนิ นการแทนตําแหน่งที่วา่ ง จํานวน 7 คนเมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม 2558 ซึ่ งปรากฏผลการเลือกตั้งตามประกาศสหกรณ์ฯ เรื่ องผลการสรรหากรรมการสหกรณ์
ประจําปี 2559 (รายละเอียดเอกสารประกอบ)
ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่ จะได้รับการ
เลือกตั้งเป็ นกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2555
“ข้อ 25 ให้ประธานกรรมการในที่ประชุมใหญ่ เสนอชื่อผูท้ ี่ได้รับการสรรหาจากเขตสรรหา
เพื่อให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็ นกรรมการดําเนินการ ในการดําเนินการตามระเบียบนี้ หากมีปัญหา
เกิดขึ้น ให้อยูใ่ นการวินิจฉัยของคณะกรรมการดําเนินการ”
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

เห็นชอบเลือกตั้งผูท้ ี่ได้รับการสรรหาจากเขตสรรหา
จํานวน 8 คน เป็ นกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ
แทนตําแหน่งที่วา่ งในวาระปี 2560 - 2561
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ระเบียบวาระที่ 13

เรื่องแนะนําคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ฯ ชุ ดที่ 56/2560
แนะนําคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ จํานวน 15 คน เพื่อให้ที่ประชุมนําเสนอ
ชื่อเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ดังนี้

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ – สกุล

ตําแหน่ง

นายณรงค์ ธีระกุล

ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1
นายธีรพล โพธิ์ เมือง
ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวชูศรี สัตยานนท์
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนสันต์เสริ มวิทย์
นายเสกสัณห์ กิจวรรณ
ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
นายวรพจน์ สิ งหราช
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดคลองสวน
นายอนันต์ ปานทองคํา
ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1
นายจรู ญโรจน์ โสไกร
ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1
ว่าที่ ร.ท.ขจรศักดิ์ เจริ ญฤทธิ์ วฒั นา ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนหาดอมราลักษรลักษณ์วทิ ยา
นายสุ เทพ พูลบัณฑิตย์
ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2
นายประยูร สุ ขยืน
ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2
นายพรเทพ คุรุเมธากร
ข้าราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2
นายสมเจต พูลมา
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบางพลีราษฎร์บาํ รุ ง
ดร.ธีระ แทนศิริ
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนศิริวทิ ยา
ดร.สุ ชาติ ใจสถาน
ครู ชาํ นาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นางชูศรี พุทธเจริ ญ
ข้าราชการบํานาญ เทศบาลนครสมุทรปราการ

หมายเหตุ

ลําดับที่ 1 – 7 เป็ นกรรมการต่อเนื่องจากชุดที่ 55/2559
ลําดับที่ 8- 15 เป็ นบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้ง เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2559 (เลือกตั้ง
ล่วงหน้า) และวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 (เลือกตั้งทัว่ ไป)
มติทปี่ ระชุ ม

เห็นชอบเลือกตั้งเป็ นคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 56/2560
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เรื่องการเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ชุ ดที่ 56/2560

สําหรับการเลื อกตั้งตําแหน่ งประธานกรรมการ ให้สมาชิ กเสนอชื่ อผูท้ ี่สมควรดํารง
ตําแหน่งต่อที่ประชุมใหญ่ และให้สมาชิกลงมติเลือกโดยวิธียกมือหรื อวิธีลบั
1) ตําแหน่ งประธานกรรมการ เลื อกตั้งแทนตําแหน่ งที่ว่าง เนื่ องจากหมดวาระการ
ดํารงตําแหน่ง
ประธาน
ทุก ปี ที่ ผ่า นมานั้นเมื่อได้กรรมการทั้ง 15 ท่า นแล้ว จะต้องมี การเสนอชื่ อกรรมการ
1 ท่าน ขึ้นเป็ นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด สื บต่อไป แต่ได้มีเสนอแนะจากทาง
สหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการ ขอเรี ยนเชิญท่านเพี้ยน เกตุศรี
นายเพีย้ น เกตุศรี
เมื่อปี ที่แล้วนั้น ได้เลือกประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด สหกรณ์ ได้เลื อกตั้งใหม่ ในข้อบังคับข้อ 70 กล่าวไว้ว่าตําแหน่ งประธาน
กรรมการ ให้ดาํ รงตําแหน่งวาระละ 2 ปี เพราะฉะนั้นตําแหน่งประธานนั้น เมื่อปี ที่แล้วนับเป็ นวาระที่ 1 ปี นี้ จะ
เป็ นวาระที่ 2 ซึ่งจะไม่มีการเลือก ตามข้อบังคับจะไม่มีการเลือกตั้ง แต่ถา้ เลือกตั้งในส่ วนของรองประธาน คนที่
1 ,2 หรื อ 3 นั้น เป็ นการเลือกตั้งท่านจะเลื อกใครก็ได้แล้วแต่ในที่ประชุ มคณะกรรมการ และบอกกล่าวให้
สมาชิกได้รับทราบ เพราะทุกสหกรณ์ปฏิบตั ิตามข้อบังคับทั้งหมด
ประธาน
ขอขอบคุณท่านเพี้ยน เกตุศรี แสดงว่าสิ่ งที่สหกรณ์ปฏิบตั ิกนั มาหลายปี แล้วนั้น ยังไม่
ถูกต้อง ซึ่งขณะนี้ได้ท่านเพี้ยน เกตุศรี มาให้ความรู้ ท่านเป็ นฝ่ ายกฎหมายของสหกรณ์จงั หวัดด้วย จึงขอน้อมรับ
ข้อเสนอแนะของท่านและจะได้ปรับปรุ งใช้เป็ นปี แรก ว่าต่อไปนี้ ประธานกรรมการเมื่อเลือกตั้งแล้วจากในที่
ประชุมแล้ว ให้อยู่ในวาระคราวละ 2 ปี ไม่ตอ้ งเสนอชื่อเลือกประธานใหม่ทุกปี อย่างที่ผ่านมา ที่ประชุ มอนุมตั ิ
หรื อไม่
มติทปี่ ระชุ ม

อนุมตั ิตามคําแนะนําที่สหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการนําเสนอ
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ข้ อเสนอแนะของผู้ตรวจการสหกรณ์

นายเพีย้ น เกตุศรี สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
เรี ยนท่ า นประธานกรรมการสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู ส มุ ท รปราการ จํา กัด ท่ า น
คณะกรรมการ ท่านผูต้ รวจสอบกิจการ ท่านที่ปรึ กษา และสมาชิกทุกท่าน วันนี้ผมตั้งใจมาร่ วมประชุมใหญ่
กับสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งมีขอ้ สังเกตในการดําเนินงานของสหกรณ์ฯ ดังนี้
1. ในส่ ว นของสํ า นัก งานสหกรณ์ จ ัง หวัด สมุ ท รปราการ นั้ น จะมี ใ นส่ ว นของ
ผูต้ รวจการสหกรณ์ ซึ่ งตัวผมเองได้เข้าตรวจสอบ ทั้งประธาน ผูจ้ ดั การ และเจ้าหน้าที่ คอยอํานวยความสะดวก
มาด้วยดี เพราะในกฎหมายได้ระบุในมาตรา 129-133 อํานาจของผูต้ รวจการสหกรณ์ ถ้าสหกรณ์ไม่อาํ นวยความ
สะดวก หรื อไม่จดั หาเอกสารที่จะต้องใช้ในการตรวจ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
2. เรื่ องผูต้ รวจสอบกิจการ ซึ่ งในวันนี้ไม่มีการเลือกตั้ง ผูต้ รวจสอบกิจการ เป็ นระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559 ใหม่ล่าสุ ด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่
13 ธันวาคม 2559 ทุกสหกรณ์จะต้องถือใช้ให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกันหมด บังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 14 ธันวาคม
2559 สหกรณ์ใดที่เลือกตั้งไปแล้วนั้นไม่เป็ นไร แต่ถา้ เลือกตั้งหลังจากวันที่ 14 ธันวาคม 2559 จะมีผลกระทบ
แน่นอน ในเรื่ องของคุณสมบัติของผูต้ รวจสอบกิจการ ดังนี้
(1) เป็ นสมาชิ ก ของสหกรณ์ หรื อ บุ ค คลภายนอก หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ
เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ หากเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ตอ้ งไม่ผิดนัดชําระหนี้ใน 1 ปี บัญชีที่ผา่ นมา
(2) ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชี หรื อผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี หรื อบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิ ติ
บุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์
(3) ไม่เป็ นกรรมการของสหกรณ์
(4) ไม่เป็ นผูจ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรื อสหกรณ์อื่น
(5) พ้นจากตําแหน่งคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2
ปี ทางบัญชีสหกรณ์
(6) ต้องผ่านการอบรมผูต้ รวจสอบกิ จการขั้นพื้นฐาน จากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ หรื อหน่วยงานที่รับรองหลักสู ตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เท่านั้น
ประธาน
ขอบคุ ณท่า นเพี้ย น เกตุ ศรี ที่ ได้ใ ห้ขอ้ มูลที่เกี่ ยวข้องกับผูต้ รวจสอบกิ จการ ซึ่ งเป็ น
ระเบียบว่าด้วยผูต้ รวจสอบกิจการใหม่ซ่ ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 แต่เป็ นที่โชค
ดีเพราะว่าผูต้ รวสอบกิจการสหกรณ์ฯ ผ่านการอบรมเรี ยบร้อยแล้ว มีคุณสมบัติครบถ้วน
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เรื่องอืน่ ๆ

ผู้จัดการ
เอกสารที่ ป รากฎอยู่ใ นหน้า 203 เรื่ อ งรายชื่ อสวัส ดิ ก ารเกษี ย ณอายุ เนื่ อ งจากทาง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วมีรายชื่ อสมาชิ กซํ้ากันแต่จาํ นวนทุนถูกต้อง ข้อมูลในส่ วนนี้ ฝ่ายจัดการจะขอแก้ไขและ
นําขึ้นเว็บไซต์ให้อีกครั้งจํานวน 291 ทุน
ประธาน
ออนไลน์

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

ผู้จัดการ
เนื่องจากสหกรณ์ฯ มีการปรับปรุ งเทคโนโลยีในส่ วนของระบบโปรแกรมงานสหกรณ์
ตอนนี้ มีการเปิ ดให้ใช้งานระบบสมาชิ กออนไลน์แล้ว สมาชิ กสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์ บนเว็บไซด์ของสหกรณ์ฯ เป็ นเรื่ องที่สหกรณ์ฯ กําลังปรับปรุ งพัฒนาอยู่ ในเบื้องต้นจะใช้ได้ในส่ วนที่
สมาชิกจะดูขอ้ มูลสมาชิก เงินปั นผลเฉลี่ยคืนของปี นี้ที่สหกรณ์ฯ จ่ายให้สมาชิก มีรายการหักเงินต่างๆ จะมีอยูใ่ น
ระบบสมาชิ กออนไลน์ ซึ่ งวิธีการเข้าใช้งาน ในหน้าแรกนั้นจะให้กรอกรหัสสมาชิ ก 6 หลัก ปกติแล้วสหกรณ์ ฯ
จะมีเลขสมาชิก 5 หลัก ให้เติมเลข 0 หน้าเลขสมาชิก 1 หลัก รหัสผ่านครั้งแรกจะใส่ เลขบัตรประจําตัวประชาชน
13 หลัก เมื่อเข้าสู่ ระบบแล้ว ระบบจะให้ท่านสมาชิ กเปลี่ยนรหัสผ่านซึ่ งจะเป็ นรหัสของท่านเอง เมื่อเข้าสู่ ระบบ
โดยเลขสมาชิ กและรหัสผ่านของสมาชิ กแล้ว จะเข้าสู่ หน้าข้อมูลของสมาชิ ก ซึ่ งจะมี รายละเอียดของสมาชิ ก
ต่างๆ มีท้ งั ยอดเรี ยกเก็บในแต่ละเดือน ข้อมูลในระบบสมาชิ กออนไลน์อาจจะยังไม่ 100 % เพราะกําลังปรับปรุ ง
อยู่ ซึ่ งจะสามารถใช้ได้ในบางส่ วน จะมีขอ้ มูลเงินฝาก ข้อมูลทุนเรื อนหุ น้ ข้อมูลการกูเ้ งิน การคํ้าประกัน
ประธาน
ท่านสมาชิกได้รับข่าวใหม่ ซึ่ งรายละเอียดนั้นถ้าท่านสมาชิ กยังไม่เข้าใจ สหกรณ์ฯ จะ
ลงในสารสัมพันธ์อีกครั้ง
นายวีรศักดิ์ ปานม่ วง เลขทะเบียนสมาชิ ก 4605
ขอเรี ยนท่า นประธานและคณะกรรมการทุ กท่ าน จากการฟั งรายงานตั้ง แต่ ช่วงเช้า
สมาชิกทุกท่านภูมิใจในประธานกรรมการ และคณะกรรมการทุกท่าน
1. คณะกรรมการดําเนิ นการได้ให้สัญญาว่าจะให้เงินของขวัญปี ใหม่เป็ น 1,000 บาท
และคณะกรรมการได้ดาํ เนินตามคําเรี ยกร้องได้สาํ เร็ จ
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 ป็ นค่ า
ของขวัญปี ใหม่กบั ทุกคน 300-500 บาท
3. เรื่ องวงเงิ นการกูฉ้ ุ กเฉิ นที่เพิ่มขึ้นนั้นเห็ นด้วยอย่างยิ่ง แต่อย่าลดงวดการผ่อนชําระ
หนี้ ถ้าผ่อนผันได้ก็ผอ่ นผัน ท่านประธานและคณะกรรมการทุกท่าน ล้วนอยู่ใต้เบื้องยุคลบาททํางานด้วยความ
โปร่ งใส่ และธรรมาภิบาล ถึงได้มีกาํ ไรถึง 200 ล้านบาทเศษ
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4. ต้องการให้เพิ่มวงเงินการกูฉ้ ุ กเฉิ น จาก 150,000 บาท เป็ น 200,000 บาท
ประธาน

ขอชี้แจงเป็ นรายข้อนะครับ
1. เรื่ องของเบี้ยประชุ มที่อยากจะให้มีน้ นั เมื่อก่อนนั้นเป็ นค่าเบี้ยประชุ มแต่สหกรณ์ ฯ
ยกเลิ ก เปลี่ ยนเป็ นค่าของขวัญปี ใหม่ และสาเหตุ ที่เปลี่ ยนนั้นเนื่ องจากว่าเบี้ ยประชุ มนั้นสมาชิ กที่ มาประชุ ม
เท่านั้นถึงจะได้ สมาชิ ก 6,000 คน ที่อยูท่ ี่บา้ นไม่มาประชุ มไม่ได้ และมีขอ้ เท็จจริ งว่าเมื่อสมาชิ กมาประชุ มและ
เจ้าหน้าที่นงั่ ประจําจุดจ่ายเงิ นปรากฎว่าในแต่ละส่ วนที่เบิกเงิ นมาแล้วนั้นสมาชิ กมาลงชื่ อครบหรื อไม่ เมื่อไม่
ครบเงินหายไปไหนใครรับผิดชอบ และใครเซ็นชื่ อแทน ปั ญหาต่างๆ มีมากมาย จึงได้ยกเลิกค่าเบี้ยประชุ ม และ
เปลี่ยนเป็ นค่าของขวัญปี ใหม่ ซึ่ งจะต้องดูวา่ ถ้าสหกรณ์ฯ มีผลกําไรที่เพิ่มมากขึ้นอาจจะปรับให้เพิ่มก็เป็ นได้
2. เรื่ องเงิ นกู้ฉุ กเฉิ นนั้นที่ จะให้เพิ่มวงเงิ น ถ้าสหกรณ์ ฯ เพิ่มวงเงิ นกู้แต่สมาชิ กไม่ มี
กํา ลัง ส่ ง จะทํา ให้ส หกรณ์ ฯ เกิ ด หนี้ สู ญ ซึ่ 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
ถ้าลด 75 สตางค์ กําไรจะหายไป 30,000,000.- บาท และปั นผล เฉลี่ยคืนจะลดลงมากกว่านี้ ดอกเบี้ยเงินฝากและ
ดอกเบี้ยเงินกูไ้ ม่ใกล้เคียงกัน ถ้าสมาชิกกูเ้ งินไปหมด จะหาเงินส่ วนไหนมาให้สมาชิกกูไ้ ด้อีก
นายเพีย้ น เกตุศรี
การกูเ้ งินฉุ กเฉิ นเป็ นการกูเ้ งิ นระยะสั้นให้ผอ่ นชําระที่ 12 งวด แต่สหกรณ์ ออมทรัพย์
ครู สมุทรปราการ จํากัด ยืดหยุ่นให้กบั สมาชิ ก ผ่อนชําระได้ที่ 24 งวด แล้วไม่ควรที่จะปล่ อยวงเงิ นกู้ที่สูง ซึ่ ง
เป็ นไปตามระเบียบของนายทะเบียน ถ้าหากไม่ทาํ ตามก็จะมีความผิด และทําให้เกิดหนี้ สูญที่เพิ่มมากขึ้น และ
เงินกูส้ ามัญ ถ้าวงเงินกูเ้ หลือตํ่ากว่า 40 % จะไม่สามารถกูไ้ ด้

ประธาน
ขอขอบคุ ณท่านเพี้ยน เกตุ ศรี ที่ เข้าร่ วมประชุ มใหญ่สามัญในวันนี้ และได้ช้ ี แจงให้
ข้อเท็จจริ งในเรื่ องข้อกฎหมายต่างๆ ที่นายทะเบียนได้กาํ กับดูแลสหกรณ์ อยู่ และวงเงิ นเหลื อตํ่ากว่า 40% ไม่
สามารถกูไ้ ด้ ซึ่ งสหกรณ์บางจังหวัดนั้นปล่อยเงินกูฉ้ ุ กเฉิ นถึง 400,000 บาท ผ่อนชําระหนี้ 100 งวด
ในนามของคณะกรรมการดําเนิ นงานชุ ดที่ 55 ขอขอบคุ ณท่านสมาชิ กทุ กท่านที่ ให้
ความไว้วางใจให้เป็ นประธานคณะกรรมการ และเป็ นประธานร่ วมกับคณะกรรมการชุดที่ 56 ในชุ ดใหม่ ถ้าท่าน
มี ข ้อ สงสั ย ท่ า นสมาชิ ก สามารถเข้า มาสอบถามผมได้ที่ ส หกรณ์ ฯ เพราะผมจะนั่ง อยู่ที่ ส หกรณ์ ฯ 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. ให้รางวัลสมาชิกผูอ้ าวุโส
25 ท่าน
เลขทะเบียน 825 ถึงเลขทะเบียน 1150

เลิกประชุ มเวลา 13.00 น.
(ลงชื่อ)

ณรงค์ ธีระกุล
(นายณรงค์ ธี ระกุล)
ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม

(ลงชื่อ) นายวรพจน์ สิ งหราช ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายวรพจน์ สิ งหราช)
กรรมการเลขานุการ

นายพงศ์นรา พูนวัฒนะพิสุทธิ์ ผูบ้ นั ทึกการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว

1. .................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
5. ..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

มติที่ประชุม

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 8
เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจาย
ประจ�าปี 2561
เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงาน /โครงการ และงบประมาณรายจาย ประจําป 2561
ขอบังคับสหกรณ พ.ศ.2553
ขอ 75 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนิ นการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจ
หนาที่ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
กับทั้งในทางอันจะทําใหเกิดความจําเริญแกสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหที่ประชุมใหญอนุมัติ
ขอ 67 อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
ทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ
ขอเสนอการจัดทําโครงการ ประจําป 2561
คณะกรรมการฝายสวัสดิการและสารสนเทศ
ชื่อโครงการ
1. สหกรณใสใจ
สมาชิกใหม

วัตถุประสงค

วิธีดําเนินการ /เปาหมาย

• สมาชิกใหม ไดรับความรู ความ • จัดประชุมสัมมนาสมาชิกใหม จํานวน
เขาใจเกี่ยวกับสหกรณ
300 คน
• สมาชิกใหมพึงพอใจในการ
ใหบริการ และเชื่อมั่นสหกรณ

ระยะเวลา
มี.ค.61 – พ.ค.61

งบประมาณ
600,000 บาท
งบประมาณ
ขอ 5.5 4)

2. ประชาสัมพันธ
กาวไกล

• สมาชิกไดรับทราบขาวสารจาก
สหกรณเปนประจํา
• ไดรับทราบขอมูลคาหุน การ
หักเงินตางๆ ผาน sms
• สมาชิกพึงพอใจในการไดรับ
ขอมูลขาวสารจากสหกรณ

• จัดทําสารสัมพันธ จํานวน 12 ฉบับ
• ประชาสัมพันธผานสังคมเครือขาย
(Social Network) ทาง Website ,
Facebook, Line
• จัดสง SMS ขอมูลสงตรงถึงสมาชิก

ธ.ค.60 – พ.ย.61

500,000 บาท
งบประมาณ
ขอ 5.12

3. กอนเกษียณ
เปยมสุข

• สมาชิกกอนเกษียณอายุทุกคน
ไดรับความรูในเรื่องสุขภาพ
และการวางแผนการใชจายเงิน
• สมาชิกกอนเกษียณอายุ พึง
พอใจในการใหบริการ และ
เชื่อมั่นสหกรณ

• จัดประชุมสัมมนาสมาชิก กอน
เกษียณ จํานวน 250 คน

ธ.ค.60 – พ.ย.61

750,000 บาท
งบประมาณ
ขอ 5.5 3)

• จัดฝกอบรมวิชาชีพ จํานวน 100 คน

ก.ค.61 – ก.ย.61

150,000 บาท
งบประมาณ
ขอ 5.5 4)

4. อาชีพเสริมเพิ่ม • ใหความรูและทักษะดาน
รายไดแกสมาชิก
วิชาชีพแกสมาชิก
• สรางโอกาสใหสมาชิกมี
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ
เสริมเพิ่มรายไดแกตนเอง
• สรางความเขมแข็งดาน
เศรษฐกิจใหสมาชิก
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ชื่อโครงการ
5. สัญจรสมาชิก
สหกรณ

วัตถุประสงค

วิธีดําเนินการ /เปาหมาย

• สมาชิกไดมีโอกาสรวมสัมมนา
ทัศนศึกษา กับสหกรณ
• ไดรับความรูทางวิชาการจาก
สหกรณ

• จัดสัมมนาสมาชิก จํานวน 10% จาก
สมาชิกทั้งหมด
• แบงโควตาออกตามหนวยงาน และ
กลุมขาราชการบํานาญ

ระยะเวลา
ก.ย.61 – ต.ค.61

งบประมาณ
3,000,000 บาท
งบประมาณ
ขอ 5.5 2)

คณะกรรมการฝายการเงินและสินเชื่อ
ชื่อโครงการ
1. ควบคุมและ
กระจายความ
เสี่ยงขององคกร

วัตถุประสงค

วิธีดําเนินการ /เปาหมาย

ระยะเวลา
ธ.ค.60 – พ.ย.61

งบประมาณ
20,000 บาท
งบประมาณ
ขอ 5.19 ถัวจาย

2. แกไขปญหา
ธ.ค.60 – พ.ย.61
• การรวมหนี้สินใหอยูที่เดียว
• สรางเครื่องมือบังคับใหครู
หนี้สินของสมาชิก
และหาเงินทุนใหยืมในอัตรา
จัดทําแผนการเงินและงบ
ดอกเบี้ยต่ํา
การเงินของตนเอง
• หยุดพักชําระหนี้เงินตน
• สรางระบบพี่เลี้ยงโดยการ
เชนเดียวกับสถาบันการเงินอื่น
ปรับเปลี่ยนบทบาทของ
• ตั้งคณะทํางานเพื่อแกไขปญหา เจาหนาที่ในหนวยงาน
การเงินและสถาบันการเงินที่
หนี้สินอยางโปรงใส
ทําหนาที่ใหสินเชื่อครู
• สงเสริมการเพิ่มรายไดครู
3. สงเสริมการ
• เพื่อใหสมาชิกมีการออมอยาง • มีสมาชิกออมตอเนื่อง คิดเปน ม.ค.61 – ต.ค.61
ออมจากสมาชิก
ตอเนื่อง
รอยละ 65 ของการออม
• เพื่อใหสมาชิกมีนสิ ัยรักการ
• รวบรวมขอมูลจํานวนผูออม
ออมอยางสม่ําเสมอ
เพื่อประเมินผล และทําการ
ประชาสัมพันธ

30,000 บาท
งบประมาณ
ขอ 5.19 ถัวจาย

• จัดใหมีระบบบริหารที่ดีเปนไป • ประเมินโอกาสและ
อยางมีระบบ และมีหลัก
ผลกระทบของเหตุการณที่
องคประกอบของการบริหาร
อาจเกิดขึ้นตอวัตถุประสงค
ความเสี่ยงที่ดีและครบถวน
ขณะที่เกิดเหตุการณใด
• จัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยง เหตุการณหนึ่ง
แบบบูรณาการทั่วทั้งองคกร
อยางมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานและบริหารความ
เสี่ยงตามหลักเกณฑการ
ประเมินผล
• บรรลุการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธิ์ ซึ่งมีความสอดคลอง
กับวิสัยทัศนและภารกิจของ
องคกร
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ชื่อโครงการ
4. สงเสริมการ
ออมจาก
สหกรณอื่น

5. ชวนนองออม
ทรัพย

วัตถุประสงค
วิธีดําเนินการ /เปาหมาย
ระยะเวลา
ธ.ค. 60 – พ.ย. 61
• เพื่อใหสหกรณอื่นๆ ไดฝากเงิน • เปาหมายใหมีเงินฝากจาก
กับสหกรณ
สหกรณอื่น 800 ลานบาท
โดยรับฝากในอัตราดอกเบี้ย
• ลดการกูเงินจากสถาบัน
ไมเกิน 3.85%
การเงินอื่นใหนอยลง
• ติดตามสภาวะอัตราดอกเบี้ย
• ลดภาระดอกเบี้ยจาย
ตลาด เพื่อปรับกลยุทธ และ
ดอกเบี้ยเงินฝากระหวาง
สหกรณ
ธ.ค. 60 – พ.ย. 61
• สงเสริมการออมจากโรงเรียน • จํานวนสถานศึกษาจาก
และนักเรียน
หนวยงานของสมาชิกสหกรณ
ที่เขารวมโครงการโดยสมัคร
• โรงเรียนและนักเรียนไดเรียนรู
ใจ จํานวน 30 โรงเรียน
หลักการสหกรณ ฝก
ปฏิบัติการออมทรัพย สามารถ • ทํา MOU รวมกันระหวาง
นําไปบูรณาการใน
สหกรณและโรงเรียน
ชีวิตประจําวัน
• สงเสริมการดําเนินงาน
กิจกรรมสหกรณนกั เรียนให
ครบวงจร

งบประมาณ
20,000 บาท
งบประมาณ
ขอ 5.19 ถัวจาย

50,000 บาท
งบประมาณ
ขอ 5.19 ถัวจาย

คณะกรรมการฝายวิชาการและระเบียบ
ชื่อโครงการ
1. ระดมสมาชิก
ใหม

2. สาธารณ
ประโยชนเพื่อ
สังคม

วัตถุประสงค
วิธีดําเนินการ /เปาหมาย
ระยะเวลา
• ระดมใหมีสมาชิกเพิ่มขึ้น
• ประชาสัมพันธใหสมาชิกเห็น ธ.ค.60 – ต.ค.61
ความสําคัญและประโยชน
• สรางความมั่นคงใหแกสหกรณ
ของการเปนสมาชิกสหกรณ
• สํารวจความพึงพอใจของสมาชิก
• เปาหมายมีสมาชิกสามัญ
เพิ่มขึ้นรอยละ 5 และมี
สมาชิกสมทบเพิ่มขึ้นรอยละ 3
ธ.ค. 60 – พ.ย. 61
• ชวยเหลือและบรรเทาความ
• บุคคลและหนวยงานทาง
เดือดรอนของบุคคล ชุมชน
สังคมไดรับการดูแลชวยเหลือ
และหนวยงานทางสังคม
และสนันสนุนมีคุณภาพชีวิต
คุณภาพการศึกษา คุณภาพ
• สนับสนุนสงเสริมกิจกรรมที่
ทางสังคม และคุณภาพดาน
เปนประโยชนของสวนรวม
สิ่งแวดลอมดีขึ้น
• สนับสนุนสงเสริมสมาชิกใน
ดานการศึกษา การฝกอบรม • บุคคลและสมาชิกไดรับการ
ดูแลชวยเหลือและสนันสนุน
จํานวน 300 คน
• ชุมชนและหนวยงานไดรับ
การดูแลชวยเหลือ จํานวน
20 หนวยงาน

รายงานกิจการประจ�าปี 2560

งบประมาณ
50,000 บาท
งบประมาณ
ขอ 5.12 ถัวจาย

600,000 บาท
ทุนสาธารณประโยชน
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ชื่อโครงการ
3. สหกรณสีขาว
ดวยหลักธรรมา
ภิบาล

วัตถุประสงค

วิธีดําเนินการ /เปาหมาย

• คณะกรรมการและเจาหนาที่ • คณะกรรมการและเจาหนาที่
สามารถปฏิบัติตนและ
ของสหกรณ เขารับการอบรม
ปฏิบัติงานตามหลักสหกรณ
เรื่องสหกรณสีขาวดวยหลัก
สีขาวดวยธรรมาภิบาลไดอยาง
ธรรมาภิบาล
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา
ธ.ค. 60 – ต.ค. 61

งบประมาณ
200,000 บาท
งบประมาณ
ขอ 5.5 1)

คณะกรรมการฝายบริหารทั่วไป
ชื่อโครงการ
1. ซอมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ

วัตถุประสงค
วิธีดําเนินการ /เปาหมาย
• เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน • สํารวจครุภัณฑที่มีอยู
ของเจาหนาที่
• หากชํารุด จัดใหมีการ
ซอมแซมใหกลับมาใชงานได
• เพื่อปรับปรุงใหทันสมัย
ปกติ หรืออาจจัดหาครุภัณฑ
• ลดงบประมาณ และคาใชจาย
ที่ทันสมัยไวใชงาน
ในการจัดซื้อครุภัณฑ
• เพื่อใหบริการแกสมาชิกที่
รวดเร็ว

ระยะเวลา
ธ.ค.60 – มี.ค.61

งบประมาณ
500,000 บาท
งบประมาณ
ขอ 6.1

2. พัฒนาอาคาร
สถานที่

• ใหอาคารสํานักงานสหกรณ
และศูนยบริการ มีสภาพใช
งานไดดี มีความคงทน และ
สงางาม
• เพือปองกันทรัพยสินของ
สหกรณ ใหมีความปลอดภัย

• ซอมแซมรอยรั่วภายใน
อาคารเพื่อใหกันน้ําฝนไหล
เขาภายในอาคาร
• ซอมแซมฝาเพดานชั้น 4 ให
อยูในสภาพเรียบรอย
• ทาสีอาคารใหมทั้งหลัง และ
ทาสีภายในบางจุด
• ติดตั้งประตูมวนอาคาร
สํานักงานศูนยบริการ

ก.พ. 61 – พ.ย. 61

3,000,000 บาท
งบประมาณ
ขอ 6.2

• สงบุคลากรเขารวมศึกษาดู
งานทั้งภายในและภายนอก
• แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
• บุคลกรของสหกรณเขารวม
โครงการ 100%

ม.ค.60 – ก.ย.61

200,000 บาท
งบประมาณ
ขอ 5.5 8)

• อาคารสถานที่ไดรับการซอม
แซมใหกลับมามีประสิทธิ์
เหมือนเดิม
• ปองกันผูบุกรุกเขามาภายใน
อาคาร
3. ศึกษาดูงาน

• เพื่อศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการ และรูปแบบการ
จัดการความรู เพื่อนํามาปรับ
ใชในการทํางานของสหกรณ
• ไดเห็นระบบการจัดการของ
หนวยงานตางๆ
• ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
การจัดการ
• เกิดเครือขายความรวมมือใน
การจัดการ

รายงานกิจการประจ�าปี 2560

111
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค
4. เสริมสรางขวัญ • สรางขวัญและกําลังใจแก
และกําลังใจใน
บุคลากร
การปฏิบัติงาน
• สรางความสัมพันธอันดีซึ่งกัน
และกันระหวางบุคลากร
• เกิดความมั่นคงในสวัสดิการ
และสรางความรัก ความ
หวงใยของหนวงานตอ
บุคลากร
•
• เจาหนาที่ไดรับการสรางขวัญ
กําลังใจ
• เจาหนาที่มีเจตคติที่ดีตอ
หนวยงานของตน
5. พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

วิธีดําเนินการ /เปาหมาย
• ปรับปรุงสวัสดิการใหแก
เจาหนาที่
• ปรับปรุงระบบการประเมินให
มีมาตรฐาน ยุติธรรม
• สนับสนุนใหมกี ารลาศึกษาตอ
• ปรับปรุงเงินเดือนตามวุฒิ
การศึกษา
• รอยละ 90 ของเจาหนาที่มี
ขวัญและกําลังใจมากขึ้น

ระยะเวลา
ม.ค. 61 – มี.ค. 61

• เพื่อสงเสริม สนับสนุน และ
• คณะกรรมการ ผูบริหาร และ ม.ค. 61 –ต.ค. 61
พัฒนาคณะกรรมการ ผูบริหาร
บุคลากร เขารวมการคัดเลือก
และบุคลากรในหนวยงานให
เปนผูบริหาร และบุคลากร
เปนบุคลากรวิชาชีพ
ดีเดน ทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน
• สงเสริมและสนับสนุนการ
เรียนรูของบุคลากร
• สงอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
ความรู
• สงเสริมการศึกษาตอในระดับ
ที่สูงขึ้นในหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
การบริหารงานสหกรณ
• คณะกรรมการ ผูบริหาร และ
บุคลากร ผานการอบรมและ
พัฒนาตนเองในวิชาชีพของ
ตน อยางนอย 20 ชั่วโมง
อยางมีคุณภาพ

รายงานกิจการประจ�าปี 2560

งบประมาณ
500,000 บาท
งบประมาณ
ขอ 5.9 ถัวจาย

500,000 บาท
ทุนสาธารณประโยชน
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คณะกรรมการฝายอํานวยการ
ชื่อโครงการ
1. พัฒนาระบบ
สารสนเทศใหมี
ประสิทธิภาพ ได
มาตรฐานสากล

วัตถุประสงค

วิธีดําเนินการ /เปาหมาย

• เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการ
บริหารงานสหกรณใหมี
ประสิทธิภาพ
• ปรับปรุงโปรแกรมงานสหกรณ
ใหทันสมัย มีความปลอดภัย
ใหบริการไดอยางรวดเร็ว และ
มีมาตรฐาน
• พัฒนาระบบงานสหกรณใน
การรองรับกาวสูก ารบริการ
แบบ E-Service

• จัดหาบริษัท
ผูพัฒนาโปรแกรม
• รวบรวมขอมูลรายละเอียด
งาน
• ตรวจสอบแกไข ปรับปรุง
ระบบ
• ทดลองใชงานโปรแกรม

ระยะเวลา
ธ.ค.60 – ต.ค.61

งบประมาณ
2,000,000 บาท
งบประมาณ
ขอ 6.1 ถัวจาย

สําหรับ การจั ดทํ างบประมาณรายรับ รายจาย ประจํ าป 2561 เพื่ อใหส อดคล องกับ แผน
กลยุทธ พ.ศ.2559 – 2561 สหกรณขอเสนอ ดังนี้
ประมาณการรายไดและคาใชจา ย ประจําป 2561
รายได .จากการบริหาร (ดอกเบี้ยรับ + คาธรรมเนียมแรกเขา)
456,000,000.00 บาท
รายไดจากการลงทุนและรายไดอื่นๆ
2,460,000.00 บาท
รวมรายได
458,460,000.00 บาท
คาใชจาย.บาท
รายจายตามขอผูกพัน (ดอกเบี้ยจายเงินกู +
180,000,000.00 บาท
ดอกเบี้ยจายเงินฝาก)

งบประมาณรายจาย
1) หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
8,316,000.00
2) หมวดคาตอบแทน
3,590,000.00
3) หมวดคาวัสดุ เครื่องเขียน และแบบพิมพ
900,000.00
4) หมวดคาสาธารณูปโภค
1,230,000.00
5) หมวดคาใชจายทั่วไป
52,232,000.00
งบทรัพยสิน (ไมถือเปนคาใชจาย)
8,900,000.00
(หมวดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง)
รวมคาใชจาย
ประมาณการกําไร 30 พ.ย. 2561

66,268,000.00 บาท

246,268,000.00 บาท
212,192,000.00 บาท

จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ โปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

…………………………………………………………………………………………………………..………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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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

3,357,417.39
-5,865,382.30
-21,214,037.59
-15,348,655.29
6,274,742.78

-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

(6) เหตุผลและความจาเป็ น

20,966,489.63 ประมาณการดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากโดยเฉลี่ย 4.00% ต่อปี
โดยคาดว่าจะมีเงินฝากเพิ่มระหว่างปี 350 ล้านบาท
9,708,582.61
7,965,382.30
40,380,037.59
32,414,655.29
-3,540,742.78

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 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบตั ิงานสหกรณ์

2.3 ค่าสมมนาคุณหน่วยงาน

2.4 ค่าทางานล่วงเวลา

8,360,000.00

รวมหมวดเงินเดือนและค่ 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. หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา

รายละเอียด

รายงานกิจการประจ�าปี 2560
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
(6) เหตุผลและความจาเป็ น

-325,560.00 เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนหน่วยงานที่หกั เงินเดือนจาก
สมาชิกส่ งต่อสหกรณ์ โดยให้หวั ละ 40 บาท คานวณ
จากสมาชิก ณ วันสิ้ นปี บัญชี 2561 (หน่วยงาน 20 บาท
เจ้าหน้าที่ 20 บาท) ซึ่ งคาดว่า 30 พ.ย. 2561 จะมีสมาชิก
ประมาณ 9,000 คน
61,069.74 เพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบตั ิงานเร่ งด่วนนอกเวลา
ทางาน และเพื่อบริ การสมาชิกให้มีประสิ ทธิ ภาพ
โดยจ่ายเป็ นรายชัว่ โมงตามกฎหมายแรงงาน

3. เพื่อจ่าย จนท.ตาแหน่งหัวหน้าศูนย์บริ 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. เพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่เขตซึ่งช่วยปฏิบตั ิงานสหกรณ์ในการ
หักเงินรายเดือนส่ งสหกรณ์ จานวน 3 เขต รวม 7 คนๆละ
1,000 บาท ต่อเดือน
2. เพื่อจ่ายให้บุคคลภายนอกซึ่ งช่วยปฏิบตั ิงาน ตาม
คาสัง่ ของสหกรณ์

738,350.00 1. เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 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 เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างบริ ษทั รักษาความปลอดภัยสานักงานใหญ่
สหกรณ์ จานวน 2 คน เดือนละประมาณ 43,000 บาท
784,510.00

(5) +เพิม่ , - ลด
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 60
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รายงานกิจการประจ�าปี 2560
200,000.00

3.3 ค่าวัสดุสานักงาน

250,000.00
55,000.00

4.1 ค่าไปรษณีย ์

4.2 ค่าโทรศัพท์

900,000.00

200,000.00

3.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

รวมค่ าวัสดุ เครื่องเขียน และแบบพิมพ์
4. หมวดค่ าสาธารณูปโภค

500,000.00

3,300,000.00

3.1 ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์

รวมค่ าตอบแทน
3. หมวดค่ าวัสดุ เครื่องเขียน และแบบพิมพ์

2.8 ค่าตรวจสอบบัญชี

2.7 ค่าตอบแทนที่ปรึ กษาสหกรณ์

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 เพื่อจ่ายเป็ นค่าแสตมป์ ค่าลงทะเบียนจดหมาย
เอกสารถึงสมาชิก ค่าจัดส่งสารสัมพันธ์ ฯลฯ
16,863.93 เพื่อจ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์ และโทรสาร

112,300.30 เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุสาหรับคอมพิวเตอร์ เช่น
หมึกพิมพ์ และวัสดุอื่นที่จาเป็ นสาหรับคอมพิวเตอร์
48,744.64 เพื่อจ่ายเป็ นค่าของใช้สานักงาน อุปกรณ์ทาความ
สะอาด น้ ายาล้างจาน เครื่ องสุขภัณฑ์ กระดาษชาระ
วัสดุเครื่ องเขียน และสิ่ งอื่นๆ ที่จาเป็ นในสานักงาน
406,060.44

กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษต่อเนื่ อง และอื่นๆ ที่จาเป็ น

เงินกู้ แบบพิมพ์เงินรับฝาก สมุดเงินฝาก ใบเสร็ จรับเงิน

245,015.50 เพื่อจ่ายเป็ นค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ เช่น คาขอกู้ สัญญา

141,709.74

หน้ า 3
งบประมาณรายจ่ าย 2561
(1) งบประมาณ
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(5) สู ง / ต่า
(6) งบประมาณ
(7) +เพิม่ , - ลด
(8) 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 เพื่อจ่ายให้ที่ปรึ กษา ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง ในรอบปี
บัญชี 2561
0.00
0.00
0.00
120,000.00
120,000.00 เพื่อจ่ายให้แก่ผสู้ อบบัญชีรับอนุญาตที่นายทะเบียนสหกรณ์
แต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีของสหกรณ์ ประจาปี 2561
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รายงานกิจการประจ�าปี 2560
500,000.00

200,000.00

5.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และที่พกั

5.2 ค่าซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์ และทรัพย์สิน

1,130,000.00

250,000.00

4.5 ค่าอินเตอร์ เน็ต

รวมค่ าสาธารณูปโภค
5. หมวดค่ าใช้ จ่ายทั่วไป

25,000.00

(1) งบประมาณ
ปี บัญชี 2560
550,000.00

4.4 ค่าประปา

4.3 ค่าไฟฟ้ 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 เพื่อซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์ อุปกรณ์และเครื่ องใช้ตา่ งๆ ของ
สานักงานที่ชารุ ด ไม่สามารถใช้งานได้ หรื อเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพของอุปกรณ์ให้ดีข้ ึน

ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ ของสหกรณ์

สัมมนา ดูงาน หรื อไปปฏิบตั ิงานอื่นๆ โดยให้เบิกได้ตาม

284,034.50 เพื่อจ่ายเป็ นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ของ
กรรมการดาเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ ที่ปรึ กษา
สหกรณ์ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ที่ไป
ติดต่อเกี่ยวกับงานของสหกรณ์ ไปเข้าร่ วมประชุม

4,124.00 เพื่อจ่ายเป็ นค่าน้ าประปาใช้ภายในอาคารสานักงาน
ทุกแห่ง
62,169.34 1) ค่า Internet ความเร็ วสูง เชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง
สานักงานใหญ่ และศูนย์บริ การ จานวน 1 Link ๆ ละ
2,500 บาท ปี ละ 32,100 บาท (รวม VAT %)
2) ค่า Internet ความเร็ วสูง ใช้ภายในสานักงานสหกรณ์ และ
ศูนย์บริ การ จานวน 2 Link ๆ ละ 1,500 บาท เดือนละ 3,000
ปี ละ 38,520 บาท (รวม VAT 7%)
3) ค่า Internet ความเร็ วสูง 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
(8) 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 เพื่อจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ 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

รายงานกิจการประจ�าปี 2560

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 วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อจัดฝึ กอบรม

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 รวมถึงนโยบายการบริ หารงาน
งบโดยประมาณ 150,000 บาท

(ประมาณการสมาชิก 8,900 คน ใช้สิทธิ์ 95%)

สอบกิจการ ประจาปี และค่าพาหนะให้สมาชิก 700 บาท /คน

1,416,468.00 เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายดาเนินการสรรหากรรมการ หรื อผูต้ รวจ

5) สารองไว้เพื่อประชุมใหญ่วิสามัญ จานวน 200,000 บาท

ประชุมใหญ่สามัญ จานวน 250,000 บาท

4) เพื่อจ่ายเป็ นค่าของรางวัลแก่สมาชิกผูเ้ ข้าร่ วม

บาท คาดว่าจะมีสมาชิก 8,900 คน เป็ นเงิน 10,680,000 บาท

3) เพื่อจ่ายเป็ นของขวัญปี ใหม่แก่สมาชิกทุกคนๆละ 1,200

เล่มๆละประมาณ 90 บาท เป็ นเงิน 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
(8) 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) เพื่อจ่ายเป็ นค่าดาเนินการจัดประชุมใหญ่ เช่น ค่าเช่า
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รายงานกิจการประจ�าปี 2560
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 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย

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

ที่ปรึ กษา อนุกรรมการ ประจาปี งบโดยประมาณ 200,000 บาท

8) โครงการศึกษาดูงานของกรรมการ ผูต้ รวจสอบกิจการ

งบโดยประมาณ 150,000 บาท

7) โครงการจัดทาแผนงบประมาณประจาปี

(8) เหตุผลและความจาเป็ น

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

44,930.00 เพื่อจ่ายเป็ นค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ เพิ่มเติมจาก
ส่วนที่เบิกจากประกันสังคมไม่ได้
29,830.50 เพื่อจ่ายเป็ นเงินสนับสนุนค่าเล่าเรี ยนบุตรเจ้าหน้าที่
ถึงระดับปริ ญญาตรี (อ้ างอิงหลักเกณฑ์ ตามราชการ)

684,100.00 เพื่อจ่ายให้กบั โรงเรี ยนหรื อหน่วยงานที่จดั กิจกรรมด้าน
สหกรณ์ เพื่อสนับสนุนการเสริ มสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างสมาชิก กับสหกรณ์ คนละ 100 บาท
60,600.00 เพื่อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมบัตร ATM COOP ให้สมาชิก
รายปี ๆละ 150 บาท/ใบ (คิดตามจานวนสมาชิก ณ 31 ต.ค.
ของปี ) ซึ่ งเป็ นบัตร ATM ของสหกรณ์ร่วมกับ ICT Thai
เพื่อให้สมาชิกใช้บตั ร ATM ทาธุรกรรมกับสหกรณ์
ทั้งด้านการรับฝาก และการกูเ้ งิน
0.00 เพื่อจ่ายเป็ นค่าผลิตบัตร 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 และพัฒนาโปรแกรม
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 สารองบาเหน็จเจ้าหน้าที่

รายละเอียด

หน้ า 7
งบประมาณรายจ่ าย 2561
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(5) สู ง / ต่า
(6) งบประมาณ
(7) +เพิม่ , - ลด
(8) 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 เพื่อสมทบไว้เป็ นเงินบาเหน็จให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ที่ปฏิบตั ิงานเกินกว่า 5 ปี ขึ้นไป ตามระเบียบสหกรณ์
413,858.59
-86,141.41
550,000.00
136,141.41 1) เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดทาสารสัมพันธ์ เดือนละ 9,000 ฉบับ
ฉบับละประมาณ 3 บาท เป็ นเงิน 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) เพื่อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมโอนเงินธนาคาร ค่าเช็ค
ค่าอากรแสตมป์ และอื่นๆ ประมาณ 60,000 บาท
2) เพื่อเป็ นค่าธรรมเนียมการใช้บตั 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 เพื่อจ่ายเป็ นค่ารับรองคณะกรรมการ 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 ที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต
5) เพื่อปรับปรุ งเพิ่มเติมประสิ ทธิภาพของระบบ
โปรแกรมทุกระบบ
72,000.00
0.00
72,000.00
0.00 1) เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซ่ ึงใช้พาหนะส่วนตัว
เดินทางไปติดต่อธนาคาร และรับส่ งเอกสารระหว่างสาขา
กับสานักงานใหญ่ เป็ นประจาทุกวัน 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 และหมึกพิมพ์

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 นการทางกฎหมาย

รายละเอียด

รายงานกิจการประจ�าปี 2560
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

และซื้ อของใช้ประจาสานักงาน โดยเหมาจ่ายเดือนละ

2) เพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่ งเดินทางไปส่ งไปรษณี ย ์

(8) เหตุผลและความจาเป็ น

210,872.00 เพื่อจ่ายเป็ นค่าดาเนินการทางกฎหมาย เป็ นค่าใช้จ่าย
ในการฟ้ องร้องต่อสู้คดีตา่ งๆ ของสหกรณ์ เช่น
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ
313,669.70 เป็ นรายการปรับปรุ งทางบัญชี เพื่อคิดค่าเสื่ อมราคา
จากสิ นทรัพย์ที่สหกรณ์ใช้อยู่ในปัจจุบนั และการตั้ง
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
888,830.22 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยสหกรณ์
มิได้ต้งั งบประมาณไว้
47,480.00 เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าเครื่ องถ่ายเอกสารประจาสานักงาน
และหมึกพิมพ์เครื่ องถ่าย
19,348.92 เพื่อจ่ายเป็ นค่าเบี้ยประกันการเสี่ ยงภัยอาคารสานักงาน
สหกรณ์ เฟอร์ นิเจอร์ สิ่ งตกแต่ง อุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ตู้ ATM และอื่นๆ ทุนประกันประมาณ
61 ล้านบาท
6,806.02 เพื่อจ่ายเป็ นค่าเบี้ยประกันเงินสดที่คา้ งอยู่ในตู้ ATM
ของสหกรณ์
20,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสมาชิก
ที่มีอายุครบ 60 ปี และสมาชิกที่เกษียณก่อนกาหนด
ในรอบปี บัญชี (จัดสวัสดิการ) โดยจ่ายสนับสนุน 6
หน่วยงานๆละ 20,000 บาท (สพป.สป. 1 , 2 , สพม 6,
เอกชน, อาชีวะ , เทศบาล)

(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 องพิมพ์ใบเสร็ จ

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 ก็บเอกสาร

รวมค่ าใช้ จ่ายทั่วไป
รวมงบประมาณรายจ่ าย
6. หมวดครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่ อสร้ าง
6.1 ค่ าครุภณ
ั ฑ์

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. เพื่อซื้อเครื่ อง Scan เอกสาร สาหรับจัดเก็บเอกสารใน
รู ปแบบ File Electronic สาหรับรองรับการจัดทาระบบ
จัดเก็บเอกสาร e-document ประมาณ 150,000 บาท
2. เพื่อจัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสารสาหรับฝ่ ายงานต่างๆ ที่จาเป็ น
ประมาณ 300,000 บาท
3. เพื่อจัดซื้อโต๊ะ / เก้าอี้ / และครุ ภณั ฑ์อื่นๆ ที่จาเป็ น
ในการปฏิบตั ิงาน ประมาณ 250,000 บาท
4. ปรับปรุ งซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์ที่ชารุ ด หรื อซื้อทดแทน
ประมาณ 300,000 บาท
916,968.00 1. เพื่อจัดซื้อชุดอุปกรณ์ Firewall / Switch และอุปกรณ์
Network ต่างๆ ที่จาเป็ น ประมาณ 100,000 บาท
2. สารองไว้สาหรับซื้ อเครื่ อง Computer Server
จานวน 1 ตัว ๆ ละประมาณ 200,000 บาท
3. สารองไว้สาหรับซื้อเครื่ อง Computer ใหม่
จานวน 2 ชุดๆ ละประมาณ 40,000 บาท
4. สารองไว้สาหรับซื้อเครื่ อง Computer ,เครื่ องสารอง
ไฟ, เครื่ อง printer, เครื่ องปรับสมุดคูฝ่ าก รวมถึงอุปกรณ์
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
(8) 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
เดินทางเป็ นหมูค่ ณะไปปฏิบตั ิ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
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หมายเหตุ.- รับจริ ง /จ่ายจริ ง ปี 2560 เป็ นข้อมูลก่อนการรับรองงบการเงินของผูส้ อบบัญชี

97,275.00

837,342.70

0.00

-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) พัฒนาระบบบริ หารงานสหกรณ์ตอ่ ยอดเพื่อทา
Mobile application
2) สารองไว้สาหรับการพัฒนาระบบโปรแกรมงานต่างๆ
ของสหกรณ์ให้มีความรวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ
และทันสมัยมากขึ้น
5,062,657.30

จานวน 394,590 บาท

394,590 บาท รอส่ งมอบโปรแกรมและชาระส่ วนที่เหลือ

งวดแรก 338,220 บาท และค่าโปรแกรมงวดที่ 2 จานวน

(CCS Pro) ที่พฒั นาร่ วมกับ ICT Thai โดยชาระค่าติดตั้งระบบ

2,902,725.00 เพื่อสารองไว้ สาหรับปรับปรุ ง ซ่อมแซมอาคารสานักงาน
กรณี เกิดชารุ ด เสี ยหาย และตกแต่งอาคารสานักงาน
เพิ่มเติม ตามความจาเป็ น
รวมค่ าที่ดินและสิ่ งก่ อสร้ าง
3,000,000.00
97,275.00
-2,902,725.00
3,000,000.00
2,902,725.00
รวมหมวดครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่ อสร้ าง
6,800,000.00
934,617.70
-5,865,382.30
8,900,000.00
7,965,382.30
รวมการตั้งงบประมาณทั้งสิ้น
59,952,000.00
57,494,035.09
-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 ภณ
ั ฑ์
6.2 ค่ าที่ดินและสิ่ งก่ อสร้ าง

4) ค่าพัฒนาระบบโปรแกรม

3) ค่าพัฒนาระบบโปรแกรมบริ 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
(8) 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 ะหว่างการพัฒนาระบบโปรแกรมบริ หารงานสหกรณ์
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ระเบียบวาระที่ 14
เรื่องแนะน�าคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์
ชุดที่ 57/2561
ระเบียบวาระที่ 14

เรื่อง แนะนําคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ชุดที่ 57/2561

ประธานกรรมการ แนะนําคณะกรรมการดําเนินการ ทั้งสิ้น จํานวน 15 คน เพื่อใหที่ประชุม
นําเสนอชื่อเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณฯ ดังนี้
ที่
1

ชื่อ – สกุล
นายสุเทพ พูลบัณฑิตย

2

ตําแหนง
ขาราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2
วาที่ ร.ท. ขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผูอํานวยการ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณวิทยา

3

นางชูศรี พุทธเจริญ

ขาราชการบํานาญ เทศบาลนครสมุทรปราการ

4

นายประยูร สุขยืน

5

ดร.ธีระ แทนศิริ

ขาราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2
ผูอํานวยการ โรงเรียนศิริวิทยา

6

นายพรเทพ คุรุเมธากร

7

นายสมเจต พูลมา

ขาราชการบํานาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2
ผูอํานวยการ โรงเรียนบางพลีราษฎรบํารุง

8

ดร.สุชาติ ใจสถาน

ครูชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

9
10
11
12
13
14
15
หมายเหตุ

ลําดับที่ 1 – 8 เปนกรรมการตอเนื่องจากชุดที่ 56/2560
ลําดับที่ 9 - 15 เปนบุคคลที่ไดรับการเลือกตั้ง เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 (เลือกตั้ง
ลวงหนา) และวันเสารที่ 16 ธันวาคม 2560 (เลือกตั้งทั่วไป)

มติที่ประชุม
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

รายงานกิจการประจําป 2560
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สวัสดิการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ�ากัด
ปีพ.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 ทิวัฑฒานนท์
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 ฟองมี
นางฉันทนา อาพัดนอก
นางสาวนันทิยา สีหาขัน
นางรุง้ ลาวัลย์ แจ่มศรี
นางสาวธัญยธรณ์ เกิดแก้วกุลเสฏฐ์
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 ฟ้าแก้ว
นางปุญญพัฒน์ ทัตตมนัส
นางอมรรัตน์ โพธิ์ตระการ
นางสาวพัชรา ชืน่ ชอบ
นางกนกวรรณ เกยดอน
นางยุวดี หอมชืน่
นางสาวขวัญชนก อรชร

นางสาวอรพรรณ ฉิมพลี
นางสาวปาลิดา จันทวงษ์
นางสาววารี ปุง้ ปูน
นางสาวมลฤดี ถิน่ ก้อง
นายนาวี กรีฑาทรัพย์
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
นางสาวจุฑามาศ ประสิทธิเวช
นางสาวมนัสนันท์ เจริญ
นางสาวพรรณิภา บุญมี
นางมณีรตั น์ ชุมจินดา
นางสาวน้าฝน 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 จาปาป่า
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 คงปัน้
นายสมหวัง พูลแข
นางสมใจ ชัยพิบลู
นางดาวประกาย ทาธง
นางสาวราวรรณ โมรา
นางสาวนงชนก เรืองมั่น

127
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 แป้นเพ็ชร์
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 ฟักทอง
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
(ระดับมัธยม/ปวช 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
นางคาแฝง บุญเชิด
นางบังอร วรรณอุบล
นางทองสุข วิลัยศิลป์
นางนวลปราง แป้นเหมือน
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 บัณฑิตยศสกุล
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
นางสาวสายฝน เต่ารัง้
นางอังคณา จันทร์แก้ว
นางสาวลักษณ์ สร้อยสนธ์
นางวีรยา ภูป่ ระดิษฐ์
นางจุฬาลักษณ์ แสนทวี
นางสาววาสนา ปิยมาตย์
นางสาวอัมพิกา ลีสุวรรณ์
นายวิธพล กระบวน
นางเสาวลักษณ์ ศรีบวั พันธุ์
นางเกณิกา เปลี่ยนศรี
นางณัชยาภา เอี่ยมยัง
นางพิสมัย ป้องสุ
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
นางสาวสายฝน 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
นางมณฑาทิพย์ เมืองสวรรค์
นางบุษบา โคตพันธ์
นางภัทรศรี ไกรพินิจ
นางสาวรจนา ประวาสุข
นางวิรยา ติ๊บกันเงิน
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 ฟักแฝง
นางมณฑา แสงสาคร
นางสาวมยุรี จากัดสิน
นางรุง่ รัตน์ นุ่มทองคา
นางวรรณี บุญรอด
นายสุพรรณ ทาสุนา
นางภวดี พันธุ์ฟกั
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
นางนิฏฐิตา 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 ฟักแสง
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
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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

130
นางสาวพะเยาว์ เทศรุง่ เรือง
นางสชนม์ แก้วกล้า
นางสุจิรา ประทุม
นางเยาวรี พรภิญโญ
นางทัศวรรณ ยินดีวงษ์
นางกิ่งเพชร ป้องแก้ว
นายสุทติ ย์ ไชยวงศ์
นายทรงศิลป์ ศรีธรราษฏร์
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 เมฆะกุล
นายสยามณัฎฐ์ จันทรัศมี
นางวันทนีย์ อนุศาสน์อมรกุล
นางชุมาภรณ์ ฝาชัยภูมิ
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
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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 ป้องกันภัย
นางบังคม ป้องประสิทธิ์
นางปิยวดี เข็มมณฑา
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 ระฆังทอง
นางกนกกาญจน์ ระฆังทอง
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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
นางกูรอสด๊ะ 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 ปูย่ ิ้ม
นายรังสรรค์ ปูย่ ิ้ม
นางสาวสุภาพร ทองไพร
นางสาวอริศ เหล่าอุดม
นางกฤตยา ปัน้ ทรัพย์
นายศักดิ์เดช แก้วน้อย
นางนิรมล ศิรสิ มบัติ
นางเยาวภา ชมดวงจันทร์
นางสาวรุง่ ทิพย์ ก้อนแก้ว
นางมณฑา 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
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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 ปัน้ ทรัพย์
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
นายพลัฏฐ์ 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 เลี๊ยบประเสริฐ
นายประกิจ สัมฤทธิ์ผล
นายภิญโญ แก้วงาม
นางจงรักษ์ อินทรแหยม
นางจิดาภา ตยานันท์

นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ
นางณฐพร แก้วกิจการ
นางจิตตาภรณ์ มั่งคั่ง
นายสักกภัณฑ์ 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 ป้อมลอย
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 เจ๊ะยูโซ๊ะ
นายมณเฑียร 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

รายงานกิจการประจ�าปี 2560

นางนิรตั ิกาล สารวมสุข
นายยงยุทธ มณีวิหค
นางปานใจ ชาญพิทยา
นางเสกสม ก้อนทรัพย์
นายกาจัด สุวรรณปาล
นางสมศรี คล้ายภู่
นางสาวทิฆมั พร คงสกุล
นายนิเวศน์ เหมมหาลาภ
นายอารัญ บุญพุม่
นางมนต์ศิริ ทองมั่น
นางสาววัชราพร ประสารพันธ์
นางนารี บุตรา
นายชัยฤทธิ์ สว่างใจ
นางจันทนา ตัณยะกุล
นางพัชรี สุขนิยม
นางณัฎฐนันท์ ดวงจันทร์
นางกฤตยา ปัน้ ทรัพย์
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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สวัสดิการรับขวัญบุตร 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 ป้องศรี
นางสาวขัฒยา ซาเสน
นางสาวณัชชา จินดาเนตร
นางสาวนันทวัน บุญรอด
นางสาวศิรริ ตั น์ จันทร์อ่อน
นางสาวพัฒนฉัตร ทองคา
นางสาวอชิรญา กฤษณะรังสรรค์
นางสาวรุง่ ทิวา ยาก่า
นางสาวกนกรัตน์ กรอบทอง
นางสาวยศวดี ดาทรัพย์

นางสาวพัชรินทร์ สุขอุดทา
นางเฟือ่ งฟ้า หาญรักษ์
นางอภิชนา พินิจอภิรกั ษ์
นางสาววารี ปุง้ ปูน
นางสาวน้าฝน 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

สวัสดิการคลอดบุตร 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
สวัสดิการโสด ปี 2560
(จานวน 9 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท)
นางสาวสาอางค์ จิตต์เจริญ
นางสาวประจวบ อมะลัษเฐียร
นางสาวราพึง แสงอรุณ

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเจ็บป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ปี 2560
(จานวน 9 ทุน ๆ ละ 500 บาท)
นายชาตรี สุดจิตร
นางฉลวย เอี่ยมสด
นางอัญชนี ทรงศิรศิ ิลป์

นายธรรมนูญ โสตศรีทพิ ย์
นายจาลอง สุดทองคง

นายปรีดา เผือกสุวรรณ
นายสุรชัย อาพัน

รายงานกิจการประจ�าปี 2560

นายอานาจ ฉ่าวิจิตร
นายนพพล เลิศประไพ
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สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ปี 2560
(จานวน 211 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท)
นางสาวชลิดา กองพันธ์
นายอุดม ละสอน
นายชวลิต เผื่อนด้วง
นางสาววรินทร ไชยะสม
นางลัดดาวัลย์ มัฏฐารักษ์
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 ปัน้ ทรัพย์
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 ฝาชัยภูมิ
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
นางสาวฟาติมา ช่วยนา
นายวิชยั จุมพล
นางสมประสงค์ หุน่ ท่าไม้
นางสาวโยษิตา สวัสดิ์โสภณกิจ
นางมนทิรา จันทร์พฒ
ุ
นายธนินท วรรณพาหุล
นางจรรยา จุวิวัฒน์
นางกัญจณา พรนิเสน
นางละเมียด ปัน้ มณี
นางวนิดา ขามชู
นายมานิต ยุติธรรม
นางสาวสุวรรณา สรวมศิริ
นางมณฑา 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
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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 จูฑะวงศ์
นางจิราภรณ์ ธวมงคล
นายมังกร แก้วโบราณ
นางอุษา กลขุนทด
นางปราณี เกตุมา
นางสุภคั สวรรค์ ยอดสิงห์
นางประทุม ประชายะกา
นายบุญลือ แซ่ตั๊น
นางพิศมัย ฮาดดา
นายบุญเกิด สมใจ
นางสุนิษา จิตตเกษม
นางนันทนา บัวสุข
นางชืน่ จิต แก้วแสงเอก
นายกริช ไกรศรี
นายภาคภูมิ จุปะมัดถา
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นางสาวนันธิดา แก้วเกตุ
นางจิรวรรณ ป้องศรี
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 ศักดิ์ไพฑูรย์
นายวันชัย วุวรรณวีรกุล
นายวัชระ ไชยเพชร
นางปรตา สงวนทรัพย์
นางวันเพ็ญ สุวรรณ์อ่อน

นายประกอบ ทับนิล
นายสาลี ดวงนาค
นางณัทภิญญา ธรรมบารุง
นายฤกษ์ กรุณกิจ
นายไพฑูรย์ 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
นางพัชมณฑ์ธร 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 บุตรบุญปัน้
นางวันดี จั่นเพชร
นางสุกัญญา ชืน่ ชุม่
นายรังรักษ์ ดาทองสุก
นางศิรวิ รรณ บุญประเสริฐ
นางอลงกรณ์ บัวเจริญ
นางสาวประไพรัตน์ ศิรกิ ุล
นางเบ็ญจา เปลี่ยนจันทร์
นางพจนา ริมปิรงั ษี
นางสาวเพ็ญศรี ตาดต่าย
นายสุพร เมฆแดง
นางสาวสะอาด เชยอักษร
นายอัมพล นาคประเสริฐ
นางประกายรัตน์ ดรุณพันธ์
นางนพมาศ ประวัฒโณ
นายพงษ์อนันต์ เสียงชืน่ จิตร
นายณรงค์ สิงห์ศิฬิ
นางวันเพ็ญ คูเจริญไพบูลย์
นางรวีวรรณ พุทธารักษ์
นางอโนชา เอกพรประสิทธิ์
นางชุติมา เหมือนทัพ
นางศรีนวล ศิรหิ ล้า
นางมัณฑนีย์ 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 ศักดิ์ไพฑูรย์
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
นางเขมณัฏฐ์ 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
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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 แป้นเจริญ
นางพรพิมล ภาณะรมย์
นางประภัสสร ทาวี
นางสาวสุดา พันธุ์อุดม
นางสมลักษณ์ ลาภะนาวิน
นางสาวเพ็ญโฉม วงษ์สุข
นายธนากร ธนะกิตติธร
นายณรงค์ชยั ควรคิด
นางสาวกันทิมา รัชฎาวรรณพงษ์

