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ณ หอประชมุโรงเรียนชยันาทพิทยาคม  อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท 
 
 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเพื่อทราบ 
                        3.1 เร่ือง แจ้งผลการสอบบัญชีระหว่างปีบัญชี  (ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน)  
                        3.2 เร่ือง แจ้งผลการตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์   
                             (สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท)     
                        3.3 เร่ือง แจ้งผลการตรวจการสหกรณ์และแนะนำให้สหกรณ์แก้ไขขอ้สังเกตที่ตรวจพบ 
                             จากการตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ ์(สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท) 
                        3.4 เร่ือง ข้อแนะนำในการดำเนินการของสหกรณ์ จากทีมที่ปรึกษาสหกรณ์ 
                        3.5 เร่ือง วิธีการดำเนินการพิจารณาการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
                        3.6 เร่ือง ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด   
                             ประจำปี 2565 
                        3.7 เร่ือง การทำประกันของสมาชิก 
                        3.8 เร่ือง ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดรายการในข้อบังคับ 
                             เก่ียวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์  
                             พ.ศ. 2565 
                         3.9 เร่ือง ประกาศอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
                        4.1 เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณเพ่ือจัดซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                             ครูชัยนาท จำกัด 
                        4.2 เร่ือง ขอความเห็นชอบจ่ายเงินคืนตามประสบการณ์ (ER) ของบริษัท ไทยสมทุรประกันชีวิต  
                             จำกัด (มหาชน)  คนืแก่สมาชิกผูท้ำประกันกลุ่มตามความสมัครใจ ประจำปี 2564 (ปีที่ 8) 
                        4.3 เร่ือง ขอความเห็นชอบอนุมัติรายจ่ายประจำปี 2565 สำหรับเป็นค่าอาหาร     
                             และค่าพาหนะของสมาชิกในการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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เริ่มประชุมเวลา...........................น. 
 
 เมื่อสมาชิกมาแสดงตัวเข้าประชุม  จำนวน....................คน  ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครชัูยนาท จำกัด  พ.ศ. 2564  ข้อ 67  กำหนดว่า  การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิก 
มาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม   
 -  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
  -  ประธานกลา่วเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                        1.1  ประธานแนะนำผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวข้องร่วมประชุม  ดังน้ี 
            (1)..............................................ตำแหน่ง..................................หน่วยงาน................... 
            (2)..............................................ตำแหน่ง..................................หน่วยงาน................... 

ฯลฯ 
                        ประเด็นเสนอ  เพื่อทราบ 
                        ที่ประชุม.................................................................................................................. 
 
                        1.2  ความจำเป็นในการเปิดประชุมใหญ่วิสามญั  ครั้งที่ 1/2565   
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
                        ประเด็นเสนอ  เพื่อทราบ 
                        ที่ประชุม.................................................................................................................. 
 
                        1.3  ข้อตกลงเบ้ืองต้นในการประชุม 
           เพ่ือใหก้ารประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด  จึงขอแจ้งข้อกำหนดและข้อตกลงเบ้ืองต้นในการประชุม  ดังน้ี 
           1.3.1  ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  พร้อมทั้ง
ให้คณะกรรมการหรือผู้จัดการ  เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระ  
           1.3.2  สมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปราย  ให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ  ให้ประธานในที่
ประชุมอนุญาตก่อนทุกครั้ง  จึงจะอภิปรายได้ 
           1.3.3  ให้ผู้อภิปรายแนะนำ  ช่ือ – ช่ือสกุล  หมายเลขทะเบียนสมาชิก  และสงักัดของ
ตนเอง  ต่อประธานในที่ประชุม 
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           1.3.4  เพ่ือให้การอภิปรายอย่างทั่วถึง  สมาชิกจะต้องอภิปรายในประเด็น สั้น กระชับ  
ไม่ซ้ำซ้อนกับประเด็นที่มีผู้อภิปรายแล้ว ไม่สอ่เสียดผู้อ่ืน รกัษามารยาท ใช้วาจาสุภาพเหมาะสม ให้เกียรติ 
ที่ประชุม และสมาชิกแต่ละคนอภิปรายได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ในแต่ละประเด็นที่ประธานให้มีการอภิปราย 
           1.3.5  ที่ประชุมแห่งน้ี  ไม่มีเอกสิทธ์ิคุ้มครอง  หากอภิปรายให้บุคคลอ่ืนเสียหาย   
ผู้อภิปรายต้องรับผิดชอบ 
           1.3.6  การอภิปรายและการประชุม  ได้มีการบันทกึเสียงไว้เป็นหลักฐาน 
           1.3.7  การลงมติการประชุมจะใช้หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับที่กำหนดไว้ ดังน้ี 
           1)  การลงมติเก่ียวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ การควบสหกรณ์ การแยก
สหกรณ์ การเลิกสหกรณ ์ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
           2)  ถ้าเป็นเรื่องอ่ืนที่ไม่ใช่ตามข้อ 1) ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของสมาชิก 
ที่อยู่ในห้องประชุม 
           1.3.8  การบันทึกการประชุมตามหลักการบันทึกในระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ  
จะมีการบันทึก 3 แบบ 
           แบบ 1)  จดอย่างละเอียดทุกคำพูด (ถอดเทป)   
           แบบ 2)  จดอย่างย่อ  จดเฉพาะประเด็นสำคัญ     
           แบบ 3)  จดแต่เหตุผลและมติของที่ประชุม 
           ในการประชุมครั้งน้ี  ขอบันทึกตามแบบที่ 2 
 
                        ประเด็นเสนอ  เพื่อทราบ 
 
                        ที่ประชุม.................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 
 
                         ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564  
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหันคา  อำเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท  สรุปสมาชิกเข้าประชุม  ดังน้ี 
                        สมาชิกทั้งหมด จำนวน 5,520 คน เข้าประชุม จำนวน 289 คน   
                              - สมาชิก         253  คน 
                              - คณะกรรมการ             13  คน 

                              - เจ้าหน้าที่สหกรณ์            16  คน 

                              - ผูต้รวจสอบกิจการ                3  คน 

                              - กรรมการควบคุมภายใน               4  คน 

                        ผู้เข้ารว่มประชุม 
                              - ตัวแทนจากสำนกังานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท           2  คน 
                              - ตัวแทนจากสำนกังานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท        1  คน 
                     - ผูส้อบบัญชี              1  คน 
 

                         สหกรณ์ฯ ได้ส่งเอกสารรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  ให้สมาชิกที่เข้า
ประชุม  เพื่อตรวจสอบและรับรองภายหลังการประชุม  ตามหนังสือที่  644/2565  ลงวันที่  12 เมษายน 2565  
ปรากฎว่ามีสมาชิกขอแก้ไขรายงานการประชุม ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี  
 

         2.1 สมาชิกสหกรณ ์ขอแก้ไขรายงานการประชมุฯ จำนวน 2 ราย 
               1) นางสาวละออ  น่ิมวัฒนานนท์  สมาชิกเลขทะเบียน 7766 สังกัดบำนาญ อ.สรรพยา 
               2) นายพนม  จงอยู่วัฒนา  สมาชิกเลขทะเบียน 7924 สังกัดบำนาญ อ.สรรพยา 
ซึ่งสหกรณ์ฯ  ได้ลงรับหนังสือและนำเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการดำเนินการ  พิจารณาเพ่ือประกอบการแก้ไข
รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจำปี 2564   
 

          2.2  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ  ดังต่อไปนี ้
               ข้อ 1. หน้า 120 ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่อง  การแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด 
เน่ืองจากสมาชิกอภิปรายดังมีรายช่ือ ต่อไปน้ี 

               นายมนัส  ทับบรุี  สมาชิกเลขทะเบียน  3680  บำนาญ อ.สรรคบุรี  จ.ชัยนาท   ดังน้ี 
               -  ข้อ 8  การงดชำระเงนิคา่หุ้นรายเดือน  ที่ขีดเส้นใต้  อยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน  
เพ่ิมมาจากข้อบังคับเดิม  ถ้าสมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีการค้ำประกัน  และสมาชิกที่เกษียณอายุราชการมีการลดหุ้น  
สมาชิกจะผิดขอ้บังคับข้อน้ี  จึงขอแก้ไขให้ใช้ข้อความตามข้อบังคับเดิม 
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               -  ข้อ 30  การจัดสรรกำไรสทุธิประจำป ี (1)  การคำนวณเงินปันผลตามหุ้น  ให้เปลี่ยนการ
คำนวณจากรายเดือนเป็นรายวัน 
               -  ข้อ 30  การจัดสรรกำไรสทุธิประจำป ี (4)  ที่ขีดเส้นใต้  และห้ามจ่ายทุนน้ีหากสหกรณ์ขาดทุน
อันเกิดจากเหตุทุจริต  น้ันแสดงว่าคณะกรรมการไม่มีความรับผิดชอบ  เพราะอำนาจคณะกรรมการในข้อบังคับน้ี  
หากเกิดจากกระทำใด ๆ  ของคณะกรรมการทำให้สหกรณ์เสียหาย  คณะกรรมการต้องรับผิดชอบและชดใช้
ค่าเสียหายให้กับสหกรณ ์
               นายวิชาญ  หนพูรหม  สมาชิกเลขทะเบียน  2283  บำนาญ อ.วัดสิงห์  จ.ชัยนาท   ดังน้ี 
               -  ขอเลื่อนการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ฯ  ไปประชุมใหญ่วิสามัญ  เหตุผลคอื  ข้อบังคับคือหัวใจของ
สหกรณ์  เปรียบเสมือนกฎหมายลูก  มีพระราชบัญญัติสหกรณ์  และแก้ไขเพ่ิมเติม  กฎระเบียบต่าง ๆ  ต้อง
แก้ไขให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  แต่ข้อบังคับสหกรณ์ที่เราใช้ทุกวันน้ีเป็นข้อบังคับจาก
พระราชบัญญัติสหกรณ์เดิม  ก็ต้องเปลี่ยนไปตามพระราชบัญญัติทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม  และตามกฎกระทรวง   
การแก้ไขหรือการเปลี่ยนข้อบังคับ  ต้องใช้เสียงมติที่ประชุมใหญ่อย่างน้อย 2 ใน 3  และมอบให้ที่ประชุมใหญ่
เสนอของด  แล้วให้ต้ังคณะผูแ้ทนมาพิจารณาข้อบังคับเป็นรายข้อ  แล้วมอบให้คณะผูแ้ทนเป็นผู้ดำเนินการ
ประชุมเก่ียวกับข้อบังคับโดยเฉพาะ 
               -  ข้อ 8  การงดชำระเงนิคา่หุ้นรายเดือน  การต้ังเกณฑ์ให้สมาชิกงดหุ้นรายเดือน  จำนวนเงินไม่
น้อยกว่าสามแสนบาท  สมาชิกจะงดยาก  เห็นควรให้คงขอ้ความตามข้อบังคับเดิม 
               นายพนม  จงอยู่วัฒนา  สมาชิกเลขทะเบียน  7924  บำนาญ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท   ดังน้ี 
               -  ข้อ 70  คณะกรรมการดำเนินการ  ข้อความสำคัญที่หายไป  คือ  กฎกระทรวง  ข้อ 8  สหกรณ์
ต้องมีกรรมการที่มีคุณวุฒิด้านการเงิน  การบัญชี  อย่างน้อย 3 คน ถ้าหายไปจะทำให้สหกรณ์ไม่ต้องมีกรรมการ 
3 คนน้ี   
               -  ข้อ 71 ลักษณะต้องห้ามของบุคคลท่ีจะเป็นกรรมการดำเนนิการ  (14) และข้อ 92 การ
แต่งต้ังหรือการจ้างผู้จัดการ (14)  มีข้อความเกินจากกฎกระทรวง 
               นางนิตยา  พุกพ่วง  สมาชิกเลขทะเบียน  7308  บำนาญองค์การ จ.ชัยนาท   ดังน้ี 
               -  ข้อบังคับสหกรณ์  คิดว่าฝ่ายกฎหมาย  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว  และได้ศึกษากบั
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแล้ว  ตามท่ีสมาชิกเสนอว่าขาดอะไร  ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการ  ไม่ต้องมี 
การประชุมใหญ่วิสามัญ การกำหนดคุณสมบัติกรรมการ  ด้านการเงิน  การบัญชี  ให้ไปกำหนดไว้ในระเบียบ
สหกรณ์ฯ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ  
               นายพิชัย  นิยมรส  สมาชิกเลขทะเบียน  6826  โรงเรียนบ้านชัฎฝาง  อ.หันคา  จ.ชัยนาท  ดังนี้ 
               -  คณะกรรมการ  ประกอบด้วยบุคคล 3 กลุม่  คือ 
                   (1) ประธานกรรมการ 
                   (2) กรรมการ 
                   (3) กรรมการท่ีมีคุณสมบัติด้านการเงิน  การบัญชี 
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               นายสาโรจน์  กลิ่นรอง  สมาชิกเลขทะเบียน  4691  บำนาญ  อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท  ดังน้ี 
               -  มีการแก้ไขหลายข้อ  ขอให้ไปแก้ไขในการประชุมใหญ่วิสามัญ 
               นายสมชาย  พทุธโกสัย  สมาชิกเลขทะเบียน  3869  บำนาญ  อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท  ดังนี้ 
               -  ข้อบังคับเป็นกรอบแนวทางกรอบหน่ึงที่ไม่สามารถบรรจุข้อกฎหมายท้ังหมดลงไปได้  ใน
ข้อบังคับน้ีเราแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวง  และแก้ไขให้สอดคลอ้งกับข้อบังคับเดิม  ข้อบังคับน้ีเป็น
กรอบเล็กๆทีส่หกรณ์สามารถดำเนินการภายใต้กรอบที่สหกรณ์บริหารได้  หากออกนอกกรอบก็ยังมีกฎหมายตัว
อ่ืนที่บังคับอยู่  เราไม่สามารถลงรายละเอียดทุกอย่างในข้อบังคับฉบับน้ีได้ 
               นายประเทือง  เจริญสุข  สมาชิกเลขทะเบียน  7262  บำนาญ  อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท  ดังนี้ 
               -  ในเล่มรายงานประจำปี 2564 หน้า 200 ข้อ 28 ให้สหกรณ์ดำเนินการให้มีกรรมการซึ่งมี
คุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 8 ภายในหกเดือนนับแต่วันที่สหกรณ์น้ันมคีณะกรรมการชุดใหม่  ทั้งน้ี ต้องไม่เกิน
สองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ถ้าสหกรณ์ปฏิบัติได้ภายในหกเดือน  เรื่องน้ีก็ไม่มีปัญหา 
               นายศุวมิตร  อ่ิมฤทธา  ตัวแทนสหกรณ์จังหวัดชัยนาท  ช้ีแจงวิธีแก้ไขกรณีคณะกรรมการไม่มี
คุณสมบัติด้านการเงิน การบัญชี   หรือมีไมค่รบ หรือมีไมถ่ึง  การเลือกต้ังในวันน้ีก็เป็นกติกา  ที่จะส่งเข้าอบรม
ทุกคน  ปีหน้ากรรมการที่ยังไม่ส่งเข้าอบรมก็ต้องอบรม  และจะเป็นแบบน้ีทุกปี  ก็จะไม่มีปัญหาในเรือ่งน้ี  และ
ขณะนี้มีคนฟ้องไปที่ศาลปกครองสูงสุด  และอยู่ระหว่างการวินิจฉัยว่าจะคุ้มครองหรือไม่คุ้มครอง  และจะมีแนว
ปฏิบัติส่งมาให้สหกรณ์ปฏิบัติตาม 
               คุณสมบัติของคณะกรรมการดำเนินการ  ในเรื่องการผิดนัดชำระหน้ี  กฎกระทรวง  พระราชบัญญัติ
ไม่ได้เขียนไว้  กรรมการถ้ามหีน้ีค้างก็ไม่ควรมาเป็นกรรมการ 

 
      ข้อ 2.  เพ่ิมเติมข้อความ หน้า 120 “ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบว่า ต้องมอบให้
คณะกรรมการและตัวแทนสมาชิกมาจัดทำข้อบังคับให้สมบูรณ์” 
               และประธานในที่ประชุมได้ตรวจสอบองค์ประชุม ว่ามีจำนวนสมาชิกสหกรณ์เกินกว่า 100 คน 
หรือไม่ และได้มีสมาชิก ช่ือ นายวิชาญ  หนูพรหม สมาชิกเลขทะเบียน 2283 สังกัด บำนาญ อ.วัดสิงห์ แจ้งกับ 
ที่ประชุมว่า มีสมาชิกยืนยันว่ามีสมาชิกเกินกว่า 100 คน 

 
      ข้อ 3.  เพ่ิมเติมมติที่ประชุม  เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด ตามท่ี
เสนอเป็นเอกฉันท์ โดยได้มีการนับคะแนนเสยีงสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมด้วย คะแนนเห็นด้วย 75 เสียง ซึ่งเป็น
เสียงข้างมาก เกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุม ซึ่งได้มีการนับองค์ประชุม และเป็น 
องค์ประชุม ตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ม.57   
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      ข้อ 4.  ประเดน็ข้อเสนอและข้อแก้ไขของที่ประชุมคณะกรรมการและผู้แทนสมาชิกให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคบั ดังนี ้
               1) เพ่ิมคำจำกัดความ  “กฎกระทรวง”  หมายความว่า กฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ ์
               2)  ข้อ 1  แก้ไขคำว่า  TEACHERS  เป็น TEACHER’S 
               3)  ข้อ 8 การงดชำระเงนิคา่หุ้นรายเดือน แก้ไขเป็น   
                    สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยแปดสิบเดือน หรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าสาม
แสนบาท และไม่มีหน้ีสินกับสหกรณ์ หรือมหีน้ีสินไม่เกินคา่หุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ จะงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน
หรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจำนง เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา 
               4)  ข้อ 71  ลักษณะต้องห้ามของบุคคลท่ีจะเปน็กรรมการดำเนินการ แก้ไขเป็น   
                    (1)  เคยได้รบัโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ 
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ฯลฯ 
                    (14) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบ้ียกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปี ทางบัญชี 
ก่อนวันที่ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการหรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้น 
               5)  ข้อ 82  อำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเงินกู้  แก้ไขเป็น 
                     (4) สอบสวนเบ้ืองต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกหรือสมาชิกสมทบผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่ง 
เงินงวดชำระหน้ีเงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหน้ี เพ่ือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดำเนินการ 
พิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคนืเงินกู้ หรือเสนอให้สมาชิก หรือสมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์หรือพิจารณาว่า ตก
เป็นผู้ผิดนัดชำระหน้ีตามข้อ 71(14) และขอ้ 92(14) โดยจะต้องรายงานเป็นประจำทุกเดือน  

ฯลฯ 
               6)  ข้อ 83 คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธ ์แก้ไขเป็น 
                    คณะกรรมการดำเนินการอาจต้ังคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ จากคณะกรรมการ
ดำเนินการ จำนวนห้าคน โดยให้มีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหน่ึง และเลขานุการคนหน่ึง  นอกน้ันเป็น
กรรมการ 
               7)  ข้อ 85 คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ง  แก้ไขเป็น 
                    ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งต้ังกรรมการดำเนินการเป็นคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวนห้าคน โดยให้มีตำแหน่งประธานอนุกรรมการคนหน่ึงและ เลขานุการอนุกรรมการคนหน่ึง นอกน้ันเป็น
อนุกรรมการ 

ฯลฯ 
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                    ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกันเดือน
ละหน่ึงครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการอนุกรรมการนัดเรียก 
ประชุมได้    

ฯลฯ 
               8)  ข้อ 86 คณะอนุกรรมการการลงทุน  แก้ไขเป็น 
                    ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งต้ังกรรมการดำเนินการเป็นคณะอนุกรรมการการลงทุนจำนวน
ห้าคน และต้องไม่มีกรรมการดำเนินการที่เป็นคณะอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยงเป็นอนุกรรมการด้วย โดยให้มี
ตำแหน่งประธานอนุกรรมการคนหน่ึงและเลขานุการอนุกรรมการคนหน่ึง  นอกน้ันเป็นอนุกรรมการ 

ฯลฯ 
                    ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระหรือมีการประชุมกันเดือนละหน่ึง
เป็นอย่างน้อย และให้ประธานอนุกรรมการการลงทุนหรือเลขานุการอนุกรรมการนัดเรียกประชุมได้ 
               9)  ข้อ 92 การแต่งต้ังหรือการจ้างผู้จัดการ  แก้ไขเป็น 
                     (14)  ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบ้ียกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปีทางบัญชี
ก่อนวันที่ทำสัญญาจ้างเป็นผูจ้ัดการหรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งน้ัน 

ฯลฯ 
                    ต่อจาก (15)  ลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่กฎกระทรวงกำหนด 
                    ให้สหกรณ์ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง
ของบุคคลซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้จัดการภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานตามวรรคหน่ึง หาก
เห็นว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้สหกรณ์แจ้งเป็นหนังสือให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสารหลักฐาน
เพ่ิมเติมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งน้ัน 
                    ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้จัดการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเป็น
ผู้จัดการ ให้คณะกรรมการดำเนินการ แจ้งเหตุที่ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม ให้ผู้จัดการ รายน้ันทราบ 
เพ่ือหยุดปฏิบัติหน้าที่และพ้นจากตำแหน่งทันที   

ฯลฯ 
               10)  เพ่ิมข้อความว่า “ดำเนินการ”  ต่อจากคำว่า  “กรรมการ”  เพ่ือให้เป็นไปตามคำจำกัดความ 
“กรรมการดำเนินการ”   
               11)  เพ่ิมข้อความว่า “ดำเนินการ”  ต่อจากคำว่า  “คณะกรรมการ”  เพ่ือให้เป็นไปตามคำจำกัด
ความ “คณะกรรมการดำเนินการ”   
               12)  เหตุผลที่แก้ไขข้อบังคับ    แก้ไขเป็น 
                     (1) เพ่ือรวบรวมข้อบังคับทุกฉบับเป็นฉบับเดียว 
                     (2) เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542  และแก้ไขเพิ่มเติม 
                     (3) เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนและกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ ์
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      ข้อ 5.  เพ่ิมเติมข้อความ หน้า 171 ระเบียบวาระที่ 4.10 เร่ือง การกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ชัยนาท จำกัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2554 แก้ไขดังน้ี  
     ข้อความเดิม 
              4.10  การกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด ว่าด้วย  การสรรหา
คณะกรรมการดำเนินการ  พ.ศ. 2554 
 

                       นางสาวลออ  วิลัย  ประธานกรรมการ  นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่  ดังน้ี 
                       ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด  ครั้งที่ 18/2564  
เมื่อวันที่  25  ตุลาคม  2564  ได้พิจารณารูปแบบการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2564  โดยให้
นำเสนอที่ประชุมใหญส่ามัญประจำปี 2564 จำนวน 2 รปูแบบ  ดังน้ี 
                       1.  รูปแบบที่ 1 รูปแบบแบ่งสัดส่วน 
                       2.  รูปแบบที่ 2 รูปแบบ ONE MAN ONE VOTE  (ไม่แยกสังกัด) 
 

              ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณา 
              มติที่ประชุม  เห็นชอบระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชัยนาท จำกัด  ว่าด้วย การสรรหา 
คณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2564 โดยใช้แนวทางตามรูปแบบที ่1  การสรรหาตามสัดส่วนสมาชิก 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอ่ืนอีก 14 คน  ให้จัดแบ่งจำนวนกรรมการแต่ละสัดส่วน  
ดังนี ้
              1.  สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  8 อำเภอ + สพป.ชยันาท   
จำนวน 6 คน 
              2.  สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานีชัยนาท  จำนวน 1 คน 
              3.  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  + ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท + บำนาญในสังกัด จำนวน 1 คน 
              4.  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน + บำนาญในสังกัด จำนวน 1 คน 
              5.  ข้าราชการบำนาญสงักัด สพป.ชัยนาท จำนวน 4 คน 
              6.  ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท  รวมหน่วยงานสังกัดอ่ืนและบำนาญในสังกัด จำนวน 1 คน 
              เป็นเอกฉันท์   ตาม (ร่าง) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยันาท จำกัด  ว่าด้วย  
การสรรหาคณะกรรมการดำเนนิการ พ.ศ.2564  ดังนี ้

ฯลฯ 
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      ข้อ 6.  เพ่ิมเติมข้อความ หน้า 171 ในประเด็นที่สมาชิกอภิปราย    
     ข้อความที่แก้ไข 
               4.10  การกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด ว่าด้วย  การสรรหา
คณะกรรมการดำเนินการ  พ.ศ. 2564 
                        นางสาวลออ  วิลัย  ประธานกรรมการ  นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่  ดังน้ี 
                        ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด  ครั้งที่ 18/2564  
เมื่อวันที่  25  ตุลาคม  2564  ได้พิจารณารูปแบบการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2564  โดยให้
นำเสนอที่ประชุมใหญส่ามัญประจำปี 2564 จำนวน 2 รปูแบบ  ดังน้ี 
                        1.  รูปแบบที่ 1 รูปแบบแบ่งสัดส่วน 
                        2.  รูปแบบที่ 2 รูปแบบ ONE MAN ONE VOTE  (ไม่แยกสังกัด) 
                            รายละเอียดข้อมูลสมาชิกแต่ละหน่วยสังกัดและร่างระเบียบ ว่าด้วยการสรรหา
คณะกรรมการดำเนินการ ตามเอกสารหน้า 257-269 
                        สมาชิกได้อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ  ดังน้ี 
                        ว่าทีร่้อยตรีภูดิศ  พันแสน  สมาชิกเลขทะเบียน  9192  โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน  อำเภอ
เมืองชัยนาท  จ.ชัยนาท   เสนอแนวคิดรูปแบบที่ 1  รูปแบบเดิม 
                        นายนพรัตน์  กล่องทอง  สมาชิกเลขทะเบียน  9204  บำนาญ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท  
เสนอรูปแบบที ่3  ดังน้ี 
                        1.  สพป.ชัยนาท  จำนวน 6 คน 
                        2.  สพม.อุทัยธานีชัยนาท  จำนวน 1 คน 
                        3.  อาชีวศึกษา+กศน.ชัยนาท+บำนาญ  จำนวน 1 คน 
                        4.  อปท.+บำนาญ  จำนวน 1 คน 
                        5.  ข้าราชการบำนาญ  จำนวน 4 คน 
                        6.  สังกัดอ่ืน+บำนาญ  จำนวน 1 คน 
                        นายสนธยา  โชติภิวัฒน์  สมาชิกเลขทะเบียน  8922  โรงเรียนอนุบาลสรรพยาอ.สรรพยา  
จ.ชัยนาท  เสนอว่าไม่เห็นด้วยกับรูปแบบที่ 1 และ 2  ขอเสนอรูปแบบที่ 4  แบ่งเป็น 14 กลุ่ม  ดังน้ี   
                        -  อำเภอ 8 อำเภอ  จำนวน 8 คน 
                        -  อาชีวศึกษา     จำนวน 1 คน   
                        -  ท้องถิน่     จำนวน 1 คน   
                        -  สพม.     จำนวน 1 คน   
                        -  เอกชน     จำนวน 1 คน   
                        -  สพป.ชัยนาท+สนง.ศึกษาธิการ+สกสค.+สหกรณ์+สำนักพุทธฯ+สนง.วัฒนธรรม จำนวน 1 คน   
                        -  อ่ืน ๆ     จำนวน 1 คน   
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                        นางนิตยา  พุกพ่วง  สมาชิกเลขทะเบียน  7308  บำนาญองค์การ  อ.เมืองชัยนาท   
จ.ชัยนาท  เสนอเห็นด้วยกับสัดส่วนของข้าราชการบำนาญ 4 คน 
                        นายสมศักด์ิ  จิตรเอ้ือตระกูล  สมาชิกเลขทะเบียน  9393  บำนาญ อ.เมืองชัยนาท   
จ.ชัยนาท  เสนอว่าให้เปลี่ยนจากรูปแบบที่ 1 รูปแบบเดิม  เป็นรูปแบบที่ 1  รูปแบบสัดส่วน 
                                
      ข้อ 7.  เพ่ิมเติมมติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยตามรูปแบบที่ 1 รูปแบบสดัส่วน 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก และมีมติเป็นเอกฉันท์  
 
      ข้อ 8.  เพ่ิมเติมข้อความ หน้า 171 ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมได้เห็นด้วย 
กับรูปแบบที่ 1 แบบสัดส่วน และให้เพ่ิมเติมรายละเอียดตามสัดส่วนกรรมการในแต่ละสงักัด โดยมอบหมายให้
ผู้แทนสมาชิกและคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมกันจัดทำสัดส่วนให้สมบูรณ์ตามข้อตกลง โดยวิธีการจัดแบ่ง
จำนวนกรรมการแต่ละสังกัดอย่างเหมาะสม 
 
                        ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2564 
 
                        มติที่ประชุม.................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเพื่อทราบ 
 
                        3.1  เรื่องแจ้งผลการสอบบัญชีระหว่างปีบัญชี  (ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน) 
 
                                ด้วยบริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชีและกฎหมาย  จำกัด  ได้รายงานผลการสอบบัญชี
ระหว่างปีบัญชี  ครั้งที ่1  (ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565)  เมื่อวันที่ 22 – 23 
มิถุนายน 2565 ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
 
เอกสารประกอบการประชมุ  -  หนังสือ บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด  ที่ NSK.SR10- 
                                        IR65/003  เร่ือง  แจ้งผลการสอบบัญชีระหว่างปี 

 
                        ประเด็นเสนอ  เพื่อทราบ 
 
                        มติที่ประชุม.................................................................................................................. 
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3.2  เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบมาตรฐานการบญัชีสหกรณ์  
              (สำนักงานตรวจบัญชสีหกรณช์ัยนาท) 

                ตามที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1  ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็น 
ผู้ตรวจสอบมาตรฐานการสอบบัญชีสหกรณอ์อมทรัพย์ครชัูยนาท จำกัด  สำหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565  โดยมีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท เข้าร่วมกำกับดูแลด้วยน้ัน 

                สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท ได้แจ้งผลการตรวจสอบบัญชีมาตรฐาน 
การบัญชีสหกรณ์  ซึ่งปรากฏพบข้อสังเกตตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

เอกสารประกอบการประชมุ  -  หนังสือที ่กษ 04 ชน/557  ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 
        เร่ือง แจ้งผลการตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ 

ประเด็นเสนอ  เพื่อทราบ 

มติที่ประชุม.................................................................................................................. 
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3.3  เรื่อง แจ้งผลการตรวจการสหกรณ์และแนะนำให้สหกรณแ์ก้ไขข้อสังเกต 
               ที่ตรวจพบจากการตรวจสอบมาตรฐานการบัญชสีหกรณ์  
              (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท) 

               จากผลการตรวจการสหกรณ์ของคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดชัยนาท  
ชุดที่ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ชัยนาท จำกัด เมื่อวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 โดยพบข้อสงัเกตตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 1. 

                และได้รับรายงานข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565  ซึ่งผูส้อบบัญชีได้เข้าร่วมกำกับ
ดูแลตรวจสอบสหกรณ์  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565  ซึ่งปรากฏพบข้อสังเกตจากการตรวจสอบตามรายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุม 2. 

เอกสารประกอบการประชมุ  -   
1. หนังสือที ่ชน 0010/1147 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565  เร่ือง แจ้งผลการตรวจการสหกรณ์
2. หนังสือที ่ชน 0010/1332  ลงวันที่ 3 สงิหาคม 2565 เร่ือง แนะนำให้สหกรณแ์ก้ไขข้อสังเกตที่ตรวจพบจาก
การตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ ์

ประเด็นเสนอ  เพื่อทราบ 

มติที่ประชุม.................................................................................................................. 
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3.4 เรื่อง ข้อแนะนำในการดำเนินการของสหกรณ์  (ที่ปรึกษา) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

ประเด็นเสนอ  เพื่อทราบ 

มติที่ประชุม.................................................................................................................. 
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3.5  เรื่อง วิธีการดำเนินการพิจารณาการให้เงินกู้ 

                ตามที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1  ได้เข้าตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ ์ 
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565  พบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครชัูยนาท จำกัด  มีการจ่ายเงินกู้ก่อนการพิจารณาอนุมัติ  
โดยคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้  ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ฯ 

                ทีป่ระชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด  ชุดที่ 62   
ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่  11 กรกฎาคม 2565  มีมติมอบอำนาจให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณา
วินิจฉัยให้เงินกู้สามัญทุกประเภทแก่สมาชิก  โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  ข้อบังคับ  และระเบียบ
ของสหกรณ์  และเริ่มดำเนินการพิจารณาการให้เงินกู้  เดือนละ 2 รอบ ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่  
1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป  ดังน้ี 

                รอบท่ี  1 
                วันที่ 1 – 8  ของเดือน   ส่งคำขอกู้ 
                วันที่ 12 ของเดือน   คณะกรรมการเงินกู้ประชุม 
                วันที่ 15 ของเดือน จ่ายเงินให้กับสมาชิก 
                รอบท่ี  2 
                วันที่ 9 – 18 ของเดือน   ส่งคำขอกู้    
                วันที่ 22 ของเดือน   คณะกรรมการเงินกู้ประชุม 
                วันที่ 25 ของเดือน จ่ายเงินให้กับสมาชิก 
                หมายเหตุ  หากเป็นวันหยุด  ให้เลื่อนไปในวันทำการสหกรณ์ถัดไป    

ประเด็นเสนอ  เพื่อทราบ 

มติที่ประชุม.................................................................................................................. 
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3.6 เรื่อง ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด   
ประจำปี 2565 

               ตามมติที่ประชุมใหญ่สามญัประจำปี 2564  เมือ่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564   
ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565  ไปแล้วน้ัน 

               จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด  
ประจำปี 2565  ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ดังน้ี 

หมวดรายจ่าย  ต้ังไว้   จ่ายจริง   คงเหลือ  

1 เงินเดือนค่าจ้างและสวัสดิการ      6,850,000.00 5,076,087.40  1,773,912.60 

2 หมวดค่าตอบแทนและสวัสดิการสมาชิก      2,492,000.00 963,653.25  1,528,346.75 

3 ค่าวัสดุและของใช้สำนักงาน 970,000.00 200,102.00  769,898.00 

4 ค่าครุภัณฑ์และทรัพย์สินถาวร 300,000.00 117,750.00  182,250.00 

5 ค่าใช้สอย 25,270,000.00 11,579,310.37  13,690,689.63 

6 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญแ่ละสรรหากรรมการ 11,310,000.00 7,143,519.00  4,166,481.00 

7 ค่าสาธารณูปโภค 760,000.00 501,077.66  258,922.34 

8 รายจ่ายอ่ืน ๆ      7,593,000.00 239,152.39  7,353,847.61 

รวมเงินทั้งสิน้  55,545,000.00 25,820,652.07  29,724,347.93 

ประเด็นเสนอ  เพื่อทราบ 

มติที่ประชุม.................................................................................................................. 
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3.7  เรื่อง การทำประกันของสมาชิก 

1. ประกันชีวิตกลุ่มตามความสมัครใจ (@)
ปี 2565 สหกรณ์ได้จัดทำประกันชีวิตกลุ่มตามความสมัครใจ กับบริษัท

ไทยสมุทร ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คุม้ครองวันที่ 29 มิถุนายน 2565 – 28 มถิุนายน 2566  
เสียชีวิตปกติ 500,000 บาท เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท 

2. ประกันสินเช่ือ
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด ได้ประกาศให้สมาชิกกู้สามัญ

สวัสดิการ เพ่ือชำระหน้ีสถาบันการเงินอ่ืน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลดเปลื้องการเป็นหน้ีสถาบันการเงินอ่ืน  
มีเง่ือนไขในหลกัเกณฑ์คือสมาชิกต้องจัดทำประกันสินเช่ือกับบริษัทตามที่สหกรณ์กำหนด  โดยสหกรณ์ฯ ได้
ดำเนินการจัดทำประกันสินเช่ือให้กับสมาชิก รายละเอียดดังน้ี 

        - ปี พ.ศ.2555  สหกรณ์ได้จัดทำประกันสินเช่ือกับบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด 
(มหาชน)  ทุนประกันแบบคงที่  ชำระค่าเบ้ียคร้ังเดียว  ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี  

        - ปี พ.ศ.2558  สหกรณ์ได้จัดทำประกันสินเช่ือกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 
จำกัด (มหาชน)  ทุนประกันแบบลดหลั่น  ชำระค่าเบ้ียคร้ังเดียว  ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี  

        - ปี พ.ศ.2561  สหกรณ์ได้จัดทำประกันสินเช่ือกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 
จำกัด (มหาชน)  ทุนประกันแบบบคงที่หรือลดหลั่น  ชำระค่าเบ้ียคร้ังเดียว  ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี  

        - ปี พ.ศ.2564  สหกรณ์ได้จัดทำประกันสินเช่ือกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 
จำกัด (มหาชน) ทุนประกันแบบลดหลั่น  ชำระค่าเบ้ียคร้ังเดียว  ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี  

        - ปี พ.ศ.2565  สหกรณ์ได้จัดทำประกันสินเช่ือกับบริษัท กรุงไทยแอกซ่า   
สำหรับสมาชิกที่กู้เงินทุกประเภทแล้วหลักประกันไม่คุ้มครองวงเงินสินเช่ือ  หรือตามความสมัครใจ   
ทุนประกันแบบคงที่  ชำระรายปี   

ประเด็นเสนอ  เพื่อทราบ 

มติที่ประชุม.................................................................................................................. 
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                        3.8 เรื่อง ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดรายการใน
ข้อบังคบัเก่ียวกับการจ่ายคนืค่าหุ้นบางสว่นระหวา่งเปน็สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ.2565 
 

                              สืบเน่ืองจาก ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำหนดรายการใน
ข้อบังคับเก่ียวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกสหกรณอ์อมทรัพย์ พ.ศ.2565 สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูชัยนาท จำกัด มีขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ดังน้ี 

1. แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด ว่าด้วย ค่าหุ้นและอำนาจหน้าที่ 
ของที่ประชุมใหญ่ โดยเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามญัประจำปี 

2. นำเสนอข้อบังคับดังกล่าวต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ให้ความเห็นชอบและรับ  
จดทะเบียนจึงจะสามารถจ่ายคืนค่าหุ้นได้ 

3. จัดทำระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด เพ่ือรองรับระเบียบนายทะเบียน 
สหกรณ์น้ีและข้อบังคับฯ ตามข้อ 1 

4. จัดทำแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก 
 

                              สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด ได้วางแผนและอยู่ในระหว่างดำเนินการ  
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์น้ีตามลำดับ ซึ่งในข้อ 6 ให้กำหนดรายการอย่างน้อยตามกรอบแนวทางที่ 
นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบไว้ ตามแบบแนบท้ายระเบียบน้ี 
สหกรณ์ฯ จัดทำข้อมูลสมาชิก ตามรายละเอียด ดังน้ี 

1. มีสมาชิกข้าราชการบำนาญ จำนวน 2,543 ราย (ข้อมลู ณ วันที่ 13 ก.ย. 65) 
1.1 ข้าราชการบำนาญที่กู้เงินสหกรณ์ฯ จำนวน 1,938 ราย 
1.2 ข้าราชการบำนาญที่ไม่ได้กู้เงินสหกรณ์ฯ จำนวน 605 ราย   

จำนวนทุนเรือนหุ้น 593,000,000 บาท 
2. สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่สามารถรับคืนค่าหุ้นบางส่วนได้ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณ์ ข้อ 5 ดังน้ี 
2.1 เป็นสมาชิก โดยไม่รวมสมาชิกสมทบ 
2.2 ต้องพ้นจากงานประจำ   
2.3 ไม่มีภาระผูกพันต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งในฐานะผู้กู้หรือผูค้้ำประกัน 
2.4 ไม่เป็นลูกหน้ีตามคำพิพากษาของสหกรณ์และสถาบันการเงินอ่ืน 

                              สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ มีจำนวน ประมาณ 605 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 12.43 ของสมาชิกทั้งหมด 
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3. การคำนวณวงเงินการจ่ายในปีถัดจากการเปรียบเทียบทุนเรือนหุ้น 2 ปี ทางบัญชีที่
ผ่านมา ซึ่งให้จา่ยได้ไม่เกินยอดทุนเรือนหุ้นที่เพ่ิมขึ้นตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ข้อ 4 (3) โดยประมาณ 58 ล้าน

4. จ่ายคืนค่าหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดตามท่ีมีอยู่ ณ วันสิ้นปี
บัญชีที่ผ่านมา (31 ต.ค.2564 จำนวน 4,867 ราย จ่ายคืนค่าหุ้นไม่เกินร้อยละ 5
จำนวน 243 คน)

เอกสารประกอบการประชมุ  
- ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดรายการในข้อบังคับเก่ียวกับการจ่ายคืนค่าหุ้น
บางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ.2565 

ประเด็นเสนอ  เพื่อทราบ 

มติที่ประชุม.................................................................................................................. 
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3.9 เรื่อง ประกาศอัตราดอกเบ้ียเงนิกู้ 

- อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ทุกประเภท อัตราร้อยละ 5.25 บาทต่อปี 
ต้ังแต่วันที่ 1 มนีาคม 2565 เป็นต้นไป 

- อัตราดอกเบ้ียเงินกู้เพ่ือชำระหน้ีแทนผู้กู ้อัตราร้อยละ 1 บาทต่อปี 
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 

ประเด็นเสนอ  เพื่อทราบ 

มติที่ประชุม.................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 ขออนุมัติงบประมาณเพื่อจัดซ้ือโปรแกรมระบบปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ครูชัยนาท จำกัด 

               ด้วยบริษัทโซแอ็ท โซลูช่ัน จำกัด เสนอราคางานพัฒนาระบบบริหารสหกรณ์ 
ออมทรัพย์แบบ Upgrade Version: Windows Application เพ่ือรองรับการพัฒนางานและการปฏิบัติงาน
สหกรณ์ในอนาคต   จากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน  ทำให้ระบบโปรแกรมสหกรณ์
ฯ Version ที่ใช้ในปัจจุบัน ต้ังแต่ ปีพ.ศ. 2546 ไม่สามารถตอบสนองการให้ข้อมูลหรือการปฏิบัติงานบางอย่างได้
ตามต้องการ  มีการดำเนินงานหลายขั้นตอน ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือนำมาจัดทำข้อมูลสรุปสำหรับการติดตาม
การปฏิบัติงานโดยรวมขององค์การ  จึงจำเป็นต้องพัฒนาหรือปรับปรุงระบบให้รองรับ 
การพัฒนางานสหกรณ์ในอนาคต 

               บรษิัท โซแอ็ท โซลูช่ัน จำกัด เสนอราคาการพัฒนาระบบ: Windows Application 
1. เสนอราคาการพัฒนาระบบบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์  (แบบเต็ม 15 ระบบ) 

Upgrade Version: Windows Application 
ลำดับ
ที่ 

รายการ ราคา รวม VAT 

1 ค่าพัฒนาระบบ เต็มรูปแบบ 15 ระบบ
Upgrade Version: Windows Application 

2,782,000.00

2 ราคาพัฒนาระบบบริการสมาชิกแบบออนไลน์
Website & Mobile 
Application:FollowME*PROMONEY 

2.1 การพัฒนาเว็บไซต์ 695,500.00
2.2 ระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิกบนโทรศัพท์มือถือ

(Mobile Application : FollowME) 
374,500.00

2.3 ระบบการทำธุรกรรมการชำระเงิน
(การชำระเงินภายใน+การชำระเงินภายนอก สหกรณ)์ 

535,000.00

2.4 ระบบการทำธุรกรรมการโอนเงิน
(การโอนเงินภายใน+การโอนเงินภายนอก สหกรณ์) 

428,000.00

รวม ราคาพัฒนาระบบบริการสมาชิกแบบออนไลน์ 2,033,000.00
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ลำดับ
ที่ 

รายการ ราคา รวม VAT 

3  การทำธุรกรรมการถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 214,000.00
4  ค่าเป็นสมาชิกรายปี Apple Developer  Program 

 และ SSL Certificate 
16,050.00

5 ค่าเช่าพ้ืนที่ Website และ Mobile Application 26,750.00
6 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Mobile Gateway Server และ

โปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
214,000.00

รวมทั้งสิน้ (ห้าล้านสองแสนแปดหม่ืนหา้พันแปดร้อยบาทถ้วน) 5,285,800.00
ค่าบำรุงรักษาโปรแกรม ปีละ 10 % จากราคาขาย ประมาณปีละ 528,580.00 บาท (ยกเว้นปีแรก) 

2. เสนอราคาการพัฒนาระบบบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์  (แบบเพิ่มเตมิ) 

Upgrade Version: Windows Application 
ลำดับ
ที่ 

รายการ ราคา รวม VAT 

1 ค่าพัฒนาระบบ เต็มรูปแบบ แบบเพ่ิมเติม 6 ระบบ
Upgrade Version: Windows Application 

1,284,000.00

2 ราคาพัฒนาระบบบริการสมาชิกแบบออนไลน์
Website & Mobile 
Application:FollowME*PROMONEY 

2.1 การพัฒนาเว็บไซต์ 695,500.00
2.2 ระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิกบนโทรศัพท์มือถือ

(Mobile Application : FollowME) 
374,500.00

2.3 ระบบการทำธุรกรรมการชำระเงินภายนอก สหกรณ์ 321,000.00
2.4 ระบบการทำธุรกรรมการโอนเงินภายใน สหกรณ์ 214,000.00

รวม ราคาพัฒนาระบบบริการสมาชิกแบบออนไลน์ 1,605,000.00
3 ค่าเป็นสมาชิกรายปี Apple Developer  Program 

 และ SSL Certificate  
16,050.00
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ลำดับ
ที่ 

รายการ ราคา รวม VAT 

4 ค่าเช่าพ้ืนที่ Website และ Mobile Application 26,750.00
5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Mobile Gateway Server และ

โปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
214,000.00

รวมทั้งสิน้ (สามล้านหนึ่งแสนสี่หม่ืนห้าพนัแปดร้อยบาทถ้วน) 3,145,800.00
ค่าบำรุงรักษาโปรแกรม ปีละ 10 % จากราคาขาย ประมาณปีละ 314,580.00 บาท (ยกเว้นปีแรก) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา – 
              -  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครชัูยนาท จำกัด  ชุดที่ 62 ใน

การประชุมครั้งที่ 12/2565  เมื่อวันที่ 18 สงิหาคม 2565  ได้เชิญตัวแทนบริษัท โซแอ็ท โซลูช่ัน จำกัด  มาร่วม
ประชุมเพ่ือซักถามรายละเอียดเพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับโปรแกรมสหกรณ ์ ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ  และมมีติเห็นควร
ให้นำเสนอที่ประชุมการหารือพิเศษคณะกรรมการดำเนินการ  ที่ปรึกษา  ผู้ตรวจสอบกจิการ  กรรมการควบคุม
ภายใน  ผู้ประสานงานสมาชิกบำนาญ  และฝ่ายจัดการ  ในวันที่ 1 กันยายน 2565   
เพ่ือพิจารณาและกำหนดให้มกีารเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ  พิจารณาอนุมัติจัดซื้อโปรแกรมสหกรณ์ต่อไป   

              -  ที่ประชุมหารือพิเศษคณะกรรมการดำเนินการ  ที่ปรึกษา  ผู้ตรวจสอบกิจการ   
กรรมการควบคุมภายใน ผู้ประสานงานบำนาญ และฝ่ายจัดการ  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565  เห็นควรให ้
สหกรณซ์ื้อโปรแกรม  แบบเต็ม 15 ระบบ  ในราคา 5,285,800 บาท 

              -  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครชัูยนาท จำกัด  ชุดที่ 62 
ในการประชุมครั้งที่ 13/2565  เมื่อวันที ่12 กันยายน 2565  มีมตินำเสนอที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ทั้ง 2 แบบ 

เอกสารประกอบการประชมุ  -  ใบเสนอราคาแบบเต็ม 15 ระบบ  และแบบเพ่ิมเติม 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณา 

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



แบบเตม็ 15 ระบบ49
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1. พัฒนาระบบบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ (Upgrade Version : Windows Application)
ครอบคลุมระบบงานเดิมทั้งหมด และมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

1.1 ระบบบัญชี (Account) ปรับปรุงตามรายการดังนี้ 
1.1.1 งบประมาณ งบส่งกรมฯ ตามประกาศปี 2560 

  - แบบ 2 รายงานลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 
 - แบบ 3 รายงานลูกหนี้ให้กู้ยืมรายใหญ่ 50 รายแรก 
 - แบบ 6 รายงานผู้ฝากเงินรายใหญ่ 50 รายแรก 
 - แบบ 7 รายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ 
 - แบบ 8 รายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง 

  - แบบฟอร์มข้อมูลทะเบียนสมาชิกสหกรณ์และการถือหุ้น 
1.1.2 งบส่งกรมฯ ตามประกาศปี 2565 

  - แบบ 1 งบแสดงฐานะการเงิน 
  - แบบ 2 งบกำไรขาดทุน 
  - แบบ 3 งบทดลอง 

       - แบบ 5.2 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม และการฝากเงิน 
       - แบบ 6.2 เจ้าหนี้เงินกู้และการฝากเงิน 
       - แบบ 7 การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง 
       - แบบ 8 ฐานะสภาพคล่องสุทธิ 
       - แบบ 13 คุณภาพลูกหนี้เงินให้กู้ยืม (ระบบจัดชั้นคุณภาพ) 
1.1.3 งบส่งสหกรณ์จังหวัด 
       - รายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง 
       - รายละเอียดลูกหนี้ตามช่วงอายุ 
1.1.4 งบส่งธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.2 ระบบผู้ควบคุม (Admin) ปรับปรุงรายงานส่งผู้ตรวจสอบบัญชี 21 แบบ 
1.3 ระบบอนุมัติ (Approve) ปรับปรุงตามรายการดังนี้ 

1.3.1 อนุมัติรับเงินกู้เป็นงวด 
1.3.2 อนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ 

1.4 ระบบเงินฝาก (Deposit) ปรับปรุงตามรายการดังนี้ 
1.4.1 ถอนเงินฝากแบ่งจ่ายหลายทาง 
1.4.2 ฝากเงินหลายทาง 
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1.5 ระบบประมวลผล (Keeping) ปรับปรุงตามรายการดังนี้ 
1.5.1 ประมวลใบแจ้งยอด ตามวันที่เงินเดือนออกของแต่ละกลุ่ม 
1.5.2 ประมวลตัดยอดโดยคำนวณดอกเบี้ยใหม่ตามจริง ณ วันที่เงินเดือนออก 
1.5.3 รับ และส่งไฟล์รายการแจ้งยอด 
1.5.4 ปันผลเฉลี่ยคืน ชำระหนี้ 
1.5.5 ปันผลเฉลี่ยคืน ชำระรายการฝากเก็บ 
1.5.6 ปันผลเฉลี่ยคืน แบ่งจ่ายหลายทาง 

1.6 ระบบหุ้น หนี้ (Teller) ปรับปรุงตามรายการดังนี้ 
1.6.1 บันทึกคำขอรับเงินกู้เป็นงวด 
1.6.2 บันทึกคำขอเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ 

1.7 ระบบจัดชั้นลูกหนี้ (Classify Debtor) เพ่ิมตามรายการดังนี้ 
1.7.1 ระบบประมวลจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ 
1.7.2 หนังสือทวงหนี้ ผู้กู้ ผู้ค้ำ 

1.8 ระบบการเงิน (Finance) เพ่ิมตามรายการดังนี้ 
1.8.1 ระบบควบคุมเงินสดแบบ Real Time 
1.8.2 ระบบเงินรอจ่ายคืน 
1.8.3 ระบบลูกหนี้ตัวแทน 
1.8.4 ระบบถอนเงินฝากชำระใบเสร็จ 
1.8.5 ระบบควบคุมเงินโอนธนาคาร (Bank Reconcile) 
1.8.6 ระบบเงินรอตรวจสอบ 
1.8.7 ระบบควบคุมการรับจ่ายเช็ค 
1.8.8 รวมเอกสารส่งกรมสรรพากร อาทิ ภงด.2, ภงด.1, ภงด.53 

1.9 ระบบสารบรรณ (e-Office) เพ่ิมตามรายการดังนี้ 
1.9.1 หนังสือรับเข้าภายนอก ภายใน 
1.9.2 หนังสือส่งออก ภายนอก ภายใน 

1.10 ระบบฝากเก็บ (Insurance) เพ่ิมตามรายการดังนี้ 
1.10.1 ฝากเก็บค่าฤชา 
1.10.2 ฝากเก็บค่าทนาย 
1.10.3 ฝากเก็บดอกเบี้ยก่อนฟ้อง 
1.10.4 ฝากเก็บดอกเบี้ยฟ้อง 
1.10.5 ฝากเก็บสมาคมฌาปนกิจของสหกรณ์ 
1.10.6 ฝากเก็บประกันอัคคีภัย 
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1.10.7 ส่งเงินให้บริษัทฯ หรือองค์ที่ฝากเก็บ 
1.11 ระบบผู้ให้สิทธิ (Permition) เพ่ิมตามรายการดังนี้ 

1.11.1 ให้สิทธิทำรายการปรับปรุงรายการฝากถอน 
1.11.2 ให้สิทธิทำรายการยกเลิกใบเสร็จชำระหนี้ ซื้อหุ้น 
1.11.3 ให้สิทธิทำรายการปรับปรุงรายการรับจ่ายเงินสด 

1.12 ระบบจัดทำไฟล์ส่งธนาคาร (Transbank) เพ่ิมตามรายการดังนี้ 
1.12.1 ไฟล์จ่ายเงินกู้ โอนเข้าธนาคาร 
1.12.2 ไฟล์ถอนเงินฝาก โอนเข้าธนาคาร 
1.12.3 ไฟล์จ่ายเงินปันผล โอนเข้าธนาคาร 
1.12.4 ไฟล์จ่ายสวัสดิการ โอนเข้าธนาคาร 
1.12.5 ไฟล์จ่ายเงินรอจ่าย โอนเข้าธนาคาร 

1.13 ระบบสวัสดิการ (Welfare) เพ่ิมตามรายการดังนี้ 
1.13.1 บันทึกคำขอสวัสดิการ (10 ประเภท) 
1.13.2 อนุมัติจ่ายสวัสดิการ (10 ประเภท) 
1.13.3 จ่ายสวัสดิการ (10 ประเภท) 

1.14 วัสดุ (Stock) เพ่ิมตามรายการดังนี้ 
1.14.1 บันทึกการซื้อวัสดุ 
1.14.2 คำนวณวัสดุคงเหลือ 

1.15 ครุภัณฑ์ (Material) เพ่ิมตามรายการดังนี้ 
1.15.1 บันทึกการซื้อครุภัณฑ์ 
1.15.2 คำนวณค่าเสื่อมราคา 
1.15.3 ประวัติการซ่อม และการเก็บรักษา 

2. ระบบบริการสมาชิกแบบออนไลน์ (Website & Mobile Application : FollowME x PROMONEY)
ประกอบด้วย

2.1 การพัฒนาเว็บไซต์ 
     - เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ (Web Information)  
     - เว็บไซต์ข้อมูลสมาชิก (Web Member) 
     - ระบบการนำข้อมูลสมาชิกข้ึนแสดงผลบนเว็บไซต์ และโมบายแอปพลิเคชัน (AD Sync) 
2.2 ระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิกบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application : FollowME) 
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2.3 ระบบการทำธุรกรรมการชำระเงิน 
     - ระบบการทำธุรกรรมการชำระเงินภายในสหกรณ์ (PROMONEY PayIN) ถอนเงินฝากธนาคาร ชำระ

หนี้ (ราคาต่อ 1 ธนาคาร)  
     - ระบบการทำธุรกรรมการชำระเงินภายนอกสหกรณ์ (PROMONEY PayOUT) ทำธุรกรรมการเงินกับ

ธนาคาร (ราคาต่อ 1 ธนาคาร) 
* ถอนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกเข้าบัญชีธนาคาร
* ถอนบัญชีธนาคารเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก
* รับเงินกู้เข้าบัญชีธนาคาร

2.4 ระบบการทำธุรกรรมการโอนเงิน 
     - ระบบการทำธุรกรรมการโอนเงินภายในสหกรณ์ (PROMONEY TranIN) โอนฝากเงินฝากออมทรัพย์ 

ชำระหนี้ (ชำระหนี้) 
     - ระบบการทำธุรกรรมการโอนเงินภายนอกสหกรณ์ (PROMONEY TranOUT) โอนระหว่างบัญชีเงิน

ฝากออมทรัพย์ (ฝาก ถอน) 
3. การทำธุรกรรมการถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (PayInSpecial) เพ่ิมตามรายการดังนี้

3.1 ทำธุรกรรมเงินฝากออมทรัพย์พิเศษกับธนาคาร (ราคาต่อ 1 ธนาคาร) 
     - ถอนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสมาชิกเข้าบัญชีธนาคาร 
     - ถอนบัญชีธนาคาร เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสมาชิก  
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1. พัฒนาระบบบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์เพิ่มเติม
รายละเอียดดังนี้ 
1.1 ระบบบัญชี (Account) ปรับปรุงตามรายการดังนี้ 

1.1.1 งบประมาณ งบส่งกรมฯ ตามประกาศปี 2560 
  - แบบ 2 รายงานลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 
 - แบบ 3 รายงานลูกหนี้ให้กู้ยืมรายใหญ่ 50 รายแรก 
 - แบบ 6 รายงานผู้ฝากเงินรายใหญ่ 50 รายแรก 
 - แบบ 7 รายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ 
 - แบบ 8 รายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง 

  - แบบฟอร์มข้อมูลทะเบียนสมาชิกสหกรณ์และการถือหุ้น 
1.1.2 งบส่งกรมฯ ตามประกาศปี 2565 

  - แบบ 1 งบแสดงฐานะการเงิน 
  - แบบ 2 งบกำไรขาดทุน 
  - แบบ 3 งบทดลอง 

       - แบบ 5.2 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม และการฝากเงิน 
       - แบบ 6.2 เจ้าหนี้เงินกู้และการฝากเงิน 
       - แบบ 7 การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง 
       - แบบ 8 ฐานะสภาพคล่องสุทธิ 
       - แบบ 13 คุณภาพลูกหนี้เงินให้กู้ยืม (ระบบจัดชั้นคุณภาพ) 
1.1.3 งบส่งสหกรณ์จังหวัด 
       - รายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง 
       - รายละเอียดลูกหนี้ตามช่วงอายุ 
1.1.4 งบส่งธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.2 ระบบผู้ควบคุม (Admin) ปรับปรุงรายงานส่งผู้ตรวจสอบบัญชี 21 แบบ 
1.3 ระบบประมวลผล (Keeping) ปรับปรุงตามรายการดังนี้ 

1.3.1 ประมวลใบแจ้งยอด ตามวันที่เงินเดือนออกของแต่ละกลุ่ม 
1.3.2 ประมวลตัดยอดโดยคำนวณดอกเบี้ยใหม่ตามจริง ณ วันที่เงินเดือนออก 
1.3.3 รับ และส่งไฟล์รายการแจ้งยอด 
1.3.4 ปันผลเฉลี่ยคืน ชำระหนี้ 
1.3.5 ปันผลเฉลี่ยคืน ชำระรายการฝากเก็บ 
1.3.6 ปันผลเฉลี่ยคืน แบ่งจ่ายหลายทาง 
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1.4 ระบบจัดชั้นลูกหนี้ (Classify Debtor) เพ่ิมตามรายการดังนี้ 
1.4.1 ระบบประมวลจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ 
1.4.2 หนังสือทวงหนี้ ผู้กู้ ผู้ค้ำ 

1.5 ระบบการเงิน (Finance) เพ่ิมตามรายการดังนี้ 
1.5.1 ระบบควบคุมเงินสดแบบ Real Time 
1.5.2 ระบบเงินรอจ่ายคืน 
1.5.3 ระบบลูกหนี้ตัวแทน 
1.5.4 ระบบถอนเงินฝากชำระใบเสร็จ 
1.5.5 ระบบควบคุมเงินโอนธนาคาร (Bank Reconcile) 
1.5.6 ระบบเงินรอตรวจสอบ 
1.5.7 ระบบควบคุมการรับจ่ายเช็ค 
1.5.8 รวมเอกสารส่งกรมสรรพากร อาทิ ภงด.2, ภงด.1, ภงด.53 

1.6 ครุภัณฑ์ (Material) เพ่ิมตามรายการดังนี้ 
1.6.1 บันทึกการซื้อครุภัณฑ์ 
1.6.2 คำนวณค่าเสื่อมราคา 
1.6.3 ประวัติการซ่อม และการเก็บรักษา 

2. ระบบบริการสมาชิกแบบออนไลน์ (Website & Mobile Application : FollowME x PROMONEY)
ประกอบด้วย

2.1 การพัฒนาเว็บไซต์ 
     - เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ (Web Information)  
     - เว็บไซต์ข้อมูลสมาชิก (Web Member) 
     - ระบบการนำข้อมูลสมาชิกข้ึนแสดงผลบนเว็บไซต์ และโมบายแอปพลิเคชัน (AD Sync) 
2.2 ระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิกบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application : FollowME) 

2.3 ระบบการทำธุรกรรมการชำระเงิน 
     - ระบบการทำธุรกรรมการชำระเงินภายนอกสหกรณ์ (PROMONEY PayOUT) ทำธุรกรรมการเงินกับ

ธนาคาร (ราคาต่อ 1 ธนาคาร) 
* ถอนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกเข้าบัญชีธนาคาร
* ถอนบัญชีธนาคารเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก
* รับเงินกู้เข้าบัญชีธนาคาร

2.4 ระบบการทำธุรกรรมการโอนเงิน 
     - ระบบการทำธุรกรรมการโอนเงินภายนอกสหกรณ์ (PROMONEY TranOUT) โอนระหว่างบัญชีเงิน

ฝากออมทรัพย์ (ฝาก ถอน) 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด 
การพัฒนาระบบบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์เพิม่เตมิ 

หน้า 3 จาก 3 

3. การทำธุรกรรมการถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (PayInSpecial) เพ่ิมตามรายการดังนี้
3.1 ทำธุรกรรมเงินฝากออมทรัพย์พิเศษกับธนาคาร (ราคาต่อ 1 ธนาคาร) 
     - ถอนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสมาชิกเข้าบัญชีธนาคาร 
     - ถอนบัญชีธนาคาร เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสมาชิก  
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4.2  ขอความเหน็ชอบจ่ายเงินคืนตามประสบการณ์ (ER) ของบริษัท ไทยสมุทร  
               ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คืนแก่สมาชิกผู้ทำประกันกลุ่มตามความสมัครใจ  
               ประจำปี 2564 (ปีที่ 8) 

               ตามท่ีสมาชิกได้สมัครทำประกันกลุ่มตามความสมัครใจกับบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต 
จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขท่ี GU3967 คุ้มครองระหว่างวันที่ 29 มถินุายน 2564 – 28 มิถุนายน 2565  น้ัน 

               เน่ืองจากในปีที่ 8  มีเง่ือนไขของการคืนเงินตามประสบการณ์ (ER) เมื่อสิน้สุด
กรมธรรม์และต่อประกันเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้คำนวณ ER ตามใบเสนอราคา โดยคิดตามสูตร 
การคำนวณของ คปภ. สรุป บริษัทฯ ต้องคืนเงินในส่วน ER ให้กับทางสหกรณ์ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  
1,698,598.08  บาท  มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด ชุดที่ 62  
ในการประชุมครั้งที่ 12/2565  เมื่อวันที ่18 สิงหาคม 2565  มีมติรับทราบและพิจารณาให้ดำเนินการจัดสรรคืน
ให้สมาชิกในปี 2564  และเป็นสวัสดิการใหค้ณะกรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ฯ  น้ัน 

               ทีป่ระชุมหารือพิเศษคณะกรรมการดำเนินการ  ที่ปรึกษา  ผูต้รวจสอบกิจการ   
กรรมการควบคุมภายใน ผู้ประสานงานบำนาญ และฝ่ายจัดการ  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565  เห็นควรให้จ่ายคืน
สมาชิกที่ทำประกันชีวิตกลุ่มตามความสมัครใจทั้งหมด  เป็นเงินคนละ 507.29 บาท 

              -  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครชัูยนาท จำกัด ชุดที่ 62  
ในการประชุมครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565  มีมติให้จ่ายคืนสมาชิกท่ีทำประกัน คนละ 507 บาท 
และนำเสนอทีป่ระชุมใหญ่วิสามัญพิจารณาอนุมัติ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  -  รายละเอียดเงินคืนตามประสบการณ์ (ER.) 

รายละเอียด  จำนวน  

สมาชิกสมัครเดิม 3,382

-  สมาชิกเสียชีวิต 26

-  สมาชิกอายุเกิน 85 ปี 11

รวม 3,345

เงินคืนตามประสบการณ์  (ER.) 1,698,598.08  

หักค่าธรรมเนยีมธนาคาร (เช็ค) 1,698.60

คงเหลือ 1,696,899.48

จ่ายคนืสมาชกิที่ทำประกัน (คน) 507.29

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณา 

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



61 

4.3  ขอความเห็นชอบอนุมัติรายจ่ายประจำปี 2565 สำหรับเป็นค่าอาหาร     
               และค่าพาหนะของสมาชิกในการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 

               ตามท่ีสหกรณ์ฯ  กำหนดการประชุมใหญ่วิสามญั  ครั้งที่ 1/2565  ในวันอาทิตย์ 
ที่ 25 กันยายน 2565  ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท  น้ัน 

               มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครชัูยนาท จำกัด  ชุดที่ 62  
ในการประชุมครั้งที่ 13/2565  เมื่อวันที ่12 กันยายน 2565  มีมติอนุมติัค่าอาหารและค่าพาหนะของสมาชิกใน
การประชุมใหญ่วิสามัญ  ครัง้ที่ 1/2565  คนละ 500 บาท และนำเสนอที่ประชุมใหญ่วิสามัญพิจารณาอนุมัติ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  - งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565  หมวด 6 ค่าใช้จา่ยในการประชุมใหญแ่ละ
สรรหากรรมการ  ข้อ 6.7  คา่ใช้จ่ายในการประชุมใหญ่วิสามัญ  จำนวน 3,000,000 บาท   
คงเหลือ 3,000,000 บาท 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม.................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอ่ืนๆ 
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เลิกประชุม  เวลา.....................น. 
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