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ค าน า 

 
  รายงานประจ าปี 2560 ฉบบัน้ี จดัท าข้ึนเพื่อรายงานผลการด าเนินงานของสหกรณ์ 
ของคณะกรรมการด าเนินการและรายงานของผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ เพื่อรับทราบ 
สถานการณ์รับสมาชิก การลาออกของสมาชิก พิจารณาอนุมติังบดุล การจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
การพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ผูต้รวจสอบกิจการ 
การก าหนดวงเงินกูย้มืหรือค ้าประกนั การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั ตลอดทั้งอนุมติัแผนงานและ
งบประมาณประจ าปีของสหกรณ์ เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 61  
 

  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จ  ากดั ขอขอบคุณมวลสมาชิกและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการใหข้อ้เสนอแนะแนวทางการบริหารกิจการ ก าลงัใจในการท างาน  
ส่งผลใหกิ้จการของสหกรณ์เจริญกา้วหนา้มาอยา่งต่อเน่ือง และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่รายงานประจ าปี
ฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่านไม่มากก็นอ้ย หากมีขอ้ผิดพลาด 
ประการใดขอนอ้มรับไวแ้ละขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
 
   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั ชุดท่ี  57 
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คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั ชุดที ่ 57 
 

ที่ ช่ือ สกุล ต าแหน่ง หน่วยสังกดั 

1 นายสมควร             ทองฤทธ์ิ ประธานกรรมการ  
2 นายพิเชฐร์ วนัทอง รองประธานกรรมการ สพป.ชยันาท 
3 นายสมชาย พุทธโกสัย รองประธานกรรมการ อ าเภอเมืองชยันาท 
4 นายสมชาย กิตติรัตนสุนทร กรรมการและเหรัญญิก อ าเภอหนัคา 
5 นายเฉลิม ปลอ้งมาก กรรมการและเลขานุการ อ าเภอสรรคบุรี 
6 นายพีระพงศ ์ แพบวั กรรมการ อ าเภอวดัสิงห์ 
7 นายทรงยศ พงศหิ์รัญกมล กรรมการ อ าเภอมโนรมย ์
8 นายชาญชยั ค าหอม กรรมการ อ าเภอเนินขาม 
9 นายส าราญ แพร่หลาย กรรมการ อ าเภอสรรพยา 
10 นายกิติศกัด์ิ โพธ์ิกระจ่าง กรรมการ อาชีวศึกษา 
11 นายสุพจน์ วงับุญ กรรมการ อ าเภอหนองมะโมง 
12 นายสง่า โพธ์ิกลีบ กรรมการ มธัยมศึกษา 
13 นายจกักฤช ตรีวชิา กรรมการ สังกดัอ่ืน 
14 นางปวณีา บวัภิบาล กรรมการ อปท. 
15 นายปรีชา กาญจนสมบติั กรรมการ ขา้ราชการบ านาญ 

 
ผู้ตรวจสอบกจิการประจ าปี  2560 

 

ที่ ช่ือ สกุล ต าแหน่ง 
1 นายพิชยั นิยมรส ประธานกรรมการผูต้รวจสอบ 
2 นายวนิยั ค าวเิศษ ผูต้รวจสอบกิจการ 
3 นางสาวสุวารีศิริ ภู่เป่ียมสินธ์ุ ผูต้รวจสอบกิจการ 
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เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั 
 

ที่ ช่ือ สกุล ต าแหน่ง 
1 นายพนม จงอยูว่ฒันา ผูจ้ดัการ 
2 นางสิรินทิรา ชยับุรินทร์ รองผูจ้ดัการ 
3 นางสาวภทัรภร  วรีะพงษ ์ หวัหนา้ฝ่ายคอมพิวเตอร์ 
4 นายธนศกัด์ิ บุษบกแกว้ หวัหนา้ฝ่ายสินเช่ือ 
5 นางศิริวรรณ ศรีนอ้ย หวัหนา้ฝ่ายธุรการ 
6 นางสาวสุวรรณี พิมพา หวัหนา้ฝ่ายบญัชี 
7 นายกชามาส นาคพรอ านวย หวัหนา้ฝ่ายเงินฝาก 
8 นางสาวพรรณธิพา บินชยั หวัหนา้ฝ่ายการเงิน 
9 นายมนสั ทบับุรี เจา้หนา้ท่ีฝ่ายคอมพิวเตอร์ 
10 นางมลฤดีญา นวมเพช็ร  เจา้หนา้ท่ีธุรการ 
11 นางยคุลธร สอนสุข เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ 
12 นายพิเษฐ  สรสิทธ์ิ เจา้หนา้ท่ีคอมพิวเตอร์ (ลูกจา้งรายปี) 
13 นายพนสั ศรีคะ นกัการภารโรง 
14 นางสาวจุฑารัตน์ เทศธรรม แม่บา้น (ลูกจา้งรายปี) 
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สารจากประธานกรรมการ 
 

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั ทุกท่านครับ 
 

 การด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั ในรอบปีบญัชี 2560
คณะกรรมการ ชุดท่ี 57 และฝ่ายจดัการ ยดึหลกัการบริหารกิจการสหกรณ์โดยสมาชิกรวมกนั 
ดา้นธุรกิจ ช่วยเหลือร่วมมือกนั สมาชิกไดป้ระโยชน์ สหกรณ์มีความมัน่คง ช่วยแหลือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ สมาชิกทุกท่านมีส่วนร่วมท าใหส้หกรณ์ของเราพฒันากา้วหนา้เป็นสถาบนั
การเงินท่ีดูแลคุณภาพชีวติของสมาชิก ครอบครัว และสังคมไดอ้ยา่งดี 

 จากการมุ่งมัน่ลดรายจ่าย ระดมการเพิ่มหุ้น เพิ่มเงินฝาก ประหยดัรายจ่าย  
หาแหล่งเงินกูด้อกเบ้ียถูกมาใหส้มาชิกกู ้ติดตามการช าระหน้ี ปรับโครงสร้างพกัช าระหน้ีและ
ประนอมหน้ี ท าใหมี้ก าไรเพิ่มมากข้ึน ลดการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ท าใหปี้น้ีมีผลก าไร 
182,847,474.83  บาท เงินปันผลร้อยละ 5.30 บาท เฉล่ียคืนร้อยละ 8.00 บาท (ปีท่ีแลว้ก าไร  
155 ลา้นบาท เงินปันผลร้อยละ 5.20 บาท เฉล่ียคืนร้อยละ 5.80 บาท) โดยเฉพาะการเฉล่ียคืนเป็น
นโยบายส าคญัท่ีคณะกรรมการ ชุดท่ี 57 เห็นวา่ควรดูแลผูกู้ด้ว้ยการคืนดอกเบ้ียใหใ้นอตัราสูงสุดเท่าท่ีจะท าได ้

 เพื่อใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั ไดรั้บการเช่ือถือเป็นท่ียอมรับและเกิด
ความเช่ือมัน่แก่สมาชิกทุกท่าน สหกรณ์ของเราไดส่้งเขา้ประกวดไดรั้บรางวลั นวตักรรมระดับภาค 
รางวลัจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั สมคัรเขา้รับการประเมินมาตรฐานมี
ผลการประเมินดีมากในเกือบทุกดา้น มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเครือขายสหกรณ์ออมทรัพย ์
หลายสหกรณ์ขอมาศึกษาดูงาน ก าหนดใหมี้แผนกลยทุธ์สหกรณ์ พ.ศ. 2561 – 2564 รวมทั้ง
แผนปฏิบติัการประจ าปี 2561 ดว้ยการออกไปรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ น ามาประมวลผล
ความตอ้งการของสมาชิก ตอ้งใหอ้อกไปพบสมาชิก ใหส้มาชิกไดรั้บการพฒันา แกปั้ญหาใหต้รง
ตามความตอ้งการ พฒันาการส่ือสารระหวา่งสหกรณ์กบัสมาชิกใหมี้ความรู้ความเขา้ใจตรงกนั 
ความมีระเบียบวนิยัของสมาชิกป้องกนัไม่ใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระ 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการ ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ ฝ่ายจดัการ สมาชิกและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
ท่ีร่วมมือกนัพฒันาสหกรณ์ของเราดว้ยดี และขอใหช่้วยกนัสร้างสรรคใ์หดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 
 

                ดว้ยความเคารพ 
  
 

                           (นายสมควร  ทองฤทธ์ิ)   
           ประธานกรรมการด าเนินการชุดท่ี  57 



                          

วตัถุประสงค์                                           

ขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2557 หมวด 2 ขอ้ 3 ก าหนดวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก  โดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั
ตามหลกัการสหกรณ์ดว้ยการร่วมกนัด าเนินธุรกิจ ในขอ้ต่อไปน้ี 
             1.  ส่งเสริมใหส้มาชิกออมทรัพย ์โดยช่วยใหส้ามารถสงวนส่วนแห่งรายไดข้องตนไว้
ในทางอนัมัน่คงและไดรั้บประโยชน์ตามสมควร 
             2.  ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่สมาชิก 
             3.  รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน 
             4.  จดัหาทุนเพื่อกิจการของสหกรณ์ 
             5.  ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 
             6.  ด าเนินการใหกู้ย้ืมเพื่อการเคหะ 
             7.  ใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน 
             8.  ออกตัว๋สัญญาใชเ้งินหรือตราสารการเงิน 
             9.  ซ้ือหุน้ของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
            10.  ซ้ือหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือรัฐวสิาหกิจ 
            11.  ซ้ือหุน้ของธนาคารซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
            12.  ใหสิ้นเช่ือ ใหย้มื ใหเ้ช่า ใหเ้ช่าซ้ือ โอน รับจ านองหรือรับจ าน าซ่ึงทรัพยสิ์นแก่   
                   สมาชิกหรือของสมาชิก 
            13.  จดัใหไ้ดม้า ซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิ์ทธิ ครอบครอง กู ้ยมื เช่า เช่าซ้ือ รับโอน 
                   สิทธิ การเช่า หรือสิทธิการเช่าซ้ือ จ านองหรือจ าน า ขายหรือจ าหน่ายดว้ยวธีิอ่ืนใดซ่ึงทรัพยสิ์น 
            14.  ซ้ือหุน้ของสถาบนัท่ีประกอบธุรกิจอนัท าให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริม 
                   ความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ 
            15.  ฝากหรือลงทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ 
            16.  ฝากหรือลงทุนตามท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 
            17.  ใหส้วสัดิการหรือสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
            18.  ร่วมมือกบัทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และ  
                   สหกรณ์อ่ืนเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
            19.  ด าเนินธุรกิจหรือกิจการอยา่งอ่ืนบรรดาท่ีเก่ียวกบัหรือเน่ืองในการจดัใหส้ าเร็จ 
                   ตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 





 
ท่ี 797/2560                              สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั 
                   248  ถนนพหลโยธิน  ต าบลบา้นกลว้ย 
                   อ าเภอเมือง  จงัหวดัชยันาท  17000 

                 10  พฤศจิกายน  2560 

เร่ือง   ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2560                                    

เรียน   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั ทุกท่าน                                               

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  รายงานประจ าปี 2560     จ  านวน  1  เล่ม                

                ดว้ยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั ชุดท่ี  57   
คราวการประชุมคร้ังท่ี 12/2560  เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม  2560 มีมติก าหนดการประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปี 2560 วนัอาทิตยท่ี์ 26 พฤศจิกายน  2560  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. เป็นตน้ไป   
ณ  หอประชุมโรงเรียนชยันาทพิทยาคม อ าเภอเมืองชยันาท จงัหวดัชยันาท  เพื่อรับทราบและ
พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ  ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
           ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
           ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2559 
           ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
                                        3.1  การรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบเขา้ใหม่และ 
                                                            ออกจากสหกรณ์  ปีบญัชี 2560 
                                        3.2  ผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 
                                        3.3  การใชจ่้ายเงินงบประมาณประจ าปี 2560 
                                        3.4  ขอ้มูลผลการด าเนินงาน ปี 2560 
                                        3.5  รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ประจ าปี 2560 
                                        3.6  การแต่งตั้งผูป้ระสานงานสมาชิกบ านาญ 
                                        3.7  ผลการคดัเลือกสหกรณ์ดีเด่นระดบัจงัหวดั  ประจ าปี 2560 
           ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  

                 4.1 อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร – ขาดทุน   
                                                              ประจ าปี 2560  
                 4.2  อนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2560  



 
                                               4.3  อนุมติัแผนกลยทุธ์สหกรณ์ พ.ศ. 2561 - 2564  

                                                      4.4 อนุมติัแผนงานและงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 2561  
                4.5  ก าหนดวงเงินกูย้มืหรือค ้าประกนั  ประจ าปี 2561  
                4.6  การจดัจา้งผูส้อบบญัชีภาคเอกชน ปีบญัชี 2561  
                4.7  การแกไ้ขขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ  
                4.8  การจดัตั้งกองทุนช่วยเหลือผูค้  ้าประกนั 
                4.9  การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการชุดท่ี  58 
                                                      4.10 การเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการประจ าปี  2561 
           ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองอ่ืน ๆ   
                5.1  ขอ้เสนอแนะจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

          5.1.1  ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัชยันาท

                                                             5.1.2  ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ชยันาท

                                                     5.2  ขอ้เสนอแนะจากสมาชิก

                       คณะกรรมการขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเขา้ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี   2560  
ตาม วนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั โดยเปิดใหส้มาชิกแสดงบตัร ประจ าตวัลง
ช่ือเขา้ประชุมและเลือกตั้งกรรมการ ผูต้รวจสอบกิจการ ตั้งแต่เวลา 08.00  – 10.30 น.     

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเขา้ร่วมประชุม 

 

            ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                             (นายสมควร  ทองฤทธ์ิ) 
                ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั 
 
ฝ่ายธุรการ 
โทร. 0-5641-1067   
โทรสาร. 0-5641-4184 

 



 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที ่ 1 
เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
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เร่ิมประชุมเวลา............................น 
 

     เม่ือสมาชิกมาแสดงตวัเขา้ประชุมจ านวน.................คน  ซ่ึงเกินกวา่หน่ึงร้อยคน 
ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ขอ้ 55  ถือวา่ครบองคป์ระชุม  ประธานประกอบพิธีทางศาสนากล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดงัน้ี    
 
ระเบียบวาระที ่ 1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                              1.1 ประธานแนะน าผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี ้

1. ........................................................................................................... 
2. ........................................................................................................... 

3. ........................................................................................................... 

 

                     มติทีป่ระชุม                                                                                                    . 
 

                            1.2  แจ้งองค์ประชุม 
                                   ตามมาตรา 57  แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2553  และ
ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั  พ.ศ. 2557  ขอ้ 55  ก าหนดวา่  การประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์จะตอ้งมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่นอ้ยกวา่ 
100 คน   
                                  สหกรณ์ไดท้  าหนงัสือเลขท่ี 797/2560  ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 แจง้เชิญ
สมาชิกเขา้ประชุมใหญ่สามญัประจ าปีในวนัน้ี   เพื่อแถลงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ   
ในรอบปีท่ีผา่นมา  และเป็นการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2557  ขอ้ 52  ซ่ึงก าหนดใหมี้
การประชุมใหญ่สามญัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ภายใน 150 วนั นบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ฯ  
ในฐานะท่ีทุกท่านเป็นเจา้ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จ  ากดั  จึงควรไดรั้บทราบการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ฯ  ในรอบปีท่ีผา่นมา  ซ่ึงจะไดแ้ถลงงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบ
และรับรองแลว้  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบกิจการใหส้มาชิกไดรั้บทราบต่อไป 
 

         ประเด็นเสนอ  เพือ่ทราบ 

                     มติทีป่ระชุม                                                                                                    . 
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1.3 ข้อตกลงเบือ้งต้นในการประชุม 
                                     เพื่อใหก้ารประชุมด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั  จึงขอแจง้ขอ้ก าหนดและขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในการประชุม  
ดงัน้ี 
                                     1.3.1  ประธานท่ีประชุมจะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
พร้อมทั้งใหค้ณะกรรมการหรือผูจ้ดัการ  เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระ 
                                     1.3.2  สมาชิกท่ีมีความประสงคจ์ะอภิปราย  โปรดชูมือข้ึนเหนือศีรษะ  ให้
ประธานในท่ีประชุมอนุญาตก่อนทุกคร้ัง 
                                     1.3.3  ใหผู้อ้ภิปรายแนะน า  ช่ือ – ช่ือสกุล  หมายเลขทะเบียนสมาชิก  และ
สังกดัของตนเอง  ต่อประธานในท่ีประชุม 
                                     1.3.4  เพื่อใหก้ารอภิปรายอยา่งทัว่ถึง  สมาชิกจะตอ้งอภิปรายในประเด็น  
สั้น  กระชบั  ไม่ส่อเสียดผูอ่ื้น  รักษามารยาท  ใชว้าจาสุภาพ  เหมาะสม  และใหเ้กียรติท่ีประชุม 
                                     1.3.5  ท่ีประชุมแห่งน้ี  ไม่มีเอกสิทธ์ิคุม้ครอง  หากอภิปรายใหบุ้คคลอ่ืน
เสียหาย  ผูอ้ภิปรายตอ้งรับผิดชอบ 
                                     1.3.6  การอภิปรายและการประชุม  ไดมี้การบนัทึกเสียงไวเ้ป็นหลกัฐาน 
                                     1.3.7  การลงมติการประชุมจะใชห้ลกัเกณฑต์ามขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไว ้ดงัน้ี 
          1)  การลงมติเก่ียวกบั การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั การควบสหกรณ์ 
การแยกสหกรณ์ การเลิกสหกรณ์ ใหถื้อเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิกซ่ึงมา
ประชุม 
          2)  ถา้เป็นเร่ืองอ่ืนท่ีไม่ใช่ตามขอ้ 1 ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของ 
สมาชิกท่ีอยูใ่นหอ้งประชุม 
 

         ประเด็นเสนอ  เพือ่ทราบ 

                     มติทีป่ระชุม                                                                                                    . 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที ่ 2 
รับรองรายงานการประชุมคร้ังทีแ่ล้ว 
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ระเบียบวาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2559 
     ประธานมอบใหน้ายเฉลิม  ปลอ้งมาก กรรมการและเลขานุการ  
น าเสนอต่อท่ีประชุม  ดงัน้ี 
                              ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2559  เม่ือวนัท่ี  8  มกราคม  2559   
ณ หอประชุมโรงเรียนชยันาทพิทยาคม  อ าเภอเมืองชยันาท จงัหวดัชยันาท โดยมีสมาชิกเขา้
ประชุมทั้งส้ิน  4,280 คน จากจ านวนสมาชิกทั้งหมด  5,018  คน คิดเป็นร้อยละ  85.29 
ประกอบดว้ย 
                                -   สมาชิก                       จ  านวน 4,250 คน 

     -  คณะกรรมการด าเนินการ         จ  านวน     15  คน   
                                -  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์                         จ  านวน    15  คน 
       รวม  4,280  คน   
      และมีบุคลากรของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมระชุม 4 คน ดงัน้ี 
                                -  ขา้ราชการจากส านกังานสหกรณ์จงัหวดัชยันาท        จ  านวน      2   คน 
                                -  ขา้ราชการจากส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์จงัหวดัชยันาท จ านวน     2   คน 

   สหกรณ์ฯ ไดส่้งเอกสารรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2559  
ใหส้มาชิกเพื่อตรวจสอบและรับรองภายหลงัการประชุมตามหนงัสือท่ี 63/ 2560  ลงวนัท่ี  19  
 มกราคม 2560   ปรากฏวา่ไม่มีสมาชิกขอแกไ้ขรายงานการประชุม จึงถือวา่สมาชิกรับรองรายงาน 
การประชุมเป็นเอกฉนัท ์ โดยไม่มีการแกไ้ข 
 

         ประเด็นเสนอ  เพือ่ทราบ 

                     มติทีป่ระชุม                                                                                                    . 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที ่ 3 
เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
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ระเบียบวาระที ่ 3  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
                 3.1  การรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบเข้าใหม่และออกประจ าปี 2560   

                            ประธานมอบใหน้ายพนม  จงอยูว่ฒันา ผูจ้ดัการ น าเสนอต่อท่ีประชุม 
ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 56 (1) ดงัน้ี 

            ในปีบญัชี 2560  มีสมาชิกเขา้ใหม่และออกจากสหกรณ์  ดงัน้ี  
 

เดือน 

สมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์  
คงเหลอื 

 
สามัญ สมทบ รวม 

สามัญ สมทบ 
รวม 

ตาย ลาออก ตาย ลาออก 
พฤศจิกายน 2559 11 1 12 18 3 1 2 24 5,006 
ธนัวาคม 2559 11 0 11 2 3 0 5 10 5,007 
มกราคม 2560 12 3 15 6 4 0 0 10 5,012 
กุมภาพนัธ์ 2560 17 1 18 3 12 0 1 16 5,014 
มีนาคม 2560 10 5 15 10 4 0 2 16 5,013 
เมษายน 2560 13 2 15 2 1 0 1 4 5,024 
พฤษภาคม 2560 11 0 11 6 7 0 2 15 5,020 
มิถุนายน 2560 18 1 19 2 6 0 0 8 5,031 
กรกฎาคม 2560 11 2 13 0 2 0 0 2 5,042 
สิงหาคม 2560 22 2 24 4 7 0 1 12 5,054 
กนัยายน 2560 10 0 10 1 12 0 0 13 5,051 
ตุลาคม 2560 12 6 18 1 0 0 0 1 5,068 

รวม 158 23 181 55 61 1 14 131 5,068 
 

         ประเด็นเสนอ  เพือ่ทราบ 

                     มติทีป่ระชุม                                                                                                    . 
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                 3.2  ผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 
            ประธานมอบใหน้ายพนม  จงอยูว่ฒันา ผูจ้ดัการ น าเสนอต่อท่ีประชุมตาม
ขอ้บงัคบัสหกรณ์ขอ้ 57 (4)   ดงัน้ี 

                        สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเม่ือวนัท่ี  27  
กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  2504  ใชช่ื้อวา่ สหกรณ์ครูชยันาท จ ากดัสินใช ้ประเภทออมทรัพยแ์ละเครดิต
ส าหรับคนมีเงินเดือน ต่อมากระทรวงพฒันาการแห่งชาติ ไดรั้บจดทะเบียนการเปล่ียนช่ือเป็น  
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  ประเภทสหกรณ์การธนกิจ หมายเลขทะเบียน 52/10991 เม่ือ
วนัท่ี  20 กุมภาพนัธ์  2512   โดยมีนายส าราญ  ปกป้อง  อดีตศึกษาธิการจงัหวดัชยันาท เป็นผูริ้เร่ิม
ก่อตั้ง และการด ารงต าแหน่งประธานกรรมการด าเนินการคนแรก มีสมาชิกแรกตั้งจ านวน  
226  คน ทุนด าเนินการ 33,990 บาท 
                                     จากวนันั้นถึงวนัน้ี สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จ  ากดั ด าเนินกิจการ  
มากวา่คร่ึงศตวรรษมีคณะกรรมการด าเนินการทั้งหมด 57 ชุด ประธานกรรมการทั้งส้ิน 26 คน  
และมีผูจ้ดัการจ านวน 8 คน การบริหารจดัการไดรั้บการยอมรับจากทั้งสมาชิกและบุคคล 
หรือองคก์รภายนอก 
                                    ในรอบปีทางบญัชีของสหกรณ์ประจ าปี  2560 (1 พฤศจิกายน 2559 - 31 
 ตุลาคม 2560) ท่ีผา่นมา คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 57 ไดด้ าเนินการบริหารกิจการตาม 
แผนปฏิบติัการประจ าปี 2560 และแผนกลยทุธ์ 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  สรุปผลงานท่ีส าคญั ๆ 
ดงัน้ี 
 
ยุทธศาสตร์ที ่1  เร่งรัดยกระดับคุณภาพสหกรณ์ให้มีความมั่นคงและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที ่1  พฒันากลไกการประกนัและลดความเส่ียงทางการเงินและกจิการสหกรณ์ 

1.1  โครงการสร้างความปลอดภัยภายในส านักงาน 
                           1.1.1  จดัจา้งเจา้หนา้ท่ีต ารวจในการรักษาความปลอดภยั 1 คน/วนั 
 จดัจา้งยามรักษาความปลอดภยั 2 คน/วนั 
                           1.1.2  ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดภายในอาคารส านกังานและรอบอาคาร 
         1.1.3  ประสานงานใหธ้นาคารรับส่งเงินใหส้หกรณ์ในเวลา 09.00 น. 
                                     และเวลา 15.00 น. 
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1.2  โครงการจัดท าประกนัอุบัติเหตุกลุ่มให้กบัสมาชิก 
1.2.1   จดัท าประกนัอุบติัเหตุกลุ่มใหส้มาชิกทุกรายหากสมาชิกเสียชีวติ 

ดว้ยอุบติัเหตุจะไดรั้บเงินสินไหมมรณกรรมจ านวน 200,000 บาท โดยสหกรณ์จดัท าประกนัฯ กบั
บริษทัสินมัน่คง จ ำกดั อตัรำเบ้ียประกนัรำยละ  137 บำท จ ำนวน 4,655 รำย เป็นเงิน 630,595  บำท  
(สมำชิกท่ีสหกรณ์ท ำประกนัใหต้ั้งแต่เดือนสิงหำคมกำรจ่ำยเบ้ียประกนัจะลดลงตำมระยะเวลำท่ี
คุม้ครอง) โดยกรมธรรมด์งักล่ำวมีผลคุม้ครองตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2560 ถึงวนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 
2561 (ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2560 มีสมำชิกไดรั้บเงินสินไหมจ ำนวน 26 รำย เป็นเงิน 626,000 บำท)  
 

 1.3  โครงการลดความเส่ียงของสหกรณ์ทีม่ีปัญหาจากการรับช าระหนี้  
                          1.3.1  จดัท าแผนบริหารความเส่ียงของสหกรณ์โดยความเห็นชอบของ 
สหกรณ์จงัหวดัและไดเ้ป็นตวัแทนน าเสนอแผนในระดบัภาค 

1.3.2  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามป้องกนัและแกปั้ญหาหน้ีของ 
                  สมาชิก 1 คณะ 
                                            1.3.3  ก าหนดหลกัเกณฑก์ารกูต้อ้งจดัท าประกนักลุ่มตามความสมคัรใจ @  
                  สมาคมฌาปนกิจ สสอค. ฿ สมาคมฌาปนกิจ สส.ชสอ.$ สมาคมฌาปนกิจ สฌ.สช.  #  
          1.3.4  ร่างระเบียบการตั้งกองทุนสวสัดิการช่วยเหลือผูค้  ้าประกนั 

 

 1.4  สร้างความมั่นคงในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาทจ ากดั   
        ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560  สหกรณ์ถือหุน้ในสหกรณ์อ่ืนๆ ดงัน้ี  
 

ที่ หน่วยงาน จ านวนเงิน (บาท) 
1 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั   8,195,500.00   
 2 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย จ ากดั 228,250.00   
 3 บริษทัสหประกนัชีวติ  จ  ากดั (มหาชน) 200,000.00 
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กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมการบริหารจัดการสหกรณ์ตามเกณฑ์คุณภาพ  
 2.1  โครงการพฒันาสหกรณ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสหกรณ์ 
        สหกรณ์ส่งกิจกรรมเขา้ประกวดการด าเนินงานในระดบัต่าง ๆ ดงัน้ี 

2.1.1  ส่งเขา้คดัเลือกสหกรณ์ดีเด่นระดบัจงัหวดั  
          ผลการประเมินคะแนนร้อยละ 87.5  และเป็นตวัแทนจงัหวดั 

เขา้รับการคดัเลือกระดบัภาค 
                           2.1.2  ส่งนวตักรรม Magic Mirror Online เขา้ประกวดของ 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั ดงัน้ี 

1)  ไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 การประกวดผลงาน 
นวตักรรมสหกรณ์ออมทรัพยภ์าคกลาง  ผลงาน “Magic Mirror Online” ของชมรม 
สหกรณ์ออมทรัพยภ์าคกลาง เป็นตวัแทนเขา้ประกวดระดบัประเทศ 

2)  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 การประกวดผลงานนวตักรรม  
ดา้นการบริหารจดัการสหกรณ์ออมทรัพยดี์เด่นระดบัประเทศ  ผลงาน “Magic Mirror Online”  
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั  

3)  รางวลัการน าเสนอผลงานนวตักรรมดีเด่นระดบัประเทศจาก 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยนายพนม  จงอยูว่ฒันา  ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ี 
ไดรั้บรางวลัการน าเสนอผลงานนวตักรรมการบริหารจดัการสหกรณ์ออมทรัพยดี์เด่น  
 

2.2 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและส่ิงก่อสร้าง 
2.2.1   สร้างหอ้งเก็บเอกสาร 1 หอ้ง 

                         2.2.2   ปรับปรุงหอ้งประชุมชั้น 3 
                         2.2.3   ปรับปรุงหอ้งสุขาดา้นล่างท่ีช ารุด 
                         2.2.4   ท าระบบน ้าประปา ถงัพกัน ้าประปาทดแทนท่ีช ารุด 
                         2.2.5   ติดตั้งโซล่าเซลลบ์ริเวณโรงจอดรถ 2 จุด 
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 2.3  การบริการสมาชิก  
             2.3.1  สหกรณ์ฯ มีความพร้อมในการใหบ้ริการสมาชิกตลอดเวลา
ท าการโดยไม่หยดุพกัเท่ียง เพื่อใหบ้ริการสมาชิกอยา่งต่อเน่ือง  เจา้หนา้ท่ีจะพกัรับประทานอาหาร
กลางวนัเป็น 2 ผลดั คือช่วงเวลำ  11.30 น. – 12.30  น. และช่วงเวลำ  12.30 น.  – 13.30 น. 
            2.3.2  จดัรถเขน็ส ำหรับผูสู้งอำยุไวอ้  ำนวยควำมสะดวกใหก้บัผูสู้งอำยท่ีุมำติดต่อ
กบัสหกรณ์ 

            2.3.3  จดัเคร่ืองด่ืม ชำ กำแฟ ไวร้องรับสมำชิกท่ีมำติดต่อสหกรณ์ท่ีส ำนกังำน
สหกรณ์ฯ  และท่ีเรือนร่วมใจ 
 

กลยุทธ์ที ่3  ขยายกจิกรรมทางเศรษฐกจิและสังคมที่เช่ือมโยงกบัชุมชน ท้องถิ่น 
                    และหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ 
  3.1  โครงการส่งเสริมการจัดกจิกรรมแสดงความกตัญญูกตเวที 
และมุทติาจิต 
                          3.1.1  สนบัสนุนการจดักิจกรรมวนัครูของจงัหวดัชยันาท  ประจ าปี  2560 
จ านวนเงิน  180,000  บาท เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติ 
ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งบุคลากรและประชาชนในการพฒันาการศึกษาของชาติ 
        3.1.2  สนบัสนุนงบประมาณแสดงมุทิตาจิตแด่ผูเ้กษียณอายรุาชการ 
ปี 2560 หน่วยงานต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

ที่ สังกดั จ านวน (คน)  จ านวนเงิน (บาท) 

 1 สมาชิกสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยันาท  151  105,247.00 
 2 สมาชิกสังกดั สพม.5 47  32,759.00 
 3 สมาชิกสังกดัอาชีวศึกษา  5  3,485.00 
 4 สมาชิกสังกดัเทศบาลเมืองชยันาท  9  6,273.00 
 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 ชยันาท 3 2,091.00 

รวมทั้งส้ิน 215 149,855.00 
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                          3.1.3  สหกรณ์ไดจ้ดังานแสดงมุทิตาจิตใหก้บัขา้ราชการท่ีเกษียณอายทุุกสังกดั 
จ านวน 215 คน ณ โรงแรมชยันาทธานี อ าเภอเมืองชยันาท จงัหวดัชยันาท เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 
2560  โดยเชิญ  พระราชปริยติัสุธี รองเจา้คณะภาค 3 เจา้อาวาสวดัธรรมามูลวรวหิาร 
อาจารย ์ดร.สุทธิชยั ปัญญโรจน์ เป็นวทิยากรบรรยายภายใตห้วัขอ้ “เคลด็ (ไม่) ลบั เพื่อชีวติทีเ่ป็น
สุขหลงัเกษียณ” พร้อมทั้งมอบพระบรมฉายาลกัษณ์สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกรู และธนบตัรฉบบัละ 500 ท่ีระลึก พร้อมทั้งเชิญสมาชิกและผูร่้วมงาน 
รับประทานอาหารร่วมกนั (ผลการประเมินความพึงพอใจ ระดบัมากท่ีสุด) 
                          3.1.4  การจดังานประเพณีสงกรานต ์เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอนัดีงาม 
รวมถึงเป็นการสืบสานประเพณีของไทยใหค้งอยูสื่บต่อไปและใหผู้สู้งอายไุดเ้ห็นคุณค่าของตนเอง 
และใหลู้กหลานไดแ้สดงความกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ โดยสหกรณ์ไดเ้ชิญสมาชิกอาวโุส 
กรรมการ ผูต้รวจสอบกิจการ และหน่วยงานต่าง ๆ เขา้ร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ี เม่ือวนัท่ี 8  เมษายน 
2560  มีผูเ้ขา้ร่วมงานจ านวน  200  คน ในกิจกรรมไดมี้พิธีรดน ้าด าหวัผูสู้งอายแุละขอพร พร้อมทั้ง
ร่วมรับประทานอาหารร่วมกนัส่งผลใหส้มาชิกอาวโุสมีความปิติยนิดีท่ีไดรั้บความเคารพ  
ความกตญัญูจากชาวสหกรณ์อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามคัคีในหมู่ชาวสหกรณ์และเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม (ผลการประเมินความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด) 
                          3.1.5  เป็นศูนยป์ระสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุม- 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย (สสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 
      3.1.6  เป็นศูนยก์ลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ 
ออมทรัพยค์รูชยันาท (สฌ.สช) 
 

  3.2  โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                           3.2.1  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั ไดต้ระหนกัถึงการมีชีวติอยูข่อง
มนุษยชาติ เพื่อแสวงหาการพฒันาทางเศรษฐกิจและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ จึงเป็นตอ้ง
ค านึงถึงความจริงท่ีปรากฏอยูใ่นปัจจุบนัคือขีดจ ากดัของทรัพยากรสมดุลของระบบนิเวศ  
ในปี 2560 ไดจ้ดัท าโครงการ “อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” โดยส่งเสริมให้
โรงเรียนและชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยูใ่กล้
ตนเอง โดยมีประกวดเพื่อสร้างความตระหนกัใหน้กัเรียนและโรงเรียนไดมี้ส่วนร่วมกบั 
ชุมชนในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และเพื่อส่งเสริมทกัษะความคิดในการ 
ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมอบรางวลัใหก้บัโรงเรียนต่าง ๆ ดงัน้ี 
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ระดับประถมศึกษา 

รางวลั หน่วยงาน อ าเภอ จ านวนเงิน (บาท) 
ชนะเลิศ โรงเรียนวดัมะฝ่อ สรรพยา 5,000.00 
รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนวดัยางศรีเจริญ สรรพยา 2,500.00 
รองชนะเลิศอนัดบั 2 โรงเรียนวดัตะกู สรรพยา 1,500.00 
ชมเชย โรงเรียนวดัดอนตะไล ้ สรรพยา 1,000.00 
ชมเชย โรงเรียนวดัโพธิมงคล สรรพยา 1,000.00 
ชมเชย โรงเรียนวดัหาดอาษา สรรพยา 1,000.00 

  รวมเงิน 12,000.00 

ระดับมัธยมศึกษา 

รางวลั หน่วยงาน อ าเภอ จ านวนเงิน (บาท) 
ชนะเลิศ โรงเรียนหนัคาพิทยาคม หนัคา 5,000.00 
รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนศรีสโมสรวทิยา หนองมะโมง 2,500.00 
รองชนะเลิศอนัดบั 2 โรงเรียนเข่ือนเจา้พระยา สรรพยา 1,500.00 
ชมเชย โรงเรียนบา้นหนองขุ่นฯ วดัสิงห์ 1,000.00 
ชมเชย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เมืองชยันาท 1,000.00 
ชมเชย โรงเรียนบา้นวงัคอไห เนินขาม 1,000.00 

  รวมเงิน 12,000.00 
  รวมเงินทั้งส้ิน 24,000.00 

 
             นอกจากน้ีสหกรณ์ยงัร่วมกบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยันาท 
ในการจดักิจกรรมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การปลูกป่า ดงัน้ี  
 

วนั เดือน ปี สถานที่ 
8  กุมภาพนัธ์  2560 โรงเรียนวดัธรรมขนัธ์ 
23  กุมภาพนัธ์  2560 โรงเรียนวดัเนินถ่าน 
15  มีนาคม  2560 โรงเรียนวดัหนองนอ้ย 
22 พฤษภาคม 2560 ร่วมปลูกป่าเขาขยาย  
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 3.3  โครงการสร้างความร่วมมือพฒันาสังคมและชุมชนตามหลกัการของสหกรณ์ 
  3.3.1  สร้างท่ีพกั 1 หลงั ใหค้่ายลูกเสือจงัหวดัชยันาท 
  3.3.2  บริจาคน ้าด่ืมโครงการท าดีถวายพอ่หลวงรัชกาลท่ี 9 ในการมอบ 
จกัรยานและป่ันปลูกป่าเขาขยาย โดยบริจาคน ้าด่ืมจ านวน  2,000 ขวด 
  3.3.3  สนบัสนุนเงินใหห้น่วยงานและชุมชนในการจดักิจกรรมต่าง ๆ  
จ านวน  67  รายการ 
 
กลยุทธ์ที ่4  เร่งรัดให้สหกรณ์บริหารโดยพึ่งพาเงินทุนภายในมากกว่าภายนอก  
  4.1  โครงการลดเงินทุนภายนอกและเพิม่ทุนภายในของสหกรณ์  
              ในการใหบ้ริการสมาชิกสหกรณ์จะสร้างความเช่ือมัน่  โดยมิใหเ้กิดสภาวะการเงิน
ขาดสภาพคล่อง  คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 57 จึงก าหนดนโยบายการบริหารการเงินโดย 
                            4.1.1  เนน้การใหส้มาชิกกูเ้งินอยา่งเพียงพอกบัความตอ้งการใหเ้งินทุนของ   
สหกรณ์อยูท่ี่สมาชิกมากท่ีสุดหาแหล่งเงินทุนท่ีมีดอกเบ้ียต ่ามาใชโ้ดยจากตน้ปีอตัราดอกเบ้ียของ 
สถาบนัการเงินท่ีสหกรณ์ใชบ้ริการจะอยูท่ี่ 4.00 บาท แต่ปัจจุบนัอยูท่ี่ 3.59 – 3.65 บาท ส่งผลให้
สหกรณ์มีก าไรสูงกวา่เป้าหมาย 
                           4.1.2  หาแหล่งเงินภายนอกในรูปแบบของเงินฝากโดยจดัท าระเบียบสหกรณ์ฯ 
วา่ดว้ยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน ขณะน้ีมีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ากดั น าเงินมาฝาก 
จ านวน 200,000,000  บาท อตัราดอกเบ้ีย 3.50 บาท  ซ่ึงสหกรณ์ไดน้ าไปช าระหน้ีของ 
สถาบนัการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียสูงกวา่ 
                           4.1.3  จากตน้ปี สหกรณ์ใชต้ัว๋สัญญากูเ้งินจากสถาบนัการเงินอ่ืน 
จ านวน 1,615,000 บาท แต่ปัจจุบนัจ านวนเงินกูล้ดลงเหลือ 1,270,500,000  บาท  

ข้อมูลการเปิดวงเงินกู้ยมืและการกู้ยมืเงินจากสถาบันการเงินอืน่ ดังนี้ 
เงินกู้เบิกเกินบัญชี ( O.D.) 
 

ประเภท/ธนาคาร วงเงินกู้ น าเงินใช้แล้ว คงเหลอืวงเงินทีใ่ช้ได้ ดอกเบีย้ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 5,000,000 0 5,000,000 7.375 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 15,000,000 0 15,000,000 7.375 
ธนาคารธนชาต จ ากดั  5,000,000 0  5,000,000 7.375 

รวมทั้งส้ิน 25,000,000 0 25,000,000  
 



15 
 
 เงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)  

ช่ือสถาบันการเงิน 
ปี  2559 ปี  2560 ดอกเบีย้

ส่วนต่าง จ านวนเงิน ดอกเบีย้ จ านวนเงิน ดอกเบีย้ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 50,000,000.00 4.00 50,000,000.00 3.65 (0.35) 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 50,000,000.00 4.00 50,000,000.00 3.65 (0.35) 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 150,000,000.00 4.00 50,000,000.00 3.65 (0.35) 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 200,000,000.00 4.00 40,000,000.00 3.65 (0.35) 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 110,000,000.00 4.00 110,000,000.00 3.65 (0.35) 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 40,000,000.00 4.00 40,000,000.00 3.65 (0.35) 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 100,000,000.00 4.00 0.00   
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 40,000,000.00 4.00 0.00   
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 20,000,000.00 4.00 0.00   
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 100,000,000.00 4.00 0.00   
ธนาคารธนชาต จ ากดั 120,000,000.00 3.8 0.00   
ธนาคารธนชาต จ ากดั 115,000,000.00 3.8 115,000,000.00 3.60 (0.20) 
ธนาคารธนชาต จ ากดั 65,000,000.00 3.8 0.00   
ธนาคารธนชาต จ ากดั 95,000,000.00 3.9 0.00   
ธนาคารออมสิน จ ากดั 50,000,000.00 4.00 0.00   
ธนาคารออมสิน จ ากดั 50,000,000.00 4.00 0.00   
ธนาคารออมสิน จ ากดั 40,000,000.00 4.00 0.00   
ธนาคารแลนด ์& เฮา้ส์ 120,000,000.00 3.75 120,000,000.00 3.60 (0.15) 
ธนาคารแลนด ์& เฮา้ส์ 100,000,000.00 3.90 100,000,000.00 3.60 (0.30) 
ธนาคารแลนด ์& เฮา้ส์    30,000,000.00 3.60  
ธนาคารแลนด ์& เฮา้ส์   100,000,000.00 3.60  
ชุมนุมสหกรณ์ฯ   349,000,000.00 3.59  
สอ.โรงพยาบาลต ารวจ   116,500,000.00 3.60  

รวมทั้งส้ิน 1,615,000,000.00  1,270,500,000.00   
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      4.2  การให้สินเช่ือแก่สมาชิก   
             สหกรณ์ฯ มีทิศทางการบริหารการเงินท่ีเหมาะสมเป็นไปตามเศรษฐกิจพอเพียง
โดยยดึหลกัความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กนัตนเองโดยจะพิจารณาการให้
สินเช่ือกบัสมาชิกท่ีเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใชใ้นครอบครัวในรอบปี 2560 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้
ดงัน้ี 
การให้สินเช่ือแก่สมาชิก 
 

หน่วยงาน กู้ระยะส้ัน ฉุกเฉิน ATM สามัญใช้หุ้นค า้ฯ พเิศษ ประกนัชีวติ 

เมือง 83,000 14,779,700 79,960 11,074,000 23,620,000 2,239,611 

มโนรมย ์ 54,000 4,892,100 0.00 3,694,000 4,500,000 1,111,736 

หนองมะโมง 113,500 3,005,400 254,145 45,000 6,220,000 932,560 

วดัสิงห์ 10,000 4,233,200 0.00 6,320,000 4,000,000 855,795 

สรรพยา 130,000 4,554,500 49,560 7,929,000 890,000 1,174,190 

สรรคบุรี 120,000 12,614,000 183,100 8,458,000 12,850,000 2,479,425 

หนัคา 178,500 11,923,200 284,935 889,000 3,707,000 2,367,739 

เนินขาม 36,000 3,344,000 100,875 2,450,000 3,000,000 583,311 

เทศบาล 190,000 8,603,200 468,230 15,914,424 4,640,000 2,359,470 

สามญั 175,000 15,967,500 1,167,590 2,522,000 14,385,000 3,757,104 

จงัหวดั 169,000 14,333,600 297,740 18,035,600 12,626,000 3,982,111 

บ านาญ 1,193,600 28,604,600 354,650 53,250,000 50,000,000 16,986,170 

รวม 2,452,600 126,855,000 3,240,785 130,581,024 140,438,000 38,829,222 
 

การให้สินเช่ือแก่สมาชิก (ต่อ) 
 

หน่วยงาน พฒันาชีวิต เงนิกู้สามัญ ทัศนศึกษา ปรับโครงสร้าง รวม 

เมือง 760,000 223,042,000 90,000 0.00 275,768,271 

มโนรมย ์ 286,000 94,574,000 30,000 0.00 109,141,836 

หนองมะโมง 600,000 113,925,000 230,000 0.00 125,325,605 

วดัสิงห์ 600,000 100,459,000 200,000 0.00 116,677,995 

สรรพยา 0.00 74,535,000 118,000 0.00 89,380,250 

สรรคบุรี 1,270,000 217,355,000 488,000 0.00 255,817,525 

หนัคา 1,020,000 275,968,000 1,641,000 0.00 297,979,374 

เนินขาม 0.00 91,997,000 0.00 0.00 101,511,186 

เทศบาล 300,000 331,709,000 0.00 2,485,000 366,669,324 

สามญั 1,200,000 419,265,500 0.00 2,903,000 461,342,694 

จงัหวดั 2,300,000 329,619,800 645,000 2,600,000 384,608,851 
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หน่วยงาน พฒันาชีวิต เงินกู้สามัญ ทัศนศึกษา ปรับโครงสร้าง รวม 

บ านาญ 2,525,000 643,855,000 1,456,000 94,329,000 892,554,020 

รวม 10,861,000 2,916,304,300 4,898,000 102,317,000 3,476,776,931 

 
เปรียบเทียบอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องสหกรณ์ฯ กบัสถาบนัการเงินต่าง ๆ ดงัน้ี
อตัราดอกเบีย้เงินกู้  (ร้อยละ/ปี) 
 

ช่ือสถาบันการเงิน MOR MLR MRR ผดินัด 
ธนาคารกรุงเทพ   7.3750 6.2500 7.6250 22.8750 
ธนาคารกรุงไทย 7.1200 6.2750 7.6200 19.8750 
ธนาคารกสิกรไทย 7.1200 6.2500 7.6200 25.1000 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 7.2500 6.6000 7.7000 28.0000 
ธนาคารทหารไทย 7.6750 6.7750 7.7750 28.000 
ธนาคารธนชาต 7.6750 6.6500 8.0000 18.0000 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท 5.75 0.00 0.00 0.00 
ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 27 ตุลาคม 2560 
 
หมายเหตุ   ดอกเบ้ีย MRR  คือ อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี 
      ดอกเบ้ีย MOR  คือ อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเบิกเกินบญัชี 
                  ดอกเบ้ีย MLR  คือ อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา 
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เปรียบเทยีบอตัราดอกเบีย้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูทัว่ประเทศ 
 

ช่ือสหกรณ์ ร้อยละ หมายเหตุ 

1. สอ.ครูสามญัศึกษาราชบุรี      5.25 จ านวนสหกรณ์ทั้งหมดมี 7 ประเภท  ประเทศไทยมี  จ  านวน 
8,270 สหกรณ์ แบ่งสหกรณ์แต่ละประเภทไดด้งัน้ี 
     1. สหกรณ์การเกษตร          จ  านวน    4,500  สหกรณ์ 
     2. สหกรณ์ประมง                จ  านวน      110  สหกรณ์ 
     3. สหกรณ์นิคม                    จ  านวน       96  สหกรณ์ 
     4. สหกรณ์ออมทรัพย ์          จ  านวน   1,496  สหกรณ์ 
     5. สหกรณ์ร้านคา้                 จ  านวน      241  สหกรณ์ 
     6. สหกรณ์บริการ                 จ  านวน   1,269  สหกรณ์ 
     7. สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน       จ  านวน      558  สหกรณ์ 
  จ านวนสมาชิกสหกรณ์แต่ละประเภทรวมทั้งส้ิน 
    11,487,227 คน (ชาย 6,450,887 หญิง 5,036,340 คน) 
  ปริมาณธุรกจิทั้งส้ิน 
   รับฝากเงิน                     764,546.15  ลา้นบาท  
   ใหเ้งินกู ้                     1,269,311.55  ลา้นบาท  
    จดัหาสินคา้จ าหน่าย       85,376.26  ลา้นบาท  
    รวบรวมผลผลิต              81,111.79  ลา้นบาท  
     แปรรูปผลผลิต               23,966.83  ลา้นบาท  
     ธุรกิจบริการ                     5,372.18  ลา้นบาท  
                 รวม               2,229,684.76  ล้านบาท  

2. สอ.ครูชัยนาท  จ ากดั 5.75 

3. สอ.ครูพิจิตร  จ  ากดั 5.75 

4. สอ.ครูอุทยัธานี จ  ากดั 5.75 
5. สอ.ครูสิงห์บุรี  จ  ากดั 5.85 

6. สอ.ครูฉะเชิงเทรา  จ  ากดั 6.00 
7. สอ.ครูนครสวรรค ์ จ  ากดั 6.00 
8. สอ.ครูล าพนู  จ  ากดั 6.00 
9. สอ.ครูเพชรบูรณ์ จ  ากดั 6.00 
10. สอ.ครูสุพรรณบุรี จ  ากดั 6.25 

11. สอ.ครูสระบุรี จ  ากดั 6.25 

12. สอ.ครูตาก  จ  ากดั 6.25 
13.สอ.ครูสมุทรปราการ จ ากดั 6.25 
14. สอ.ครูอ่างทอง จ ากดั 
15. สอ.ครูขอนแก่น จ ากดั 

6.30 
7.00 

  จังหวดัชัยนาท  10,316.72 ล้านบาท 

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั   6,584,102,350.89 บาท  

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั ใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูอ้ตัราร้อยละ 5.75 บาท/ปี 
ตั้งแต่วนัท่ี  1  เมษายน  2557  เป็นตน้มา 
ท่ีมา www.cpd.go.th/  ขอ้มูล ณ วนัท่ี 27 ตุลาคม 2560 
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กลยุทธ์ที ่5  แก้ไขข้อบังคับ ระเบียบให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เกดิประโยชน์กบัสหกรณ์ 
                    และสมาชิก 
  5.1  โครงการแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อสมาชิก 
                            และความมั่นคงของสหกรณ์ 
                            คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะของสมาชิกและนายทะเบียน
สหกรณ์แลว้น ามาพิจารณาด าเนินการ ดงัน้ี 
                             5.1.1  แกไ้ขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั วา่ดว้ยการรับฝากเงิน
จากสหกรณ์อ่ืน พ.ศ. 2560 
    5.1.2  ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั วา่ดว้ย 
การใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน พ.ศ. 2560  
    5.1.3  ก าหนดหลกัเกณฑก์ารใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั 
พรบ.สหกรณ์ และนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
    5.1.4  ร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั วา่ดว้ย 
กองทุนช่วยเหลือผูค้  ้าประกนั 
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ยุทธศาสตร์ที ่2  เสริมสร้างสมาชิกให้มีคุณภาพชีวติทีด่ี มีจิตส านึกการออมและ 
                           การมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที ่1  พฒันาคุณภาพสวสัดิการส าหรับสมาชิก 
                    1.1  โครงการเสริมสร้างศักยภาพการช าระหนีใ้ห้สมาชิกทีม่ีปัญหา 
การส่งช าระหน้ีและสมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการ 
   1.1.1  จดัตั้งศูนยดู์แลแกปั้ญหาดา้นการเงินแก่สมาชิก 
              มีสมาชิกมาขอปรึกษา     29  ราย 
              แกปั้ญหาได ้  29  ราย  ร้อยละ  100 
    1.1.2  จดัท าโครงการเพื่อดูแลแกปั้ญหาใหส้มาชิก 
              1)  โครงการสหกรณ์กบัการปรับตวัภายใตพ้ระราชบญัญติัสหกรณ์ 
ฉบบัท่ี..... พ.ศ. ..... และการบริหารจดัการหน้ีวนัท่ี 19 เมษายน 2560 จ านวน 150 คน 
   2)  โครงการวางแผนพฒันาคุณภาพชีวติท่ีดีใหก้บัสมาชิก วนัท่ี 1 
กรกฎาคม  2560 จ  านวน 90 คน 
                                         3)  ปรับโครงสร้างหน้ีใหก้บัสมาชิก  โดยสมาชิกยืน่ขอปรับ 
โครงสร้างหน้ี  50 ราย  ปรับโครงสร้างหน้ีแลว้   44    ราย คิดเป็นร้อยละ  88   
                                                     

                     1.2  โครงการช่วยเหลอืสมาชิกและนักเรียนทีป่ระสบภัยธรรมชาติ 
                             สหกรณ์ไดช่้วยเหลือสมาชิกประสบภยัและนกัเรียนท่ีประสบภยัธรรมชาติ  
ในปี  2560  ดงัน้ี 
                             1.2.1   ช่วยเหลือสมาชิกประสบวาตภยั 1 ราย เป็นเงิน  4,000  บาท 
 

ที่ ช่ือ  สกุล เลขทะเบียน สาเหตุ จ านวนเงิน 
1 นางกาญจศรัณย ์รอดเงิน 7474 บา้นประสบวาตภยั 4,000.00 
   รวม 4,000.00 
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                             1.2.2   ช่วยเหลือสมาชิกประสบอุทกภยั 161  ราย เป็นเงิน 322,000 บาท 
 

ที่ ช่ือ  สกุล 
เลข

ทะเบียน 
สังกดั จ านวนเงิน 

1 นางสุมล     พนัธ์ุฤทธ์ิ 1459 บ านาญสรรพยา 2,000 
2 นางขวญันภา    บวัดี 9705 รร.วดัหนองนอ้ย 2,000 
3 นายสุทิน    ทาเอ้ือ 5895 รร.บา้นเขาราวเทียนทอง 2,000 
4 นางศิริพร   แพคลา้ย 1739 บ านาญสรรพยา 2,000 
5 น.ส.อมัพรรัตน์ วฒันโชติ 7324 สพป.ชยันาท 2,000 
6 นางปรียอร  สุขสัมฤทธ์ิ 6400 รร.สาครพิทยาคม 2,000 
7 นางเพญ็ศรี  หงส์อ่อน 5126 รร.สาครพิทยาคม 2,000 
8 นายวมิล  ดีประดิษฐ์ 3546 รร.วดันางลือ 2,000 
9 นายวฒิุศกัด์ิ  ชมรอด 9812 รร.วดัง้ิว 2,000 
10 นางศิริรัตน์  เสืออินทร์ 4904 รร.วดักรุณา 2,000 
11 น.ส.เกษกรรดา เกษสาคร 3935 บ านาญสรรพยา 2,000 
12 นางจิรภรณ์  สิงหา 4053 บ านาญสรรพยา 2,000 
13 นายอ านวย  อยูส่ม 4340 บ านาญสรรพยา 2,000 
14 นายประเสริฐ นุ่นประสิทธ์ิ 1664 บ านาญสรรพยา 2,000 
15 นางประชุม  บุญอยู ่ 1744 บ านาญสรรพยา 2,000 
16 นางเสาวลกัษณ์ แสงไชย 7891 บ านาญสรรพยา 2,000 
17 นายนอ้ย  ทองพานิช 7171 รร.วดัมะฝ่อ 2,000 
18 นายจ ารัส ศิลปาจาริย ์ 4164 บ านาญมโนรมย ์ 2,000 
19 นางรัชนี  จนัทร์พว่ง 8406 รร.วดัเขาแกว้ 2,000 
20 นายธฤทธ์ิ เรืองมาลยั 7168 บ านาญสรรพยา 2,000 
21 นายสมพร  สนธิ 9197 บ านาญสรรพยา 2,000 
22 นางบงัเอิญ  กอ้นทอง 6338 รร.หว้ยกรดวทิยา 2,000 

   รวม 44,000 
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                             1.2.2   ช่วยเหลือสมาชิกประสบอุทกภยั  (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือ  สกุล 
เลข

ทะเบียน 
สังกดั จ านวนเงิน 

23 น.ส.ปัญจมาภรณ์ ทาเอ้ือ 9515 รร.บา้นสระแกว้ 2,000 
24 นายจกัรพงษ ์ กระแสร์สินธ์ุ 8830 รร.อนุบาลเนินขาม 2,000 
25 นายแดน  พุม่จ  าปา 4133 รร.อนุบาลเนินขาม 2,000 
26 นายวศิิษฐ ์ อนุดิษย ์ 8102 รร.เทศบาลหวัยาง 2,000 
27 นางเฉลียว    ศรีแกว้ 1634 บ านาญสรรพยา 2,000 
28 นายวรีะศกัด์ิ  ดีเกษม 2098 บ านาญสรรพยา 2,000 
29 นายชูศกัด์ิ  ผวิเณร 2759 บ านาญสรรพยา 2,000 
30 นายสมคิด  อยูช่งั 2053 บ านาญเนินขาม 2,000 
31 น.ส.วรางคณา ประดบัมุข 10102 รร.บา้นเขาเกล็ด 2,000 
32 นายวฒันา  รุจิระประวติั 10201 บ านาญสรรพยา 2,000 
33 นางเสง่ียม  วงษป์า 7368 บ านาญเนินขาม 2,000 
34 นางทศันีย ์ทองสันติสุข 6282 บ านาญเนินขาม 2,000 
35 นายทินกร  ประสาทแกว้ 2753 บ านาญสรรพยา 2,000 
36 นายอนนัต ์ ข  านาท 2572 บ านาญสรรพยา 2,000 
37 น.ส.โสภา  เกิดนอ้ย 9659 รร.เทศบาลวดัหวัยาง 2,000 
38 นางกฤษณา  ชูประยรู 8734 รร.วฒันาชยันาท 2,000 
39 นายชยัรัตน์  บุญศิริ 3074 บ านาญสรรพยา 2,000 
40 นางประจินต ์ หอมฉวี 2193 บ านาญสรรพยา 2,000 
41 นายนิกลู  พุม่สมุท 6409 บ านาญเมือง 2,000 
42 นายสุรพงษ ์ ปานเพง็ 3344 บ านาญสรรพยา 2,000 
43 นายวรัิช  ภกัดี 5456 บ านาญเมือง 2,000 
44 นางพรทิพย ์ ชาติยานนท ์ 6897 รร.วดัคงคาราม 2,000 

   รวม 44,000 
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                             1.2.2   ช่วยเหลือสมาชิกประสบอุทกภยั  (ต่อ) 

 

ที่ ช่ือ  สกุล 
เลข

ทะเบียน 
สังกดั จ านวนเงิน 

45 นางอรทยั   คงทรัพย ์ 7546 รร.วดัคงคาราม 2,000 
46 นางสุนทรี  เขียวเยน็ 2984 บ านาญสรรพยา 2,000 
47 นางสาวชาลินี  ชูแกว้ 10595 รร.วฒันาชยันาท 2,000 
48 นางสาวจิราพชัร บวัทอง 9728 รร.วฒันาชยันาท 2,000 
49 นางสาวนลินทิพย ์โพธ์ิตุ่น 10498 รร.บา้นเขาเกล็ด 2,000 
50 นางสาวศิริพร  เกิดทอง 1362 บ านาญสรรพยา 2,000 
51 นางจรรยา  สีสด 10230 รร.วดัสมอ 2,000 
52 นางมาลี  ประสพภกัดี 4611 บ านาญสรรพยา 2,000 
53 นายสะอาด   พว่งพุม่ 1101 บ านาญสรรพยา 2,000 
54 นางรัตนา  โพธ์ิพว่ง 4241 บ านาญสรรพยา 2,000 
55 นายบุญรอด   สีด า 6609 รร.ชยันาทพิทยาคม 2,000 
56 นายสมเกียรติ รังษีโรจน์สมบติั 2222 บ านาญสรรพยา 2,000 
57 นางสุกญัญา  อยูส่งค ์ 5783 บ านาญสรรพยา 2,000 
58 นางสาวอรรถกา  โพธิ 2716 บ านาญสรรพยา 2,000 
59 นางวชัรี   สังขะโห 2414 บ านาญสรรพยา 2,000 
60 นางกญัญา  ทวกีสิกรรม 6231 บ านาญมโนรมย ์ 2,000 
61 นางชนิตร์นนัทน์ เจนวทิยการ 6727 บ านาญสรรพยา 2,000 
62 นางฉววีรรณ  สุขโต 2320 บ านาญสรรพยา 2,000 
63 นางแป้งล ่า    หร่ิงรอด 1268 บ านาญสรรพยา 2,000 
64 นายสมศกัด์ิ   สิงหา 2145 บ านาญสรรพยา 2,000 
65 นางศิรมณี   เบียดนอก 8319 รร.วรรณรัตน์วทิยา 2,000 
66 น.ส.จุฑามาศ จนัทร์เทียน 10483 รร.วดัอรัญวาสี 2,000 

   รวม 44,000 
 
 



24 
 
                             1.2.2   ช่วยเหลือสมาชิกประสบอุทกภยั  (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือ  สกุล 
เลข

ทะเบียน 
สังกดั จ านวนเงิน 

67 นางเรณู       หวา้มุข 3366 บ านาญสรรพยา 2,000 
68 นายดรัสวตั เจนวทิยก์าร 9819 รร.วดัสิงห์  2,000 
69 นางสาวอนุสรา อินพญา 10463 รร.ถาวรวทิยา 2,000 
70 นายอดุลย ์ ตรีอกัษร 9350 รร.บางไก่เถ่ือน 2,000 
71 นายชูชาติ  สุขเกษม 7313 บ านาญเมือง 2,000 
72 นายประสงค ์ ป้ันจนัทร์ 1838 บ านาญสรรพยา 2,000 
73 นายวนัชยั  สุขเสง่ียม 4274 บ านาญเมือง 2,000 
74 นางวาสนา  ทองหล่อ 1339 บ านาญสรรพยา 2,000 
75 นายธนูศกัด์ิ  อรุณไพร 6740 ว.เทคนิคชยันาท 2,000 
76 นายนสัชยั  ซุ่นสุ่น 10718 รร.บา้นชฎัฝาง 2,000 
77 นายสุทศั   สังเพง็ 8010 รร.อนุบาลมโนรมย ์ 2,000 
78 นายไพฑูรย ์ อินโท 8639 รร.ชยันาทพิทยาคม 2,000 
79 นางศุลีพร  ค าสุระ 8543 บ านาญสรรพยา 2,000 
80 นายสมจิตร์  ปานยิม้ 4338 บ านาญสรรพยา 2,000 
81 นายสมเกียรติ  นอ้ยดี 6447 รร.วดัมะฝ่อ 2,000 
82 นายอ านาจ  ศรีกลา้ 4999 บ านาญสรรพยา 2,000 
83 นางพรทิพย ์ พว่งไพบูลย ์ 1481 บ านาญสรรพยา 2,000 
84 นางสาวก่ิงดาว บุญสรณะ 8620 สพป.ชยันาท 2,000 
85 นายสมศกัด์ิ  ไกรณรงค ์ 4367 รร.ชยานุกิจพิทยาคม 2,000 
86 นางอรพินท ์ แมน้ญาติ 6982 บ านาญสรรพยา 2,000 
87 นายสากล  ศรีสกุล 7325 รร.วดันมโฑ 2,000 
88 นางวนีสั  เปรมทอง 9170 สพป.ชยันาท 2,000 

   รวม 44,000 
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                             1.2.2   ช่วยเหลือสมาชิกประสบอุทกภยั  (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือ  สกุล 
เลข

ทะเบียน 
สังกดั จ านวนเงิน 

89 นางสาวสุกญัญา  สิงห์สม 10019 รร.บา้นวงัคอไห 2,000 
90 นางสุพตัรา  เฉยทิม 10615 รร.อนุบาลกิตติกร 2,000 
91 นายอภิชาญ วทิยาโอภากุล 7414 บ านาญเนินขาม 2,000 
92 นายสมชยั  สุวนิท ์ 3288 บ านาญสรรพยา 2,000 
93 นายราชยั เจริญมายุ 6912 บ านาญสรรพยา 2,000 
94 นายวเิชียร  กระจง 5322 รร.วดัเขาแกว้ 2,000 
95 น.ส.สายน ้าผึ้ง วงศธ์นะโชติช่วง 9944 รร.วฒันโชติ 2,000 
96 นายบุญทรวง เฉลยวาเรศ 1796 บ านาญมโนรมย ์ 2,000 
97 นางวชัรี  มิญฌา 7818 บ านาญสรรพยา 2,000 
98 นางวภิา  สะอาดเกิด 10320 รร.สรรพยาวทิยา 2,000 
99 นางสุนทร  แสงทอง 6770 บ านาญสรรพยา 2,000 
100 นางสาวประนอม  วฒันาธร 6584 บ านาญสรรพยา 2,000 
101 นางสุนนัท ์ พึ่งเพญ็ 9082 รร.เทศบาลบา้นกลว้ย 2,000 
102 นางขวญันาค  แสงประชุม 10445 รร.ชยันาทพิทยาคม 2,000 
103 นายชยัวฒุ  กอนมณี 10665 รร.อนุบาลชยันาท 2,000 
104 นายปฐมพงษ ์ ค าขาว 9128 รร.ราชประชานุเคราะห์ 2,000 
105 นายนิยม  สงเคราะห์ 7581 รร.วดัโรงววั 2,000 
106 นางสาวสิริกร  บวัแจ่ม 8768 รร.วฒันาชยันาท 2,000 
107 นางสาวนนัทรัตน์  ศรีสุข 8765 รร.วฒันาชยันาท 2,000 
108 นางยพุิน  ขวญัยนื 4908 บ านาญเมือง 2,000 
109 นางสาววรพรรณ  เทพสุภา 7415 รร.วดัหลวงพอ่ขาว 2,000 
110 นายมนตรี  พงษหิ์รัญ 6891 บ านาญสรรพยา 2,000 

   รวม 44,000 
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                             1.2.2   ช่วยเหลือสมาชิกประสบอุทกภยั  (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือ  สกุล 
เลข

ทะเบียน 
สังกดั จ านวนเงิน 

111 นางสาวบุปผา  พว่งพุม่ 5803 รร.วดัสมอ 2,000 
112 นางสมหมาย  เทียนบูชา 4407 บ านาญเมือง 2,000 
113 นางสนอง พงษก์ล ่า 2916 บ านาญสรรพยา 2,000 
114 นายประเสริฐ  ชยัพิพฒัน์ 6541 รร.วดัหาดอาษา 2,000 
115 นายธนากรณ์  จินดารัตน์ 10212 ว.เทคนิคชยันาท 2,000 
116 นายชยัณรงค ์ เอ่ียมลออ 8038 รร.วดัโรงววั 2,000 
117 นางเพญ็ศรี  ฉายวฒันะ 147 บ านาญเมือง 2,000 
118 นางสุภาภรณ์ ทิณพงษ ์ 1127 บ านาญเมือง 2,000 
119 นางสาวสุชีลา  ตั้งชวาล 9290 บ านาญสรรพยา 2,000 
120 น.ส.ละออ น่ิมวฒันานนท ์ 7796 บ านาญสรรพยา 2,000 
121 นางปวณัรัตน์ ท่องแจง้ 9674 รร.วดัเนินถ่าน 2,000 
122 นายจรัญ  ชยับุรินทร์ 7619 บ านาญสรรพยา 2,000 
123 นายฉลวย  อ่วมสุข 6280 รร.หนัคาพิทยาคม 2,000 
124 นางยพุา  คงสมบูรณ์ 2773 บ านาญสรรพยา 2,000 
125 นายยทุธนา  ธรรมเนียม 7693 บ านาญสรรพยา 2,000 
126 นายไพโรจน์  ทองสงค ์ 5193 บ านาญสรรพยา 2,000 
127 นายศกัดา  ผาสุก 2202 บ านาญสรรพยา 2,000 
128 นายวเิชียร  วชิรเสวี 2310 บ านาญสรรพยา 2,000 
129 นางสาวฤดี  ตุ่นทอง 1346 บ านาญวดัสิงห์ 2,000 
130 นายรัตนพนัธ์  ปานยิม้ 2802 บ านาญเนินขาม 2,000 
131 นายสิริชยั  ภูฆงั 7971 บ านาญเนินขาม 2,000 
132 นางมนิสรา อดิสรณกุล 5475 รร.อนุบาลเนินขาม 2,000 

   รวม 44,000 
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                             1.2.2   ช่วยเหลือสมาชิกประสบอุทกภยั  (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือ  สกุล 
เลข

ทะเบียน 
สังกดั จ านวนเงิน 

133 นางถาวร  กล่ินเกสร 4788 บ านาญสรรพยา 2,000 
134 น.ส.ส าลี  อ่องแกว้ 8574 รร.สรรพยาวทิยา 2,000 
135 นางศิริพรรณ  ชุมพล 1944 บ านาญหนัคา 2,000 
136 นายสมควร  จิตรดา 8926 รร.วดัประชุมธรรม 2,000 
137 นายอุบล  จนัทร์อ่อน 1347 บ านาญสรรพยา 2,000 
138 นายชาคริต  สุขสิงห์ 7988 ว.เทคนิคชยันาท 2,000 
139 นางศรินทร์ทิพย ์จัน่บ ารุง 7931 รร.อนุบาลชยันาท 2,000 
140 นางศกุนตลา  วไิลข า 9575 รร.วดัวติรรังสรรค์ 2,000 
141 นายมานพ  สุขคง 5510 บ านาญเทศบาล 2,000 
142 นางสาวปราณี  จุลพนัธ์ 9402 รร.อกัษรประสิทธ์ิ 2,000 
143 นางบุญมา  ปล้ืมอารี 1549 บ านาญสรรพยา 2,000 
144 น.ส.เบญจภา นาสมพนัธ์ 2008 บ านาญเมือง 2,000 
145 นางปราณี  มณีศรี 7621 บ านาญสรรพยา 2,000 
146 นายวชิยั   มารศรี 995 บ านาญสรรพยา 2,000 
147 นางสาวสิริมา  ป่ินทอง 6391 บ านาญสรรพยา 2,000 
148 นางสุรีรัตน์  เอ่ียมวกิาล 10355 เทศบาลต.หาดอาษา 2,000 
149 นายประเสริฐ  โพธิวฒัน์ 3388 บ านาญสรรพยา 2,000 
150 นางพวงทอง ทองประเสริฐ 994 บ านาญสรรพยา 2,000 
151 นางเฉล่ีย  กอนผึ้ง 7054 บ านาญสรรพยา 2,000 
152 นายมนสั  พิบูลย ์ 7604 รร.วดัจัน่เจริญศรี 2,000 
153 นายเกรียงศกัด์ิ  ศาสตรา 8921 บ านาญสรรพยา 2,000 
154 น.ส.น ้าออ้ย   ชูชงั 10413 รร.บา้นไพรนกยงู 2,000 

   รวม 44,000 
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                             1.2.2   ช่วยเหลือสมาชิกประสบอุทกภยั  (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือ  สกุล 
เลข

ทะเบียน 
สังกดั จ านวนเงิน 

155 น.ส.รัตนา  ไพศาล 10107 รร.สรรพยาวทิยา 2,000 
156 น.ส.ราตรี   ศรีลออ 8610 รร.วดัสมอ 2,000 
157 น.ส.เบญจมาศ  ป้ันจนัทร์ 10637 รร.เทคโนโลยชียันาท 2,000 
158 นายสุรินทร์  อ่องชุ่ม 5859 บ านาญเมือง 2,000 
159 นายชลอ   พว่งไพบูลย ์ 1653 บ านาญสรรพยา 2,000 
160 นางจิราณี  จิตรดา 9386 รร.ชุมชนวดัพิชยันาวาส 2,000 

161 นางมณเฑียร สุวรรณมนตรี 7129 บ านาญสรรพยา 2,000 
     
   รวม 14,000 

   รวมทั้งส้ิน 322,000 

 
                             1.2.3   ช่วยเหลือนกัเรียนประสบอคัคีภยั 2 ราย  เป็นเงิน  6,000  บาท 
 

ที่ ช่ือ สกุล โรงเรียน สาเหตุ จ านวนเงิน 
1 นายวทิยา  จูเฮง รัฐเข่ือนพลเทพ บา้นประสบอคัคีภยั 3,000.00 
2 เด็กหญิงเบญจมาศ  จูเฮง รัฐเข่ือนพลเทพ บา้นประสบอคัคีภยั 3,000.00 
   รวม 6,000.00 

 
                           1.2.4  รวมช่วยเหลือสมาชิกและนกัเรียนประสบภยัทั้งส้ินจ านวน 164 ราย   

เป็นเงิน  332,000  บาท 
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                    1.3  การจัดสวสัดิการ 
               ในปี 2560 สหกรณ์ฯ ไดจ้ดัสวสัดิการใหแ้ก่สมาชิก  ดงัน้ี 
                            1.3.1  การใหทุ้นการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์  โดยจดัสรรจากงบประมาณ
รายจ่าย  ในปี 2560 จ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกรายละเอียดดงัน้ี 
ทุนระดบัประถมศึกษาปีท่ี  3  จ านวน  47 ทุน ๆ ละ  1,000 บาท เป็นเงิน    47,000  บาท 
ทุนระดบัประถมศึกษาปีท่ี  6   จ  านวน  47 ทุน ๆ ละ  1,200 บาท  เป็นเงิน    56,400  บาท 
ทุนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี    3   จ  านวน 39 ทุน ๆ ละ  1,500 บาท  เป็นเงิน    58,500  บาท 
ทุนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี   6    จ  านวน 45 ทุน ๆ ละ  2,000 บาท เป็นเงิน    90,000  บาท 
ทุนระดบัปริญญาตรีปีท่ี    4    จ  านวน 66 ทุน ๆ ละ  3,000 บาท  เป็นเงิน  198,000  บาท  
          รวม  227 ทุน                       เป็นเงิน  449,900  บาท  
 

ทุนระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
จ านวน 47  ทุน ทุนละ  1,000  บาท เป็นเงิน  47,000  บาท 

 

ที่ ช่ือบิดา/มารดา สังกดัหน่วย ช่ือบุตร 
1 นางสาวปาลิตา ศรีภิรมย ์ รร.อนุบำลชยันำท เด็กชายพศิน ธิริ 
2 นางสมใจ โอเวน็ รร.อนุบำลชยันำท เด็กหญิงญาณิศา โอเวน็ 
3 ส.ต.ต.เจษฎา จ าบุญ รร.วดัไผโ่พธ์ิทอง เด็กหญิงสุชญัณ์ญา จ าบุญ 
4 นางพิมพพ์ร อินตะ๊แสน รร.วดัโรงววั เด็กชายธนัญบูรณ์ อินตะ๊แสน 
5 นางนงลกัษณ์ ปัญญาพร รร.วดัใหญ่ เด็กหญิงชนกนนัท ์ ปัญญาพร 
6 นางวมิลรัตน์ ร่ืนอุรา รร.ไทยรัฐวทิยำ 57 เด็กชายวชัรินทร์ ร่ืนอุรา 
7 นางศศินทรี ทบัเปีย รร.บำ้นดอนใหญ่ เด็กชายศุภสิน ทบัเปีย 
8 นางอรพินท ์ นอ้ยจนัทร์ รร.บำ้นสะพำนหิน เด็กหญิงภูริตา นอ้ยจนัทร์ 
9 นายธนาวฒิุ สระเสริม รร.บำ้นสะพำนหิน เด็กหญิงณฐัชาภา สระเสริม 
10 นายทวศีกัด์ิ คงเจริญ รร.บำ้นคลองยำง เด็กชายแทนบุญ คงเจริญ 
11 นายกฤษฎา ศรีฉ ่า รร.วดัสกุณำรำม เด็กหญิงปภาวรินทร์   ศรีฉ ่า 
12 นางสาวทวพีร พุม่มูล รร.วดัโบสถร์ำษฎร์ฯ เด็กหญิงรัตนประภา   พุม่มูล 
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ทุนระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่3 (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือบิดา/มารดา สังกดัหน่วย ช่ือบุตร 
13 นางด าเนิน ชูกุศล รร.อนุบำลสรรคบุรี เด็กชายธีรณฎัฐ์ ชูกุศล 
14 นำงนฤมล ถนอมเวช รร.เทพรัตน์ เด็กหญิงชุติมน ถนอมเวช 
15 นำสำวพรทิพย ์ บุญคุม้ครอง รร.วดัอำรีทววีนำรำม เด็กชำยชนะวติ บุญคุม้ครอง 
16 นำงอรทยั กิตพฤกษ ์ รร.วดัคลองง้ิว เด็กชำยกลวชัร สิทธิธญัญกิจ 
17 นำงสมสมยั ตระกลูเจริญ รร.บำ้นหนองอำ้ยสำม เด็กหญิงชนิสรำ ตระกลูเจริญ 
18 นำงนำรีนำถ เพช็รไทย รร.บำ้นหนองอำ้ยสำม เด็กชำยกำนตต์ะวนั    เพช็รไทย 
19 นำยอำคม ล ่ำสัน รร.วดัประชุมธรรม เด็กหญิงจิรกำนต ์ ล ่ำสัน 
20 นายวนิิจ ภูชยัศรีสัมฤทธ์ิ รร.วดัคลองธรรม เด็กชายวนิ ภูชยัศรีสัมฤทธ์ิ 
21 นางสาวสุรียว์ลัย ์ จูบำง รร.บำ้นดอนกะโดน เด็กชำยเอกวฒัน์ สวสัด์ิพนัธ์ุ 
22 นำงปริศนำ อ่ิมพรหม รร.วดัวจิิตรรังสรรค์ เด็กหญิงณฐัภสัสร อ่ิมพรหม 
23 นำงณฐัพชัร์ ชะเอม รร.วดัรำษฎร์ฯ เด็กชำยกิตติวฒัน์ ชะเอม 
24 นำงสำวศิรภสัสร พนัธ์ุทอง รร.วดัเด่นใหญ่ เด็กหญิงสุภสัสรำ บงเจริญ 
25 นำงสำวอมัพร รุ้งอินทร์ รร.วดัศรีเจริญธรรม เด็กชำยทรงคุณ รุ้งอินทร์ 
26 นำงสำวจริญญำ ธญัญเจริญ รร.เทศบำลบำ้นกลว้ย เด็กชำยสุกฤษฏ์ิ กำรภกัดี 
27 นำงสำวพึ่งศกัด์ิ พยงุศิลป์ รร.เทศบำลวดัหวัยำง เด็กชำยวชิรวทิย ์ มีประสำท 
28 นำงสำวอำรีย ์ สุขสิงห์ รร.เทศบำลวดัสิงห์ฯ เด็กหญิงขวญัจิรำ ดีชม 
29 นำงอจัฉรำ เอ่ียมสงครำม รร.เทศบำลวดัสิงห์ฯ เด็กหญิงบุณณดำ เอ่ียมสงครำม 
30 นำยรัชศกัด์ิ พลำยชุมพล รร.เทศบำลวดัสิงห์ฯ เด็กชำยคณิตพล พลำยชุมพล 
31 นำยปรีชำ ตุม้โท รร.อบจ.(ชนพ. 2) เด็กชำยปลวชัร ตุม้โท 
32 นำงวลิำวรรณ โพธ์ิเอ้ียง รร.ชยันำทพิทยำคม เด็กหญิง โพธ์ิเอ้ียง 
33 นำยจ ำรุญ ป้ันดี รร.วดัสิงห์ เด็กชำย ป้ันดี 
34 นำงสำวศุถิกำ เชตนุช รร.คุรุประชำสรรค ์ เด็กชำย แตงนอ้ย 
35 นำงวรรณสิริ สุขดี รร.คุรุประชำสรรค ์ เด็กหญิง สุขดี 
36 นำยพงษศ์กัด์ิ เหลืองวไิล รร.หนัคำพิทยำคม เด็กหญิง เหลืองวไิล 
37 นำงนพพร เขตกำรณ์ สมำชิกส่งเงินเอง เด็กชำย เขตกำรณ์ 
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ทุนระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่3 (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือบิดา/มารดา สังกดัหน่วย ช่ือบุตร 
38 นายณฐักิตต์ิ เขียวนอ้ยรัชตะ ส ำนกัพุทธศำสนำ เด็กหญิงกานตปุ์ญญิสา เขียวนอ้ยรัชตะ 
39 นำงทิพวรรณ โพธ์ิข ำ สพป.ชยันำท เด็กชำยชินพฒัน์ โพธ์ิข ำ 
40 นำงสำวกำญจนำ แสงผอ่ง กำรศึกษำนอกระบบฯ เด็กหญิงปภำวรินทร์   จนัทร์ทอง 
41 นำงสำวชุลีพร เทพหิรัญโญ รร.ถำวรวทิยำ เด็กหญิงภทัรำพร แปวขขุนัธ์ 
42 นำงปำนทิพย ์ ระเวกโสม รร.อนุบำลกิตติกร เด็กหญิงมุฑิตำ ระเวกโสม 
43 นำงทศันวรรณ มัน่ขนัธ์ รร.วรรณรัตน์วทิยำ เด็กหญิงปวชิญำ มัน่ขนัธ์ 
44 นำงสำวอรสำ พชัรประสิทธ์ิ สนง.วฒันธรรม เด็กชำยนนทพนัธ์ กำฬสิงห์ 
45 นำยสง่ำ ทิพหมึก ว.เทคนิคชยันำท เด็กหญิงกฤติญำณี ทิพหมึก 
46 นำงสำวใกลรุ่้ง อุ่มอยู ่ ว.เทคนิคชยันำท เด็กหญิงชญัญำนุช อุ่มอยู ่
47 นำงสำวมทันำ ฉตัรอนนัต ์ ว.เทคนิคชยันำท เด็กชำยยศกร เดชฤทธ์ิ 

   
 ทุนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

จ านวน  47  ทุน  ทุนละ 1,200 บาท  เป็นเงิน  56,400  บาท 
 

ที่ ช่ือบิดา/มารดา สังกดัหน่วย ช่ือบุตร 
1 นางสาวทศันียา เล่ือนลอย รร.อนุบำลชยันำท เด็กชายอภิสิทธ์ิ สวสัดี 
2 นางจารุวรรณ รอดประเสริฐ รร.อนุบำลชยันำท เด็กหญิงมนสันนัท ์ รอดประเสริฐ 
3 นายทรายงาม ค าสะอาด รร.รัฐเข่ือนพลเทพฯ เด็กชายเจษฎา ค าสะอาด 
4 นางจรีรัตน์ ดนตรี รร.อนุบำลเมืองชยันำท เด็กชายกษิดิศ ดนตรี 
5 นำงสำวเครือแกว้ ผวิขำว รร.อนุบำลมโนรมย ์ เด็กหญิงกุลนิดำ อินทร์ไทยแสง 
6 นายประกาศิต ประสพสิน รร.ไทยรัฐวทิยำ 57 เด็กญิงศิรประภา ประสพสิน 
7 นำงจรรยำ ม่วงสุวรรณ์ รร.วดัวงัน ้ำขำว เด็กชำยพิศำล ม่วงสุวรรณ์ 
8 นำงวมิลมำศ ฮอวกิ์นส์ รร.บำ้นวงัตะเคียน เด็กชำยปิยงักุร สนัวิจิต 
9 นำงศิริรัตน์ ศรีกำญจนวงษ ์ รร.บำ้นหนองตะขบ เด็กชำยไกรวฒิุ ศรีกำญจนวงษ ์

10 นำยชูเกียรติ สุขพระจนัทร์ รร.วดัดอนตูมฯ เด็กชำยสถำพร สุขพระจนัทร์ 
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ทุนระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6 (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือบิดา/มารดา สังกดัหน่วย ช่ือบุตร 
11 นำงนงลกัษณ์ เพง็น่ิม รร.อนุบำลสรรพยำ เด็กหญิงวำรุณี เพง็น่ิม 
12 นำยนอ้ย ทองพำนิช รร.วดัมะฝ่อ เด็กชำยถิรพงศ ์ ทองพำนิช 
13 นำยณรงค ์ รอดแกว้ รร.วดัพร้ำว เด็กหญิงเนตรนภสั รอดแกว้ 
14 นำยวงศพทัธ์ จงธนวดี รร.วดัโคกดอกไม ้ เด็กชำยกิตติธชั จงธนวดี 
15 นำงสำวนุชรินทร์ วนัทอง รร.บำ้นรำงจิก เด็กหญิงนีรชำ ช่วงโพธ์ิ 
16 นำงสำววนัทนำ มหำสุภำพ รร.บำ้นไพรนกยงู เด็กชำยฐำปนพงศ ์ มหำสุภำพ 
17 นำยอำคม ล ่ำสัน รร.วดัประชุมธรรม เด็กชำยชยนัต ์ ล ่ำสัน 
18 นำงศกุนตลำ วไิลข ำ รร.วดัวิจิตรรังสรรค ์ เด็กชำยชนน วไิลข ำ 
19 นำงเสำวภำ ปำนทองค ำ รร.อนุบำลหนัคำ เด็กชำยปณชยั ปำนทองค ำ 
20 นำยวรัิตน์ แสงสิมมำ รร.บำ้นสระแกว้ เด็กหญิงวริชญำ แสงสิมมำ 
21 นำงชลธิชำ วรรณำ รร.เทศบำลบำ้นกลว้ย เด็กหญิงโสภิตนภำ วรรณา 
22 นำงสุกญัญำ คลำ้ยสมำน รร.เทศบำลเขำท่ำพระ เด็กชำยธนภทัร คลำ้ยสมำน 
23 นำงคะนึงนิจ ชลอปัญจศิลป์ รร.เทศบำลเขำท่ำพระ เด็กหญิงณฐัญำ ชลอปัญจศิลป์ 
24 นำยจ ำนง นำคตรง รร.เทศบำลเขำท่ำพระ เด็กหญิงธนญัญำ นำคตรง 
25 นำงศิริพร หอมช่ืน รร.เทศบำลวดัสิงห์ฯ เด็กชำยดนุนยั รอดพลู 
26 นำงรุ่งอรุณ เกษม รร.เทศบำลวดัสิงห์ฯ เด็กหญิงกชมำศ เกษม 
27 นางสาวจารุณี สุขสบาย เทศบำลต ำบลหว้ยงู เด็กชายอดิศร นวลกล ่า 
28 นำงขวญัเรือน ซ่ือดี รร.ชยันำทพิทยำคม เด็กหญิงราฮิดา ซ่ือดี 
29 นำยบุญยฤทธ์ิ วงษสุ์วรรณ รร.อุลิตไพบูลยฯ์ เด็กชำยญำณพฒัน์ วงษสุ์วรรณ 
30 นำงศิริลกัษณ์         ไทยพงษธ์นำพร รร.สรรพยำวทิยำ เด็กหญิงพรรณพร ไทยพงษธ์นาพร 
31 นำงนิรัชรำ ค ำพุด รร.คุรุประชำสรรค ์ เด็กหญิงณฐันิช ค ำพุด 
32 นำยวฒิุพงศ ์ รักษศ์รีสุข รร.หนัคำพิทยำคม เด็กชำยนทัธรัตน์ รักษศ์รีสุข 
33 นางสาวทศันีย ์ วงทองดี รร.หนัคำรำษฎร์ฯ เด็กหญิงเปรมิกา วงทองดี 
34 นำงรุ้งทิพ ขนุทอง สมำชิกส่งเงินเอง เด็กหญิงรุ้งไพลิน ขนุทอง 
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ทุนระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6 (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือบิดา/มารดา สังกดัหน่วย ช่ือบุตร 
35 นายธวฒัชยั ทองสุกนอก ส ำนกัพุทธศำสนำ เด็กชายจิรภทัร ทองสุกนอก 
36 นางเสาวนีย ์ พินทอง สพป.ชยันำท เด็กชายณฐกร พินทอง 
37 นางนิตยา โชติพรม กศน. เด็กหญิงมธุริน โชติพรม 
38 นำงวรนุช ทองเอ่ียม ว.เกษตรฯ เด็กชำยวชิชำนุ ทองเอ่ียม 
39 นำงโสภำ อยูโ่ต รร.อนุบำลกิตติกร เด็กหญิงบุนณิภำ อยูโ่ต 
40 นำงทิพยณ์ภชั ทัง่ทอง รร.อนุบำลกิตติกร เด็กชำยจตุรภทัร ทัง่ทอง 
41 นำงวนัเพญ็ โพธ์ินคร รร.วรรณรัตนว์ิทยำ เด็กชำยณพลชยั โพธ์ินคร 
42 นำงริณรพี มีฤทธ์ิ สนง.วฒันธรรมชยันำท เด็กหญิงณิชำภทัร มีฤทธ์ิ 
43 นำยจกัรินทร์ คงสิบ ว.เทคนิคชยันำท เด็กชำยภูมิรพีร์ คงสิบ 
44 นำงปิยนุช เวชประสิทธ์ิ ว.เทคนิคชยันำท เด็กชำยกฤตภำส เวชประสิทธ์ิ 
45 นำยมนสั ทบับุรี สหกรณ์ออมทรัพยค์รู เด็กหญิงดวงฤทยั ทบับุรี 
46 นำงพนัธ์ทว ี กำแสงพงษ ์ รร.วฒันะโชติ เด็กหญิงกษิด์ิกำญจน์  กำแสงพงษ ์
47 นำงปัทมพร จนัทวมิล รร.วฒันะโชติ เด็กชำยบณัฑิต จนัทวมิล 

 
ทุนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

จ านวน  39  ทุน  ทุนละ 1,500 บาท  เป็นเงิน  58,500  บาท 
 

ที่ ช่ือบิดา/มารดา สังกดัหน่วย ช่ือบุตร 
1 นำงวนัทนีย ์ นิติวณิชชำ รร.อนุบำลชยันำท เด็กหญิงญำณิกำ นิติวณิชชำ 
2 นำยสมควร ปลัง่ดี รร.วดัส่องคบ เด็กชำยกิตติคุณ ปลัง่ดี 
3 นำยสมปอง ค ำสงค ์ รร.วดัหนองพงันำค เด็กชำยณพล ค ำสงค ์
4 นำงเกษกนก มีแดนไผ ่ รร.วดัโรงววั เด็กหญิงธุวดำรำ มีแดนไผ ่
5 นำยกิติศกัด์ิ คลำ้ยทอง รร.วดัดกัคะนน เด็กชำยภุชงค ์ คลำ้ยทอง 
6 นำงชลิตำ ปัญจกนกกุล รร.วดัหนองตำตน เด็กชำยธิติพทัธ์ ปัญจกนกกุล 
7 นายมานะ ปานเลิศ รร.วดัวงัน ้ำขำว เด็กชายภีรนนัท ์ ปานเลิศ 
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ทุนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือบิดา/มารดา สังกดัหน่วย ช่ือบุตร 
8 นำงรุ่งระว ี บุษบงค ์ รร.บำ้นหนองตะขบ เด็กชำยศิรวทิย ์ บุษบงค ์
9 นำงศิริรัตน์ ศรีกำญจนวงษ ์ รร.บำ้นหนองตะขบ เด็กชำยยศภทัร ศรีกำญจนวงษ ์

10 นำงศิริวรรณ กล่ินจนัทร์ รร.บำ้นเขำเกล็ด เด็กหญิงณชัศุภำงค ์ กล่ินจนัทร์ 
11 นำงอริสำ ทองศิริ รร.วดัหนองนอ้ย เด็กหญิงญำสุมิน เนมิน 
12 นางธารินี ยงหนู รร.วดัก ำแพง เด็กหญิงลกัษวไิล ยงหนู 
13 นำงสำวแสนสิริ     รุ่งโรจน์หิรัญญำ รร.วดัสนำมชยั เด็กหญิงวรรณภสั นุย้ตูม 
14 นางอรุณ สุขรักษ ์ รร.วดัโบสถร์ำษฎร์ฯ เด็กหญิงปาริชาต สุขรักษ ์
15 นางปราณี ใจงาม รร.วดัโคกดอกไม ้ เด็กหญิงสุรัตนา ใจงาม 
16 นำงวรำภรณ์ นิพล รร.วดัมำติกำรำม นำยธนัยธรณ์ นิพล 
17 นำยจิระวตั เอ่ียมส ำอำง รร.วดัประชุมธรรม เด็กหญิงศศิภสัสร เอ่ียมส ำอำง 
18 นำงพจมำน สิมลี รร.วดัพิชยันำวำส นำงสำววนิดำ สิมลี 
19 นำงจิรนนัท ์ สุวรรณรัตนกิจ รร.วดัท่ำแกว้ เด็กชำยยศวตั สุวรรณรัตนกิจ 
20 นำงจินดำ เถ่ือนผึ้ง รร.เทศบำลวดัสิงห์ฯ เด็กหญิงกฤติยำภรณ์  เถ่ือนผึ้ง 
21 นางอจัฉรา เอ่ียมสงคราม รร.เทศบำลวดัสิงห์ฯ เด็กชายฉตัริน เอ่ียมสงคราม 
22 นำงวนัทนำ มัน่ปาน รร.เทศบำลวดัสิงห์ฯ เด็กชำยนพเกำ้ มัน่ปำน 
23 นำงรุ่งนภำ สุหงษำ รร.ชยันำทพิทยำคม เด็กหญิงรวิ สุหงษำ 
24 นำงสำยฝน ศกัด์ิสิริโกศล รร.วดัสิงห์ เด็กหญิงนิแพรวำ ศกัด์ิสิริโกศล 
25 นำยวชิำ บุญป้ัน บ ำนำญว.เทคนิค เด็กชำยปวริศ บุญป้ัน 
26 นำงมนทิตำ สำดสิน สพป.ชยันำท เด็กหญิงศุภิสรำ สำดสิน 
27 นำยปรำโมทย ์ เลขะวฒันะ สพป.ชยันำท เด็กหญิงลลิตำ เลขะวฒันะ 
28 นำยส ำรวย สังขจร กศน.ชยันำท เด็กชำยทตัธน สังขจร 
29 นำงทิพยณ์ภชั ทัง่ทอง รร.อนุบำลกิตติกร เด็กหญิงอริสรำ ทัง่ทอง 
30 นำงสำวทองหล่อ เขียวภกัดี รร.อกัษรประสิทธ์ิ เด็กหญิงคณำพร ช ้ำวอน 
31 วำ่ท่ีร้อยตรีสมเกียรติ  เกตุฟัก วฒันธรรมจงัหวดั เด็กชำยเกียรติภูมิ เกตุฟัก 
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ทุนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือบิดา/มารดา สังกดัหน่วย ช่ือบุตร 
32 นางสาวอรสา พชัรประสิทธ์ิ วฒันธรรมจงัหวดั เด็กหญิงพิมพนิ์ภา กาฬสิงห์ 
33 นายจกัรินทร์ คงสิบ ว.เทคนิคชยันำท เด็กหญิงโยษิตา คงสิบ 
34 นางวราภรณ์ ชูควร ว.เทคนิคชยันำท เด็กหญิงธนญัญา ชูควร 
35 นางสมพร ศิริเมือง รร.รำชประชำนุเครำะห์ เด็กหญิงกชพร ศิริเมือง 
36 นำงสำวภทัรภร วรีะพงษ ์ สหกรณ์ฯ เด็กชำยนิธิวชิญ ์ พนัธ์ุวงศร์ำช 
37 นำยสมเดช สุพรมมำ บ ำนำญหนองมะโมง เด็กชำยนภสั สุพรมมำ 
38 นายพสิษฐ ์          ประกาศิตธนิฐากร บ ำนำญอ.เมือง เด็กชำยนนทป์วธิ      ประกำศิตธนิฐำกร 
39 นำยสมจินต ์ สุวรรณรัตนกิจ บ ำนำญอ.หนัคำ เด็กชำยยศพร สุวรรณรัตนกิจ 

 
 

ทุนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช. 3 
จ านวน  45  ทุน  ทุนละ 2,000 บาท  เป็นเงิน  90,000  บาท 

 

ที่ ช่ือบิดา/มารดา สังกดัหน่วย ช่ือบุตร 
1 นางจารุวรรณ รอดประเสริฐ รร.อนุบำลชยันำท นำยกฤตเมธ รอดประเสริฐ 
2 นำงดำรำรัตน์ เพชรสัมฤทธ์ิ รร.อนุบำลชยันำท นำงสำวอุษณิษำ เพชรสัมฤทธ์ิ 
3 นำงปวณัรัตน์ ท่องแจง้ รร.วดัเนินถ่ำน นำงสำวพรชนก         หม่ืนหำญชุมพล 
4 นำยชยัณรงค ์ เอ่ียมลออ รร.วดัโรงววั นำยศิวกร เอ่ียมละออ 
5 นำงล ำดวน บุญสุภำ รร.อนุบำลมโนรมย ์ นายภูวนตัถ์ รอดสถิต 
6 นำงนิสำ ศรีสวำ่ง รร.อนุบำลมโนรมย ์ นำงสำวบุษยำ ศรีสวำ่ง 
7 นำงชลิตำ ปัญจกนกกุล รร.วดัหนองตำตน นำงสำวอรณิชำ ปัญจกนกกุล 
8 นำงบญัญติั สุพรรณกลู รร.วดัเขำดิน นำงสำวปิยำภรณ์ สุพรรณกลู 
9 นำยสันติ คงมีชนม ์ รร.วดัศรีสโมสร นำยณกัษชยั คงมีชนม ์

10 นำงกนกพรรณ สถิตพงษ ์ รร.วดัวงัหมนั นำงสำวขวญัมนสั สถิตยพ์งษ ์
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ทุนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช. 3  (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือบิดา/มารดา สังกดัหน่วย ช่ือบุตร 
11 นำงพลอยชมพ ู จนัทร์ฉนวน รร.วดัวงัหมนั นำงสำวบวัชมพ ู จนัทร์ฉนวน 
12 นำงกำญจนำ เรือนณรงค ์ รร.วดัโคกสุก นำงสำวณฐัณิชำ ศกัด์ิสูง 
13 นำยรำชยั เจริญมำยุ รร.วดัหำดอำษำ นำยชยติุมนัต ์ เจริญมำยุ 
14 นำยทวศีกัด์ิ คงเจริญ รร.บำ้นคลองยำง เด็กหญิงปริศำ คงเจริญ 
15 นำงอรนงค ์ รุจิยำปนนท ์ รร.บำ้นหนอง นำงสำวเพชรธิดำ รุจิยำปนนท ์
16 นางสุนทร จัน่ยาว รร.วดัสกุณำรำม นางสาวณฎัฐนิช จัน่ยำว 
17 นำงกล่อมจิตร ธีรภทัร์ศรัทธำ รร.วดัสังฆำรำม นำยพรรษกร ธีรภทัร์ศรัทธำ 
18 นำงพิชญช์ญำ เดชพจน์ รร.อนุบำลสรรคบุรี นำงสำวไกวลัวลยั เดชพจน์ 
19 นางละมยั ศรีช่ืน รร.วดัโคกดอกไม ้ นางสาวลดาวลัย ์ ศรีช่ืน 
20 นำงค ำนึงนิต จนัทร์เพชร รร.วดัคลองง้ิว นำงสำวเจนจิรำ จนัทร์เพชร 
21 นำยอำคม ล ่ำสัน รร.วดัประชุมธรรม นำยชยัพิพฒัน์ ล ่ำสัน 
22 วำ่ท่ี ร.ต.ภูดิศ พนัแสน รร.วดัโคกหมู เด็กชำยวชัริศร์ พนัแสน 
23 นำงรัชณีภรณ์ จนัทร์โนทยั รร.เทศบำลบำ้นกลว้ย นำงสำวณฏัฐณิชำ จนัทร์โนทยั 
24 นำยณรงค ์ ฟักบวั รร.เทศบำลเขำท่ำพระ นำยหรรษธร ฟักบวั 
25 นางสุกญัา คลา้ยสมาน รร.เทศบำลเขำท่ำพระ นำยประภำกร คลำ้ยสมำน 
26 นางพรประภา ปราบพินาศ รร.เทศบำลวดัสิงห์ฯ นายปารมี ปราบพินาศ 
27 นำงวลิำวณัย ์ ปำนมงคล อบต.สุขเดือนหำ้ นำงสำวสุตำภทัร ปำนมงคล 
28 นำงวรนุช อยูเ่ล่ห์ รร.ชยันำทพิยำคม นำงสำววรำงคณำงค ์ อยูเ่ล่ห์ 
29 นำงภทัทิรำ ฮวบสวรรค ์ รร.อุลิตไพบูลยฯ์ นำงสำวสุวภทัร ฮวบสวรรค ์
30 นำงภทัร์รวี ทองไทย รร.สำครพิทยำคม นำงสำววริศรำ ทองไทย 
31 นำงวำสนำ อ ่ำนำคิล สมำชิกส่งเอง เด็กหญิงธญัลกัษณ์ อ ่ำนำคิล 
32 นำงชุลีภรณ์ กล่ินช่ืน สมำชิกส่งเอง นำยณฐัภทัร กล่ินช่ืน 
33 นำงสมหมำย เสตะพนัธ์ สมำชิกส่งเอง นำยชำคร เสตะพนัธ์ 
34 นำงเจฎษรำ ปำนพรหม สพป.ชยันำท นำงสำวปภำวี ปำนพรหม 
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ทุนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช. 3  (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือบิดา/มารดา สังกดัหน่วย ช่ือบุตร 
35 นำงบรรจง ทดัทอง กศน.ชยันำท นำงสำวญำณิศำ ทดัทอง 
36 นำยประพนัธ์ สืบศรี กศน.ชยันำท นำงสำวป่ินเกตน์ สืบศรี 
37 นำงอธิติยำ ฤทธ์ิทพั ว.เกษตรฯ นำงสำวกำนตสิ์นี ฤทธ์ิทพั 
38 นำยพจน์ ผวิศรี รร.รำชประชำนุเครำะห์ นำงสำวจรรยพร ผวิศรี 
39 นำงสุมิตตำ รัตนพนัธ์ รร.รำชประชำนุเครำะห์ นำงสำวนภสัสร รัตนพนัธ์ 
40 นำยกูเ้กียรติ แสงสวทิย ์ บ ำนำญอ.เมือง นำยกิตติคุณ แสงสวทิย ์
41 นำยสนัน่ ข ำกล ่ำ บ ำนำญอ.หนองมะโมง นำยพร้อมทรัพย ์ ข ำกล ่ำ 
42 นำยสำยชล โพธ์ิตุ่น รร.บุญนำคพทิยำคม นำยสุวภำพ โพธ์ิตุ่น 
43 นำยนิติพฒัน์ จนัทร์ศรี บ ำนำญอ.หนองมะโมง นำงสำวทิพกญัญำ จนัทร์ศรี 
44 นำยสำยชล                 โพธ์ิตุ่น รร.บุญนำคพทิยำคม นำยสุภำษ โพธ์ิตุ่น 
45 นำยนิติพฒัน์ จนัทร์ศรี บ ำนำญอ.หนองมะโมง นำงสำวทิพกญัญำ จนัทร์ศรี 

 
ทุนระดับปริญญาตรีปีที่ 4 (อายุไม่เกนิ 25 ปี) 

จ านวน  66  ทุน  ทุนละ 3,000 บาท  เป็นเงิน  198,000  บาท 
 

ที่ ช่ือบิดา/มารดา สังกดัหน่วย ช่ือบุตร 
1 นำงธรรยมล รัตนชยัสิทธ์ิ รร.วดัศรีวชิยั นำงสำวณฐัณิชำ รัตนชยัสิทธ์ิ 
2 นำยสมำน ฟักขำว รร.วดัศรีวชิยั นำยณชัพล ฟักขำว 
3 นำงสมบติั รอดแกว้ รร.วดัศรีวชิยั นำงสำววรัชยำ รอดแกว้ 
4 นำยสมควร ปลัง่ดี รร.วดัส่องคบ นำยดิลกชยั ปลัง่ดี 
5 นายสุเทพ นิยมธรรม รร.อนุบำลมโนรมย ์ นายศุภณฐั นิยมธรรม 
6 นายวสัน โฉมชยั รร.วดัโคกแจง นายวรีศกัด์ิ โฉมชยั 
7 นำยปรีชำ รอดชำ้ง รร.วดัใหญ่ นำงสำววมิลศิริ รอดชำ้ง 
8 นางรักษา โพธ์ิอุไร รร.วดัหวัหวำ้ นางสาวสิริรัตน์ โพธ์ิอุไร 
9 นำยมำนะ เขียวเหลือง รร.บำ้นหนองตะขบ นำยยศพนธ์ เขียวเหลือง 
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ทุนระดับปริญญาตรีปีที่ 4 (อายุไม่เกนิ 25 ปี) (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือบิดา/มารดา สังกดัหน่วย ช่ือบุตร 
10 นำยไพโรจน์ ดีวนั รร.บำ้นเขำเกล็ด นำยอวรุิทธ์ิ ดีวนั 
11 นำยธนำวฒิุ สระเสริม รร.บำ้นสะพำนหิน นำงสำวปวณีำ สระเสริม 
12 นำยรัตนะ วสุลีวรรณ์ รร.วดัโคกสุก นำงสำวพรพิสุทธ์ิ วสุลีวรรณ์ 
13 นายสุรชยั    รุ่งฤทธ์ิประภากร รร.วดัโคกสุก นางสาวปิยภสัสรณ์    รุ่งฤทธ์ิประภากร 

14 นำยธวฒิุ ประชำชยั รร.วดัหนองนอ้ย นำยชุติวตั ประชำชยั 
15 นำงเทพินทร์ พุม่นอ้ย รร.วดัก ำแพง นำยทินภทัร พุม่นอ้ย 
16 นางศิริลกัษณ์ แกว้ทบัทิม รร.วดับำ้นหนอง นางสาวณชัชา ลาวทอง 
17 นำยปรีชำ สุดมี รร.วดัโบสถร์ำษฎร์ฯ นำงสำววรัญญำ สุดมี 
18 นำยประยรู เขียวอินทร์ รร.อนุบำลสรรคบุรี นำงสำวปรียำพรรณ   เขียวอินทร์ 
19 นำงวรำพร ยอดทองดี รร.อนุบำลสรรคบุรี นำยเจษฎำ ยอดทองดี 
20 นำยสะอำด เอ่ียมชยั รร.วดับ ำเพญ็บุญ นำงสำวนนัทิตำ เอ่ียมชยั 
21 นำงด ำเนิน อยูโ่ต รร.บำ้นหนองแจง นำงสำวฐิรำธร อยูโ่ต 
22 นำยวรวรรธน์ จนัทร์อินทร์ รร.วดัถ ้ำเข ้ นำยวลญัช์ภูมิ จนัทร์อินทร์ 
23 นางวชัรา คลา้ยประดิษฐ รร.บำ้นเขำรำวเทียนทอง นางสาวธีรนุช คลา้ยประดิษฐ 
24 นำงพทัยำ สำธิพำ รร.เทศบำลเขำท่ำพระ นำงสำวหทยัภทัร สำธิพำ 
25 นำยโนรี ค ำวชิิต รร.เทศบำลวดัสิงห์ฯ นำงสำวธนชัชำ ค ำวชิิต 
26 นำงรุ่งรัตน์ เตโช เทศบำลดงคอน นำงสำวธนิตตำ เตโช 
27 นำยทนงศกัด์ิ กล่ินสีงำม รร.ชยันำทพิทยำคม นำงสำววรรณภทัร์ กล่ินสีงำม 
28 นำงณฎัฐพ์ิฌำ พรมจำด รร.ชยันำทพิทยำคม นำยศุภชยั พรมจำด 
29 นำยไพฑูรย ์ อินโท รร.ชยันำทพิทยำคม นำงสำวทิพธญัญำ อินโท 
30 นำงสิริพรรณ แสงโป๋ รร.ชยันำทพิทยำคม นำยพงษธ์เนศ แสงโป๋ 
31 นำยเขม็ทอง โพทอง รร.ชยันำทพิทยำคม นำงสำวอำนิสงส์ โพทอง 
32 นำยเขม็ทอง โพทอง รร.ชยันำทพิทยำคม นำยจกัรกฤษณ์ โพทอง 
33 นำยทศันยั มีทอง รร.ชยันำทพิทยำคม นำยนพรัตน์ มีทอง 
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ทุนระดับปริญญาตรีปีที่ 4 (อายุไม่เกนิ 25 ปี) (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือบิดา/มารดา สังกดัหน่วย ช่ือบุตร 
34 นำงนนัทิยำ ก๋งพยำ รร.สำครพิทยำคม นำยฌลัลด์นยั ก๋งพยำ 
35 นำงพรศรี               วฒันะเขตกำรณ์ รร.วดัสิงห์ นำยวรโชติ                  วฒันะเขตกำรณ์ 
36 นำยสุชำติ กลดัสุข รร.สรรพยำวทิยำ นำยรัฐประชำ กลดัสุข 
37 นำยทิวำ พวงล ำไย รร.ชยำนุกิจพิทยำคม นำยอภิญญ ์ พวงล ำใย 
38 นำยไฉน ม่วงแกว้ รร.คุรุประชำสรรค ์ นำยธนะภูมิ ม่วงแกว้ 
39 นำยวทิยำ บวัทอง รร.หว้ยกรดวทิยำ นำยรวนิทร์ บวัทอง 
40 นางบุญเล้ียง สงล่า รร.หนัคำรำษฎร์ฯ นางสาวกณิศรินทร์ สงล่า 
41 นำงธนรรพร ทาสวงิ สพป.ชยันำท นำยสัณหณฐั ทาสวงิ 
42 นำงพฒัน์นรี จนัทร์ผล สพป.ชยันำท นำงสำวจนัทกำนต ์ จนัทร์ผล 
43 นำงวนีสั เปรมทอง สพป.ชยันำท นำยปกรณ์ เปรมทอง 
44 นำยธำนี วงษท์อง สพป.ชยันำท นำงสำวกำนตพ์ิชชำ   วงษท์อง 
45 นำยไพรัช ทว้มจู กศน.ชยันำท นำยวศิว ทว้มจู 
46 นำยสุรพล กนัจำด ว.เกษตรฯ นำงสำวณชัชำ กนัจำด 
47 นำงณฐัริกำ เหลืองศรีสวำ่ง รร.อนุบำลณฐัชำ นำยปฎิเวธ เหลืองศรีสวำ่ง 
48 นำงสุนีย ์ สืบส ำรำญ ว.เทคนิคชยันำท นำยธนวฒัน์ สืบส ำรำญ 
49 นำงสิรตี ชยัเดช รร.รำชประชำนุเครำะห์ นำงสำววรำลี ชยัเดช 
50 นำยวชิยั สุดโสม บ ำนำญอ.สรรพยำ นำงสำวแพรววรรณ   สุดโสม 
51 นำยอ ำนำจ อินทร์นำรี บ ำนำญอ.หนัคำ นำยศรัณย ์ อินทร์นำรี 
52 นำงสนิทวรรณ ทิพทรัพย ์ บ ำนำญอ.เนินขำม นำงสำววรกมล ทิพทรัพย ์
53 นำงหทยัรัศม์ิ รัตนมีแสงนิล รร.หวัเด่น นำงสำวสุนทรี มีแสงนิล 
54 นำงจิรพรรณ แดงงำม รร.วดัประชุมธรรม นำยณฐัดนยั แดงงำม 
55 นำยสมควร เชตุใจ บ ำนำญอ.มโนรมย ์ นำงสำวสลกัใจ เชตุใจ 
56 นำยสมชำย ภู่เจริญศกัด์ิ สพป.ชยันำท นำยววิฒัน์ ภู่เจริญศกัด์ิ 
57 นำยปัญญำ ทพับุรี สพป.ชยันำท นำยปรัชญำ ทพับุรี 
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ทุนระดับปริญญาตรีปีที่ 4 (อายุไม่เกนิ 25 ปี) (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือบิดา/มารดา สังกดัหน่วย ช่ือบุตร 
58 นำงวำจำ ตำคะ รร.ส ำรำญรำษฎร์ฯ นำยอิสรำ ตำคะ 
59 นำยสมเกียรติ นอ้ยดี รร.วดัมะฝ่อ นำยเฉลิมวฒัน์ นอ้ยดี 
60 นำยส ำเริง พึ่งนอ้ย รร.วดัจัน่เจริญศรี นำงสำวกญัจนำ พึ่งนอ้ย 
61 นำยวฒิุศกัด์ิ ชมรอด รร.วดัง้ิว นำยวโิรจน์ ชมรอด 
62 นางธารินี ยงหนู รร.วดัก ำแพง นางสาวลีลาพิจ ยงหนู 
63 นำยชยัณรงค ์ เอ่ียมละออ รร.วดัโรงววั นำงสำวกชกร เอ่ียมละออ 
64 นำงนิตย ์ ไทยเลิศ รร.วฒันะโชติ นำงสำวนุชนำถ ไทยเลิศ 
65 นำงพรรณี พำนทอง รร.เข่ือนเจำ้พระยำ นำยปวจิีรวชิญ์ พำนทอง 
66 นำงศรัณยรั์ชต ์   แสงศรี รร.วดัสวนอมัพวนั นำงสำวณฎัฐช์ญำ แสงศรี 

 
  1.3.2  การจดัท าประกนัอุบติัเหตุกลุ่ม  ใหแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ทุกคน  
                                     ในปี 2560 ไดจ้ดัท าประกนัอุบติัเหตุกบับริษทัสินมัน่คง จ ากดั (มหาชน)  
อตัราเบ้ียประกนั137 บาท/คน/ปี   ทุนประกนัอุบติัเหตุ  200,000 บาท  ถึงแก่กรรมปกติบริษทั
จ่ายเงินชดเชยใหร้ายละ 1,000 บาท โดยสหกรณ์จดัท าประกนัใหส้มาชิกจ านวน   4,655 คน   
จ่ายเบ้ียประกนัทั้งส้ิน 630,595 บาท จากท่ีตั้งงบประมาณไว ้ 800,000  บาท ในปี 2560   
สมาชิกถึงแก่กรรม กรณีอุบติัเหตุ จ  านวน  3  ราย ไดรั้บเงินสินไหมจากบริษทัเป็นเงิน    
600,000 บาท  เงินชดเชยกรณีถึงแก่กรรม  26 ราย เป็นเงิน  26,000  บาท  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  
626,000 บาทดงัน้ี    

1) จ่ายเงินสินไหมมรณกรรมกรณีอุบติัเหตุรายละ 200,000 บาท  
จ านวน  3  ราย เป็นเงิน  600,000  บาท 
 

ที่ ช่ือ  สกุล เลขทะเบียน สาเหตุการตาย จ านวนเงิน 
1 นายบรรจบ  เมืองมัน่ 10336 อุบติัเหตุจราจร 200,000 
2 นายบุญทนั  บุญศาสตร์ 8197 อุบติัเหตุจราจร 200,000 
3 นายไพฑูรย ์ อยูเ่ยน็ 6736 เลือดออกในสมอง 200,000 

 รวมเป็นเงิน 600,000 
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2) จ่ายเงินชดเชยกรณีถึงแก่กรรม 26 ราย รายละ 1,000 บาท 

ที่ ช่ือ  สกุล เลขทะเบียน สาเหตุการตาย จ านวนเงิน 
1 นายส ารวม  อ่อนส าลี 1527 หวัใจลม้เหลว 1,000 
2 นายสุพจน์   จนัทร์พุก 5854 มะเร็งหลอดอาหาร 1,000 
3 นายปรีชา  แสงไชย 12 ชราภาพ 1,000 
4 นายทองสุข  พุทธโกสัย 1628 โรคชรา 1,000 
5 นายบุญทนั   บุญศาสตร์ 8197 อุบติัเหตุจราจร 1,000 
6 นางอุดมศรี  ราศี 1616 ไวรัสตบัอกัเสบบี 1,000 
7 นายประเสริฐ  บาลี 3105 ความดนัโลหิตสูง 1,000 
8 นายพงษน์รินทร์ ชยันารายณ์ 7771 ขาดอากาศหายใจ 1,000 
9 นายภาณุวฒัน์   แก่นมัน่ 7349 มะเร็งท่อน ้าดี 1,000 
10 นายวทิยา  คงมัน่ 4586 มะเร็งทางเดินหายใจ 1,000 
11 นายถวลัย ์ คงฤทธ์ิ 78025 กลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือด 1,000 
12 นายธะวตัร์   ทดัเนียม 5084 ปอดอกัเสบติดเช้ือ 1,000 
13 นายไพรัชต ์ ไชยรักษ ์ 4309 ไตวายเร้ือรัง 1,000 
14 นายไพฑูรย ์ อยูเ่ยน็ 6736 อุบติัเหตุเลือดออกในสมอง 1,000 
15 นางระเบียบ  ทบันิล 7559 มะเร็งสมอง 1,000 
16 นายอุดม   นอ้ยศรี 4075 ภาวะทางเดินหายใจลม้เหลว 1,000 
17 นายสนิท   เขม็เงิน 1079 ตายธรรมชาติ 1,000 
18 นายสมเกียรติ  เกสรสุคนธ์ 3652 มะเร็งสมอง 1,000 
19 นายณรงค ์ จนัทร์เมือง 3670 เลือดออกในทางเดินอาหาร 1,000 
20 นายเดชชยั  บุญเลิศ 2566 เลือดออกในทางเดินอาหาร 1,000 
21 นายไพบูลย ์ เป้าชงั 5779 มะเร็งหลอดอาหาร 1,000 
22 นายช านาญ เกียรตินพคุณ 6720 ปอดอกัเสบติดเช้ือ 1,000 
23 นายประทุม  บวัทอง 83 ปอดติดเช้ือ 1,000 
24 นางทองค า  มณีรอด 340 ชราภาพ 1,000 
25 นายปรีดา  เกิดพร้อม 987 ชราภาพ 1,000 
26 นางอริศรา   รักอยู ่ 10113 มะเร็ง 1,000 

   รวมเป็นเงิน 26,000 
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                           1.3.3  การจดัสวสัดิการสงเคราะห์สมาชิก 

           การจดัสวสัดิการสงเคราะห์สมาชิกในปี 2560 จากงบประมาณท่ีตั้งไว ้
12,000,000 บาท สหกรณ์ไดจ่้ายเป็นเงินสวสัดิการสงเคราะห์สมาชิก  9,000,500  บาท 
สวสัดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก  672,000  บาท รวมทั้งส้ิน  9,672,500  บาท คิดเป็น 
ร้อยละ  80.60  ของงบประมาณท่ีตั้งไว ้รายละเอียดดงัน้ี 
              1)  สวสัดิการสงเคราะห์สมาชิก  เป็นการสงเคราะห์เก่ียวกบั 
การจดัการศพสมาชิกท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินตามระเบียบคือตอ้งเป็นสมาชิกติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่  
6 เดือน กรณีสมาชิกโอนสมาชิกภาพมาจากสหกรณ์อ่ืนให้นบัอายกุารเป็นสมาชิกต่อเน่ือง 
จากสหกรณ์เดิมดว้ย ในรอบปี 2560 มีสมาชิกถึงแก่กรรม จ านวน 40 ราย จ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิก 
จ านวนเงินทั้งส้ิน 9,000,500 บาท ในปี 2560 สหกรณ์จ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิก ดงัน้ี   
   

สวสัดิการสงเคราะห์สมาชิก 
 

ที่ ช่ือ  สกุล เงนิสงเคราะห์ศพ ค่าจัดการศพ ชดเชยตาม 
อายุการเป็นสมาชิก 

เงินสวดพระอภิธรรม 
และพวงหรีด 

1 นางบุญมา          ทองสะอาด 100,000 50,000 60,000 1,500 
2 นายมนตรี          สุขศรี 100,000 50,000 82,000 1,500 
3 นางลกัขณา        มานะสุข 100,000 50,000 84,000 1,500 
4 นายเสน่ห์           อรุณรัตน์ 100,000 50,000 112,000 1,500 
5 นายบรรจบ        เมืองมัน่ 100,000 50,000 4,000 1,500 
6 นางธนิกกาญจน์ กุญชรณ อยุธยา 100,000 50,000 90,000 1,500 
7 นางสาวสุนทร    กล่ินจนัทร์ 100,000 50,000 60,000 1,500 
8 นางวรรณา          มาดหมาย 100,000 50,000 52,000 1,500 
9 นายเสวก            เครือแกว้ 100,000 50,000 82,000 1,500 
10 นางนกแกว้        วฒันพงศ ์ 100,000 50,000 48,000 1,500 
11 นางวชัรี             บวัเงิน 100,000 50,000 102,000 1,500 
12 นายเชือน           หร่ิมแกว้ 100,000 50,000 112,000 0.00 
13 นายสมาน         แกว้เขียว 100,000 50,000 22,000 1,500 
14 นายสอ้ิง         เรืองรุ่ง 100,000 50,000 112,000 1,500 

รวม 1,400,000 700,000 1,022,000 19,500 
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สวสัดิการสงเคราะห์สมาชิก (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือ  สกุล เงนิสงเคราะห์ศพ ค่าจัดการศพ ชดเชยตาม 
อายุการเป็นสมาชิก 

เงินสวดพระอภิธรรม 
และพวงหรีด 

15 นายส ารวม        อ่อนส าลี 100,000 50,000 98,000 1,500 
16 นายสุพจน์         จนัทร์พุก 100,000 50,000 60,000 1,500 
17 นายทองสุข        พุทธโกสัย 100,000 50,000 96,000 1,500 
18 นายปรีชา          แสงไชย 100,000 50,000 112,000 1,500 
19 นายบุญทนั        บุญศาสตร์ 100,000 50,000 38,000 1,500 
20 นางอุดมศรี       ราศรี 100,000 50,000 96,000 1,500 
21 นายประเสริฐ    บาลี 100,000 50,000 80,000 1,500 
22 นายวทิยา          คงมัน่ 100,000 50,000 72,000 1,500 
23 นายภาณุวฒัน์  แก่นมัน่ 100,000 50,000 48,000 1,500 
24 นายพงษน์รินทร์  ชยันารายณ์ 100,000 50,000 44,000 1,500 
25 นายถวลัย ์        คงฤทธ์ิ 100,000 50,000 42,000 1,500 
26 นายธะวตัร์      ทดัเนียม 100,000 50,000 68,000 1,500 
27 นายไพฑูรย ์    อยูเ่ยน็ 100,000 50,000 54,000 1,500 
28 นางระเบียบ    ทบันิล 100,000 50,000 46,000 1,500 
29 นายสมเกียรติ   เกษรสุคนธ์ 100,000 50,000 78,000 1,500 
30 นายสนิท         เขม็เงิน 100,000 50,000 110,000 1,500 
31 นายณรงค ์     จนัทร์เมือง 100,000 50,000 78,000 1,500 
32 นายเดชชยั      บุญเลิศ 100,000 50,000 86,000 1,500 
33 นายไพบูลย ์   เป้าชงั 100,000 50,000 62,000 1,500 
34 นายช านาญ    เกียรตินพคุณ 100,000 50,000 54,000 1,500 
35 นายประทุม     บวัทอง 100,000 50,000 114,000 1,500 
36 นางทองค า      มณีรอด 100,000 50,000 114,000 1,500 
37 นายอุดม        นอ้ยศรี 100,000 50,000 76,000 1,500 
38 นายปรีดา       เกิดพร้อม 100,000 50,000 112,000 1,500 

รวม 2,400,000 1,200,000 1,838,000 36,000 
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สวสัดิการสงเคราะห์สมาชิก (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือ  สกุล เงนิสงเคราะห์ศพ ค่าจัดการศพ ชดเชยตาม 
อายุการเป็นสมาชิก 

เงินสวดพระอภิธรรม 
และพวงหรีด 

39 นายไพรัชต ์   ไชยรักษ ์ 100,000 50,000 74,000 1,500 
40 นางอริศรา     รักอยู ่ 100,000 50,000 8,000 1,500 

รวม 200,000 100,000 82,000 3,000 

รวมจ่ายแต่ละรายการ 4,000,000 2,000,000 2,942,000 58,500 

รวมจ่ายเงินสวสัดิการสงเคราะห์ทั้งส้ิน 9,000,500 
 

 

             2)  สวสัดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก  สหกรณ์ฯ ไดจ้ดัสวสัดิการ
สงเคราะห์การจดัการศพครอบครัวสมาชิก โดยเร่ิมด าเนินการ ตั้งแต่วนัท่ี  1 ตุลาคม  2552  โดยจะ
จ่ายใหใ้นกรณีท่ีมีบุคคลในครอบครัวสมาชิกท่ีถึงแก่กรรม ไดแ้ก่ คู่สมรส บุตร และบิดา มารดา  
โดยใชเ้กณฑอ์ายกุารเป็นสมาชิกของผูข้อรับเงินสงเคราะห์เป็นเกณฑพ์ิจารณา ดงัน้ี 
 

อายุการเป็นสมาชิก 
สมาชิกในครอบครัวเสียชีวติ

ได้รับเงนิ 

ตั้งแต่ 5  ปี  -  15  ปี 3,000 
เกินกวา่ 15 ปี – 25 ปี 4,000 
เกินกวา่ 25 ปี -  35 ปี 5,000 
เกินกวา่ 35 ปี ข้ึนไป 6,000 
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          ในปี 2560  สหกรณ์ฯ ไดจ่้ายเงินสงเคราะห์การจดัการศพครอบครัวสมาชิก 
จ านวน 146 ราย เป็นเงิน 672,000.00  บาท  ดงัน้ี 

 

สวสัดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก 
 

ที่ ครอบครัวสมาชิก ทะเบียน บุคคลในครอบครัวทีถ่ึงแก่กรรม จ านวนเงิน 
1 นางสาวก าไล     ปล้ืมจิตร์ 4287 นางสวง          ปล้ืมจิตร์ (มารดา) 6,000 
2 นางจรรยาศรี      ทิพนี 7985 นายสมคัร       บุญเสริม (บิดา) 4,000 
3 นางเรณู              ฉายประทีป 7558 นายปุน           ดอนสนธิ (บิดา) 4,000 
4 นายณรงค ์          ร่มโพธ์ิ 2121 นางแตม้        ร่มโพธ์ิ (มารดา) 6,000 
5 นายทรงชยั         ร่มโพธ์ิ 9323 นางแตม้        ร่มโพธ์ิ (มารดา) 3,000 
6 นายยศวฒัน์   เกียรติศิรภทัร์ 8506 นางเฉลียว      เกตุขวญัชยั (มารดา) 4,000 
7 นายกลอนสรรค ์  บุญสรรค์ 9435 นางศิวรักษ ์     บุญสรรค ์ (มารดา) 3,000 
8 นางปรียอร       สุขสัมฤทธ์ิ 6400 นางหยว่น        ผาสุก (มารดา) 5,000 
9 นายเจริญศกัด์ิ    ประดบัพงศ ์ 6394 นายเจริญ       ประดบัพงศ ์ (บิดา) 5,000 

10 นายชนะกิจ       แสงอรุณ 9672 นายชวน        แสงอรุณ (บิดา) 3,000 
11 นายเฉลิม           อ่อนเขตร์ 7203 นายหร่าย      อ่อนเขตร์ (บิดา) 4,000 
12 นายประเสริฐ    นุ่นประสิทธ์ิ 1664 นางทว ี       นุ่นประสิทธ์ิ (มารดา) 6,000 
13 นางเรณู          หวา้มุข 3366 นางทวี           นุ่นประสิทธ์ิ (มารดา) 6,000 
14 นางสุนนัท ์     พ่ึงเพญ็ 9082 นางทวี           นุ่นประสิทธ์ิ (มารดา) 3,000 
15 นางประมวลศรี  เมืองวงษ ์ 8984 นายนุ่ม           แกว้มะ (บิดา) 3,000 
16 นางจ านง         ดีเกษม 7542 นางทวี           นุ่นประสิทธ์ิ (มารดา) 4,000 
17 นายมโนนาท    เรืองฤกษ ์ 5224 นางสุนนัทา    เรืองฤกษ ์ (มารดา) 5,000 
 18 นายวิชิต          กลดัสุข 7154 นางยอ้ย         กลดัสุข (มารดา) 4,000 
 19 นายสุชาติ        กลดัสุข  5370 นางยอ้ย         กลดัสุข (มารดา) 5,000 
 20 นายประทีป      คลา้ยแกว้ 7506 นายสมบุญ     คลา้ยแกว้ (บิดา) 4,000 
21 นางจีรนนัท ์    มงคลพฒัน์ 9536 นายยง  เกษเพชรสุวรรณ (บิดา) 3,000 
22 นางสาวจ าเนียร  สาหร่าย 8091 นางไสว          สาหร่าย (มารดา) 4,000 

รวม 94,000 
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สวสัดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (ต่อ) 
 

ที่ ครอบครัวสมาชิก ทะเบียน บุคคลในครอบครัวทีถ่ึงแก่กรรม จ านวนเงิน 
23 นายพลูศกัด์ิ       คลา้ยสงัข ์ 2551 นางพวง           คลา้ยสงัข ์ (มารดา) 6,000 
24 นายสุวตัชยั       ฉายประทีป 7555 นายประจวบ    ฉายประทีป (บิดา) 4,000 
25 นางเบญจวรรณ  รตโนภาส 3409 ร.ต.ส ารวย        แสงแกว้ (บิดา) 6,000 
26 นายพงษศ์กัด์ิ       แยม้สงัข ์ 7800 นางฉลวย         แยม้สงัข ์ (มารดา) 4,000 
27 นางณฐักฤตา        ฉายประทีป 5227 นายประจวบ     ฉายประทีป (บิดา) 5,000 
28 นางธนกร          ฉายประทีปคชา 3726 นายประจวบ     ฉายประทีป (บิดา) 6,000 
29 นายวิเชียร         นุ่นละออง 162 นางนกเทศ         นุ่นละออง (คู่สมรส) 6,000 
30 นายสมพงษ ์     สุขโต 4144 นางชั้น              สุขโต (มารดา) 6,000 
31 นางสุรีย ์           เลิศฤทธิขจร 2487 นางฉลอง          เลิศฤทธ์ิ (มารดา) 6,000 
32 นายสุรินทร์      ใจแสน 5149 นางทองแดง      ใจแสน (มารดา) 5,000 
33 นางเพญ็ศรี        หงส์อ่อน 5126 นายครรชิต        หงส์อ่อน (คู่สมรส) 5,000 
34 นางมทันา          ฉายทองดี 8054 นางสุนนัทา        เรืองฤทธ์ิ (มารดา) 4,000 
35 นายสงบ           วงศก์ลม 5206 นางบวัเครือ        วงศก์ลม (มารดา) 5,000 
36 นางสาวรวีพร  เสืออยู ่ 8885 นายเท่ียง           เสืออยู ่ (บิดา) 3,000 
37 นางวิริยา          ปราบทอง 8855 นางอปัษร       อินทโสตถิ (มารดา) 3,000 
38 นางบรรจง       สิงห์ชงั 7623 นางนกเทศ     นุ่นละออง (มารดา) 4,000 
39 นางสาวชลลดา   สุทธิวรกานต์ 8807 นายทอง       สุทธิวรกานต ์ (บิดา) 3,000 
40 นายเชาวน ์       เบ้ียวเหลก็ 6666 นางวาสนา     เบ้ียวเหลก็ (คู่สมรส) 5,000 
41 นางสาวสุนีย ์   พึ่งเรียน 4045 นายเนาว ์     พึ่งเรียน (บิดา) 6,000 
42 นายจ านง  พึ่งพิทยานนัต์ 1575 นายเนาว ์     พึ่งเรียน (บิดา) 6,000 
43 นายแดน     พุม่จ  าปา 4133 นางหลา้      พุม่จ  าปา (มารดา) 6,000 
44 นายสกลศกัด์ิ  โพธ์ิเพช็ร 7340 นางโปร่ง     โพธ์ิเพช็ร (มารดา) 4,000 
45 นางวภิา         กล่องทอง 5004 นางอปัสร    อินทโสตถิ       (มารดา) 5,000 
46 นางวาจา        ตาคะ 7834 นางเมืองทอง สร้างตนเอง (มารดา)  4,000 

รวม 117,000 

 
 



47 
 

สวสัดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (ต่อ) 
 

ที่ ครอบครัวสมาชิก ทะเบียน บุคคลในครอบครัวทีถ่ึงแก่กรรม จ านวนเงิน 
47 นายสนิท       ฉากไธสง 6600 นางจนัทา      ฉากไธสง  (มารดา) 5,000 
48 นางเรณู         นิมะวลัย ์ 7832 นายปา           เฟ่ืองจนัทร์    (บิดา) 4,000 
49 นางศิริมา       ปืนแกว้ 4561 นางเจือน       เขม็เงิน (มารดา) 5,000 
50 นางสมพิศ      ธาระรส 7641 นางมะลิ        แก่นจนัทร์ (มารดา) 4,000 
51 นางรพีพร       ปรุงสุข 7370 นายพีรศกัด์ิ     สุ่มเขม็เงิน  (บิดา) 4,000 
52 นางนพมาศ      โพโต 8399 นายสมนึก      แยม้เจิม (บิดา) 4,000 
53 นางทองหล่อ    เจริญมายุ 5266 นางละมลู        สงัขะโห (มารดา) 5,000 
54 นางขวญัศิริ       เคารพธรรม 9418 นางละมูล       สังขะโห (มารดา) 3,000 
55 นายมนตรี        สังขะโห 5499 นางละมูล       สังขะโห (มารดา) 5,000 
56 นางสาวพิกุล    แยม้เจิม 9286 นายสมนึก       แยม้เจิม (บิดา) 3,000 
57 นางสาวณปภสั กลา้สาริกิจ 9605 นางถมยา        กลา้สาริกิจ  (มารดา) 3,000 
58 นางนงนุช       อินมณี 8591 นายอ านาจ       เนียมนิล (บิดา) 3,000 
59 นางโสรยา      แสงสร้อย 2969 นายสังวร        แสงสร้อย  (คู่สมรส) 6,000 
60 นางวจิิตรา      แสงไชย 8911 นายปรีชา        แสงไชย (คู่สมรส) 3,000 
61 นายประสาน    แพเขียว 6866 นางสังเวยีน   แพเขียว (คู่สมรส) 4,000 
62 นางชวนพิศ     บุญศาสตร์ 7904 นายบุญทนั    บุญศาสตร์   (คู่สมรส) 4,000 
63 นางปรียานุช    ปานยิม้ 7435 นางขาว        เรืองทพั (มารดา) 4,000 
64 นางศรีสุมน     เรืองฤกษ ์ 7403 นางสุนนัทา     เรืองฤกษ ์  (มารดา) 4,000 
65 นายอวยพร     ไตรยภาพ 5246 นางปทุม     ไตรยภาพ (คู่สมรส) 5,000 
66 นางล าเพย       ทบัพุม่ 4489 นายสม        แกว้มณี           (บิดา) 5,000 
67 นายวรัิตน์        เกตุขวญัชยั 6026 นายสมพิศ   เกตุขวญัชยั     (บิดา) 5,000 
68 นางบณัพร       อู๋ทรัพย ์ 8395 นางจ านง    อู๋ทรัพย ์           (มารดา) 4,000 
69 นางธนู            ตั้งพิสิฐโยธิน 8556 นางทบัทิม    เกิดจนัทร์       (มารดา) 4,000 
70 นายชาตรี         ต่ายจนัทร์ 6176 นางสุวรรณ    ต่ายจนัทร์     (มารดา) 5,000 

รวม 101,000 
 



48 
 

สวสัดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (ต่อ) 
 

ที่ ครอบครัวสมาชิก ทะเบียน บุคคลในครอบครัวทีถ่ึงแก่กรรม จ านวนเงิน 
71 นางสาวอารมณ์ สุดมี 7622 นายภานุวฒัน์   แก่นมัน่ (คู่สมรส) 4,000 
72 นางพชรมน    นวลดี 8690 นางสายม่าน  การภกัดี (มารดา) 3,000 
73 นายบารมี      คงฤทธ์ิ 7772 นายถวลัย ์     คงฤทธ์ิ (บิดา) 4,000 
74 นางสาวสุวารี  ภู่เป่ียมสิน 9372 นายส ารวม  ภู่เป่ียม (บิดา) 3,000 
75 นางจุฑาเพชร   โกส้ม 7305 นางฟ้อน    ข่นปุน (มารดา) 4,000 
76 นายสุวรรณ     ใจแสน 4197 นางเคียง     ใจแสน (มารดา) 6,000 
77 นายพจน์       ผวิศรี 8593 นางใย       ผวิศรี (มารดา) 4,000 
78 นายสุชิน       นอ้ยจนัทร์ 3225 นายถม      นอ้ยจนัทร์ (บิดา) 6,000 
79 นายสมภพ    แกว้สวรรค ์ 2756 นายสมพงษ ์  แกว้สวรรค ์ (บิดา) 6,000 
80 นางภนชัดา  อุไรพนัธ์ุ 2046 นายสมพงษ ์ แกว้สวรรค ์  (บิดา) 6,000 
81 นางจรรยา     แกว้สวรรค ์ 5105 นายสมพงษ ์  แกว้สวรรค ์  (บิดา) 5,000 
82 นางประไพ    แกว้สวรรค ์ 1292 นายสมพงษ ์  แกว้สวรรค ์   (บิดา) 6,000 
83 นายวรัิตน์  อรรถสุรสีห์ 7803 นางอุบล  แซ่อ้ึง (มารดา) 4,000 
84 นางวาสนา   แจง้อรุณ 2828 ร.ต.สุชิน  มณีอินทร์ (บิดา) 5,000 
85 นายอดุลเดช  พิเมย 8905 นางคูณ      พิเมย (มารดา) 3,000 
86 นางจิตรา      ไทยโอสถ 2796 นายแกะ     เพ่ิมสินทรัพย ์ (บิดา) 6,000 
87 นายสมเกียรติ   อินไข่ 4346 นางพิศวง     อินไข่ (มารดา) 6,000 
88 นายทนุธรรม  ชยับุรินทร์ 8135 นางเฉลียง    ชยับุรินทร์ (มารดา) 4,000 
89 นายอดุลย ์ เป่ียมนอ้ย 5973 นางประทิน   เป่ียมนอ้ย (คู่สมรส) 5,000 
90 นายสมศกัด์ิ   ทบันิล 7334 นางระเบียบ    ทบันิล (มารดา) 4,000 
91 นายประยทุธ      จูชงั 8459 นายประยงค ์   จูชงั (บิดา) 4,000 
92 นางศิวพร           จูชงั 8860 นายประยงค ์    จูชงั (บิดา) 3,000 
93 นายยงชยั     ศิริพรกิตติ 5081 นายทองอาจ ศิริพรกิตติ (บิดา) 5,000 
94 นายธวชั      มณฑา 3070 นายสวงิ        มณฑา (บิดา) 6,000 

รวม 112,000 
 



49 
 

สวสัดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (ต่อ) 
 

ที่ ครอบครัวสมาชิก ทะเบียน บุคคลในครอบครัวทีถ่ึงแก่กรรม จ านวนเงิน 
95 นายอนุวฒัน์  อ่อนศรี 4247 นางพรม      อ่อนศรี (มารดา) 6,000 
96 นายมงคล       หมู่มาก 7842 นายแถม    หมู่มาก (บิดา) 4,000 
97 นางดรรชนี     ปานไม ้ 9129 นายสมชาย   ณรงค ์ (บิดา) 4,000 
98 นายอุดมศกัด์ิ  ศรีวสุธากุล 8056 นายไล ้   ศรีวสุธากุล (บิดา) 4,000 
99 นายสมชาย ภู่เจริญศกัด์ิ 7963 นางสมนึก ภู่เจริญศกัด์ิ (คู่สมรส) 4,000 
100 นายอดุลย ์      มาใหญ่ 8884 นางจ านง     มาใหญ่ (มารดา) 3,000 
101 นางปราณี      ใจงาม 8396 นายแนม้   อยูสุ่ข (บิดา) 4,000 
102 นางวชัรียา     บุญดี 5240 นางชดั       กรณ์ผึ้ง (มารดา) 5,000 
103 นายประสาร    วมุิติ 3636 นางบุญศรี   วมุิติ (มารดา) 6,000 
104 นางอรษา       ทองเด็จ 9199 นายยงยศ   อาจรักษา (บิดา) 3,000 
105 นางอรสา      เภาสมบติั 2477 นางพเยาว ์    แซ่โงว้ (มารดา) 6,000 
106 นางศรีวรรณ  กรัตนุถะ 1652 ร.อ.สมปอง  กรัตนุถะ (คู่สมรส) 6,000 
107 นายจนัทง       ดวงมี 2956 นางโคง้      ดวงมี (มารดา) 6,000 
108 นายวรีะพงค ์ สินทกัษท์รัพย ์ 8948 นายณรงค ์ สินทกัษท์รัพย ์   (บิดา) 3,000 
109 นายพจน์       ค  ารอด 3151 นายพุฒ      ค  ารอด (บิดา) 6,000 
110 นายสมชาย    ค  ารอด 3994 นายพุฒ      ค  ารอด (บิดา) 6,000 
111 นายสุพจน์     พุม่มูล 6772 นางภู         พุม่มูล (มารดา) 5,000 
112 นางกลัยารัตน์  แตงทอง 2509 นางทองค า    ป่ินทอง (มารดา) 6,000 
113 นายสมเกียรติ   นอ้ยดี 6447 นางสมจิต     นอ้ยดี (มารดา) 5,000 
114 นางสุรัต        บวัช่ืน 6654 นายจ าเนียร     มีผวิ (บิดา) 5,000 
115 นางอุบล        พวงเงิน 4175 นายจ าเนียร     มีผวิ (บิดา) 6,000 
116 นางสมบูรณ์ วฒิุชยัวฒัน์ 7350 นางกิมไล ้      ยอดกล่ิน (มารดา) 4,000 
117 นางสาววไิลวรรณ ยอดกล่ิน 7348 นางกิมไล ้      ยอดกล่ิน (มารดา) 4,000 
118 นางราตรี   บ าเรอจิตร 7299 นางกิมไล ้       ยอดกล่ิน (มารดา) 4,000 

รวม 115,000 
 



50 
 

สวสัดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (ต่อ) 
 

ที่ ครอบครัวสมาชิก ทะเบียน บุคคลในครอบครัวทีถ่ึงแก่กรรม จ านวนเงิน 
119 นางสมปอง    เมฆฉาย 7568 นางทองค า      ป่ินทองค า   (มารดา) 4,000 
120 นายนิวฒัน์       ม่วงสวา่ง 4173 นางชะมอ้ย      ม่วงสวา่ง    (มารดา) 6,000 
121 นางบุญน า        ศรีทรง 2836 นางทองค า      ป่ินทองค า   (มารดา)   6,000 
122 นายบุญทนั       รอดเหลือ 5806 นางจง            รอดเหลือ (มารดา) 5,000 
123 นางสะอาด       นุ่มแสง 4911 นางลบั          พลบัจีน (มารดา) 5,000 
124 นางสมหมาย     แตงขดุ 8869 นางชะมอ้ย     ม่วงสวา่ง (มารดา) 3,000 
125 นางมานี          กล ่าใส 1732 นายสมบติั     กล ่าใส (คู่สมรส) 6,000 
126 นางวรรณา    คูสุวรรณ 8953 นางสมจิตร์  เทียนแกว้ (มารดา) 3,000 
127 นายปรีชา      กาญจนสมบติั 1850 นายสงวน   กาญจนสมบติั  (บิดา) 6,000 
128 นางวนัเพญ็    มาศิริ 2453 นายสงวน   กาญจนสมบติั  (บิดา) 6,000 
129 นางพรรณี       เล่ือนลอย 6164 นายสงวน   กาญจนสมบติั   (บิดา) 5,000 
130 นางละม่อม  พรมขลิบนิล 2068 นางชมอ้ย      เรียนทบั   (มารดา) 6,000 
131 นายธงชยั     คลา้ยประดิษฐ์ 7607 นายวาส       คลา้ยประดิษฐ์  (บิดา) 4,000 
132 นายวนิยั        รักบุญ 8754 นางล าไย     รักบุญ (มารดา) 3,000 
133 นายยทุธ  สมะถะธญักรณ์ 271 นางสม้จีน    สมะถะธญักรณ์ (คู่สมรส) 6,000 
134 นางสาวศิโรรัตน์  มณีรอด 3458 นางทองค า    มณีรอด (มารดา) 6,000 
135 นางสาวรัชนี  สืบพงษพ์นัธ์ 9346 นางกิมฟ้ง     แซ่ผู ่ (มารดา) 3,000 
136 นายส าเนาว ์    แจง้สนธ์ิ 2029 นางประคอง    แจง้สนธ์ิ (คู่สมรส) 6,000 
137 นางปรารถนา   บุง้ทิม 7233 นายประสม  จิระกาล (บิดา) 4,000 
138 นางเพียงแข     สุขพร้อม 8076 นายประสม  จิระกาล (บิดา) 4,000 
139 นางสาวบงัอร กวางประเสริฐ 7475 นางแกว้ กวางประเสริฐ (มารดา) 4,000 
140 นายเบญ็เยีย่ม   บุปผา 3991 นายยงค ์     บุปผา (บิดา) 6,000 
141 นายแสนกลา้     รัตนพฒัน์ 4505 นายไกร   รัตนพฒัน์ (บิดา) 6,000 

รวม 113,000 

 
 



51 
 

สวสัดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (ต่อ) 
 

ที่ ครอบครัวสมาชิก ทะเบียน บุคคลในครอบครัวทีถ่ึงแก่กรรม จ านวนเงิน 
142 นางเบญจมาศ  สุชาติวฒิุ 5892 นายทรงกลด  อุทยัเก่า (คู่สมรส) 4,000 
143 นายไปล่    นิลก าแหง 7295 นางช้ืน   นิลก าแหง (มารดา) 4,000 
144 นายประวติั  แก่นจนัทร์ 7770 นางมุ     แก่นจนัทร์ (มารดา) 4,000 
145 นางอญัชลี   อ่อนส าลี 5638 ร.ต.ต.ประนอม อ่อนส าลี   (คู่สมรส) 5,000 
146 นางวนัเพญ็  วรรณสูตร 9548 นางส้มแกว้ เพง็ชยั (มารดา) 3,000 

รวม 20,000 

รวมทั้งส้ิน 672,000 
 

                           1.3.4   สวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกเจบ็ป่วยท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้                     
                                      สหกรณ์จ่ำยเงินสงเครำะห์ใหส้มำชิกเจบ็ป่วยท่ีไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเอง
ไดเ้ป็นรำยเดือน ๆ ละ 500 บำท และมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดท่ี 55 คร้ังท่ี  
10/2558เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎำคม 2558 ไดป้รับเพิ่มเงินสงเครำะห์สมำชิกท่ีไม่สำมำรถช่วยเหลือ
ตนเองได้จำกเดือนละ 500 บำท เป็นเดือนละ 700 บำท ส่วนบุตรสมำชิกคงจ่ำยเดือนละ 500 
บำทเท่ำเดิมโดยกำรโอนเงินเขำ้บญัชีสมำชิกทุกวนัส้ินเดือนทั้งน้ีจะจ่ำยเงินสงเครำะห์ให้
จนถึงเดือนท่ีถึงแก่ควำมตำยหรือพน้สภำพจำกควำมพิกำร เกณฑก์ำรพิจำรณำควำมเจ็บป่วยท่ีไม่
สำมำรถช่วยเหลือตนเองไดต้อ้งมีลกัษณะหรืออำกำรดงัต่อไปน้ี
                                      (1)  พิกำรทำงกำรเห็นจำกดวงตำทั้งสองขำ้งหรือเห็นในระดบัเลือนรำง 
จนไม่สำมำรถด ำรงชีวติไดอ้ยำ่งคนปกติ 
            (2)  พิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวของร่ำงกำย  เช่น  เป็นอมัพฤกษ ์ อมัพำต   
ไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองไดอ้ยำ่งคนปกติ 

            (3)  พิกำรทำงดำ้นจิตใจหรือพฤติกรรมอนัเป็นผลมำจำกควำมบกพร่องทำง
จิตใจหรือสมองในส่วนของกำรรับรู้  อำรมณ์หรือควำมคิด  
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                          ในปี 2560  สหกรณ์ฯ  จ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกเจบ็ป่วยท่ีไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองไดด้งัน้ี 

                  1)  สมาชิกเจบ็ป่วยรุนแรงท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองไดจ้  านวน  26 ราย   
เป็นเงิน  159,600   บาท  
 

เงินสงเคราะห์สมาชิกเจ็บป่วยรุนแรงทีไ่ม่สามารถช่วยเหลอืตนเองได้ 
 

ที่ ช่ือ – สกุล เลขทะเบียน จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 นำยสมจิต  โพธ์ิพว่ง 1338 8,400 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 
2 นำยล ำไพ  โตใย 1643 8,400 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 
3 นำยอ ำนวย นคัรำจำรย ์ 8841 8,400 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 
4 นำงระววีรรณ พฒันปิยสุข 960 8,400 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 
5 นำยพล  เนียมปูน 999 8,400 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 
6 นำยไพรินทร์  ไชยรักษ ์ 5230 8,400 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 
7 นำยส ำอำงค ์ พลูสวสัด์ิ 5679 8,400 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 
8 นำยมนตรี     สุขศรี 2700 700 เดือนพ.ย.59  
9 นำยสมพำน   อยูก่รุง 3624 8,400 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 
10 นำยสมเกียรติ   เกสรสุคนธ์ 3652 5,600 เดือนพ.ย.59 – มิ.ย. 60 
11 นำยประสิทธ์ิ  เอ่ียมพุฒ 587 8,400 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 
12 นำยปรีชำ  แสงไชย 12 2,800 เดือนพ.ย.59 – ก.พ. 60 
13 นำยสนอง เธียรถำวร 740 8,400 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 
14 นำยเทอดศกัด์ิ    เผื่อนผึ้ง 1902 8,400 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 
15 นำงอรพินท ์ ชวนประยรู 1171 8,400 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 
16 นำยเสน่ห์ อรุณรัตน์ 322 700 เดือนพ.ย.59  
17 นำยถวลัย ์ คงฤทธ์ิ 7802 3,500 เดือนพ.ย.59 – มี.ค. 60 
18 นำงสำวสุภำพ  จนัทร์นวล 5596 8,400 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 

รวม 122,500  
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เงินสงเคราะห์สมาชิกเจ็บป่วยรุนแรงทีไ่ม่สามารถช่วยเหลอืตนเองได้ (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือ – สกุล เลขทะเบียน จ านวนเงิน หมายเหตุ 
19 นำงรุจีรัตน์ บุญประสิทธ์ิ 5541 8,400 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 
20 นำยวโิรจน์  ศรีวสุธำกุล 5937 8,400 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 
21 นำยประทุม  บวัทอง 83 7,000 เดือนพ.ย.59 – ส.ค. 60 
22 นำยทองสุข  พุทธโกสัย 1628 2,100 เดือนธ.ค.59 – ก.พ. 60 
23 นำงอ ำภำ      พดัด ำ 2157 6,300 เดือนก.พ.60 – ต.ค. 60 
24 นำยจกัรพนัธ์  จนัทร์ขำว 7449 3,500 เดือนมิ.ย. 60 – ต.ค. 60 
25 นำยวศิิษฎ ์   จิตรดำ 3068 700 เดือนต.ค. 60 
26 นำยวรีะ        จำรุเพง็ 3007 700 เดือนต.ค. 60 

รวม 37,100  
รวมทั้งส้ิน 159,600  

 
                                      2)   เงินสงเคราะห์บุตรสมาชิกท่ีเจ็บป่วยรุนแรงไม่สามารถช่วยเหลือ 
ตนเองได ้จ านวน  25  ราย เป็นเงิน  148,000  บาท    

 

เงินสงเคราะห์บุตรสมาชิกเจ็บป่วยรุนแรงทีไ่ม่สามารถช่วยเหลอืตนเองได้ 
 

ที่ ช่ือ – สกุล เลขทะเบียน จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 บุตรนำยวินยั   ทองเป่ียม 3406 6,000 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 
2 บุตรนำงเนตรสุดำ เรืองโพธ์ิ 9152 6,000 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 
3 บุตรนำยพนม  ม่วงทนงั 8206 6,000 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 
4 บุตรนำงเรณู    ฉำยประทีป 7588 6,000 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 
5 บุตรนำยบญัชำ เลิศปรีชำ 7561 6,000 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 
6 บุตรนำยสุรพล  ชีวะไทย 6423 6,000 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 
7 บุตรนำยภทัรชยั  บุญแกว้ 8263 6,000 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 

รวม 42,000  






54


เงินสงเคราะห์บุตรสมาชิกเจ็บป่วยรุนแรงทีไ่ม่สามารถช่วยเหลอืตนเองได้ (ต่อ) 


8 บุตรนำงค ำนึง    แทนโพธ์ิ 7095 6,000 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 
9 บุตรนำยประดิษฐ ์โพธ์ิส ำรำญ 9164 6,000 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 
10 บุตรนำงธนพร  ลุณำวรรณ์ 9855 6,000 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 
11 บุตรนำยไพศำล  คุม้กล ่ำ 5743 6,000 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 
12 บุตรนำงชุมศรี ชูสงค ์ 8426 6,000 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 
13 บุตรนำยจ ำนง แสนหำญ 1978 6,000 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 
14 บุตรนำยเฟ้ือ  มัน่สุข 4592 6,000 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 
15 บุตรนำยวศิำล  จนัทร์นิล 3907 6,000 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 
16 บุตรนำงบงัเอิญ  กอ้นทอง 6338 6,000 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 
17 บุตรนำยฑิฆมัพร สุวรรณภำพ 5138 6,000 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 
18 บุตรนำยประชวน โทสนัทดั 4093 6,000 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 
19 บุตรนำยสมคิด  วสัแสง 7345 6,000 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 
20 บุตรนำงสุณิสำ เจติยะกุล 9933 6,000 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 
21 บุตรนำงสังวำล นิลก ำแหง 2152 6,000 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 
22 บุตรนำงนิภำ    ข  ำรักษ ์ 4123 6,000 เดือนพ.ย.59 – ต.ค. 60 
23 บุตรนำยสุรพงษ ์ ปำนเพง็ 3344 5,500 เดือนธ.ค.59 – ต.ค. 60 
24 บุตรนำงศรีวรรณ์ อ่ิมส ำอำงค ์ 9922 5,500 เดือนธ.ค.59 – ต.ค. 60 
25 บุตรนำงสุกญัญม์น 8142 5,000 เดือนม.ค.60 – ต.ค. 60 

                   อิสรำกุลชุติภทัร์    
รวม 106,000  

รวมเงินสงเคราะห์บุตรสมาชิก 148,000  

รวมจ่ายเงนิช่วยเหลอืสมาชิกและบุตรสมาชิกทั้งส้ิน 307,600  
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  1.3.5  สวสัดิการชดเชยสมาชิกอายเุกิน 85 ท่ีไม่สามารถจดัท าประกนักลุ่มตาม
ความสมคัรใจได ้
                        ในปี 2560 สหกรณ์ไดจ่้ายเงินสวสัดิการชดเชยสมาชิกอายเุกิน 85 ปี ท่ี 
ไม่สามารถจดัท าประกนักลุ่มตามความสมคัรใจไดจ้  านวน 2 ราย ดงัน้ี 

1)   นายสมศกัด์ิ  โตรอดเจริญ  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอสรรคบุรี   
สมาชิกสหกรณ์เลขทะเบียน  354 จ  านวนเงิน 24,000  บาท 

2)   นายเสน่ห์  อรุณรัตน์  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอมโนรมย ์
สมาชิกสหกรณ์เลขทะเบียน  322  จ  านวนเงิน  19,000 บาท 

            รวมเงินท่ีจ่ายชดเชยให้สมาชิก 2 ราย จ านวนเงิน  43,000  บาท 
                           1.3.6  การใหเ้งินทุนสาธารณประโยชน์  มติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2559 
ไดพ้ิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินทุนสาธารณประโยชน์ปี 2560  เพื่อมวลสมาชิกจ านวน 800,000 บาท 
เพื่อสังคมและชุมชน จ านวน 350,000 บาท และเงินทุนสาธารณประโยชน์ ปี 2559 คงเหลือ 
110,626 บาท รวมเป็นเงิน  1,260,626 บาท การจดัสรรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
                                        1)  สหกรณ์จ่ายใหห้น่วยสังกดัตามจ านวนสมาชิกในอตัรา 100 บาท/คน 
                                        2)  จดัเป็นงบกลาง สหกรณ์สนบัสนุนกิจกรรมเพื่อสมาชิกในภาพรวม
เพื่อสังคมและชุมชน  ดงัน้ี 
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ตารางแสดงหน่วยสังกดัตามจ านวนสมาชิกและเงินทุนสาธารณประโยชน์ทีไ่ด้รับการจัดสรร 
 

 หน่วยงาน/คน จ านวนทีไ่ด้จัดสรร จ านวนเงินใช้แล้ว คงเหลอื 
1 งบกลางเพื่อสังคมและส่วนรวม 350,000.00 300,000.00 50,000.00 
2 ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อมวลสมาชิก   
 2.1 งบกลาง 457,226.00 345,735.00 111,491.00 
 2.2 จดัสรรใหห้น่วยงาน     
       2.2.1 สพป.ชยันาท                     (75) 7,500.00 7,500.00 0 
       2.2.2 อาชีวศึกษา                      (143) 14,300.00 14,300.00 0 
       2.2.3 สพม.ชยันาท                   (483) 48,300.00 48,300.00 0 
       2.2.4 จงัหวดั (เอกชน)            (132)                   13,200.00 13,200.00 0 
                    (สังกดัอ่ืน)         (221) 22,100.00 22,100.00 0 
       2.2.5 อปท.        (249) 24,900.00 24,900.00 0 
       2.2.6 อ.เมือง ศูนย ์1     (100) 10,000.00 10,000.00 0 
                            ศูนย ์2     (138) 13,800.00 13,800.00 0 
       2.2.7 อ.มโนรมย ์ศูนย ์ 1     (69) 6,900.00 6,900.00 0 
                                  ศูนย ์ 2     (46) 5,000.00 5,000.00 0 
       2.2.8 อ.วดัสิงห์                  (88) 8,800.00 8,800.00 0 
       2.2.9 อ.หนองมะโมง        (116) 11,600.00 11,600.00 0 

รวม 993,626.00 832,135.00  161,491.00 
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ตารางแสดงหน่วยสังกดัตามจ านวนสมาชิกและเงินทุนสาธารณประโยชน์ทีไ่ด้รับการจัดสรร (ต่อ) 
 

 หน่วยงาน/คน จ านวนทีไ่ด้จัดสรร จ านวนเงินใช้แล้ว คงเหลอื 
      2.2.9 อ.สรรพยา ศูนย ์1        (65) 6,500.00 6,500.00 0 

                                 ศูนย ์2     (82) 8,200.00 8,200.00 0 
      2.2.10 อ.สรรคบุรี ศูนย ์1    (127) 12,700.00 12,700.00 0 

                                   ศูนย ์2    (154) 15,400.00 15,400.00 0 
      2.2.11 อ.หนัคา ศูนย ์1     (146) 14,600.00 14,600.00 0 

                               ศูนย ์2    (140) 14,000.00 14,000.00 0 
      2.2.12 อ.เนินขาม                  (86) 8,600.00 8,600.00 0 
      2.2.13 บ านาญอ.เมือง          (599) 59,900.00 59,900.00 0 
      2.2.14 บ านาญอ.มโนรมย ์  (174) 17,400.00 17,400.00 0 
      2.2.15 บ านาญ 

                อ.หนองมะโมง  
(62) 6,200.00 6,200.00 0 

      2.2.16 บ านาญ อ.วดัสิงห์    (133) 13,300.00 13,300.00 0 
      2.2.17 บ านาญ อ.สรรพยา          (295) 29,500.00 29,500.00 0 
      2.2.18 บ านาญอ.สรรคบุรี   (348) 34,800.00 34,800.00 0 
      2.2.19 บ านาญอ.หนัคา        (209) 20,900.00 20,900.00 0 
      2.2.20 บ านาญอ.เนินขาม      (30) 5,000.00 5,000.00 0 

รวม 267,000.00 267,000.00 0 

รวมทั้งส้ิน   (4,510) 1,260,626.00 1,099,135.00 161,491.00 
 
                                     ในรอบปี  2560 สหกรณ์ฯ ไดจ่้ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ใหแ้ก่
หน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและความจ าเป็นเดือดร้อนของสมาชิกตามระเบียบ
สหกรณ์ โดยในรอบปี 2560 สหกรณ์จ่ายเงินรวมทั้งส้ิน  1,099,135   บาท  คิดเป็นร้อยละ 87.19          
คงเหลือยกไปปี 2561 จ านวน  161,491   บาท รายละเอียดการจ่ายเงินดงัน้ี 
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รายละเอยีดการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ ในรอบปี 2560 
 

ที่ หน่วยงาน รายละเอยีดการจ่าย จ านวนเงิน 
1 โรงเรียนอุลิตไพบูลยช์นูปถมัภ ์ สนบัสนุนการแข่งกีฬาวอลเล่ยบ์อล กฟผ. 3,000 
2 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูแพร่ จ  ากดั โครงการแด่นอ้งโครงการ 2 1,000 
3 จงัหวดัชยันาท สนบัสนุนอาหารเพื่อประชาชนถวายพอ่ 1,000 
4 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ท าดีเพื่อพ่อ 1,000 
5 นายวราภรณ์  ภู่สุวรรณ์ ทุนการศึกษาโครงการเฉลิมพระเกียรติ 20,000 
6 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร โครงการ TO BE NUMBER ONE 10,000 
7 สังกดัอาชีวศึกษา การจดังานประชุมวชิาการ 20,000 
8 อ าเภอมโนรมย ์ศูนย ์2 การแข่งขนักีฬานกัเรียน 5,000 
9 ส านกังานเขตพื้นท่ีร่วมกบั อบจ.ชยันาท สนบัสนุนการจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 3,000 
10 โรงเรียนบา้นวงัคอไห การจดังานวนัครูแห่งชาติ 8,600 
11 กาชาดจงัหวดัชยันาท การจดังานกาชาดจงัหวดัชยันาท 2,000 
12 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ การแข่งขนักีฬาเซปัคตะกร้อ 5,000 
13 ขา้ราชการบ านาญอ าเภอเนินขาม โครงการใหค้วามรู้สมาชิกขา้ราชการบ านาญ 5,000 
14 สหกรณ์จงัหวดัชยันาท ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัภาคใต ้ 2,000 
15 ค่ายลูกเสือเจา้สามพระยา สนบัสนุนการสร้างอาคารเรือนนอนลูกเสือ 300,000 
16 สมาชิกสังกดัอ่ืน  สนบัสนุนการอบรมสมาชิกสังกดัอ่ืน 31,100 
17 ขา้ราชการบ านาญอ าเภอสรรคบุรี สนบัสนุนอบรมใหค้วามรู้สมาชิกบ านาญ 34,800 
18 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หนงัสือท่ีระลึกในหลวงรัชกาลท่ี 9 1,485 
19 ส านกังานเขตพื้นท่ีมธัยมศึกษา เขต 5 การพฒันาการเรียนการสอน 48,300 
20 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ช่วยเหลือสหกรณ์ท่ีประสบอุทกภยั 2,000 
21 สมาชิกสังกดัอ่ืน TO BE NUMBER ONE 4,200 
22 อ าเภอหนัคา ศูนย ์1 การแข่งขนักีฬา 14,600 
23 อ าเภอหนัคา ศูนย ์2 การแข่งขนักีฬา 14,000 
24 โรงเรียนอุลิตไพบูลยช์นูปถมัภ ์ การแข่งขนัวอลเล่ยบ์อลเยาวชนแห่งชาติ 3,000 

รวม 540,085 
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รายละเอยีดการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ ในรอบปี 2560 (ต่อ) 

ที่ หน่วยงาน รายละเอยีดการจ่าย จ านวนเงิน 
25 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ การแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ 3,000 
26 อ าเภอสรรพยา  ศูนย ์1 การพฒันาศกัยภาพบุคลากรทางการศึกษา 6,500 
27 ขา้ราชการบ านาญอ าเภอสรรพยา การจดังานประเพณีสงกรานต ์ 29,500 
28 สพป.ชยันาท สนบัสนุนการปรับภูมิทศัน์ สพป.ชยันาท 40,000 
29 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ร่วมท าบุญกฐินสามคัคี 1,000 
30 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจสุราษฎร์ธานี  ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั 1,000 
31 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครศรีธรรมราช ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั 1,000 

 32 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกระบ่ี  จ  ากดั ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั 1,000 
 33 ขา้ราชการบ านาญอ าเภอวดัสิงห์ การใหค้วามรู้สมาชิกขา้ราชการบ านาญ 13,300 
34 ส านกังานเขตพื้นท่ีมธัยมศึกษา เขต 5 ร่วมงานเปิดอาคารส านกังาน 5,000 
35 ขา้ราชการบ านาญอ าเภอเมืองชยันาท การจดังานสงกรานต์ 59,900 
36 ขา้ราชการบ านาญอ าเภอหนองมะโมง การจดังานสงกรานต์ 6,200 
37 สพป.ชยันาท การจดังานสงกรานต์ 5,000 
38 ชมรมสหกรณ์ออมทรัพยภ์าคกลาง สนบัสนุนการจดังานชมรมภาคกลาง 3,000 
39 อ าเภอเมือง ศูนย ์ 1 การพฒันาคุณภาพการศึกษา 10,000 
40 อ าเภอเมือง ศูนย ์ 2 การพฒันาคุณภาพการศึกษา 13,800 
41 สพป.ชยันาท สนบัสนุนน ้าด่ืมโครงการท าดีถวายพอ่ 2,250 
42 ขา้ราชการบ านาญอ าเภอมโนรมย ์ การพฒันาศกัยภาพครู 17,400 
43 อาชีวศึกษา การบ่มเพาะนกัวจิยัในชั้นเรียน 14,300 
44 อปท.ชยันาท การระเมินคุณภาพภายใน 24,900 
45 สพป.ชยันาท สนบัสนุนน ้าด่ืมโครงการศึกษาธิการปลูกป่า 2,000 
46 สพป.ชยันาท ซ้ือเส้ือเป็นทุนการศึกษาและจกัรยาน 20,000 
47 อ าเภอสรรพยา ศูนย ์2 การแข่งขนักีฬา 8,200 
48 โรงเรียนวดัจนัทน์ การแข่งขนัประกวดส่ิงประดิษฐ ์ 2,000 

รวม 290,250 
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ตารางรายละเอยีดการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในรอบปี 2560 (ต่อ) 
 

ที่ หน่วยงาน รายละเอยีดการจ่าย จ านวนเงิน 
49 อ าเภอวดัสิงห์ การเสริมสร้างวนิยัครู 8,800 
50 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ท าบุญกฐินสามคัคี 1,000 
51 กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ร่วมท าบุญกฐินสามคัคี 1,000 
52 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัชยันาท กฐินพระราชทานกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 2,000 
53 ส านกังาน สกสค.ชยันาท ร่วมท าบุญกฐินพระราชทาน 1,000 
54 ส านกังานคุรุสภา ร่วมท าบุญกฐินพระราชทาน 1,000 
55 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ร่วมท าบุญกฐินสามคัคี 1,000 
56 อ าเภอหนองมะโมง การแข่งขนักีฬา 11,600 
57 อ าเภอสรรคบุรี  ศูนย ์2 การแข่งขนักีฬา 15,400 
58 นายวรากรณ์  ภู่สุวรรณ์ ทุนการศึกษาโครงการเฉลิมพระเกียรติ 10,000 
59 อ าเภอมโนรมย ์ศูนย ์1 การแข่งขนักีฬา 6,900 
60 ส านกังานเขตพื้นท่ีมธัยมศึกษา เขต 5 การจดังานศิลปหตัถกรรม 60,000 
61 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยันาท การจดังานศิลปหตัถกรรม 100,000 
62 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสกลนคร  จ  ากดั ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน ้าท่วม 2,000 
63 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน ้าท่วม 2,000 
64 สหกรณ์ออมทรัพยก์ารบินไทย จ ากดั ร่วมเป็นเจา้ภาพอุปสมบทหมู่ 1,000 
65 สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมท าบุญกฐินสามคัคี 1,000 
66 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปทุมธานี  จ  ากดั ร่วมท าบุญกฐินสามคัคี 1,000 
67 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยันาท สนบัสนุนการจดังานเกษียณอายรุาชการ 8,500 
68 ขา้ราชการบ านาญอ าเภอหนัคา สร้างความรู้ดา้นสหกรณ์ให้สมาชิก 20,900 
69 อ าเภอสรรคบุรี  ศูนย ์ 1 การแข่งขนักีฬา 12,700 

รวม 268,800 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,099,135 
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กลยุทธ์ที ่2  รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจกบัสมาชิกและประชาชนทัว่ไปให้เกดิความเช่ือมั่น 
                    ศรัทธา ในอุดมการณ์ หลักการ วธีิการสหกรณ์อย่างทัว่ถึงและต่อเน่ือง 

  2.1  โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจกจิการของสหกรณ์ 
 

วนั เดือน ปี โครงการ 
5  เมษายน  2560 โครงการใหค้วามรู้แก่สมาชิกในการบริหารสินเช่ือใหมี้ประสิทธิภาพ 

(จ านวนสมาชิก  80  คน) 
ผลการประเมินความพึงพอใจในระดบั ดีมาก 

19 เมษายน  2560 สัมมนาสมาชิก “สหกรณ์กบัการปรับตวัภายใตพ้ระราชบญัญติั 
สหกรณ์ (ฉบบัท่ี....) พ.ศ. ....  และการบริหารจดัการหน้ี”  
ภายใตโ้ครงการพฒันาสหกรณ์ออมทรัพยเ์ป็นองคก์รวางแผน 
ทางการเงินของสมาชิก  (จ านวนสมาชิก  150  คน)  
ผลการประเมินความพึงพอใจในระดบั  ดีมาก 

17  มิถุนายน  2560 ใหค้วามรู้แก่สมาชิกโครงการเสริมสร้างความรู้ใหก้บัสมาชิกใหม่ 
สู่การวางรากฐานคุณภาพชีวิตท่ีดี   (จ  านวนสมาชิก  172  คน) 
ผลการประเมินความรู้สมาชิกมีความรู้ความเขา้ใจของสมาชิกรุ่นใหม่ 
สมาชิกมีความรู้ความเขา้ใจในดา้นหลกัการอุดมการณ์สหกรณ์มากท่ีสุด 
รองลงมาคือดา้นวิเคราะห์งบการเงิน และดา้นการบริหารจดัการสหกรณ์ 
ผลการประเมินความพึงพอใจในระดบั  มาก 

22 มิถุนายน 2560 พบสมาชิกขา้ราชการบ านาญอ าเภอวดัสิงห์ อ าเภอมโนรมย ์
1  กรกฎาคม  2560 การวางแผนพฒันาคุณภาพชีวติท่ีดีใหก้บัสมาชิก (จ านวนสมาชิก 80 คน) 
25 กรกฎาคม 2560 การส่งเสริมการออม สหกรณ์โรงเรียน อ าเภอมโนรมย ์
25 กรกฎาคม 2560 สร้างความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าแผนกลยทุธ์หวัหนา้ศูนย ์13 ศูนย ์
26 กรกฎาคม 2560 การส่งเสริมการออม สหกรณ์โรงเรียน อ าเภอวดัสิงห์ อ าเภอหนองมะโมง 
27 กรกฎาคม 2560 การส่งเสริมการออม สหกรณ์โรงเรียน อ าเภอสรรพยา อ าเภอสรรคบุรี 
29 กรกฎาคม 2560 การพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ี 
31 กรกฎาคม 2560 การส่งเสริมการออม สหกรณ์โรงเรียน อ าเภอหนัคา อ าเภอเนินขาม 
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โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจกจิการของสหกรณ์ (ต่อ)


วนั เดือน ปี โครงการ 
3 สิงหาคม  2560 การจดัท าแผนกลยทุธ์สหกรณ์สมาชิกอ าเภอสรรพยา 
4 สิงหาคม  2560 การจดัท าแผนกลยทุธ์สหกรณ์สมาชิกอ าเภอเนินขาม 
7 สิงหาคม  2560 การจดัท าแผนกลยทุธ์สหกรณ์สมาชิกอ าเภอเมืองชยันาท 
8 สิงหาคม  2560 การจดัท าแผนกลยทุธ์สหกรณ์สมาชิกอ าเภอมโนรมย  ์
11 สิงหาคม  2560 การจดัท าแผนกลยทุธ์สหกรณ์สมาชิกอ าเภอสรรคบุรี 
15 สิงหาคม  2560 การจดัท าแผนกลยทุธ์สหกรณ์สมาชิกอ าเภอหนองมะโมง 
17 สิงหาคม  2560 การจดัท าแผนกลยทุธ์สหกรณ์สมาชิกอ าเภอหนัคา 
17 สิงหาคม  2560 การจดัท าแผนกลยทุธ์สหกรณ์สมาชิกอ าเภอวดัสิงห์ 
29 สิงหาคม  2560 การจดัท าแผนกลยทุธ์สหกรณ์สมาชิกทุกสังกดั 
27 กนัยายน 2560 พบสมาชิกขา้ราชการบ านาญอ าเภอสรรคบุรี  
 
สรุปผลการประเมินความพงึพอใจ 

1. โครงการจดัท าแผนพฒันาสหกรณ์สมาชิกมีความพึงพอใจในการจดัโครงการ 
ท่ีสามารถน าขอ้มูลท่ีไดรั้บไปใชใ้นการพฒันากิจการสหกรณ์ได ้รองลงมาคือพอใจท่ีมีส่วนร่วม 
และไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการวางแผนพฒันาสหกรณ์ดงัน้ี 

1.1 การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีเป็นกนัเอง สะดวก รวดเร็วประทบัใจ ใหค้วาม
สนใจผูม้าติดต่อดี 

1.2 คณะกรรมการ ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการกบัสมาชิกไดดี้เสนอแนะใน
เร่ืองท่ีสมาชิกไม่เขา้ใจไดดี้ เป็นกนัเองเหมือนญาติ เหมือนเพื่อน 

1.3 ใหค้วามเป็นกนัเองแนะน าใหบ้ริการดีเยีย่ม แมบ้างคร้ังสมาชิกไปขอรับ
บริการมากแต่ก็ยงับริการดีอยู ่

1.4 มีความรู้ มีความเหมาะสม การใหส้มาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารเช่น จดั
ประชุมสัญจรไปตามอ าเภอต่าง ๆ เป็นโครงการท่ีดี 

1.5 การท างานเป็นระบบดี รวดเร็วมาก 
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1.6 ควรดูแลช่วยเหลือผูมี้เงินเดือนเหลือนอ้ย 
1.7 ขอบคุณในการปรับเปล่ียนบุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะฝ่ายสินเช่ือท าให้

การติดต่อท าธุรกรรมรวดเร็วมาก 
1.8 เจา้หนา้ท่ีมีความตั้งใจมุ่งมัน่ ใหค้วามเช่ือมัน่แก่สมาชิกไดเ้ป็นอยา่งดี 
1.9 เจา้หนา้ท่ีทุกฝ่ายมีคุณภาพ มีความรับผดิชอบ มีความรู้ความสามารถ ดูแล

ผลประโยชน์ของสมาชิกไดดี้ 
1.10  ควรมีเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและช้ีแจงขั้นตอนการติดต่อกบัสหกรณ์ 
1.11  ขอใหมุ้่งมัน่การท างานอยา่งสุจริต ปรองดอง 
1.12  ผูจ้ดัการอธัยาศยัดี 
1.13  ขอเป็นก าลงัใจให ้“การท างานร่วมกบัหมู่ชนปัญหาและความไม่เขา้ใจเป็น

เร่ืองปกติ” สู้สู้ 
1.14  การท างานแบบไวเกินไปหรือการตั้งเป้าใหเ้จา้หนา้ท่ี อาจสร้างแรงกดดนั

ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีได ้รู้สึกเห็นใจเจา้หนา้ท่ีทุกคน 
1.15  มีการบริหารจดัการ ตลอดจนดา้นการบริการเป็นไปดว้ยดี มีคุณธรรมและ  

โปร่งใสดีอยูแ่ลว้ มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองชดัเจน 
1.16  การใหบ้ริการคล่องกวา่ธนาคารกรุงไทย แต่ชา้กวา่ธนาคารธนชาต 
1.17  เจา้หนา้ท่ีควรท างานแทนกนัไดทุ้กเร่ือง 
1.18  ควรปกป้องดูแลผลประโยชน์ของสมาชิกสูงสุด อยา่เห็นแก่ผลประโยชน์

ของตนเองและพวกพอ้ง 
1.19  ควรรักษาความเช่ือมัน่ในคณะกรรมการ ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ี 
1.20  เจา้หนา้ท่ีปัจจุบนัพฒันาไดดี้มาก การพดูจากบัสมาชิกไดดี้ข้ึน ชอบมากท่ีสุด

คือ  นายธนศกัด์ิ  บุษบกแกว้ (จูน) 
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2. โครงการส่งเสริมการออมสหกรณ์โรงเรียนมีความพึงพอใจในระดบั  มาก 
และไดเ้สนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาโครงการส่งเสริมการออมสหกรณ์โรงเรียน ดงัน้ี 
         เหตุผลที่เข้าร่วมโครงการ 

1.  เพื่อฝึกวนิยัในการออมใหก้บันกัเรียนและสร้างประสบการณ์ชีวติดา้นการ
ออมใหก้บันกัเรียน 

2. ไดรั้บดอกเบ้ียสูงกวา่สถาบนัการเงินอ่ืน 
3. เป็นโครงการท่ีก่อใหเ้กิดแรงบนัดาลใจเร่ืองการออมท่ีดี 
4. เป็นโครงการท่ีมีประโยชน์ส าหรับนกัเรียน /โรงเรียน และชุมชน 
5. ฝึกในเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม 

  เหตุผลที่ยงัไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 
1.  นกัเรียนเปิดบญัชีกบัธนาคารอ่ืนไวแ้ลว้ 
2. ไม่เขา้ใจโครงการแต่การประชุมคร้ังน้ีไดรั้บขอ้มูลท่ีชดัเจนและเขา้ใจดี จึงคิด

วา่จะเขา้ร่วมโครงการ 
3. เดิมโรงเรียนจะฝากเงินกบัธนาคารออมสินแต่จะเขา้ร่วมโครงการกบัสหกรณ์

เน่ืองจากผลตอบแทนสูงกวา่และสะดวกในการบริหารจดัการ 
4. ตอ้งการเขา้ร่วมโครงการ เพราะเป็นการฝึกการออมกบันกัเรียน 
5. สหกรณ์แจง้รายละเอียดชา้ไป ไดเ้ขา้ร่วมโครงการกบัธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์แลว้ 
6. ตอ้งการศึกษารายละเอียดและรูปแบบวธีิการใหเ้ขา้ใจก่อนพร้อมทั้งตอ้ง

น าไปเสนอกบัคณะครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื่อการตดัสินใจต่อไป 
7. สนใจเขา้ร่วมโครงการเพราะสร้างวนิยั สร้างความพอเพียงมีภูมิคุม้กนัให้

นกัเรียนท่ีดี 
8. โรงเรียนไดเ้ขา้ร่วมกบัธนาคารออมสินแลว้เกรงวา่จะซ ้ าซอ้น 
9. เพิ่มทราบวา่มีโครงการน้ี 
10. ไม่ทราบเร่ืองมาก่อน หรือไม่ไดส้นใจเพราะถือวา่ระบบของโรงเรียนดีอยู่

แลว้ 
11. ไดรั้บทราบขอ้มูล มีความสนใจท่ีจะเขา้ร่วมโครงการอยา่งยิง่ เป็นโครงการท่ี

ดีเป็นรูปธรรม 
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  ข้อจ ากดัในการด าเนินงาน 

1.  สภาพเศรษฐกิจของนกัเรียนไม่ดี 
2. การด าเนินการบางคร้ังเสียเวลาต่อการเรียนการสอน 
3. นกัเรียนไม่ไดอ้ยูร่่วมกบัผูป้กครอง เป็นนกัเรียนประจ า 
4. ดา้นบุคลากรมีไม่เพียงพอ 
5. ระยะทางการน าเงินมาฝากกบัสหกรณ์ 
6. การตดัสินใจข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารโรงเรียน 
7. การเขา้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเขา้โปรแกรมไดส้ิ้นสุด เช่น ดอกเบ้ีย 

เขา้ระบบไม่ได ้
8. บุคลากรขาดความเขา้ใจในการบริหารจดัการ 
9. ยงัขาดรายละเอียดในการด าเนินกิจกรรมในเชิงปฏิบติั 
10. นกัเรียนมีจ านวนนอ้ย 
11. เม่ือนกัเรียนฝากแลว้เบิกไปใชมี้จ านวนมาก 
12. สมุดคู่ฝากควรจะปร้ินจากคอมพิวเตอร์ไดเ้ลยจะไดไ้ม่เสียเวลาในการเขียน 
13. วดีีทศัน์ท่ีน าเสนอแจ่มชดัดี แต่ฟังไม่ค่อยไดย้นิ เลยไม่รู้เร่ืองเท่าท่ีควร 

  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ปัญหาทีต้่องการ 
1.  ส่งเสริมการออม กินอยูอ่ยา่งพอเพียง 
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของนกัเรียน 
3. จดักิจกรรมบูรณาการกบัสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ 
4. ยงัไม่เขา้ใจเร่ืองการบนัทึกดอกเบ้ียใหน้กัเรียน 
5. ส่งแผน่โปรแกรมใหก้บัโรงเรียนใหม่ 
6. ใหบุ้คลากรของสหกรณ์ไปเยีย่มโรงเรียน พร้อมใหแ้นวทางในการจดัท า   

ส่งเสริมการออม 
7. หากเป็นไปไดค้วรพาคณะครู ผูบ้ริหาร ไปเรียนรู้งานจากโรงเรียนตน้แบบ 

หรือการด าเนินงานของโครงการ 
8. ควรจะน าฝากหรือถอนแลว้ปร้ินออกจากรายการเหมือนธนาคาร เพราะ

โอกาสท่ีจะผดิพลาดในการกรอกขอ้มูลได ้
9. ควรปรับปรุงในเร่ืองระบบเสียงใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
10. จดับุคลากรนดัหมายมารับเงินฝากทุกวนัศุกร์ หรือวนัอ่ืน ๆ ท่ีโรงเรียน

อนุบาลหนัคา 
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                  2.2  การจัดงาน  “7 มิถุนายน วนักจิกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจ าปี2560”   
                         สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั ไดรั้บเกียรติเป็นเจา้ภาพในการจดัการเม่ือวนัท่ี 
วนัท่ี 7 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนสรรพยาวทิยา  อ าเภอสรรพยา  จงัหวดัชยันาท การจดักิจกรรม 
ดงัน้ี 
1.1  หมวดความรู้ ประกอบด้วย 
        1.1.1 การจดันิทรรศการของหน่วยงานองคก์รต่าง ๆ เก่ียวกบัร้านคา้  การผลิต  ออมทรัพย ์  
        1.1.2 การจดักิจกรรมของโรงเรียนท่ีฝากเงินกบัสหกรณ์ 11 โรงเรียน โดยน าผลงานแสดงให้
บุคคลทัว่ไปไดรั้บทราบ และมีคณะกรรมการประเมิน คดัเลือก 3 ทีม น าเสนอผลการด าเนินงาน
บนเวทีกลางและการจดักิจกรรมของโรงเรียนอ่ืน ๆ เก่ียวกบัร้านคา้ การผลิตซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการสหกรณ์ และมีการจดัประกวดโดยมีการมอบเกียรติบตัรใหก้บัโรงเรียนท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรมและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 
 

1.2.  หมวดกจิกรรมการประกวด ประกอบด้วย 
        1.2.1 การประกวดร้องเพลง เก่ียวกบัการเทิดทูนสถาบนั 
        1.2.2 การวาดภาพ เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง 4 ระดบัชั้น ป.1-3 ป.4-6 ม.ตน้ และ ม.ปลาย 
        1.2.3 การประกวดผลิตภณัฑ์ 
                 (1)  การถนอมอาหาร 
                 (2)  เคร่ืองใช ้การประดิษฐ์ 
        1.2.4 การจดัท าภาพยนตร์สั้น เก่ียวกบัขบวนการสหกรณ์ 
                 (1)  ระดบัประถมศึกษา 
                 (2)  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
                 (3)  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
        1.2.5 เรียงความ 
                 (1)  ระดบัประถมศึกษา 1 – 3 
                 (2)  ระดบัประถมศึกษา 4 – 6  
                 (3)  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 1 – 3  
                 (4)  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 4 – 6  
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        1.2.6 การประกวดสุนทรพจน์  ระดบัมธัยม 
                 หลกัเกณฑก์ารจดักิจกรรมใชห้ลกัเกณฑก์ารจดังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนมาประกอบ 
        1.2.7 การเล่นเกมต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
        1.2.8  มอบของท่ีระลึกใหน้กัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมทุกคน 
        1.2.9  นกัเรียนท่ีเขา้ประกวดหรือแข่งขนัทุกคนไดรั้บของรางวลั 
        1.2.10 จดัอาหารกลางวนัและอาหารวา่งใหผู้เ้ขา้ร่วมงานทุกคน  
 

1.3   ผู้ร่วมกจิกรรม 
       1.3.1    นกัเรียน  จ านวน  540  คน  
                   (1)  โรงเรียนสรรพยาวทิยา  100  คน  
                   (2)  โรงเรียนในเขตอ าเภอสรรพยา โรงเรียนละ  10  คน รวม 200  คน  
                   (3)  โรงเรียนท่ีฝากเงินกบัสหกรณ์  12  โรงเรียน ๆ  ละ  10  คน  รวม  120 คน  
                   (4)  โรงเรียนของคณะกรรมการด าเนินการ  โรงเรียนละ  10  คน  รวม  120  คน  
                   (5)  จากโรงเรียนท่ีเขา้ประกวดและแข่งขนั รวม  100 คน    
       1.3.2  บุคลากรของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เครือข่ายสหกรณ์  รวม  100 คน  
 

ตารางสรุปผลการประกวดแต่ละกจิกรรม 
 

กจิกรรมการประกวด รางวลัชนะเลศิ รางวัลรองชนะเลศิอนัดบั 1 รางวัลรองชนะเลศิอนัดบั 2 

สหกรณ์โรงเรียน รร.วดัสมอ รร.วดัส่องคบ รร.บา้นหม่ืนเทพ 
การจดันิทรรศการ รร.อนุบาลหนัคา รร.บา้นหนองขุ่น รร.ท่าบา้นหลวง 
การประกวดร้องเพลง    
ระดบัประถมศึกษา ด.ช.อนุกลู   นาภา ด.ญ.พรทิพย ์ทิพชาติ ด.ญ.วิจิตรา นาเมืองรักษ ์
 รร.อนุบาลสรรคบุรี รร.อนุบาลสรรคบุรี รร.อนุบาลสรรคบุรี 
ระดบัมธัยมศึกษา ด.ญ.ธนญัชนก  

            ทองสายออ 
ด.ญ.ปัทมา  ชยับุรินทร์ 
รร.สรรพยาวิทยา 

- 

 รร.คุรุประชาสรรค ์ ด.ญ.เพชรรีย ์ เป้าชงั  
  รร.วดับา้นหนอง  
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ตารางสรุปผลการประกวดแต่ละกจิกรรม (ต่อ) 


กจิกรรมการประกวด รางวลัชนะเลศิ รางวัลรองชนะเลศิอนัดบั 1 รางวัลรองชนะเลศิอนัดบั 2 

การประกวดวาดภาพ    
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ด.ญ.รินรดา เทียนฟัก ด.ช.ธวชัชยั จนัมาก ด.ช.นิธิกนัต ์กนัเท้ียม 
 รร.ท่าบา้นหลวง รร.บา้นบ่อยายสม้ รร.วดับา้นหนอง 
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ด.ญ.ทิพยาภรณ์ แคสันเทียะ ด.ญ.รติมา  โตสุข ด.ญ.นวรัตน ์ ทองพลู 
 รร.บา้นบ่อยายสม้ รร.วดัโรงววั รร.บา้นบ่อยายสม้ 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ด.ช.กิตติพร  ปรุงสุข ด.ชซอจัฉริยะ เรืองมี ด.ญ.สุพฒัตรา พานิช 
 รร.เทศบาลบา้นกลว้ย รร.บางไก่เถ่ือน รร.หนัคาพิทยาคม 
   ด.ญ.ก่ิงกมล  อยูย่อด 
   รร.หนัคาพิทยาคม 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย นายณฐันนท ์วารีนิล น.ส.พชัราพรรณ เงินค า น.ส.ภานุมาศ เรืองนอ้ย 
 รร.หนัคาพิทยาคม รร.หนัคาราษฎร์รังสฤษด์ิ รร.หนัคาพิทยาคม 
การประกวดผลติภัณฑ์    
การถนอมอาหาร    
ระดบัประถมศึกษา รร.วดับา้นหนอง รร.ท่าบา้นหลวง รร.บา้นดอนใหญ่ 
ระดบัมธัยมศึกษา รร.หนัคาพิทยาคม   
เคร่ืองใช้ การประดษิฐ์    
ระดบัประถมศึกษา รร.วดัโพธิมงคล รร.บา้นหม่ืนเทพ - 
ระดบัมธัยมศึกษา รร.วดัศรีมงคล - - 
การจดัท าภาพยนตร์ส้ัน    
ระดบัประถมศึกษา รร.บา้นวงัคอไห - - 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ รร.สรรพยาวิทยา - - 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย - - - 
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ตารางสรุปผลการประกวดแต่ละกจิกรรม (ต่อ) 
 

กจิกรรมการประกวด รางวลัชนะเลศิ รางวัลรองชนะเลศิอนัดบั 1 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 

การประกวดเรียงความ    
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ด.ญ.จนัทรา ปาปะสา ด.ญ.กรรญาดา สุดใจ ด.ญ.ชวญัรัตน ์ปานยิม้ 
 รร.วดัดอนตะไล ้ รร.วดัสมอ รร.วดันมโฑ 
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ด.ญ.เปรมมิกา วงทองดี ด.ญ.วริสรา  รอดเท่ียง ด.ญ.ณฐัฐา  สนอ่วม 
 รร.อนุบาลหนัคา รร.อนุบาลสรรพยา รร.บา้นหม่ืนเทพ 
ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 ด.ญ.ธนภทัร  เรืองเมือง ด.ญ.ป่ินนภา  มาโต ด.ญ.ภาพิมล  อุทศันี 
 รร.วดัศรีมงคล รร.วดัหนองแขม รร.บา้นหนองต่อ 
ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี  4-6 น.ส.อริสรา คุณหนองแจง น.ส.สุชาวดี  เขียวนอ้ย - 
 รร.สรรพยาวิทยา รร.หนัคาราษฎร์รังสฤษด์ิ  
การประกวดสุนทรพจน์    
ระดบัมธัยมศึกษา ด.ญ.วิรัญชนา  สินสม ด.ญ.ฐิติมา  นะรากลุ - 

 รร.วดัศรีมงคล รร.บางไก่เถ่ือน  
 
                ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการอยูใ่นระดบั  ดีมาก 
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กลยุทธ์ที ่3  รณรงค์และส่งเสริมสมาชิกออมเงินอย่างต่อเน่ือง  
                    3.1  โครงการส่งเสริมการออมของสมาชิกและนักเรียน  
                            3.1.1  จดักิจกรรมรณรงคส่์งเสริมการออมของสมาชิกโดยการฝากเงิน     
ออมทรัพยท์วทีรัพย ์เดือนละเท่าๆกนั ระยะเวลา 24 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.5 บาท  
                            3.1.2  รณรงคใ์หส้ถานศึกษาน าเงินออมของนกัเรียนมาฝากกบัสหกรณ์  
เงินฝากสหกรณ์โรงเรียน  ปี 2559 มีจ านวน 9 โรงเรียน จ านวนเงินฝาก 2,278,717.58 บาท  
             ปี  2560  สหกรณ์ออกประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการออมของโรงเรียน 
ต่าง ๆ ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 มีโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการจ านวน  35   โรงเรียน 
จ านวนเงินฝาก   6,421,648.60  บาท เพิ่มข้ึน 4,142,931.02   บาท 
                            3.1.3  สหกรณ์ใหเ้งินสนบัสนุนท่ีตั้งไวใ้นแผนแก่โรงเรียนท่ีเขา้ร่วม 
โครงการร้อยละ 1 ต่อปี ตามยอดเงินฝากเม่ือส้ินปีบญัชี 
 

ตารางการให้เงินสนับสนุนโรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการสหกรณ์โรงเรียน 
 

ที่ โรงเรียน เลขทีบ่ัญชี จ านวนเงินฝาก 1 % ของเงินฝาก 
1 โรงเรียนวดัสมอ 100004 103,607.25 1,037.00 
2 โรงเรียนวดัฝาง 100005 328,216.04 3,283.00 
3 โรงเรียนชุมชนวดัมาติการาม 100006 208,017.26 2,081.00 
4 โรงเรียนเทศบาลบา้นกลว้ย 100007 1,065,437.90 10,655.00 
5 โรงเรียนวดัง้ิว 100008 13,903.09 140.00 
6 โรงเรียนชุมชนวดัดกัคะนน 100009 233,125.63 2,332.00 
7 โรงเรียนวดัตะกู 100010 63,225.09 633.00 
8 โรงเรียนท่าบา้นหลวง 100011 116,654.89 1,167.00 
9 โรงเรียนบา้นหนองขุ่นฯ 100012 146,234.99 1,463.00 
10 โรงเรียนบา้นหม่ืนเทพ 100013 382,204.10 3,823.00 
11 โรงเรียนวดัแหลมหวา้ 100014 100,861.86 1,009.00 
12 โรงเรียนวดัศรีมงคล 100015 332,858.00 3,329.00 

รวม 3,094,346.10 30,952.00 
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ตารางการให้เงินสนับสนุนโรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการสหกรณ์โรงเรียน (ต่อ) 
 

ที่ โรงเรียน เลขทีบ่ัญชี จ านวนเงินฝาก 1 % ของเงินฝาก 
13 โรงเรียนวดัราษฎร์ศรัทธาราม 100016 218,359.00 2,184.00 
14 โรงเรียนวดัดอนตะไล ้ 100017 132,106.00 1,322.00 
15 โรงเรียนวดัเขาแกว้ 100018 54,508.00 546.00 
16 โรงเรียนวดัดอนโพธ์ิศรี 100020 110,835.82 1,109.00 
17 โรงเรียนวดันางลือ 100021 245,000.00 2,450.00 
18 โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ 100022 10,085.00 101.00 
19 โรงเรียนลดัดาประชาสรรค์ 100023 29,631.00 297.00 
20 โรงเรียนวดัดอนตูมกมลาวาส 100024 24,489.00 245.00 
21 โรงเรียนวดับ่อแร่ 100025 500.00 5.00 
22 โรงเรียนอกัษรประสิทธ์ิ 100026 182,100.00 1,821.00 
23 โรงเรียนวดับ าเพญ็บุญ 100027 17,550.00 176.00 
24 โรงเรียนวดัโพธิมงคล 100028 1,552,836.00 15,529.00 
25 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 57 100029 44,420.00 445.00 
26 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย ์ 100030 91,096.00 911.00 
27 โรงเรียนวดัเด่นใหญ่ 100031 21,771.00 218.00 
28 โรงเรียนเข่ือนเจา้พระยา 100032 37,000.00 370.00 
29 โรงเรียนดอนสีนวน 100033 33,800.00 338.00 
30 โรงเรียนวดัพรหมวหิาร 100034 200.00 2.00 
31 โรงเรียนวดัจนัทน์ 100035 21,211.00 213.00 
32 โรงเรียนวดัคลองบุญ 100036 22,394.00 224.00 
33 โรงเรียนบา้นวงัคอไห 100037 11,700.00 117.00 
34 โรงเรียนวดัส่องคบ 100038 426,956.68 4,270.00 
35 โรงเรียนชุมชนวดัมาติการาม 100039 38,754.00 388.00 

รวม 3,327,302.50 33,281.00 

รวมทั้งส้ิน 6,421,648.60 64,233.00 
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หมายเหตุ   1.   ยอดเงินฝากสหกรณ์โรงเรียนเป็นยอดส้ินปีบญัชีท่ีไม่ไดร้วมดอกเบ้ีย ณ วนัส้ินปี 
2. ผูบ้ริหารหรือครูผูรั้บผดิชอบ ไปรับเงินสนบัสนุนในวนัประชุมใหญ่สามญั

ประจ าปี 26 พฤศจิกายน 2560  
 

                   3.2   โครงการเงินออมตามรอยพ่อ  
               สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการออมจึง
ไดจ้ดัโครงการ “ส่งเสริมการออม (เงินออมตามรอยพ่อ)” เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกในการรักการ
ออมเงินของสมาชิกและรู้จกัการใหไ้ปพร้อมกนั ดงัพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ-
เจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตรเน่ืองในโอกาสวนัข้ึนปีใหม่ 31 ธนัวาคม 2545 ความวา่ 
“คุณธรรม ข้อหน่ึงทีย่งัมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยกค็ือ “การให้” การให้นี ้ไม่ว่าจะให้
ส่ิงใดแก่ผู้ใดโดยสถานใดกต็ามเป็นส่ิงทีพ่งึประสงค์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเคร่ืองประสานไมตรีอย่าง
ส าคัญ  ระหว่างบุคคลกบับุคคล และให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรม”  โดยมี  
รายละเอียด  ดงัน้ี 
 

วตัถุประสงค์
1. เพื่อร่วมร าลึกถึงและสานปณิธานส่งเสริมการออมเงินของพระบาทสมเด็จ                

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระมหากษตัริยน์กัออม” 
2. เพื่อสร้างจิตส านึกในการออมและการรู้จกัการให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู   

ชยันาท จ ากดั 
 3.  เพื่อช่วยเหลือสังคมใหมี้ความสุข และเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์ร  
 4.  เพื่อเพิ่มทุนภายในของสหกรณ์  
 

เป้าหมาย    
1. สมาชิกเปิดบญัชีเงินฝากตามโครงการเงินออมตามรอยพอ่จ านวน  200  บญัชี   
2. มอบทุนการศึกษานกัเรียนยากไร้ในจงัหวดัชยันาท จ านวน  10 ทุน   
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กจิกรรม   
 1.  สมาชิกเปิดบญัชีฝากเงินโครงการ “ออมเงินตามรอยพอ่” กบัสหกรณ์ 
 2.   สมาชิกฝากเงินไดไ้ม่จ  ากดัจ านวนเงินและจ านวนคร้ัง 
 3.   สมาชิกไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากอตัราร้อยละ 2.50 บาท/ปี 
 4.  สหกรณ์จ่ายเงินจากหมวดรายจ่ายอ่ืน ขอ้ 8.9 เงินรางวลัส่งเสริมการออมท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี สมทบเขา้กองทุนช่วยเหลือเด็กนกัเรียนยากไร้ อตัราร้อยละ 
0.50 บาท ของยอดเงินฝากของสมาชิกแต่ละคน ณ วนัส้ินปีบญัชี 
 5.  สหกรณ์จะจบัฉลากมอบรางวลัใหส้มาชิกจากบญัชีเงินฝากของสมาชิก 6 เดือน/คร้ัง ๆ  ละ 3 
รางวลั ๆ  ละ 1,000 บาท  
                  ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 มีเงินฝากตามโครงการน้ี 74 บญัชี จ านวน  1,584,694.40  บาท  
สหกรณ์จดัสรรเงินร้อยละ 0.5 ของเงินฝากเป็นเงิน 7,917.33 บาท เพื่อมอบให้เด็กนกัเรียนท่ียากไร้ 
อ าเภอละ 1 ทุน ๆ ละ  1,000  บาท ในวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 

 
                    3.3   การส่งเสริมการออม 
                            สหกรณ์ฯ รับฝากเงินจากสมาชิกใหอ้ตัราดอกเบ้ียเงินฝากสูงกวา่ 
สถาบนัการเงินอ่ืน คือ 
   เงินฝากออมทรัพย ์             ในอตัราร้อยละ    2.50     บาทต่อปี  
     เงินฝากออมทรัพยต์ามรอยพอ่  ในอตัราร้อยละ    2.50     บาทต่อปี 
     เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ   ในอตัราร้อยละ    2.75 บาทต่อปี 
     เงินฝากประจ า 6 เดือน   ในอตัราร้อยละ  2.75   บาทต่อปี 
     เงินฝากประจ า 12 เดือน    ในอตัราร้อยละ  3.00  บาทต่อปี 
     เงินฝากออมทรัพยท์วทีรัพย ์         ในอตัราร้อยละ    3.50     บาทต่อปี 
    เงินฝากออมทรัพยท์วทีรัพย ์2       ในอตัราร้อยละ    3.50     บาทต่อปี 
     เงินฝากออมทรัพยท์วทีรัพย ์3       ในอตัราร้อยละ    3.75     บาทต่อปี 
     เงินฝากออมทรัพยท์วทีรัพย ์4       ในอตัราร้อยละ    4.50     บาทต่อปี 
     เงินฝากออมทรัพยท์วทีรัพย ์5      ในอตัราร้อยละ    4.00     บาทต่อปี 
     เงินฝากออมทรัพยส์หกรณ์โรงเรียน  ในอตัราร้อยละ    3.00     บาทต่อปี 
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       เปรียบเทยีบอตัราดอกเบีย้เงินฝาก สอ.ครูชัยนาท กบัสถาบันการเงินอื่น  ดังนี้


ช่ือสถาบันการเงิน ออมทรัพย์
ประจ า 

3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
ธนำคำรกรุงเทพ 0.05 – 0.625 1.00 1.25 1.50 
ธนำคำรกรุงไทย 0.50 0.90 1.15 1.30 
ธนำคำรกสิกรไทย 0.05 0.90 1.15 1.30 
ธนำคำรไทยพำณิชย ์ 0.05 0.90 1.15 1.40 
ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ 0.30 0.90 – 1.00 1.15 – 1.20 1.35 
ธนำคำรทหำรไทย 0.125 – 0.75 0.50 – 0.65 0.65 0.75 – 1.00 
ธนำคำรธนชำต 0.20 – 0.40 0.95 – 1.00 1.15 – 1.20 1.50 
ธนำคำรยโูอบี 0.25 0.80 1.05 1.30 
ธนำคำรแลนด์แอน์เฮำ้ส์ 0.625 – 1.25 1.45 1.50 1.70 
สอ.ครูชยันำท จ ำกดั 2.50

(ไม่เสียภำษี) 
ออมทรัพยพ์ิเศษ 2.75

(ไม่เสียภำษี) 
ดอกเบ้ียฝำก
สูงสุด 3.50 



 ท่ีมา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 27  ตุลาคม 2560  
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กลยุทธ์ที ่4  เร่งการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก 
                    4.1  โครงการประชาสัมพนัธ์สหกรณ์ 
                            4.1.1  จดัท าวารสารข่าวประชาสัมพนัธ์สหกรณ์จ านวน  5   ฉบบั 
                            4.1.2  ประชาสัมพนัธ์ลงหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 3  คร้ัง 
                            4.1.3  ประชาสัมพนัธ์ทาง Facebook   35   คร้ัง 
                            4.1.4  ส่งขอ้ความทางไลน์ และ SMS  จ  านวน  22  คร้ัง 
                            4.1.5  ประชาสัมพนัธ์ Website สหกรณ์  18  คร้ัง รายละเอียด ดงัน้ี 

ตารางรายละเอยีดการประชาสัมพนัธ์ทาง Website ของสหกรณ์ 
 

วนั เดือน ปี รายละเอยีด 
10  มกราคม  2560 ผลการเลือกตั้งประธาน ผูต้รวจสอบกิจการ คณะกรรมการ ประจ าปี 2560 
25  มกราคม  2560 ส่งผลงานนวตักรรมสหกรณ์เขา้ประกวดประจ าปี 2558 และปี  2560 
26  มกราคม  2560 ประกาศการช าระเงินเรียกเก็บประจ าเดือน 
4  กุมภาพนัธ์  2560 ขอเชิญสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
9  กุมภาพนัธ์  2560 การใหเ้งินสนบัสนุนโรงเรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของ ชสอ. 
23 กุมภาพนัธ์  2560 การช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ สมาคม สฌสช. 
6  มีนาคม  2560 ประกาศการประมวลผลการเรียกเก็บเงินของสมาชิกสหกรณ์ 
10  มีนาคม  2560 แจง้การช าระเงินสมาคมฌาปนกิจประจ าปี 2560 
9  มิถุนายน  2560 วนักิจกรรมสหกรณ์นกัเรียนประจ าปี 2560 
20  มิถุนายน  2560 ก าหนดการช าระเบ้ียประกนักลุ่มตามความสมคัรใจ 
9  สิงหาคม  2560 หลกัเกณฑก์ารใหทุ้นการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ประจ าปี 2560 
16  สิงหาคม  2560 ขอเชิญเขา้ร่วมโครงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
17  สิงหาคม  2560 สรุปขอ้คิดเห็นของสมาชิกในการจดัท าแผนกลยทุธ์สหกรณ์ปี 2561-2564 
19  กนัยายน  2560 ประกาศรายช่ือผลการพิจารณาคดัเลือกทุนการศึกษาบุตรสมาชิกปี 2560 
20  ตุลาคม  2560 แบบค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัประจ าปี 2560 
20  ตุลาคม  2560 ประกาศหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการและผูต้รวจสอบกิจการ 
25  ตุลาคม  2560 ประกาศผลการคดัเลือกทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2560 (เพิ่มเติม) 
31 ตุลาคม 2560 สรุปผลการประเมินโครงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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กลยุทธ์ที ่5  ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหาร  
                    5.1  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
                           5.1.1  เชิญสมาชิกไปร่วมประชุมกบัสหกรณ์ 
                           5.1.2  คณะกรรมการและฝ่ายจดัการออกพื้นท่ีพบสมาชิกตามหน่วยงานต่าง ๆ 
                           5.1.3  จดัท าแบบสอบถามความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะและแบบประเมินผลการ 
ปฏิบติังานใหส้มาชิกสะทอ้นกลบัเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดรั้บมาปรับปรุงแกไ้ขให้ตรงกบัความตอ้งการ
และขอ้เสนอแนะของสมาชิก                        

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  พฒันาบุคลากรให้มีศักยภาพ สามารถขับเคลือ่นการบริหารกจิการสหกรณ์ 
                          ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่1  สร้างและพฒันาสมรรถนะบุคลากรของสหกรณ์ 
  1.1  โครงการฝึกอาชีพเพือ่เสริมรายได้แก่สมาชิก 
                           1.1.1  จดักิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการดา้นอาชีพตามความตอ้งการของสมาชิก 
                           1.1.2  จดัท าดอกไมจ้นัทน์จากใจถวายพอ่ระหวา่งวนัท่ี 24-25 มิถุนายน 2560 
                           1.1.3  ฝึกอบรมอาชีพศิลปะการประดบัผา้ (การจดัประดบัผา้ในงานพิธี/  
การจบัจีบผา้ประดบัโตะ๊)  ระหวา่งวนัท่ี  25 – 26  กนัยายน  2560 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4  ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยเอือ้ต่อฐานะ 
         ความมั่นคงของสหกรณ์และสนองความต้องการของสมาชิกตามหลกั 
                           ธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที ่1  เสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิผลในสหกรณ์ 
  ตามหลกัธรรมาภิบาลและหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
                    1.1  โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์สหกรณ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
                           สหกรณ์เชิญสมาชิกร่วมจดัท า แผนกลยทุธ์สหกรณ์ประจ าปี 2561-2564 
และแผนปฏิบติัการประจ าปี  2561 ระหวา่งวนัท่ี   25 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2560 ประกอบดว้ย
สมาชิกแต่ละสังกดั ดงัน้ี 
         1.1.1  สมาชิกสังกดั สพป. ชยันาท อ าเภอละ  40  คน 8 อ าเภอ  จ  านวน   320  คน 

             1.1.2  สมาชิกสังกดัขา้ราชการบ านาญอ าเภอละ  10  คน            จ  านวน    80  คน 
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            1.1.3  สมาชิกสังกดั อาชีวศึกษา          จ  านวน   40   คน 
            1.1.4  สมาชิกสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและ อปท.           จ  านวน   40   คน 
            1.1.5  สมาชิกสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีมธัยมศึกษา สพม. 5         จ  านวน   40   คน 
            1.1.6  สมาชิกสังกดัโรงเรียนเอกชน อบต.         จ  านวน  40   คน 
            1.1.7  สมาชิกสังกดัอ่ืน (พิพิธภณัฑ ์วฒันธรรม การศึกษาพิเศษ  
                      ส านกัพุทธศาสนา กศน.)                          จ  านวน   40   คน 
            รวมสมาชิก  600  คน  

                          1.1.8  คณะกรรมการด าเนินการ                       จ  านวน   15  คน 
              1.1.9  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์            จ  านวน   12  คน 
              1.1.10  ผูต้รวจสอบกิจการ           จ  านวน     3  คน 
                    รวมทั้งส้ิน  630  คน 
 

                    1.2  โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ  
                           สหกรณ์ไดจ้ดัใหมี้การศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพยต์น้แบบเพื่อเป็นการ 
สร้างเสริมความรู้ความเขา้ใจในหลกัการและขบวนการสหกรณ์แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งและน าขอ้มูลท่ีได ้
มาพฒันากระบวนการท างานเป็นทีมอยา่งสร้างสรรคแ์ละปรับแผนพฒันาสหกรณ์เพื่อพฒันาให้
เป็นไปอยา่งเป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยศึกษาดูงาน 
ระหวา่งวนัท่ี 22-23 กนัยายน 2560 ณ  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูขอนแก่น จ ากดั  สมาชิกท่ีร่วมท า
แผนปฏิบติัการและศึกษาดูงาน ดงัน้ี 

               1.2.1 หวัหนา้หน่วยงานท่ีหกัเงินใหส้หกรณ์ 
                        1)  สพป.ชยันาท    จ านวน    2  คน 
           2)  สพม.เขต 5    จ านวน    1  คน 
           3)  กองการศึกษาเทศบาล   จ านวน    1  คน 
           4)  สังกดัโรงเรียนเอกชน   จ านวน    1  คน 
           5)  สังกดัอาชีวศึกษา   จ านวน    1  คน 
           6)  สังกดั อบจ.    จ านวน    1  คน 
           7)  สังกดั กศน.ชยันาท   จ านวน    1  คน 
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             1.2.2  บุคลากรสถานศึกษาท่ีฝากเงินออมกบัสหกรณ์ จ านวน  40  คน  
                        (ผูบ้ริหาร 1 ครู 1) 
             1.2.3  หวัหนา้ศูนยป์ระสานงานทางการศึกษา จ านวน  13  คน 
             1.2.4  ผูป้ระสานงานบ านาญ   จ านวน    8  คน 
             1.2.5  คณะกรรมการด าเนินการ     จ านวน  15  คน 

              1.2.6  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์      จ านวน    9  คน 
              1.2.7  ผูต้รวจสอบกิจการ     จ านวน    3  คน 
                   รวมทั้งส้ิน  96 คน 
 สรุปสาระทีไ่ด้จากการศึกษาดูงาน 
 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูขอนแก่น  จ  ากดั เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่มาก มีการบริหาร 
จดัการในเชิงคุณภาพ ตระหนกัถึงความเส่ียงขององคก์รมีสาระส าคญั  ดงัน้ี 

1.  การตรวจสอบขอ้มูลดา้นเครดิตสกอร่ิงเขา้มาใชใ้นการควบคุมการใหสิ้นเช่ือกบั
สมาชิกนบัเป็นสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งแรกของประเทศไทยท่ีน าร่องการใชบ้ริการ
เครดิตสกอร่ิงเพื่อประโยชน์ท่ีจะช่วยลดความเส่ียงในองคก์ร 

2. จดัตั้งกองทุนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและสร้างความมัน่คงใหก้บั
สหกรณ์ ไดแ้ก่ 
2.1 กองทุนป้องกนัความเส่ียง 
2.2 กองทุนเร่งรัดหน้ีสิน 
2.3 กองทุนครูของแผน่ดิน 
2.4 กองทุนสวสัดิการ 

3. การใหเ้งินกูจ้ะไม่มุ่งเนน้การใหเ้งินกูพ้ิเศษท่ีใชห้ลกัทรัพยค์  ้าประกนัเน่ืองจากเป็น
ทรัพยท่ี์เปล่ียนสภาพเป็นเงินสดไดย้าก 

4. สหกรณ์มีความพร้อมในทุกดา้นไม่วา่จะเป็นดา้นบุคลากร อาคารสถานท่ี ระบบ
เทคโนโลยท่ีีน ามาใชใ้ห้สอดคลอ้งประสานกนั 

 

55 
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                    1.3  โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านสหกรณ์แก่บุคลากรและสมาชิก 
  1.3.1  การพฒันาบุคลากรและการมีส่วนร่วมกบัขบวนการสหกรณ์ 

                        สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั มีนโยบายพฒันาบุคลากรและ 
สนบัสนุนการมีส่วนร่วมกบัขบวนการสหกรณ์  โดยจดัส่งคณะกรรมการ ผูต้รวจสอบกิจการ  และ
เจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมสัมมนา ตลอดปี 2560 ดงัน้ี 
 

ตารางการเข้ารับการพฒันาบุคลากรและการมีส่วนร่วมกบัขบวนการสหกรณ์ 
 

วนั เดอืน ปี รายการ บุคลากร สถานที ่
จ านวน
เงนิทีใ่ช้ 

15-18 พ.ย. 2559 สมัมนาผูบ้ริหารสหกรณ์ 
กบัธนาคารออมสิน 

นางสิรินทิรา ชยับุรินทร์ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 5,140 

16 ธ.ค. 2559 ประชุมช้ีแจงการส่งเสริมสหกรณ์ 
ปี 2560 

นายเรวตัร  เอ่ียมรอด 
นายพนม  จงอยูว่ฒันา 

โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท 
จงัหวดัชยันาท 

1,700 

17-18 ธ.ค. 2559 สหกรณ์ออมทรัพยจ์ะสงักดั 
กระทรวงไหนฯ 

นายเรวตัร  เอ่ียมรอด 
นายพนม  จงอยูว่ฒันา 

โรงแรมอวานีขอนแก่น 
จงัหวดัขอนแก่น 

9,410 

17 ธ.ค. 2559 ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2559 นายกมัปนาท อ่วมพรหม สนันิบาตสหกรณ์ฯ 
กรุงเทพมหานคร 

2,780 

21-23 ธ.ค. 2559 การพฒันาสหกรณ์ออมทรัพยเ์ป็น 
องคก์รวางแผนทางการเงิน รุ่นท่ี 2 

นางสิรินทิรา ชยับุรินทร์ 
นางสาวพรรณธิพา บินชยั 

สนันิบาตสหกรณ์ฯ 
กรุงเทพมหานคร 

6,080 

23 ธ.ค. 2559 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม “ขยนั” 
งานวนัออมแห่งชาติประจ าปี 2559 

นายพนม  จงอยูว่ฒันา ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์
แห่งประเทศไทย 

4,090 

16 ม.ค. 2560 ร่วมงานวนัครูคร้ังท่ี 61  
ประจ าปี  2560 

นายสมควร  ทองฤทธ์ิ 
นายพนม  จงอยูว่ฒันา 

โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท 
จงัหวดัชยันาท 

1,700 

21-22 ม.ค. 2560 นวตักรรมสหกรณ์ออมทรัพย ์
ภาคกลาง ปี 2559 

นายพนม  จงอยูว่ฒันา 
นางมลฤดีญา  นวมเพช็ร 
นายพิเษฐ  สรสิทธ์ิ 

โรงแรมแมนอตัตั้น 
จงัหวดัปทุมธานี 

2,000 

25 ม.ค. 2560 การจดังานวนัสหกรณ์แห่งชาติ 
ประจ าปี 2560 

นายสมควร  ทองฤทธ์ิ 
นายพนม  จงอยูว่ฒันา 

สหกรณ์จงัหวดัชยันาท 
จงัหวดัชยันาท 

1,700 
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ตารางการเข้ารับการพฒันาบุคลากรและการมีส่วนร่วมกบัขบวนการสหกรณ์ (ต่อ) 
 

วนั เดอืน ปี รายการ บุคลากร สถานที ่
จ านวน
เงนิทีใ่ช้ 

25 ม.ค. 2560 การส่งเสริมพนัธภาพระหวา่ง 
สหกรณ์ทุกประเภทในจงัหวดั
ชยันาทและสนันิบาตสหกรณ์ฯ 

นางสิรินทิรา  ชยับุรินทร์ สหกรณ์การเกษตร 
ทุ่งวดัสิงห์   
จงัหวดัชยันาท 

800 

27 ม.ค. 2560 ประชุมหารือร่วมกนัระหวา่ง 
ส านกังานคณะกรรมการ สกสค. 
กบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 

นายสมชาย พทุธโกสยั 
นายพนม  จงอยูว่ฒันา 

โรงแรมรอยลัริเวอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

 

4 ก.พ. 2560 การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย 
ของสหกรณ์แก่ประชาชน 

นายสมควร  ทองฤทธ์ิ 
นายเฉลิม  ปลอ้งมาก 
นายส าราญ  แพร่หลาย 
นายปรีชา  กาญจนสมบติั 
นางสิรินทิรา  ชยับุรินทร์ 

สหกรณ์การเกษตร 
สรรคบุรี 
จงัหวดัชยันาท 

4,700 

7-8 ก.พ. 2560 เทคนิคการสร้างภาพลกัษณ์และ 
ติดตามหน้ีอยา่งสร้างสรรค ์

นายปรีชา กาญจนสมบติั สนันิบาตสหกรณ์ฯ 
กรุงเทพมหานคร 

6,380 

8 ก.พ. 2560 การจดังานวนัสหกรณ์แห่งชาติ 
ประจ าปี 2560 คร้ังท่ี 2/2560 

นางสิรินทิรา  ชยับุรินทร์ สหกรณ์จงัหวดัชยันาท 800 

9-10 ก.พ. 2560 การเสริมสร้างความเขม้แขง็และ 
เป็นอิสระใหก้บัสหกรณ์ 
หลกัสูตร ผูต้รวจสอบกิจการ 
ขั้นพ้ืนฐาน   

นายพิชยั  นิยมรส 
นายวนิยั  ค าวเิศษ 
นางสาวสุวาศิริ ภู่เป่ียมสินธ์ุ 

สหกรณ์การเกษตรเมือง
ชยันาท   
จงัหวดัชยันาท 

4,800 

15-17 ก.พ. 2560  เทคนิคการใชง้านและการประยกุต ์ 
ใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel 2010 

นายกชามาส นาคพรอ านวย สนันิบาตสหกรณ์ฯ 
กรุงเทพมหานคร 

8,380 

17 ก.พ. 2560 น าเสนอผลงานนวตักรรมการ 
บริหารจดัการสหกรณ์ออมทรัพย์
ดีเด่นระดบัประเทศประจ าปี 2559 

นางสิรินทิรา  ชยับุรินทร์ 
นายพิเษฐ  สรสิทธ์ิ 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์
แห่งประเทศไทย 
นนทบุรี 

1,900 
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ตารางการเข้ารับการพฒันาบุคลากรและการมีส่วนร่วมกบัขบวนการสหกรณ์ (ต่อ) 
 

วนั เดอืน ปี รายการ บุคลากร สถานที ่
จ านวน
เงนิทีใ่ช้ 

18 ก.พ. 2560 ร่วมงานการน าเสนอผลงาน 
นวตักรรมการบริหารจดัการ 
สหกรณ์ออมทรัพยดี์เด่นระดบั 
ประเทศ ประจ าปี 2559 

นายสมควร  ทองฤทธ์ิ 
นายพิเชฐร์   วนัทอง 
นายพนม  จงอยูว่ฒันา 
นางสิรินทิรา  ชยับุรินทร์ 
นายพิเษฐ  สรสิทธ์ิ 
นายกชามาส นาคพรอ านวย 
นางสาวภทัรภร  วรีะพงษ ์
นางสาวสุวรรณี  พิมพา 
นางสาวพรรณธิพา  บินชยั 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์
แห่งประเทศไทย 
นนทบุรี 
 

6,400 

20 ก.พ. 2560 ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560 
 

นายสมควร  ทองฤทธ์ิ ม.ราชภฏัจนัทรเกษม 
จงัหวดัชยันาท 

900 

20-21 ก.พ. 2560 ผูต้รวจสอบกิจการขั้นพ้ืนฐาน นายสมชาย  พทุธโกสยั โรงแรมเดอะริช 
นนทบุรี 

5,990 

26 ก.พ. 2560 นอ้มร าลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ 
พระราชวรวงศเ์ธอกรมหม่ืน 
พิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่ง 
การสหกรณ์ไทย และการ
ด าเนินงานสหกรณ์สีขาวภายใน
องคก์ร 

นายพนม  จงอยูว่ฒันา 
นางสิรินทิรา  ชยับุรินทร์ 

สนันิบาตสหกรณ์ฯ 
กรุงเทพมหานคร 

3,580 

10-12 มี.ค. 2560 แนวทางการบริหารงานภายใต ้
พระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัท่ี.) 
และการบริหารจดัการหน้ีคา้งช าระ 
ในระบบสหกรณ์ 

นายสมชาย  พทุธโกสยั 
นายปรีชา  กาญจนสมบติั 
นางสิรินทิรา ชยับุรินทร์ 

วงัยางริเวอร์ไซต ์รีสอร์ท 
จงัหวดันครนายก 

26,260 

20-22 มี.ค. 2560 การฟ้องร้องด าเนินคดีของสหกรณ์ 
ดว้ยตนเอง รุ่นท่ี 4 

นายสมชาย กิตติรัตนสุนทร 
นายพีระพงศ ์ แพบวั 

สนันิบาตสหกรณ์ฯ 
กรุงเทพมหานคร 

14,180 

27-29 มี.ค. 2560 เทคนิคการจดัท านิติกรรมสญัญา 
และการปรับโครงสร้างหน้ี รุ่นท่ี 1 

นายพนม  จงอยูว่ฒันา สนันิบาตสหกรณ์ฯ 
กรุงเทพมหานคร 

10,380 
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ตารางการเข้ารับการพฒันาบุคลากรและการมีส่วนร่วมกบัขบวนการสหกรณ์ (ต่อ) 
 

วนั เดอืน ปี รายการ บุคลากร สถานที ่
จ านวน
เงนิทีใ่ช้ 

7-8 เม.ย. 2560 การประชุมช้ีแจงหลกัเกณฑแ์ละ 
วธีิการประเมินสหกรณ์สีขาว 
ดว้ยธรรมาภิบาล 

นางสิรินทิรา  ชยับุรินทร์ 
นางมลฤดีญา  นวมเพช็ร 

โรงแรมปร้ินซ์พาเลช 
กรุงเทพมหานคร 

5,100 

21-23 เม.ย. 2560 วเิคราะห์เจาะลึกมติ ครม. แนวทาง 
การปฏิรูประบบกาบริหารจดัการ 
และก ากบัดูแลกิจการสหกรณ์ 

นายพนม  จงอยูว่ฒันา โรงแรมแกรนดสิ์ริรีสอร์ท 
จงัหวดันครราชสีมา 

7,360 

25 เม.ย. 2560 การสร้างการมีส่วนร่วมในการ 
ป้องกนัแกไ้ขปัญหาและพฒันา 
สหกรณ์ คร้ังท่ี 2 

นายพิเชฐร์  วนัทอง สหกรณ์จงัหวดัชยันาท 
จงัหวดัชยันาท 

800 

5 เม.ย. 2560 การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย 

นายจกักฤช  ตรีวชิา โรงแรมเดอะแกรนด ์
โฟร์วงิส์ คอนเวนชัน่ 
กรุงเทพมหานคร 

2,880 

7-8 เม.ย. 2560 การประชุมช้ีแจงหลกัเกณฑแ์ละ 
วธีิการประเมินสหกรณ์สีขาว 
ดว้ยธรรมาภิบาล 

นางสิรินทิรา  ชยับุรินทร์ 
นางมลฤดีญา  นวมเพช็ร 

โรงแรมปร้ินซ์พาเลช 
กรุงเทพมหานคร 

5,100 

21-23 เม.ย. 2560 วเิคราะห์เจาะลึกมติ ครม. แนวทาง 
การปฏิรูประบบกาบริหารจดัการ 
และก ากบัดูแลกิจการสหกรณ์ 

นายพนม  จงอยูว่ฒันา โรงแรมแกรนดสิ์ริรีสอร์ท 
จงัหวดันครราชสีมา 

7,360 

25 เม.ย. 2560 การสร้างการมีส่วนร่วมในการ 
ป้องกนัแกไ้ขปัญหาและพฒันา 
สหกรณ์ คร้ังท่ี 2 

นายพิเชฐร์  วนัทอง สหกรณ์จงัหวดัชยันาท 
จงัหวดัชยันาท 

800 

2 พ.ค. 2560 การประชุมเครือข่ายสหกรณ์ 
ออมทรัพยค์รูภาคกลาง 

นายสมควร  ทองฤทธ์ิ 
นายพิเชฐร์  วนัทอง 
นายพนม  จงอยูว่ฒันา 
นางศิริวรรณ  ศรีนอ้ย 
นางมลฤดีญา  นวมเพช็ร 
นายพนสั   ศรีคะ 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รู 
สิงห์บุรี  จ ากดั 

5,200 
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ตารางการเข้ารับการพฒันาบุคลากรและการมีส่วนร่วมกบัขบวนการสหกรณ์ (ต่อ) 
 

วนั เดอืน ปี รายการ บุคลากร สถานที ่
จ านวน
เงนิทีใ่ช้ 

16 พ.ค. 2560 การจดังาน 7 มิถุนายน วนักิจกรรม 
สหกรณ์นกัเรียนประจ าปี 2560 

นายพิเชฐร์  วนัทอง 
นายพนม  จงอยูว่ฒันา 
นางสิรินทิรา  ชยับุรินทร์ 

สหกรณ์จงัหวดัชยันาท 
จงัหวดัชยันาท 

2,400 

18 พ.ค. 2560 เกณฑก์ารก ากบัดูแลสหกรณ์ 
ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียน 
และร่างพระราชบญัญติัสหกรณ์ฯ 

นายสมควร  ทองฤทธ์ิ 
นายปรีชา  กาญจนสมบติั 
นายพนม  จงอยูว่ฒันา 
นางสิรินทิรา  ชยับุรินทร์ 
นายพิเษฐ  สรสิทธ์ิ 
นายพนสั  ศรีคะ 

โรงแรมปร้ินซ์ พาเลซ 
กรุงเทพมหานคร 

4,600 

19 พ.ค. 2560 ร่างพระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบั
ท่ี.) 
พ.ศ....... 

นางมลฤดีญา  นวมเพช็ร 
นางยคุลธร  สอนสุข 

ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลย ี
การสหกรณ์ท่ี 13  
จงัหวดัชยันาท 

1,400 

10 มิ.ย. 2560 ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2559 
และการแสดงผลงานนวตักรรม 
Magic Mirror Online 
 

นายสมควร  ทองฤทธ์ิ 
นายพิเชฐร์    วนัทอง 
นายปรีชา    กาญจนสมบติั 
นายพนม  จงอยูว่ฒันา 
นางสิรินทิรา  ชยับุรินทร์ 
นางศิริวรรณ   ศรีนอ้ย 
นายพิเษฐ  สรสิทธ์ิ 
นายพนสั    ศรีคะ 

อิมแพค็เมืองทองธานี 
จงัหวดันนทุบรี 

6,000 

10 มิ.ย. 2560 สมัมนารับฟังความคิดเห็นเร่ือง 
ร่างพระราชบญัญติัสหกรณ์ 

นายสมชาย  กิตติรัตนสุนทร 
นายเฉลิม  ปลอ้งมาก 

สหกรณ์การเกษตร 
สรรคบุรี  จงัหวดัชยันาท 

1,500 

12 มิ.ย. 2560 รับฟังการช้ีแจงแบบรายงานทาง 
การเงินของสหกรณ์ 

นางสาวภทัรภร  วรีะพงษ ์
นางสาวสุวรรณี  พิมพา 

สนันิบาตสหกรณ์ฯ 
กรุงเทพมหานคร 

3,180 

27 มิ.ย. 2560 โครงการนิเทศหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการประเมินสหกรณ์สีขาวดว้ย 
ธรรมาภิบาล 

นางสิรินทิรา  ชยับุรินทร์ โรงแรมเอสดี อเวนิว 
กรุงเทพมหานคร 

2,800 
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ตารางการเข้ารับการพฒันาบุคลากรและการมีส่วนร่วมกบัขบวนการสหกรณ์ (ต่อ) 
 

วนั เดอืน ปี รายการ บุคลากร สถานที ่
จ านวน
เงนิทีใ่ช้ 

29 มิ.ย. 2560 ลงนามบนัทึกตกลงความร่วมมือ 
การแกไ้ขปัญหาหน้ีครูกบัสหกรณ์ 
ออมทรัพยค์รูท่ีมีความพร้อมท่ีจะ 
เขา้ร่วมด าเนินการแกไ้ขปัญหาหน้ี 
ใหส้มาชิก 

นายสมควร  ทองฤทธ์ิ 
นายพิเชฐร์    วนัทอง 
นายพนม  จงอยูว่ฒันา 
นายพนสั  ศรีคะ 

หอ้งประชุมเทพหสัดิน 
อาคารส านกังาน 
คณะกรรมการ สกสค. 
กรุงเทพมหานคร 

3,200 

17-22 ก.ค. 2560 เสริมสร้างทกัษะการบริหาร
สหกรณ์ หลกัสูตรการจดัการขอ้มูล 
ทางบญัชีเพื่อการบริหารสหกรณ์ 
รุ่นท่ี 18 

นายพนม  จงอยูว่ฒันา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร 

23,020 

5-6 ส.ค. 2560 ประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี 
สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคกลาง 

นายพนม  จงอยูว่ฒันา เบญจธาราบูติกเพลส 
รีสอร์ท  จงัหวดัลพบุรี 

3,960 

10 ส.ค. 2560 สมัมนาทางวชิาการและแสดง 
ผลงานนวตักรรม Thailand 
Smart Cooperative 2017 
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

นายพนม  จงอยูว่ฒันา 
นางสิรินทิรา  ชยับุรินทร์ 
นางมลฤดีญา  นวมเพช็ร 
นางสาวอญัชนา  ทุ่งกาวี 
นายพิเษฐ  สรสิทธ์ิ 
 

โรงแรมมิราเคิล 
กรุงเทพมหานคร 

2,800 

18-20 ส.ค. 2560 สมัมนาเกณฑแ์ละแนวทาง 
การก ากบัใหม่เป็นวกิฤตหรือ
โอกาสสหกรณ์ออมทรัพย ์

นางสิรินทิรา  ชยับุรินทร์ โรงแรมริเวอร์ไซด ์
กรุงเทพมหานคร 

7,550 

26 ส.ค. 2560 ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์
แห่งประเทศไทย 

นายพนม  จงอยูว่ฒันา ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์
แห่งประเทศไทย 
นนทบุรี 

4,210 

1 ก.ย. 2560 การเตรียมความพร้อมสู่การก ากบั 
ดูแลสหกรณ์ออมทรัพยข์นาดใหญ่ 

นายพนม  จงอยูว่ฒันา 
นางสิรินทิรา  ชยับุรินทร์ 
นางสาวอญัชนา ทุ่งกาวี 
นายพิเษฐ  สรสิทธ์ิ 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์
แห่งประเทศไทย 
นนทบุรี 

2,200 
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ตารางการเข้ารับการพฒันาบุคลากรและการมีส่วนร่วมกบัขบวนการสหกรณ์ (ต่อ) 
 

วนั เดอืน ปี รายการ บุคลากร สถานที ่
จ านวน
เงนิทีใ่ช้ 

5 ก.ย. 2560 ประชุมเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย ์
ครูภาคกลาง 

นายพิเชฐร์  วนัทอง 
นายสมชาย  กิตติรัตนสุนทร 
นายสุพจน์  วงับุญ 
นางปวณีา  บวัภิบาล 
นายพนม  จงอยูว่ฒันา 
นางสิรินทิรา ชยับุรินทร์ 
นางสาวสุวรรณี พิมพา 
นายพิเษฐ  สรสิทธ์ิ 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รู 
สระบุรี  จ ากดั 

6,000 

6-8 ต.ค. 2560 สมัมนาทางวชิาการประจ าปี 2560 นายสมควร  ทองฤทธ์ิ 
นายส าราญ  แพร่หลาย 

โรงแรมมิราเคิล 
กรุงเทพมหานคร 

7,210 

7-8 ต.ค. 2560 เสวนาปัญหาการด าเนินงาน 
สหกรณ์และการพฒันาสหกรณ์ 
สู่ยคุ 4.0 

นายสง่า  โพธ์ิกลีบ 
นายชาญชยั  ค าหอม 

โรงแรมโต่บกัเส็ง 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

5,660 

7 ต.ค. 2560 การบริหารความเส่ียงดา้นการ
ลงทุนและภาวะเศรษฐกิจไทย 
ในปัจจุบนั 

นางปวณีา  บวัภิบาล ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์
แห่งประเทศไทย 
นนทบุรี 

2,560 
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                    1.4   โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบเพือ่พฒันาการบริหารจัดการ 
  สหกรณ์ 

                            1.4.1  สหกรณ์และสถาบนัการเงินมาเยีย่มชมและศึกษาดูงานท่ีสหกรณ์ 
ออมทรัพยค์รูชยันาท  จ  ากดั  ดงัน้ี 
 

วนั  เดือน  ปี สหกรณ์/หน่วยงาน จ านวนผู้ศึกษาดูงาน 
10 มกราคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัชยันาท 5 
3 กุมภาพนัธ์ 2560 สหกรณ์ออมทรัพยส์ านกังาน กสทช. จ ากดั 3 
1  มีนาคม  2560 ชมรมเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภาคกลาง 11 
21 กรกฎาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลต ารวจ  จ  ากดั 5 
26  มิถุนายน  2560 กรรมการสมาคม สสอค. 3 
21  กรกฎาคม  2560 ผูต้รวจสอบสมาคม สสอค. เขตตรวจการท่ี  5 2 
29  กรกฎาคม  2560 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูลพบุรี  จ  ากดั 50 
10  กนัยายน  2560 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี  จ  ากดั 8 
5  ตุลาคม  2560 สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี  จ  ากดั 5 
11  ตุลาคม  2560 สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี  จ  ากดั 7 

 

                             1.4.2  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั ศึกษาดูงานหน่วยงานอ่ืน ดงัน้ี 
 

วนั เดือน ปี ช่ือหน่วยงาน เร่ืองทีศึ่กษาดูงาน 
17-18  มีนาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ  ากดั การบริหารจดัการองคก์รกบัการปรับตวั 

ภายใตพ้ระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัท่ี...) 
พ.ศ..... และการบริหารจดัการหน้ี 

15 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูลพบุรี  จ  ากดั การบริหารจดัการหน้ีสมาชิกและการตั้ง 
กองทุนช่วยเหลือผูค้  ้าประกนั 

24 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลต ารวจ การบริหารจดัการองคก์รโดยการน าระบบ 
เทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการเบิกถอนเงินฝาก 

22 - 23 กนัยายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูขอนแก่น  จ  ากดั การจดัตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิก 
การบริหารจดัการองคก์รขนาดใหญ่ 
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กลยุทธ์ที ่2  สนับสนุนการศึกษาวจัิยเพือ่พฒันาสหกรณ์ 
                    2.1  จัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นของสมาชิกทีม่ีต่อการบริหารจัดการ 
สหกรณ์จ านวน 4,600 ฉบบั 

2.2 จัดท าแบบสอบถามความพงึพอใจของสมาชิกเข้ารับการฝึกอบรมวชิาชีพ 
2.3 จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดท าแผนกลยุทธ์สหกรณ์ 
2.4 จัดท าแบบสอบถามการจัดงานวนัสหกรณ์นักเรียน 
2.5 จัดท าแบบสอบถามโครงการมุฑิตาจิตสมาชิก 
2.6 จัดท าแบบสอบถามโครงการเสริมสร้างความรู้สมาชิกรุ่นใหม่ 
2.7 จัดท าแบบสอบถามการจัดงานวนัสงกรานต์ 
 

กลยุทธ์ที ่3  พฒันาเทคโนโลยแีละระบบข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ให้เกดิประโยชน์สูงสุด 
  3.1  โครงการพฒันาการให้บริการสู่มาตรฐานและความพึงพอใจของสมาชิก 
                           3.1.1  ปรับเปล่ียนเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังาน 
                           3.1.2  ประชุมเจา้หนา้ท่ีเพื่อสร้างความเขา้ใจในการปฏิบติังานและ 
หาแนวทางในการใหบ้ริการแก่สมาชิก 12 คร้ัง 
                           3.1.3  จดัท าบตัรคิวส าหรับสมาชิกท่ีไปใชบ้ริการดา้นสินเช่ือท าใหส้มาชิกไดรั้บ
ความสะดวกและรวดเร็วในการใชบ้ริการ ซ่ึงผลการประเมินค่าความพึงพอใจของสมาชิกอยูใ่น
ระดบั 5 มากท่ีสุด 
  3.2  โครงการพฒันาการส่ือสารกบัสมาชิกด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                           3.2.1 จดัส่งขอ้มูลทาง SMS ใหก้บัผูค้  ้าประกนัทราบในกรณีท่ีได ้
ค ้าประกนัเงินกูเ้พื่อเป็นการป้องกนัความเส่ียงขององคก์ร 
 

         ประเด็นเสนอ  เพือ่ทราบ 

                     มติทีป่ระชุม                                                                                                    . 
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       3.3  การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 2560 
                ประธานมอบใหน้ายพนม  จงอยูว่ฒันา ผูจ้ดัการ น าเสนอต่อท่ีประชุม  ดงัน้ี 
  ในปี 2560  สหกรณ์ฯ ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไว ้ 36,955,000  บาท  
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี  57 มีนโยบายใหส้หกรณ์ใชจ่้ายตามความจ าเป็นและประหยดั 
ตามงบประมาณรายจ่ายจ านวน 8 หมวดรายการ รายจ่ายทุกรายการสหกรณ์จ่ายเงินรวมทั้งส้ิน 
33,045,600.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.42  ซ่ึงต ่ากวา่งบประมาณท่ีตั้งไวจ้  านวน 3,909,399.91 บาท 
(กรณีสหกรณ์ถือหุน้ในชุมนุมสหกรณ์จ านวน 3,500,000  บาท ท่ีอยูใ่นงบประมาณรายการ  
เป็นรายจ่ายในการลงทุนจากการท่ีสหกรณ์ไปกูเ้งินจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
จ านวน 350,000,000 บาท อตัราดอกเบ้ีย 3.59 บาทแลว้น าไปช าระหน้ีสถาบนัการเงินอ่ืนท่ีมีอตัรา
ดอกเบ้ีย 3.70 บาท ก่อให้เกิดความมัน่คงต่อองคก์รและเป็นการลดรายจ่าย) รายละเอียดดงัน้ี 
 

การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี  2560 
 

หมวดรายจ่าย งบประมาณทีไ่ด้รับ จ่ายจริง 
 คงเหลอื   

 ( จ่ายเกนิ) 
เงินเดือนและค่าจา้ง    
 -  เงินเดือนเจา้หนา้ท่ี 4,200,000.00 3,802,195.00 397,805.00 
 - ค่าตอบแทน                350,000.00 158,400.00 191,600.00 

เบ้ียประชุม 450,000.00 347,300.00 102,700.00 
ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะกรรมการ 600,000.00 542,770.00 57,230.00 
ค่ารับรอง 250,000.00 246,547.00 3,453.00 

รวม 5,850,000.00 5,097,212.00 752,788.00 
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การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี  2560 (ต่อ) 
 

หมวดรายจ่าย งบประมาณทีไ่ด้รับ จ่ายจริง 
คงเหลอื 

( จ่ายเกนิ) 
ค่าล่วงเวลา 200,000.00 167,077.00 32,923.00 
ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ 40,000.00 35,500.00 4,500.00 
สวสัดิการสงเคราะห์สมาชิก 12,000,000.00 9,672,500.00 2,327,500.00 
ค่าน ้าประปา – ไฟฟ้า – โทรศพัท ์ 350,000.00 365,988.46 (15,988.46) 
ค่าธรรมเนียมไปรษณีย ์เช็คธนาคาร 200,000.00 157,096.00 42,904.00 
ค่าของใชส้ านกังาน 160,000.00 159,848.50 151.50 
ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 100,000.00 75,445.10 24,554.90 
ค่าบอกรับหนงัสือพิมพ ์ 25,000.00 15,300.00 9,700.00 
ค่าจดัพิมพเ์อกสารและประชาสัมพนัธ์ 300,000.00 202,000.00 98,000.00 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี 300,000.00 141,248.88 158,751.12 
ค่าใชจ่้ายในการประชุมใหญ่ 100,000.00 66,350.00 33,650.00 
ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคาร 1,000,000.00 601,120.00 398,880.00 
สวสัดิการเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ 200,000.00 169,112.50 30,887.50 
ค่าศึกษาอบรมพฒันาสมาชิก(สัญจร) 400,000.00 318,740.00 81,260.00 
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 750,000.00 449,900.00 300,100.00 
เงินประกนัชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ 800,000.00 630,595.00 169,405.00 
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ 350,000.00 369,097.50 (19,097.50) 

รวม 17,275,000.00 13,596,918.94 3,678,081.06 
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การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี  2560 (ต่อ) 
 

หมวดรายจ่าย งบประมาณทีไ่ด้รับ จ่ายจริง 
คงเหลอื 

( จ่ายเกนิ) 
เงินสมทบตาม พ.ร.บ.ประกนัสังคม 150,000.00 120,652.00 29,348.00 
ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีหกัเงินสมาชิก 125,000.00 109,022.00 15,978.00 
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเอกชน 90,000.00 85,000.00 5,000.00 
ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 50,000.00 38,000.00 12,000.00 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 200,000.00 129,993.00 70,007.00 
ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาคอมพิวเตอร์ 10,000.00 0.00 10,000.00 
ค่าเบ้ียประกนัภยัทรัพยสิ์น 35,000.00 19,597.05 15,402.95 
เงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภยั 1,500,000.00 332,000.00 1,168,000.00 
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 120,000.00 90,190.00 29,810.00 
ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการประจ าปี 60,000.00 43,200.00 16,800.00 
ค่าจา้งพนกังานรักษาความปลอดภยั 240,000.00 228,160.00 11,840.00 
ค่าพิมพร์ายงานกิจการ 300,000.00 256,000.00 44,000.00 
ค่าใชจ่้ายในการสรรหากรรมการ 120,000.00 101,560.00 18,440.00 
ค่าอาหารกลางวนัสมาชิก 6,000,000.00 5,875,800.00 124,200.00 
ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีต ารวจประชุมใหญ่ 20,000.00 16,000.00 4,000.00 
ค่าซ่อมแซมเคร่ืองใชส้ านกังาน 80,000.00 76,750.30 3,249.70 
ค่าตอบแทนหน่วยในการประสานงาน 300,000.00 288,200.00 11,800.00 
กิจกรรมวนัครูและมุฑิตาจิต 730,000.00 727,855.00 2,145.00 
ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะเจา้หนา้ท่ี 150,000.00 126,830.00 23,170.00 
ค่าศึกษาอบรมสัมมนาดูงานเจา้หนา้ท่ี 180,000.00 174,900.00 5,100.00 
ค่าภาษีทรัพยสิ์น 100,000.00 26,344.83 73,655.17 
สวสัดิการสมาชิกสมทบ 20,000.00 0.00 20,000.00 
ค่าประชุมสมัมนาและดูงานกรรมการสมาชิก 300,000.00 261,382.00 38,618.00 
ค่าเช่าตูนิ้รภยั ธ.กรุงเทพ จ ากดั 1,000.00 900.00 100.00 

รวม 10,881,000.00 9,128,336.18 1,752,663.82 
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การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี  2560 (ต่อ) 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่

ได้รับ 
จ่ายจริง 

 คงเหลอื   
 (จ่ายเกนิ) 

เงินสงเคราะห์สมาชิกเจบ็ป่วยรุนแรง 350,000.00 307,600.00 42,400.00 
ค่าตอบแทนนกัศึกษาฝึกงาน 18,000.00 6,000.00 12,000.00 
ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 75,000.00 70,500.00 4,500.00 
ค่าใชจ่้ายในการอบรมวชิาชีพสมาชิก 200,000.00 195,790.00 4,210.00 
ครุภณัฑ์ 230,000.00 93,558.00 136,442.00 
ค่าตอบแทนผูป้ระสานงานบ านาญ 96,000.00 96,000.00 0.00 
รางวลัจากการถือหุน้เพิ่ม 500,000.00 72,150.33 427,849.67 
ค่าใชจ่้ายในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 50,000.00 36,000.00 14,000.00 
ค่าสนบัสนุนกิจกรรมสหกรณ์ 300,000.00 237,125.00 62,875.00 
ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร 60,000.00 100,439.64 (40,439.64) 
เงินสงเคราะห์สมาชิกอายุเกิน 85 ปี 320,000.00 43,000.00 277,000.00 
ค่าใชจ่้ายในการจดัท าแผนสหกรณ์ 200,000.00 187,950.00 12,050.00 
ค่าลงทะเบียน 100,000.00 79,200.00 20,800.00 
โครงการส่งเสริมการออม 200,000.00 197,820.00 2,180.00 
เงินถือหุ้นเพิ่มชุมนุมสหกรณ์ฯ 250,000.00 3,500,000.00 (3,250,000.00) 

รวม 2,949,000.00 5,223,132.97 (2,274,132.97) 

รวมทั้งส้ิน 36,955,000.00 33,045,600.09 3,909,399.91 
 

         ประเด็นเสนอ  เพือ่ทราบ 

                     มติทีป่ระชุม                                                                                                    . 
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         3.4  ข้อมูลผลการด าเนินงาน ปี 2560 

    ประธานมอบใหน้ายพนม  จงอยูว่ฒันา ผูจ้ดัการ น าเสนอต่อท่ีประชุม  ดงัน้ี 
     3.4.1  จ  านวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ  
 

รายการ สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ รวม 

สมาชิกต้นปี 4,550 468 5,018 
สมาชิกระหว่างปี    
สมาชิกเพิ่มระหวา่งปี 158  23 181 

รวม 4,708 491 5,199 
สมาชิกลดระหว่างปี    
ลาออก 29 13 42 
เสียชีวติ 55 1 56 
พน้สภาพ/โอนยา้ย 33 0 33 
รวมสมาชิกลดระหว่างปี 117 14 131 

สมาชิก ณ วนัส้ินปีบัญชี 4,591 477 5,068 
เพศชาย 1,924 178 2,102 
เพศหญิง 2,667 299 2,966 
 

                              3.4.2  รายละเอียดสัดส่วนสมาชิก 
   1)  ขา้ราชการ  จ านวน 2,552  คน   คิดเป็นร้อยละ  50.36  
   2)  ขา้ราชการบ านาญ จ านวน  2,039  คน   คิดเป็นร้อยละ  40.23 
   3)  สมาชิกสมทบ  จ านวน     477  คน   คิดเป็นร้อยละ    9.41 
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      3.4.2  รายงานกิจการ 
 

ที่ รายการ 
รอบปีทางบัญชี เพิม่ขึน้ 

 (ลดลง) 
ร้อยละ 

31 ต.ค. 2559 31 ต.ค. 2560 
1 จ านวนสมาชิก 5,018 5,068 50 1 

2 สินทรัพย์ 5,320,884,671.31 5,532,772,566.82 211,87,895.51 3.98 

3 หนีสิ้น 2,600,998,883.30 2,607,867,439.48 6,868,556.18 0.26 

4 ทุนของสหกรณ์ 2,719,885,788.01 2,924,905,127.34 205,019,339.33 7.54 

5 รายได้+ ผลตอบแทนการลงทุน 292,828,618.39 30,522,023.25 (262,306,595.14) (89.58) 

6 ดอกเบีย้จ่าย 98,647,682.06 88,078,936.05 (10,568,746.01) (10.71) 

7 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 32,230,131.93 40,944,480.74 8,714,348.81 27.04 

8 เงนิรับฝาก 969,194,934.43 1,114,741,726.79 145,546,792.36 15.02 

9 เงนิกู้จากสถาบนัการเงนิอืน่ 1,615,000,000.00 1,270,500,000.00 (344,500,000.00) (21.33) 

10 การให้เงนิกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 3,426,706,665.00 3,476,776,931.25 50,070,266.25 1.46 

11 ก าไรสุทธิ 155,785,243.61 182,847,474.83 27,062,231.22 17.37 
 

      3.4.3  ทุนเรือนหุน้ 
                             คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 57  มีนโยบายเนน้วตัถุประสงคห์ลกัของ
สหกรณ์คือการส่งเสริมใหส้มาชิกออมทรัพยใ์นรูปแบบของการถือหุ้นโดยวธีิหกัจากเงินไดร้าย
เดือนของสมาชิกในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือนประจ าเดือนทุกเดือน โดยก าหนดระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั วา่ดว้ยการถือหุน้ พ.ศ. 2557 ก าหนดใหส้มาชิกทุกคนตอ้งส่งช าระ 
ค่าหุน้เป็นรายเดือนตามอตัราส่วนของเงินไดร้ายเดือนของตน  ในรอบปี 2560   มีทุนเรือนหุน้ 
(เปรียบเทียบ 5  ปี)   ดงัน้ี 
 

พ.ศ. ทุนเรือนหุ้นต้นปี 
ทุนเรือนหุ้นระหว่างปี 

คงเหลอื เพิม่  (ลด) ร้อยละ 
ซ้ือหุน้เพิ่ม จ่ายคืนหุน้ 

2556 1,647,196,020.00 201,642,890 39,328,920 1,809,509,990.00 162,313,970 9.85 
2557 1,809,509,990.00 225,861,840 50,105,630 1,985,266,200.00 175,756,210 9.71 
2558 1,985,266,200.00 270,654,210 60,116,930 2,195,803,480.00 210,537,280 10.60 
2559 2,195,803,480.00 243,892,960 44,343,610 2,395,352,830.00 199,549,350 9.09 
2560 2,395,352,830.00 229,299,500 67,609,990 2,557,042,340.00 161,689,510 6.75 
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     3.4.4  เงินรับฝาก 
                           สหกรณ์ มีเงินรับฝาก 3 ประเภท เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีแลว้  ดงัน้ี 

ประเภท ปี  2559 (บาท) ปี  2560 (บาท) เพิม่ (ลด) (บาท) ร้อยละ อัตรา
ดอกเบี้ย 

เงินฝากออมทรัพย์      
เงินฝากออมทรัพย ์ 160,112,982.99 145,995,176.15 (14,117,806.84) (8.82) 2.50 
เงินฝากตามรอยพอ่ 0.00 1,584,694.40 1,584,694.40 100 2.50 
เงินฝากออมทรัพย ์ATM 710,219.20 569,919.71 (140,299.49) (19.75) 2.50 
เงินรับฝากสหกรณ์โรงเรียน 2,278,717.58 6,478,412.44 4,199,694.86 184.30 3.00 
เงินค ้าประกนัเจา้หนา้ท่ี 443,473.19 531,415.45 87,942.26 19.83 2.50 
เงินฝากประจ า 0.00 0.00 0.00 0.00  
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ      
เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 744,212,705.66 666,185,502.15 (78,027,203.51) (10.48) 2.75 
เงินฝากทวทีรัพย ์ 2,218,500.00 6,485,700.00 4,267,200.00 192.35 3.50 
เงินฝากทวทีรัพย ์2 (1 ปี) 0.00 23,118,513.60 23,118,513.60 100 3.50 
เงินฝากทวทีรัพย ์3 (1 ปี) 0.00 204,574,057.08 204,574,057.08 100 3.75 
เงินฝากทวทีรัพย ์4 (4 ปี) 59,218,335.81 59,218,335.81 0.00 0.00 4.50 

รวม 969,194,934.43 1,114,741,726.79 145,546,792.36 15.02  

      3.4.5  ขอ้มูลเปรียบเทียบฐานะการเงินของสหกรณ์ 
  เปรียบเทียบทุนภายในของสหกรณ์ในรอบ 5 ปี 

ประเภท 
ปีบัญชี 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ทุนเรือนหุ้น 1,809,509,990.00 1,985,266,200.00 2,195,803,480.00 2,395,352,830.00 2,557,042,340.00 
ทุนส ารอง 131,683,112.05 142,736,190.26 154,675,793.45 168,191,538.40 184,398,271.51 
ทุนสะสมฯ 712,313.00 480,446.00 468,776.00 556,176.00 617,041.00 
ก าไรสุทธิ 108,993,857.96 118,957,181.44 135,099,688.20 155,785,243.61 182,847,474.83 
ส ารองบ าเหน็จ 6,346,930.00 9,768,950.00 8,045,240.00 9,422,100.00 7,692,480.00 
เงินรับฝาก 800,977,703.81 863,384,995.99 965,616,912.14 969,194,934.43 1,114,741,726.79 

รวม 2,858,223,906.82 3,120,593,963.69 3,459,709,889.79 3,698,502,822.44 4,047,339,334.13 



95 
 
                               3.4.6  เปรียบเทียบทุนภายนอกของสหกรณ์ในรอบ 5 ปี 

 
 

                               3.4.7  อตัราส่วนโครงสร้างเงินทุน (ทุนภายในและทุนภายนอก) ในรอบ 5 ปี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประเภท 
ปีบัญชี 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
เงินกูย้มื 1,398,999,339.00 1,434,977,466.66 1,585,000,000.00 1,615,000,000.00 1,270,500,000.00 

เงินรับฝาก 
สหกรณ์อ่ืน 

0.00 0.00 0.00 0.00 200,000,000.00 

หน้ีสินอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 1,398,999,339.00 1,434,977,466.66 1,585,000,000.00 1,615,000,000.00 1,470,500,000.00 

ประเภท 
ปีบัญชี 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ทุนภายใน 2,858,223,906.82 3,120,593,963.69 3,459,709,889.79 3,698,502,822.44 4,047,339,334.13 

ทุนภายนอก 1,398,999,339.00 1,434,977,466.66 1,585,000,000.00 1,615,000,000.00 1,470,500,000.00 
รวม 4,257,223,245.82 4,555,571,430.35 5,044,709,889.79 5,313,502,822.44 5,517,839,334.13 

ร้อยละ 67.14 : 32.86 68.50 : 31.50 68.58 : 31.42 69.61 : 30.40 73.35 : 26.65 

อตัราส่วน 7 : 3 7 : 3 7 : 3 7 : 3 7 : 3 
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                  3.4.8  เปิดรับสมคัรสมาชิกสมทบเพื่อเป็นการระดมเงินทุนของสหกรณ์  
                                      สหกรณ์มีสมาชิกสมทบ เปรียบเทียบปี 2552 – 2560  ดงัรายละเอียด ดงัน้ี 

 

ปี พ.ศ. จ านวนสมาชิกสมทบ ทุนเรือนหุ้น เงินฝาก 
2552 236 38,566,290.00 201,005,569.16 
2553 239 74,187,690.00 153,203,806.90 
2554 248 117,124,880.00  80,625,366.35 
2555 278 148,759,720.00 70,175,603.48 
2556 300 180,423,350.00 81,087,189.45 
2557 369 231,827,070.00 138,413,254.26 
2558 466 292,167,980.00 144,351,714.17 
2559 468 339,708,490.00 2,344,279.25 
2560 477 371,068,940.00 13,428,793.84 

 

         ประเด็นเสนอ  เพือ่ทราบ 

                     มติทีป่ระชุม                                                                                                    . 
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         3.5  รายงานผลการตรวจสอบกจิการสหกรณ์ ประจ าปี  2560  
     ประธานมอบ นายพิชยั  นิยมรส ผูต้รวจสอบกิจการน าเสนอต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 
                  การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2559  เม่ือวนัท่ี  8 มกราคม 2560 ไดเ้ลือกตั้ง
ขา้พเจา้และคณะใหเ้ป็นผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั ส าหรับปีบญัชี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงขา้พเจา้และคณะไดท้ าการตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือนท่ีเขา้ตรวจสอบนั้น จึงขอเสนอผลการ
ตรวจสอบประจ าปีโดยสรุป ดงัน้ี 

1. วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ 
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบญัชี และการควบคุมการเงิน 
1.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบติังานอ่ืนๆ ของสหกรณ์ 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
2.1 ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีตามเอกสารหลกัฐาน 
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบ และขอ้ก าหนดของสหกรณ์ 
2.3 ตรวจสอบการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติของ  
       ท่ีประชุม 
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการตามแผนงาน และ

งบประมาณท่ีก าหนดไว ้
3. ผลการตรวจสอบ 

3.1 ผลการด าเนินงาน 
สหกรณ์มีสมาชิก ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 จ านวน 5,018   คน  ระหวา่งปีมี 

สมาชิกเพิ่มข้ึน  181   คน  ออกจากสมาชิก 131  คน  สมาชิกคงเหลือวนัส้ินปี  5,068  คน  ทั้งน้ี 
เป็นสมาชิกสามญั  4,591  คน  และเป็นสมาชิกสมทบ  477   คน  ในวนัส้ินปีสหกรณ์มี 
ทุนด าเนินงานทั้งส้ิน 5,679,265,329.01  บาท  และในรอบปีสหกรณ์มีรายได ้ 
ทั้งส้ิน  306,426,064.91  บาท  มีก าไรสุทธิ     182,847,474.83   บาท ก าไรเพิ่มจากปีก่อน       
27,062,231.22   บาท  คิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ  17.37 
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3.2 ดา้นบริหารทัว่ไป 
สหกรณ์ฯ มีการออกค าสั่งแบ่งหนา้ท่ีงานของฝ่ายจดัการ และฝ่ายด าเนินการอยา่ง 

มีระบบ  ปฏิบติัตามกฎตามระเบียบขอ้บงัคบั และตามมติของท่ีประชุม จดัใหมี้สวสัดิการส าหรับ
สมาชิกและเจา้หนา้ท่ีอยา่งเหมาะสม สหกรณ์จดัท าแผนพฒันาปี 2561 – 2564 เพื่อพฒันาสหกรณ์
อยา่งมีระบบ มีแนวทางพฒันาอยา่งชดัเจน จดัใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษาแกไ้ขปัญหาหน้ีสินใหแ้ก่
มวลสมาชิกท่ีประสบปัญหาเก่ียวกบัหน้ีสิน สหกรณ์ฯ มีเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานทั้งส้ิน   13   คน 

3.3 ดา้นบญัชี 
การจดัท าบญัชีต่างๆ มีการด าเนินการเป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์ฯ ก าหนด  

มีเอกสารหลกัฐานประกอบการลงบญัชีถูกตอ้งครบถว้น  การจดัท าบญัชีมีระบบป้องกนัขอ้มูล
ผดิพลาดในการบนัทึกบญัชี 

3.4 ดา้นการเงิน 
สหกรณ์ฯ มีเงินสดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี  49,517.69 บาท ถูกตอ้ง การใชเ้งินต่าง ๆ  

เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณท่ีตั้งไว ้งบประมาณประจ าปี  2560   ตั้งไวจ้  านวน  
36,955,000.00  บาท  ใชจ่้ายไปจ านวน  33,045,600.09  บาท  คงเหลือ  3,909,399.91 บาท   
ใชไ้ปร้อยละ  89.42   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 
 

3.5 ดา้นสินเช่ือ 
สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก  3  ประเภท  และมีลูกหน้ีคงเหลือ ดงัน้ี 

ประเภทเงินกู้ จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) 

เงินกู้ฉุกเฉิน 970 37,782,843.25 
เงินกูฉุ้กเฉิน ATM 1,170 50,631,314.50 
เงินกู้พเิศษ 325 412,794,228.00 
เงินกู้สามัญ  แบ่งออกเป็น   
 เงินกูส้ามญั 2,860 4,172,672,080.75 
 เงินกูค้อมพิวเตอร์ 0 0.00 
 เงินกูทุ้นเรือนหุน้ 314 100,648,616.00 
 เงินกูทุ้นเรือนหุน้สมาชิกสมทบ 11 3,996,462.25 
 เงินกูพ้ฒันาชีวิต 624 110,934,380.50 
 เงินกูพ้ิเศษใชปั้นผลค ้าประกนั 0 0.00 
 เงินกูก้ารศึกษา 6 1,374,000.00 
 เงินกูท้ศันศึกษา 46 2,112,000.00 
 เงินกูป้ระกนัชีวิต 3,996 8,344,220.00 
 เงินกูช้  าระ กบข. 105 30,822,861.00 
 เงินกูช้  าระหน้ีสถาบนัการเงินอ่ืน 267 267,250,267.25 
 เงินกูป้รับโครงสร้างหน้ี 49 127,462,600.00 
  รวมทั้งส้ิน 5,326,825,873.50 

   การใหเ้งินกูเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบียบวา่ดว้ยเงินกู ้ เอกสารค าขอกู ้  
สัญญาเงินกู ้ การค ้าประกนัถูกตอ้งตามระเบียบขอ้บงัคบั  มีการยนืยนัหน้ีสินกบัลูกหน้ีเป็นประจ า
ทุกเดือน  ระหวา่งปีสมาชิกกูเ้งิน 13,080  สัญญา  เป็นจ านวนท่ีใหส้มาชิกกูร้ะหวา่งปี 
3,476,776,931.00  บาท 

3.6 ดา้นการลงทุน 
                          สหกรณ์ถือหุน้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นเงิน   
8,195,500 บาท ร่วมถือหุ้นกบับริษทั สหประกนัชีวติ  เป็นเงิน 200,000  บาท ถือหุน้ 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย  จ  ากดั เป็นเงิน  228,250  บาท  
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3.7 ดา้นเงินรับฝาก 
วนัส้ินปีมีเงินรับฝากคงเหลือ  ดงัน้ี  (31 ต.ค. 2560) 
(1) เงินฝากประเภทออมทรัพย ์  จ านวน  145,995,176.15  บาท 
(2) เงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ จ านวน  666,185,502.15  บาท 
 (3) เงินฝากประจ า 6 เดือน   จ านวน             --              บาท 
(4) เงินฝากประจ า 12 เดือน  จ านวน             --              บาท 
(5) เงินค ้าประกนัเจา้หนา้ท่ี                           จ  านวน         531,415.45   บาท 
(6) เงินฝากทรัพยพ์ิเศษ(ทวทีรัพย)์                จ  านวน       6,485,700.00  บาท 
(6) เงินฝากทรัพยพ์ิเศษ(ทวทีรัพย2์)              จ  านวน     23,118,513.60  บาท 
(6) เงินฝากทรัพยพ์ิเศษ(ทวทีรัพย3์)              จ  านวน   204,574,057.08  บาท 
(6) เงินฝากทรัพยพ์ิเศษ(ทวทีรัพย4์)              จ  านวน      59,218,335.81 บาท 
(6) เงินฝากออมทรัพยต์ามรอยพอ่                จ  านวน       1,584,694.40  บาท 
(7) เงินฝากสหกรณ์โรงเรียน  จ านวน      6,478,412.44  บาท 
(8) เงินฝากออมทรัพย ์ATM  จ านวน         569,919.71  บาท 
             รวมทั้งส้ิน 1,114,741,726.79 บาท 

                          การรับฝากเงินเป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากเงิน และมติของท่ีประชุม  
การรับฝากเงินและการถอนเงินฝากด าเนินการรัดกุมมีการควบคุมอยา่งเหมาะสมเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

3.8 ดา้นหน้ีสิน 
ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2559 อนุมติัวงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 

อ่ืนในวงเงิน 2,500,000,000 บาท คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 57 ไดข้ออนุมติัวงเงินกูใ้นปี 2560
เป็นจ านวนเงิน 2,475,000 บาท และปัจจุบนัมีหน้ีเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินอ่ืนคงเหลือ 
เป็นจ านวนเงิน 1,270,500,000  บาท  

3.9 ดา้นทุน 
3.9.1 ทุนเรือนหุ้นวนัตน้ปีมีจ านวน 2,395,352,830 บาท  เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 

จ านวน 161,689,510.-  บาท ทุนเรือนหุ้น ณ วนัส้ินปี  
จ านวน  2,557,042,340.-  บาท 

   การจดัเก็บหุน้จากสมาชิกมีการด าเนินการไปตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีสหกรณ์ฯ
ก าหนด 
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3.9.2 ทุนส ารองและทุนสะสมต่างๆ 
                การจดัสรรทุนส ารอง ทุนสะสมและอ่ืนๆ  เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบั 
และมติท่ีประชุม 

4. เร่ืองอืน่ ๆ  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั  สามารถด าเนินงานของสหกรณ์   
บรรลุตามวตัถุประสงคทุ์กประการ 

 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 
 
 
           (นายพิชยั  นิยมรส) 
                       ประธานผูต้รวจสอบกิจการ 
 

         ประเด็นเสนอ  เพือ่ทราบ 

                     มติทีป่ระชุม                                                                                                    . 
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               3.6  การแต่งตั้งผู้ประสานงานสมาชิกบ านาญ  
   ประธานมอบ นายปรีชา กาญจนสมบติั กรรมการ  น าเสนอต่อท่ีประชุม ดงัน้ี
                           ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยอ์อมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั  ก าหนดใหมี้  
ผูป้ระสานงานสมาชิกบ านาญ  อ าเภอละ 1 คน  โดยใหช้มรมขา้ราชการบ านาญ  ด าเนินการให้ 
สมาชิกสังกดัขา้ราชการบ านาญเลือกตั้งกนัเอง  อ าเภอละ  1  คน  และใหป้ระธานกรรมการแต่งตั้ง 
ผูป้ระสานงานโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  และแจง้ใหท่ี้ประชุมใหญ่ทราบ   ดงัน้ี  
  3.6.1  อ าเภอเมืองชยันาท  ไดแ้ก่    นายนพรัตน์  กล่องทอง  
                           3.6.2  อ าเภอมโนรมย ์  ไดแ้ก่    นายวนิยั  ทองเป่ียม     
                           3.6.3  อ าเภอวดัสิงห์  ไดแ้ก่   จ.ส.ต.สุรินทร์  สุขสิงห์ 
                           3.6.4  อ าเภอสรรคบุรี  ไดแ้ก่   นายพิศานต์ิ  เพช็ร์สุกใส 
                           3.6.5  อ าเภอสรรพยา  ไดแ้ก่   นายวรีะศกัด์ิ  ดีเกษม  
                          3.6.6  อ าเภอหนัคา  ไดแ้ก่   นายบุญธรรม  ทัง่ทอง  
                          3.6.7  อ าเภอเนินขาม  ไดแ้ก่   นายสมคิด  อยูช่งั  
                          3.6.8  อ าเภอหนองมะโมง  ไดแ้ก่   นายสมคิด   วสัแสง 
 

              ประเด็นเสนอ  เพือ่ทราบ  

              มติทีป่ระชุม                                                                                                    . 
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          3.7  ผลการคัดเลอืกสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวดั ประจ าปี  2560 
     ประธานมอบ นายพนม  จงอยูว่ฒันา  ผูจ้ดัการ น าเสนอต่อท่ีประชุม ดงัน้ี  
                             ดว้ยสหกรณ์จงัหวดัชยันาท  ไดด้ าเนินการพิจารณาคดัเลือกสหกรณ์และกลุ่ม 
เกษตรดีเด่นระดบัจงัหวดัเพื่อพิจารณาคดัเลือกเขา้ประกวดระดบัภาคและระดบัชาติ โดยพิจารณา 
จากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีผลงานดีเด่นในพื้นท่ีรับผดิชอบตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการคดัเลือก 
ตามท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด ปรากฏวา่ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั มีผลงาน 
ผา่นหลกัเกณฑแ์ละวธีิการคดัเลือกตามท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด  ไดรั้บคะแนนการประเมิน 
ท่ี  87.5 คะแนน อนัดบัท่ี 1 ของจงัหวดั  ส่งผลใหส้หกรณ์ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นสหกรณ์ดีเด่นระดบั
จงัหวดัประเภทสหกรณ์ออมทรัพย ์ประจ าปี  พ.ศ. 2560 และเป็นตวัแทนของจงัหวดัเขา้รับการ
คดัเลือกระดบัภาคและประเทศ 
 

    ประเด็นเสนอ  เพือ่ทราบ 

                 มติทีป่ระชุม                                                                                                    . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 























ระเบยีบวาระที ่ 4 
เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
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ระเบียบวาระที ่ 4   เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
                               4.1  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2560 
             ประธานมอบนายสิรวิชญ ์ไพศาสตร์ ผูส้อบบญัชีน าเสนอท่ีประชุมดงัน้ี 
                                      ดว้ยปีทางบญัชีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จ  ากดั ประจ าปี 2560  
ไดส้ิ้นสุดวนัท่ี 31  ตุลาคม 2560  โดยบริษทั เอน็ เอส เค สอบบญัชี จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 
2560 นั้น 
                                       นายสิรวชิญ ์ ไพศาสตร์ ไดน้ าเสนอรายละเอียดงบการเงินเพื่อให้ 
ท่ีประชุมใหญ่พิจารณารับรองงบการเงิน  ซ่ึงประกอบดว้ย 
                                      4.1.1  งบแสดงฐานะการเงิน 
                                      4.1.2  งบก าไรขาดทุน 
                                      4.1.3  งบกระแสเงินสด 
                                      4.1.3  หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
                                      ซ่ึงสหกรณ์ฯ ไดส่้งงบการเงินเพื่อใหส้มาชิกทุกท่านไดศึ้กษารายละเอียด  
ตามรายละเอียดในหนา้   106 – 126 
 

         ประเด็นเสนอ  เพือ่พจิารณาอนุมัติ 

                     มติทีป่ระชุม                                                                                                    . 
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หนังสือรับรองของสหกรณ์ 
 

                                                                                                  วนัท่ี  8 พฤศจิกายน  2560 

เรียน  ผูส้อบบญัชี   
 

  หนงัสือรับรองฉบบัน้ีให้ไวเ้พื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ตุลาคม 2560 เพื่อแสดงความเห็นวา่
งบการเงินดงักล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560  ผลการด าเนินงาน  และกระแสเงินสด  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั  โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดหรือไม่ 

  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัใหมี้การจดัการท่ีมีประสิทธิผล  เพื่อให้ 
การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์  ระเบียบ  ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  

   ขา้พเจา้ขอรับรองรายละเอียดเก่ียวกบังบการเงินท่ีท่านตรวจสอบตามท่ีขา้พเจา้ทราบ 
และคิดวา่ควรจะเป็นเช่นรายการดงัต่อไปน้ี  
       1.  งบการเงินไม่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั  ซ่ึงรวมถึง 
การละเวน้การแสดงรายการและขอ้มูลต่าง ๆ 
  2.  ขา้พเจา้ไดจ้ดัเอกสารหลกัฐานและขอ้มูลดงัต่อไปน้ีใหท้่านตรวจสอบครบถว้นแลว้ คือ 
                        2.1  บนัทึกทางการบญัชี  เอกสารหลกัฐานประกอบรายการบญัชี  และขอ้มูลอ่ืนท่ี 
เก่ียวขอ้งทั้งหมด 
       2.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 

3.  ไม่มีรายการผดิปกติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการหรือ 
เจา้หน้าท่ีของสหกรณ์  ผูซ่ึ้งมีหน้าท่ีส าคญัเก่ียวกบัระบบบญัชี  และระบบการควบคุมภายใน 
หรือรายการผิดปกติท่ีมีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน 

4. สหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาทั้งหมด  ซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตามอาจมี 
ผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน  นอกจากน้ี สหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามระเบียบและขอ้ก าหนด
ของหน่วยงานราชการ  หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล  ซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตามอาจมีผลกระทบอยา่งมี
สาระส าคญัต่องบการเงิน 
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  5.  สหกรณ์ขอรับรองวา่ ณ วนัท่ีผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน สหกรณ์
ไม่ไดรั้บหนงัสือแจง้จากหน่วยราชการ เช่น การแจง้ขอ้บกพร่องตามมาตรา 22 หรือมีการแจง้
ขอ้สังเกตดา้นบริหาร ดา้นการปฏิบติัการ หรือดา้นการเงินการบญัชีหรืออนัมีผลต่องบการเงิน หรือ
ต่อสมาชิก เพราะมิไดป้ฏิบติัตามกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอ่ืน หรือขอ้บงัคบั  ซ่ึงรวมถึง 
การถูกเรียกชดเชย  หรือถูกประเมินภาษีอากร  หรือมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ซ่ึงควรจะได้
น ามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการตั้งส ารอง
ค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 
  6.  รายการหรือขอ้มูลดงัต่อไปน้ีมีการบนัทึกหรือเปิดเผยไวอ้ยา่งเพียงพอและ
เหมาะสมในงบการเงิน 
                        6.1  รายการธุรกิจท่ีมีกบัสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอ่ืน 

  6.2   ขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงินเก่ียวกบัภาระผกูพนัเงินฝาก  หรือขอ้จ ากดัการใชเ้งินกู ้
6.3   สินทรัพยท่ี์ใชเ้ป็นหลกัประกนั 

  7.  สหกรณ์มีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท์ั้งหมดอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย และไม่มีภาระ
ผกูพนัหรือขอ้ผกูมดัใด ๆ ในสินทรัพยข์องสหกรณ์  เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน 
  8.  สหกรณ์ไดบ้นัทึกหรือเปิดเผยรายการหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ์  ทั้งท่ีเกิดข้ึน
แลว้และอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ไวอ้ยา่งเหมาะสม  รวมทั้งไดมี้การเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินเก่ียวกบัหลกัประกนัทั้งหมดท่ีสหกรณ์ใหแ้ก่บุคคลท่ีสาม  นอกจากน้ีสหกรณ์ไม่มีคดี
ฟ้องร้องอ่ืนและไม่มีคดีท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  

9.  นอกจากเร่ืองท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้ ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดข้ึน  
หรือไม่ปรากฏขอ้เท็จจริงใดท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีสาระส าคญั   ซ่ึงตอ้งน ามาปรับปรุง 
งบการเงินหรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
  (นายสมควร  ทองฤทธ์ิ) 

ประธานกรรมการ 
 
 

 (นายพนม  จงอยูว่ฒันา) 
ผูจ้ดัการ 



108 
 

รายงานของผู้สอบบัญชี 
 

เสนอ  นายทะเบียนสหกรณ์ 
 

ความเห็น 
   ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บญัชีท่ีส าคญั 
 

   ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 
ชยันาท จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุด 
วนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
   ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบ 
นายทะเบียนสหกรณ์ ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบผิดชอบของ 
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก 
สหกรณ์และไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการ 
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
   เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือ เร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่ง 
ผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ือง 
เหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ 
ขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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   เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
   ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 
   ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 3. เงินใหกู้ย้มื ณ วนัท่ี 31 
ตุลาคม 2560 สหกรณ์มีเงินใหกู้ย้มืจ  านวนเงิน 5,310.14 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 95.98 ของ 
สินทรัพยท์ั้งส้ิน และค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเป็นจ านวนเงิน 1.18 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของ
สินทรัพยท์ั้งส้ิน ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  เน่ืองจากการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
ตอ้งเป็นไปตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด ทั้งยงัตอ้งอาศยัขอ้มูลจากสหกรณ์และอาศยัดุลยพินิจ 
ของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ในการวเิคราะห์ความสามารถในการช าระหน้ีของสมาชิก 
ประกอบกบัจ านวนเงินดา้นลูกหน้ี มีสาระส าคญัท่ีจ  าตอ้งพิจารณาดา้นค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
 

   ขา้พเจา้ ไดสุ่้มสอบทานการช าระหน้ีของลูกหน้ี สอบทานรายงานลูกหน้ีผดินดั 
ช าระหน้ี สอบทานความสอดคลอ้งกนัของลูกหน้ีท่ีผิดนดัช าระหน้ีกบัลูกหน้ีรายท่ีน ามาค านวณ 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ สอบทานหลกัประกนัท่ีอาจบงัคบัได ้สอบทานและสุ่มค านวณซ ้ ารายงาน 
การจดัชั้นคุณภาพลูกหน้ีเงินกู ้และการเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญใหเ้ป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
สอบทานการปรับปรุงรายการบญัชีค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ โดยขา้พเจา้ปฏิบติังานอยา่งเป็นอิสระ 
ทั้งน้ีตวัอยา่งท่ีเลือกรวมถึงเงินใหกู้ย้มืท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ีและการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการ 
จ่ายช าระหน้ีดว้ย 
 

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน 
   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและการน าเสนอ 
งบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผดิชอบเก่ียวกบั 
การควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า 
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการ 
ทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 

   ในการจดัท างบการเงิน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมิน 
ความสามารถของสหกรณ์ในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงาน 
ต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่ 
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีความตั้งใจท่ีจะเลิกสหกรณ์หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถ 
ด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
   การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผล 
วา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่ 
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมความเห็นของ 
ขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือ ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนั 
วา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์จะสามารถ 
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อาจเกิดจาการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่ 
รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจ 
ของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 

   ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การ 
ปฏิบติังานของขา้พเจา้ รวมถึง 
   -  ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น 
สาระส าคญัในงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม 
วธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ 
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้ 
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ 
ควบคุมภายใน 
   -  ท  าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อ
ออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความ 
เห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์ 
   -  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึน 
โดยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
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   -  สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงาน 
ต่อเน่ืองของคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ วา่มี 
ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัย 
อยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของสหกรณ์ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ได ้
ขอ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี 
ของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น 
ของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึง 
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต 
อาจเป็นเหตุใหส้หกรณ์ตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้
   -  ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการ 
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดย 
ถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
  

   ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เก่ียวกบัขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ 
รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการ 
ตรวจสอบของขา้พเจา้ 
   จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ขา้พเจา้ได้ 
พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็น 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่ 
กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะ 
เกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการกระท า 
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ 
ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 

 
     (นายสิรวชิญ ์ ไพศาสตร์) 
                ผูส้อบบญัชี 
วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 



127 
 

                               4.2  อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 
              นายสมควร  ทองฤทธ์ิ  ประธานท่ีประชุมน าเสนอต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 
                                      ในปี 2560   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั ไดด้ าเนินกิจการ 
ปรากฏมีผลก าไรสุทธิจ านวนเงิน  182,847,474.83 บาท (หน่ึงร้อยแปดสิบสองลา้นแปดแสน- 
ส่ีหม่ืนเจด็พนัส่ีร้อยเจด็สิบส่ีบาทแปดสิบสามสตางค)์ และคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542  และตาม
ขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2557  ขอ้ 61 (4)  ดงัน้ี 
 

รายการจัดสรรก าไรสุทธิ 
ปี  2559 ปี  2560 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 
1.  จดัสรรตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ และขอ้บงัคบั     
   1.1 ทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10  15,982,733.11 10.26 19,012,389.58 10.40 
 1.2 ค่าบ ารุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 10,000.00 0.01 30,000.00 0.02 
2. จดัสรรใหส้มาชิกตามขอ้บงัคบั     
 2.1 เงินปันผลตามหุน้  ร้อยละ 5.30 (เดิม 5.20) 118,756,618.00 76.23 129,392,853.50 70.77 
 2.2 เงินเฉล่ียคืนตามอตัราส่วนแห่งดอกเบ้ียท่ี

สมาชิกจ่ายใหส้หกรณ์  ร้อยละ 8.00  (เดิม 5.80) 
16,845,892.50 10.82 24,183,231.75 13.23 

3. จดัสรรเป็นทุนตามขอ้บงัคบั     
 3.1 ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2 

      ของทุนเรือนหุน้ 
10,000.00 0.01 10,000.00 0.01 

 3.2 ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10     
           3.2.1 ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อมวลสมาชิก 800,000.00 0.51 1,500,000.00 0.82 
          3.2.2 ทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือสังคมและส่วนรวม 350,000.00 0.22 400,000.00 0.22 
      3.3 สวสัดิการสงเคราะห์สมาชิก 0.00 0.00 3,000,000.00 1.64 
      3.4 สวสัดิการสมาชิกผูสู้งอายุ 0.00 0.00 2,000,000.00 1.09 
4.  จดัสรรเป็นเงินโบนสัแก่กรรมการและเจา้หนา้ท่ี 
     ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละ 10 

    

      4.1  เงินโบนสักรรมการ 1,980,000.00 1.27 2,180,000.00 1.19 
      4.2  เงินโบนสัเจา้หนา้ท่ี 1,050,000.00 0.67 1,139,000.00 0.62 

ก าไรสุทธิ 155,785,243.61 100.00 182,847,474.83 100.00 
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                                  หากจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 ตามท่ีเสนอจะมีผลดงัน้ี 
                   จ านวนเงิน             คิดเป็น % 

                               4.2.1  คืนใหส้มาชิกโดยตรง    153,576,085.25 84.00 
                               4.2.2  เพื่อความมัน่คงของสหกรณ์ 
                                         ตามขอ้บงัคบั 

19,022,389.58 10.40 

                               4.2.3  ส่งเสริมกิจกรรมของสมาชิก                                         6,500,000.00 3.55 
                               4.2.4  เพื่อสังคมและส่วนรวม 400,000.00 0.22 
                               4.2.5  เป็นของกรรมการและเจา้หนา้ท่ี 3,319,000.00 1.81 
                               4.2.6  เป็นของสันนิบาตสหกรณ์ 30,000.00 0.02 
                                                      รวมทั้งส้ิน 182,847,474.83 100 

 

                                    4.2.7  กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก าหนดอตัราจ่ายเงินปันผลตามหุน้
ท่ีช าระแลว้ของสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ขอ้ 2 ก าหนดวา่ 
การจ่ายเงินปันผลตามหุ้นทีช่ าระแล้วของสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเน่ียน 
ให้จ่ายได้ไม่เกนิอตัราร้อยละ 10 ต่อปี แต่เมื่อค านวณรวมเงินปันผลทีจ่่ายทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกิน 
ร้อยละ 80 ของก าไรสุทธิทีเ่หลอืจากการจัดสรรเป็นทุนส ารองและค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์- 
แห่งประเทศไทย 
          4.2.8  การจดัสรรเงินปันผลปี 2560 
       1)  ก าไรท่ีน ามาคิดเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 80 ของกฎกระทรวง 
                                                   (ก าไรสุทธิ – (เงินทุนส ารอง  +  คา่บ ารุงสันนิบาตสหกรณ์)  
                                                   จ  านวนเงิน  163,805,085.26 บาท 

        2)  ค  านวณร้อยละ 80 ของเงินท่ีเหลือท่ีสหกรณ์สามารถน ามาจดัสรร                                                                       
       เป็นเงินปันผลใหส้มาชิกได ้จ านวนเงิน  131,044,068.20 บาท 

                                             3)  ในปี 2560 สหกรณ์คิดอตัราเงินปันผลร้อยละ 5.30         
                                                   เป็นเงิน  129,392,853.50 บาท  คิดเป็นร้อยละ  79.00  
  
         ประเด็นเสนอ  เพือ่พจิารณาอนุมัติ 

                     มติทีป่ระชุม                                                                                                    . 
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                               4.3  อนุมัติแผนกลยุทธ์สหกรณ์ พ.ศ.  2561 - 2564 
             ประธานมอบ  นายพนม  จงอยูว่ฒันา ผูจ้ดัการ น าเสนอแผนกลยทุธ์สหกรณ์ 
พ.ศ. 2561 – 2564 ใหท่ี้ประชุมพิจารณาเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารสหกรณ์ 
             ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั ไดด้ าเนินการตามแผนกลยทุธ์ 
พ.ศ. 2558 – 2560 มาตามล าดบั ซ่ึงส่วนใหญ่สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
อาจจะมีบางส่วนเท่านั้นท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อนัเน่ืองมาจากตวัแปรต่าง ๆ ซ่ึงฝ่ายท่ี 
รับผดิชอบไดน้ ามาเป็นขอ้มูลเพื่อแกปั้ญหาและพฒันากิจการสหกรณ์ จึงไดมี้การจดัท าแผน     
กลยทุธ์พ.ศ. 2561 -2564 ระหวา่งวนัท่ี 4 – 29  สิงหาคม  2560 โดยเนน้การมีส่วนร่วมของสมาชิก
สหกรณ์ เพื่อความหลากหลายของแนวทางการวางแผนและพฒันาองคก์รตลอดจนเพื่อส่งเสริม
รักษาความมัน่คงสหกรณ์ตามหลกัการสหกรณ์ อีกทั้งเพื่อมุ่งเพิ่มความส าเร็จตามโครงการพฒันา
คุณภาพการบริหารจดัการ (CQA) เพื่อพฒันาใหส้หกรณ์เป็นองคก์รปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพ 
ไดม้าตรฐาน บริการเป็นเลิศมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก และสร้างความเช่ือมัน่
ในระบบสหกรณ์ต่อสมาชิก ภายใตก้ารรับรองคุณภาพจากองคก์รภายนอก ตามแนวคิดท่ีวา่   
“ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา” เพื่อให้องคก์รพฒันาสู่ “ความภาคภูมิใจร่วมกนั”  
รายละเอียด ตามเอกสารหนา้   130 – 150 
 

         ประเด็นเสนอ  เพือ่พจิารณาอนุมัติ 

                     มติทีป่ระชุม                                                                                                    . 
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แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  พ.ศ. 2561 – 2564  
 

วสัิยทัศน์  :  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั เป็นสถาบันการเงินทีม่ีฐานะมั่นคงได้มาตรฐาน  
       สมาชิกมีคุณภาพชีวติทีด่ ีโดยบุคลากรมืออาชีพ ภายใต้การบริหารตามหลกั 
                    ธรรมาภิบาลและหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

พนัธกจิ   :  1.  รักษาระดบัคุณภาพของสหกรณ์ใหมี้ฐานะมัน่คงและไดม้าตรฐาน ไดรั้บความ 
           เช่ือมัน่จากสมาชิกและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  
          2.  ส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างความรู้ความเขา้ใจและจิตส านึกของการเป็นสมาชิก 
           ท่ีดีและการมีส่วนร่วม 
          3.  พฒันาการใหบ้ริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกและผูมี้ส่วนได ้
           ส่วนเสีย ภายใตห้ลกัการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ 
          4.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์ใหท้นัการเปล่ียนแปลงของระบบ 
                       เศรษฐกิจปัจจุบนัและอนาคต ตามหลกัธรรมาภิบาลและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                       พอเพียง 
                  5.  ส่งเสริมและสนบัสนุนความร่วมมือของสหกรณ์กบัเครือข่ายพนัธมิตรเพื่อสร้าง 
           ความเขม้แขง็ในระบบสหกรณ์และการสร้างประโยชน์ใหก้บัชุมชนและสังคม 
 
 





แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั พ.ศ. 2561 – 2564 


พนัธกจิ 1  รักษาระดับคุณภาพของสหกรณ์ให้มีฐานะมั่นคงและได้มาตรฐาน ได้รับความเช่ือมั่นจากสมาชิกและภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง


ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 
กจิกรรม/โครงการ

(Strategic Issues) (Goals) (Stategic) (KPI) 2561 2562 2563 2564
1.รักษาระดบัคุณภาพ
ของสหกรณ์ใหมี้ฐานะ
มัน่คงและไดม้าตรฐาน 

1.ผลประกอบการ
ของสหกรณ์ผา่น
เกณฑม์าตรฐาน
ของหน่วยงานหรือ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.พฒันา
หลกัประกนัและ
ลดความเส่ียงทาง
การเงินและการ
บริหารกิจการ
สหกรณ์ 

- จ  านวนเหตุการณ์
หรือเร่ืองท่ีท าให้
เกิดความเสียหาย
ทั้งดา้นทรัพยสิ์น
และกิจการ
 

0 0 0 0 1.โครงการสร้างความ
ปลอดภยัของสหกรณ์
 

   -ร้อยละของ
สมาชิกสามญัท่ี
สหกรณ์ท าประกนั
อุบติัเหตุกลุ่มให้
 

100 100  100  100  2.โครงการจดัท าประกนั
อุบติัเหตุกลุ่มใหก้บัสมาชิก 
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แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั พ.ศ. 2561 – 2564 (ต่อ) 


พนัธกจิ 1  รักษาระดับคุณภาพของสหกรณ์ให้มีฐานะมั่นคงและได้มาตรฐาน ได้รับความเช่ือมั่นจากสมาชิกและภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง


ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 
กจิกรรม/โครงการ

(Strategic Issues) (Goals) (Stategic) (KPI) 2561 2562 2563 2564
1.รักษาระดบัคุณภาพ
ของสหกรณ์ใหมี้ฐานะ
มัน่คงและไดม้าตรฐาน 

1.ผลประกอบการ
ของสหกรณ์ผา่น
เกณฑม์าตรฐาน
ของหน่วยงานหรือ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.พฒันา
หลกัประกนัและ
ลดความเส่ียงทาง
การเงินและการ
บริหารกิจการ
สหกรณ์ 

-ร้อยละของ
สมาชิกท่ีมีเงินได้
รายเดือนไม่พอ
ช าระหน้ีไดรั้บการ
ช่วยเหลือให้
สามารถช าระหน้ี
ได ้

80 80 80 80 3.โครงการลดความเส่ียง
ของสมาชิกท่ีมีปัญหาการ
ช าระหน้ีของสหกรณ์ 

         
   -ร้อยละของ

สินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึน




 

10 10 10 10 4.โครงการเพิ่มการเติบโต
ของสินทรัพย ์
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แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั พ.ศ. 2561 – 2564 (ต่อ) 


พนัธกจิ 1  รักษาระดับคุณภาพของสหกรณ์ให้มีฐานะมั่นคงและได้มาตรฐาน ได้รับความเช่ือมั่นจากสมาชิกและภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง


ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 
กจิกรรม/โครงการ

(Strategic Issues) (Goals) (Stategic) (KPI) 2561 2562 2563 2564
1.รักษาระดบัคุณภาพ
ของสหกรณ์ใหมี้ฐานะ
มัน่คงและไดม้าตรฐาน 

1.ผลประกอบการ
ของสหกรณ์ผา่น
เกณฑม์าตรฐาน
ของหน่วยงาน
หรือองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้ง 

1.พฒันา
หลกัประกนัและ
ลดความเส่ียงทาง
การเงินและการ
บริหารกิจการ
สหกรณ์ 

-ร้อยละของผู้
ค ้าประกนัท่ีตอ้ง
ช าระหน้ีแทนผูกู้ท่ี้
ไดรั้บเงินกูจ้าก
กองทุน 

50 50 50 50 5.โครงการจดัตั้งกองทุน
สวสัดิการช่วยเหลือ
ผูค้  ้าประกนั 

 2.สมาชิกและ
ภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งมีความ
เช่ือมัน่และให้
ความไวว้างใจ
สหกรณ์
 

2.ส่งเสริมการ
บริหารจดัการ
สหกรณ์ตาม
เกณฑคุ์ณภาพและ
มาตรฐาน 

-จ านวนกิจกรรมท่ี
ส่งเขา้ประกวด
หรือคดัเลือก 

1
กิจกรรม 

1
กิจกรรม 

1 
กิจกรรม 

1 
กิจกรรม 

6.โครงการส่งสหกรณ์
เขา้ประกวดต่าง ๆ 
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แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั พ.ศ. 2561 – 2564 (ต่อ) 


พนัธกจิ 1  รักษาระดับคุณภาพของสหกรณ์ให้มีฐานะมั่นคงและได้มาตรฐาน ได้รับความเช่ือมั่นจากสมาชิกและภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง


ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 
กจิกรรม/โครงการ

(Strategic Issues) (Goals) (Stategic) (KPI) 2561 2562 2563 2564
1.รักษาระดบัคุณภาพ
ของสหกรณ์ใหมี้ฐานะ
มัน่คงและไดม้าตรฐาน 

2.สมาชิกและ
ภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งมีความ
เช่ือมัน่และให้
ความไวว้างใจ
สหกรณ์ 

2.ส่งเสริมการ
บริหารจดัการ
สหกรณ์ตามเกณฑ์
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

-จ านวนผูเ้ก่ียวขอ้ง
ท่ีเขา้ร่วมโครงการ






-จ านวนเร่ืองท่ี
ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง
ตามขอ้บงัคบั 
ระเบียบ และมติ
คณะกรรมการ
ท่ีส่งผลเสียหาย
ต่อสหกรณ์ 

1,000 
คน






0 เร่ือง
 

1,000 
คน






0 เร่ือง


 

1,000 
คน






0 เร่ือง


 

1,000 
คน






0 เร่ือง


 

7.โครงการใหค้วามรู้ 
ความเขา้ใจดา้นกฎหมาย
ขอ้บงัคบั ระเบียบของ
สหกรณ์


8.โครงการตรวจสอบ
ภายในอยา่งเป็นระบบ 



แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั พ.ศ. 2561 – 2564 (ต่อ) 
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พนัธกจิ 1  รักษาระดับคุณภาพของสหกรณ์ให้มีฐานะมั่นคงและได้มาตรฐาน ได้รับความเช่ือมั่นจากสมาชิกและภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง


ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 
กจิกรรม/โครงการ

(Strategic Issues) (Goals) (Stategic) (KPI) 2561 2562 2563 2564
1.รักษาระดบัคุณภาพ
ของสหกรณ์ใหมี้ฐานะ
มัน่คงและไดม้าตรฐาน 

2.สมาชิกและ
ภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งมีความ
เช่ือมัน่และให้
ความไวว้างใจ 

2.ส่งเสริมการ
บริหารจดัการ
สหกรณ์ตามเกณฑ์
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

-จ านวนรายการท่ี
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม 

3 
รายการ 

3 
รายการ 

3 
รายการ 

3 
รายการ 

9.โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอาคารและ
ส่ิงก่อสร้าง 

 สหกรณ์ 3.เพิ่มอตัราส่วน
ทางการบริหาร
โดยพึ่งพาเงินทุน
ภายในของ
สหกรณ์




 

-ร้อยละท่ีลดลง
ของทุนภายนอก 

5 5 10 10 10.โครงการเพิ่มทุนภายใน 

แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั พ.ศ. 2561 – 2564 (ต่อ) 


พนัธกจิ 1  รักษาระดับคุณภาพของสหกรณ์ให้มีฐานะมั่นคงและได้มาตรฐาน ได้รับความเช่ือมั่นจากสมาชิกและภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 
กจิกรรม/โครงการ

(Strategic Issues) (Goals) (Stategic) (KPI) 2561 2562 2563 2564
1.รักษาระดบัคุณภาพ
ของสหกรณ์ใหมี้ฐานะ
มัน่คงและไดม้าตรฐาน 

2.สมาชิกและ
ภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งมีความ
เช่ือมัน่และให้
ความไวว้างใจ
สหกรณ์












 

3.เพิ่มอตัราส่วน
ทางการบริหาร
โดยพึ่งพาเงินทุน
ภายในของ
สหกรณ์
 

-จ านวนรางวลั
ส าหรับสมาชิกท่ี
ฝากเงินตาม
โครงการต่อเน่ือง


 

20 
รางวลั






 

20 
รางวลั






 

20 
รางวลั






 

20 
รางวลั






 

11.โครงการออมทรัพย์
รับโชค






 

แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั พ.ศ. 2561 – 2564 (ต่อ) 


พนัธกจิ 1  รักษาระดับคุณภาพของสหกรณ์ให้มีฐานะมั่นคงและได้มาตรฐาน ได้รับความเช่ือมั่นจากสมาชิกและภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง


ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย(ปี พ.ศ.) กจิกรรม/โครงการ
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(Strategic Issues) (Goals) (Stategic) (KPI) 2561 2562 2563 2564
1.รักษาระดบัคุณภาพ
ของสหกรณ์ใหมี้ฐานะ
มัน่คงและไดม้าตรฐาน 

2.สมาชิกและ
ภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งมีความ
เช่ือมัน่และให้
ความไวว้างใจ
สหกรณ์ 

4.ปรับปรุงแกไ้ข 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ 
ใหถู้กตอ้งเป็น 
ปัจจุบนัท่ีจะส่งผล 
ใหส้หกรณ์มีความ
มัน่คงไดม้าตรฐาน
และสมาชิกมี
คุณภาพชีวติท่ีดี








 

-จ านวนขอ้บงัคบั
และระเบียบท่ีมี
การแกไ้ขตาม
ขอ้เสนอของ
สมาชิก 

1 เร่ือง 1 เร่ือง 1 เร่ือง 1 เร่ือง 12.โครงการแกไ้ขขอ้บงัคบั
ระเบียบสหกรณ์ท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ต่อสมาชิกและ
ความมัน่คงของสหกรณ์ 

แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั พ.ศ. 2561 – 2564 (ต่อ) 


พนัธกจิ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจิตส านึกของการเป็นสมาชิกทีด่ีและการมีส่วนร่วม


ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 
กจิกรรม/โครงการ

(Strategic Issues) (Goals) (Stategic) (KPI) 2561 2562 2563 2564
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2.เสริมสร้างสมาชิกใหมี้
คุณภาพชีวติท่ีดี มีความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบั
สหกรณ์ มีจิตส านึกการ
ออมและการมีส่วนร่วม 

1.สมาชิกไดรั้บการ
ดูแล สนบัสนุนทั้ง
ดา้นการบริการ
และสวสัดิการ
อยา่งทัว่ถึง
เป็นธรรมและ
เหมาะสมกบั
บริบทของสหกรณ์ 

1.จดัสวสัดิการ
ส าหรับสมาชิก
อยา่งเหมาะสมตาม
บริบทของสหกรณ์ 

-ร้อยละของ
สมาชิกท่ีมีปัญหา
และไดรั้บการดูแล
แกไ้ขปัญหาหรือ
ปรับโครงสร้างหน้ี
ใหมี้คุณภาพชีวติท่ี
ดีข้ึน 

20 20 20 20 13.โครงการช่วยเหลือ
สมาชิกท่ีมีปัญหาในการ
ช าระหน้ี 

   -ร้อยละของ
สมาชิกท่ีประสบ
ภยัธรรมชาติและ
ไดรั้บการ
ช่วยเหลือ 

100 100 100 100 14.โครงการช่วยเหลือ
สมาชิกท่ีประสบภยั
ธรรมชาติ 

แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั พ.ศ. 2561 – 2564 (ต่อ) 


พนัธกจิ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจิตส านึกของการเป็นสมาชิกทีด่ีและการมีส่วนร่วม


ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 
กจิกรรม/โครงการ

(Strategic Issues) (Goals) (Stategic) (KPI) 2561 2562 2563 2564

139 



2.เสริมสร้างสมาชิกใหมี้
คุณภาพชีวติท่ีดี มีความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบั
สหกรณ์ มีจิตส านึกการ
ออมและการมีส่วนร่วม 

1.สมาชิกไดรั้บการ
ดูแล สนบัสนุนทั้ง
ดา้นการบริการ
และสวสัดิการ
อยา่งทัว่ถึง
เป็นธรรมและ
เหมาะสมกบั
บริบทของสหกรณ์ 

1.จดัสวสัดิการ
ส าหรับสมาชิก
อยา่งเหมาะสมตาม
บริบทของสหกรณ์ 

-ร้อยละของ
สมาชิกท่ีกู ้มี
หลกัประกนั
มากกวา่ภาระหน้ี
ของสหกรณ์


-จ านวนสมาชิก
ท่ีเขา้ร่วมโครงการ
ฝึกอาชีพ




 

70










200 คน 

75










200 คน 

80










200 คน 

85










200 คน 

15.โครงการสร้าง
หลกัประกนัเพื่อ
คุณภาพชีวติท่ีดีของ
สมาชิก




16.โครงการเสริม
รายไดส้ร้างอาชีพ 



แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั พ.ศ. 2561 – 2564 (ต่อ) 


พนัธกจิ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจิตส านึกของการเป็นสมาชิกทีด่ีและการมีส่วนร่วม


ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 
กจิกรรม/โครงการ

(Strategic Issues) (Goals) (Stategic) (KPI) 2561 2562 2563 2564
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2.เสริมสร้างสมาชิกใหมี้
คุณภาพชีวติท่ีดี มีความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบั
สหกรณ์ มีจิตส านึกการ
ออมและการมีส่วนร่วม 

2.สมาชิกมีการรับรู้
และเขา้ใจการ
ด าเนินกิจการของ
สหกรณ์มีจิตส านึก
การออมและการมี
ส่วนร่วมกิจกรรม
ของสหกรณ์ 

2.รณรงคส์ร้าง
ความรู้ความเขา้ใจ
กบัสมาชิกและ
สาธารณชนใหเ้กิด
ความเช่ือมัน่
ศรัทธาใน
อุดมการณ์ 
หลกัการ วธีิการ
สหกรณ์อยา่ง
ทัว่ถึงและต่อเน่ือง




 

-จ านวนสมาชิกท่ี
เขา้ร่วมกิจกรรม
สร้างความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองของ
สหกรณ์ 

1,000 
คน 

1,000 
คน 

1,000 
คน 

1,000 
คน 

17.โครงการพฒันาคุณภาพ
ชีวติตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
-ฝึกอบรมการบริหาร
การเงิน การออม และการ
ลงทุนเพื่อสมาชิก
-การสร้างความรู้ความ
เขา้ใจกิจการของสหกรณ์ 

แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั พ.ศ. 2561 – 2564 (ต่อ) 


พนัธกจิ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจิตส านึกของการเป็นสมาชิกทีด่ีและการมีส่วนร่วม


ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 
กจิกรรม/โครงการ

(Strategic Issues) (Goals) (Stategic) (KPI) 2561 2562 2563 2564
2.เสริมสร้างสมาชิกใหมี้ 2.สมาชิกมีการ 3.รณรงคแ์ละ -จ านวนโรงเรียน 40 50 60 70 18.โครงการส่งเสริม
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คุณภาพชีวติท่ีดี มี
ความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัสหกรณ์ มี
จิตส านึกการออมและ
การมีส่วนร่วม 

รับรู้และเขา้ใจการ
ด าเนินกิจการของ
สหกรณ์มี
จิตส านึกการออม
และการมีส่วน
ร่วมกิจกรรมของ
สหกรณ์ 

ส่งเสริมสมาชิก
ออมเงินของ
สมาชิกอยา่ง
ต่อเน่ือง
 

ท่ีเขา้ร่วมโครงการ


-จ านวนบญัชีเงิน
ฝากท่ีสมาชิกฝาก
เงินตามโครงการ
-จ านวนนกัเรียน
ยากไร้ท่ีไดรั้บการ
ช่วยเหลือจาก
สหกรณ์


 

โรงเรียน


200




14 คน


 

โรงเรียน


250




14 คน 

โรงเรียน


300




14 คน 

โรงเรียน


350




14 คน 

การออมสหกรณ์โรงเรียน


19.โครงการเงินออมตาม
รอยพอ่ 



แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั พ.ศ. 2561 – 2564 (ต่อ) 


พนัธกจิ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจิตส านึกของการเป็นสมาชิกทีด่ีและการมีส่วนร่วม


ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 
กจิกรรม/โครงการ

(Strategic Issues) (Goals) (Stategic) (KPI) 2561 2562 2563 2564
2.เสริมสร้างสมาชิกใหมี้
คุณภาพชีวติท่ีดี มีความรู้ 

2.สมาชิกมีการรับรู้
และเขา้ใจการ

4.พฒันารูปแบบ
การประชาสัมพนัธ์

-จ านวนคร้ังของ
การประชาสัมพนัธ์

20 คร้ัง


20 คร้ัง


20 คร้ัง


20 คร้ัง


20.โครงการ
ประชาสัมพนัธ์กิจการ
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ความเขา้ใจเก่ียวกบั
สหกรณ์ มีจิตส านึกการ
ออมและการมีส่วนร่วม 

ด าเนินกิจการของ
สหกรณ์มีจิตส านึก
การออมและการมี
ส่วนร่วมกิจกรรม
ของสหกรณ์








 

ใหท้นัสมยัและถึง
สมาชิก 

กิจการสหกรณ์ 





 





 







 





 

สหกรณ์สู่สมาชิกและ
สาธารณชน
-จดัท าขอ้มูลสารสนเทศ
-การประชาสัมพนัธ์
 ท่ีหลากหลาย
 

         
แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั พ.ศ. 2561 – 2564 (ต่อ) 



พนัธกจิ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจิตส านึกของการเป็นสมาชิกทีด่ีและการมีส่วนร่วม


ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 
กจิกรรม/โครงการ

(Strategic Issues) (Goals) (Stategic) (KPI) 2561 2562 2563 2564
2.เสริมสร้างสมาชิกใหมี้
คุณภาพชีวติท่ีดี มีความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบั

2.สมาชิกมีการรับรู้
และเขา้ใจการ
ด าเนินกิจการของ

5.ส่งเสริมให้
สมาชิกมีส่วนร่วม
ในการพฒันาการ

-จ านวนสมาชิกเขา้
ร่วมโครงการ




600 
คน




600 
คน




600
คน




1,000
คน




21.โครงการจดัท าแผน
สหกรณ์โดยใช้
กระบวนการ PLC  
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สหกรณ์ มีจิตส านึกการ
ออมและการมีส่วนร่วม 

สหกรณ์มีจิตส านึก
การออมและการมี
ส่วนร่วมกิจกรรม
ของสหกรณ์ 

บริหารกิจการ
สหกรณ์ 







-จ านวนสมาชิก
เขา้ร่วมโครงการ




 







1,000 
คน

 







1,000 
คน 







1,000 
คน


 







1,000
คน 

(ร่วมคิด ร่วมท า  
ร่วมแกปั้ญหา  
ร่วมภาคภูมิใจ) 
 
22.โครงการสหกรณ์สัญจร
พบสมาชิก (รักษส์หกรณ์) 



แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั พ.ศ. 2561 – 2564 (ต่อ) 


พนัธกจิ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจิตส านึกของการเป็นสมาชิกทีด่ีและการมีส่วนร่วม


ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 
กจิกรรม/โครงการ

(Strategic Issues) (Goals) (Stategic) (KPI) 2561 2562 2563 2564
2.เสริมสร้างสมาชิกใหมี้
คุณภาพชีวติท่ีดี มีความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบั
สหกรณ์ มีจิตส านึกการ
ออมและการมีส่วนร่วม 

2.สมาชิกมีการรับรู้
และเขา้ใจการ
ด าเนินกิจการของ
สหกรณ์มีจิตส านึก
การออมและการมี
ส่วนร่วมกิจกรรม

5.ส่งเสริมให้
สมาชิกมีส่วนร่วม
ในการพฒันาการ
บริหารกิจการ
สหกรณ์ 

-ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
สมาชิก 

80 80 80 80 23.โครงการ Magic Mirror 
Online 
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ของสหกรณ์






 




แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั พ.ศ. 2561 – 2564 (ต่อ) 


พนัธกจิ 3  พฒันาการให้บริการเพือ่ตอบสนองความต้องการและความพงึพอใจของสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้หลกัการและอุดมการณ์ของสหกรณ์


ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 
กจิกรรม/โครงการ

(Strategic Issues) (Goals) (Stategic) (KPI) 2561 2562 2563 2564
3.พฒันาบุคลากรใหมี้
ศกัยภาพ สามารถ
ขบัเคล่ือนการบริหาร
กิจการสหกรณ์ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1.บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ และ
ทกัษะ สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตาม
ภารกิจและบทบาท
หนา้ท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1.พฒันาศกัยภาพ
ของบุคลากรตรง
ตามภาระงานและ
บทบาทหนา้ท่ี 

-จ านวนคร้ัง/เร่ือง
ท่ีสหกรณ์ส่ง
บุคลากรเขา้ร่วม
ประชุมอบรม
-จ านวนเจา้หนา้ท่ี 
ท่ีไดรั้บการ
ประเมินผลความ

40






1


 

40






1


 

40






2


 

40






2


 

24.โครงการเสริมสร้าง
ศกัยภาพดา้นการบริหาร
สหกรณ์แก่บุคลากรและ
สมาชิก
25.โครงการยิม้สวย ใจใส
ใส่ใจสมาชิก 

145 



พึงพอใจจาก
สมาชิก 
คณะกรรมการ 
และผูต้รวจสอบ
กิจการร้อยละ 90 
ข้ึนไป 

แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั พ.ศ. 2561 – 2564 (ต่อ) 


พนัธกจิ 4  เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์ให้ทันการเปลีย่นแปลงของระบบเศรษฐกจิปัจจุบันและอนาคต ตามหลกัธรรมาภิบาล 
                  และหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง


ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 
กจิกรรม/โครงการ

(Strategic Issues) (Goals) (Stategic) (KPI) 2561 2562 2563 2564
4.พฒันากระบวนการ
บริหารจดัการใหมี้
ประสิทธิภาพ ทนัสมยั 
เอ้ือต่อฐานะความมัน่คง
ของสหกรณ์ สนองความ
ตอ้งการของสมาชิกตาม

1.สหกรณ์มีระบบ
การบริหารจดัการ
ท่ีมีประสิทธิภาพ
และมาตรฐาน
เป็นไปตามหลกั
ธรรมาภิบาล

1.เสริมสร้างการ
บริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ทนัสมยัตามหลกั
ธรรมาภิบาลและ
หลกัปรัชญาของ

-จ านวนคร้ังของ
การจดักิจกรรม






-จ านวนสมาชิกท่ี
ไดรั้บการคดัเลือก

1 คร้ัง








15


1 คร้ัง








15


1 คร้ัง








15


1 คร้ัง








15


26.โครงการรู้ลึก รู้จริง ตาม
บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิก 
กรรมการ ผูต้รวจสอบ
กิจการและเจา้หนา้ท่ี


27.โครงการคดัเลือก
สมาชิกท่ีมีความรู้และ
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หลกัธรรมาภิบาลและ
หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

และหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นสมาชิก
ตน้แบบ




 





 





 





 





 

คุณธรรม เป็นสมาชิก
ตน้แบบท่ีดี 

แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั พ.ศ. 2561 – 2564 (ต่อ) 


พนัธกจิ 4  เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์ให้ทันการเปลีย่นแปลงของระบบเศรษฐกจิปัจจุบันและอนาคต ตามหลกัธรรมาภิบาล 
                  และหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง


ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 
กจิกรรม/โครงการ

(Strategic Issues) (Goals) (Stategic) (KPI) 2561 2562 2563 2564
4.พฒันากระบวนการ
บริหารจดัการใหมี้
ประสิทธิภาพ ทนัสมยั 
เอ้ือต่อฐานะความมัน่คง
ของสหกรณ์ สนองความ
ตอ้งการของสมาชิกตาม
หลกัธรรมาภิบาลและ
หลกัปรัชญาของ

1.สหกรณ์มีระบบ
การบริหารจดัการ
ท่ีมีประสิทธิภาพ
และมาตรฐาน
เป็นไปตามหลกั
ธรรมาภิบาล
และหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

1.เสริมสร้างการ
บริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ทนัสมยัตามหลกั
ธรรมาภิบาลและ
หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

-จ านวนคร้ัง/เร่ือง
ท่ีสหกรณ์ส่ง
บุคลากรไปศึกษา
ดูงาน


-จ านวนคร้ัง/เร่ือง
ท่ีจดัอบรมหรือ
ไดรั้บการประเมิน

2 คร้ัง








2 คร้ัง


 

2 คร้ัง








2 คร้ัง
 

2 คร้ัง








2 คร้ัง
 

2 คร้ัง








2 คร้ัง 

28.โครงการศึกษาดูงาน
สหกรณ์ตน้แบบ






29.โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการ
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เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง จากหน่วยงานท่ี
ก ากบัดูแล 

-สหกรณ์สีขาว
-การบริหารงานโปร่งใส 
บริสุทธ์ิ ยติุธรรม
และพอเพียง 

แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั พ.ศ. 2561 – 2564 (ต่อ) 


พนัธกจิ 4  เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์ให้ทันการเปลีย่นแปลงของระบบเศรษฐกจิปัจจุบันและอนาคต ตามหลกัธรรมาภิบาล 
                  และหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง


ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 
กจิกรรม/โครงการ

(Strategic Issues) (Goals) (Stategic) (KPI) 2561 2562 2563 2564
4.พฒันากระบวนการ
บริหารจดัการใหมี้
ประสิทธิภาพ ทนัสมยั 
เอ้ือต่อฐานะความมัน่คง
ของสหกรณ์ สนองความ
ตอ้งการของสมาชิกตาม
หลกัธรรมาภิบาลและ
หลกัปรัชญาของ

1.สหกรณ์มีระบบ
การบริหารจดัการ
ท่ีมีประสิทธิภาพ
และมาตรฐาน
เป็นไปตามหลกั
ธรรมาภิบาล
และหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

2.สนบัสนุนการ
ศึกษาวจิยัเพื่อ
พฒันาสหกรณ์


3.ส่งเสริมการน า
เทคโนโลยแีละ
ระบบขอ้มูล
สารสนเทศมาใช้
ในการบริหาร

-จ านวนนวตักรรม
ท่ีสร้างข้ึนมาใชใ้น
การท างาน


-จ านวนคร้ังของ
การพฒันา 

1






1




 

1






1




 

1






1




 

1






1






 

30.โครงการนวตักรรม
เสริมสร้างประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการ


31.โครงการพฒันาระบบ
เทคโนโลยขีองสหกรณ์
- Line Official 
-ระบบโปรแกรมสหกรณ์ 
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เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง จดัการสหกรณ์


 
แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั พ.ศ. 2561 – 2564 (ต่อ) 



พนัธกจิ 5  ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือของสหกรณ์กบัเครือข่ายพนัธมิตรเพือ่สร้างความเข้มแข็งในระบบสหกรณ์และการสร้างประโยชน์ให้กบั 
                  ชุมชนและสังคม


ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 
กจิกรรม/โครงการ

(Strategic Issues) (Goals) (Stategic) (KPI) 2561 2562 2563 2564
5.สร้างความเขม้แขง็
ของสหกรณ์ดว้ย
เครือข่ายพนัธมิตร 

1.สหกรณ์มีความ
ร่วมมือกบั
เครือข่ายพนัธมิตร
ทางดา้นการ
บริหารจดัการดา้น
เศรษฐกิจและ
สังคม 

1.สร้างความ
ร่วมมือกบั
สหกรณ์เครือข่าย
พนัธมิตร


2.สนบัสนุนการ
จดักิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์กบั
ชุมชนและสังคม
 

-จ านวนสหกรณ์
เครือข่ายพนัธมิตร
ท่ีท าธุรกิจหรือ
กิจกรรมร่วมกนั


-จ านวนกิจกรรมท่ี
จดัหรือร่วมจดั
กิจกรรมกบัชุมชน
และสังคมตาม
หลกัการและ

6








1 
กิจกรรม 

8








1 
กิจกรรม 

10








1 
กิจกรรม 

12








1 
กิจกรรม

 

32.โครงการสร้าง
เครือข่ายพนัธมิตร
สหกรณ์




33.โครงการเสริมสร้าง
ความร่วมมือพฒันาสังคม
และชุมชนตามหลกัการ
ของสหกรณ์ 
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อุดมการณ์
สหกรณ์ 

แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั พ.ศ. 2561 – 2564 (ต่อ) 


พนัธกจิ 5  ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือของสหกรณ์กบัเครือข่ายพนัธมิตรเพือ่สร้างความเข้มแข็งในระบบสหกรณ์และการสร้างประโยชน์ให้กบั 
                  ชุมชนและสังคม


ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 
กจิกรรม/โครงการ

(Strategic Issues) (Goals) (Stategic) (KPI) 2561 2562 2563 2564
5.สร้างความเขม้แขง็ของ
สหกรณ์ดว้ยเครือข่าย
พนัธมิตร 

1.สหกรณ์มีความ
ร่วมมือกบั
เครือข่ายพนัธมิตร
ทางดา้นการ
บริหารจดัการดา้น
เศรษฐกิจและ
สังคม 

2.สนบัสนุนการจดั
กิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์กบั
ชุมชนและสังคม 

-จ านวนกิจกรรมท่ี
สหกรณ์จดัหรือ
ร่วมจดักิจกรรมกบั
ชุมชนและสังคม


-จ านวนกิจกรรม
ท่ีจดั







 

2 คร้ัง







4 คร้ัง







 

2 คร้ัง







4 คร้ัง







 

2 คร้ัง







4 คร้ัง







 

2 คร้ัง







4 คร้ัง







 

34.โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม


35.โครงการส่งเสริม
การจดักิจกรรมแสดง
ความกตญัญูกตเวที 
มุฑิตาจิต
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                               4.4  อนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561   
                                      ประธานมอบ นายพิเชฐร์  วนัทอง รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
น าเสนอแผนงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจ าปี 2561    
เสนอท่ีประชุมพิจารณา  

           ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั หมวด 6 
ขอ้ 61 อ านาจหนา้ท่ีของท่ีประชุมใหญ่ (10) พิจารณาอนุมติัแผนงานและงบประมาณ 
ประจ าปีของสหกรณ์  ในปี 2561 สหกรณ์ขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอนุมติัแผนปฏิบติัการ 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั พ.ศ. 2561 และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ดงัน้ี 

. 






































แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  พ.ศ. 2561 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1  รักษาระดับคุณภาพสหกรณ์ให้มีฐานะมั่นคงได้มาตรฐาน และได้รับความเช่ือมั่น 
กลยุทธ์ที ่1  พฒันากลไกการประกนัและลดความเส่ียงทางการเงินและการบริหารกจิการสหกรณ์ 
 

โครงการ กจิกรรม เหตุผล/ความจ าเป็น ตัวช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ 
1.1  โครงการสร้างความ
ปลอดภยัของสหกรณ์ 
 

- จดัจา้งเจา้หนา้ท่ีต ารวจ
ประจ าสหกรณ์วนัละ 1 นาย   
- จดัจา้งยามรักษาความ
ปลอดภยัตลอด  24  ชม.   
-การรับส่งเงินรายวนั 
 โดยธนาคาร 
 

- เพื่อสร้างความปลอดภยั
ในทรัพยสิ์นและกิจการ
ของสหกรณ์   
- เพื่อสร้างความมัน่ใจ
ใหก้บัสมาชิก 

- จ  านวนเหตุการณ์หรือเร่ือง
ท่ีท าใหส้หกรณ์เกิดความ
เสียหายทั้งดา้นสินทรัพยแ์ละ
กิจการ 
 

0 
 
 
 
 

335,000 
(1.5 = 240,000)  
(2.5 = 95,000) 

1.2  โครงการจดัท าประกนั 
อุบติัเหตุกลุ่มใหก้บัสมาชิก 
 

- สหกรณ์จดัสรรเงินท า
ประกนัอุบติัเหตุกลุ่มให้
สมาชิกสามญัเม่ือเสียชีวติดว้ย
อุบติัเหตุวงเงินคุม้ครอง 
200,000 บาท 
 

- เพื่อหลกัประกนัความ
มัน่คงในชีวติของสมาชิก 

- ร้อยละของสมาชิกสามญัท่ี
สหกรณ์ท าประกนัอุบติัเหตุ
กลุ่มให ้
 

100 800,000 
(5.15 = 800,000) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1  รักษาระดับคุณภาพสหกรณ์ให้มีฐานะมั่นคงได้มาตรฐาน และได้รับความเช่ือมั่น 
กลยุทธ์ที ่1  พฒันากลไกการประกนัและลดความเส่ียงทางการเงินและการบริหารกจิการสหกรณ์ 
 

โครงการ กจิกรรม เหตุผล/ความจ าเป็น ตัวช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ 
1.3  โครงการลดความเส่ียงของ
สมาชิกท่ีมีปัญหาการช าระหน้ี
ของสหกรณ์ 
 
 

* จดัท าแผนลดความเส่ียง 
* แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  
ป้องกนัและแกปั้ญหาหน้ีของ
สมาชิก 
* จดัท ารูปแบบการลดความ
เส่ียงของสหกรณ์และผูค้  ้า
ประกนั เช่น 
     -  ประกนัหน้ีสูญโดยบริษทั 
     -  การท าประกนัผูค้  ้า 
     - การจดัตั้งศูนยใ์ห้
ค  าปรึกษาแกปั้ญหาการเงิน 
 
 

- เพื่อลดความเส่ียงการ
เกิดหน้ีสูญ 
- เพื่อความมัน่ใจของ
สมาชิกผูค้  ้าประกนั 

- ร้อยละของสมาชิกท่ีมี 
  เงินไดร้ายเดือนไม่พอ 
  ช าระหน้ีไดรั้บการช่วยเหลือ 
  ใหส้ามารถช าระหน้ีได ้

80 % - 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1  รักษาระดับคุณภาพสหกรณ์ให้มีฐานะมั่นคงได้มาตรฐาน และได้รับความเช่ือมั่น 
กลยุทธ์ที ่1  พฒันากลไกการประกนัและลดความเส่ียงทางการเงินและการบริหารกจิการสหกรณ์ 
 

โครงการ กจิกรรม เหตุผล/ความจ าเป็น ตัวช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ 
1.4  โครงการเพิ่มการเติบโต 
       ของสินทรัพย ์

-แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
 วเิคราะห์และติดตามการ 
 ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

-เพื่อสร้างความมัน่คง 
ในกิจการของสหกรณ์ 

ร้อยละของสินทรัพย ์
ท่ีเพิ่มข้ึน 
 

10 % - 

1.5  โครงการจดัตั้งกองทุน 
       ช่วยเหลือผูค้  ้าประกนั 

- สหกรณ์จดัสรรเงินเพื่อเป็น 
กองทุนช่วยเหลือผูค้  ้าประกนั 
กรณีผูกู้ผ้ดินดัการช าระหน้ี 
และถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
ผูค้  ้าประกนัรับภาระใชห้น้ี 
สามารถกูเ้งินกองทุนได ้
 

- เพื่อช่วยเหลือ 
ผูค้  ้าประกนัท่ีตอ้ง
รับผดิชอบหน้ีสินใน
ฐานะผูค้  ้าประกนั 
-เพื่อลดความเส่ียง 
ในการเกิดหน้ีสูญ 

-จ านวนเงินท่ีจดัสรร 
ในการก่อตั้งกองทุน 
ช่วยเหลือผูค้  ้าประกนั 
 
 
-ร้อยละของผูค้  ้าประกนั 
  ท่ีตอ้งช าระหน้ีแทนผูกู้ ้
  ไดรั้บเงินกูจ้ากกองทุน 
 

ปี 2561 จ านวน 
1,000,000 

ปีต่อ ๆ ไปปีละ 
300,000  

 
50 % 

 

1,000,000 
(8.10 = 1,000,000) 

 

154 



แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1  รักษาระดับคุณภาพสหกรณ์ให้มีฐานะมั่นคงได้มาตรฐาน และได้รับความเช่ือมั่น 
กลยุทธ์ที ่2  ส่งเสริมการบริหารจัดการสหกรณ์ตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐาน 
 

โครงการ กจิกรรม เหตุผล/ความจ าเป็น ตัวช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ 
1.6  โครงการส่งสหกรณ์ 
       เขา้ประกวดต่าง ๆ 

-สหกรณ์ส่งกิจกรรมเขา้ 
ประกวดหรือคดัเลือก เช่น 
-  นวตักรรมดีเด่น 
- สหกรณ์ดีเด่น 
- นกัสหกรณ์ดีเด่น 
- อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

- เพื่อพฒันาและยกระดบั 
  คุณภาพการบริหาร 
  จดัการสหกรณ์ใหไ้ด ้
  มาตรฐาน 

-จ านวนกิจกรรมท่ีส่งเขา้ 
  ประกวดหรือคดัเลือก 

1 กิจกรรม 50,000 
(8.7 = 380,000) 

1.7 โครงการใหค้วามรู้ 
ความเขา้ใจดา้นกฎหมาย 

      ขอ้บงัคบั ระเบียบ 
     ของสหกรณ์ 

-จดัประชุมเพื่อสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจดา้นกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบของสหกรณ์ 
ใหส้มาชิก คณะกรรมการ 
เจา้หนา้ท่ี และผูต้รวจสอบ
กิจการ 
 

-เพื่อสร้างความรู้  
 ความเขา้ใจการบริหาร 
 กิจการใหเ้ป็นไปตาม 
 กฎหมาย ขอ้บงัคบั และ 
 ระเบียบของสหกรณ์ 

-จ านวนผูเ้ก่ียวขอ้งท่ี 
  เขา้ร่วมโครงการ 

1,000 คน 250,000 
(5.16 = 1,150,000) 

155 



แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1  รักษาระดับคุณภาพสหกรณ์ให้มีฐานะมั่นคงได้มาตรฐาน และได้รับความเช่ือมั่น 
กลยุทธ์ที ่2  ส่งเสริมการบริหารจัดการสหกรณ์ตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐาน 
 

โครงการ กจิกรรม เหตุผล/ความจ าเป็น ตัวช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ 
1.8  โครงการตรวจสอบภายใน  
       อยา่งเป็นระบบ  

-แต่งตั้งสมาชิกหรือบุคคล 
 ภายนอกท่ีมีความรู้ 
 ความสามารถในการ  
 ตรวจสอบการด าเนินงาน 
 ของสหกรณ์   
  

-เพื่อใหก้ารบริหาร  
 กิจการของสหกรณ์  
 ถูกตอ้ง โปร่งใส ไดรั้บ 
 ความเช่ือมัน่ และ 
เป็นไปตามเกณฑก์ ากบั 
ดูแลดา้นธรรมาภิบาลของ 
กระทรวงการคลงั 

-จ านวนเร่ืองท่ีปฏิบติั 
 ไม่ถูกตอ้งตามขอ้บงัคบั 
 ระเบียบ และมติ 
 คณะกรรมการ ท่ีส่งผล 
 เสียหายต่อสหกรณ์ 

0 เร่ือง 30,000 
(จ านวน 5-10 คน  
เขา้ตรวจ 
รายไตรมาส) 
(2.13 = 30,000) 

1.9 โครงการปรับปรุงและ  
       ซ่อมแซมอาคารและ  
       ส่ิงก่อสร้าง 

-ปรับปรุงหอ้งน ้าในอาคาร 
-ปรับปรุงหอ้งประชุมชั้น 3  
-ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  
  และส่ิงก่อสร้างอ่ืนตาม  
  ตามความจ าเป็น  
 

-เพื่อสุขอนามยัท่ีดี  
-เพื่อให้อาคารและ  
 ส่ิงก่อสร้างมีสภาพ  
 พร้อมใช ้และเกิด  
ประโยชน์สูงสุด 

-จ านวนรายการท่ี 
  ปรับปรุงและซ่อมแซม 

3 รายการ 1,500,000 
(5.8 = 1,500,000) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1  รักษาระดับคุณภาพสหกรณ์ให้มีฐานะมั่นคงได้มาตรฐาน และได้รับความเช่ือมั่น 
กลยุทธ์ที ่3 เพิม่อตัราส่วนทางการบริหารโดยพึง่พาเงินทุนภายในของสหกรณ์ 
 

โครงการ กจิกรรม เหตุผล/ความจ าเป็น ตัวช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ 
1.10 โครงการระดมทุนภายใน -จดักิจกรรมรณรงคเ์พิ่มทุน 

 ภายในของสหกรณ์ เช่น 
 จดัรับฝากเงินประเภทต่าง ๆ 
-ลดภาระหน้ีของสถาบนั
การเงินอ่ืนท่ีสหกรณ์กูย้มืมา 

-เพื่อสร้างความมัน่คง 
 ใหก้บัสหกรณ์ 
-เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ 
 ใหก้บัหน่วยงาน 
 ภายนอกและประชาชน 
 

-ร้อยละท่ีลดลงของทุน 
 ภายนอก 

5 % - 

1.11 โครงการออมทรัพย ์
         รับโชค 

-จดักิจกรรมรณรงคก์ารฝาก
เงินอยา่งต่อเน่ือง 
-จบัสลากมอบรางวลัให้
สมาชิกปีละ 2 คร้ัง ๆ ละ  
10 รางวลั ๆ ละ 1,000 บาท 
 

-เพื่อสร้างความมัน่คง 
 ใหก้บัสหกรณ์ 
-เพื่อส่งเสริมการออมของ 
 สมาชิก 

-จ านวนรางวลัส าหรับ 
 สมาชิกท่ีฝากเงิน 
 ตามโครงการต่อเน่ือง 
 

20 รางวลั 20,000 
(8.9 = 320,000) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1  รักษาระดับคุณภาพสหกรณ์ให้มีฐานะมั่นคงได้มาตรฐาน และได้รับความเช่ือมั่น 
กลยุทธ์ที ่4 ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันทีจ่ะส่งผลให้สหกรณ์มีความมั่นคงได้มาตรฐานและสมาชิกมีคุณภาพชีวติทีด่ี 
 

โครงการ กจิกรรม เหตุผล/ความจ าเป็น ตัวช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ 
1.12  โครงการแกไ้ขขอ้บงัคบั 
          ระเบียบสหกรณ์ท่ี 
          เอ้ือประโยชน์ต่อสมาชิก 
         และความมัน่คงของ 
         สหกรณ์ 

-รับฟังความคิดเห็น  
 ขอ้เสนอแนะของสมาชิก 
 นายทะเบียนสหกรณ์ 
 และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
-จดัท า แกไ้ข ขอ้บงัคบั 
ระเบียบ ต่าง ๆ ท่ีก่อใหเ้กิด
ประโยชน์ แก่สมาชิก และ
ความมัน่คง ของสหกรณ์ 
 
 
 
 
 

-เพื่อสร้างความมัน่คง 
 ไดม้าตรฐาน และสมาชิก 
 มีคุณภาพชีวติท่ีดี 
 

-จ านวนขอ้บงัคบั และ 
 ระเบียบท่ีมีการปรับ 
 แกไ้ขตามขอ้เสนอของ 
 สมาชิก 

1 เร่ือง - 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2  เสริมสร้างและสนับสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจิตส านึกของการเป็นสมาชิกทีด่ีและการมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที ่1  จัดสวสัดิการสมาชิกให้มีคุณภาพชีวติทีด่ี 
 

โครงการ กจิกรรม เหตุผล/ความจ าเป็น ตัวช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ 
2.1 โครงการช่วยเหลือสมาชิก 
      ท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ี 

-จดัตั้งศูนยใ์หค้  าปรึกษาและ 
 แกปั้ญหาใหก้บัสมาชิกเพื่อ 
 วางแผนการแกปั้ญหาส่ง 
 ช าระหน้ี ส าหรับสมาชิกก่อน 
 เกษียณอายรุาชการและ   
 สมาชิกท่ีมีปัญหาการช าระหน้ี 
-ปรับโครงสร้างหน้ีใหก้บั 
 สมาชิก 
 

-เพื่อใหส้มาชิกมีรายได ้
 เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
 ท่ีดี 

-ร้อยละของสมาชิกท่ีมี 
 ปัญหาและไดรั้บการดูแล 
 แกไ้ขปัญหา หรือปรับ 
 โครงสร้างหน้ีใหมี้ 
 คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

20 % - 
 

2.2 โครงการช่วยเหลือสมาชิก 
      ท่ีประสบภยัธรรมชาติ 

-จดัเงินสวสัดิการใหส้มาชิก 
 ท่ีประสบภยัธรรมชาติ 

-เพื่อช่วยเหลือสมาชิก 
 ใหมี้ก าลงัใจ และ 
 คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

-ร้อยละของสมาชิกท่ี  
 ประสบภยัธรรมชาติและ  
 ไดรั้บการช่วยเหลือ 
 

100 % 1,500,000 
(8.2 = 1,500,000) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2  เสริมสร้างและสนับสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจิตส านึกของการเป็นสมาชิกทีด่ีและการมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที ่1  จัดสวสัดิการสมาชิกให้มีคุณภาพชีวติทีด่ี 
 

โครงการ กจิกรรม เหตุผล/ความจ าเป็น ตัวช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ 
2.3 โครงการสร้างหลกั 
      ประกนัเพื่อคุณภาพชีวติท่ีดี 
      ของสมาชิก 

-ก าหนดหลกัเกณฑก์ารกูเ้งิน 
 ตอ้งมีหลกัประกนัครบถว้น 
 เพื่อลดความเส่ียงทางการเงิน 
 ของสมาชิกและองคก์ร 

-เพื่อสร้างความมัน่ใจ 
 และความมัน่คงทาง 
 การเงินใหก้บัสมาชิก 
 ผูค้  ้าประกนั 
 

-ร้อยละของสมาชิกท่ี 
 มีหลกัประกนัมากกวา่ 
 ภาระหน้ีของสหกรณ์ 

70 % - 
 

2.4 โครงการเสริมรายได ้
       สร้างอาชีพ 

-จดักิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบติัการดา้นอาชีพตาม 
ความตอ้งการของสมาชิก 

-เพื่อใหส้มาชิกมีความรู้ 
 และทกัษะทางวชิาชีพ 
 ส าหรับสร้างรายไดเ้สริม 
 

-จ านวนสมาชิกท่ีเขา้ร่วม 
 โครงการ 

200 คน 300,000 
(5.21 = 300,000) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2  เสริมสร้างและสนับสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจิตส านึกของการเป็นสมาชิกทีด่ีและการมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที ่1  จัดสวสัดิการสมาชิกให้มีคุณภาพชีวติทีด่ี 
 

โครงการ กจิกรรม เหตุผล/ความจ าเป็น ตัวช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ 
2.5 โครงการสวสัดิการ 
      สงเคราะห์ศพสมาชิก 

-จดัสวสัดิการกรณีสมาชิก 
 ถึงแก่กรรมจ่ายเงินสงเคราะห์ 
 ศพรายละ 100,000 บาท 
 ค่าจดัการศพ 50,000 บาท 
 เงินชดเชยตามอายกุารเป็น 
 สมาชิกปีละ 2,000 บาท 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อช่วยเหลือบรรเทา 
 ความเดือดร้อน 
 ครอบครัวของสมาชิก 

-ร้อยละของสมาชิกท่ี 
 ถึงแก่กรรมไดรั้บเงิน 
 ช่วยเหลือจากสหกรณ์ 

100 13,000,000 
(งบประมาณ 
รายจ่าย 
10,000,000  
จดัสรรจากก าไร
สุทธิประจ าปี 
3,000,000 บาท) 
(5.10 = 10,000,000) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2  เสริมสร้างและสนับสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจิตส านึกของการเป็นสมาชิกทีด่ีและการมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที ่1  จัดสวสัดิการสมาชิกให้มีคุณภาพชีวติทีด่ี 
 

โครงการ กจิกรรม เหตุผล/ความจ าเป็น ตัวช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ 
2.6 โครงการสวสัดิการชดเชย 
      สมาชิกท่ีท าประกนัชีวติ 
      กลุ่มอายเุกิน 85 ปี 

-มอบเงินชดเชยตามจ านวน 
 เบ้ียประกนัท่ีสมาชิกจ่าย 
 ต่อเน่ืองแต่ไม่เกิน 100,000   
 บาท  ใหส้มาชิกท่ีท าประกนั 
 ชีวติกลุ่ม อายเุกิน 85 ปี 
 ท่ีบริษทัประกนัไม่รับ 
 ท าประกนั 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต 
 ท่ีดีใหก้บัสมาชิก 

-ร้อยละของสมาชิกท่ี 
 ไม่สามารถท าประกนั 
 กลุ่มตามความสมคัรใจได ้

100 320,000 
(5.11 = 320,000) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2  เสริมสร้างและสนับสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจิตส านึกของการเป็นสมาชิกทีด่ีและการมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที ่1  จัดสวสัดิการสมาชิกให้มีคุณภาพชีวติทีด่ี 
 

โครงการ กจิกรรม เหตุผล/ความจ าเป็น ตัวช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ 
2.7 โครงการสวสัดิการ 
      สงเคราะห์สมาชิกและบุตร 
      ท่ีเจบ็ป่วยรุนแรง 
     ไม่สามารถช่วยเหลือ 
     ตนเองได ้

-ใหส้วสัดิการช่วยเหลือ 
 สมาชิก ท่ีเจบ็ป่วยรุนแรง 
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ในอตัราเดือนละ 700  บาท 
 ส าหรับบุตรสมาชิกท่ี 
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ในอตัรา เดือนละ 500 บาท 

-เพื่อบรรเทาความ 
 เดือดร้อนของครอบครัว 
 สมาชิก 

-ร้อยละของสมาชิกและ 
 บุตรสมาชิกท่ีเจบ็ป่วยรุนแรง 
 ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง 
 ได ้ท่ีไดรั้บสวสัดิการ 

100 400,000 
(5.12 = 400,000) 

2.8 โครงการสวสัดิการ 
       ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 

-จดัสวสัดิการทุนการศึกษา
บุตรสมาชิกในแต่ละระดบั  
 ประถมศึกษาปีท่ี 3 = 1,000 บาท 
 ประถมศึกษาปีท่ี 6 = 1,200 บาท 
 มธัยมศึกษาปีท่ี 3 = 1,500 บาท 
 มธัยมศึกษาปีท่ี 6 = 2,000 บาท 
 ปริญญาตรีปีท่ี 4 = 3,000 บาท 

-เพื่อส่งเสริมดา้นการ 
 ศึกษาแก่บุตรสมาชิก 
 สหกรณ์ 

-ร้อยละของบุตรสมาชิก 
 ท่ีขอรับทุนและเป็นไป 
 ตามเกณฑ์ 

100 750,000 
(5.14 = 750,000) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2  เสริมสร้างและสนับสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจิตส านึกของการเป็นสมาชิกทีด่ีและการมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที ่2 สร้างความรู้ ความเข้าใจกบัสมาชิกและสาธารณชนให้เกดิความเช่ือมั่นศรัทธาในอุดมการณ์ หลกัการ วธีิการสหกรณ์อย่างทัว่ถึงและต่อเน่ือง 
 

โครงการ กจิกรรม เหตุผล/ความจ าเป็น ตัวช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ 
2.9 โครงการพฒันาคุณภาพ 
      ชีวติตามแนวเศรษฐกิจ 
      พอเพียง 
 

-จดัฝึกอบรมดา้นการบริหาร 
 การเงิน การออม และการ 
 ลงทุนเพื่อสมาชิก 
-การสร้างความรู้  ความเขา้ใจ 
 ในกิจการของสหกรณ์ 
-จดัประชุมสร้างความรู้ความ 
 เขา้ใจและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 ระหวา่งสมาชิกคณะกรรมการ 
 เจา้หนา้ท่ี และผูต้รวจสอบ 
 กิจการ 
 
 

-เพื่อสร้างความมัน่คง 
 ทางการเงินใหก้บั 
 สมาชิก สร้างความรู้ 
 ความเขา้ใจในการ 
 บริหารกิจการสหกรณ์ 
 ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และ 
 สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บั 
 ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

-จ านวนสมาชิกท่ีเขา้ร่วม 
 กิจกรรมสร้างความรู้ 
 ความเขา้ใจเร่ืองของ 
 สหกรณ์ และการลงทุน 

1,000 คน 800,000 
(5.16 = 1,150,000) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2  เสริมสร้างและสนับสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจิตส านึกของการเป็นสมาชิกทีด่ีและการมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที ่2 สร้างความรู้ ความเข้าใจกบัสมาชิกและสาธารณชนให้เกดิความเช่ือมั่นศรัทธาในอุดมการณ์ หลกัการ วธีิการสหกรณ์อย่างทัว่ถึงและต่อเน่ือง 
 

โครงการ กจิกรรม เหตุผล/ความจ าเป็น ตัวช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ 
2.10 โครงการส่งเสริมการ 
        ใชสิ้ทธิและการมีส่วนร่วม 
         

-รณรงคใ์หส้มาชิกเขา้ร่วม 
 ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  
 โดยจ่ายค่าอาหารและ 
 ค่าพาหนะ  
อ.เมือง คนละ 1,100  
 อ.มโนรมย ์อ.วดัสิงห์ 
 อ.สรรพยา อ.สรรคบุรี 
อ.หนัคา คนละ 1,200 บาท 
อ าเภอหนองมะโมง 
อ าเภอเนินขาม  
คนละ 1,300 บาท 
 
 

-เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ 
 ศรัทธาในองคก์ร 
-เพื่อส่งเสริมการมี 
 ส่วนร่วมของสมาชิก 

-ร้อยละของสมาชิกท่ี 
 เขา้ประชุมใหญ่สามญั 
 ประจ าปี 
 

80  6,300,000 
(6.4 = 6,300,000) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2  เสริมสร้างและสนับสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจิตส านึกของการเป็นสมาชิกทีด่ีและการมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที ่3 รณรงค์และส่งเสริมการออมเงินของสมาชิกอย่างต่อเน่ือง 
 

โครงการ กจิกรรม เหตุผล/ความจ าเป็น ตัวช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ 
2.11โครงการส่งเสริมและ 
        สนบัสนุนการออม 
       สหกรณ์โรงเรียน 
 
 
 
2.12 โครงการรางวลัเงินออม 
        สหกรณ์โรงเรียน 

-จดักิจกรรมศึกษาดูงานของ 
 ครูและผูบ้ริหารโรงเรียน 
 เพื่อเรียนรู้วธีิการบริหารงาน 
 สร้างแรงจูงใจในการส่งเสริม 
 การออม 
 
-รณรงคใ์หส้มาชิกฝากเงิน 
ตามโครงการ 
-ใหร้างวลัตอบแทนเพื่อใช้ 
 ในกิจกรรมการบริหารจดัการ 
 สหกรณ์ในโรงเรียนในอตัรา 
 ร้อยละ 1 ของเงินฝาก  
 ณ วนัส้ินปีบญัชีของสหกรณ์ 

-เพื่อสร้างความมัน่คง 
 ใหก้บัสหกรณ์ 
-เพื่อขยายผลการออม 
 ไปสู่นกัเรียน ใหมี้การ 
 ฝากเงินจนจบการศึกษา 
 ชั้นสูงสุด 
-เพื่อส่งเสริมการออมของ 
 สมาชิก 
-เพื่อดูแลช่วยเหลือชุมชน 
 และสังคมตามหลกัการ 
 สหกรณ์ 
 

-จ านวนโรงเรียนท่ีเขา้ร่วม 
 โครงการ 
 
 
 
 
-ผลตอบแทนตามยอด 
 เงินฝาก ณ วนัส้ินปีในอตัรา 
 ร้อยละ 1 
 

40 โรงเรียน 
 
 
 
 
 

40 โรงเรียน 
 
 

580,000 
(5.25 = 580,000) 

 
 
 
 

200,000 
(8.9 = 320,000) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2  เสริมสร้างและสนับสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจิตส านึกของการเป็นสมาชิกทีด่ีและการมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที ่4 พฒันารูปแบบการประชาสัมพนัธ์ให้ทนัสมัยและถึงสมาชิก 
 

โครงการ กจิกรรม เหตุผล/ความจ าเป็น ตัวช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ 
2.13 โครงการประชาสัมพนัธ์ 
        กิจการสหกรณ์สู่สมาชิก 
        และสาธารณชน 

-จดัท าขอ้มูลสารสนเทศ 
-ปรับปรุงรูปแบบการ 
  ประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลาย  
 

-เพื่อสร้างความรู้ความ 
 เขา้ใจการบริหาร 
 กิจการของสหกรณ์ 
 ใหแ้ก่สมาชิกและ 
 สาธารณชน  
 
 
 
 
 
 
 

-จ านวนคร้ังของการ 
 ประชาสัมพนัธ์กิจการ 
 สหกรณ์ 

20 คร้ัง 300,000 
(5.5 = 300,000) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2  เสริมสร้างและสนับสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจิตส านึกของการเป็นสมาชิกทีด่ีและการมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที ่5 ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการพฒันาการบริหารกจิการของสหกรณ์ 
 

โครงการ กจิกรรม เหตุผล/ความจ าเป็น ตัวช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ 
2.14 โครงการร่วมจดัท าแผน 
      สหกรณ์โดยใชก้ระบวนการ 
      PLC 
      

-จดัประชุมรับฟังแนวคิด 
 ขอ้แสนอแนะของสมาชิก 
 ตามแนวคิด ร่วมคิด ร่วมท า 
 ร่วมแกปั้ญหา ร่วมภาคภูมิใจ 
-ประชุมจดัท าแผน 
 

-เพื่อใหก้ารบริหารงาน 
 สหกรณ์มีความมัน่คง 
 และเป็นไปตามความ 
 ตอ้งการของสมาชิก 
 ส่วนมาก 

-จ านวนสมาชิกท่ี 
 เขา้ร่วมโครงการ 

600 คน 200,000 
(8.8 = 700,000) 

2.15 โครงการส่งเสริมการมี 
        ส่วนร่วมของสมาชิก 

-จดัรูปแบบการมีส่วนร่วมของ 
 สมาชิก เช่น 
 -แบบสอบถามประเมิน 
 ความพึงพอใจ 
 -ตูรั้บฟังความคิดเห็น 
-Magic Mirror on Line 

-เพื่อรับฟังปัญหา แนวคิด 
 และขอ้เสนอแนะการ 
 บริหารงานสหกรณ์ 
 จากสมาชิกในการ 
 พฒันาสหกรณ์ 
-เพื่อสร้างความเขา้ใจ 
 เก่ียวกบัสหกรณ์ใหส้มาชิก 

-ร้อยละความพึงพอใจ 
 ของสมาชิก 

80 %  - 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2  เสริมสร้างและสนับสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจิตส านึกของการเป็นสมาชิกทีด่ีและการมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที ่5 ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการพฒันาการบริหารกจิการของสหกรณ์ 
 

โครงการ กจิกรรม เหตุผล/ความจ าเป็น ตัวช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ 
2.16 โครงการสหกรณ์สัญจร 
         พบสมาชิก 

-ออกสัญจรเพื่อพบสมาชิก 
 อ  าเภอต่าง ๆ  

-เพื่อรับฟังปัญหา แนวคิด 
 และขอ้เสนอแนะการ 
 บริหารงานสหกรณ์ 
 จากสมาชิกในการ 
 พฒันาสหกรณ์ 
-เพื่อสร้างความเขา้ใจ 
 เก่ียวกบัสหกรณ์ใหก้บั 
 สมาชิก 
 
 
 
 

-จ านวนสมาชิกท่ีเขา้ร่วม 
 โครงการ 

1,000 คน 500,000 
(8.8 = 700,000) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 3 พฒันาบุคลากรให้มีศักยภาพ สามารถขับเคลือ่นการบริหารกิจการสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที ่1  พฒันาศักยภาพของบุคลากรตรงตามภาระงานและบทบาทหน้าที่  
 

โครงการ กจิกรรม เหตุผล/ความจ าเป็น ตัวช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ 
3.1 โครงการเสริมสร้าง 
      ศกัยภาพดา้นการบริหาร 
      กิจการสหกรณ์แก่  
      บุคลากรและสมาชิก  
 

-ส่งคณะกรรมการ  
 ผูต้รวจสอบ  
 กิจการ เจา้หนา้ท่ี และสมาชิก  
 เขา้ประชุม อบรม โครงการ  
 ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์กบั  
 สหกรณ์   
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อน าความรู้ต่าง ๆ  
 มาปรับปรุงพฒันางาน  
 ของสหกรณ์ 

-จ านวนคร้ัง/เร่ืองท่ี  
 สหกรณ์ส่งบุคลากร 
 เขา้ร่วมประชุมอบรม 

40 คร้ัง -ใชง้บจากค่า 
เบ้ียเล้ียง 
พาหนะของ
คณะกรรมการ 
และเจา้หนา้ท่ี 
-สมาชิกใชง้บ
จากรายการ 
ศึกษาดูงานของ
สมาชิก 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4 พฒันากระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เอือ้ต่อฐานะความมั่นคงของสหกรณ์ สนองความต้องการของสมาชิก 
                                        ตามหลกัธรรมาภิบาลและหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
กลยุทธ์ที ่1  เสริมสร้างการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ และทนัสมัยตามหลกัธรรมาภิบาลและหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

โครงการ กจิกรรม เหตุผล/ความจ าเป็น ตัวช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ 
4.1 โครงการรู้ลึก รู้จริง ตาม 
       บทบาทหนา้ท่ีของกรรมการ 
       ผูต้รวจสอบกิจการและ 
       เจา้หนา้ท่ี 

-จดัประชุมสัมมนาเพื่อ 
 แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง 
 สมาชิก กรรมการ 
 ผูต้รวจสอบกิจการ  
 และเจา้หนา้ท่ี 
 

-เสริมสร้างการบริหาร 
 จดัการใหมี้ประสิทธิภาพ 
 และทนัสมยั 

-จ านวนคร้ังของการจดั 
 กิจกรรม 

1 คร้ัง 100,000 
(5.16 = 1,150,000) 

4.2 โครงการคดัเลือกสมาชิก 
      ท่ีมีความรู้และคุณธรรม 
      เป็นสมาชิกตน้แบบท่ีดี 

-คดัเลือกสมาชิกสหกรณ์ 
 ท่ีมีความรู้ดา้นสหกรณ์ 
 และมีคุณธรรมเป็นท่ียอมรับ 
 ในสังคม 
-มอบรางวลัใหก้บัสมาชิก 
 ดีเด่นประจ าปี 

-เพื่อยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
 ผูท่ี้มีความรู้คู่คุณธรรม 

-จ านวนสมาชิกท่ีไดรั้บ 
  การคดัเลือกเป็นสมาชิก 
 ตน้แบบ 

15 คน 30,000 
(8.7 = 380,000) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4 พฒันากระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เอือ้ต่อฐานะความมั่นคงของสหกรณ์ สนองความต้องการของสมาชิก 
                                        ตามหลกัธรรมาภิบาลและหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
กลยุทธ์ที ่1  เสริมสร้างการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ และทนัสมัยตามหลกัธรรมาภิบาลและหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
 

โครงการ กจิกรรม เหตุผล/ความจ าเป็น ตัวช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ 
4.3 โครงการศึกษาดูงาน 
       สหกรณ์ตน้แบบ 

-ส่งคณะกรรมการ เจา้หนา้ท่ี 
 ผูต้รวจสอบกิจการ และ 
 สมาชิกศึกษาดูงานเร่ืองท่ีเป็น 
 ประโยชน์จากสหกรณ์ 
 ตน้แบบหรือหน่วยงานต่าง ๆ  
 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดงัน้ี 
  สมาชิกท่ีร่วมกิจกรรมกบั 
  สหกรณ์ หวัหนา้หน่วยงาน 
  ท่ีหกัเงิน หวัหนา้ศูนย ์
  ประสานงาน 
  ผูป้ระสานงานบ านาญ 
  กรรมการ เจา้หนา้ท่ี  
  ผูต้รวจสอบ 

-เพื่อน ารูปแบบท่ีดีและ 
 เป็นประโยชน์ในการ 
 บริหารงานมาปรับใช ้
 กบัสหกรณ์เพื่อ 
 ประโยชน์ของสมาชิก 
 และองคก์ร 

-จ านวนคร้ัง/ เร่ืองท่ี 
 สหกรณ์ส่งบุคลกรไป 
 ศึกษาดูงาน 

2 คร้ัง 500,000 
(5.24 = 500,000) 

172 



แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4 พฒันากระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เอือ้ต่อฐานะความมั่นคงของสหกรณ์ สนองความต้องการของสมาชิก 
                                        ตามหลกัธรรมาภิบาลและหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
กลยุทธ์ที ่1  เสริมสร้างการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ และทนัสมัยตามหลกัธรรมาภิบาลและหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

โครงการ กจิกรรม เหตุผล/ความจ าเป็น ตัวช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ 
4.4 โครงการเสริมสร้าง 
       ประสิทธิภาพการบริหาร 
       จดัการ (สหกรณ์สีขาว) 

-จดักิจกรรมทบทวนการ 
 บริหารจดัการของสหกรณ์ 
 เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพและ 
 มาตรฐานตามหลกั 
 ธรรมาภิบาลและหลกั 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 ก าหนด 
-รับการประเมินจากหน่วยงาน 
 ท่ีก ากบัดูแล 
 
 

-เพื่อใหส้หกรณ์มีคุณภาพ 
 มาตรฐานตามหลกั 
 ธรรมาภิบาลและหลกั 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียง 

-จ านวนคร้ัง / เร่ืองสหกรณ์ 
 จดัอบรม หรือไดรั้บการ 
 ประเมินจากหน่วยงานท่ี 
 ก ากบัดูแล 

2 คร้ัง 30,000 
(8.7 = 380,000) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4 พฒันากระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เอือ้ต่อฐานะความมั่นคงของสหกรณ์ สนองความต้องการของสมาชิก 
                                        ตามหลกัธรรมาภิบาลและหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
กลยุทธ์ที ่2 สนับสนุนการศึกษาวจัิยเพือ่พฒันาสหกรณ์ 
 

โครงการ กจิกรรม เหตุผล/ความจ าเป็น ตัวช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ 
4.5 โครงการนวตักรรม 
       เสริมสร้างประสิทธิภาพ 
      การบริหารจดัการ 
 

-สนบัสนุนสมาชิก เจา้หนา้ท่ี 
 ในการจดัท างานวจิยั หรือ 
 สร้างนวตักรรมท่ีเป็น
ประโยชน์กบัสหกรณ์ 
-ส่งนวตักรรมเขา้ประกวด 
 
 
 
 
 
 
 

-น าผลวจิยั หรือ 
 นวตักรรมมาปรับปรุง 
 และพฒันาสหกรณ์ 

-จ านวนงานวจิยั/นวตักรรม 
 ท่ีสร้างข้ึนมาใชใ้นการ 
 ท างาน 

1 งาน 50,000 
(8.7 = 380,000) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4 พฒันากระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เอือ้ต่อฐานะความมั่นคงของสหกรณ์ สนองความต้องการของสมาชิก 
                                        ตามหลกัธรรมาภิบาลและหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยแีละระบบข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ 
 

โครงการ กจิกรรม เหตุผล/ความจ าเป็น ตัวช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ 
4.6 โครงการพฒันาระบบ 
       เทคโนโลยขีองสหกรณ์ 

-ปรับปรุงระบบขอ้มูล 
 สารสนเทศ และรูปแบบ 
 การติดต่อส่ือสารกบัสมาชิก 
 ใหห้ลากหลายและเป็น 
 ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อใชป้ระโยชน์จาก 
 ขอ้มูลสารสนเทศ 
 ระหวา่งสหกรณ์กบั 
 สมาชิกและสาธารณชน 

-จ านวนคร้ังของการพฒันา 1 200,000 
(3.3 = 200,000) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 5  สร้างความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์ด้วยเครือข่ายพนัธมิตร 
กลยุทธ์ที ่1  สร้างความร่วมมือกบัสหกรณ์เครือข่ายพนัธมิตร 
 

โครงการ กจิกรรม เหตุผล/ความจ าเป็น ตัวช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ 
5.1 โครงการเครือข่ายพนัธมิตร 
      สหกรณ์ 

-ร่วมท าธุรกิจและกิจกรรมกบั 
 สหกรณ์เครือข่ายพนัธมิตร 

-เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 ในการบริหารจดัการ 
 ดา้นเศรษฐกิจและสังคม 

-จ านวนสหกรณ์เครือข่าย 
 พนัธมิตรท่ีท าธุรกิจหรือ 
 กิจกรรมร่วมกนั 

6 สหกรณ์ 150,000 
(8.7 = 380,000) 

 

กลยุทธ์ที ่2  สนับสนุนการจัดกจิกรรมที่เป็นประโยชน์กบัชุมชนและสังคม 
 

โครงการ กจิกรรม เหตุผล/ความจ าเป็น ตัวช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ 
5.2 โครงการเสริมสร้าง 
      ความร่วมมือพฒันาสังคม 
      และชุมชนตามหลกัการ 
      ของสหกรณ์ 

-จดักิจกรรมหรือร่วมกิจกรรม 
 ดา้นการพฒันาสังคมและ 
 ชุมชนกบัภาคส่วนอ่ืน ๆ 

-เพื่อสร้างความร่วมมือ 
 ในการพฒันาพฒันา 
 สังคมและชุมชน และ 
 สร้างความเช่ือมัน่ 
 เช่ือถือในสหกรณ์ 
 แก่สังคมและชุมชน 

-จ านวนกิจกรรมท่ีจดั 1 กิจกรรม 10,000 
(จดัสรรจาก 
ก าไรสุทธิ) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 5  สร้างความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์ด้วยเครือข่ายพนัธมิตร 
กลยุทธ์ที ่2 สนับสนุนการจัดกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์กบัชุมชนและสังคม 
 

โครงการ กจิกรรม เหตุผล/ความจ าเป็น ตัวช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ 
5.3 โครงการอนุรักษท์รัพยากร 
      ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

-จดัประชุมใหค้วามรู้กบั 
 บุคลากรของโรงเรียนท่ี 
 เขา้ร่วมโครงการ 
-ประกวดโรงเรียนส่งเสริม 
 และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
 และส่ิงแวดลอ้ม 
-ร่วมกบัหน่วยงานและชุมชน 
 จดักิจกรรมการอนุรักษ ์
 ทรัพยากรธรรมชาติและ 
 ส่ิงแวดลอ้ม เช่น ลดภาวะ 
 โลกร้อน ประหยดัพลงังาน 
 ปลูกป่า เป็นตน้ 
 

-รณรงคแ์ละส่งเสริม 
 สมาชิก เยาวชน นกัเรียน 
 และชุมชน ใหมี้จิตส านึก 
 และร่วมมืออนุรักษ ์
 ทรัพยากรธรรมชาติ 
 และส่ิงแวดลอ้ม 

-จ านวนกิจกรรมท่ีสหกรณ์ 
 จดัหรือร่วมจดักิจกรรม 
 กบัชุมชนและสังคม 

2 คร้ัง 100,000 
(8.6 = 100,000) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 5  สร้างความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์ด้วยเครือข่ายพนัธมิตร 
กลยุทธ์ที ่2 สนับสนุนการจัดกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์กบัชุมชนและสังคม 
 

โครงการ กจิกรรม เหตุผล/ความจ าเป็น ตัวช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ 
5.4 โครงการส่งเสริมการจดั 
       กิจกรรมแสดงความกตญัญู 
       กตเวทิตา มุฑิตาจิต 
  

-สหกรณ์สนบัสนุน
งบประมาณ 
 หรือจดักิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
    -งานวนัครู 
    -งานเกษียณอายรุาชการของ 
      หน่วยงานต่าง ๆ 
   -งานประเพณีสงกรานตข์อง 
    สหกรณ์ 
   -งานยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
     สมาชิกสหกรณ์ท่ี 
     เกษียณอายรุาชการ 
 

-เพื่อเชิดชูยกยอ่งสมาชิก 
-เพื่อสืบสานประเพณี 
 และวฒันธรรมอนัดีงาม 
 ของไทย 

-จ านวนกิจกรรมท่ีจดั 4 คร้ัง 800,000 
(-จดังานวนัครู 
180,000 
-งานเกษียณฯ 
150,000 
-งานสงกรานต ์
120,000 
-งานยกยอ่ง 
เชิดชูเกียรติ 
สมาชิกท่ี
เกษียณอาย ุ
ราชการ 350,000 ) 
(5.18 = 800,000) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 5  สร้างความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์ด้วยเครือข่ายพนัธมิตร 
กลยุทธ์ที ่2 สนับสนุนการจัดกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์กบัชุมชนและสังคม 
 

โครงการ กจิกรรม เหตุผล/ความจ าเป็น ตัวช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ 
5.5 โครงการส่งเสริมและ      
      และสนบัสนุนกิจกรรม 
      สหกรณ์โรงเรียน 

-ประชุมสัมมนาสร้างทศันคติ 
 ดา้นสหกรณ์ใหก้บัครูและ 
 นกัเรียน 
-สนบัสนุนการเขา้ร่วมงาน 
 วนัสหกรณ์แห่งชาติและ 
 วนักิจกรรมสหกรณ์นกัเรียน 

-สร้างความเขม้แขง็ 
 ใหก้บัระบบสหกรณ์ 
 โรงเรียน 
 

-จ านวนครูและนกัเรียนท่ี 
 เขา้ร่วมกิจกรรม 

200 คน 70,000 
(8.7 = 380,000) 

5.6 โครงการเงินออม 
       ตามรอยพอ่ 

-เปิดการรับฝากเงินออมทรัพย ์
 เงินออมตามรอยพ่ออตัรา 
 ดอกเบ้ีย 2.5 บาท/ปี สหกรณ์ 
 จ่ายเงินสมทบเขา้กองทุน 
 ช่วยเหลือเด็กนกัเรียนยากไร้ 
 อตัราร้อยละ 0.5 ของยอดเงิน 
 ฝากของสมาชิกแต่ละคน 
 ณ วนัส้ินปีบญัชี 

-เพื่อสร้างจิตส านึก 
 การออมใหส้มาชิก 
- ช่วยเหลือสังคมของ 
 สมาชิกตามหลกัปรัชญา 
 ของเศรษฐกิจพอเพียง 

-จ านวนบญัชีเงินฝาก 
 ท่ีสมาชิกเขา้ร่วมโครงการ 
-จ านวนนกัเรียนยากไร้ท่ี 
 ไดรั้บความช่วยเหลือ 

200 บญัชี 
 

14 คน 

100,000 
(8.9 = 320,000) 
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รายละเอยีดประมาณการรายจ่าย ประจ าปี  2561 


หมวดรายจ่าย 
งบประมาณปี 2560 งบประมาณ 

ปี 2561 
คดิเป็น 
ร้อยละ 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

รายละเอยีด 
ตั้งไว้ จ่ายจริง ใช้ไป

ร้อยละ 

1.  เงนิเดอืนค่าจ้างและสวสัดกิารเจ้าหน้าที่       
 1.1  เงินเดือน 4,200,000.00 3,802,195.00 90.53 4,600,000.00 11.15 400,000.00 เงินเดือนเจา้หนา้ท่ี 11 คน ลูกจา้ง 1 คน แม่บา้น 1 คน 

จา้งเพ่ิม 2 คน แทนอตัราเดิมท่ีวา่ง 

 1.2 ค่าตอบแทน 350,000.00 158,400.00 45.26 200,000.00 0.48 (150,000.00) ค่าครองชีพ  เงินชดเชยตามมติ ครม. (10 คน) 
 1.3  สวสัดิการเจา้หนา้ท่ี 200,000.00 169,112.50 84.56 200,000.00 0.48 0.00 ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล (ส่วนเกิน

ประกนัสงัคม)  ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 
 1.4  เงินประกนัสงัคม 150,000.00 120,652.00 80.43 150,000.00 0.36 0.00 เงินประกนัสงัคมเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมาย 

แรงงานก าหนด 
 1.5  ค่าจา้งยาม 240,000.00 228,160.00 95.07 240,000.00 0.58 0.00 ค่าจา้งยามรักษาความปลอดภยั 2 คน (1.1) 

รวมเงนิ 5,140,000.00 4,478,519.50 87.13 5,390,000.00 13.05 250,000.00  
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รายละเอยีดประมาณการรายจ่าย ประจ าปี  2561 (ต่อ) 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณปี 2560 งบประมาณ 

ปี 2561 
คดิเป็น 
ร้อยละ 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

รายละเอยีด 
ตั้งไว้ จ่ายจริง ใช้ไปร้อย

ละ 

2.  ค่าตอบแทน       
 2.1 ค่าตอบแทน 

      หวัหนา้หน่วยงาน      
300,000.00 288,200.00 96.07 300,000.00 0.74 0.00 ให้หวัหนา้หน่วยงานทุกสงักดัและศูนยป์ระสานงาน

หน่วยงานละ 1,000 บาท  และหน่วยงานท่ีหกัเงินส่ง
กรมบญัชีกลาง รายละ5 บาท/ปี  ไดแ้ก่ สพป./สพม./
อาชีวศึกษา/กศน./อปท.หน่วยต่างจงัหวดัท่ีหกัเงินให้  

 2.2 ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ี 
      หกัเงิน 

125,000.00 109,022.00 87.22 125,000.00 0.30 0.00 ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีหกัเงินใหส้หกรณ์ 2 บาท/
คน/เดือน 

 2.3 ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบ 
      กิจการ 

60,000.00 43,200.00 72.00 60,000.00 0.15 0.00 ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ  
20,000 บาท/คน/ปี 

 2.4 ค่าตอบแทนนกัศึกษา 
      ฝึกงาน 

18,000.00 6,000.00 33.33 18,000.00 0.04 0.00 ค่าตอบแทนนกัศึกษาฝึกงานท่ีมาฝึกงาน 
ท่ีสหกรณ์  

 2.5 ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ี 
      ต ารวจ 

75,000.00 70,500.00 94.00 95,000.00 0.23 20,000.00 ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีต ารวจรักษาความปลอดภยั
และตอ้นรับสมาชิก วนัท าการปกติ 
วนัละ 400 บาท   

 2.6 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาและ 
      กรรมการตรวจสอบภายใน 

0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.48 200,000.00 ค่าตอบแทนบุคคลท่ีสร้างประโยชนใ์หก้บัสหกรณ์ 
อาทิ ผอ.เขตพ้ืนที่ อยัการจงัหวดั ศูนยด์  ารงธรรม  
ผูต้รวจสอบภายในตามเกณฑป์ระเมินธรรมาภิบาล 
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รายละเอยีดประมาณการรายจ่าย ประจ าปี  2561 (ต่อ) 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณปี 2560 งบประมาณ 

ปี 2561 
คดิเป็น 
ร้อยละ 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

รายละเอยีด 
ตั้งไว้ จ่ายจริง ใช้ไปร้อย

ละ 

 2.7 คา่รับรอง 250,000.00 246,547.00 98.62 300,000.00 0.73 50,000.00 ค่ารับรองสมาชิกท่ีมาติดต่อสหกรณ์ การประชุม
ต่าง ๆ และรับรองสหกรณ์อ่ืนท่ีมาเยีย่มชมกิจการ 
เช่นน ้ าชา กาแฟ อาหาร ฯลฯ 

 2.8 ค่าเบ้ียประชุม 450,000.00 347,300.00 77.18 550,000.00 1.33 100,000.00 ประชุมคณะกรมการด าเนินการและอนุกรรมการ 
ต่างๆท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลก าหนด 

 2.9 ค่าตอบแทนผูป้ระสานงาน 
      ขา้ราชการบ านาญ 

96,000.00 96,000.00 100.00 96,000.00 0.23 0.00 ค่าตอบแทนผูป้ระสานงานสหกรณ์ซ่ึงแต่งตั้ง 
จากขา้ราชการบ านาญทุกอ าเภอ  8 คน ๆ ละ 
12,000 บาท/ปี 

 2.10 ค่าล่วงเวลา 200,000.00 167,077.00 83.54 200,000.00 0.48 0.00 ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาเจา้หนา้ท่ี 
 2.11 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา 

        คอมพิวเตอร์ 
10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.02 0.00 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาคอมพิวเตอร์ 

 2.12 คา่เบ้ียเล้ียงพาหนะ 
        ผูต้รวจสอบกิจการ 

40,000.00 35,500.00 88.75 40,000.00 0.10      0.00 เบ้ียเล้ียงพาหนะ ผูต้รวจสอบกิจการ 700 บาท/
คน/เดือน 

 2.13 คา่เบ้ียเล้ียงพาหนะ 
        ผูต้รวจสอบภายใน 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.07 30,000.00 เบ้ียเล้ียงพาหนะ ผูต้รวจสอบภายใน 5-10 8o 

รวมเงนิ 1,624,000.00 1,409,346.00 86.78 2,024,000.00 4.90 400,000.00  

182 



รายละเอยีดประมาณการรายจ่าย ประจ าปี  2561 (ต่อ) 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณปี 2560 งบประมาณ 

ปี 2561 
คดิเป็น 
ร้อยละ 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

รายละเอยีด 
ตั้งไว้ จ่ายจริง ใช้ไปร้อย

ละ 

3.  ค่าวสัดุ       
 3.1 เคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ 350,000.00 369,097.50 105.46 400,000.00 0.97 50,000.00 ค่าแบบพิมพต์่าง ๆ ท่ีใชก้บักิจการสหกรณ์  เช่น 

สมุดคู่ฝาก ใบเสร็จรับเงิน สญัญาเงินกู ้ 
สญัญาค ้าประกนั สมุดเงินฝากสหกรณ์โรงเรียน 

 3.2 ค่าของใชส้ านกังาน 160,000.00 159,848.50 99.91 190,000.00 0.46 30,000.00 ค่าของใชส้ านกังาน เช่น กาว ลวดเยบ็กระดาษ 
น ้ายาท าความสะอาด และอุปกรณ์เคร่ืองใช ้
ท่ีจ าเป็นอ่ืน ๆ 

 3.3 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัระบบ  
      โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

200,000.00 129,993.00 65.00 200,000.00 0.48 0.00 ค่าดูแลระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สหกรณ์  
ค่าลิขสิทธ์ิ Windows 7  Antivirus  (4.6) 

รวมเงนิ 710,000.00 658,939.00 92.81 790,000.00 1.91 80,000.00  
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รายละเอยีดประมาณการรายจ่าย ประจ าปี  2561 (ต่อ) 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณปี 2560 งบประมาณ 

ปี 2561 
คดิเป็น 
ร้อยละ 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

รายละเอยีด 
ตั้งไว้ จ่ายจริง ใช้ไปร้อย

ละ 

4.  ค่าครุภัณฑ์       
 4.1  เคร่ืองส ารองไฟ 10,000.00 2,600.00 26.00 10,000.00 0.02 0.00 ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟแทนเคร่ืองท่ีช ารุด 
 4.2  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.15 0.00 ส ารองซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์กรณีช ารุดระหวา่งปี 
 4.3กลอ้งบนัทึกภาพ 0.00 21,958.00 100.00 0.00 0.00 0.00 กลอ้งบนัทึกภาพ 1 ตวั 
 4.4 เคร่ืองปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.29 120,000.00 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  หอ้งประชุมชั้น 3 
 4.5 เคร่ืองนบัธนบตัร  100,000.00  39,000.00  39.00  0.00 0.00 (100,000.00) จดัซ้ือเคร่ืองนบัธนบตัร  
 4.6 โตะ๊ประชุม 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.12 50,000.00 โตะ๊ส าหรับบริการสมาชิกหนา้หอ้งประชุมชั้น 3 
 4.7 ปร้ินเตอร์ 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.15 0.00 เคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์และเคร่ืองพิมพใ์บเสร็จ 

แทนเคร่ืองท่ีช ารุด 
 4.8 รถจกัรยานยนต ์ 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.15 60,000.00 ซ้ือรถจกัรยานยนตส์ าหรับส่งเอกสารในการ 

ติดต่อกบัธนาคารและหน่วยงานต่าง ๆ 
รวมเงนิ 230,000.00 93,558.00 40.68 360,000.00 0.88 130,000.00  
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หมวดรายจ่าย 
งบประมาณปี 2560 งบประมาณ 
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รายละเอยีด 
ตั้งไว้ จ่ายจริง ใช้ไปร้อย

ละ 

5.  ค่าใช้สอย       
 5.1 เบ้ียเล้ียงพาหนะกรรมการ   

       ผูต้รวจสอบกิจการ  และ      
       สมาชิก 

600,000.00 542,770.00 90.46 600,000.00 1.45 0.00 ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะกรรมการ ผูต้รวจสอบกิจการ
และสมาชิกซ่ึงเดินทางไปปฏิบติังานและประชุม
ตามระเบียบสหกรณ์ 

 5.2 เบ้ียเล้ียงพาหนะเจา้หนา้ท่ี 150,000.00 126,830.00 84.55 200,000.00 0.48 50,000.00 ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะเจา้หนา้ท่ีซ่ึงเดินทางไป
ปฏิบติังานและประชุมตามระเบียบสหกรณ์ 

 5.3 ค่าลงทะเบียน 100,000.00 79,200.00 79.20 100,000.00 0.24 0.00 ค่าลงทะเบียนประชุมอบรมสมัมนาของกรรมการ 
เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจสอบกิจการ และสมาชิก 

 5.4 ค่ารักษาประโยชน์สหกรณ์ 300,000.00 141,248.88 47.08 300,000.00 0.73 0.00 ค่าทนายความ/ ค่าธรรมเนียมศาลเม่ือมีคดีฟ้อง
และค่าใชจ่้ายในการเร่งรัดติดตามการช าระหน้ี 

 5.5  ค่าประชาสมัพนัธ์กิจการ 
      สหกรณ์ 

300,000.00 202,000.00 67.33 300,000.00 0.73 0.00 ค่าจดัท าวารสารประชาสมัพนัธแ์ละส่ืออ่ืน ๆ 
(2.13) 

 5.6 ค่าหนงัสือพิมพ ์ 25,000.00 15,300.00 61.20 25,000.00 0.06 0.00 ค่าหนงัสือพิมพแ์ละวารสารอ่ืน ๆ 
 5.7 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองใช ้

      และอุปกรณ์ส านกังาน 
80,000.00 76,750.30 61.20 150,000.00 0.36 70,000.00 ซ่อมแซมบ ารุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังาน  

 
 5.8 ค่าปรับปรุงและบ ารุง 

      รักษาอาคาร 
1,000,000.00 601,120.00 60.11 1,500,000.00 3.63 500,000.00 - เปล่ียนไฟฟ้าและเพดานหอ้งประชุมชั้น 3 

-  ปรับปรุงหอ้งน ้าในอาคาร   -  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและ

ส่ิงก่อสร้างตามความจ าเป็น  (1.9) 
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หมวดรายจ่าย 
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ตั้งไว้ จ่ายจริง ใช้ไปร้อย

ละ 

 5.9  ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง 100,000.00 75,445.10 75.45 100,000.00 0.24 0.00 ค่าน ้ ามนัรถยนต ์และเคร่ืองตดัหญา้ 
 5.10 สวสัดิการสมาชิก 12,000,000.00 9,672,500.00 80.60 10,000,000.00 24.22 (2,000,000.00) เงินสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว 

ท่ีถึงแก่กรรม (2.5) 
 5.11 เงินสงเคราะห์สมาชิกท่ี 

        ท าประกนักลุ่มตามความ 
       สมคัรใจอายเุกิน 85 ปี 

320,000.00 43,000.00 13.44 320,000.00 0.77 0.00 เงินสงเคราะห์สมาชิกท่ีท าประกนักลุ่มตามความ 
สมคัรใจท่ีมีอายเุกิน 85 ปี แลว้บริษทัประกนั 
ไม่รับท าประกนั (2.6) 

 5.12 เงินสงเคราะห์สมาชิกและ 
        บุตรท่ีเจบ็ป่วยรุนแรง 

350,000.00 307,600.00 87.89 400,000.00 0.97 50,000.00 
 

เงินสงเคราะห์สมาชิกและบุตรท่ีเจ็บป่วยรุนแรง 
ไม่สามารถช่วยตนเองได ้ (สมาชิก 700 บาท  
บุตร 500 บาท/เดือน)  (2.7) 

 5.13 สวสัดิการสมาชิกสมทบ 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.05 0.00 เจา้ภาพสวดพระอภิธรรมและหรีดเคารพศพ
สมาชิกสมทบท่ีถึงแก่กรรม 

 5.14 ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 750,000.00 449,900.00 59.99 750,000.00 1.82 0.00 ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ (2.8) 
 5.15 ค่าประกนัชีวติกลุ่ม 800,000.00 630,595.00 78.82 800,000.00 1.94 0.00 ค่าเบ้ียประกนัชีวติกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ (1.2) 
 5.16 ค่าศึกษาอบรมพฒันา 

        สมาชิก 
400,000.00 318,700.00 79.69 1,150,000.00 2.78 750,000.00 โครงการประชุมใหค้วามรู้ความเขา้ใจเร่ือง

สหกรณ์แก่สมาชิก (1.7, 2.9, 4.1)  
 5.17 ค่าศึกษาอบรมสมัมนา 

        พฒันาเจา้หนา้ท่ี 
180,000.00 174,900.00 97.17 180,000.00 0.44 0.00 ค่าศึกษาอบรมสมัมนาและดูงานเจา้หนา้ท่ี 
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ละ 

 5.18 กิจกรรมวนัครูและแสดง 
        มุทิตาจิต 

730,000.00 727,855.00 99.71 800,000.00 1.94 70,000.00 -สนบัสนุนจดังานวนัครู 180,000 บาท    (5.4)  
-สนบัสนุนการจดังานเกษียณ 150,000 บาท 
-จดักิจกรรมวนัสงกรานตส์หกรณ์ 120,000 บาท 
- งานเชิดชูเกียรติสมาชิกเกษียณอายุราชการ 350,000 บาท 

 5.19 ค่าเบ้ียประกนัภยั 35,000.00 19,597.05 55.99 35,000.00 0.08 0.00 เบ้ียประกนัภยัอาคารส านกังานและทรัพยสิ์น 
ต่าง ๆ ของสหกรณ์วงเงิน 10,000,000 บาท 

 5.20 ค่าจา้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  90,000.00 85,000.00 94.44 140,000.00 0.34 50,000.00 ค่าจา้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
 5.21 ค่าใชจ่้ายในการอบรม วิชาชีพ  200,000.00 195,790.00 97.90 300,000.00 0.73 100,000.00 โครงการฝึกอาชีพเพื่อเสริมรายไดใ้หส้มาชิก(2.4)  
 5.22 ค่าธรรมเนียมธนาคาร อากร         60,000.00 100,439.64 167.40 60,000.00 0.15 0.00 ค่าธรรมเนียมเช็คธนาคารและอากรติดสัญญาต่างๆ 

 5.23 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  50,000.00 38,000.00 76.00 50,000.00 0.12 0.00 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  
 5.24 ค่าประชุมศึกษาดูงานของ           300,000.00 261,382.00 87.13 500,000.00 1.21 200,000.00 ประชุมศึกษาดูงานของสมาชิก1.สมาชิกท่ีเขา้ประชุมใหญ่สามญัและ  

          สมาชิก       วสิามญัปีท่ีผา่นมา 2.สมาชิกท่ีร่วมกิจกรรมกบัสหกรณ์   

        3.หัวหนา้หน่วยงานหักเงินให้สหกรณ์ หัวหนา้ศูนย ์ผูป้ระสานงาน 

             บ านาญ  4.กรรมการ เจา้หนา้ท่ีและผูต้รวจสอบกิจการ  (4.3) 
      5.25 โครงการส่งเสริมการออม 200,000.00 197,820.00 98.91 580,000.00 1.40 380,000.00 ประชุมศึกษาดูงานของสถานศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการ 

                     ออมเงินสหกรณ์โรงเรียน   (2.11) 
รวมเงนิ 19,140,000.00 15,083,782.97 78.81 19,360,000.00 46.88 220,000.00  
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6.  ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่       
 6.1 ค่าพิมพร์ายงานกิจการ 300,000.00 256,000.00 85.33 300,000.00 0.73 0.00 รายงานกิจการส่งสมาชิกก่อนประชุมใหญ่ 5,000

เล่ม  และรายงานกิจการหลงัประชุมใหญ่ส่งสมาชิก
และหน่วยงานอ่ืน 5,200 เล่ม  

 6.2 ค่าใชจ่้ายในการประชุมใหญ่ 100,000.00 66,350.00 66.35 100,000.00 0.24 0.00 ค่าสถานท่ีและค่าตอบแทนรับรายงานตวัสมาชิก
ประชุมใหญ่ 

 6.3 ค่าใชจ่้ายในการสรรหา 
      กรรมการและผูต้รวจสอบฯ 

120,000.00 101,560.00 84.63 120,000.00 0.29 0.00 ค่าใชจ่้ายในการสรรหากรรมการ  ผูต้รวจสอบ
กิจการ 22 หน่วยเลือกตั้ง จากเดิมมี 13 หน่วย 

 6.4 ค่าอาหารและค่าพาหนะ 
สมาชิกสามญัในการประชุมใหญ่
สามญัประจ าปี 

6,000,000.00 5,875,800.00 97.93 6,300,000.00 15.26 100,000.00 ค่าอาหารและพาหนะสมาชิกสามญัในการประชุมใหญ่
สามญัประจ าปี  -อ าเภอเมืองคนละ 1,300  -อ าเภอมโนรมย ์
อ าเภอวดัสิงห์ อ าเภอสรรพยา อ าเภอสรรคบุรี อ  าเภอหนัคา 
คนละ 1,400 บาท  -อ าเภอหนองมะโมง อ าเภอเนินขาม 
คนละ 1,500 บาท  (2.10) 

 6.5  ค่าเจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจร 
       และเจา้หนา้ท่ีจดัรถ     

20,000.00 16,000.00 80.00 30,000.00 0.07 10,000.00 ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีต  ารวจและเจา้หนา้ท่ีดา้นจราจร 
ค่าจา้งเหมารถบริการรับ-ส่งสมาชิกจากสถานท่ีจอดรถกบั 
สถานท่ีประชุมใหญ่ 

รวมเงนิ 6,540,000.00 6,315,710.00 96.57 6,650,000.00 16.59 110,000.00  
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7.  ค่าสาธารณูปโภค       
 7.1 ค่าไปรษณียแ์ละ 

     ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
200,000.00 157,096.00 78.55 200,000.00 0.48 0.00 ค่าบริการทางไปรษณีย ์และค่าส่งข่าวทาง SMS 

 7.2 ค่าน ้ าประปาไฟฟ้าโทรศพัท ์ 350,000.00 365,988.46 104.57 400,000.00 0.97 50,000.00 ค่าน ้ าประปา ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์
รวมเงนิ 550,000.00 523,084.46 95.11 600,000.00 1.45 50,000.00  

8.  รายจ่ายอืน่ ๆ       
 8.1 ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ 120,000.00 90,190.00 75.16 120,000.00 0.29 0.00 ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น  กรณีฉุกเฉินและเร่งด่วน  

เช่น กรณีเกิดไฟฟ้าลดัวงจร คอมพิวเตอร์เสียหาย 
ฯลฯ 

 8.2 เงินช่วยเหลือสมาชิก 
      ประสบภยั 

1,500,000.00 332,000.00 22.13 1,500,000.00 3.64 0.00 ช่วยเหลือสมาชิกท่ีประสบวาตภยั อุทกภยั อคัคีภยั 
(2.2) 

 8.3 ค่าภาษีทรัพยสิ์น 100,000.00 26,344.83 26.34 50,000.00 0.12 (50,000.00) ค่าภาษีป้าย ภาษีท่ีดินและทรัพยสิ์น ภาษีรถยนต ์
ภาษีรถจกัรยานยนต ์

 8.4 ค่าเช่าตูนิ้รภยั 1,000.00 900.00 90.00 1,000.00 0.00 0.00 ค่าเช่าตูนิ้รภยัธนาคาร 
 8.5 เงินถือหุน้เพ่ิมชุมนุม 

     สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 
250,000.00 3,500,000.00 14.00 1,750,000.00 4.24 1,500,000.00 ถือหุน้เพ่ิมตามขอ้บงัคบัชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์

แห่งประเทศไทย จ ากดั  
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 8.6 ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรักษ ์
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

50,000.00 36,000.00 72.00 100,000.00 0.24 50,000.00 สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในโครงการอนุรักษ ์
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม (5.3) 

 8.7  ค่าสนบัสนุนกิจกรรม 
       สหกรณ์ 

300,000.00 237,125.00 0.79 380,000.00 0.92 80,000.00 1.กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 2. วนัสหกรณ์แห่งชาติ 
3.เครือข่ายสหกรณ์ 4. สมาชิกตน้แบบ (1.6, 4.2, 4.4,  
4.5, 5.1, 5.5) 

 8.8  ค่าใชจ่้ายในการจดัท า 
        แผนสหกรณ์ 

200,000.00 187,950.00 0.94 700,000.00 1.70 500,000.00 ค่าใชจ่้ายในการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 
และโครงการสญัจรพบสมาชิก (2.15, 2.17) 

 8.9  เงินรางวลัส่งเสริม 
         การออม 

500,000.00 72,150.33 14.43 320,000.00 0.77 (180,000.00) ค่าใชจ่้ายโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการออม
ของสมาชิก เงินออมตามรอยพอ่ (1.11, 2.11, 5.6)  

 8.10 กองทุนสวสัดิการ 
        ช่วยเหลือผูค้  ้าประกนั 

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 2.42 1,000,000.00 เพ่ือจดัตั้งกองทุนสวสัดิการช่วยเหลือผูค้  ้าประกนั 
ท่ีรับผดิชอบภาระหน้ีแทนผูกู้ ้

รวมเงนิ 3,021,000.00 4,482,660.16 148.38 5,921,000.00 14.34 2,900,000.00  

รวมเงนิทั้งส้ิน 36,955,000.00 33,045,600.09 89.42 41,095,000.00 100.00 4,140,000.00 ขอถัวจ่ายทุกรายการตามความจ าเป็น 
โดยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2561 เป็นค่าใชจ่้ายดงัน้ี    ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสมาชิก           จ  านวนเงิน    24,256,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ   58.74  
                                                                                               ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเจา้หนา้ท่ี       จ  านวนเงิน      5,730,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ   13.88 
                    ค่าใชจ่้ายเพื่อสังคมและชุมชน  จ านวนเงิน         480,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ     1.16 
                                                                                               ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ  จ  านวนเงิน    10,829,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ   26.22 
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เป้าหมายการด าเนินธุรกจิประจ าปี  2561 
 

ที่ รายการ เป้าหมาย รายละเอยีด จ านวนเงิน ปี 2560 
1 เงินกู้     
 1.1  เงินกูส้ามญั ใหเ้งินกูร้ะหวา่งปี ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกระหวา่งปี 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 
 1.2  เงินกูพ้ิเศษ ใหเ้งินกูร้ะหวา่งปี ใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกระหวา่งปี 120,000,000.00 120,000,000.00 
 1.3  เงินกูฉุ้กเฉิน ใหเ้งินกูร้ะหวา่งปี ใหเ้งินกูฉุ้กเฉินแก่สมาชิกระหวา่งปี 140,000,000.00 140,000,000.00 
2 เงินฝาก รับเงินฝากเพิ่ม รับเงินฝากเพิ่มข้ึนจากปี 2560 50,000,000.00 10,000,000.00 
3 ทุนเรือนหุ้น รับเงินหุน้เพิ่ม รับเงินทุนเรือนหุน้เพิ่มระหวา่งปี 200,000,000.00 200,000,000.00 
4 หนีเ้งินกู้สถาบันการเงินอื่น ลดหน้ีเงินกูภ้ายนอก หน้ีเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินอ่ืนลดลง 80,000,000.00 40,000,000.00 
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ประมาณการรายรับ – รายจ่าย  ประจ าปี  2561 
 

รายการ 
จ านวนเงิน 

บาท รวม (บาท) 

ประมาณการรายรับ :-   
 ดอกเบ้ียรับจากเงินใหส้มาชิกกูย้มื(อตัรา 5.75) 318,000,000.00  
 ดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน 600,000.00  
 รับเงินปันผลจากหุน้ของชุมนุมสหกรณ์ฯ 500,000.00  
 รับค่าธรรมเนียมเงินกูส้ามญัและเงินกูพ้ิเศษ 120,000.00  
 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 20,000.00  
 ดอกเบ้ียรับตามค าพิพากษา 300,000.00  
                         รวมรายรับ  319,540,000.00 
ประมาณการรายจ่าย :-   
 ดอกเบ้ียจ่ายใหส้มาชิกท่ีฝากเงิน 30,000,000.00  
 ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มื 68,000,000.00  
 รายจ่ายตามงบประมาณประจ าปี  2561 41,295,000.00  
 ค่าเส่ือมราคาส่ิงปลูกสร้าง 100,000.00  
 ค่าบ าเหน็จเจา้หนา้ท่ีและเงินชดเชย 2,100,000.00  
 ค่าเส่ือมราคารถยนต ์ 200,000.00  
 ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองใชส้ านกังาน 700,000.00  
                        รวมรายจ่าย  142,395,000.00 

ปี  2561 คาดว่าจะมีก าไรสุทธิ  จ านวน 177,145,000.00 
 

         ประเด็นเสนอ  เพือ่พจิารณาอนุมัติ 

                     มติทีป่ระชุม                                                                                                    . 
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                               4.5  ก าหนดวงเงินกู้ยมืหรือค า้ประกนั  ประจ าปี 2561               
                                      ประธานมอบ นายสมชาย พุทธโกสัย รองประธานกรรมการ คนท่ี 2
น าเสนอท่ีประชุมดงัน้ี 
                                       ตามขอ้บงัคบัขอ้ 61 (9)  ก าหนดใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  ก าหนด
วงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกูย้มืหรือค ้าประกนั ส าหรับปีหน่ึง ๆ ไวต้ามความจ าเป็นและสมควร 
แก่การด าเนินงานเม่ือปี 2560 ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีไดอ้นุมติัใหส้หกรณ์ก าหนดวงเงินกูย้มื
และค ้าประกนัในวงเงินไม่เกิน 2,500,000,000.-  บาท (สองพนัหา้ร้อยลา้นบาทถว้น) 
                                      ส าหรับในปี 2561  สหกรณ์ฯ ขอก าหนดวงเงินกูย้มืหรือค ้าประกนั 
ในวงเงิน  2,700,000,000.-  บาท (สองพนัเจ็ดร้อยลา้นบาทถว้น)  ตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณา 
ใหค้วามเห็นชอบวงเงินการกูย้มืหรือค ้าประกนัของสหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

ทุนเรือนหุ้นรวมกบัทุนส ารองของสหกรณ์ 
ถือใชว้งเงินการกูย้มืหรือการค ้าประกนัของ 
สหกรณ์เป็นจ านวน.......เท่าของทุนเรือนหุน้ 
รวมกบัทุนส ารองของสหกรณ์ 

ไม่เกิน 200 ลา้นบาท 1.5 
เกิน 200 ลา้นบาท ถึง 300  ลา้นบาท 1.4 
เกิน 300 ลา้นบาท ถึง 400  ลา้นบาท 1.3 
เกิน 400 ลา้นบาท ถึง 500  ลา้นบาท 1.2 
เกิน 500 ลา้นบาท ถึง 600  ลา้นบาท 1.1 
เกิน 600 ลา้นบาท  1.0 

 

                                       ณ  วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั  
มีทุนเรือนหุ้น 2,557,042,340 บาท  มีทุนส ารอง 184,398,271.51 บาท รวม 2,741,440,611.51  บาท 
 
                                   ประเด็นเสนอ  เพือ่พจิารณาอนุมัติวงเงินกู้ยมืหรือค า้ประกนัประจ าปี  2561   
ไม่เกนิ 2,700,000,000  บาท  (สองพนัเจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน)   

                     มติทีป่ระชุม                                                                                                    . 
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                               4.6  การจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ปีบัญชี 2561  
                                       ประธานมอบ นายสมชาย พุทธโกสัย รองประธานกรรมการ คนท่ี 2                                                      
น าเสนอท่ีประชุมดงัน้ี  
                                      ตามท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ มีนโยบายใหส้หกรณ์ท่ีมีทุนด าเนินงาน 
ตั้งแต่ 100 ลา้นบาทข้ึนไป สามารถจดัจา้งผูส้อบบญัชีภาคเอกชนท าการตรวจบญัชีของสหกรณ์ได ้
ภายใตก้ารก ากบัดูแลของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกท่ีจะไดรั้บทราบ 
ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินโดยรวดเร็ว สามารถจดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปีไดภ้ายใน
เวลาอนัสมควร ทั้งน้ีเน่ืองจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์มีอตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ีตรวจบญัชีอยา่งจ ากดั 
โดยใหส้หกรณ์จดัตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีส าหรับจา้ง 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและใหส้หกรณ์จดัจา้งไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  นั้น 
                                      ในปี  2561  มีบริษทั/หา้งร้าน ไดแ้จง้ความประสงคแ์ละเสนอเป็น 
ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั ประจ าปี 2561 จ านวน 2 ราย ดงัน้ี 
 

ที่ ช่ือบริษัท เสนอราคา (บาท) ประสบการณ์ 
1 บริษทั เอ็น.เอส.เค.สอบบญัชี จ  ากดั 

โดย นายสิรวชิญ ์ไพศาสตร์  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 10136 

85,000  บาท 
เขา้ตรวจสอบปีละ 4 คร้ัง 

3-5 วนัท าการ 

-ปี 2546-2558 จ านวน 117 
สหกรณ์ 
ปี 2559 จ านวน 73 สหกรณ์ 

2 บริษทั ทีดบับลิวซีแมเนจเมน้ท ์
จ ากดั  
โดยนายประกอบกิจ อาภาจรสกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

140,000  บาท 
เขา้ตรวจสอบปีละ 
อยา่งนอ้ย 3 คร้ัง 

-ปี 2555 จ านวน 6 สหกรณ์ 
-ปี2556 จ านวน 10สหกรณ์ 
-ปี2557จ านวน 16 สหกรณ์ 
-ปี2558จ านวน 16 สหกรณ์ 
-ปี2559จ านวน 16 สหกรณ์ 

  
                                     มติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 57 ในการประชุมคร้ังท่ี 
12/2560 เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2560 ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรเลือกบริษทั เอ็น.เอส.เค.สอบบญัชี 
จ  ากดั   เป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ประจ าปี  2561  ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบจ านวน 85,000 บาท 
และเลือกบริษทั ทีดบับลิว ซี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีส ารอง ค่าธรรมเนียม 140,000 บาท 
ในกรณีท่ีบริษทั เอน็.เอส.เค สอบบญัชี จ  ากดั มีเหตุท่ีไมส่ามารถท าการตรวจสอบบญัชีตามสัญญาจา้งได ้
 

         ประเด็นเสนอ  เพือ่พจิารณาอนุมัติ 

                     มติทีป่ระชุม                                                                                                    . 
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                               4.7  การแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับสหกรณ์  
                                      ประธานมอบ นายสมชาย พุทธโกสัย รองประธานกรรมการ คนท่ี 2                                          
น าเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่  ดงัน้ี 
                                      ดว้ยขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั  ไม่สอดคลอ้งกบั
สภาวการณ์ปัจจุบนั  จึงเห็นสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั  ดงัน้ี 

 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับทีแ่ก้ไข เหตุผล 

ข้อ 74.  การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกจิการ   
ผูต้รวจสอบกิจการมีวาระอยูใ่นต าแหน่งได ้
คราวละหน่ึงปีทางบญัชีของสหกรณ์  
เม่ือครบก าหนดเวลาแลว้หากยงัไม่มีการเลือกตั้ง
ผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ใหผู้ต้รวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีไปพลางก่อน  
ผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้นอาจไดรั้บ
เลือกตั้งอีกได้






















 

ข้อ 74.  การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกจิการ   
ผูต้รวจสอบกิจการมีวาระอยูใ่นต าแหน่งได ้
คราวละสามปีทางบญัชีของสหกรณ์  
             วาระแรกของการใช้ข้อบังคับนีเ้มื่อ
ครบ 1 ปี นับแต่วนัเลอืกตั้งแล้วและได้จัดให้มี
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีคราวถัดไป
ให้ผู้ตรวจสอบกจิการออกจากต าแหน่งจ านวน 
1 คน โดยวธีิจับฉลาก และให้มีการเลอืกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกจิการแทน 1 คน โดยอยู่ใน
ต าแหน่งได้จนครบวาระ 3 ปี ปีที ่2 ให้จับฉลาก
ออกอกี 1 คน และท าการเลอืกตั้งแทน
ผู้ตรวจสอบกจิการทีจั่บฉลากออก โดยอยู่
ในต าแหน่งตามวาระ 3 ปี ผู้ตรวจสอบกจิการ
ซ่ึงออกไปน้ันอาจได้รับการเลอืกตั้งอกีได้
                 เม่ือครบก าหนดเวลาแลว้หากยงัไม่มี
การเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้
ผูต้รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบติัหนา้ท่ี 
ไปพลางก่อน ผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้น  
อาจไดรั้บเลือกตั้งอีกได ้

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ปัจจุบนั 
และผูต้รวจสอบท่ีมี 
ความรูและ
ประสบการณ์ได ้
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่ง 
ต่อเน่ืองและ 
เกิดประโยชน์กบั 
สหกรณ์ 

 

         ประเด็นเสนอ  เพือ่พจิารณา 

                     มติทีป่ระชุม                                                                                                    . 
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                               4.8  การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลอืผู้ค า้ประกนั 
                            นายสมควร  ทองฤทธ์ิ  ประธานท่ีประชุมน าเสนอต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 
                         จากการด าเนินกิจการสหกรณ์ท่ีผา่นมา ไดเ้กิดกรณีผูค้  ้าประกนัตอ้ง
รับภาระช าระหน้ีแทนผูกู้ท่ี้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมายจนถึงท่ีสุดแลว้ และผูกู้ไ้ม่สามารถ
ช าระหน้ีได ้ท าใหภ้าระหน้ีตกไปถึงผูค้  ้าประกนั คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
ชยันาท  จ  ากดั ชุดท่ี 57 มีแนวคิดท่ีจะดูแลช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ผูค้  ้าประกนั 
โดยอาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั พ.ศ. 2557 ขอ้ 61(9) 
และขอ้ 85 ท่ีจะจดัตั้งกองทุนสวสัดิการช่วยเหลือผูค้  ้าประกนั โดยมีสาระส าคญัสรุปได ้ดงัน้ี 
 4.8.1  วตัถุประสงคก์ารจดัตั้งกองทุน 
         1)  เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของผูค้  ้าประกนัในกรณีตอ้งช าระหน้ี
แทนผูกู้ท่ี้ไม่สามารถช าระหน้ีแทนผูกู้ไ้ด ้
         2)  เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินใหส้หกรณ์ 
 4.8.2  ท่ีมาของกองทุน 
         1)  การจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
         2)  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีซ่ึงท่ีประชุมใหญ่อนุมติั 
         3)  สมาชิกของกองทุนจ่ายสมทบ อตัราร้อยละ 0.40 บาท ของวงเงิน
กูย้มืแต่ไม่เกิน 10,000 บาท 
         4)  เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลืออ่ืน ๆ  
 4.8.3  เป้าหมายของกองทุน 
        1)  จ  านวน 10,000,000 บาท โดยตั้งจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของสหกรณ์ ปีแรก 1,000,000 บาท ปีต่อ ๆ  ไป ปีละไม่นอ้ยกวา่ 300,000 บาท เม่ือครบ 10,000,000 บาท 
แลว้จะไม่ตั้งงบประมาณอีก  
 4.8.4  การสมคัรเป็นสมาชิกกองทุน 
         1)  สมาชิกท่ีกูเ้งินตามระเบียบสหกรณ์ ยกเวน้เงินกูฉุ้กเฉิน และเงินกู้
พิเศษโดยใชห้ลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
         2)  สมาชิกท่ีไม่มีหน้ีเงินกู ้ถา้มีความสมคัรใจเขา้เป็นสมาชิก 
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 4.8.5  การจ่ายเงินของสมาชิกเขา้กองทุน  
         1)  สมาชิกท่ีกูเ้งินสหกรณ์ จะตอ้งส่งเงินเขา้กองทุนทนัทีเม่ือไดรั้บ  
อนุมติัเงินกูอ้ตัราร้อยละ 0.40 บาทของวงเงินกู ้แต่ไม่เกิน 10,000 บาท  
                                                2)  สมาชิกท่ีไม่ไดกู้เ้งินสามารถส่งเงินเขา้กองทุนเตม็จ านวน 
10,000 บาท เม่ือสมคัรใจเขา้เป็นสมาชิกกองทุน หรือตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 4.8.6  ผูมี้สิทธิขอกูเ้งินกองทุน 
        1)  สมาชิกสหกรณ์ท่ีสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนแลว้ 
        2)  สมาชิกผูค้  ้าประกนัตามขอ้ 4.8.6 1) ท่ีตอ้งช าระหน้ีแทนผูกู้ท่ี้ 
ไม่สามารถช าระหน้ีใหส้หกรณ์ตามท่ีสหกรณ์ด าเนินการทางกฎหมายถึงท่ีสุดแลว้ 

   3)  ผูค้  ้าประกนัตามขอ้ 4.8.6 1) ขอกูเ้งินจากกองทุนไดเ้ตม็จ านวน 
ของภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระแทนผูกู้ ้โดยส่งช าระหน้ีคืนสหกรณ์ขั้นต ่าเดือนละ 1,000 บาท พร้อม 
ดอกเบ้ียร้อยละ 0.25 บาท ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 4.8.7  สมาชิกกองทุนขอรับเงินสมทบคืนได ้ดงัน้ี 
         1)  ไม่มีภาระหน้ีจากการกูเ้งินกองทุน 
         2)  ไดรั้บเงินสมทบคืนโดยไม่ไดรั้บดอกเบ้ีย 
        
         ประเด็นเสนอ  เพือ่พจิารณา 

1. อนุมัติเป็นหลกัการให้คณะกรรมการด าเนินการไปพจิารณาจัดตั้งกองทุน
โดยหารือกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและไม่เกดิผล
เสียกบัสหกรณ์และสมาชิก 

2. กรณถ้ีาไม่เป็นไปตามกฎหมายและอาจเกดิผลเสียกบัสหกรณ์หรือสมาชิก
ให้ชลอการตั้งกองทุนไว้ก่อน         

                     มติทีป่ระชุม                                                                                                    . 
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                               4.9  การเลอืกตั้งกรรมการด าเนินการชุดที ่ 58 
                                      ประธานมอบ นายเฉลิม ปลอ้งมาก เลขานุการ น าเสนอท่ีประชุมดงัน้ี 
                                      ตามขอ้บงัคบัขอ้ 61 (3)  ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณา 
เลือกตั้ง หรือถอดถอนกรรมการด าเนินการทั้งคณะหรือบางคน และผูต้รวจสอบกิจการ สหกรณ์ฯ 
ไดก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2554 และประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการด าเนินการ ชุดท่ี  
58  แทนคณะกรรมการท่ีพน้วาระตามขอ้บงัคบั ดงัน้ี 

 

ที่ ช่ือ สกุล สังกดั หมายเหตุ 
1 นายสมชาย  พุทธโกสัย อ าเภอเมืองชยันาท (2/2) ไม่มีสิทธ์ิสมคัรใหม่ 
2 นายสมชาย กิตติรัตนสุนทร อ าเภอหนัคา (2/1) มีสิทธ์ิสมคัรใหม่ 
3 นายเฉลิม ปลอ้งมาก อ าเภอสรรคบุรี (2/1) มีสิทธ์ิสมคัรใหม่ 
4 นายพีระพงศ ์ แพบวั อ าเภอวดัสิงห์ (2/1) มีสิทธ์ิสมคัรใหม่ 
5 นายสุพจน์ วงับุญ อ าเภอหนองมะโมง (2/1) มีสิทธ์ิสมคัรใหม่ 
6 นางปวณีา  บวัภิบาล อปท. (2/1) มีสิทธ์ิสมคัรใหม่ 
7 นายปรีชา  กาญจนสมบติั บ านาญ (2/1) มีสิทธ์ิสมคัรใหม่ 

 

                                     โดยสหกรณ์ไดป้ระกาศรับสมคัรตั้งแต่วนัท่ี 24 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 
2560 ซ่ึงมีผูส้มคัรเป็นกรรมการของแต่ละหน่วย  ดงัน้ี 
 

กรรมการสังกดั หมายเลข ช่ือ  สกุล หมายเหตุ 

อ าเภอเมืองชัยนาท 1 นายชาลี  สุขสบาย สมคัรคนเดียว 
อ าเภอวดัสิงห์ 1 นางสาวจ าเนียร  นุย้ปรี  
 2 นายสาโรช  กล่ินรอง  
อ าเภอสรรคบุรี 1 นายประยรู  เขียวอินทร์ สมคัรคนเดียว 
อ าเภอหันคา 1 นายพิชยั  นิยมรส สมคัรคนเดียว 
อ าเภอหนองมะโมง 1 นายเกิดศกัด์ิ  ห่วงไธสงค ์ สมคัรคนเดียว 
อปท. 1 นางกสัมาพร  บวัภิบาล สมคัรคนเดียว 
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กรรมการสังกดั หมายเลข ช่ือ  สกุล หมายเหตุ 

ข้าราชการบ านาญ 1 นายกมัปนาท  อ่วมพรหม  
 2 นายชาญชยั  ด าค า  
 3 นายปรีชา  กาญจนสมบติั  
 

               ส าหรับหน่วยอ าเภอเมืองชยันาท หน่วยอ าเภอสรรคบุรี หน่วยอ าเภอหนัคา  
หน่วยอ าเภอหนองมะโมง และหน่วย อปท. มีผูส้มคัรคนเดียวจึงไม่มีการสรรหา  
               ส่วนหน่วยอ าเภอวดัสิงห์ และหน่วยขา้ราชการบ านาญมีผลการสรรหา ดงัน้ี 
 

กรรมการสังกดั หมายเลข ช่ือ  สกุล คะแนน หมายเหตุ 

อ าเภอวดัสิงห์ 1 นางสาวจ าเนียร  นุย้ปรี   
 2 นายสาโรช  กล่ินรอง   
ข้าราชการบ านาญ 1 นายกมัปนาท  อ่วมพรหม   
 2 นายชาญชยั  ด าค า   
 3 นายปรีชา  กาญจนสมบติั   
 

                               ประเด็นเสนอ  เลอืกตั้งคณะกรรมการประจ าหน่วย  ดังนี้ 
                               สังกดั อ าเภอเมืองชัยนาทได้แก่  นายชาล ี สุขสบาย 
                               สังกดัอ าเภอวดัสิงห์     ได้แก่........................................................................... 
                               สังกดัอ าเภอสรรคบุรี    ได้แก่  นายประยูร  เขียวอินทร์ 
                               สังกดัอ าเภอหันคา    ได้แก่  นายพชัิย  นิยมรส 
                               สังกดัอ าเภอหนองมะโมงได้แก่  นายเกดิศักดิ์  ห่วงไธสงค์ 
                               สังกดั อปท.     ได้แก่  นางปวณีา  บัวภิบาล 
                               สังกดั ข้าราชการบ านาญ ได้แก่........................................................................... 
 

                  มติทีป่ระชุม                                                                                                    . 
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                                4.10  การเลอืกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการประจ าปี  2561 
                                         ประธานมอบ นายเฉลิม ปลอ้งมาก เลขานุการ น าเสนอท่ีประชุมดงัน้ี 
                                         ตามขอ้บงัคบัขอ้ 61 (3)  ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณา 
เลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการด าเนินการทั้งคณะหรือบางคน และผูต้รวจสอบกิจการ 
 

                                        ในปีบญัชี 2561  สหกรณ์ก าหนดใหมี้การเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ  
จ  านวน 3 คน  เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีวาระละ 1 ปี  โดยสหกรณ์ประกาศรับสมคัรตั้งแต่วนัท่ี 24 ตุลาคม 
ถึงวนัท่ี  3  พฤศจิกายน 2560  ซ่ึงมีผูส้มคัรเขา้รับการเลือกตั้งจ  านวน 3 คน  ดงัน้ี 
 

หมายเลข ช่ือ   สกุล สังกดั หมายเหตุ 
1 นายวนิยั  ค  าวเิศษ โรงเรียนวดัยางศรีเจริญ อ าเภอสรรพยา  
2 น.ส.สุวารีศิริ ภู่เป่ียมสินธ์ุ โรงเรียนวดัโพธาราม อ าเภอสรรคบุรี  
3 นายสมชาย  เทศเมือง ขา้ราชการบ านาญอ าเภอเมืองชยันาท  

 

                               ประเด็นเสนอ  เลอืกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการ  ดังนี้ 
 

หมายเลข ช่ือ   สกุล สังกดั คะแนน 
1 นายวนิยั  ค  าวเิศษ โรงเรียนวดัยางศรีเจริญ อ าเภอสรรพยา  
2 น.ส.สุวารีศิริ ภู่เป่ียมสินธ์ุ โรงเรียนวดัโพธาราม อ าเภอสรรคบุรี  
3 นายสมชาย  เทศเมือง ขา้ราชการบ านาญอ าเภอเมืองชยันาท  

 

                  มติทีป่ระชุม                                                                                                    . 
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ระเบียบวาระที ่ 5  เร่ืองอืน่ ๆ 
                              5.1  ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  
 5.1.1  ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัชยันาท 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
            5.1.2  ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ชยันาท 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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                              5.2  ข้อเสนอแนะจากสมาชิก 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
เลกิประชุมเวลา.......................................น. 
 
 
 

             (นายสมควร  ทองฤทธ์ิ) 
                                                                                     ประธานกรรมการ 
 
 
 
                                                                                 (นายเฉลิม  ปลอ้งมาก) 
                                                                               กรรมการและเลขานุการ 
                                                                                  ผูบ้นัทึกการประชุม 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 































 
 



สิทธิประโยชน์ทีส่มาชิกได้รับ 
 

          (1) เงินปันผล สหกรณ์คิดเงินปันผลใหแ้ก่สมาชิกแต่ละคนตามหุ้นในอตัรา 
               ไม่เกินอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
          (2) เงินเฉล่ียคืน สหกรณ์คิดเงินเฉล่ียคืนใหแ้ก่สมาชิกตามส่วนจ านวนรวมแห่ง 
               ดอกเบีย้ 
          (3) ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์และเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ    ไม่ต้องเสียภาษ ี
                เงินได้ 
          (4)   การกูเ้งินจากสหกรณ์ในอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่า   
          (5)   การขอรับความช่วยเหลือเม่ือประสบภยัพิบติัต่าง ๆ 
          (6)   การขอรับเงินสวสัดิการสงเคราะห์กรณีสมาชิกและบุคคลในครอบครัวของ 
                 สมาชิกเสียชีวติ 
          (7)   การรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ หรือผูต้รวจสอบ 
                 กิจการสหกรณ์ 
           (9)  การขอรับเงินประกนัชีวติ  กรณีสมาชิกเสียชีวติจากอุบติัเหตุ 
           (10)  การสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมาคมต่าง ๆ ท่ีเปิดรับสมาชิกสหกรณ์ 
           (11)  การขอรับเงินสวสัดิการกรณีสมาชิกเจบ็ป่วยรุนแรงท่ีไม่สามารถช่วยเหลือ 
                   ตนเองได ้
           (12)  การรับเงินสวสัดิการต่างๆ  ของสหกรณ์  (ถา้มีเพิ่มเติม) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลกัเกณฑ์การถือหุ้นของสมาชิก 
 

เงินได้รายเดือน (บาท) ถือหุ้น (หุ้น)  รายเดือนไม่ต ่ากว่า 
ไม่เกิน     5,500 50 
เกินกวา่  5,500  ถึง  6,500 60 
เกินกวา่  6,500  ถึง  7,500 70 
เกินกวา่  7,500  ถึง  9,000 80 
เกินกวา่  9,000  ถึง 10,500 90 
เกินกวา่ 10,500  ถึง  12,000 100 
เกินกวา่ 12,000 ถึง  14,000 110 
เกินกวา่ 14,000 ถึง  20,000 120 
เกินกวา่  20,000 ถึง 25,000 130 
เกินกวา่ 25,000  ถึง 30,000 140 
เกินกวา่  30,000  ถึง 35,000 150 
เกินกวา่  35,000  ถึง 40,000 160 
เกินกวา่  40,000  ถึง 45,000 170 
เกินกวา่  45,000  ถึง 50,000 180 
เกินกวา่  50,000  ถึง 55,000 190 
เกินกวา่  55,000  ข้ึนไป 200 

 

วธีิการคดิดอกเบีย้เงินกู้ 
 

จ านวนเงินตน้คงเหลือ X อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้X จ านวนวนัของเดือนท่ีคิด 
365 วนั X 100 

 เช่น  สมาชิกกูเ้งิน  200,000 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ  5.75 บาท  
เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม  2560 ส่งตน้เดือนละ 2,000 บาท การเรียกเกบ็ดอกเบ้ีย 
ในเดือนพฤษภาคม 2560 
 200,000 X 5.75 X 30    (วนัท่ี 31 เป็นวนัเสาร์ จะยกไปคิดรวมในเดือนถดัไป)                          
         365 X 100               ดอกเบ้ียเท่ากบั    945.25  บาท 



ตัวย่อหรือสัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในสหกรณ์ 
ตัวย่อ 
 ส. เงินกูส้ามญั     
 พ. เงินกูพ้ิเศษ                  
 ท.   เงินกูส้ามญัทุนเรือนหุ้น                                    
 ฉ. เงินกูฉุ้กเฉิน 
 ค. เงินกูส้วสัดิการคอมพิวเตอร์  
 ช.  เงินกูส้วสัดิการช าระธนาคาร (ช าระหน้ีสถาบนัการเงินอ่ืน) 
 ป.  เงินกูส้วสัดิการอเนกประสงค ์ (พฒันาชีวิต)  
 บ.  เงินกูส้วสัดิการเพื่อการศึกษาบุตร  
 พช.  เงินกูส้วสัดิการประกนัชีวิต 
 ย.  เงินกูส้วสัดิการยานพาหนะ 
 ศ.  เงินกูส้วสัดิการเพื่อการศึกษา 
 ษ.  เงินกูส้วสัดิการทศันะศึกษา 
 สท.  เงินกูทุ้นเรือนหุน้(สมาชิกสมทบ) 

กบ.       เงินกูเ้พื่อช าระหน้ี กบข. 
สัญลกัษณ์ 
 @ ประกนัชีวติกลุ่มตามความสมคัรใจ     
 ฿   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย  (สสอค.)    
 $  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์
   แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)   

 # สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท (สฌ.สช.)   



 
 
 


