
เรียน  สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด ทุกทานครับ

เวลานานหลายเดอืนแลว ยงัไมไดรบัความเหน็ชอบ เพือ่ชวยเหลือผูคํา้ประกนัไดรวดเรว็ข้ึน แกปญหาการผดินดัชําระหนีล้ดคาเผือ่หนี้
สงสัยจะสูญ พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพหน้ี  ใหมีทางชําระหน้ีแทนผูกู  สาระสําคัญ คือ ใหกูไดตามวงเงินที่ตองรับภาระ            
ชําระหน้ีแทนผูกู ใชอัตราดอกเบ้ียตามระเบียบวาดวยการใหเงินกู  และอัตราดอกเบ้ียเงินกูของสหกรณ (ปจจุบัน รอยละ 5.75 บาท) 
คนืดอกเบ้ียใหผูคํา้ประกันเมือ่สิน้ปบญัช ีตามสวนตางของดอกเบ้ียเงินกูเฉพาะสวนทีส่มาชิกรบัชําระหน้ีแทนผูกูหกัดวยอตัราดอกเบ้ีย 
รอยละ 1 บาท  (คืนรอยละ 4.75 บาท)  ไดนํารางระเบียบฉบับนี้หารือกับสหกรณจังหวัดกอนแลว  คาดวาจะมีผลใชไดในเร็ว ๆ นี้
 ผลการดาํเนนิงานในรอบ 7 เดือนทีผ่านมา  สหกรณมกีาํไรสะสม 131 ลาน (เปาหมาย 117 ลาน เดอืนเดยีวกนัของปทีผ่านมา 
ไดกําไรสะสม 121 ลาน)  กําไรท่ีเพิ่มนั้น ถาคิดสัดสวนตนทุน ยังไมเปนที่นาพอใจ  เนื่องจากตนทุนคาหุนยังสูงมาก การปลอยเงินกู
เพื่อเพิ่มกําไรทําไดนอย  เพราะมีกฎหมายขอกําหนดจากนายทะเบียน  จะสงผลถึงเงินปนผล  คณะกรรมการดําเนินการจึงไดกําหนด
แนวทางการบริหาร  โดยลดตนทุนคาใชจายตาง ๆ  เชน  อาจจะตองลดเอกสารโดยสงวารสารใหหนวยงาน  ลดจํานวนฉบับ (ฉบับละ
ประมาณ 10 บาท) ลดการพิมพใบเสร็จรับเงิน  (ฉบับละ 4 บาท) ทั้งวารสารขาวและใบเสร็จรับเงินเขาดูไดทาง Website ลดการสง
คาหุนโดยใหใชวิธีฝากเงินเพิ่มขึ้น  ใชตั๋วสัญญาใชเงินที่มีดอกเบ้ียที่ตํ่ากวา หาความรวมมือจากเครือขายสหกรณมาฝากดอกเบ้ียตํ่า             
เพิ่มชองทางทํากําไรที่ไมเกิดความเสี่ยง  ติดตามแกไขไมใหมีหนี้คางชําระ
 ขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ติดตามวารสารประชาสัมพันธ  ชวยกันเสนอแนะ  ชวยกันพัฒนาสหกรณของเราใหกาวหนาตอไป

สมควร ทองฤทธิ์
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด

21 มิถุนายน 2562

 มติกรรมการดําเนินการชุดที่ 59  คราวประชุมครั้งท่ี 7/2562  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 อนุมัติ
ใหใชระเบียบวาดวยกองทุนชวยเหลือผูคํ้าประกันเงินกูที่ตองกูเงินชําระหน้ีแทนผูกู ที่ถูกใหออกจากสมาชิก
สหกรณ  นําหุนมาชําระหนี้  แทนรางระเบียบฉบับเดิมที่เคยสงไปขอความเห็นชอบจากสหกรณจังหวัด เปน
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 สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด รวมกับสหกรณจังหวัดชัยนาท และเครือขายสหกรณในจังหวัดชัยนาท จัดงาน 

“7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณนักเรียนประจําป 2562”  ณ โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท มี

วตัถปุระสงคในการจัดงานเพ่ือเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ที่ทรงรเิริ่มใหจัดการเรียนรูการสหกรณในโรงเรียน เพื่อสรางกิจกรรมวันกิจกรรมสหกรณนักเรียน  สงเสริมการจัดการเรียนรู

การสหกรณในโรงเรียนใหแพรหลาย และเพ่ือเสริมสรางประสบการณดานสหกรณใหกับนักเรียนของจังหวัดชัยนาทสามารถ

นําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณคา

 โดยไดรับเงินสนับสนุนจากสหกรณจังหวัดชัยนาท 40,600 บาท สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด 129,400 บาท 

สมาคมสสอค. ,สส.ชสอ. และสฌ.สช. สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด 60,000 บาท (รวมงบสนับสนุนจากสอ.ครูชัยนาท 

จํากัด 189,400 บาท) และเงินสนับสนุนจากเครือขายสหกรณในจังหวัดชัยนาท 35,500 บาท รวมทั้งสิ้น 265,500 บาท          

การจัดงานคร้ังน้ี มีนักเรียนเขารวมกิจกรรม จํานวน 1,650 คน มีการจัดกิจกรรมดังนี้

1. หมวดความรู                                      
  การจัดนิทรรศการของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมสหกรณดีเดน 2 ประเภท

  1.1  โรงเรยีนโครงการออมทรัพยออมความดี 4 โรงเรียน

  1.2  โรงเรียนจัดกิจกรรมสหกรณโรงเรียน 1 โรงเรียน

 2.  หมวดกิจกรรมการประกวด
  2.1  การแขงขันตอบปญหา
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  2.2 การประกวดวาดภาพ

  2.3 บทความ “สหกรณออมทรัพยออมความดี” 3 ประเภท

  2.4 การประกวดเรียงความ

  2.5 การแขงขันเครื่องรอนกระดาษประเภททีม 3 คน

ระดับประถมศึกษา 1-3
(สีไม)
ระดับประถมศึกษา 4-6
(สีชอลคนํ้ามัน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
(สีโปรสเตอรหรือสีอะคริลิก)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(สีนํ้า)

นักเรียน
ระดับประถมศึกษา
นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ด.ช.กฤตนัย  อุยตระกูล
โรงเรียนวัดพระแกว
ด.ญ.ปยะพร  ชี้แจง
โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม
ด.ญ.พิชามญธุ  ธูปออน
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
น.ส.ณัฐณิชา  โชกุล
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

นายอํานาจ  นุมแสง

-

-

-

ผูบริหารสถานศึกษา

ครูผูสอน

ระดับประถมศึกษา 1-3

ระดับประถมศึกษา 4-6

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายวินัย  คําวิเศษ

-

ด.ญ.ธันยพร  นาใจศุภพล

นางสาวมณฑิตา  สารฤทธิ์

ด.ช.ตนนํ้า  บุญโต

นางสาวปณณพร  เขาเข็ม

ด.ญ.ณัฐนรี  นกสกุล
โรงเรียนอนุบาลหันคา

ด.ญ.ณัฐกฤตา  สังขปาโณ

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
ด.ญ.ศรัณยพร  กมลศิลป
โรงเรียนหวยกรดวิทยา

น.ส.สุรัตนา  ใจงาม
โรงเรียนคุรุประชาสรรค

โรงเรียนวัดหนองขุน

โรงเรียนเทพรัตน

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

ด.ญ.ณัฐณิชา  นินทรเจริญ
โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท
ด.ญ.มนทกานต  ทองอิ่ม
โรงเรียนบานบอยายสม
ด.ญ.อรัญชยสิริ  กลิ่นบุญนาค
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
น.ส.อพัชชา  บุญเกะ
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ด.ญ.ศศิวิมล  นกไทย
โรงเรียนอนุบาลหันคา
ด.ญ.สุพรรษา  มีผิว
โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส
ด.ญ.ณัฐธิดา  กามจเลศ

โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม
น.ส.รดารัตน  ทองดวง
โรงเรียนหวยกรดวิทยา

โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม

โรงเรียนหัวเดน

ด.ญ.วริศรา  อังควานิช
โรงเรียนวัดบําเพ็ญบุญ
ด.ญ.ญานิศา  บุญงาม
โรงเรยีนวัดโบสถราษฎบํารุง
ด.ญ.ณัฐนิช  คําพุด
โรงเรียนคุรุประชาสรรค
น.ส.แพรวรรณ  กลิ่นจันทร
โรงเรียนคุรุประชาสรรค

นายสุพจน  วังบุญ
นางสมหมาย  เทศขํา
นางมนตนภา  ชุมนํ้าคาง
นางสาวฤทัยรัตน  ทองแกว

ด.ญ.ธันยกาญจน  ฉุนหอม
โรงเรียนบานบอยายสม
ด.ญ.กัลยากร  สมานราษฎร
โรงเรียนวัดดอนโพธิศรี
ด.ญ.ธมลวรรณ  ขวัญศรี

โรงเรียนคุรุประชาสรรค
น.ส.มินตรา  เฟนดี้
โรงเรียนหวยกรดวิทยา

โรงเรียนเทพรัตน

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร

โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม

โรงเรียนหัวเดน

ระดับชั้น

ประเภท

ระดับชั้น

ระดับชั้น

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัลเครื่องรอนสวยงาม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
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 3.  ทุนการศึกษานักเรียน เรียนดี และยากจน จํานวน 40  ทุนๆละ 1,000 บาท รวม 40,000 บาท

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32

33
34
35
36
37

38
39
40

เด็กหญิงปยวรรณ ครุธษา
เด็กหญิงขวัญรัตน มิ่งรักษา
เด็กชายภูรินทร ธงชัย
เด็กชายอนุชิต โฉมเอม
เด็กชายณัชชนน ทับโพธิ์
เด็กหญิงณัฐนรี เช็ค
เด็กหญิงสรัลรัตน ศรีเกตุ
เด็กชายโกสิต รื่นมิตร
เด็กหญิงอนินทิตา นพภา
เด็กหญิงกุลจิรา สายทอง
เด็กชายโชตยากร สุขเอม
เด็กชายประวิตร อินทรจันทร
เด็กหญิงธิชาพร สุมพวง
เด็กหญิงนนัทนา โพธิ์สุวรรณ
เด็กชายรัชชานนท จันทรนัน
เด็กหญิงอพัชรา ชื่นกล่ิน
เด็กชายชยางกูร ทัพจันทร
เด็กหญิงกมลวรรณ นาคาศัย
เด็กหญิงอภัสรา มวงแปน
เด็กหญิงญาดาวดี บุญเจ็ก
เด็กหญิงจิตราภา สวัสดี
เด็กชายธีรภัทร ปุนสกุล
เด็กหญิงณัฐพร คันธมาตร
เด็กหญิงนรัศนันท บุณเติม
เด็กหญิงทิพยวิมล กาฬอักษร
เด็กหญิงฉัตรพร ถีระแกว
เด็กหญิงตรีเนตร อินใหญ
เด็กชายมานพ ยิ้มละมาย
เด็กชายณัฐนนท สิงหโสม

เด็กหญิงสรอยสุวรรณ การภักดี
เด็กชายสุทธิวัฒน พระศรี
เด็กหญิงธนัส เสาวรส

เด็กหญิงณัฐกาญจน เฉลยชีพ
เด็กชายพัชรพล ทองเหลืองสุข
เด็กหญิงปยะรัตน อินทรถาวร
เด็กหญิงศศิชา แซเบ
เด็กหญิงอรณิชชา แมนบุญ

เด็กหญิงณัฐนันท ยอดดําเนิน
เด็กหญิงยุพารัตน พงษชยัอินทร
เด็กชายณัฐภัทร ทับบุรี

อนุบาล 2
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 6
มัธยมศึกษาปที่ 3
อนุบาล 2
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 4
มัธยมศึกษาปที่ 3
อนุบาล 3
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
มัธยมศึกษาปที่ 3
อนุบาล 3
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 6
มัธยมศึกษาปที่ 3
อนุบาล
ประถมศึกษาปที่ 6
ประถมศึกษาปที่ 6
มัธยมศึกษาปที่ 1
อนุบาล 3
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 5
มัธยมศึกษาปที่ 3

อนุบาล 3
ประถมศึกษาปที่ 2

ประถมศึกษาปที่ 6
มัธยมศึกษาปที่ 2
อนุบาล 3
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6

มัธยมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 1

ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 4

ประถมศึกษาปที่ 5

โรงเรียนบานหนองแค
โรงเรียนวัดแหลมหวา
โรงเรียนวัดฝาง
โรงเรียนวัดศรีวิชัย
โรงเรียนคงรักษประชานุเคราะห
โรงเรียนชุมชนบานหางนํ้าสาคร
โรงเรียนวดัใหญฯ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57
โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห
โรงเรียนวัดวังหมัน
โรงเรียนวัดคลองบุญ
โรงเรียนบานหนองขุนฯ
โรงเรียนบานน้ําพุ
โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง
โรงเรียนบานหนองหวาย
โรงเรียนวัดวังนํ้าขาว
โรงเรียนวัดกําแพง
โรงเรียนวัดตะกูฯ
โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์
โรงเรียนวัดศรีมงคลฯ
โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
โรงเรียนวัดสังฆาราม
โรงเรียนเทพรัตน
โรงเรียนวัดสะตือสิงห
โรงเรียนวัดทองนพคุณ
โรงเรียนวัดคลองธรรม
โรงเรียนชุมชนคลองจันทร

โรงเรียนบานเขาราวเทียนทอง
โรงเรยีนบานหนองยาง
โรงเรียนบานวังคอไหฯ
โรงเรียนบานกะบกเต้ีย

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียนระดับชั้น
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 นกัเรยีนทีเ่ขารวมกจิกรรมไดรบัของทีร่ะลกึทกุคน และนกัเรยีนทีเ่ขารวมแขงขนัประกวดกจิกรรมตาง ๆ  

ไดรับของที่ระลึกพรอมเกียรติบัตร ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมมีอาหารกลางวัน และนํ้าดื่มสําหรับนักเรียน และ          

ผูเขารวมกิจกรรมทุกคน
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การบริหารการเงินของสหกรณ�ให�มีประสิทธิภาพ
ความหมาย
 การบริหารการเงิน เปนกระบวนการในการหาเงินและการใชเงินใหเกดิประโยชนสงูสดุ สหกรณออมทรัพยครชูยันาท 

จํากัด เปนสถาบันการเงิน มีการสรางกําไรแตไมแสวงหาผลกําไรสูงสุดเพียงอยางเดียว หลักการสหกรณจะตองสรางสหกรณ

ใหมั่นคงสมาชิกมีความมั่งคั่ง การบริหารสหกรณเปนการดําเนินงานบนความเส่ียงที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอสหกรณและ

สมาชกิได ผูบรหิารจึงตองมคีวามระมัดระวัง ตองมกีารตัดสนิใจทีอ่ยูภายใตกรอบกฎหมาย ขอบงัคบั ระเบียบ และมติ จะตอง

รกัษาสภาพคลองใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม “Too Much Too Little Problems”  ตองรักษาเสถียรภาพท่ีมัน่คง  สรางความ

เชื่อมั่นศรัทธาใหกับสมาชิกและผูมสีวนเกี่ยวของ

 การบรหิารเงนิของสหกรณออมทรพัยครชูยันาท จาํกดั เพือ่สรางความเขมแขง็ใหกบัสหกรณ มกีารนาํหลกัการบรหิาร

ตาง ๆ เขามาใชไมวาจะเปนดานการวิเคราะหงบการเงิน การวิเคราะหตนทุน ผลตอบแทนทางการเงินและสวนเหลื่อม โดย

เฉพาะอยางยิ่งการนําระบบ OKR  (Objective  & Key Result)เขามาใชในการบริหารนั่นคือสหกรณไดตั้งเปาหมายองคกร

ไววาจะกาวไปขางหนาอยางมั่นคงไดมาตรฐาน  สมาชิกตองมีคุณภาพชีวิตที่ดี บุคลากรเปนมืออาชีพมีความรูความสามารถ 

ทั้งนี้ภายใตการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

องคประกอบสําคัญของการบริหารการเงินของสหกรณ
โครงสรางทางการเงินของสหกรณ  (Financial structure)

โครงสรางทางการเงิน
ของสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด

โดย  นางสิรินทิรา ชัยบุรินทร  รองผูจัดการ

โครงสรางทางการเงนิ
ของสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด
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ÇÔà¤ÃÒÐË�¡ÒÃºÃÔËÒÃ¡ÒÃà§Ô¹¢Í§ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �¤ÃÙªÑÂ¹Ò· ¨íÒ¡Ñ´
³ ÇÑ¹·Õè 30 àÁÉÒÂ¹ 2562 (ÃÍº¤ÃÖè§»‚áÃ¡)

 1. เงินลงทุนในสินทรัพยสภาพคลอง

 2.  เงินลงทุนในสินทรัพยระยะยาว

 3.  สรุปผลตอบแทนการลงทุนในสินทรัพยสภาพคลองและสินทรัพยระยะยาว / เสี่ยง

 4.  คํานวณหาตนทุนจากการรับฝากเงิน เงินกู และเงินทุนสวนของสมาชิก

ุ

3 ป ใ ิ ั   ิ ั  / ี่
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 5.  สรุปการบริหารสวนตางุ

 นั้นคือสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด ของเรา มีตนทุนอยูที่ 4.324 ไดรับผลตอบแทนจากการ ลงทุน 5.670 มี

สวนตางในการบริหารจัดการเทากบั 1.346 ซึง่ตามหลักการบริหารสวนตางจะตองอยูที ่2  ดงันัน้ถาจะใหการบริหารท่ีไมตอง

กังวลนั่นคือการคิดดอกเบี้ยเงินกู ซึ่งดอกเบี้ยจะตองอยูที่ 4.324 + 2 = 6.324 แตสหกรณไมไดมุงหวงักําไรสูงสุด มุงในการ

สรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับสมาชิกซึ่งสัดสวนสมาชิก ที่มีความจําเปนเดือดรอนกูเงินสหกรณมีจํานวน 3,834 ราย เปนเงิน  
5,694,192,051.00 บาท ถาสหกรณปรบัดอกเบีย้ขึน้อยูที ่6.324 บาท/ป สมาชกิจะตองชาํระดอกเบีย้ กรณมีหีนีเ้งนิกู 1 ลาน

บาท ตองชําระดอกเบี้ย 5,371.25 บาทตอเดือน  จากเดิมชําระดอกเบ้ียอยูที่ 4,883.75 บาท/เดือน นั่นคือตองชําระดอกเบ้ีย
เพิ่มเดือนละ 487.50 บาท หรือ 5,850 บาท/ป

 ตนทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Cost) เปนตนทุนที่สหกรณไมไดจายเปนตัวเงินจริงหรือเรียกวา
 ตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) ที่จะตองจายใหกับแหลงที่มาของเงินทุนแตละรายการของสหกรณ

 ซึ่งสวนใหญคิดคาเสียโอกาสของทุนเรือนหุนเทากับอัตราท่ีจายใหกับผูถือหุนคือ เงินปนผล

วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ของทุน (Analyze Strengths, Weaknesses of Budjet)
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มุมมองสหกรณผานตัวเลขทางบัญชี
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562  สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด มีจํานวนสมาชิกรวม 5,242 ราย (สมาชิกสามัญ 4,698 
ราย  สมาชิกสมทบ 544 ราย) และมีทุนดําเนินงานรวม 5,839,329,386.54  บาท ซึ่งจัดเปนสหกรณขนาดใหญ  ฉะนั้นโครงสราง
ทางการเงินจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญ ที่จะชวยอธิบายถึงแหลงที่มาและทางใชไปของเงินทุนในสหกรณฯ เพื่อใหสมาชิกไดทราบทาง
เดินของเงินทุนที่นํามาใชในการดําเนินงานของสหกรณ

 สรปุ...สหกรณมทีนุในการดําเนนิงาน 2 ดาน คอื จากภายในและภายนอก ทนุจากภายใน คอื การระดมหุน  คดิเปนรอยละ 
50  และการรับฝากเงิน คิดเปนรอยละ 25  สองอยางนี้คือทุนในการดําเนินงานที่ไดมาจากสมาชิก สวนทุนสํารอง ทุนสะสม กําไร
จากการดําเนินงานและอื่น ๆ  เปนเงินที่สหกรณไดมาจากการดําเนินงาน  สหกรณตองมีไวเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน รวมคิด
เปนรอยละ 6.3 รวมทุนภายในรอยละ 81.52 ซึ่งสหกรณสามารถนํามาใชเปนทุนในการบริหารงานได  เพียงแตตองมีการวางแผน
การบริหารสภาพคลองใหดี สวนทุนภายนอก คือทุนที่ไดมาจากการกูยืมสถาบันการเงินอื่น คิดเปนรอยละ 17 และการรับฝากเงิน
จากสหกรณอื่น คิดเปนรอยละ 3  รวมเปนทุนจากภายนอกรอยละ 18.48
 จากทุนในการดําเนินงานดังกลาว  สหกรณไดนําทุนในการดําเนินงานมาใชในการบริหารงาน 4 สวน  คือ  (1) ใหกูยืมแก
สมาชิกรอยละ 97  (2) เงินสด/เงินฝากธนาคารสําหรับใชหมุนเวียนในการดําเนินงานรอยละ 2.67  (3) ลงทุนในหุนของสหกรณอื่น
รอยละ 0.18 และ (4) เปนทรพัยสนิของสหกรณรอยละ 0.15 ซึง่ปจจุบนัสหกรณมรีายไดจากการการดําเนนิธรุกจิรวม 192 ลานบาท 
หักคาใชจายสวนที่เปนตนทุนรวม 41 ลานบาท คาใชจายในการดําเนนิงานรวม 20 ลานบาท รวมคาใชจายทั้งสิ้น  61 ลานบาท 
ทําใหสหกรณมีกําไร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จํานวน 131 ลานบาท โดยสหกรณจะนํากําไรที่ไดทั้งหมด  มาจัดสรรจายเปน
เงินปนผลและเฉลี่ยคืนและเงินอื่น ๆ ในวันสิ้นป
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สรุปผลการดําเนินงานสรุปผลการดําเนินงาน
สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัดสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
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มติกรรมการท่ีควรรู�…
โดย  นางสิรินทิรา  ชัยบุรินทร  รองผูจัดการ

การประชุมครั้งที่ 8/2562  วันที่ 18 มิถุนายน 2562
 ในเดือนมิถุนายน 2562 ฝายจัดการไดนําเสนอขอมูลฐานะการเงินตาง ๆ ของสหกรณในรูปแบบระบบสารสนเทศเชิงวิเคราะห

เพื่อใหคณะกรรมการไดดูขอมูลในภาพรวมไดงายขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสามารถใชเปนขอมูลประกอบในการตัดสินใจในการบริหารงาน              

ที่อยูบนฐานขอมูล ชวยใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผล

 1. การพิจารณาใหสมาชิกกูเงินกับสหกรณในเดือนมิถุนายน 2562 สวนใหญจะเปนสมาชิกรายเดิมท่ีกูวนซํ้า สําหรับสมาชิก                 

ที่กูเงินเมื่อหักชําระหนี้แลวเงินเดือนเหลือไมเปนไปตามเกณฑที่นําเสนอคณะกรรมการพิจารณา 11 ราย กรณีสงชําระหนี้ไมถึง 6 งวด 

จํานวน 5 ราย คณะกรรมการพิจารณาแลวใหสมาชิกเขามาพบฝายจัดการในสวนของคลินิกการแกไขปญหาสมาชิก

เหตุผล : เน่ืองจากการพิจารณาใหสมาชิกกูเงินกรณีสงชําระหนี้ไมเปนไปตามเกณฑที่สหกรณกําหนด จะพิจารณาจากเหตุผล

ความจําเปนท่ีเดือดรอนจริง เชน บิดา มารดา หรือตนเองที่ตองเขารับการรักษา ในสถานพยาบาลดวยโรครายแรง โดยคณะกรรมการ               

จะใชวธิกีารดูแลแกไขปญหาใหกบัสมาชิกเปนการเฉพาะรายตามความจําเปนซ่ึงสหกรณมคีลนีคิในการแกไขปญหาสมาชิก สวนกรณีสมาชิก

ที่เคยผิดนัดชําระหนี้แลวนําเงินมาชําระเพื่อใหเกิดสิทธิแลวขอกูเงินใหมคณะกรรมการเห็นวาสมาชิกกลุมนี้ยังไมมีความรับผิดชอบทาง           

การเงินที่ดีพอจึงยังไมพิจารณาอนุมัติใหกูไดโดยขอดูพฤติกรรมทางการเงินกอน

 2.  กรณีสมาชิกที่ขอปรับโครงสรางหนี้กับสหกรณแลว มีความประสงคขอกูเงินใหมเพื่อนําไปใชจายหรือลงทุนในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต คณะกรรมการมีมติไมอนุมัติเนื่องจากตามหลักเกณฑเมื่อสมาชิกเขาโครงการปรับโครงสรางหนี้กับสหกรณแลวจะตองไมไป

กอหนี้กับสถาบันการเงินอื่น และหามใชสิทธิยื่นกูเงินจากสหกรณ และกรณีสมาชิกท่ีปรับโครงสรางหนี้แลวหากผิดนัดการสงเงินงวดชําระ

หนี้หรือไปกอหนี้เพิ่มสหกรณจะดําเนินการเรียกใหสมาชิกนําเงินมาชําระหนี้คืนทั้งหมด

 3.  การเรียกเก็บเงินสมาชิก ณ ที่จาย มีสมาชิกที่ไมสามารถเรียกเก็บ ณ ที่จายไดในเดือน มิถุนายน 2562 จํานวน 247 ราย นํา

เงินมาชําระเองจํานวน  201 ราย  คืนใบเสร็จจํานวน 46 ราย

เหตุผล : เนื่องจาก 

  3.1 สาเหตุจากภายในเชนการปลอยเงินกูของสหกรณกําหนดใหเงินคงเหลือ 5 % ทําใหเวลามีการเรียกเก็บเงินสวนอื่นเพิ่ม

เชนเบี้ยประกันชีวิตกลุม สมาคมฌาปนกิจและจํานวนวันในการคิดดอกเบ้ียของแตละเดือนที่ไมเทากัน

  3.2  สาเหตุจากภายนอก เชน การปลอยสินเชื่อเงินกูบําเหน็จดํารงชีพของสถาบันการเงินอื่นทั้งนี้ คณะกรรมการดําเนินการ

ไดมีมติใหดําเนินการตามขอบังคับ และระเบียบของสหกรณดังนี้

   1)  สมาชิกทีผ่ดินดัการชําระหน้ีใหทาํหนังสอืแจงผูกูและผูคํา้ทราบและนําเงินมาชําระหน้ีในสวนท่ีขาด จาํนวน 46 ราย 

   2) กรณีสมาชิกผิดนัดชําระหนี้ 2 ครั้งติดตอกันหรือผิดนัด 3 คราวในสัญญาเดียวกันใหทําหนังสือแจงเรียกคืนเงินกูทั้ง

จํานวน 11 ราย 

   3) สมาชิกที่สหกรณไดทําหนังสือแจงแลวไมพยายามแกปญหาใหดําเนินการตามกฎหมาย 5 ราย 

 4. การดําเนินการกับสมาชิกที่ผิดนัดชําระหนี้ ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือมติคณะกรรมการ

  4.1 สมาชิกที่ผิดนัดชําระหนี้ติดตอกันเปนเวลา 2 เดือนขึ้นไป (ผิดนัดตอเนื่องและไมพยายามหรือแกปญหาการสงชําระหนี้

ได) คณะกรรมการมีมติ

   1)   ใหพนสภาพการเปนสมาชิก โดยนาํทนุเรอืนหุนมาชําระหน้ี สวนภาระหน้ีทีเ่หลือใหดาํเนนิการตามกฎหมาย จาํนวน 

5 ราย 

 5. การใหกูเงินสาํหรับสมาชิกทีจ่ะเกษียณอายุราชการ กรณกีูเงนิแลวเงินบาํนาญไมพอหักชําระหน้ี คณะกรรมการมีแนวนโยบาย

ในการใหความชวยเหลือ โดยใหสมาชิกทําบันทึกยินยอมที่จะนําเงิน กบข. หรือเงินอื่นใดมาชําระหนี้เมื่อเกษียณอายุโดยพิจารณาเปน           
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ราย ๆ  ไป ทัง้นีต้องไดรบัการยนิยอมจากผูคํา้ประกนั ซึง่ถาผูกูทาํบนัทกึยนิยอมไวแลวไมนาํเงนิมาชาํระหนี ้ผูคํา้ประกันจะตองยนิยอมชาํระ

แทนทันที

 6. คณะกรรมการดําเนินการชุดที่  59  ไดมีนโยบายในการท่ีจะลดความเส่ียงขององคกรและดูแลชวยเหลือผูคํ้าประกัน

ในกรณีที่ตองชําระหน้ีแทนผูกู จึงไดกําหนดใหจัดทําระเบียบเพื่อชวยเหลือผูคํ้าประกัน 2 ระเบียบ คือ 

     6.1  ระเบียบวาดวยการกูเงินเพื่อชําระหนี้แทนผูกู

     6.2  ระเบียบวาดวยกองทุนสวัสดิการชวยเหลือผูคํ้าประกันเงินกูที่ตองชําระหนี้แทนผูกู ซึ่งมีสาระสําคัญ  ดังนี้

1)  ระเบียบวาดวยการกูเงินเพื่อชําระหนี้แทนผูกู สมาชิกท่ีจะขอกูเงินเพ่ือชําระหนี้แทนผูกูตามระเบียบนี้ตองมี 

คุณสมบัติ ดังนี้

    -   ตองเปนสมาชิกสหกรณที่ดี มีความซื่อสัตย สุจริต มีความขยัน มีความมัธยัสถ รูจักประหยัดและใหความรวม

มือกับสหกรณดวยดี

    -   สมาชิกทีเ่ปนผูคํา้ประกันเงินกูและตองรับภาระชําระหน้ีแทนผูกูทีกู่เงนิจากสหกรณแลวไมสามารถชําระหน้ีได

และคณะกรรมการมีมติใหพนสมาชิกภาพจากสหกรณ

    -   มีความสมัครใจและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สหกรณกําหนด

จํานวนเงินกู : ใหกูไดตามวงเงินที่ตองรับภาระชําระหนี้แทนผูกู

การชาํระคนืเงนิกู : การสงชาํระคนืเงนิกูในแตละราย ใหเปนไปตามหลกัเกณฑเงนิงวดชาํระหนีส้าํหรบัเงนิกูแตละประเภทตามระเบยีบวา

ดวยการใหเงินกูของสหกรณ เวนแตในรายท่ีไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบไดใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ทั้งนี้

ใหคํานึงถึงความมั่นคงของสหกรณ การลดภาระหนี้สงสัยจะสูญ และคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกเปนสําคัญ

หลักประกัน : กรณีใชบุคคลคํ้าประกัน

 -  กูเงินตั้งแต 701,000 บาท ผูคํ้าประกัน 2 คน

 -  กูเงินตั้งแต 1,201,000บาท ผูคํ้าประกัน 3 คน  กรณีใชหลักทรัพยคํ้าประกนั ใหใชหลักทรัพย คํ้าประกันได 90% ของราคา

ประเมินทางราชการ

 -  สมาชิก 1 คน มีสิทธิ์คํ้าประกันสมาชิกที่กูเงินเพื่อชําระหนี้แทนผูกูไดไมเกิน 3 คน

อัตราดอกเบ้ีย : ใหใชอัตราดอกเบี้ยตามระเบียบวาดวยการใหเงินกูและดอกเบ้ียเงินกูของสหกรณ

2)   ระเบยีบวาดวยกองทนุสวสัดกิารชวยเหลอืผูคํา้ประกนัเงนิกูทีต่องชาํระหนีแ้ทนผูกู การจดัตัง้กองทนุมวีตัถปุระสงค
เพื่อ 

 1.  บรรเทาความเดือดรอนของผูคํ้าประกันที่ตองรับภาระชําระหนี้แทนผูกูที่ไมสามารถชําระหนี้ได

 2.  เพื่อสรางเสถียรภาพทางการเงินใหแกสหกรณ

ที่มาของกองทุน
 1.  เงินที่สหกรณจัดสรรจากกําไรสุทธิประจําป (เมื่อปบัญชี 2561 สหกรณจัดสรรกําไรเขากองทุนไวจํานวน 1 ลานบาท)

 2.  เงินที่สหกรณจัดสรรจากงบประมาณสมทบอุดหนุนประจําปตามแผนงานประจําป

 สมาชิกที่จะไดรับเงินสวัสดกิารจะตองเปนสมาชิกที่กูเงินสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด เพื่อชําระหนี้ แทนผูกูที่ไมสามารถ

ชําระหนี้ใหกับสหกรณได และคณะกรรมการมีมติใหพนสมาชิกภาพ

 สหกรณจะจายเงินกองทุนเปนสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกผูคํ้าประกันที่กูเงินสหกรณเพื่อชําระหนี้แทนผูกูตามหลักเกณฑ

ดังนี้  -  จายตามสวนตางของดอกเบ้ียเงินกูเฉพาะสวนที่ สมาชิกชําระหนี้แทนผูกู หักดวยอัตราดอกเบ้ียรอยละ 1 บาท (นั่นคือสมาชิก

กูเงินในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.75 และไดรับเงินคืนจากกองทุนนี้ในอัตรารอยละ 4.75 ของดอกเบ้ียที่ชําระหนี้แทนผูกู)

 -  สหกรณจะจายเงินดอกเบ้ียสวนตางคืนปละ 1 ครั้ง ภายในวันสิ้นปบัญชีของสหกรณ  โดยสมาชิกผูคํ้าประกันที่ตองรับใชหนี้

แทนผูกูสามารถยื่นกูเงินไดนับถัดจากวันที่นายทะเบียนใหความเห็นชอบ

 7.  ผลการคัดเลือกลูกจางชั่วคราว (ตําแหนงนักการภารโรง) ตามที่สหกรณไดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจาง

ชั่วคราวตําแหนงนักการภารโรง แทนนายพนัส  ศรีคะ ที่ลาออก ปรากฏวามีผูผานการคัดเลือกจํานวน 6 ราย ดังนี้
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  7.1 นายธงชาติ  บุตรศรี ไดลําดับที่  1  7.2 นายพุฒิพงค สิงหสถิต  ไดลําดับท่ี  2

  7.3 นายสุรชัย  ระวิงทอง ไดลําดับที่  3  7.4  นายกษิดิศ  เขียวรอด  ไดลําดับท่ี  4

  7.5  นายจีระศักดิ์  เสาวโร ไดลําดับที่  5  7.6  นายศักดา  คุยจาด  ไดลําดับท่ี  6

 สหกรณไดทาํสญัญาจางเปนรายปของผูไดรบัการคัดเลือก ลาํดบัที ่1 คอืนายธงชาติ บตุรศรี อตัราเงินเดือน เดอืนละ12,170 บาท 

เริ่มปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เปนตนไป

 8. การใหการชวยเหลือสมาชิกบานเกิดอัคคีภัย นายวัลลภ วุฒิวาท ขาราชการบํานาญอําเภอสรรคบุรี ซึ่งประสบเหตุเกิด                     

เพลิงไหมบานเสียหายทั้งหลังไมเหลือทรัพยสินเครื่องอุปโภคบริโภคใด ๆ ทั้งสิ้นปจจุบันผูนําหมูบานไดจัดท่ีพักชั่วคราวที่ศาลาประชาคม

หมูบานหนาวัดมหาธาตุ อําเภอสรรคบุรี เปนที่พักซึ่งสหกรณไดใหการชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอน จํานวน 20,000 บาท ตาม

หลักเกณฑที่กําหนดไว

 9. การนําสงหลักทรัพยของสมาชิกสงกองบังคับคดี ในกรณีที่สมาชิกไดนําหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูไวกับสหกรณแลวตอมา             

ไดถูกสํานักงานบังคับคดีขออายัดและนําขายทอดตลาด ซึ่งสหกรณจะตองนําสงหลักทรัพยดังกลาวไปยังสํานักงานบังคับคดี ในกรณีนี้            

คณะกรรมการมมีตใิหแถลงวธิกีารขายตอเจาพนกังานบังคบัคดวีาประสงคจะใหขายโดยติดภาระจาํนองท้ังนีเ้นือ่งจากถาไดมกีารขายทอด

ตลาดทรัพยนั้นแลว ผูที่ซื้อทรัพยจะตองนําเงินมาชําระหนี้ในสวนที่คางชําระกับสหกรณจึงจะไดรับโฉนดนั้นไป

ตามท่ีสหกรณไดแตงต้ังคณะกรรมการควบคุมภายในประกอบดวย 
 1. นายสัมฤทธิ์ รงคทอง ประธานกรรมการ  2. นายสงา    โพธิ์กลีบ  กรรมการ
 3. นายเฉลิม  ปลองมาก กรรมการ  4. นางสาวบังอร  หนายทุกข กรรมการ
 5. นางปวีณา  บัวภิบาล เลขานุการ
สรุปผลการประเมินของสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด ดังนี้
1. ดานความเสี่ยง
 1.1 กรอบอัตรากําลังบุคลากร ยังไมสอดคลองกับปริมาณงาน จํานวนเจาหนาที่ไมสมดุลกบัปริมาณงาน
 1.2   สมาชิกบางสวนมีภาระหนี้สินอยูกับสถาบันการเงินอื่น ๆ นอกจากสหกรณ มีผลกระทบตอการเรียกเก็บเงินชําระหนี้จาก
สมาชิก อาจกอใหเกิดหนี้สูญหรือ  สภาพคลองของสหกรณ
 1.3   หลักเกณฑการกูเงินของสมาชิก กําหนดใหเงินเดือนหลังหักคาใชจายตองมีเงินคงเหลือไมนอยกวา รอยละ 5
ของเงินเดือนสมาชิก
 1.4   ระบบโปรแกรมท่ีใชในปจจุบันของสหกรณไมเพียงพอกับขอมูลที่ใชในการตัดสินใจของผูที่เก่ียวของ
2. ดานการควบคุมภายในหรือการปรบัปรุงการควบคุมภายใน
 2.1   ควรมีการตั้งกรอบอัตรากําลังบุคลากร ใหสอดคลองกับจํานวนปริมาณงานและขออนุมัติจากท่ี  ประชุมใหญเพื่อบรรจุไว
ในแผนปฏิบัติการประจําป 
 2.2   ควรมีการตรวจสอบภาระหน้ีสินของสมาชิกท่ีมีกับสถาบันการเงินอื่น ๆ อยางเครงครัด
 2.3   มกีารแกไขปรบัปรงุหลกัเกณฑเงนิคงเหลอืของสมาชกิผูกูรายใหมใหสอดคลองกบัหลกัเกณฑของ พรบ.สหกรณ กฎกระทรวง 
กฎหมายและระเบียบขอบังคับ
 สําหรับสมาชิกผูกูรายเกาควรมีการจัดทําแผนปรับปรุงหลักเกณฑเงินคงเหลือภายใตระยะเวลาท่ีกําหนด
 2.4   การใชโปรแกรมอ่ืนควบคูกับโปรแกรมของสหกรณที่ใชอยู เชน โปรแกรม VLOOKUP Microsoft Excel ในการจัดทํา
ขอมูลและการสอบทานความถูกตอง

ผลการประเมินสหกรณของคณะกรรมการควบคุมภายใน
ในรอบครึ่งปแรก
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 หลังจาก พ.ร.บ.สหกรณฯ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม 2562 เปนตนมา สงผลใหสหกรณตางๆ 
ตองมกีารปรบัตวัเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง  ซึง่นัน่เปนเพยีง
กรอบใหญของกฎหมาย  สวนรายละเอียดที่จะตามมา  ไดแก  
กฎกระทรวง ซึง่ขณะนีก้รมสงเสรมิสหกรณไดจดัทาํเปนรางแลว 
จัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ  ทั้งน้ีคงจะมี
กฎกระทรวงทยอยประกาศใช  ซึ่งจะสงผลทั้งสหกรณและ
สมาชิกในหลายสวน  คณะกรรมการและฝายจัดการอยูระหวาง
รอความชัดเจนของกฎกระทรวง  เพื่อปรับการบริหารจัดการ
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงใหดีที่สุด
 สําหรับขอสงสัยตาง ๆ ของสมาชิกมีอยูพอสมควร  
รวมทั้งบางเรื่องที่สหกรณขอทําความเขาใจกับสมาชิก ดังน้ี
 ขอสงสัย.....Online เครือขายใยแมงมุม ที่สหกรณ 
นํามาใชนั้นดีมาก ทําใหสมาชิกไดรับรูขอมูลขาวสาร ความ
เคลือ่นไหวไดถกูตอง รวดเรว็ แตปญหาทีท่าํใหสมาชกิสวนมาก
ไมอยากเขาไปเปนเครือขาย หรือ บางรายเขาไปเปนเครือขาย
แลวก็ตองออกจากเครือขาย เพราะเครือขายบางทานไมเคารพ
กติกา โดยชอบเอาเร่ืองที่ไมมีประโยชนหรือเปนเรื่องสวนตัว       
มาลง สหกรณจะมีวิธีดําเนินการอยางไร เพราะเปนสิ่งท่ีดี               
ควรทําใหกับสมาชิก
 คลายสงสยั.....ตขอบคุณเสยีงสะทอนจากทานสมาชิก
ครบั Online เครอืขายใยแมงมมุเปนนวตักรรมทีส่หกรณจดัทาํ
ขึน้  โดยมวีตัถุประสงคหลกั คอื สหกรณตองการรายงานขอมลู
ความเคลื่อนไหวที่เปนประโยชนกับสมาชิก  ดวยความถูกตอง
และรวดเร็วโดยไมใชเปนเวทีในเร่ืองสวนตัว  และไมใชเปน      
ชองทางในการโตตอบกัน  ซึง่ทีผ่านมาสหกรณมเีครือขาย  ไดแก  
หวัหนาศนูยประสานงานทางการศกึษา ผูประสานงานบาํนาญ 
คณะกรรมการดําเนนิการ และตัวแทนของหนวยตาง ๆ   สามารถ
สรางเครือขายไดจํานวนมาก  และเปนที่พึงพอใจของสมาชิก
เปนอยางมาก  แตตอมาเกิดปญหาโดยท่ีสมาชกิเขามารวมเครือ
ขายทานหน่ึง  ไดเขาไปลบช่ือสมาชิกเครือขายออกเปนจาํนวน
มาก และอกีปญหาทีส่าํคญัในขณะนีค้อื สมาชกิเครอืขายทีเ่ขา
มาไมเคารพกติกาโดยจะลงเรื่องสวนตัว  เชน สวัสดีตอนเชา  
หรือ กิจกรรมของตัวเอง ฯลฯ  ทําใหสมาชิกเครือขายหลาย
ทานเบือ่ และออกจากเครอืขายไป อยางทีส่มาชกิถามวา  สหกรณ
จะแกไขอยางไร ขอเรยีนวาสหกรณมเีจตนาท่ีจะแกปญหาและ

พฒันารูปแบบการรับรูขาวสารใหกบัสมาชกิสหกรณ คงไมสามารถ 
จะไปหามสมาชิกท่ีไมเคารพกติกาและคํานงึถงึผลประโยชนของ
สวนรวมได  นอกจากประชาสัมพันธขอความรวมมือ ดวย
จิตสํานึกของแตละทานเทาน้ัน

ขอสงสัย.....สมาชิกที่มีอายุ 65 ปขึ้นไป  (เกิดป พ.ศ. 
2497)  ยังไมไดรับเงินสวัสดิการผูสูงอายุ  จะไดรับเมื่อไร

คลายสงสัย.....สหกรณไดนาํเงินสวัสดกิารผูสงูอายุไป
มอบใหกับสมาชิกที่มีอายุครบ 65 ปขึ้นไป ครบทั้ง 8 อําเภอ
แลว  สวนสมาชิกท่ีไมไดไปรับ ขณะน้ีสหกรณไดโอนเงินสวสัดกิาร
ใหกับสมาชิกทุกทานแลว  ตามลําดับดังน้ี
1. โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพยสหกรณของสมาชิกที่มีอยูแลว
2. โอนเงินเขาบัญชีธนาคารตามท่ีสมาชิกแจงไวกับสหกรณ
เฉพาะกรณีนี้เทาน้ัน
3. ถาสมาชิกไมมีบัญชี ตามขอ 1 และขอ 2  สหกรณจะเปด
บัญชีออมทรัพยของสหกรณใหกับสมาชิกอัตโนมัติ  แลวโอน
เงินเขาบัญชีให
 สหกรณไดแจงรายชื่อสมาชิกที่ไดรับการโอนเงินเขา
บญัชี ใหทราบทางเวบ็ไซตและทาง Online เครอืขายใยแมงมมุ  
แลวกรณีตรวจสอบแลว  ไมมชีือ่ของทานสมาชกิ ขอความกรุณา

ประสานกับทางสหกรณตอไป

ขอสงสัย.....

คลายสงสัย.....ขอความน้ี เปนเสียงสะทอนจาก
สมาชิกทานหน่ึง  ที่สงมาทาง Online เครือขายใยแมงมุม  ซึ่ง
ผมเองก็ไมทราบเจตนาของทานสมาชิก วาประสงคจะส่ือสาร
ออกมาในทศิทางใด  แตผมขอทาํความเขาใจวา ขณะนีเ้ปนชวง
เวลาใหสมาชกิที ่สมคัรใจ ชาํระเบ้ียประกันชีวติกลุมตามความ
สมคัรใจ @ ทีจ่ะหมดความคุมครองในวันที ่28 มถินุายน 2562 
โดยสมาชิกชําระเงินสดไดภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 
จํานวน 5,850 บาท (ปที่แลว 5,870 บาท)  หากพนกําหนด
สหกรณจะทําการกูอัตโนมัติใหกับสมาชิก โดยผอนชําระ 10 
เดือน  แตถาสมาชิก ไมสมัครใจ ดวยเหตุผลใดก็ตาม สมาชิก
สามารถไปทําหนังสือยกเลิกการทําประกันได
 การทาํประกนัชวีติกลุมตามความสมคัรใจ @ นี ้สมาชกิ
สามารถทําประกันตอไดจนถึงอายุ 85 ป ถาเกนิ 85 ป จะไมสามารถ 
ทําประกันตอไปได  เบ้ียประกันท่ีสมาชิกจายมาอยางตอเนื่อง  
สหกรณจะจายคืนใหตามจํานวนท่ีจายมาแตรวมแลวไมเกิน 
100,000 บาท  ดังน้ันเทากับสหกรณทําประกันใหกับสมาชิก
เพียงแตสมาชิกจายเงินคาเบ้ียประกันไปกอนเทาน้ันเอง
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¹Ò¹ÒÊÒÃÐ
โดย... ชาญชัย ดําคํา

อยางเขาใจ  ตองทําบัญชีรับจายของตนเอง  พอถึงสิ้นเดือนก็รวมรายจายเปรียบเทียบกับรายรับและทบทวนแตละรายการ รับ-จาย 
ก็จะทําใหเราเขาใจ  จะรูวาเหลือเงินเทาไร จายเงินออกไปรายการใดบาง  ทีนี้ก็จะรูวาเงินหายไปชองทางไหนบาง  แตการที่ตองมี
สมุดจดบันทึกรายการรับจายก็เปนภาระอยางหน่ึง  ทําใหคนท่ัวไปไมอยากทําบัญชีรับจาย แตในปจจุบันเราสามารถบันทึกไดใน
โทรศัพทมือถือของเราเมื่อรับหรือจายเงินรายการใด  ก็กดปุมในโทรศัพท 2-3 ทีก็บันทึกเสร็จเรียบรอย  ใชแทนการจดบันทึกในสมุด
บัญชีรับจาย  เมื่อถึงสิ้นเดือน  ก็สามารถดูรายงานสรุปบัญชีรับจายไดทันที  ไมตองมานั่งบวกลบใหเสียเวลาเหมือนการจดบันทึกใน
สมุด  ตองขอบคุณกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณทีส่รางแอพพลิเคชัน่นีม้าใหใชฟร ีๆ   ทนีีเ้รามาเร่ิมตนการใชแอพพลเิคชัน่นีก้นันะครับ  
กอนอ่ืนตองมีการติดตั้งแอพพลิเคชั่นลงในโทรศัพทมือถือของเรากอนนะครับ

  ขั้นตอนการติดตั้งใชงานแอพพลิเคชั่น SmartMe
1. Play Store หรือ App Store เพื่อคนหาแอพพลิเคชั่นที่เราตองการ
2. ในชองคนหาพิมพคําวา SmartMe
3. ถาเห็นแอพพลิเคชั่นหลายตัว เลือกใหถูกตองนะครับ แอพพลิเคชั่นที่ตองการติดตั้งนั้นคือ SmartMe และมีคําอธิบายวา 
   Cooperative Auditing Department ไอคอนจะเปนรูปมือจับโทรศัพท แตะที่รูปนั้นไดเลย
4. ทําการติดตั้งแอพพลิเคชั่น “ติดต้ัง”
5. รอสักครู แลวแตะที่คําวา ”เปด”
6. ถามีการใหกรอกขอมูลเพื่อเขาใชรับแอพพลเิคชั่น ขอความตามที่ปรากฏ
7. เมื่อเขาฉายแอพพลิเคชั่นนั้นได ใหแตะที่คําวา “ครัวเรือน” มีรูปคนสามคนแลวจะพบกับปฏิทินวันปจจุบัน
8. ทีป่ฏทินิจะมวีงกลมสีฟารอบวันทีป่จจบุนัถาทานจะบันทกึรายการรับจายวนัทีผ่านมาแลว กใ็หแตะท่ีตวัเลขวันทีข่องวนัทีต่องการ  
   ถาจะบันทึกรายการที่เกิดขึ้นในวันปจจุบันก็แตะที่วงกลมสีฟา
9. แตะที่คําวา “รายรับ” หรือ “รายจาย” ที่อยูดานลางของจอภาพ เพื่อบันทึกรายการอยางใดอยางหนึ่ง ตามที่ตองการ
10. ใสตัวเลขโดยแตะที่คําวา “จํานวนเงิน” ถารายการไมตรงกับความตองการของทาน ใหเพิ่มรายการโดยแตะที่เครื่องหมาย บวก 
     (+) มุมบนขวามือ แลวเพิ่มรายการใหมที่ตองการเขาไป
11. ถาตองการดูหนาจอยอนหลังใหแตะที่คําวา “Back” อยูมุมซายบนของจอภาพ
12. ถาตองการดูรายงานสรุป ใหแตะที่คําวา Back จนถึงหนาปฏิทิน แลวจะเห็นรูปไอคอน ขีดสามขีด ( = ) ที่มุมบนซายมือ ใหแตะ
     ที่รูปสามขีด  แลวแตะที่คําวา “รายงานครัวเรือน” ก็จะมีรายงานแจงใหทราบ  เลื่อนที่คําวา “รายป” หรือ “รายเดือน” ที่ดาน
     ลางของจอภาพ  ทานจะเขาใจสุขภาพการเงินของทานดียิ่งข้ึน
 นอกจากรายรับจายครัวเรือนแลว แอพพลเิคชั่นนี้
ยังสามารถเพิ่มอาชีพไดดวย  เชน ทํานา ทําขนมขาย
สอนพิเศษ ตองการทําบัญชีเพิ่มเติม ก็สามารถทําไดโดย
“เพิ่มอาชีพ” และบันทึกรับจาย เหมือนบันทึกครัวเรือนก็ทําได
เชนกัน
 โทรศัพทมือถือของทานซื้อมาแลวก็ตองใชใหคุม
 วันน้ีเราใชโทรศัพทมือถือเปนสมุดบัญชีรับจาย
 ฉบับตอไปจะใชโทรศัพทมือถือเปนอะไร โปรดติดตามดวยนะครับ

      ชาญชัย ดําคํา โทร. 085-2686852

 ฉบบันีจ้ะขอแนะนาํ แอพพลเิคชัน่ดีๆ  สกัตวันะครบั  กอนอืน่ 
ตองเรียนสมาชิกกอนครับวา ลองพิจารณาการใชจายเงินของ       
ตวัเราเองนะครับ บางทเีงินเดอืนไมชนเดือน เหมือนเงนิหายไปไหน 
ก็ไมรูทั้ง ๆ ที่พยายามประหยัดอยูแลว  แนวทางท่ีจะรูขอมูล          

น

นะครบั

ทร. 085-2686852
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