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ค าน า 

 
  รายงานประจ าปี 2561 ฉบบัน้ี จดัท าขึ้นเพื่อรายงานผลการด าเนินงานของสหกรณ์ 
ของคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 58  และรายงานของผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณ์ 
เพื่อรับทราบสถานการณ์การรับสมาชิก การลาออกของสมาชิก พิจารณาอนุมตัิงบดุล การจดัสรร
ก  าไรสุทธิประจ าปีการพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี  การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 59   
ผูต้รวจสอบกจิการ  การก  าหนดวงเงินกูย้มืหรือค ้าประกนั  การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั  ตลอดทั้ง
อนุมตัิแผนปฏิบตัิการและงบประมาณประจ าปี 2562  ของสหกรณ์  เพือ่ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั
สหกรณ์ ขอ้ 61 
 

  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จ  ากดั  ขอขอบคุณมวลสมาชิกและผูเ้กีย่วขอ้ง 
ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้ขอ้เสนอแนะแนวทางการบริหารกจิการ ก  าลงัใจในการท างาน  
ส่งผลใหก้จิการของสหกรณ์เจริญกา้วหนา้มาอย่างต่อเน่ือง และหวงัเป็นอย่างยิ่งวา่รายงานประจ าปี
ฉบบัน้ี จะเป็นประโยชนต์่อสมาชิกและผูเ้กีย่วขอ้งทุกท่าน หากมีขอ้ผิดพลาดประการใด 
ขอนอ้มรับไว ้ เพือ่เป็นขอ้มูลให้คณะกรรมการชุดต่อไป  น าไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันา  
การบริหารกจิการสหกรณ์ให้ม ัน่คง ไดม้าตรฐาน และสมาชิกมีคุณภาพชีวติที่ดียิ่งขึ้น 
 
   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั ชุดที่  58 
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คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากัด ชุดที่  58 
 

ที่ ช่ือ สกุล ต าแหน่ง หน่วยสังกัด 

1 นายสมควร             ทองฤทธ์ิ ประธานกรรมการ  
2 นายพิเชฐร์ วนัทอง รองประธานกรรมการ สพป.ชยันาท 
3 นายจกักฤช ตรีวชิา รองประธานกรรมการ เอกชน 
4 นายกติิศกัดิ์  โพธ์ิกระจ่าง กรรมการและเหรัญญิก อาชีวศึกษา 
5 นายสง่า โพธ์ิกลีบ กรรมการและเลขานุการ มธัยมศึกษา 
6 นายทรงยศ พงศหิ์รัญกมล กรรมการ อ าเภอมโนรมย ์
7 นายชาญชยั ค าหอม กรรมการ อ าเภอเนินขาม 
8 นายส าราญ แพร่หลาย กรรมการ อ าเภอสรรพยา 
9 นายชาลี สุขสบาย กรรมการ อ าเภอเมอืง 
10 นางสาวจ าเนียร นุย้ปรี กรรมการ อ าเภอวดัสิงห ์
11 นายเกดิศกัดิ์  ห่วงไธสงค ์ กรรมการ อ าเภอหนองมะโมง 
12 นายประยูร เขียวอินทร์ กรรมการ อ าเภอสรรคบุรี 
13 นายพิชยั นิยมรส กรรมการ อ าเภอหนัคา 
14 นางกสัมาพร บวัภิบาล กรรมการ อปท. 
15 นายชาญชยั ด าค  า กรรมการ ขา้ราชการบ านาญ 

 
ผู้ตรวจสอบกจิการประจ าปี  2561 

 

ที่ ช่ือ สกุล ต าแหน่ง 
1 นายวนิยั ค าวเิศษ ประธานกรรมการผูต้รวจสอบ 
2 นายสมชาย เทศเมือง ผูต้รวจสอบกจิการ 
3 นางสาวสุวารีศิริ ภู่เป่ียมสินธ์ุ ผูต้รวจสอบกจิการ 
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เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั 
 

ที่ ช่ือ สกุล ต าแหน่ง 

1 นายพนม จงอยู่วฒันา ผูจ้ดัการ 
2 นางสิรินทิรา ชยับุรินทร์ รองผูจ้ดัการ 
3 นางสาวภทัรภร  วรีะพงษ ์ หวัหนา้ฝ่ายคอมพิวเตอร์ 
4 นายธนศกัดิ์  บุษบกแกว้ หวัหนา้ฝ่ายสินเช่ือ 
5 นางศิริวรรณ ศรีนอ้ย หวัหนา้ฝ่ายธุรการ 
6 นางสาวสุวรรณี พิมพา หวัหนา้ฝ่ายบญัชี 
7 นายกชามาส นาคพรอ านวย หวัหนา้ฝ่ายเงินฝาก 
8 นางสาวพรรณธิพา บินชยั หวัหนา้ฝ่ายการเงิน 
9 นายมนสั ทบับุรี เจา้หนา้ที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ 

10 นางมลฤดีญา นวมเพช็ร  เจา้หนา้ที่ธุรการ 
11 นางยุคลธร สอนสุข เจา้หนา้ที่สินเช่ือ 
12 นายพิเษฐ  สรสิทธ์ิ เจา้หนา้ที่คอมพิวเตอร์ 
13 นางสาวอญัชนา ทุ่งกาว ี เจา้หนา้ที่บญัชี (ลูกจา้งรายปี) 
14 นายพนสั ศรีคะ นกัการภารโรง 
15 นางสาวจุฑารัตน์ เทศธรรม แม่บา้น (ลูกจา้งรายปี) 
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สารจากประธานกรรมการ 
 

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากัด ทุกท่านครับ  
 

 ส้ินปีบญัชีของสหกรณ์เมื่อวนัที่ 31 ตุลาคม 2561  ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ 
และบริษทัผูส้อบบญัชี  ต่างเร่งด าเนินการสรุปงบดลุ  เพื่อเสนอจดัสรรก  าไรต่อที่ประชุมใหญ่
สามญัประจ าปี ในวนัอาทิตยท์ี่ 25 พฤศจิกายน 2561 ถา้ที่ประชุมอนุมตัิจะไดร้ับการโอนเงินปันผล
และเฉลี่ยคืนในวนัต่อไป หวงัวา่คงเป็นที่พึงพอใจตามสถานการณ์ไม่ต่างจากปีที่ผ่านมามากนกั 
 คณะกรรมการและฝ่ายจดัการไดเ้สนอรายงานประจ าปีตามแนวทาง ยึดประโยชน์
ของสหกรณ์ และของสมาชิกควบคู่กนัไป วาระที่ส าคญัที่เสนอใหพ้ิจารณา เช่น การพฒันาสมาชิก 
รณรงคก์ารฝากเงิน การประชาสัมพนัธ์ การสรรหาผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ เป็นตน้  และที่มี
เพิ่มเติมซ่ึงมากจากขอ้เสนอของสมาชิกไดแ้ก ่การจดัสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิกระดบัอนุบาล 
และ ปวส.  การมอบเงินสวสัดิการใหส้มาชิกที่มีอายุ  65  ปีขึ้นไป  รวมทั้งการสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพนัธ์กจิการของสหกรณ์ให้ท ัว่ถึงและรวดเร็วขึ้น  ซ่ึงจะเป็นบทบาทหนา้ที่ของสมาชิก
ไดพ้ิจารณาและลงมติอนุมตัิ เพือ่ด  าเนินการต่อไป 
 การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ในปีน้ี
ไดป้ระสานขอใชเ้คร่ืองมอืของคณะกรรมการการเลอืกตั้งประจ าจงัหวดัชยันาท น่าจะสะดวก 
รวดเร็วขึ้น ส่ิงส าคญัที่สุดคือสมาชิกตอ้งพิจารณาช่วยกนัเลือกคนดี มีความรู้ ความสามารถ 
มีประสบการณ์  ซ่ึงดูจากประวตัิผลงานที่ผ่านมา เพื่อไปท าหนา้ที่บริหารสหกรณ์ของเราให้
กา้วหนา้ และสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ อนัจะส่งผลดีต่อความมัน่คงของสหกรณ์ และคุณภาพชีวติ
ที่ดีของสมาชิก 
 จากการออกพบสมาชิก ท าให้ไดข้อ้สรุป ขอ้เสนอแนะที่ดี การลดรายจ่ายและ 
เพิ่มรายไดด้ว้ยการเพิ่มเงินฝาก ซ่ึงเป็นตน้ทุนที่ต  ่า สร้างแรงจูงใจในการฝากเงิน การท าให้สมาชิกมี
ความเขา้ใจที่ถูกตอ้ง ดว้ยวธีิการประชาสัมพนัธ์หลายช่องทาง จะช่วยลดความขดัแยง้ เกดิความ
เช่ือม ัน่ มีความมัน่คง การบริหารจดัการไดร้าบร่ืน มีประสิทธิภาพ ส่งผลความเช่ือม ัน่ของสหกรณ์
ต่อทุกภาคส่วนที่เกีย่วขอ้ง 
 จากการตรวจของผูส้อบบญัชีในปีน้ี เป็นส่ิงที่น่ายินดีที่ไดร้ับแจง้วา่ สหกรณ์ของ
เรามีการบริหารที่ดีอยู่ในระดบัแนวหนา้ มีความกา้วหน้าอย่างม ัน่คง การบริหารกจิการเป็นไปตาม
กรอบของกฎหมาย และวธีิปฏิบตัิที่เป็นสากล และเป็นสหกรณ์ที่มีการดูแลสวสัดิการใหส้มาชิก 
 



เป็นอย่างดี ผลประกอบการในปีน้ีมีก  าไรสุทธิอยู่ที่  189,478,446.27  บาท  อนัมาจากสาเหตุหลกั
คือ การประหยดัค่าใชจ่้ายจากแผนที่ต ั้งไว ้ 5  ลา้นกวา่บาท รวมทั้งการหาแหล่งเงินที่จะลดดอกเบี้ย
จ่ายที่กูย้ืมมา  ซ่ึงท าให้ตน้ทุนลดลง  แต่กม็ส่ิีงที่ท  าให้ก  าไรสุทธิไม่สามารถสูงกวา่น้ีกค็ือ หน้ีสงสยั
จะสูญที่ยงัมีอยู่จากการผิดนดัช าระหน้ีของสมาชิก แต่เมื่อมองในภาพรวมของปีน้ีแลว้ถือวา่
ประสบผลส าเร็จตามเป้าที่วางไว ้ส่วนเงินปันผลปีน้ีจะไดร้้อยละ 5.15 บาท เงินเฉลี่ยคืนจะไดร้้อย
ละ 8.00 บาท เท่าปีที่แลว้  ส่วนเงินปันผลลดลงจากปีที่แลว้  5.30 บาท  อนัมาจากการเติบโตของ
หุ้นมากขึ้น  แต่ทั้งน้ี กย็งัถือวา่อยู่ในระดบัสูงที่น่าพอใจในระดบัหน่ึง  เป็นไปตามผลประกอบการ
และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกดิขึ้น ทั้งกบัสหกรณ์และบริบทแวดลอ้มทั้งขบวนการสหกรณ์ เศรษฐกจิ
ของประเทศและโลกปัจจุบนัน้ี 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการ ผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ ฝ่ายจดัการ สมาชิกและผูท้ี่เกีย่วขอ้ง 
ที่ร่วมมือกนัพฒันาสหกรณ์ของเราดว้ยดี และขอให้สมาชิกไดม้ส่ีวนร่วม และช่วยกนัอย่าง
สร้างสรรคใ์ห้ดียิง่ขึ้นต่อไป 
 

                ดว้ยความเคารพ 

 
     
          (นายสมควร  ทองฤทธ์ิ)  
           ประธานกรรมการด าเนินการชุดที่  58 



 

วตัถุประสงค์ 

ขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2557 หมวด 2 ขอ้ 3 ก  าหนดวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริม
ผลประโยชนท์างเศรษฐกจิและสังคมของสมาชิก  โดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั
ตามหลกัการสหกรณ์ดว้ยการร่วมกนัด าเนินธุรกจิ ในขอ้ต่อไปน้ี 
             1.  ส่งเสริมใหส้มาชิกออมทรพัย ์โดยช่วยใหส้ามารถสงวนส่วนแห่งรายไดข้องตนไว้
ในทางอนัม ัน่คงและไดร้ับประโยชนต์ามสมควร 
             2.  ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่สมาชิก 
             3.  รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น 
             4.  จดัหาทุนเพื่อกจิการของสหกรณ์ 
             5.  ใหเ้งินกูแ้กส่มาชิก 
             6.  ด  าเนินการให้กูย้ืมเพื่อการเคหะ 
             7.  ใหส้หกรณ์อื่นกูย้มืเงิน 
             8.  ออกตัว๋สัญญาใชเ้งินหรือตราสารการเงิน 
             9.  ซ้ือหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
            10. ซ้ือหลกัทรัพยร์ัฐบาลหรือรัฐวสิาหกจิ 
            11. ซ้ือหุ้นของธนาคารซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแกส่หกรณ์ 
            12. ใหสิ้นเช่ือ ให้ยมื ให้เช่า ให้เช่าซ้ือ โอน รับจ านองหรือรับจ าน าซ่ึงทรัพยสิ์นแกส่มาชิก 
     หรือของสมาชิก 
            13. จดัให้ไดม้า ซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรพัยสิ์ทธิ ครอบครอง กู ้ยืม เช่า เช่าซ้ือ รับโอนสิทธิ 

      การเช่า  หรือสิทธิการเช่าซ้ือ  จ  านองหรือจ าน า  ขายหรือจ าหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซ่ึงทรัพยสิ์น 
            14. ซ้ือหุ้นของสถาบนัที่ประกอบธุรกจิอนัท าให้เกดิความสะดวก หรือส่งเสริม 
                  ความเจริญแกก่จิการของสหกรณ์ 
            15. ฝากหรือลงทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ 
            16. ฝากหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก  าหนด 
            17. ใหส้วสัดิการหรือสงเคราะห์ตามสมควรแกส่มาชิกและครอบครัว 
            18. ร่วมมือกบัทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และ  
                  สหกรณ์อื่นเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกจิการของสหกรณ์ 
            19. ด  าเนินธุรกจิหรือกจิการอย่างอื่นบรรดาที่เกีย่วกบัหรือเน่ืองในการจดัให้ส าเร็จ 
                  ตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

 



 
ที่ 2068/2561                              สหกรณ์ออมทรพัยค์รูชยันาท จ ากดั 
                   248  ถนนพหลโยธิน  ต  าบลบา้นกลว้ย 
                   อ  าเภอเมอืง  จงัหวดัชยันาท  17000 

                 9  พฤศจิกายน  2561 

เร่ือง   ขอเชิญประชุมใหญส่ามญัประจ าปี  2561 

เรียน   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั ทุกท่าน 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย  รายงานประจ าปี 2561          จ านวน  1  เลม่ 

                ดว้ยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั ชุดที่  58   
คราวการประชุมครั้ งที่ 12/2561  เมื่อวนัที่ 11 ตุลาคม 2561  มีมติก  าหนดการประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปี 2561 วนัอาทิตยท์ี่ 25 พฤศจิกายน 2561  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. เป็นตน้ไป   
ณ  หอประชุมโรงเรียนชยันาทพิทยาคม  อ  าเภอเมอืงชยันาท  จงัหวดัชยันาท  เพือ่รับทราบและ
พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ  ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
           ระเบยีบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
           ระเบยีบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2560 
           ระเบยีบวาระที่  3  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
                                        3.1  ผลการด าเนินงานในรอบปีบญัชี 2561 
                                        3.2  การใชจ่้ายเงินงบประมาณประจ าปี 2561 
                                        3.3  รายงานผลการตรวจสอบกจิการสหกรณ์  ประจ าปี 2561 
                                        3.4  การแต่งตั้งผูป้ระสานงานสมาชิกบ านาญ 
                                        3.5  ผลการคดัเลือกสหกรณ์ดีเด่นระดบัจงัหวดั  ประจ าปี 2561 
           ระเบยีบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  

                 4.1 อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก  าไร – ขาดทุน   
                                                              ประจ าปี 2561  
                 4.2  อนุมตัิการจดัสรรก  าไรสุทธิประจ าปี  2561  

                                                      4.3  อนุมตัิแผนปฏิบตัิการสหกรณ์ออมทรพัยค์รูชยันาท จ ากดั   
                                                             ประจ าปี 2562  
                                                      4.4  อนุมตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  



                4.5  ก  าหนดวงเงินกูย้ืมหรือค ้าประกนัประจ าปี 2562  
                4.6  การจดัจา้งผูส้อบบญัชีภาคเอกชน ปีบญัช ี2562 
                4.7  การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
                4.8  การเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการชุดที่  59 
                4.9 การสรรหากรรมการด าเนินการชุดที่  59 
                4.10 การเลือกตั้งผูต้รวจสอบกจิการประจ าปี  2562 
                4.11 การตดัหน้ีสูญ 
           ระเบยีบวาระที่  5  เร่ืองอื่น ๆ 
                5.1  ขอ้เสนอแนะจากหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 
           5.1.1  ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัชยันาท 
                                                             5.1.2  ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ชยันาท 

                                                     5.2  ขอ้เสนอแนะจากสมาชิก 

                       คณะกรรมการขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเขา้ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี   2561
ตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั โดยเปิดใหส้มาชิกแสดงบตัรประจ าตวั 
ลงช่ือเขา้ประชุมและเลือกตั้งประธานกรรมการ  กรรมการด าเนินการ  และผูต้รวจสอบกจิการ 
ต ั้งแต่เวลา 08.00  – 11.00 น. 

         จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบและเขา้ร่วมประชุม 

 

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

 



 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  1 
เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
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เริ่มประชุมเวลา............................น 
 

     เมื่อสมาชิกมาแสดงตวัเขา้ประชุมจ านวน.................คน  ซ่ึงเกนิกวา่หน่ึงร้อยคน 
ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ขอ้ 55  ถือวา่ครบองคป์ระชุม  ประธานประกอบพิธีทางศาสนากล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดงัน้ี    
 
ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                              1.1 ประธานแนะน าผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกีย่วข้องเข้าร่วมประชุม ดงันี้ 

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

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

 

                     มติที่ประชุม                                                                                                    . 
 

                              1.2  แจ้งองค์ประชุม 
                                     ตามมาตรา 57  แห่งพระราชบญัญตัิสหกรณ์ (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.  2553  และ
ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั  พ.ศ. 2557  ขอ้ 55  ก  าหนดวา่  การประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์จะตอ้งมสีมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ่งหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่นอ้ยกวา่ 
100 คน   
                                  สหกรณ์ไดท้  าหนงัสือเลขที่  2068/2561  ลงวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2561 แจง้
เชิญสมาชิกเขา้ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีในวนัน้ี   เพื่อแถลงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ ใน
รอบปีที่ผ่านมา  และเป็นการปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2557  ขอ้ 52  ซ่ึงก  าหนดให้มีการ
ประชุมใหญ่สามญัอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ ง ภายใน 150 วนั นบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ฯ  
ในฐานะที่ทุกท่านเป็นเจา้ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จ  ากดั  จึงควรไดร้ับทราบการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ฯ  ในรอบปีที่ผ่านมา  ซ่ึงจะไดแ้ถลงงบการเงินที่ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบ
และรับรองแลว้  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบกจิการให้สมาชิกไดร้ับทราบต่อไป 
 

         ประเดน็เสนอ  เพื่อทราบ 

                     มติที่ประชุม                                                                                                    . 
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1.3 ข้อตกลงเบ้ืองต้นในการประชุม 
                                     เพือ่ให้การประชุมด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อยและเกดิประโยชนสู์งสุด 
ต่อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั  จึงขอแจง้ขอ้ก  าหนดและขอ้ตกลงเบื้องตน้ในการประชุม  
ดงัน้ี 
                                     1.3.1  ประธานที่ประชุมจะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
พร้อมทั้งให้คณะกรรมการหรือผูจ้ดัการ  เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระ 
                                     1.3.2  สมาชิกที่มีความประสงคจ์ะอภิปราย  ให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 
ให้ประธานในที่ประชุมอนุญาตกอ่นทุกครั้ ง  จึงจะอภิปรายได ้
                                     1.3.3 ใหผู้อ้ภิปรายแนะน า  ช่ือ – ช่ือสกุล  หมายเลขทะเบียนสมาชิก 
และสังกดัของตนเอง  ต่อประธานในที่ประชุม 
                                     1.3.4  เพือ่ให้การอภิปรายอย่างทัว่ถงึ  สมาชิกจะตอ้งอภิปรายในประเดน็  
สั้น  กระชบั  ไม่ซ ้าซอ้นกบัประเดน็ที่มีผูอ้ภิปรายแลว้  ไม่ส่อเสียดผูอ้ื่น  รักษามารยาท  ใชว้าจา
สุภาพ  เหมาะสม  ใหเ้กยีรติที่ประชุม  และสมาชิกแต่ละคนอภิปรายไดไ้ม่เกนิ 2 ครั้ งในแต่ละ
ประเดน็ที่ประธานให้มีการอภิปราย 
                                     1.3.5  ที่ประชุมแห่งน้ี  ไม่มเีอกสิทธ์ิคุม้ครอง  หากอภิปรายให้บุคคลอื่น
เสียหาย  ผูอ้ภิปรายตอ้งรับผิดชอบ 
                                     1.3.6  การอภิปรายและการประชุม  ไดม้ีการบนัทึกเสียงไวเ้ป็นหลกัฐาน 
                                     1.3.7  การลงมติการประชุมจะใชห้ลกัเกณฑต์ามขอ้บงัคบัที่ก  าหนดไว ้ดงัน้ี 
          1)  การลงมติเกีย่วกบั การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั การควบสหกรณ์ 
การแยกสหกรณ์ การเลิกสหกรณ์ ให้ถือเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิกซ่ึงมา
ประชุม 
          2)  ถา้เป็นเร่ืองอื่นที่ไม่ใช่ตามขอ้ 1 ให้ถอืคะแนนเสียงขา้งมากของ 
สมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม 
 

         ประเดน็เสนอ  เพื่อทราบ 

                     มติที่ประชุม                                                                                                    . 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  2 
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2560 
     ประธานมอบให้  นายสง่า  โพธ์ิกลีบ  กรรมการและเลขานุการ 
น าเสนอต่อที่ประชุม  ดงัน้ี 
                              ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560 เมื่อวนัอาทิตยท์ี่ 26 พฤศจิกายน 2560   
ณ หอประชุมโรงเรียนชยันาทพิทยาคม อ  าเภอเมืองชยันาท จงัหวดัชยันาท โดยมีสมาชิกเขา้ประชุม
ทั้งส้ิน  4,371  คน จากจ านวนสมาชิกทั้งหมด  5,068  คน คิดเป็นร้อยละ  86.24 
ประกอบดว้ย 

     -  สมาชิก                       จ  านวน 4,339 คน 
     -  คณะกรรมการด าเนินการ        จ  านวน      15 คน   

                                -  เจา้หนา้ที่สหกรณ์                        จ  านวน      14 คน 
                                -  ผูต้รวจสอบกจิการ                        จ  านวน        3 คน 
       รวม  4,371  คน 
      และมีบุคลากรของหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งเขา้ร่วมประชุม 2  คน ดงัน้ี 
                                -  ขา้ราชการจากส านกังานสหกรณ์จงัหวดัชยันาท        จ  านวน       1 คน 
                                -  ขา้ราชการจากส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์จงัหวดัชยันาท จ านวน      1 คน 

   สหกรณ์ฯ ไดส่้งเอกสารรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2560 
ให้สมาชิกเพื่อตรวจสอบและรับรองภายหลงัการประชุมตามหนงัสือที่ 1067/2560  ลงวนัที่  27 
ธนัวาคม 2560   ปรากฏวา่ไม่มีสมาชิกขอแกไ้ขรายงานการประชุม จึงถือวา่สมาชิกรับรองรายงาน 
การประชุมเป็นเอกฉนัท ์ โดยไม่มีการแกไ้ข 
 

        ประเดน็เสนอ  เพื่อทราบ 

                     มติที่ประชุม  ………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  3 
เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
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ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 
                 3.1  ผลการด าเนนิงานในรอบปีบัญช ี2561 
 
           ประธานมอบให้นายพนม  จงอยู่วฒันา ผูจ้ดัการ น าเสนอต่อที่ประชุม 
ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ขอ้ 56 (1) และ 57 (4)   ดงัน้ี 

          สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเมื่อวนัที่  27 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2504  ใชช่ื้อวา่ สหกรณ์ครูชยันาท จ ากดัสินใช ้ ประเภทออมทรัพยแ์ละเครดิตส าหรับคนมี
เงินเดือน ต่อมากระทรวงพฒันาการแห่งชาติไดร้ับจดทะเบียนการเปลี่ยนช่ือเป็น สหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  ประเภทสหกรณ์การธนกจิ หมายเลขทะเบียน 52/10991 เมื่อวนัที่ 
20 กุมภาพนัธ์  2512  โดยมีนายส าราญ  ปกป้อง  อดีตศึกษาธิการจงัหวดัชยันาท เป็นผูริ้เร่ิมกอ่ตั้ง  
และการด ารงต าแหน่งประธานกรรมการด าเนินการคนแรก มีสมาชิกแรกตั้งจ  านวน 226  คน   
ทุนด าเนินการ 33,990 บาท 

          จากวนัเร่ิมกอ่ตั้งจนถึงปัจจุบนั สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จ  ากดั   
ด าเนินกจิการมากวา่คร่ึงศตวรรษมีคณะกรรมการด าเนินการทั้งหมด 58 ชุด ประธานกรรมการ
ทั้งส้ิน 24 คน  และมผีูจ้ดัการจ านวน 8 คน การบริหารจดัการไดร้ับการยอมรับจากทั้งสมาชิก 
และบุคคลหรือองคก์รภายนอกมาอย่างต่อเน่ือง 
            ส าหรับในรอบปีทางบญัชีของสหกรณ์ประจ าปี 2561 (1 พฤศจิกายน 2560 
– 31 ตุลาคม 2561)  ที่ผ่านมา คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 58 ไดด้  าเนินการบริหารกจิการ 
ตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี 2561 และแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) สรุปผลงานที่ส าคญั ๆ 
ดงัน้ี 
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                        3.1.1  ในปีบญัชี 2561  มีสมาชิกเขา้ใหม่และออกจากสหกรณ์แต่ละเดือน  
ดงัน้ี 

 

เดือน 
สมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์  

คงเหลือ 
 

สามญั สมทบ รวม 
สามญั สมทบ 

รวม 
ตาย ลาออก ตาย ลาออก 

พฤศจิกายน 2560 6 3 9 9 5 0 1 15 5,062 
ธนัวาคม 2560 23 6 29 5 4 1 1 11 5,080 
มกราคม 2561 18 5 23 4 8 0 0 12 5,091 
กุมภาพนัธ์ 2561 18 3 21 2 3 0 0 5 5,107 
มีนาคม 2561 13 4 17 8 2 1 0 11 5,113 
เมษายน 2561 23 2 25 2 8 0 1 11 5,127 
พฤษภาคม 2561 8 1 9 4 2 0 0 6 5,130 
มิถุนายน 2561 17 2 19 3 3 0 1 7 5,142 
กรกฎาคม 2561 16 4 20 1 6 1 0 8 5,154 
สิงหาคม 2561 12 9 21 5 3 0 1 9 5,166 
กนัยายน 2561 6 1 7 1 5 0 0 6 5,167 
ตุลาคม 2561 2 8 10 0 0 0 0 0 5,177 

รวม 162 48 210 44 49 3 5 101  
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                        3.1.2  สรุปภาพรวมจ านวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ   ดงัน้ี 
 

รายการ สมาชิกสามญั สมาชิกสมทบ รวม 

สมาชิกต้นปี 4,591 477 5,068 
สมาชิกระหว่างปี    
สมาชิกเพิ่มระหวา่งปี   162  48    210 

รวม 4,753 525 5,278 
สมาชิกลดระหว่างปี    
ลาออก     29    5     34 
เสียชีวติ     44    3     47 
พน้สภาพ/โอนยา้ย     20 -     20 
รวมสมาชิกลดระหวา่งปี     93    8   101 
สมาชิก ณ วนัส้ินปีบัญชี 4,660 517 5,177 

เพศชาย 1,912 194 2,106 
เพศหญิง 2,748 323 3,071 
 

                        3.1.3  รายละเอียดสัดส่วนสมาชิก 
         1)  ขา้ราชการ จ านวน 2,451  คน   คิดเป็นร้อยละ  47.34  
         2)  ขา้ราชการบ านาญ จ านวน  2,209  คน   คิดเป็นร้อยละ  42.67 
         3)  สมาชิกสมทบ  จ านวน     517  คน   คิดเป็นร้อยละ    9.99 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



10 
 

         3.1.4  ผลการด าเนินธุรกจิ 
 

ท่ี รายการ 
รอบปีทางบัญชี เพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 
ร้อยละ 

31 ต.ค. 2560 31 ต.ค. 2561 
1 จ านวนสมาชิก 5,068 5,177 109 2.15 
2 สินทรัพย ์ 5,532,772,566.82 6,003,112,217.15 470,339,650.33 8.50 
3 หน้ีสิน 2,607,867,439.48 2,823,097,708.79 215,230,269.31 8.25 
4 ทุนของสหกรณ์ 2,924,905,127.34 3,180,014,508.36 255,109,381.02 8.72 
5 รายได+้ ผลตอบแทนการลงทุน 305,822,023.25 319,779,241.36 13,957,218.11 4.56 
6 ดอกเบี้ยจ่าย 88,078,936.05 90,831,097.28 2,752,161.23 3.12 
7 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 40,944,480.74 35,758,244.97 (5,186,235.77) (12.67) 
8 เงินรับฝาก 1,114,741,726.79 1,631,562,863.04 516,821,136.25 46.36 
9 เงินกูจ้ากสถาบนัการเงินอื่น 1,270,500,000.00 1,173,280,000.00 (97,220,000.00) (7.65) 

10 การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 
ระหวา่งปี 

3,476,776,931.25 3,151,944,643.00 (324,832,288.25) (9.34) 

11 ก าไรสุทธิ 182,847,474.83 189,478,466.27 6,630,991.44 3.63 
 

         3.1.5  ทุนเรือนหุ้น 
                                             คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 58  มีนโยบายเนน้
วตัถุประสงคห์ลกัของสหกรณ์คือการส่งเสริมให้สมาชิกออมในรูปแบบของการถือหุ้นโดยวธีิหกั
จากเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือนประจ าเดือนทุกเดือน โดยก  าหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั วา่ดว้ยการถือหุ้น พ.ศ. 2557 ก  าหนดให้สมาชิกทุกคนตอ้งส่ง
ช าระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตามอตัราส่วนของเงินไดร้ายเดือนของตน  ในรอบปี 2561   
มีทุนเรือนหุ้น  (เปรียบเทยีบ 5  ปี)   ดงัน้ี 
 

พ.ศ. ทุนเรือนหุ้นต้นปี 
ทุนเรือนหุ้นระหว่างปี 

คงเหลือ เพิม่  (ลด) 
ร้อย
ละ ซ้ือหุ้นเพิม่ จ่ายคืนหุ้น 

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 
2561 2,557,042,340.00 249,710,280 26,656,610 2,780,096,010.00 223,053,670 8.72 
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         3.1.6  เงินรับฝาก 
                                            สหกรณ์ มีเงินรับฝาก 4 ประเภท เมื่อเปรียบเทียบกบัปีที่แลว้  
ดงัน้ี 

ประเภท ปี  2560 (บาท) ปี  2561 (บาท) เพ่ิม (ลด) (บาท) ร้อยละ 
อตัรา
ดอกเบีย้ 

เงนิฝากออมทรัพย์      
เงินฝากออมทรพัย ์ 145,995,176.15 172,192,351.85 26,197,175.70 17.94 2.50 
เงินฝากตามรอยพอ่ 1,584,694.40 8,687,726.13 7,103,031.73 448.23 2.50 
เงินฝากออมทรัพย ์ATM 569,919.71 511,273.97 (58,645.74) (10.29) 2.50 
เงินรับฝากสหกรณ์โรงเรียน 6,478,412.44 30,843,472.52 24,365,060.08 376.10 3.00 
เงินค ้าประกนัเจา้หนา้ที่ 531,415.45 515,846.03 (15,569.42) (2.93) 2.50 
เงนิฝากประจ า 0.00 0.00    
เงนิฝากออมทรัพย์พเิศษ      
เงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ 666,185,502.15 691,837,345.17 25,651,843.02 3.85 2.75 
เงินฝากทวทีรัพย ์ 6,485,700.00 8,719,600.00 2,233,900.00 34.44 3.50 
เงินฝากทวทีรัพย ์2 (1 ปี) 23,118,513.60 0.00 (23,118,513.60) (100.00) 3.50 
เงินฝากทวทีรัพย ์3 (1 ปี) 204,574,057.08 0.00 (204,574,057.08) (100.00) 3.75 
เงินฝากทวทีรัพย ์4 (4 ปี) 59,218,335.81 21,572,563.33 (37,645,772.48) (63.57) 4.50 
เงินฝากทวทีรัพย ์6 (3 ปี) 0.00 396,299,122.40 396,299,122.40 100.00 4.00 
เงนิฝากสหกรณ์อ่ืน 
เงินฝากสหกรณ์อื่น 1 

 
200,000,000.00 

 
0.00 

 
(200,000,000.00) 

 
(100.00) 

 
3.50 

เงินฝากสหกรณ์อื่น 2 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00 3.60 
เงินฝากสหกรณ์อื่น 3 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00 3.75 
เงินฝากสหกรณ์อื่น 4 0.00 200,383,561.64 200,383,561.64 100.00 3.50 

รวม 1,314,741,726.79 1,631,562,863.04 316,821,136.25 24.10  
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         3.1.7  ขอ้มูลเปรียบเทยีบฐานะการเงินของสหกรณ์ 
 

         เปรียบเทียบทุนภายในของสหกรณ์ในรอบ 5 ปี 

 
         3.1.8  เปรียบเทียบทุนภายนอกของสหกรณ์ในรอบ 5 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท 
ปีบัญช ี

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ทุนเรือนหุ้น 1,985,266,200.00 2,195,803,480.00 2,395,352,830.00 2,557,042,340.00 2,780,096,010.00 
ทุนส ารอง 142,736,190.26 154,675,793.45 168,191,538.40 184,398,271.51 203,410,661.09 
ทุนสะสมฯ 480,446.00 468,776.00 556,176.00 617,041.00 7,029,391.00 
ก  าไรสุทธิ 118,957,181.44 135,099,688.20 155,785,243.61 182,847,474.83 189,478,446.27 
ส ารองบ าเหน็จ 9,768,950.00 8,045,240.00 9,422,100.00 7,692,480.00 6,233,310.00 
เงินรับฝาก 863,384,995.99 965,616,912.14 969,194,934.43 1,314,741,726.79 1,631,562,863.04 

รวม 3,120,593,963.69 3,459,709,889.79 3,698,502,822.44 4,247,339,334.13 4,817,810,681.40 

ประเภท 
ปีบัญช ี

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

เงินกูย้ืม 1,434,977,466.66 1,585,000,000.00 1,615,000,000.00 1,270,500,000.00 1,173,280,000.00 

เงินรับฝากสหกรณ์อื่น 0.00 0.00 0.00 200,000,000.00 300,383,561.64 

หน้ีสินอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 1,434,977,466.66 1,585,000,000.00 1,615,000,000.00 1,470,500,000.00 1,473,663,561.64 
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         3.1.9  อตัราส่วนโครงสร้างเงินทุน (ทุนภายในและทุนภายนอก)  
ในรอบ 5 ปี 

 
         3.1.10  ขอ้มูลธุรกจิสมาชิกสมทบ เปรียบเทยีบปี 2553 – 2561 
รายละเอียด ดงัน้ี 

 

ปี พ.ศ. จ านวนสมาชิกสมทบ ทุนเรือนหุ้น เงนิฝาก 

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 
2561 517 437,596,530.00 265,950,282.37 

 
 

         ประเดน็เสนอ  เพื่อทราบ 

                     มติที่ประชุม                                                                                                    . 
 
 

ประเภท 
ปีบัญช ี

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ทุนภายใน 3,120,593,963.69 3,459,709,889.79 3,698,502,822.44 4,047,339,334.13 4,510,677,963.73 

ทุนภายนอก 1,434,977,466.66 1,585,000,000.00 1,615,000,000.00 1,470,500,000.00 1,473,663,561.64 

รวม 4,555,571,430.35 5,044,709,889.79 5,313,502,822.44 5,517,839,334.13 5,984,341,525.37 

ร้อยละ 68.50 : 31.50 68.58 : 31.42 69.61 : 30.40 73.35 : 26.65 75.37 : 24.63 

อัตราส่วน 7 : 3 7 : 3 7 : 3 7 : 3 7 : 3 
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         3.1.11  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปี 2561 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  รักษาระดบัคุณภาพสหกรณ์ให้มฐีานะมั่นคงได้มาตรฐาน และได้รับความเช่ือมั่น  
กลยุทธ์ที่ 1  พฒันากลไกการประกนัและลดความเส่ียงทางการเงินและการบริหารกจิการสหกรณ์ 
                    1.1   โครงการสร้างความปลอดภยัของสหกรณ์ 
   1.1.1  จดัจา้งเจา้หนา้ที่ต  ารวจในการรักษาความปลอดภยั 1 คน/วนั 
   1.1.2  จดัจา้งยามรกัษาความปลอดภยัตลอด  24  ชม. 
   1.1.3  ประสานงานให้ธนาคารรับส่งเงินให้สหกรณ์ในเวลา 09.00 น. 
             และเวลา 15.00 น. 
 

                    1.2  โครงการจดัท าประกนัอุบัติเหตุกลุ่มให้กบัสมาชิก 
 1.2.1 จดัท าประกนัอุบตัิเหตุกลุ่มให้สมาชิกทุกรายหากสมาชิกเสียชีวติดว้ย

อุบตัิเหตุจะไดร้ับเงินสินไหมมรณกรรมจ านวน 200,000 บาท โดยสหกรณ์จดัท าประกนัฯ 
กบับริษทักรุงเทพประกนัภยั จ  ากดั อตัราเบี้ยประกนัรายละ 137 บาท จ านวน 4,650 ราย เป็นเงิน 
644,010  บาท จากที่ต ั้งงบประมาณไว ้800,000 บาท (สมาชิกที่สหกรณ์ท าประกนัให้ต ั้งแต่เดือน
สิงหาคมการจ่ายเบี้ยประกนัจะลดลงตามระยะเวลาที่คุม้ครอง) โดยกรมธรรมด์งักล่าวมีผลคุม้ครอง
ตั้งแต่วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2561 ถึงวนัที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2562 
   ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2561 มีสมาชิกไดร้ับเงินสินไหมจ านวน 3 ราย  
เป็นเงิน 600,000 บาท รับเงินชดเชยกรณีถงึแกก่รรม 37 ราย เป็นเงิน 37,000 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 637,000 บาท 
                           1.2.1  จ่ายเงินสินไหมมรณกรรมกรณีอุบตัิเหตุรายละ 200,000 บาท  จ านวน  3  
ราย เป็นเงิน  600,000  บาท 

ที่ ช่ือ  สกุล เลขทะเบียน สาเหตุการตาย จ านวนเงนิ 
1 นางสมบุญ  ค  ารอด 5643 อุบตัิเหตุรถยนต์ชนตน้ไมม้ี

เลือดออกในช่องทอ้ง 
200,000 

2 นางสาวสิรภทัรา  ทรัพยพ์ตัร 10049 จมน ้าจากอุบติัเหตุจราจร 200,000 
3 นายทว ี จนักลิ่น 5788 ปอดติดเช้ือเป็นเหตุตาย  (รบัการ

รักษาต่อเนื่องจากอุบตัิเหตุ
รถยนต์ชนรถยนต์บรรทุก) 

200,000 

 รวมเป็นเงนิ 600,000 
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                           1.2.2  จ่ายเงินชดเชยกรณีถงึแกก่รรม 37 ราย รายละ 1,000 บาท 
 

ที่ ช่ือ  สกุล เลขทะเบียน สาเหตุการตาย จ านวนเงนิ 

1 นายจุล  รักอยู ่ 682 โรคหลอดเลือดสมอง 1,000 
2 นายเทอม  ชยัวฒันารักษ ์ 1073 มะเร็งท่อน ้าดี 1,000 
3 นายเปล่ง  ทาสอนพนัธ์ุ 1646 เน้ืองอกตบัอ่อน 1,000 
4 นายส าเริง  กวางแกว้ 3342 การหยดุท างานของระบบ

ไหลเวยีนโลหิตและระบบ
หายใจ 

1,000 

5 นางสมบุญ  ค  ารอด 5643 อุบตัิเหตุรถยนต์ชนตน้ไมม้ี
เลือดออกในช่องทอ้ง 

1,000 

6 นายครรชิต  พูลถิน 2045 เส้นเลือดในสมองตีบ 1,000 
7 นายประมวล  เม่าทบั 1426 โรคชรา 1,000 
8 นายชูเชิด  ประสาทแกว้ 7821 ภาวะกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือด

เฉียบพลนั 
1,000 

9 นายวรีะ  ยอดทองด ี 8392 มะเร็งปอด 1,000 
10 นายสนอง  ทองปาน 2165 เกลือแร่โพแทสเซ่ียมสูงผิดปกติ 1,000 
11 นางสอิ้ง  พิณประภศัร์ 6186 ปอดติดเช้ือจากการส าลกั 1,000 
12 นายพินิจ  สุวรรณพานิช 611 ติดเช้ือทางเดินปัสสาวะและติด

เช้ือในกระแสเลือด 
1,000 

13 นายเจต  ค  าบวั 2704 มะเร็งตบั 1,000 
14 นายคณิน  วดิิษฐโ์รจรัตน 5524 ถุงลมโป่งพอง 1,000 
15 นายช่วง  เกษทองมา 7513 ปอดอกัเสบติดเช้ือ 1,000 
16 นางสาวสิรภทัรา  ทรัพยพ์ตัร 10049 จมน ้าจากอุบติัเหตุจราจร 1,000 
17 นางพรฤดี  พน้ภยั 4574 มะเร็งล  าไส้ระยะลุกลาม 1,000 
18 นายสุเมธ  เงินปาน 4591 หวัใจเตน้ผิดจงัหวะ 1,000 
19 นายสมนึก  ประเสริฐศรี 559 เส้นเลือดโป่งพองที่ทรวงอก 

และทอ้งแตก 
1,000 

   รวมเป็นเงนิ 19,000 
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                           1.2.2  จ่ายเงินชดเชยกรณีถงึแกก่รรม 37 ราย รายละ 1,000 บาท (ตอ่) 
 

ที่ ช่ือ  สกุล เลขทะเบียน สาเหตุการตาย จ านวนเงนิ 

20 นายจรัญ  แช่มชอ้ย 6332 ตบัแขง็ 1,000 
21 นางสาวเยาวภา  รัตนวงษ ์ 8605 เลือดออกทางเดินอาหารส่วนบน 1,000 
22 นายวเิชต  เช่ียวชาญ 4599 โรคติดเช้ือในหลอดลม 1,000 
23 นางอรพินท ์ ชวนประยูร 1171 ชราภาพ 1,000 
24 นายณรงค ์ พุ่มสวาท 2060 ถุงลมปอดโป่งพอง 1,000 
25 นายสานิตย ์ พนมศิลป์ 5764 ภาวะสมองขาดเลือดและ

เลือดออกในสมอง 
1,000 

26 นายณรงค ์ จ ัน่พุฒ 6581 โรคหลอดเลือดหวัใจตีบ 1,000 
27 นางสาวชุติมณฑน ์ อศัเวศน ์ 10657 ปอดติดเช้ือรุนแรง 1,000 
28 นายทว ี จนักลิ่น 5788 ปอดติดเช้ือเป็นเหตุตาย  

(รับการรักษาต่อเน่ืองจาก
อุบตัิเหตุรถยนตช์นรถยนต์
บรรทุก) 

1,000 

29 นายอารี  อารยสมคัรการ 8371 กลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั 1,000 
30 นายส าเริง  แจ่มจิตร 721 เส้นเลือดตีบตนัในสมอง 1,000 
31 นายมหาชาติ  อินทร์เงิน 3187 อุจจาระร่วงจากการติดเช้ือเฉียบพลนั 1,000 
32 นายประยูร  ภู่เป่ียม 3541 ไตวายเฉียบพลนั 1,000 
33 นายส าอางค ์ พูลสวสัดิ์  5679 ติดเช้ือในกระแสเลือด 1,000 
34 นางเพญ็ลกัษณ์  อุบลพิบลูย ์ 7142 ตบัอ่อนอกัเสบรุนแรงและ 

มีภาวะตบัเขง็ 
1,000 

35 นางบรรจง  สิงห์ชงั 7623 มะเร็งปอดแพร่กระจาย 1,000 
36 นายเขียน  ลาเทศ 541 ชรา 1,000 
37 นายสนาม  ศรีทองอินทร์ 1396 โรคเลือดออกในสมอง 1,000 
   รวมเป็นเงนิ 18,000 

   รวมทั้งส้ิน 37,000 
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                    1.3  โครงการลดความเส่ียงของสมาชิกที่มปัีญหาการช าระหนีข้องสหกรณ์ 
                           1.3.1 สมาชิกที่เงินไดร้ายเดือนไม่พอหกัช าระหน้ีสหกรณ์เฉลีย่  212  ราย    
และสมาชิกที่ส่งเงินสด 171 ราย   คิดเป็นร้อยละ 80.66   ของสมาชิกที่เงินเดอืนไม่พอหกั 
                           1.3.2 สหกรณ์ท าหนงัสือแจง้ให้ช าระหน้ีไดต้ามก  าหนด  212  ราย เป็น 100%  
ของสมาชิกตามขอ้ 1  
                           1.3.3 สหกรณ์ประสานสมาชิกที่ผิดนดัช าระหน้ีตามขอ้ 2 ให้มาปรับโครงสร้าง
หน้ีได ้47 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.17 
                           1.3.4 ศูนยใ์ห้ค  าปรึกษาของสหกรณ์ให้บริการสมาชิกจ านวน 30 ราย  และรวม
แกปั้ญหาให้สมาชิกได ้30 ราย  คิดเป็นร้อยละ 100 
                           1.3.5 สหกรณ์มีมติเพือ่ลดความเส่ียงของสมาชิกที่มีปัญหาการช าระหน้ี  
เช่น ให้ทายาทผูกู้ท้ี่มีสิทธิรับเงินผลประโยชนจ์าก ชพค. หรือ ชพส. มาร่วมค ้าประกนัเป็นตน้ 
 
                    1.4  โครงการเพิม่การเติบโตของสินทรัพย์ 
              ในปี 2561  สินทรพัยส์หกรณ์เพิ่มขึ้น จ  านวน 565,315,115.16  บาท  คิดเป็น 
ร้อยละ 13.94 %   

ที่ รายการ ปี 2561 ปี 2560 
1 ทุนเรือนหุ้นสหกรณ์ฯ   2,780,096,010.00   2,557,042,340.00 
2 เงินรับฝาก  1,631,047,017.01 1,314,210,311.34 
3 ทุนส ารองและทุนสะสม 210,440,052.09 185,015,312.51 

รวมสินทรัพย์ทั้งส้ิน 4,621,583,079.10 4,056,267,963.85 

  
                    1.5  โครงการจดัตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ค า้ประกนั 
                           สหกรณ์จดัท าระเบียบวา่ดว้ยกองทุนช่วยเหลอืผูค้  ้าประกนัสมคัรเขา้กองทุน 
ในอตัราร้อยละ 0.5 ของเงินที่เป็นหน้ีสมาชิกที่ตอ้งรับชดใชห้น้ีให้ผูกู้ส้ามารถกูเ้งินกองทุนได ้50%  
ของหน้ีที่ตอ้งรับผิดชอบโดยไม่เสียดอกเบี้ย 
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                    1.6  โครงการส่งสหกรณ์เข้าประกวดต่าง ๆ 
                           1.6.1  รางวลัสหกรณ์ดีเด่นอนัดบั 1 ของสหกรณ์จงัหวดั คะแนนร้อยละ 95 
อยู่ระหวา่งเขา้ประกวดระดบัชาติ 
                           1.6.2  ผ่านเกณฑก์ารประเมินสหกรณ์สีขาวดว้ยธรรมาภิบาลระดบัจงัหวดั 
คะแนนร้อยละ 97.40 อยู่ระหวา่งรอรับการประเมินระดบัประเทศ 
 
                    1.7  โครงการให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย  ข้อบังคบั  ระเบยีบของสหกรณ์ 
                           สหกรณ์จดัประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจดา้นกฎหมายขอ้บงัคบั ระเบียบ
ของสหกรณ์ให้สมาชิก คณะกรรมการเจา้หนา้ที่ และผูต้รวจสอบกจิการ  โดยจดัท าโครงการ 
ให้ความรู้ดา้นสหกรณ์(สัญจร)  ในอ าเภอต่าง ๆ 8 อ  าเภอ  รวม  2,717  คน 
 
                    1.8  โครงการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 
                            1.8.1 แต่งตั้งผูต้รวจสอบภายใน จ านวน 5 ราย ดงัน้ี    
                                     1)  นายสัมฤทธ์ิ รงคท์อง    ประธานกรรมการ 
                                     2)  นางทศัณี  แกว้ทอง  กรรมการ 
                                     3)  นายเฉลิม  ปลอ้งมาก  กรรมการ 
                                     4)  นางสาวบงัอร  หน่ายทุกข ์ กรรมการ 
                                     5)  นางปวณีา  บวัภิบาล  กรรมการและเลขานุการ 
                            1.8.2  ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในจ านวน  3  ครั้ ง   
                            1.8.3 จดัโครงการอบรมให้ความรู้การประเมินความเส่ียงและการรายงาน 
ผลการตรวจสอบภายในแกเ่จา้หนา้ที่สหกรณ์จ านวน 18  ราย   เมื่อวนัที่ 18 สิงหาคม 2561 
 
                    1.9  โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและส่ิงก่อสร้าง 
                            1.9.1  ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 3  
                            1.9.2  ปรับปรุงห้องน ้าภายในอาคารชั้น 2 และชั้น 3  และภายนอกอาคาร 
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                    1.10  โครงการระดมทุนภายใน 
   ในการให้บริการสมาชิกสหกรณ์จะสร้างความเช่ือม ัน่โดยมิใหเ้กดิสภาวะการเงิน
ขาดสภาพคล่อง  คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 57 จึงก  าหนดนโยบายการบริหารการเงินโดย 
                             1.10.1  เนน้การให้สมาชิกกูเ้งินอย่างเพียงพอกบัความตอ้งการให้เงินทุนของ  
สหกรณ์อยู่ทีส่มาชิกมากที่สุดหาแหลง่เงินทุนที่มีดอกเบี้ยต  ่ามาใชโ้ดยจากตน้ปีอตัราดอกเบี้ยของ 
สถาบนัการเงินที่สหกรณ์ใชบ้ริการจะอยู่ที่ 3.65 บาท แต่ปัจจุบนัอยู่ที่ 3.70 – 4.00 บาท 
                             1.10.2  หาแหล่งเงินภายนอกในรูปแบบของเงินฝากเพื่อน าไปช าระหน้ีของ 
สถาบนัการเงินที่มีอตัราดอกเบี้ยสูงกวา่ โดยจดัท าระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ดว้ยการรับฝากเงิน 
จากสหกรณ์อื่น 
   1) สหกรณ์ออมทรพัยค์รูชลบรีุ จ  ากดั  น าเงินมาฝากจ านวน   
100,000,000 บาท อตัราดอกเบี้ย 3.60 และ 3.75 บาท 
   2) สหกรณ์ออมทรพัยค์รูพิษณุโลก จ ากดั  น าเงินมาฝากจ านวน   
200,000,000 บาท อตัราดอกเบี้ย 3.50 บาท 
    1.10.3 จากตน้ปี สหกรณ์ใชต้ ัว๋สัญญากูเ้งินจากสถาบนัการเงินอื่นจ านวน 
1,270,500,000 บาท แต่ปัจจุบนัจ านวนเงินกูล้ดลงคงเหลือ 1,173,280,000 บาท 
 

ข้อมูลการเปิดวงเงนิกู้ยืมและการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอ่ืน ดงันี้ 
 

เงนิกู้เบิกเกนิบัญชี ( O.D.) 
 

ประเภท/ธนาคาร วงเงนิกู้ น าเงนิใช้แล้ว คงเหลือวงเงนิที่ใช้ได้ ดอกเบี้ย 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 30,000,000 0 30,000,000 5.00 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 400,000,000 0 400,000,000 5.62 
ธนาคารธนชาต จ ากดั 395,000,000 365,000,000 30,000,000 3.90 

รวมทั้งส้ิน 825,000,000 365,000,000 460,000,000  
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 เงนิกู้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ (P/N) 
 

ช่ือสถาบันการเงิน 
ปี  2560 ปี  2561 ดอกเบ้ีย

ส่วนต่าง จ านวนเงนิ ดอกเบี้ย จ านวนเงนิ ดอกเบี้ย 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 50,000,000.00 3.65 0.00 5.25 1.6 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 50,000,000.00 3.65 0.00 5.25 1.6 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 50,000,000.00 3.65 0.00 5.25 1.6 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 40,000,000.00 3.65 0.00 5.25 1.6 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 110,000,000.00 3.65 0.00 5.25 1.6 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 40,000,000.00 3.65 0.00 5.25 1.6 
ธนาคารธนชาต จ ากดั 115,000,000.00 3.60 50,000,000.00 3.90 0.30 
ธนาคารธนชาต จ ากดั 0.00  50,000,000.00 3.90  
ธนาคารธนชาต จ ากดั 0.00  20,000,000.00 3.90  
ธนาคารธนชาต จ ากดั 0.00  45,000,000.00 3.90  
ธนาคารธนชาต จ ากดั 0.00  50,000,000.00 3.90  
ธนาคารธนชาต จ ากดั 0.00  50,000,000.00 3.90  
ธนาคารธนชาต จ ากดั 0.00  50,000,000.00 3.90  
ธนาคารธนชาต จ ากดั 0.00  50,000,000.00 3.90  
ธนาคารแลนด ์& เฮา้ส์ 120,000,000.00 3.60 120,000,000.00 3.65 0.05 
ธนาคารแลนด ์& เฮา้ส์ 100,000,000.00 3.60 100,000,000.00 3.60 0.05 
ธนาคารแลนด ์& เฮา้ส์  30,000,000.00 3.60  30,000,000.00 3.65 0.05 
ธนาคารแลนด ์& เฮา้ส์ 100,000,000.00 3.60 100,000,000.00 3.65 0.05 
ธนาคารแลนด ์& เฮา้ส์ 0.00  50,000,000.00 3.65  
ชุมนุมสหกรณ์ฯ 349,000,000.00 3.59 287,000,000.00 4.00 0.41 
สอ.โรงพยาบาลต ารวจ 116,500,000.00 3.60 88,000,000.00 3.75 0.15 
สอ.มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ 0.00  33,280,000.00 3.60  

รวมทั้งส้ิน 1,270,500,000.00  1,173,280,000.00   
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    1.10.4 จ านวนหน้ีเงินกูส้ถาบนัการเงินอื่นที่สหกรณ์กูย้ืมมา  ดงัน้ี 

 
    1.10.5 การให้สินเช่ือแก่สมาชิก 
   สหกรณ์ฯ มีทศิทางการบริหารการเงินที่เหมาะสมเป็นไปตามเศรษฐกจิ
พอเพยีงโดยยึดหลกัความพอประมาณ ความมีเหตผุล และการมภูีมิคุม้กนัตนเองโดยจะพิจารณา
การให้สินเช่ือกบัสมาชิกที่เป็นประโยชนต์่อการน าไปใชใ้นครอบครัวในรอบปีบญัชี 2561 
สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกูด้งัน้ี 

การให้สินเช่ือแก่สมาชิก 
 

หน่วยงาน ฉุกเฉิน ATM 
สามัญ 

ใช้หุ้นค ้าฯ 
พิเศษ ช าระธนาคาร ประกันชีวิต 

เมือง 12,134,300 249,780 4,170,000 10,194,000 47,407,000 2,138,645 
มโนรมย ์ 3,267,700 100,090 1,594,000 7,695,000 21,897,500 922,477 
หนองมะโมง 3,215,200 176,152 133,000 4,960,000 27,283,000 957,260 
วดัสิงห์ 4,420,800 0.00 1,100,000 2,660,000 23,865,000 835,531 
สรรพยา 2,484,400 180,140 3,424,000 0.00 18,253,000 1,004,285 
สรรคบุรี 9,542,200 201,460 2,949,000 2,200,000 41,443,000 2,181,010 
หนัคา 7,761,900 327,305 5,986,000 3,900,000 53,455,000 2,071,252 
เนินขาม 1,710,400 154,965 70,000 0.00 12,868,000 570,875 
เทศบาล 8,886,400 320,808 5,622,000 5,278,000 63,167,000 2,328,354 
สามญั 13,072,900 827,255 4,881,000 10,851,000 63,759,000 3,772,238 
จงัหวดั 11,959,800 575,000 21,932,000 14,155,000 73,492,000 3,998,505 
บ านาญ 20,915,730 397,885 65,694,000 35,401,000 81,669,000 19,701,058 

รวม 99,371,730 3,510,840 117,555,000 97,294,000 528,558,500 40,481,490 
 

 
 

รายการ 
ปีบัญช ี

ปี 2560 ปี 2561 เพิม่  (ลด) ร้อยละ 

หน้ีสถาบนัการเงินอื่น 1,207,500,000.00 1,173,280,000.00 (34,220,000.00) 2.84% 
จ านวนเงินฝาก 1,314,210,311.34 1,631,047,017.01 316,836,705.67 24.11% 
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การให้สินเช่ือแก่สมาชิก (ต่อ) 

หน่วยงาน 
สมทบ 

ใช้หุ้นค ้าฯ 
พัฒนาชีวิต เงินกู้สามัญ ทัศนศึกษา ปรับโครงสร้าง รวม 

เมือง 5,255,000 2,012,000 153,631,000 0.00 0.00 237,191,725 
มโนรมย ์ 0.00 130,000 73,814,000 0.00 0.00 109,420,767 
หนองมะโมง 0.00 770,000 101,669,000 0.00 0.00 139,163,612 
วดัสิงห์ 0.00 450,000 89,386,000 0.00 0.00 122,717,331 
สรรพยา 0.00 300,000 66,445,000 0.00 0.00 92,090,825 
สรรคบุรี 0.00 2,250,000 179,304,000 10,000 0.00 240,080,670 
หนัคา 0.00 1,185,000 230,859,000 56,000 0.00 305,601,457 
เนินขาม 0.00 600,000 68,904,000 0.00 0.00 84,878,240 
เทศบาล 0.00 2,014,000 318,459,000 0.00 0.00 406,075,562 
สามญั 0.00 1,880,000 381,414,500 0.00 0.00 480,457,893 
จงัหวดั 0.00 1,655,000 321,679,000 0.00 3,220,000 452,666,305 
บ านาญ 0.00 8,221,000 194,583,459 0.00 25,630,000 452,213,132 

รวม 5,255,000 21,467,000 2,180,147,959 66,000 28,850,000 3,122,557,519 

เปรียบเทียบอตัราดอกเบี้ยเงินกูข้องสหกรณ์ฯ กบัสถาบนัการเงินต่าง ๆ ดงัน้ี 
อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้  (ร้อยละ/ปี) 

ช่ือสถาบันการเงิน MOR MLR MRR ผิดนดั 
ธนาคารกรุงเทพ   7.1250 6.2500 7.1250 22.1250 
ธนาคารกรุงไทย 7.1200 6.2750 7.1200 20.0000 
ธนาคารกสิกรไทย 7.1200 6.2500 7.1200 25.1000 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 7.2000 6.6000 7.2000 28.0000 
ธนาคารทหารไทย 7.6750 6.7750 7.2750 28.0000 
ธนาคารธนชาต 7.4250 6.6500 7.7500 18.0000 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท 5.75 0.00 0.00 0.8200 
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 31 ตุลาคม 2561 
หมายเหตุ   ดอกเบี้ย MRR  คือ อตัราดอกเบี้ยลกูคา้รายย่อยชั้นด ี
      ดอกเบี้ย MOR  คือ อตัราดอกเบี้ยลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเบิกเกนิบญัชี 
                   ดอกเบี้ย MLR  คือ อตัราดอกเบี้ยลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา 
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เปรียบเทียบอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ 
 

ช่ือสหกรณ์ ร้อยละ หมายเหตุ 

1. สอ.ครูสามญัศึกษาราชบุรี 5.25 จ านวนสหกรณ์ทั้งหมดม ี7 ประเภท  ประเทศไทยมีจ  านวน 
8,152 สหกรณ์ แบง่สหกรณ์แต่ละประเภทไดด้งัน้ี 
     1. สหกรณ์การเกษตร          จ  านวน    4,399  สหกรณ์ 
     2. สหกรณ์ประมง                จ  านวน      108  สหกรณ์ 
     3. สหกรณ์นิคม                    จ  านวน        92  สหกรณ์ 
     4. สหกรณ์ออมทรพัย ์          จ  านวน   1,477  สหกรณ์ 
     5. สหกรณ์ร้านคา้                 จ  านวน      199  สหกรณ์ 
     6. สหกรณ์บริการ                 จ  านวน   1,275  สหกรณ์ 
     7. สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน       จ  านวน      602  สหกรณ์ 
  จ  านวนสมาชิกสหกรณ์แต่ละประเภทรวมทั้งส้ิน 
  11,574,271 คน (ชาย 6,524,122  หญงิ 5,050,149 คน) 
  ปริมาณธุรกจิทั้งส้ิน 
   รับฝากเงิน                     819,578.13  ลา้นบาท  
   ใหเ้งินกู ้                     1,558,271.49  ลา้นบาท  
   จดัหาสินคา้จ าหน่าย       79,156.76  ลา้นบาท  
   รวบรวมผลผลิต              78,943.95  ลา้นบาท  
   แปรรูปผลผลิต               25,366.00  ลา้นบาท  
   ธุรกจิบริการ                     6,231.64  ลา้นบาท  
                 รวม              2,567,547.97  ล้านบาท  

2. สอ.ครูพิจิตร  จ  ากดั 5.25 

3. สอ.ครูสิงห์บุรี  จ  ากดั 5.65 
4. สอ.ครูชัยนาท  จ ากดั 5.75 
5. สอ.ครูอุทยัธานี จ  ากดั 5.75 

6. สอ.ครูฉะเชิงเทรา  จ  ากดั 6.00 

7. สอ.ครูนครสวรรค ์ จ  ากดั 6.00 

8. สอ.ครูล  าพูน  จ  ากดั 6.00 

9. สอ.ครูเพชรบูรณ์ จ  ากดั 6.00 

10. สอ.ครูสระบุรี จ  ากดั 6.00 

11. สอ.ครูสมทุรปราการ จ ากดั 6.00 

12. สอ.ครูอ่างทอง จ ากดั 6.00 
13. สอ.ครูสุพรรณบุรี จ ากดั 6.25 

14. สอ.ครูตาก  จ  ากดั 6.25 

15. สอ.ครูขอนแกน่ จ ากดั 7.00 

 จงัหวดัชัยนาท  11,737.51 ล้านบาท 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั   6,156,762,812.86 บาท  

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั ใชอ้ตัราดอกเบี้ยเงินกูอ้ตัราร้อยละ 5.75 บาท/ปี 
ตั้งแต่วนัที่  1  เมษายน  2557  เป็นตน้มา 
ที่มา www.cpd.go.th/  ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2561 
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                    1.11  โครงการออมทรัพย์รับโชค 
                             สหกรณ์จบัสลากมอบรางวลัใหส้มาชิกปีละ 2 ครั้ง  ๆละ 10 รางวลั ๆ ละ 
1,000 บาท โดยการจบัสลากมอบเงินรางวลัจากบญัชีเงินฝากของสมาชิกที่เขา้โครงการออมทรัพย์
รับโชค จ านวน 20 รางวลั 

 ผลการจบัฉลากรางวลัสมาชิกที่ฝากเงนิตามโครงการออมทรัพย์รับโชค 
จ านวน 20 รางวลั ๆ ละ 1,000 บาท 

ที่ ช่ือ- สกุล เลขทะเบียน เลขบัญช ี

1 นางวนัเพญ็  รัตนสัมฤทธ์ิ 8216 13-00007 

2 นางสาวนิธิมา  ชยับุรินทร์ 800308 13-00005 

3 นางสาวนิภาพร  บุญวฒัน ์ 9783 13-00032 

4 นางสาวชุลีพร  เทพหิรัญโญ 10277 13-00034 

5 นางสาวประพิมภา  ปลายนา 7759 13-00044 

6 นางภิรมยศ์รี  ไชยนนัท ์ 7991 13-00066 

7 นางศิริวรรณ  ศรีนอ้ย 9532 13-00012 

8 นายประจวบ  อิ่มเอิบ 8883 13-00077 

9 นางสุทธินี  นาคสังข ์ 10562 13-00092 

10 นางสาวชนญัชิดา  ชยับุรินทร์ 800350 13-00006 

11 นางสาวชนาภา  จนัทรานุสรณ์ 10566 13-00099 

12 นายพิเษฐ  สรสิทธ์ิ 10620 13-00016 

13 นางกุม่  แซ่ปัง 800086 13-00104 

14 นายสันติ  คงมีชนม ์ 10375 13-00118 

15 นางสาวเกษรา  ภทัรเดชไพศาล 9141 13-00129 

16 นายวรกจิ  โชติพฤกษวนั 800642 13-00138 

17 นางมีนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 10469 13-00146 

18 นางสีแพร  บญุเมือง 5685 13-00150 

19 นางศุภางค ์ ก  าเนิดเกยีรติศกัดิ์  800129 13-00211 

20 นางสุมาลี  สุขสวา่ง  800633 13-00225 
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                    1.12  โครงการแก้ไขข้อบังคบั ระเบยีบสหกรณ์ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อสมาชิกและความ
มัน่คงของสหกรณ์ 
                             1.12.1  ก  าหนดระเบยีบวา่ดว้ยกองทุนช่วยเหลอืผูค้  ้าประกนั 
    1.12.2  แกไ้ขระเบยีบวา่ดว้ยการให้เงินกูแ้กส่มาชิก 
   หมวด 6 หลกัประกันส าหรับเงนิกู้ 
   ขอ้ 33. หลกัประกนัส าหรับเงินกูใ้ห้มีขอ้ก  าหนดเพิ่มเติม 
    - กรณีกูเ้งินรวมทุกประเภทแลว้มีหลกัประกนัไม่เพียงพอ 
ให้จดัท าประกนัสินเช่ือเพิ่มในส่วนที่ขาด 
    - เงินฝากไวค้  ้าประกนัเงินกูท้ี่มีไวก้บัสหกรณ์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมสร้างและสนบัสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจติส านกึของการเป็น
สมาชิกที่ดีและการมส่ีวนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 1  จดัสวสัดกิารสมาชิกให้มีคุณภาพชีวติที่ดี 
                    2.1   โครงการช่วยเหลือสมาชิกที่มปัีญหาในการช าระหนี้ 
   2.1.1  จดัต ั้งศูนยใ์ห้ค  าปรึกษาและแกปั้ญหาให้กบัสมาชิกเพื่อวางแผน 
การแกปั้ญหาส่งช าระหน้ี ส าหรับสมาชิกกอ่นเกษยีณอายุราชการและสมาชิกที่มีปัญหา 
การช าระหน้ี 
   2.1.2  ปรับโครงสร้างหน้ีให้กบัสมาชิก 
 

  ในปี 2561 มีสมาชิกที่มีปัญหาการช าระหน้ีและควรปรับโครงสร้างหน้ี จ านวน  
147 ราย และมีสมาชิกที่สามารถปรับโครงสร้างหน้ีไดจ้  านวน 54 ราย  คิดเป็นร้อยละ 36.73 
 
                    2.2   โครงการช่วยเหลือสมาชิกและนกัเรียนที่ประสบภยัธรรมชาติ 
                            สหกรณ์ไดช่้วยเหลือสมาชิกและนกัเรียนที่ประสบภยัธรรมชาติในปี 2561 
จ  านวน 15 ราย เป็นเงิน 33,000 บาท ดงัน้ี 

 2.2.1  ช่วยเหลือสมาชิกประสบอุทกภยั 11 ราย เป็นเงิน  22,000  บาท 
ที่ ช่ือ  สกุล เลขทะเบียน สังกดั จ านวนเงิน 

1 นายชวลิต  รางทอง 5009 บ านาญนกัการ อ.เมอืงชยันาท 2,000.00 
2 นายสัมฤทธ์ิ  ขวญัชยั 2950 บ านาญวทิยาลยัเทคนิคชยันาท 2,000.00 
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ช่วยเหลือสมาชิกประสบอุทกภยั (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือ  สกุล เลขทะเบียน สังกดั จ านวนเงิน 

3 นายวสูิตร  ชะเอม 8002 โรงเรียนเทศบาลวดัสิงห์สถิตย ์ 2,000.00 
4 นายทนัพงษ ์ ตุ่นทอง 1564 บ านาญ อ.วดัสิงห ์ 2,000.00 
5 นางณฐัพชัร์  ชะเอม 10313 โรงเรียนวดัราษฎร์ศรัทธาราม 2,000.00 
6 นายวสันต ์ หาญปราบ 6932 โรงเรียนวดัศรีมงคล 2,000.00 
7 นายสงคราม  ใจม ัน่ 4625 โรงเรียนวดัคลองบุญ 2,000.00 
8 นายสุรชยั  รุ่งฤทธ์ิประภากร 7538 โรงเรียนวดัโคกสุก 2,000.00 
9 นายสนัน่  ทองปาน 1798 บ านาญอ าเภอเมืองชยันาท 2,000.00 
10 นายสมเกยีรติ  เกดิอินทร์ 10165 สมาชิกส่งเงินเอง 2,000.00 
11 นางณฐัชุสา  วสิิทธ์ิ 9315 สมาชิกส่งเงินเอง 2,000.00 
   รวม 22,000.00 

 
2.2.2  ช่วยเหลือนกัเรียนประสบอคัคีภยั 2  ราย  เป็นเงิน  5,000  บาท 

ที่ ช่ือ สกุล โรงเรียน สาเหตุ จ านวน
เงนิ 

1 เดก็ชายนภดล  สงอินทร์ โรงเรียนวดัพระแกว้ บา้นประสบอคัคีภยั 3,000.00 
2 เดก็หญิงปภาวรินทร์  อิม่ทรัพย ์ โรงเรียนวดัท่ากระแส บา้นประสบอคัคีภยั 2,000.00 
   รวม 5,000.00 

 
                             2.2.3  ช่วยเหลือสมาชิกประสบวาตภยั 2 ราย เป็นเงิน  6,000  บาท 
ที่ ช่ือ  สกุล เลขทะเบียน สาเหตุ จ านวนเงิน 

1 นางขนิษฐา  ฉิมกรด 6449 บา้นประสบวาตภยั 3,000.00 
2 นางสาวจินทน์พตั  องัอินสมบติั 10130 บา้นประสบวาตภยั 3,000.00 
   รวม 6,000.00 
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                    2.3   โครงการสร้างหลกัประกนัเพื่อคุณภาพชีวติที่ดขีองสมาชิก 
 ก  าหนดหลกัเกณฑก์ารกูเ้งิน ตอ้งมีหลกัประกนัครบถว้นเพื่อลดความเส่ียง 

ทางการเงินของสมาชิกและองคก์ร สมาชิกร้อยละ 98.70 มีหลกัประกนัมากกวา่ภาระหน้ี 
ของสหกรณ์ 
 
                    2.4   โครงการเสริมรายได้สร้างอาชีพ 
   2.4.1   โครงการฝึกอบรมวชิาชีพศิลปะการต่อผา้ “ท าพวงกญุแจ”  2  รุ่น 
   - รุ่นที่  1  วนัที่ 10 ตุลาคม 2561   จ  านวน  100 คน 
   - รุ่นที่  2  วนัที่ 11 ตุลาคม 2561   จ  านวน  100 คน 
 
                    2.5   โครงการสวสัดกิารสงเคราะห์ศพสมาชิก 

 การจดัสวสัดิการสงเคราะห์สมาชิกในปี 2561 จากงบประมาณที่ต ั้งไว ้
12,000,000 บาท (เป็นเงินทุนสวสัดิการสงเคราะห์สมาชิก จ านวน 2,000,000 บาท และ 
เงินสวสัดิการสงเคราะห์สมาชิก จ านวน 10,000,000 บาท) สหกรณ์ไดจ่้ายเป็นเงินสวสัดิการ
สงเคราะห์สมาชิก 10,311,500.00  บาท  สวสัดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก 453,000 บาท รวม
ทั้งส้ิน 10,764,500  บาท คิดเป็นร้อยละ  26.11  ของงบประมาณที่ต ั้งไว ้รายละเอียดดงัน้ี 
    1)  สวสัดิการสงเคราะห์สมาชิก  เป็นการสงเคราะห์เกีย่วกบัการจดัการศพ
สมาชิกที่มีสิทธิไดร้ับเงินตามระเบียบคือตอ้งเป็นสมาชิกติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน กรณีสมาชิก
โอนสมาชิกภาพมาจากสหกรณ์อื่นให้นบัอายุการเป็นสมาชิกต่อเน่ืองจากสหกรณ์เดิมดว้ย 
ในรอบปี 2561  มีสมาชิกถึงแกก่รรม จ านวน 48 ราย  จ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกจ านวนเงินทั้งส้ิน 
10,311,500 บาท  ในปี 2561 สหกรณ์จ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิก ดงัน้ี 

 

สวสัดกิารสงเคราะห์สมาชิก 
 

ที่ ช่ือ  สกุล เงินสงเคราะห์ศพ ค่าจดัการศพ ชดเชยตาม 
อายุการเป็นสมาชกิ 

เงินสวดพระอภิธรรม 
และพวงหรีด 

1 นายจุล  รักอยู ่ 100,000 50,000 112,000 1,500 
2 นางเปล่งศรี  ทาสอนพนัธ์ 100,000 50,000 96,000 1,500 
3 นายเทอม  ชยัวฒันารักษ ์ 100,000 50,000 110,000 1,500 
4 นางสมบุญ  ค  ารอด 100,000 50,000 64,000 1,500 

รวม 400,000 200,000 382,000 6,000 
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สวสัดกิารสงเคราะห์สมาชิก (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือ  สกุล เงินสงเคราะห์ศพ ค่าจดัการศพ ชดเชยตาม 
อายุการเป็นสมาชกิ 

เงินสวดพระอภิธรรม 
และพวงหรีด 

5 นางสาวสิรภทัรา  ทรัพยพ์ตัร 100,000 50,000 10,000 1,500 
6 นางสอิ้ง  พิณประภศัร์ 100,000 50,000 60,000 1,500 
7 นายส าเริง  กวางแกว้ 100,000 50,000 80,000 - 
8 นายครรชิต  พูลถิน 100,000 50,000 90,000 1,500 
9 นายประมวล  เม่าทบั 100,000 50,000 102,000 - 
10 นายช่วง  เกษทองมา 100,000 50,000 48,000 1,500 
11 นายวรีะ  ยอดทองด ี 100,000 50,000 36,000 1,500 
12 นายชูเชิด  ประสาทแกว้ 100,000 50,000 44,000 1,500 
13 นายสนอง  ทองปาน 100,000 50,000 90,000 1,500 
14 นายคณิน  วดิิษฐโ์รจรัตน 100,000 50,000 66,000 1,500 
15 นายสุเมธ  เงินปาน 100,000 50,000 72,000 1,500 
16 นายพินิจ  สุวรรณพานิช 100,000 50,000 114,000 1,500 
17 นายเจต  ค  าบวั 100,000 50,000 86,000 1,500 
18 นางพรฤดี  พน้ภยั 100,000 50,000 72,000 1,500 
19 นายสมนึก  ประเสริฐศรี 100,000 50,000 114,000 1,500 
20 นางสาวเยาวภา  รัตนวงษ ์ 100,000 50,000 34,000 1,500 
21 นายจรัญ  แช่มชอ้ย 100,000 50,000 58,000 - 
22 นายวเิชต  เช่ียวชาญ 100,000 50,000 72,000 1,500 
23 นางสาวชุติมณฑน ์ อศัเวศน ์ 100,000 50,000 4,000 1,500 
24 นายสานิตย ์ พนมศิลป์ 100,000 50,000 64,000 1,500 
25 นางอรพินทร์  ชวนประยูร 100,000 50,000 108,000 1,500 
26 นายณรงค ์ จ ัน่พุฒ 100,000 50,000 56,000 1,500 
27 นายณรงค ์ พุ่มสวาท 100,000 50,000 92,000 1,500 
28 นายทว ี จนักลิ่น 100,000 50,000 64,000 1,500 

รวม 2,400,000 1,200,000 1,636,000 31,500 
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สวสัดกิารสงเคราะห์สมาชิก (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือ  สกุล เงินสงเคราะห์ศพ ค่าจดัการศพ ชดเชยตาม 
อายุการเป็นสมาชกิ 

เงินสวดพระอภิธรรม 
และพวงหรีด 

29 นายอารี  อารยสมคัรการ 100,000 50,000 38,000 1,500 
30 นายมหาชาติ  อินทร์เงิน 100,000 50,000 82,000 1,500 
31 นางเพญ็ลกัษณ์  อุบลพิบรูณ์ 100,000 50,000 52,000 1,500 
32 นายส าเริง  แจ่มจิตร 100,000 50,000 114,000 1,500 
33 นางบรรจง  สิงห์ชงั รอรับเงินเดือน พ.ย. 2561 1,500 
34 นายส าอาง  พูลสวสัดิ์  100,000 50,000 66,000 1,500 
35 นายประยูร  ภู่เป่ียม 100,000 50,000 80,000 1,500 
36 นางสาวลกัษณา  ด  ารงคย์ศ 100,000 50,000 46,000 1,500 
37 นายทวศีกัดิ์   คงเจริญ 100,000 50,000 20,000 1,500 
38 นายอุดม  รูปกลม 100,000 50,000 56,000 1,500 
39 นางราตรี  ไชยขวญั 100,000 50,000 108,000 1,500 
40 นายสนาม  ศรีทองอินทร์ 100,000 50,000 104,000 1,500 
41 นายเขียน  ลาเทศ 100,000 50,000 116,000 1,500 
42 นางสาวนพมาศ  พูลภกัตร์ 100,000  50,000 90,000 1,500 
43 นายวศิิษฏ ์ จิตรดา 100,000 50,000 84,000 1,500 
44 นายสมชาติ  เถกงิสรคนัธ์ุ 100,000 50,000 94,000 1,500 
45 นายอ านาจ  เนตรนิล 100,000 50,000 82,000 1,500 
46 นางผกามาศ  สมรไกรสรกจิ 100,000 50,000 40,000 1,500 
47 นางนงเยาว ์ หณุก  าแหง 100,000 50,000 54,000 1,500 
48 นายประยุทธ์  ชยัสิทธ์ิ รอรับเงินเดือน พ.ย. 2561 1,500 

รวม 1,800,000 900,000 1,326,000 30,000 

รวมจ่ายแต่ละรายการ 4,600,000.00 2,300,000.00 3,344,000.00 67,500.00 
รวมจ่ายเงนิสวสัดกิารสงเคราะห์ทั้งส้ิน 10,311,500.00 
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             2)  สวสัดกิารสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก  สหกรณ์ฯ ไดจ้ดัสวสัดกิาร
สงเคราะห์การจดัการศพครอบครัวสมาชิก โดยเร่ิมด าเนินการ ตั้งแต่วนัที่  1 ตุลาคม  2552  โดยจะ
จ่ายให้ในกรณีที่มีบุคคลในครอบครัวสมาชิกที่ถึงแกก่รรม ไดแ้ก ่คูส่มรส บุตร และบิดา มารดา  
โดยใชเ้กณฑอ์ายุการเป็นสมาชิกของผูข้อรับเงินสงเคราะห์เป็นเกณฑพ์ิจารณา ดงัน้ี 

อายุการเป็นสมาชิก 
สมาชิกในครอบครัว
เสียชีวิตได้รับเงิน 

ตั้งแต่ 5 ปี – 15  ปี  6 เดือน 3,000 
เกนิกวา่ 15 ปี  6 เดอืน  – 25  ปี  6 เดือน 4,000 
เกนิกวา่ 25 ปี  6 เดอืน  – 35  ปี  6 เดือน 5,000 
เกนิกวา่ 35 ปี  6 เดอืน  ขึ้นไป 6,000 

  

          ในปี 2561  สหกรณ์ฯ ไดจ่้ายเงินสงเคราะห์การจดัการศพครอบครัวสมาชิก 
จ านวน  103  ราย เป็นเงิน  453,000  บาท  ดงัน้ี 

สวสัดกิารสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก 
ที ่ ครอบครัวสมาชิก ทะเบียน บุคคลในครอบครัวที่ถึงแก่กรรม จ านวนเงิน 

1 นายทิวาพร  เรือนภู่ 9412 นางธรรมศกัดิ์  เรือนภู่ (คู่สมรส) 3,000.00  
2 นางสาวปราณี  จุลพนัธ์ 9402 นางสาวฉลวย  วงธัญการณ์ (มารดา) 3,000.00  
3 นางสมใจ เพช็รสุกใส 10177 นายเช้ิม ยิ้มนอ้ย (บิดา)  5,000.00  
4 นายสมชาย  ยิ้มนอ้ย 7417 นายเช้ิม ยิ้มนอ้ย (บิดา)  4,000.00  
5 นางศรัณยา  สวา่งพร้อม 9048 นายชอบ  แจง้กรณ์ (บิดา)  3,000.00  
6 นางมาลีวรรณ  บุญใส 6422 นางทองเจือ สุชยัรัตนวโิรจน์ (มารดา) 5,000.00 
7 นายพจน ์ ค ารอด 3151 นางสมบุญ  ค ารอด (คู่สมรส)  6,000.00  
8 นางนงลกัษณ์  ปัญญาพร 9970 นางเลก็  คงนคร (มารดา)  3,000.00  
9 นางสมใจ โอเวน็ 10156 นายสมพจน ์ทองรักษ ์ (บิดา)  3,000.00  

10 นายณรงค ์ ร่มโพธ์ิ 2121 นายชยัยะ  ร่มโพธ์ิ (บิดา)  6,000.00  
11 วา่ที่ พ.ต.ภาสกร รัตนวมิานชยั 8891 นายสง่า แซ่ตนั (บิดา)  4,000.00  
12 นางนงนุช  ปานกลาง 4960 ร.ต.มงักร  จนัทร (บิดา)  5,000.00  
13 นางสุนทรา มีโต 2455 นางบวันาง หาลาภ (มารดา)  6,000.00  

รวม 56,000.00 



31 
สวสัดกิารสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (ต่อ) 

ที ่ ครอบครัวสมาชิก ทะเบียน บุคคลในครอบครัวที่ถึงแก่กรรม จ านวนเงิน 

14 นายทรงชยั ร่มโพธ์ิ 9323 นายชยัยะ  ร่มโพธ์ิ (บิดา)  3,000.00  
15 นายเจษฎา  จ  าบุญ 9238 นายสง่า  จ  าบุญ (บิดา) 3,000.00  
16 นายประยงค ์ฤทธ์ิเตม็ 3851 นางหลอม ฤทธ์ิเตม็ (มารดา) 6,000.00  
17 นางสาวสุกญัญา โพธิสุวรรณ์ 7309 นางนิตย ์โพธิสุวรรณ์ (มารดา) 4,000.00  
18 นายสมควร ปลัง่ด ี 6097 นางเวยีง ปล ัง่ด ี (มารดา) 5,000.00  
19 นายรังสิต  ดวงพตัรา 7443 นางสุวรรณี  ดวงพตัรา (คู่มรส) 4,000.00  
20 นายสุภาพ  พิมพแ์กว้ 7576 นางทอง พิมพแ์กว้ (มารดา) 4,000.00  
21 นายคณิณ  วดิิษฐโ์รจรัตน 5524 นางกนกวรรณ วิดิษฐ์โรจรัตน (คู่มรส) 5,000.00  
22 นายด าเนิน ไทยยิ้ม 5610 นายโป้ย ไทยยิ้ม (บิดา) 5,000.00  
23 นางนิตญา  ทว้มเอื้อ 8773 นายธีระยุทธ์  ทว้มเอื้อ   คู่สมรส 3,000.00  
24 นายธวฒุิ ประชาชยั 6521 นายเลก็ ประชาชยั บิดา 5,000.00  
25 นางน ้าฝน  อินทร์แสง 8723 นายจอง โชติงาม บิดา 3,000.00  
26 นางบรรจง  มณฑา 8511 นายสมบุญ  ศรีเดช บิดา 4,000.00  
27 นางมณี   เกดิปาน 6710 นางเสง่ียม  เกดิปาน มารดา 5,000.00  
28 นางจงกลนี ปานทอง 6013 นายพินิจ สุวรรณพานิช (บิดา) 5,000.00 
29 นายคมสัน แมน้ญาติ 7166 นางชุลีรัตน ์แมน้ญาติ (มารดา) 4,000.00 
30 นางณฐัฐาพร  สาปาน 9254 นายขื่น  เถื่อนขวญั (บิดา) 3,000.00 
31 นางสุวนัทนา  พินิจจนัทร์ 8613 ร.ต.ต.อ  านวย อ  าพนัธ์พงษ ์ (บิดา) 4,000.00 
32 นางเรณู  ค าภกัด ี 7397 ร.ต.ต.อ  านวย อ  าพนัธ์พงษ ์ (บิดา) 4,000.00 
33 นางสุวรรณา  พรรณศุภมิตร 9624 นายบุญสืบ  ตั้งประเสริฐ บิดา 3,000.00  
34 นางนารี  แช่มชอ้ย 6333 นายจรัญ  แช่มชอ้ย (คู่มรส) 5,000.00  
35 นายสวสัดิ์   พรมสละ 4358 นางฮุน้  พรมสละ (มารดา) 6,000.00  
36 นางสาวอรอนงค ์สืบสายพนัธ์ 8930 ร.ต.ต.วเิชียร สืบสายพนัธ์ (บิดา) 3,000.00  
37 นางศศพินทุ ์ สดายุรัช 7476 นายมนสั  จริยะยรรยง (บิดา) 4,000.00  
38 นายสุพจน ์ แกว้วานิช 7155 นางแป้งล  ่า แกว้วานิช (มารดา) 4,000.00  
39 นางสุดใจ เกดิอน้ 7398 นางเฉลียว จานโอ (มารดา) 4,000.00  

รวม 108,000.00 



32 
สวสัดกิารสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (ต่อ) 

ที ่ ครอบครัวสมาชิก ทะเบียน บุคคลในครอบครัวที่ถึงแก่กรรม จ านวนเงิน 

40 นายพิบูล  สนใจธรรม 5567 นางทองค า  แซ่หวอ่ง (มารดา) 5,000.00  
41 นางมาลีวรรณ  บุญใส 6422 นายปฐม  บุญใส (คู่มรส) 5,000.00  
42 นางทองรวม  เธียรถาวร 2245 นางนกแกว้ ดีภา มารดา 6,000.00  
43 นางมาลี  ทิพยสิ์งห ์ 6864 นางส าราญ กลบัดี มารดา 4,000.00  
44 นายสังวรณ์ กรร า 9670 นางขนิษฐา กรร า คู่สมรส 3,000.00  
45 นางทิพวรรณ์ นุ่มแสง 3672 นายฟุ้ง อินนา บิดา 4,000.00  
46 นางเกสินี  สงัขช์ยั 3672 นายฟุ้ง อินนา บิดา 6,000.00  
47 นางวรรณา  ชุ่มมา  9353 นายบุญช่ืน  ชุ่มมา คู่สมรส 3,000.00  
48 นางสมนึก เซียวศิริถาวร 5297 นางสนุ่น  นาวชิิต มารดา 4,000.00  
49 นางศิวพร  เณรเทียน 8865 นายแอ๊ท  ธนาการ บิดา 3,000.00  
50 นางมณเฑียร สุวรรณมนตรี 7129 นายไชยยศ สุวรรณมนตรี คู่สมรส 4,000.00  
51 นางจงจิตร  นิธิพฒันกาญจน ์ 8361 นายจนัทร์  บวัใหญ่ บิดา 4,000.00  
52 นางเรณู  บางเขน 8654 นางสวา่ง  อุดมศกัดิ์  (มารดา) 4,000.00  
53 นางนยันา  แสงสุวรรณ 9481 นางสวา่ง  อุดมศกัดิ์  (มารดา) 3,000.00  
54 นางปราณี  จัน่พุฒ 1893 นายณรงค ์จ ัน่พุฒ (คู่มรส) 6,000.00  
55 นายสะอาด  สวสัด ี 1488 นางมะลิลา  สวสัด ี (คู่มรส) 6,000.00  
56 นางอญัเชิญ  เทยีนมัน่ 4224 นายอนนัต ์ อุไรพนัธ์ (บิดา) 6,000.00  
57 นางวไิล  ภู่สุวรรณ์ 1004 นายบุญส่ง  ภู่สุวรรณ์ (คู่มรส) 6,000.00  
58 นางสาวนิษฐธ์รีย ์ สิงห์คา 9718 นายประเสริฐ  สิงห์คา (บิดา) 3,000.00  
59 นางปาริชาต  ผ่องเจริญ 7890 นายสมบุญ แกว้จงประสิทธ์ิ (บิดา) 4,000.00  
60 นางสมบตัิ  บุญเสริม 8300 นางขดัศรี    บวัศรี (มารดา) 4,000.00 
61 นายสมจิตร์  อยู่ปรางค ์ 1855 นางสวสัดิ์   อยู่ปรางค ์ (คู่มรส) 6,000.00  
62 นางสาวธารินี  อยู่ปรางค ์ 8146 นางสวสัดิ์   อยู่ปรางค ์ (มารดา) 4,000.00  
63 นางบุญชู  ทองมา 7831 นายดวน เห่ียวเกดิ (บิดา) 4,000.00  
64 นางสาวพรรัตน ์ นาคพรม 6558 นางอนนัต ์ นาคพรหม (มารดา) 5,000.00  
65 นายพิทธญาณ์  สุขส าราญ 9087 นางประกอบ  สุขส าราญ   (มารดา) 3,000.00  

รวม 115,000.00 



33 
สวสัดกิารสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (ต่อ) 

ที่ ครอบครัวสมาชิก ทะเบียน บุคคลในครอบครัวที่ถึงแก่กรรม จ านวนเงิน 

66 นางฐิติยา  อิงควระ 7332 นางเกลื่อน  กมัมานุสร (มารดา) 4,000.00  
67 นางเสาวนิตย ์ ฝาระม ี 8917 นายอ านวย  นาหนอง บิดา 3,000.00  
68 นางวนัดี  แดงศรี 3917 นายศกัดา  แดงศรี คู่สมรส 6,000.00  
69 นางสาววชิรา  น ้าทองดี 9893 นายเทียบ น ้าทองดี บิดา 3,000.00  
70 นายค ารณ บุญสุธากุล 7713 นายหมาย  บุญจู๋ บิดา 4,000.00  
71 นายเดชา  ขุมเงิน 6756 นางอ่อน  ขุมเงิน มารดา 5,000.00 
72 นางส าราญ  กนัผึ้ง 1487 นางอ่อน  ขุมเงิน มารดา 6,000.00 
73 นายรอง  ขมุเงิน 5942 นางอ่อน  ขุมเงิน มารดา 5,000.00 
74 นางสาวโสภิตา  ตนัอารีย ์ 9078 นายสมศกัดิ์   ตนัอารีย ์ บิดา 3,000.00 
75 นายสุรพงษ ์ ค าภกัด ี 3870 นางพยูร  ค าภกัด ี มารดา 6,000.00  
76 นายจิรพงษ ์ ทองค ารัตน ์ 7651 นางราตรี  ทองค ารัตน ์ มารดา 4,000.00  
77 นางรุ้งทิพ  ขุนทอง 7955 ร.ต.ต.รักษ ์ เณรมณี บิดา 4,000.00  
78 นายเกยีรติศกัดิ์   แสนสีออ่น 8101 นางบวั  แสนสีอ่อน มารดา 4,000.00  
79 นางปราณี  จาตุรนตพ์งศา 8531 นางทว ี อิ่มใจ (มารดา) 4,000.00 
80 นายพิเชฐร์  วนัทอง 8043 นายสุพจน ์วนัทอง บิดา 4,000.00  
81 นายสุรพงษ ์ ค าภกัด ี 3870 นายโพธ์ิ  ค าภกัด ี บิดา 5,000.00  
82 นางดรรชนี  ปานไม ้ 9129 นางวลยั  ณรงค ์ มารดา 3,000.00  
83 นายสมยศ วนิยัพานิช 4297 นายสงวน วนิยัพานิช บิดา 6,000.00  
84 นายดาวเรือง  เกตุนอ้ย 5966 นางกุล  เกตุนอ้ย (มารดา) 5,000.00  
85 นางสุวรรณา รุ่งเรือง 8544 นายรักสกุล รุ่งเรือง (สามี) 4,000.00  
86 นายสมพงษ ์ แตงฉ ่า 8272 นางเซาะเง็ก  แตงฉ ่า   (มารดา) 4,000.00  
87 นางสาวกิง่ดาว  บุญสรณะ 8620 นางประพาย  บุญสรณะ  (มารดา) 4,000.00  
88 นางณิชยา  รัศม ี 6102 นายสวง หาราว ี (บิดา) 5,000.00  
89 นางอญัชลี เลิศฤทธ์ิ 3411 นางร าภา นาควงษ ์ (มารดา) 6,000.00  
90 นางนพพร พงเสาร์ 7161 นางบุญศรี ระเจริญ (มารดา) 4,000.00  
91 นางสุนนั  หมู่มาก 8487 นางทองเจือ  ชา้งท่อง  (มารดา) 4,000.00  

รวม 115,000.00 
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สวสัดกิารสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (ต่อ) 
ที ่ ครอบครัวสมาชิก ทะเบียน บุคคลในครอบครัวที่ถึงแก่กรรม จ านวนเงิน 

92 นางแน่งนอ้ย จิตรดา 3661 นายวศิิษฎ์  จิตรดา (คู่สมรส) 6,000.00  
93 นายสมพร เสนาผนั 8492 นางเกลี้ยง เสนาผนั (มารดา) 4,000.00  
94 นายส าเนียง  เสือฉิม 1931 นางละเอียด  เสือฉิม (มารดา) 6,000.00  
95 นางสาววลัคุณ์ภทัร  โม่ทิม 9611 นายประจวบ  โม่ทิม  (บิดา) 3,000.00 
96 นางชูศรี  วริัชวงศ ์ 2973 นางชิด จิตรสังวร (มารดา) 6,000.00  
97 นายเผดจ็  ดีประดิษฐ ์ 8470 นางทองหยิบ ดีประดิษฐ ์ (คู่สมรส) 4,000.00 
98 นางสถิต  มิง่ขวญั 2977 นายประสิทธ์ิ  หร่ิงรอด (บิดา) 6,000.00 
99 นายรัตนพนัธ์ุ  ปานยิ้ม 2802 นายชลอ  ปานยิ้ม (บิดา) 6,000.00 

100 นางวเิชียร  สกลุงาม 8950 นายประสิทธ์ิ  หร่ิงรอด (บิดา) 3,000.00 
101 นางเฉลียง  โพธ์ิแจง้ 8794 นายบุญส่ง  คนคง (บิดา) 3,000.00 
102 นายววิฒัน ์ ดาราโพธ์ิ 1895 นางน ้าค้าง  ดาราโพธ์ิ (คู่สมรส) 6,000.00  
103 นายสุเทพ  สายณัห์กุล 371 นายสมควร  สายณัห์กุล (คู่สมรส) 6,000.00  

รวม 59,000.00 

รวมจ่ายสวสัดกิารสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกทั้งส้ิน 453,000.00 
            2)  สวสัดกิารสงเคราะห์สมาชิกสมทบ 

               ในปี  2561  สหกรณ์ฯ ไดจ่้ายเงินสงเคราะห์การจดัการศพครอบครัว 
สมาชิก จ านวน  6  ราย เป็นเงิน  8,500  บาท  ดงัน้ี 

สวสัดกิารสงเคราะห์สมาชิกสมทบ 

ที่ ช่ือ  สกุล ทะเบียน เงนิสวดพระอภิธรรมและพวงหรีด 

1 นายอนุพนธ์   ปานด า 800370 1,000.00 
2 นายอ านวย  นาหนอง 800508 1,500.00 
3 นายสมศกัดิ์   ตนัอารีย ์ 800531 1,500.00 
4 นางน ้าค้าง  ดาราโพธ์ิ 800313 1,500.00 
5 นางประพาย  บุญสรณะ 800388 1,500.00 
6 นายปรีชา   ประเสริฐสินธ์ุ 800342 1,500.00 

รวมจ่ายเงนิสวสัดกิารสงเคราะห์สมาชิกสมทบ 8,500.00 
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                    2.6   โครงการสวสัดกิารชดเชยสมาชิกที่ท าประกันชีวติกลุ่ม( @ ) อายุเกนิ 85 ปี 

 ในปี 2561  มีสมาชิกอายุเกนิ 85 ปี ที่บริษทัไม่รับท าประกนัต่อ จ  านวน 14 ราย 
และสหกรณ์ไดจ่้ายเงินสวสัดิการชดเชยสมาชิกอายุเกนิ 85 ปี ที่ถึงแกก่รรมจ านวน  3  ราย ดงัน้ี 

 1)  นางสะอิง้  พิณประภศัร์  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอเมือง  สมาชิกสหกรณ์ 
เลขทะเบียน  6186  จ  านวนเงิน 28,600  บาท 

 2)  นายเขียน  ลาเทศ  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอสรรพยา  สมาชิกสหกรณ์ 
เลขทะเบียน  541  จ  านวนเงิน  38,580 บาท 

 3)  นายสนาม  ศรีทองอินทร์  ขา้ราชการบ านาญอ าเภอเมือง  สมาชิกสหกรณ์ 
เลขทะเบียน  1396  จ  านวนเงิน  38,580 บาท 

รวมเงินที่จ่ายชดเชยให้สมาชิก  3  ราย  จ  านวนเงิน  105,760  บาท 
 
                    2.7   โครงการสวสัดกิารสงเคราะห์สมาชิกและบุตรที่เจบ็ป่วยรุนแรงไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ 

 สหกรณ์จ่ายเงินสงเคราะห์ให้สมาชิกเจบ็ป่วยที่ไมส่ามารถช่วยเหลือตนเองได ้
เป็นรายเดือน ๆ ละ 700 บาท และบุตรสมาชิกเดือนละ 500  บาท โดยการโอนเงินเขา้บญัชีสมาชิก
ทุกวนัส้ินเดือน ทั้งน้ีจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้จนถึงเดือนที่ถึงแกค่วามตายหรือพน้สภาพจากความ
พิการ เกณฑก์ารพิจารณาความเจบ็ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองไดต้อ้งมีลกัษณะหรืออาการ
ดงัต่อไปน้ี 
                           (1)  พิการทางการเห็นจากดวงตาทั้งสองขา้งหรือเห็นในระดบัเลือนราง 
จนไม่สามารถด ารงชีวติไดอ้ย่างคนปกต ิ
  (2)  พกิารทางการเคลื่อนไหวของร่างกาย  เช่น  เป็นอมัพฤกษ ์ อมัพาต   
ไม่สามารถช่วยเหลอืตนเองไดอ้ย่างคนปกติ 
  (3)  พกิารทางดา้นจิตใจหรือพฤติกรรมอนัเป็นผลมาจากความบกพร่องทางจิตใจ
หรือสมองในส่วนของการรับรู้  อารมณ์หรือความคิด 

ในปี 2561  สหกรณ์ฯ  จ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกเจบ็ป่วยที่ไมส่ามารถช่วยเหลือ
ตนเองไดด้งัน้ี 
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1)  สมาชิกเจบ็ป่วยรุนแรงที่ไมส่ามารถช่วยเหลือตนเองไดจ้  านวน  28  ราย   
เป็นเงิน  182,000  บาท 
 

เงนิสงเคราะห์สมาชิกเจบ็ป่วยรุนแรงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

ที่ ช่ือ – สกุล เลขทะเบียน จ านวนเงนิ หมายเหตุ 
1 นายสมจิต  โพธ์ิพ่วง 1338 8,400 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
2 นายล าไพ  โตใย 1643 8,400 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
3 นายอ านวย  นคัราจารย์ 8841 8,400 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
4 นางระววีรรณ  พฒันปิยสุข 960 8,400 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
5 นายพล  เนียมปูน 999 8,400 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
6 นายไพรินทร์  ไชยรักษ ์ 5230 8,400 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
7 นายส าอางค ์ พูลสวสัดิ์  5679 6,300 เดือนพ.ย.60 – ก.ค. 61 
8 นายสมพาน  อยู่กรุง 3624 8,400 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
9 นายเทิดศกัดิ์   เผื่อนผึ้ง 1902 8,400 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
10 นางอรพินท ์ ชวนประยูร 1171 4,200 เดือนพ.ย.60 – เม.ย. 61 
11 นายประสิทธ์ิ  เอี่ยมพุฒ 587 8,400 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
12 นายสนอง  เธียรถาวร 740 8,400 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
13 นางสาวสุภาพ  จนัทร์นวล 5596 8,400 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
14 นางรุจีรัตน ์ บุญประสิทธ์ิ 5541 8,400 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
15 นายวโิรจน ์ ศรีวสุธากุล 5937 8,400 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
16 นางอ าภา  พดัด า 2157 8,400 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
17 นายจกัรพนัธ์  จนัทร์ขาว 7449 8,400 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
18 นายวศิิษฎ์  จิตรดา 3068 7,000 เดือนพ.ย.60 – ส.ค. 61 
19 นายวรีะ  จารุเพง็ 3007 8,400 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
20 นายศกัดา  จีนสมยั 6008 8,400 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
21 นายบญัชา  จิตพินิจ 7192 6,300 เดือนก.พ.61 – ต.ค. 61 

รวม 166,600  
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เงนิสงเคราะห์สมาชิกเจบ็ป่วยรุนแรงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ (ต่อ) 
ที่ ช่ือ – สกุล เลขทะเบียน จ านวนเงนิ หมายเหตุ 
22 นายอนนัต ์ ศรีสุข 4686 4,200 เดือนพ.ค.61 – ต.ค. 61 
23 นายโชคชยั  จารุพนัธ์ุ 1735 3,500 เดือนมิ.ย.61 – ต.ค. 61 
24 นายอนนัต ์ ภยัมุย้ 4507 2,800 เดือนก.ค.61 – ต.ค. 61 
25 นายสนาม  ศรีทองอินทร์ 1396 700 เดือนส.ค. 61 
26 นางสาวนิภา  จนัทรา 5210 2,100 เดือนส.ค.61 – ต.ค. 61 
27 นายพรเทพ  ประวทิยก์ุลปรีชา 1212 1,400 เดือนก.ย.61 – ต.ค. 61 
28 นายวนัชยั  โพธ์ิศรี 3696 700 เดือนต.ค. 61 

รวม 15,400  
รวมทั้งส้ิน 182,000  

 
                           2)   เงินสงเคราะห์บุตรสมาชิกที่เจบ็ป่วยรุนแรงไม่สามารถช่วยเหลือ 
ตนเองได ้จ  านวน  27  ราย  เป็นเงิน  158,000  บาท 

 

เงนิสงเคราะห์บุตรสมาชิกเจบ็ป่วยรุนแรงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  
ที่ ช่ือ – สกุล เลขทะเบียน จ านวนเงนิ หมายเหตุ 

1 บุตรนายวนิยั   ทองเป่ียม 3406 6,000 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
2 บุตรนางเนตรสุดา เรืองโพธ์ิ 9152 6,000 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
3 บุตรนายพนม  ม่วงทนงั 8206 6,000 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
4 บุตรนางเรณู    ฉายประทีป 7588 6,000 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
5 บุตรนายบญัชา เลิศปรีชา 7561 6,000 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
6 บุตรนายสุรพล  ชีวะไทย 6423 6,000 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
7 บุตรนายภทัรชยั  บญุแกว้ 8263 6,000 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
8 บุตรนางค านึง    แทนโพธ์ิ 7095 6,000 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
9 บุตรนายประดิษฐ์ โพธ์ิส าราญ 9164 6,000 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
10 บุตรนางธนพร  ลุณาวรรณ์ 9855 6,000 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
11 บุตรนายไพศาล  คุม้กล  ่า 5743 6,000 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 

รวม 66,000  
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เงนิสงเคราะห์บุตรสมาชิกเจบ็ป่วยรุนแรงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ (ต่อ) 

ที่ ช่ือ – สกุล เลขทะเบียน จ านวนเงนิ หมายเหตุ 
12 บุตรนางชุมศรี ชูสงค ์ 8426 6,000 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
13 บุตรนายจ านง แสนหาญ 1978 6,000 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
14 บุตรนายเฟ้ือ  ม ัน่สุข 4592 6,000 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
15 บุตรนายวศิาล  จนัทร์นิล 3907 6,000 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
16 บุตรนางบงัเอิญ  กอ้นทอง 6338 6,000 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
17 บุตรนายฑิฆมัพร สุวรรณภาพ 5138 6,000 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
18 บุตรนายประชวน โทสันทดั 4093 6,000 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
19 บุตรนายสมคิด  วสัแสง 7345 6,000 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
20 บุตรนางสุณิสา เจติยะกุล 9933 6,000 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
21 บุตรนางสังวาล นิลก  าแหง 2152 6,000 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
22 บุตรนางนิภา    ข  ารักษ ์ 4123 6,000 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
23 บุตรนายสุรพงษ ์ ปานเพง็ 3344 6,000 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
24 บุตรนางศรีวรรณ์ อิ่มส าอางค ์ 9922 6,000 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
25 บุตรนางสุกญัณ์มน อิสรากุลชุติภทัร์ 8142 6,000 เดือนพ.ย.60 – ต.ค. 61 
26 บุตรสาวนายวลัลภ  วฒุิวาท 1818 3,500 เดือนก.พ.61 – ส.ค. 61 
27 บุตรนายวลัลภ  วฒุิวาท 1818 4,500 เดือนก.พ.61 – ต.ค. 61 

รวม 92,000  
รวมเงนิสงเคราะห์บุตรสมาชิก 158,000  
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                    2.8   โครงการสวสัดกิารทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 

 สหกรณ์จดัสวสัดิการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์  โดยจดัสรรจาก 
งบประมาณรายจ่ายในปี 2561 จ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกรายละเอยีดดงัน้ี 
 

ทุนระดบัประถมศึกษาปีที่  3   จ  านวน   36  ทุน  ๆละ  1,000  บาท เป็นเงิน    36,000  บาท 
ทุนระดบัประถมศึกษาปีที่  6   จ  านวน   46  ทุน  ๆละ  1,200  บาท  เป็นเงิน    55,200  บาท 
ทุนระดบัมธัยมศึกษาปีที่    3   จ  านวน   34  ทุน  ๆละ  1,500  บาท  เป็นเงิน    51,000  บาท 
ทุนระดบัมธัยมศึกษาปีที่    6   จ  านวน   55  ทุน  ๆละ  2,000  บาท เป็นเงิน  110,000  บาท 
ทุนระดบัปริญญาตรีปีที่     4   จ  านวน   70  ทุน ๆ ละ  3,000  บาท  เป็นเงิน  210,000  บาท  
          รวม  241  ทุน                       เป็นเงิน  462,200  บาท  
 

ทุนระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 36  ทุน ทุนละ  1,000  บาท เป็นเงนิ  36,000  บาท 

ที่ ช่ือบิดา/มารดา สังกดัหน่วย ช่ือบุตร 
1 นางสาวณฐัยา  ไกรครุธ โรงเรียนอนุบาลชยันาท เดก็หญิงอธิภิญญา  ไกรครุธ 
2 นางสาวจิดาภา  ทวกีาญจนเ์ดช โรงเรียนอนุบาลชยันาท เด็กชายเจฑกรนกฤษฎิ์   ทวกีาญจนเ์ดช 

3 นางอ าพวรรณ  กบับุญ โรงเรียนอนุบาลชยันาท เดก็ชายสุวจิกัขณ์  กบับุญ 
4 นางปรีณาภรณ์  คงมนต ์ โรงเรียนวดัโรงววั เดก็ชายภูษิต  คงมนต ์
5 นางสกาวเดือน  ศรศรี โรงเรียนชุมชนวดัศรีมณีวรรณ เดก็ชายคุณากร  ศรศรี 
6 นางสาวส าอาง  โพพินิจ โรงเรียนวดัธรรมขนัธ์ เดก็ชายณฐัวฒัน ์ โพพินิจ 
7 นางสาวมลัลิกา  บวัส าล ี โรงเรียนวดัหนองตาตน เดก็หญิงกมลชนก  กาฬภกัด ี
8 นายบ ารุง  นุ่มจนัทร์ โรงเรียนวดัวงัน ้าขาว เดก็ชายไพโรจน ์ นุ่มจนัทร์ 
9 นางรุ่งระว ี บุษบงค ์ โรงเรียนบา้นหนองตะขบ เดก็หญิงรินรว ี บษุบงค ์
10 นายสาโรช  กลิ่นรอง โรงเรียนบา้นหนองขุ่นฯ เดก็หญิงชมพูนิกย ์ กลิ่นรอง 
11 นางกติติมา  เที่ยงฤทธ์ิ โรงเรียนวดัหลวงฯ เดก็หญิงณภทัร  เที่ยงฤทธ์ิ 
12 นางสายพิน  จงัคุณด ี โรงเรียนวดัพรหมวหิาร เดก็หญิงภทัรภร  จงัคุณด ี
13 นายธนวฒัน ์ สอนค า โรงเรียนบา้นชฎัฝาง เดก็หญิงเบญญทิพย ์ สอนค า 
14 นางนิตยา  ไชยมูล โรงเรียนบา้นชฎัฝาง เดก็ชายพิพฒันชยั  ไชยมูล 
15 นางสาววชัรี  ผิวเณร โรงเรียนดอนสีนวน เดก็หญิงวริากานต ์ ดีเกษม 
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ทุนระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ต่อ) 

ที่ ช่ือบิดา/มารดา สังกดัหน่วย ช่ือบุตร 
16 นายสมยศ  แกว้เมือง โรงเรียนวดับา้นใหม่ เดก็หญิงฐานิตา  แกว้เมือง  
17 นางปริศนา  อิ่มพรหม โรงเรียนวดัวจิิตรรังสรรค ์ เดก็ชายณฐัพชัร์  อิ่มพรหม 
18 นางสาวปัญจมาภรณ์  ทาเอื้อ โรงเรียนบา้นสระแกว้ เดก็หญิงพสัสุกานต ์ พรรัตนวงศ ์
19 นางเกษราภรณ์  เอี่ยมรักษา โรงเรียนวดัท่าโบสถ ์ เดก็หญิงวณิีนฑิรา  เอี่ยมรกัษา 
20 นายสุกลวตัร  พรรณแสง โรงเรียนบา้นหมื่นเทพ เดก็ชายชวกร  พรรณแสง 
21 นางสจีรัตน ์ สิงทะยม โรงเรียนบา้นทุ่งโพธ์ิ เดก็ชายกุลชวาล  สิงทะยม 
22 นางสาววรรณฑนา  ทองทอดทาน โรงเรียนบา้นสุขเดือนห้า เดก็หญิงศุภวรรณ  โสโกร 
23 นางธนาภา  ราชประสิทธ์ิ โรงเรียนเทศบาลบา้นกลว้ย เดก็ชายวรโชติ  ราชประสิทธ์ิ 
24 นางสาวพรประภา  พรกวนิรัตนชยั โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เดก็ชายเจริญพร  บุตรศรี 
25 นางนนัทพร  แร่นาค โรงเรียนเทศบาลวดัสิงห์สถิตย ์ เดก็หญิงพิชชาพร  แร่นาค 
26 นางวภิาวดี  สิงหศิ์ริพร โรงเรียนเทศบาลต าบลหางน ้ าสาคร เดก็หญิงชณิศานญัท ์ สิงหศิ์ริพร 
27 นางสาวสุขุมาภรณ์  มลทอง โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห ์ เดก็หญิงจุฬาลกัษณ์  อุโคตร 
28 นางรววิรรณ  โดเคน ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เดก็หญิงปวชิญา  โดเคน 
29 นางสาวสมาภรณ์  แสงภู่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เดก็หญิงณิศวรา  คลา้ยบุญ 
30 นางสาวกาญจนา  เบญ็จะวะชิระ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ เดก็ชายกฤตภาส  เบญ็จะวะชิระ 
31 นางสาววรรณิภา  เลก็พวงทอง โรงเรียนอนุบาลกติติกร เดก็หญิงวรรณวนชั  คงเปีย 
32 นางสุพตัรา  เฉยทิม โรงเรียนอนุบาลกติติกร เดก็หญิงศุภาพิชญ ์ เฉยทมิ 
33 นางอนงคน์าฎ  บวัเฉียง โรงเรียนอกัษรประสิทธ์ิ เดก็หญิงศิรภสัสร  บวัเฉียง 
34 นายพนัธ์ทว ี กาแสงพงษ ์ โรงเรียนวฒันะโชติ เดก็หญิงกษิดิ์ ภทัร  กาแสงพงษ ์
35 นางสุกญัญา  ประเสริฐสินธ์ุ โรงเรียนวฒันาชยันาท เดก็ชายสุวจิกัขณ์  มดัสุรีย ์
36 นายสมศกัดิ์   น่วมน่ิม บ านาญจ่ายตรงอ าเภอวดัสิงห ์ เดก็หญิงสุปรียา  น่วมน่ิม 

 
 
 
 
 



41 
 

ทุนระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน  46  ทุน  ทุนละ 1,200 บาท  เป็นเงนิ  55,200  บาท 

ที่ ช่ือบิดา/มารดา สังกดัหน่วย ช่ือบุตร 

1 นายปณิธาน  พนัธ์พานิช โรงเรียนวดันางลือ เดก็หญิงธนชัพร  พนัธ์พานิช 
2 นางนิภาพร  อ่วมเดช โรงเรียนรัฐเข่ือนพลเทพอปุถมัภ ์ เดก็ชายกรฐณเสฎ์  อ่วมเดช 
3 นายเกรียงไกร  เลื่อนสกลุ โรงเรียนวดัง้ิวฯ เดก็ชายศิวกร  เลื่อนสกุล 
4 นางจรีรัตน ์ ดนตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองชยันาท เดก็หญิงชญานิศ  ดนตรี 
5 นางสุภาภรณ์  คงอยู ่ โรงเรียนชุมชนวดัดกัคะนน เดก็ชายฐปนวฒัน ์ คงอยู ่
6 นางสาวกานติมา  กนัทะนงค ์ โรงเรียนวดัหวัยาง เดก็ชายไรวนิท ์ เพช็รไพทลู 
7 นายมานะ  ปานเลิศ โรงเรียนวดัวงัน ้าขาว เดก็ชายธีรภทัร  ปานเลิศ 
8 นางสาวชลธิชา  ปรีพิมพ ์ โรงเรียนบา้นสะพานหิน เดก็หญิงญานภา  ศรีสุวรรณ์ 
9 นายสรวชิญ ์ โกทนั โรงเรียนวดัมะปราง เดก็ชายวฒันชยั  โกทนั 
10 นางสาวดาวรุ่ง  ขุนบนัเทา โรงเรียนเขื่อนเจา้พระยา เดก็หญิงอภิชยา  ค าอินทร์ 
11 นางกติติมา  เที่ยงฤทธ์ิ โรงเรียนวดัหลวงฯ เดก็หญิงนิชาภา  เทีย่งฤทธ์ิ 
12 นางเถริกา  โพธ์ิเพช็ร์ โรงเรียนวดัศรีมงคล เดก็ชายอริญชย ์ โพธ์ิเพช็ร์ 
13 นายมานะ  เพียรมุ่งงาน โรงเรียนเทพรัตน ์ เดก็หญิงสมาพร  เพียรมุ่งงาน 
14 นายปานเทพ  ปานนิล โรงเรียนวดัจนัทน์ เดก็ชายยอดพระกณัฑ ์ ปานนิล 
15 นางสาววาสนา  ตั้งวฒันาสิน โรงเรียนบา้นชฎัฝาง เดก็ชายชินพฒัน ์ จนัทร์สา 
16 นางสมใจ  สวสัด ี โรงเรียนบา้นชฎัฝาง เดก็หญิงพราวนภา  สวสัด ี
17 นายจิระวตั  เอี่ยมส าอางค ์ โรงเรียนวดัประชุมธรรม เดก็หญิงอภิณฐัสรา  เอี่ยมส าอางค ์
18 นายจิระวตั  เอี่ยมส าอางค ์ โรงเรียนวดัประชุมธรรม เดก็หญิงณชัชพสัว ี เอี่ยมส าอางค ์
19 นางญาณิศา  สุ่มงาม โรงเรียนอนุบาลหนัคา เดก็หญิงศศิรประภา  สุ่มงาม 
20 นางสาวสุจิตรา  โพธิหลา้ โรงเรียนบา้นทุ่งโพธ์ิ เดก็ชายธนาวนิท ์ ปัญญาบุตร 
21 นางสาวนนัทยา  อาจหิรัญ โรงเรียนบา้นสุขเดือนห้า เดก็ชายจิรพชัร  ยอดสุวรรณ์ 
22 นางสาวสุปรานี  บุญสุภา โรงเรียนบา้นกะบกเต้ีย เดก็ชายพีระวฒัน ์ บุญนารถ 
23 นางณฐักานต ์ จนัทรา โรงเรียนเทศบาลบา้นกลว้ย เดก็ชายณฐันนัท ์ จนัทรา 
24 นางเสาวลกัษณ์  โชติทรพัย ์ โรงเรียนเทศบาลวดัสิงห์สถิตย ์ เดก็หญิงศลกัษณ์พร  โชติทรัพย ์
25 นางนนัทพร  แร่นาค โรงเรียนเทศบาลวดัสิงห์สถิตย ์ เดก็ชายสฤษฎี  แร่นาค 
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ทุนระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 

ที่ ช่ือบิดา/มารดา สังกดัหน่วย ช่ือบุตร 
26 นายภิญโญ  จูสี สนง.สพม. เขต5 เดก็หญิงพิชญสิ์นี  จูสี 
27 นายพิเชษฐ ์ ช้ีแจง โรงเรียนชยันาทพิทยาคม เดก็หญิงกลัยาพร  ช้ีแจง 
28 นางสาวนริศรา  ค าภาพกัตร์ โรงเรียนชยันาทพิทยาคม เดก็หญิงรัตตวลัย ์ จนัทร์ศรี 
29 นางคารมณ์  จงจงประเสริฐ โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม เดก็ชายสิรวชิญ ์ จงจงประเสริฐ 
30 นายวโิรจน ์ พรมพงั โรงเรียนคุรุประชาสรรค ์ เดก็หญิงสุพิชญา  พรมพงั 
31 นางนงนุช  จนัทร์สวาท โรงเรียนห้วยกรดวทิยา เดก็หญิงณฏัฐน์ลิน  จนัทร์สวาท 
32 นางสาวสวรส  แตงโสภา โรงเรียนหนัคาพิทยาคม เดก็หญิงพิมพอ์ปัสร  เรืองบุญ 
33 นางเพชรไพลิน  โพธ์ิแกว้ โรงเรียนหนัคาพิทยาคม เดก็ชายพชร  โพธ์ิแกว้ 
34 นางชุติมา  โพธ์ิเรือง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เดก็หญิงปุณณภา  โพธ์ิเรือง 
35 นายอทัธ์พร  วงศ์อินทร์ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ เดก็ชายเทพทตั  วงศ์อินทร์ 
36 นายวโิรจน ์ นามขาว วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี เดก็ชายธนทัเทพ  นามขาว 
37 นางสาวทิพวรรณ  จนัทร์ร่ม มูลนิธิโรงเรียนถาวรวทิยา เดก็ชายกฤษณะ  พลนิล 
38 นางวไิลลกัษณ์  เกง่เขตรวทิย ์ โรงเรียนอกัษรประสิทธ์ิ เดก็ชายศุภวชิญ ์ เกง่เขตรวทิย ์
39 นางสุกญัญา  ประเสริฐสินธ์ุ โรงเรียนวฒันาชยันาท เดก็ชายจิรภทัร  มดัสุรีย ์
40 นางสาวปัทมา  แป้นโพธ์ิ โรงเรียนวฒันาชยันาท เดก็ชายจกัรภพ  กิง่ผา 
41 นางเพชรัตน ์ เขียวก  าจดั โรงเรียนวรรณรัตนว์ทิยา เดก็หญิงภคันนัท ์ เขียวก  าจดั 
42 นายอดิศร  เปลี่ยนดิษฐ วทิยาลยัเทคนิคชยันาท เดก็ชายพฒันพ์ิทยา  เปลี่ยนดิษฐ 
43 นางสมพร  ศิริเมือง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ เดก็หญิงกชธิชา  ศิริเมอืง 
44 นางเจริญรัตน ์ โภคสวสัดิ์  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ เดก็หญิงมนสันนัท ์ โภคสวสัดิ์  
45 นางสาวจุฑารัตน ์ เทศธรรม สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท เดก็ชายทิวากร  จนัทร์สรณ์ 
46 นายอดุลย ์ เป่ียมนอ้ย บ านาญจ่ายตรงอ าเภอหันคา เดก็ชายบวรลกัษณ์  เป่ียมนอ้ย 
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ทุนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน  34  ทุน  ทุนละ 1,500 บาท  เป็นเงนิ  51,000  บาท 

ที่ ช่ือบิดา/มารดา สังกดัหน่วย ช่ือบุตร 

1 นางกจินทั  เจตนะจิตร โรงเรียนอนุบาลชยันาท เดก็ชายสุภทัร์ชยั  เจตนะจิตร 
2 นางดวงจนัทร์  โลหาวธุ โรงเรียนอนุบาลชยันาท เดก็หญิงวนภรณ์  โลหาวธุ 
3 นางจุลีณา  วงศ์เหลือง โรงเรียนวดัศรีวชิยั เดก็หญิงพุดน ้าบุศย ์ วงศ์เหลือง 
4 นางปรางกมล  ลอ้จงเฮง โรงเรียนรัฐเข่ือนพลเทพอปุถมัภ์ เดก็ชายชญชต์ะวนั  ลอ้จงเฮง 
5 นายทรายงาม  ค าสะอาด โรงเรียนรัฐเข่ือนพลเทพอปุถมัภ์ เดก็หญิงสุดาภทัร  ค าสะอาด 
6 นางปวณัรัตน ์ ท่องแจง้ โรงเรียนวดัเนินถ่าน เดก็หญิงพิมพช์นก  หมื่นหาญชุมพล 
7 นางล าดวน  บุญสุภา โรงเรียนอนุบาลมโนรมย ์ เดก็ชายภูธเนศ  รอดสถิตย ์
8 นางสาวชนญัชิดา  วรรณชาติ โรงเรียนบา้นเนินไผ่ เดก็ชายณฤทธ์ิบดี  พลอยเพช็ร 
9 นายสมชาย  ดีสี โรงเรียนบา้นบ่อยายส้ม นายณฐัวฒุิ  ดีสี 
10 นางสมคิด  จิตรเอื้อตระกูล โรงเรียนอนุบาลสรรพยา เดก็หญิงภทัรพร  จิตรเอื้อตระกูล 
11 นางนงลกัษณ์  เพง็น่ิม โรงเรียนอนุบาลสรรพยา เดก็หญิงวริศรา  เพง็น่ิม 
12 นางรัตติกาล  ฉ่ิงเชิด โรงเรียนวดัอินทาราม เดก็ชายกติติศกัดิ์   ฉ่ิงเชิด 
13 นางวาสนา  มีเคลือบ โรงเรียนวดัโบสถ์ราษฏร์บ ารุง เดก็ชายปวณี  มีเคลือบ 
14 นางสาวประไพ  เดชมา โรงเรียนเทพรัตน ์ เดก็ชายวรธรรม  กลดัลอ้ม 
15 นายสุทศัน ์ กาญจนวกิตัิ โรงเรียนชุมชนคลองจนัทน ์ เดก็ชายวรเมธ  กาญจนวกิตัิ 
16 นางวราภรณ์  โพธ์ิตุ่น โรงเรียนเทศบาลบา้นกลว้ย เดก็หญิงพิชยดา  โพธ์ิตุ่น 
17 นางรัชนีวรรณ  ปานกลาง โรงเรียนเทศบาลบา้นกลว้ย เดก็ชายพีรศิลป์  ปานกลาง 
18 นางนฤมล  เสวตวหิารี เทศบาลต าบลหาดท่าเสา เดก็ชายนที  เสวตวหิารี 
19 นางสาวภิญญภา  แกว้รัตน ์ เทศบาลต าบลธรรมมามูล เดก็ชายภูวกฤษ  บวรชยัภากุล 
20 นางอรอิริยา  รุ่งเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลไพรนกยูง เดก็หญิงพรหมประทาน  รุ่งเรือง 
21 นางบุญเรือน  กลิ่นขาว เทศบาลต าบลตลุก เดก็หญิงภทัราพร  ม่วงเงิน 
22 นางกุลวดี  ม่วงพลู โรงเรียนชยันาทพิทยาคม นางสาวธนวรรณ  ม่วงพูล 
23 นางธญัญลกัษณ์  แกว้แดง โรงเรียนสาครพิทยาคม เดก็ชายณฐัดนยั  แกว้แดง 
24 นายเอกวทิย ์ บุญยะคงรัตน ์ โรงเรียนคุรุประชาสรรค ์ เดก็หญิงสุวชิญา  บุญยะคงรัตน ์
25 นางสาวณฐัพชัร์  พวงมาล ี โรงเรียนคุรุประชาสรรค ์ เดก็หญิงณฐัวรา  พวงมาล ี
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ทุนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ต่อ) 
ที่ ช่ือบิดา/มารดา สังกดัหน่วย ช่ือบุตร 
26 นายสุทธิโรจน ์ พงศ์ธนะวรคุณ โรงเรียนหนัคาพิทยาคม เดก็หญิงขวญัรัศม ์ พงศ์ธนะวรคุณ 
27 นายเสน่ห์  พนัธ์ุด ี โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห ์ เดก็ชายภราดร  พนัธ์ุดี 
28 นางสมใจ  เพช็ร์สุกใส ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เดก็หญิงปิยาพชัร  เพช็ร์สุกใส 
29 นางรพีพร  ปรุงสุข ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เดก็ชายกติติพร  ปรุงสุข 
30 นางบรรจง  ทดัทอง ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ เดก็หญิงปาณิศา  ทดัทอง 
31 นายแสวง  คงคารักษ ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เดก็ชายธนาคม  คงคารักษ ์
32 นางนงเยาว ์ ประชุมศรี โรงเรียนอนุบาลกติติกร เดก็หญิงธญัวรัตม ์ ประชุมศรี 
33 นางกชพรรณ  พนัธ์ุพกัต ์ โรงเรียนอกัษรประสิทธ์ิ เดก็หญิงรสสุตนธ์  พนัธ์ุพกัต ์
34 นายประเทือง  นอ้ยเจริญ บ านาญจ่ายตรงอ าเภอมโนรมย  ์ เดก็หญิงฐิติกานต ์ นอ้ยเจริญ 

 
ทุนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช. 3 

จ านวน  55  ทุน  ทุนละ 2,000 บาท  เป็นเงนิ  110,000  บาท 
ที่ ช่ือบิดา/มารดา สังกดัหน่วย ช่ือบุตร 

1 นางสาวจิดาภา  ทวกีาญจนเ์ดช โรงเรียนอนุบาลชยันาท เดก็ชายกฤษฎ์ิชลฐั  ทวกีาญจนเ์ดช 
2 นางอนงค ์ อินทโชต ิ โรงเรียนอนุบาลชยันาท นางสาวพีรญาณ์  อินทโชติ 
3 นางพยอม  พงษหิ์รญั โรงเรียนอนุบาลชยันาท นางสาวปิยธิดา  พงษหิ์รัญ 
4 นายพิชยั  ใจนุ่ม โรงเรียนรัฐเข่ือนพลเทพอปุถมัภ ์ นางสาวชญาดา  ใจนุ่ม 
5 นางสิรีรัศมิ์   ตลอดไธสงดาภา โรงเรียนชุมชนวดัดกัคะนน นายธนกฤต  ตลอดไธสงดาภา 
6 นางสุกญัญา  บุญเพช็ร์ โรงเรียนวดัโคกแจง นายพงศกร  บุญเพช็ร์ 
7 นายธนกร  สุมาล ี โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง นางสาวชนากานต ์ สุมาลี 
8 นางนริศรา  ฉลองรัตน ์ โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง นางสาวปรีชญา  โสภณ 
9 นางอารีย ์ ฉตัรวริิยาวงศ ์ โรงเรียนวดับ่อแร่ นายยศวริศ  ฉตัรวริิยาวงศ ์
10 นายสมพงษ ์ จูทา โรงเรียนบา้นหนองขุ่นฯ นายกติติพฒัน ์ จูทา 
11 นายณรงค ์ รอดแกว้ โรงเรียนวดัพร้าว นางสาวนภสัสร  รอดแกว้ 
12 นางวรารัตน ์ พิเมย โรงเรียนอนุบาลสรรคบรีุ นายนภดล  พิเมย 
13 นางปภาภสัสร์  จนัทราช โรงเรียนบา้นทุ่งกระถิน นางสาวนภสัสร  จนัทราช 
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ทุนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช. 3  (ต่อ) 

ที่ ช่ือบิดา/มารดา สังกดัหน่วย ช่ือบุตร 
14 นางละมยั  ศรีช่ืน โรงเรียนชุมชนวดัโคกดอกไม ้ นางสาวชุติมา  ศรีช่ืน 
15 นายอ านาจ  นุ่มแสง โรงเรียนชุมชนวดัมาติการาม นายธนะภูมิ  นุ่มแสง 
16 นายณฐั  สุขบาล โรงเรียนวดัวจิิตรรังสรรค ์ นายพีรวฒุิ  สุขบาล 
17 นางปราณี  เอี้ยงปาน โรงเรียนวดัราษฏร์ศรัทธาราม นางสาวณฐัธิดา  เอี้ยงปาน 
18 นางกนัยา  ยายิน โรงเรียนอนุบาลหนัคา นางสาวพรรภสั  ยายิน 
19 นางวชัรี  จนักลิ่น โรงเรียนบา้นหนองต่อ นายชนะพล  จนักลิ่น 
20 นางอมัพรพนัธ์  ทองม ี โรงเรียนวดัวงเดือน นางสาวสิตานนัท ์ ทองมี 
21 นางชูศรี  ผะอบเงิน โรงเรียนวดัโคกหม ู นางสาวธนัชนก  ผะอบเงิน 
22 นางอุปถมัภ์  พูลพ่วง โรงเรียนบา้นหมื่นเทพ นางสาวอรวรา  พูลพ่วง 
23 นายแสนกลา้  รัตนพฒัน ์ โรงเรียนอนุบาลเนินขาม นายภคพงศ ์ รัตนพฒัน ์
24 นายสมศกัดิ์   ฉ ่าคุ่ย โรงเรียนบา้นหนองยาง นางสาวรัตนเ์กลา้  ฉ ่าคุ่ย 
25 นางชลธิชา  วรรณา โรงเรียนเทศบาลบา้นกลว้ย นายรัฐภูมิ  วรรณา 
26 นางคนึงนิจ  ชลอปัญจศิลป์ โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ นางสาวชญานิษฐ ์ ชลอปัญจศิลป์ 
27 นางสุกญัญา  สิงหนาท โรงเรียนเทศบาลวดัสิงห์สถิตย ์ นายณฐัวฒัน ์ สิงหนาท 
28 นางนิตญา  ทว้มเอื้อ โรงเรียนเทศบาลวดัสิงห์สถิตย ์ นางสาวศุภนิดา  ทว้มเอื้อ 
29 นางจนัทนา  คงฤทธ์ิ โรงเรียนชยันาทพิทยาคม นางสาวพรรณพร  คงฤทธ์ิ 
30 นายพิเชษฐ ์ ช้ีแจง โรงเรียนชยันาทพิทยาคม นางสาวณฏัฐณิชา  ช้ีแจง 
31 นางสาวนริศรา  ค าภาพกัตร์ โรงเรียนชยันาทพิทยาคม นางสาวนิรัชชา  จนัทร์ศรี 
32 นางปณิตา  พรรณพชัรา  โรงเรียนชยันาทพิทยาคม นายภาคิน  พรรณพชัรา 
33 นายคทายุทธ  โกธรรม โรงเรียนชยันาทพิทยาคม นายกฤษดากร  โกธรรม 
34 นางภทัร์รว ี ทองไทย โรงเรียนสาครพิทยาคม นายธนภูมิ  ทองไทย 
35 นางพชัรี  ค าแกว้ โรงเรียนศรีสโมสรวทิยา นางสาวพรธีรา  ค าแกว้ 
36 นายธีรพงศ์  ศรีรุณ โรงเรียนศรีสโมสรวทิยา นางสาวปวนัรัตน ์ ศรีรุณ 
37 นางเขม็ทราย  กมิสวสัดิ์  โรงเรียนหนัคาพิทยาคม นางสาวปรียาภรณ์  กมิสวสัดิ์  
38 นายวนิิจ  ภูชยัศรีสัมฤทธ์ิ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห ์ นางสาววารินทร์  ภูชยัศรีสัมฤทธ์ิ 
39 นายวสิิษฐ ์ พงษช์ยัอินทร์ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห ์ นายทกัษิณ  พงษช์ยัอินทร์ 
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ทุนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช. 3  (ต่อ) 

ที่ ช่ือบิดา/มารดา สังกดัหน่วย ช่ือบุตร 
40 นายชูชาติ  สุขเกษม บ านาญวทิยาลยัเกษตร นายสุวจิกัขณ์  สุขเกษม 
41 นางอรอุมา  ขนัธลกัษณา สมาชิกส่งเงินเอง(จงัหวดั) นางสาวศศิภาภรณ์  ขนัธลกัษณา 
42 นางนพพร  เขตการณ์ สมาชิกส่งเงินเอง(จงัหวดั) นางสาวชนมพ์ิชชา  เขตการณ์ 
43 นางรุ้งทิพ  ขุนทอง สมาชิกส่งเงินเอง(จงัหวดั) นางสาวตรีรัตน ์ ขุนทอง 
44 นางอินทิรา  บูระณา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา นายจิรกฤต  บูระณา 
45 นางชุติมา  โพธ์ิเรือง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา นางสาวปุณณมา  โพธ์ิเรือง 
46 นายส ารวย  สงัขจร ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ นายธนนนท ์ สังขจร 
47 นายประพนัธ์  สืบศรี ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ นางสาวพรรณภา  สืบศรี 
48 นางศุภารัตน ์ นอ้ยสุข ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ นางสาววริษา  นอ้ยสุข 
49 นายวเิชียร  เทศผล วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี นายมนสัชยั  เทศผล 
50 นางกฤษณา  ชูประยูร โรงเรียนวฒันาชยันาท นายวศิรุต  ชูประยูร 
51 นางกนกพร  โตจีน โรงเรียนวรรณรัตนว์ทิยา นางสาวปิยนุช โตจีน 
52 นางศิรมณี  เบยีดนอก โรงเรียนวรรณรัตนว์ทิยา นางสาวญาณิศา  เบียดนอก 
53 นายธนูศกัดิ์   อรุณไพร วทิยาลยัเทคนิคชยันาท นายธนกฤต  อรุณไพร 
54 นายเดชบญัชา  เมืองสวา่ง บ านาญจ่ายตรงอ าเภอมโนรมย ์ นางสาวภทัรวรรณ  เมืองสวา่ง 
55 นายศิริ  อินทร์แสง บ านาญจ่ายตรงอ าเภอสรรคบุรี นางสาวพรรณอร  อินทร์แสง 

 
ทุนระดบัปริญญาตรีปีที่ 4 (อายุไม่เกนิ 25 ปี) 

จ านวน  70  ทุน  ทุนละ 3,000 บาท  เป็นเงนิ  210,000  บาท 
ที่ ช่ือบิดา/มารดา สังกดัหน่วย ช่ือบุตร 

1 นายจรรยงค ์ พุ่มมลู โรงเรียนอนุบาลชยันาท นายภทัรพล  พุ่มมูล 
2 นางประดบั  หาญล ายวง โรงเรียนอนุบาลชยันาท นางสาวพฤกษภ์ทัรา  หาญล ายวง 
3 นางบงัอร  แกว้สวา่ง โรงเรียนชุมชนวดัวงัเคียน นางสาวแกว้กาญจน ์ แกว้สวา่ง 
4 นางสุชาดา  ภู่ระยา้ โรงเรียนวดันางลือ นายสหรัฐ  ภู่ระยา้ 
5 นางรัตนา  ชุติรัตนา โรงเรียนรัฐเข่ือนพลเทพอปุถมัภ ์ นางสาวอภิญญา  ชุติรัตนา 
6 นางเรณู  ฉ ่าเพช็ร โรงเรียนวดัฝาง นางสาวพรรัตน ์ ฉ ่าเพช็ร 
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ทุนระดบัปริญญาตรีปีที่ 4 (อายุไม่เกนิ 25 ปี) (ต่อ) 
ที่ ช่ือบิดา/มารดา สังกดัหน่วย ช่ือบุตร 
7 นางสมถวลิ  พุ่มละมยั โรงเรียนวดัดอนรังนก นายสุวฒัน ์ พุ่มละมยั 
8 นางสิรีรัศมิ์   ตลอดไธสงดาภา โรงเรียนชุมชนวดัดกัคะนน นายเศรษฐสิทธ์ิ  ตลอดไธสงดาภา 
9 นางจงกล  กรมขุนทด โรงเรียนวดัโคกแจง นายอครพ  กรมขุนทด 
10 นายชนินทร์  ชูเพง็ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 57 นายพทัธดนย ์ ชูเพง็ 
11 นางสุจิต  อินโชติ โรงเรียนชุมชนบา้นหางน ้ าสาคร นางสาวอญัชนา  อินโชติ 
12 นางรัตนา  วงศ์กลม โรงเรียนวดัวงัน ้าขาว นางสาวพรรณภทัร  วงศก์ลม 
13 นางนริศรา  ฉลองรัตน ์ โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง นางสาวปาจรีย ์ โสภณ 
14 นายวริัช  มารยาท โรงเรียนบา้นน ้าพุ นายวศิรุต  มารยาท 
15 นางมยุรี  บา้นสระ โรงเรียนบา้นบ่อยายส้ม นายธนบดี  บา้นสระ 
16 นางขวญัเรือน  จนัทร์กระจ่าง โรงเรียนวดัวงัหมนั นางสาวนาฏนารี  จนัทร์กระจ่าง 
17 นางกนกพรรณ  สถิตยพ์งษ ์ โรงเรียนวดัวงัหมนั นางสาวสุชานนัท ์ สถิตยพ์งษ ์
18 นางสมคิด  มัน่อ่วม โรงเรียนวดัคลองบุญ นางสาวกุลธิดา  มัน่อ่วม 
19 นางวณีา  ภาพนัธ์ โรงเรียนวดัคลองบุญ นายศกัยภาพ  ภาพนัธ์ 
20 นายจรัล  นาทิพย ์ โรงเรียนอนุบาลวดัสิงห ์ นายอนุสรณ์  นาทิพย ์
21 นายนอ้ย  ทองพานิช   โรงเรียนวดัมะฝ่อ นางสาวกนกพร  ทองพานิช 
22 นางจรรยา  เงินกลม โรงเรียนวดับา้นหนอง นายพชร  เงินกลม 
23 นางสุรินทร์  โพธ์ิส าราญ   โรงเรียนหวัเด่น นายนนัทชาติ  โพธ์ิส าราญ 
24 นางวาสนา  มีเคลือบ โรงเรียนวดัโบสถ์ราษฏร์บ ารุง นายปิติชาย  มีเคลือบ 
25 นางพิมพพ์ศิา  เดชมา โรงเรียนวดัพระแกว้ นางสาวพฒัศรัลณฐั  เดชมา 
26 นางกษัมาภรณ์  แสงภู่       โรงเรียนวดัโพธาราม นางสาวฤดีชนก  แสงภู่ 
27 นายปานเทพ  ปานนิล โรงเรียนวดัจนัทน์ นางสาวภทัรินทร์  ปานนิล 
28 นางอุไรวรรณ  อ่อนค า โรงเรียนวดัพรหมวหิาร นางสาวจุฑามาศ  อ่อนค า 
29 นายบุญธรรม  มผีิว โรงเรียนวดัวจิิตรังสิตาราม นางสาวนฐัลดา  มีผิว 
30 นางพจมาน  สิมลี   โรงเรียนชุมชนวดัพชิยันาวาส นายพชัระ  สิมล ี
31 นายเฉลา  อยู่ไทย โรงเรียนวดัวจิิตรรังสรรค ์ นางสาวพชัรพร  อยู่ไทย 
32 นางศรัณยร์ัชต ์ แสงศรี โรงเรียนวดัสวนอมัพวนั นางสาวปัทมพร  แสงศรี 
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ทุนระดบัปริญญาตรีปีที่ 4 (อายุไม่เกนิ 25 ปี) (ต่อ) 
ที่ ช่ือบิดา/มารดา สังกดัหน่วย ช่ือบุตร 
33 นางปราณี  เอี้ยงปาน       โรงเรียนวดัราษฏร์ศรัทธาราม นางสาวศดานนัท ์ เอี้ยงปาน 
34 นายปรีชา  ปานทองค า โรงเรียนอนุบาลหนัคา นายสิปปกร  ปานทองค า 
35 นางกนัยา  ยายิน โรงเรียนอนุบาลหนัคา นางสาวนวรัตน ์ ยายิน 
36 นายสุวรรณ  ดอนปัญญาไพร โรงเรียนวดัศรีเจริญธรรม นางสาวอุบลวรรณ  ดอนปัญญาไพร 
37 นางเพชรประกาย  เตชะนนัท์ โรงเรียนเทศบาลบา้นกลว้ย นายพีรสิทธ์ิ  พนัตาวงษ ์
38 นางสุกญัญา  สิงหนาท โรงเรียนเทศบาลวดัสิงห์สถิตย ์ นางสาวณฐักานต ์ สิงหนาท 
39 นางสาววรรษมน  เกดิเสม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

(ชนพ. 2) 
นายอิศเรศ  มากลน้ 

40 นางพรพรหม  แสงอาวธุ เทศบาลต าบลสามง่ามท่าโบสถ ์ นางสาวสุรียพ์ร  แสงอาวธุ 
41 นางอรัญญา  ภกัด ี โรงเรียนชยันาทพิทยาคม นายธราเทพ  แกว้เลศิประสิทธ์ิ 
42 นางกลัยา  ผิวทิพากร โรงเรียนชยันาทพิทยาคม นายธนากานต ์ ผิวทิพากร 
43 นางภทัทิรา  ฮวบสวรรค ์ โรงเรียนอุลิตไพบูลยช์นูปถมัภ ์ นายกชพฒัน ์ ฮวบสวรรค ์
44 นางเพญ็ศรี  หงส์ออ่น โรงเรียนสาครพิทยาคม นางสาวลกัษมณ  แท่งทองค า 
45 นางนนัทิยา  ก๋งพยา โรงเรียนสาครพิทยาคม นายธนชยั  ก๋งพยา 
46 นายสรรเสริญ  ภู่เพช็ร์ โรงเรียนสรรพยาวทิยา นางสาวพชัรพร  ภู่เพช็ร์ 
47 นางสาวมนญัชยา  ชยัประสิทธ์ิ       โรงเรียนสรรพยาวทิยา นายรับโชค  ชยัประสิทธ์ิ 
48 นายสายชล  โพธ์ิตุ่น โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม นายสุรภาพ  โพธ์ิตุ่น 
49 นางเครือวลัย ์ อ่อนศรี โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม นางสาวพินทุสร  อ่อนศรี 
50 นายภาสกร  อินโท โรงเรียนคุรุประชาสรรค ์ นายกฤตภาส  อินโท 
51 นายมานพ  พลบัเที่ยง โรงเรียนห้วยกรดวทิยา นายวรรณชยั  พลบัเทีย่ง 
52 นางเขม็ทราย  กมิสวสัดิ์  โรงเรียนหันคาพิทยาคม นางสาวธญัลกัษณ์  กมิสวสัดิ์  
53 นายสมอ  ทาเอื้อ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห ์ นายเมธสั  ทาเอื้อ 
54 นางสายฝน  มาภรณ์ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห ์ นางสาวจารุกญัญ ์ มาภรณ์ 
55 นางพิชชาภา  พนัธ์ชู สมาชิกส่งเงินเอง(จงัหวดั) นางสาวณฐักานต ์ กุลทรัพยส์มบตั ิ
56 นางศุภารัตน ์ นอ้ยสุข ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบ 
นางสาวทตัพร  นอ้ยสุข 

57 นางอชัรียา  ยงัแหยม วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี นางสาวอรณิชา  นุชพุ่ม 
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ทุนระดบัปริญญาตรีปีที่ 4 (อายุไม่เกนิ 25 ปี) (ต่อ) 
ที่ ช่ือบิดา/มารดา สังกดัหน่วย ช่ือบุตร 
58 นายวชัระ  นิเกศรี วทิยาลยัเทคนิคชยันาท นายวรปรัชญ ์ นิเกศรี 
59 นายปฐมพงศ์  รัตนนาคินทร์ บ านาญจ่ายตรงอ าเภอเมือง นายศิวชั  รัตนนาคินทร์ 
60 นายปฐมพงศ์  รัตนนาคินทร์ บ านาญจ่ายตรงอ าเภอเมือง นายพุทธิพงศ์  รัตนนาคินทร์ 
61 นายประวณี  มีทอง บ านาญจา่ยตรงอ าเภอมโนรมย์ นายนราวชิญ ์ มีทอง 
62 นายอุทยั  ค าวเิศษ บ านาญจา่ยตรงอ าเภอมโนรมย์ นางสาวจุฑาทิพ  ค าวเิศษ 
63 นายอุทยั  ค าวเิศษ บ านาญจา่ยตรงอ าเภอมโนรมย์ นางสาวธญัลกัษณ์  ค าวเิศษ 
64 นายธนรัฐ  จนัทร์สาคร บ านาญจา่ยตรงอ าเภอมโนรมย์ นายทตัเทพ  จนัทร์สาคร 
65 นายศุภโรจน ์ โรจนาพรรณพงศ ์ บ านาญจ่ายตรงอ าเภอวดัสิงห ์ นายธนพงศ์  โรจนาพรรณพงศ ์
66 นางสังวล  มัน่คง บ านาญจ่ายตรงอ าเภอสรรพยา นางสาวทิพวรรณ  มัน่คง 
67 นายธนวฒัน ์ อินทร์สันต ์ บ านาญจา่ยตรงอ าเภอสรรคบุรี นางสาวธิตินนัท ์ อินทร์สันต ์
68 นายรอง  ขมุเงิน บ านาญจา่ยตรงอ าเภอสรรคบุรี นางสาวป่ินกมล  ขุมเงิน 
69 นายอาจ  ฤทธ์ิเดช บ านาญจ่ายตรงอ าเภอหนัคา นายปกรณ์  ฤทธ์ิเดช 
70 นายนิคม  ใจแสน บ านาญจ่ายตรงอ าเภอหนัคา นายศุภชยั  ใจแสน 

 
                    2.9   โครงการพฒันาคุณภาพชีวติตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

 2.9.1  จดัประชุมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งสมาชิก 
คณะกรรมการ เจา้หนา้ที่ และผูต้รวจสอบกจิการ ออกสัญจรให้ความรู้ดา้นสหกรณ์อ  าเภอต่าง ๆ 
8 อ  าเภอ รวม 2,717 คน 
   2.9.2  จดัอบรมโครงการวางแผนทางการเงินระหวา่งวนัที่ 16 – 17 ตุลาคม 2561 
จ านวน  250  ราย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมสร้างและสนบัสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจติส านกึของการเป็น
สมาชิกที่ดีและการมส่ีวนร่วม 
 

กลยุทธ์ที่ 2  สร้างความรู้ ความเข้าใจกบัสมาชิกและสาธารณชนให้เกดิความเช่ือมั่นศรัทธาใน
อุดมการณ์ หลกัการ วธีิการสหกรณ์อย่างทั่วถึงและต่อเน่ือง 
 

                    2.10   โครงการส่งเสริมการใช้สิทธิและการมส่ีวนร่วม 
     สหกรณ์รณรงคใ์ห้สมาชิกเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจ าปี โดยจ่ายค่าอาหาร
และค่าพาหนะให้กบัสมาชิกที่เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ดงัน้ี 
      -  อ  าเภอเมือง      คนละ  1,300  บาท 
      -  อ  าเภอมโนรมย,์วดัสิงห์,สรรพยา,สรรคบุรี,หนัคา คนละ  1,400  บาท 
      -  อ  าเภอหนองมะโมง,เนินขาม    คนละ  1,500  บาท 
 

    ในปี 2560  มจี านวนสมาชิกที่เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  จ านวน 
5,068  ราย  จ านวนเงิน  6,002,100  บาท สมาชิกใชสิ้ทธิเลือกตั้งจ  านวน  4,371  ราย  จากผูม้ีสิทธิ
เลือกตั้ง  4,572  ราย  ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง  77,900  บาท  คิดเป็นร้อยละ 95.61 ของสมาชิก 
ที่ใชสิ้ทธิฯ 
 
                    2.11   โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการออมสหกรณ์โรงเรียน 
     สหกรณ์จดักจิกรรมศึกษาดูงานของครูและผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อเรียนรู้วธีิการ
บริหารงานสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมการออม  ในปี 2560 มีโรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการจ านวน 
54  โรงเรียน จ านวนเงินฝาก  23,568,761.55  บาท  มีผูบ้ริหารหรือครูโรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการ
ร่วมศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรพัยค์รูพิษณุโลกและสหกรณ์ครูเพชรบรูณ์เมื่อวนัที่ 21 – 22 
กนัยายน 2561 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมสร้างและสนบัสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจติส านกึของการเป็น
สมาชิกที่ดีและการมส่ีวนร่วม 
 

กลยุทธ์ที่ 3  รณรงค์และส่งเสริมการออมเงินของสมาชิกอย่างต่อเน่ือง  
                    2.12   โครงการรางวลัเงนิออม 
     2.12.1  จดักจิกรรมรณรงคส่์งเสริมการออมของสมาชิกทีฝ่ากเงินออมทรัพย ์
ทวทีรัพย ์เดือนละเท่า ๆ กนั ระยะเวลา 24 เดือน อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 บาท 
                              2.12.2  รณรงคใ์ห้สถานศึกษาน าเงินออมของนกัเรียนมาฝากกบัสหกรณ์เงิน
ฝากสหกรณ์โรงเรียน  ปี 2560  มีจ  านวน 35 โรงเรียน จ านวนเงินฝาก 6,478,412.44 บาท  
     ปี  2561  สหกรณ์ออกประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการออมของโรงเรียนต่าง ๆ 
ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2561  มีโรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการจ านวน  55  โรงเรียน 
จ านวนเงินฝาก   30,843,472.52  บาท เพิ่มขึ้น  24,365,060.08  บาท 
                              2.12.3  สหกรณ์ให้เงินสนบัสนุนที่ต ั้งไวใ้นแผนแกโ่รงเรียนที่เขา้ร่วม 
โครงการร้อยละ 1 ต่อปี ตามยอดเงินฝาก ณ วนัที่ 25 ตุลาคม 2561 
 

ตารางการให้เงนิสนบัสนุนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสหกรณ์โรงเรียน 

ที่ ช่ือโรงเรียน เลขบัญช ี จ านวนเงนิฝาก 1% ของเงนิฝาก 

1 โรงเรียนวดัสมอฯ 0100004 358,867.13 3,589.00 

2 โรงเรียนวดัฝาง 0100005 421,469.57 4,215.00 

3 โรงเรียนเทศบาลบา้นกลว้ย 0100007 3,883,303.37 38,834.00 

4 โรงเรียนวดัง้ิวฯ 0100008 15,775.52 158.00 

5 โรงเรียนชุมชนวดัดกัคะนน 0100009 445,568.72 4,456.00 

6 โรงเรียนวดัตะกู 0100010 102,151.02 1,022.00 

7 โรงเรียนท่าบา้นหลวง 0100011 426,153.96 4,262.00 

8 โรงเรียนบา้นหนองขุ่นฯ 0100012 254,706.24 2,548.00 

9 โรงเรียนบา้นหมื่นเทพ 0100013 458,899.48 4,589.00 

10 โรงเรียนวดัแหลมหวา้ 0100014 316,409.68 3,165.00 
รวม 6,683,304.69 66,838.00 
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ตารางการให้เงนิสนบัสนุนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสหกรณ์โรงเรียน (ต่อ) 

ที่ ช่ือโรงเรียน เลขบัญช ี จ านวนเงนิฝาก 1% ของเงนิฝาก 

11 โรงเรียนวดัศรีมงคล 0100015 517,694.86 5,177.00 

12 โรงเรียนวดัราษฏร์ศรัทธาราม 0100016 587,328.60 5,874.00 

13 โรงเรียนวดัดอนตะไล ้ 0100017 283,894.89 2,839.00 

14 โรงเรียนวดัเขาแกว้ 0100018 140,814.52 1,409.00 

15 โรงเรียนวดัดอนโพธ์ิศรี 0100020 82,881.05 829.00 

16 โรงเรียนวดันางลือ 0100021 1,299,047.87 12,991.00 

17 โรงเรียนอนุบาลเกยีรติคุณ 0100022 17,626.33 177.00 

18 โรงเรียนลดัดาประชาสรรค ์ 0100023 146,643.61 1,467.00 

19 โรงเรียนวดัดอนตูมกมลาวาส 0100024 109,374.40 1,094.00 

20 โรงเรียนวดับ่อแร่ 0100025 13,621.72 137.00 

21 โรงเรียนอกัษรประสิทธ์ิ 0100026 263,568.39 2,636.00 

22 โรงเรียนวดับ าเพญ็บุญ 0100027 119,336.18 1,194.00 

23 โรงเรียนวดัโพธิมงคล 0100028 1,659,153.97 16,592.00 

24 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 57 0100029 100,673.76 1,007.00 

25 โรงเรียนวดัเด่นใหญ่ 0100031 44,212.47 443.00 

26 โรงเรียนเขื่อนเจา้พระยา 0100032 4,133,692.77 41,337.00 

27 โรงเรียนดอนสีนวน 0100033 140,442.59 1,405.00 

28 โรงเรียนวดัพรหมวหิาร 0100034 5,366.27 54.00 

29 โรงเรียนวดัจนัทน์ 0100035 6,159.70 62.00 

30 โรงเรียนวดัคลองบุญ 0100036 101,642.99 1,017.00 

31 โรงเรียนบา้นวงัคอไห 0100037 118,726.23 1,188.00 

32 โรงเรียนวดัส่องคบฯ 0100038 495,098.49 4,951.00 

33 โรงเรียนชุมชนวดัมาติการาม 0100039 428,374.06 4,284.00 
รวม 10,815,375.72 108,164.00 
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ตารางการให้เงนิสนบัสนุนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสหกรณ์โรงเรียน (ต่อ) 

ที่ ช่ือโรงเรียน เลขบัญช ี จ านวนเงนิฝาก 1% ของเงนิฝาก 

34 โรงเรียนวดัมะฝ่อ 0100040 32,135.86 322.00 

35 โรงเรียนวดัก  าแพง 0100041 58,125.75 582.00 

36 โรงเรียนวดัสวนอมัพวนั 0100042 56,988.27 570.00 

37 โรงเรียนบา้นหนองยาง 0100043 99,842.36 999.00 

38 โรงเรียนวฒันะโชติ 0100044 10,004,909.64 100,050.00 

39 โรงเรียนเทพรัตน ์ 0100045 45,327.00 454.00 

40 โรงเรียนวดับา้นหนอง 0100047 89,155.00 892.00 

41 โรงเรียนห้วยกรดวทิยา 0100048 203,302.00 2,034.00 

42 โรงเรียนบา้นชฎัฝาง 0100049 38,605.00 387.00 

43 โรงเรียนอนุบาลสรรคบรีุ 0100050 327,345.00 3,274.00 

44 โรงเรียนวดัโคกหม ู 0100052 86,826.00 869.00 

45 โรงเรียนคุรุประชาสรรค ์ 0100053 559,195.00 5,592.00 

46 โรงเรียนบา้นสะพานหิน 0100054 64,827.00 649.00 

47 โรงเรียนบา้นไร่พฒันา 0100055 17,527.00 176.00 

48 โรงเรียนอุลิตไพบูลยช์นูปถมัภ ์ 0100056 1,000,000.00 10,000.00 

49 โรงเรียนอนุบาลเมืองชยันาท 0100057 125,421.00 1,255.00 

50 โรงเรียนอนุบาลสุธิชา 0100058 29,088.00 291.00 

51 โรงเรียนบา้นทุ่งโพธ์ิ 0100059 4,485.00 45.00 

52 โรงเรียนอนุบาลณฐัชา 0100060 1,500.00 15.00 

53 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย ์ 0100061 198,860.24 1,989.00 

54 โรงเรียนหนัคาราษฎร์รงัสฤษดิ์  0100062 18,760.00 188.00 

55 โรงเรียนวดัโพธาราม 0100063 56,988.76 570.00 
รวม 13,119,213.88 131,203.00 

รวมทั้งส้ิน 30,617,894.29 306,205.00 
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หมายเหตุ   1.   ยอดเงินฝากสหกรณ์โรงเรียนเป็นยอดส้ินปีบญัชีที่ไมไ่ดร้วมดอกเบี้ย ณ วนัส้ินปี 
2. ผูบ้ริหารหรือครูผูร้ับผิดชอบ ไปรับเงินสนบัสนุนในวนัประชุมใหญ่สามญั

ประจ าปี 2561 วนัอาทิตยท์ี่ 25 พฤศจิกายน 2561 
 

                           2.12.4  จดัรางวลัสมาชิกที่ฝากเงินตามโครงการเงินออมตามรอยพอ่ 
อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 บาท/ปี จ  านวน 20 รางวลั ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมสร้างและสนบัสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจติส านกึของการเป็น
สมาชิกที่ดีและการมส่ีวนร่วม 
 

กลยุทธ์ที่ 4  พฒันารูปแบบการประชาสัมพนัธ์ให้ทันสมยัและถึงสมาชิก 
 

                    2.13   โครงการประชาสัมพนัธ์กจิการสหกรณ์สู่สมาชิกและสาธารณชน 
                             2.13.1  จดัท าวารสารข่าวประชาสัมพนัธ์สหกรณ์จ านวน  7   ฉบบั 
                             2.13.2  ประชาสัมพนัธ์ลงหนงัสือพิมพท์อ้งถิ่น 2  ครั้ ง 
                             2.13.3  ประชาสัมพนัธ์ทาง Facebook   55   ครั้ง 
                             2.13.4  ส่งขอ้ความทางไลน ์และ SMS  จ  านวน  52  ครั้ ง 
                             2.13.5  ประชาสัมพนัธ์ Website สหกรณ์  28  ครั้ ง รายละเอยีด ดงัน้ี 
 

ตารางรายละเอยีดการประชาสัมพันธ์ทาง Website ของสหกรณ์ 
 

วนั เดือน ปี รายละเอยีด 

12 มกราคม 2561 รับสมคัรลูกจา้งชัว่คราว ต  าแหน่ง เจา้หนา้ที่บญัชี 1 อตัรา 
15  มกราคม  2561 หลกัเกณฑก์ารให้เงินกูส้ามญัสวสัดกิารเพื่อช าระหน้ีสถาบนัการเงินอื่น 
13 กุมภาพนัธ์  2561 ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิเขา้รับการคดัเลือกเป็นลกูจา้งชัว่คราว ต าแหน่งเจา้หนา้ที่บญัชี 
13 กุมภาพนัธ์  2561 ขอเชิญโรงเรียนรับเงินสนบัสนุนโครงการส่งเสริมการออม (ออมทรัพย์

พิเศษมิ่งมงคลสหกรณ์โรงเรียน) 
20 กุมภาพนัธ์  2561 ประกาศผลการคดัเลอืกลูกจา้งชัว่คราว ต  าแหน่ง เจา้หนา้ที่บญัชี 
26 กุมภาพนัธ์  2561 การประชุมขา้ราชการบ านาญอ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท 
26 กุมภาพนัธ์  2561 สหกรณ์ฯ เขา้ร่วมกจิกรรม "วนัสหกรณ์แห่งชาติ ประจ าปี 2561" 
15  มีนาคม  2561 มอบเงินช่วยเหลอืนกัเรียนประสบอคัคีภยัโรงเรียนวดัท่ากระแส 

http://chainattsc.com/show.php?No=194
http://chainattsc.com/show.php?No=195
http://chainattsc.com/show.php?No=212
http://chainattsc.com/show.php?No=214
http://chainattsc.com/show.php?No=214
http://chainattsc.com/show.php?No=215
http://chainattsc.com/show.php?No=217
http://chainattsc.com/show.php?No=218
http://chainattsc.com/show.php?No=222
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ตารางรายละเอยีดการประชาสัมพันธ์ทาง Website ของสหกรณ์ (ต่อ) 

วนั เดือน ปี รายละเอยีด 
20  มีนาคม  2561 มอบเงินช่วยเหลือนกัเรียนประสบอคัคีภยั และบริจาคเงินซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจ 

23  มีนาคม  2561 โครงการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั เสวนาพบสมาชิก 
15 พฤษภาคม 2561 แบบสอบถามแสดงความประสงค์เขา้อบรมพฒันาอาชีพ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู

ชยันาท จ ากดั 
25 พฤษภาคม 2561 ประกาศยืน่เสนอราคาประกนัชีวติกลุ่ม สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั 

1  มิถุนายน  2561 แจง้ก  าหนดการอบรมผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั 

8  มิถุนายน  2561 7 มิถุนายน วนักจิกรรมสหกรณ์นกัเรียน ประจ าปี 2561 
18  มิถุนายน  2561 โครงการอบรมผูต้รวจสอบกจิการขึ้นพื้นฐาน (หลกัสูตร 1) 
6  กรกฎาคม  2561 การประชุมเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภาคกลาง ครั้งที่ 4 
11  กรกฎาคม  2561 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เขา้ตรวจเยีย่มสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั 

18  กรกฎาคม  2561 แจง้แกไ้ข ขอ้ความในวารสารข่าวประจ าเดือน กรกฎาคม 2561 
26  กรกฎาคม  2561 ประกาศ หลกัเกณฑ์และวธีิการพจิารณาคดัเลือกทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ 

ประจ าปี 2561 
21  สิงหาคม  2561 รางวลัสหกรณ์ดีเด่นระดบัจงัหวดั ประจ าปี 2561/2562 
4  กนัยายน  2561 การประชุมท าแผนปฏิบตัิการ ประจ าปี 2561 
7  กนัยายน  2561 ประกาศ ผลการพิจารณาคดัเลือกทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจ าปี 2561 (แกไ้ข) 

10  กนัยายน  2561 ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผูเ้กษียณอายุราชการประจ าปี 2561 
5  ตุลาคม  2561 ภาพกจิกรรม งานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผูเ้กษียณอายุราชการ ประจ าปี 2561 
5  ตุลาคม  2561 ก าหนดการ โครงการฝึกอาชีพกิจกรรมหลกัสูตรศิลปะการประดบัผา้ “ท าพวงกุญแจ” 

ประจ าปี 2561 

5  ตุลาคม  2561 ก าหนดการ โครงการ "การวางแผนทางการเงิน เพือ่คุณภาพชีวติที่ดี" และรายช่ือ
สมาชิกที่เขา้ร่วมโครงการ 

10  ตุลาคม  2561 ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมวชิาชีพ (ท าพวกกุญแจผา้) วนัที่ 10-11 ตุลาคม 2561 

17  ตุลาคม  2561 โครงการการวางแผนการเงินเพือ่คุณภาพชีวติที่ดี (การบริหารการเงิน การออม และ
การลงทุน) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมสร้างและสนบัสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจติส านกึของการเป็น
สมาชิกที่ดีและการมส่ีวนร่วม 
 

กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมให้สมาชิกมส่ีวนร่วมในการพฒันาการบริหารกจิการของสหกรณ์ 
 

                    2.14   โครงการร่วมจดัท าแผนสหกรณ์โดยใช้กระบวนการ PLC 
     สหกรณ์เชิญสมาชิกร่วมจดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี 2562 ระหวา่งวนัที่ 
3 – 18 กนัยายน 2561 ประกอบดว้ยสมาชิกแต่ละสังกดั  ดงัน้ี 
         1.1.1  สมาชิกอ  าเภอเมือง     จ านวน   31   คน 

             1.1.2  สมาชิกอ  าเภอมโนรมย ์    จ านวน   31   คน 
             1.1.3  สมาชิกอ  าเภอวดัสิงห ์    จ านวน   30   คน 
             1.1.4  สมาชิกอ  าเภอหนองมะโมง    จ านวน   31   คน 
             1.1.5  สมาชิกอ  าเภอสรรคบรีุ    จ านวน   31   คน 
             1.1.6  สมาชิกอ  าเภอสรรพยา    จ านวน   31   คน 
             1.1.7  สมาชิกอ  าเภอหนัคา    จ านวน   31   คน 

                           1.1.8  สมาชิกอ  าเภอเนินขาม    จ านวน   30   คน 
  1.1.9  สมาชิกตวัแทนบ านาญ    จ านวน   80   คน 
  1.1.10 สมาชิกตวัแทนจากกรรมการ   จ านวน 161   คน 
  1.1.11 ตวัแทนหน่วยงานที่หกัเงินให้สหกรณ์  จ านวน     6   คน 
  1.1.12 ตวัแทนโรงเรียนฝากเงินออมกบัสหกรณ์  จ านวน   52   คน 

1.1.13  หวัหนา้ศูนยป์ระสานงาน    จ านวน    9   คน 
1.1.14  ผูป้ระสานงานบ านาญ    จ านวน    8   คน 

  1.1.15  คณะกรรมการ     จ านวน  15   คน 
  1.1.16  ผูต้รวจสอบกจิการ    จ านวน    3   คน 
               1.1.17  กรรมการควบคุมภายใน    จ านวน    5   คน 
               1.1.18  เจา้หนา้ที่     จ านวน  15   คน 

รวมทั้งส้ิน   600   คน 
 
 
 



57 
 

                 2.15   โครงการส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของสมาชิก 
                           2.15.1  โครงการ “ รู้ลึก รู้จริง งบการเงินกบัการบริหารสหกรณ์ในอนาคต ” 
ผลการประเมิน พึงพอใจมากที่สุด  ร้อยละ 75.84 
                           2.15.2  โครงการส่งเสริมการออม (สหกรณ์โรงเรียน ประจ าปี 2560) 
ผลการประเมิน  พึงพอใจมาก  ร้อยละ 86.15 
                           2.15.3  โครงการฝึกอบรม “ ผูต้รวจสอบกจิการขั้นพื้นฐาน ”  หลกัสูตร 1 
ผลการประเมิน  พึงพอใจมากที่สุด  ร้อยละ  66.44 
 
                   2.16  โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก 
   สหกรณ์จดัโครงการโดยการออกสัญจรเพื่อพบสมาชิกอ  าเภอต่าง ๆ จ านวน  8  
อ าเภอ  ไดแ้ก ่ อ  าเภอเมือง  อ  าเภอมโนรมย ์ อ  าเภอวดัสิงห์  อ  าเภอสรรพยา  อ  าเภอสรรคบรีุ 
อ าเภอหนัคา  อ  าเภอหนองมะโมง  อ  าเภอเนินขาม  มสีมาชิกเขา้ร่วมโครงการจ านวน  2,717  ราย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พฒันาบุคลากรให้มศัีกยภาพ สามารถขับเคล่ือนการบริหารกจิการสหกรณ์ 
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ที่ 1  พฒันาศักยภาพของบุคลากรตรงตามภาระงานและบทบาทหน้าที่  
 

                    3.1  โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารกจิการสหกรณ์แก่บุคลากร  
และสมาชิก 

 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั มีนโยบายพฒันาบุคลากรและสนบัสนุนการ
มีส่วนร่วมกบัขบวนการสหกรณ์โดยจดัส่งคณะกรรมการ ผูต้รวจสอบกจิการ เจา้หนา้ที่และสมาชิก
เขา้ร่วมประชุมสัมมนาตลอดปี 2561 ดงัน้ี 
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ตารางการเข้ารับการพฒันาบุคลากรและการมส่ีวนร่วมกบัขบวนการสหกรณ์  

 

วัน เดือน ปี รายการ บุคลากร สถานท่ี 
จ านวน 
เงินท่ีใช้ 

21 พ.ย. 2560  ประชุมทางไกลเพือ่รับฟังการช้ีแจงและ
ตอบขอ้ซกัถาม ประเด็นปัญหาดา้นIT 
ดา้นขอ้มูลทางการเงิน/แบบรายงานและ
ดา้นแนวนโยบาย 

นางสิรินทิรา ชยับุรินทร์ 
นางสาวสุวรรณี พมิพา 
นายพเิษฐ สรสิทธ์ิ 

ส านกังานสหกรณ์
จงัหวดัชยันาท 

1,800.00 

24 พ.ย. 2560 เขา้ร่วมงานพธีิเปิดอาคารส านกังาน
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ ากดั 

นายสมควร ทองฤทธ์ิ 
นายวนิยั ค าวเิศษ 
นางปวณีา บวัภิบาล 
นายปรีชา กาญจนสมบตัิ 
นายส าราญ แพร่หลาย 
นายพนสั ศรีคะ 

สหกรณ์ออมทรัพย ์
ครูชลบุรี จ ากดั 
อ.เมือง จ.ชลบุรี 

4,800.00 

2 - 3 ธ.ค.  2560 โครงการอบรม หลกัสูตร “ผูต้รวจสอบ
กิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน” 

สิบเอกฐานวฒัน์  
โชติจิรธนาศกัดิ์  
นายสมชาย อยูสุ่ข 

27 รีสอร์ท ต าบลพลบั
พลาไชย อ าเภออู่ทอง 
จงัหวดัสุพรรณบุรี 

4,360.00 

13 ธ.ค. 2560 เขา้ร่วมประชุมจดัท าแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นายชาญชยั ค าหอม ส านกังานสหกรณ์
จงัหวดัชยันาท 

800.00 

23 ธ.ค. 2560 เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2560  
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

นายสมควร  ทองฤทธ์ิ ศูนยป์ระชุมรัชนีแจ่ม
จรัส สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย 

4,780.00 

24 - 26 ม.ค. 2561 โครงการฝึกอบรมผูบ้ริหารและฝ่าย
จดัการ หลกัสูตร “กฎหมายแรงงาน 
และระเบียบที่เกี่ยวขอ้งเพือ่งานสหกรณ์” 

นายพนม จงอยูว่ฒันา ศูนยก์ารประชุมรัชนี
แจ่มจรัส(น.ม.ส.) 
สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย  

9,940.00 

12 - 14 ม.ค. 2561 เขา้ร่วมอบรมสัมมนา หลกัสูตร  
“แนวทางการบริหารความเส่ียง 
ในปี 2561” 

นายสมควร ทองฤทธ์ิ 
นายสง่า โพธ์ิกลีบ 
นายพนม จงอยูว่ฒันา 
นางสิรินทิรา ชยับุรินทร์ 

โรงแรมเดอะคาวาล ิ
คาซ่า รีสอร์ท จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

31,000.00 
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ตารางการเข้ารับการพฒันาบุคลากรและการมส่ีวนร่วมกบัขบวนการสหกรณ์ (ต่อ) 

วัน เดือน ปี รายการ บุคลากร สถานท่ี 
จ านวน 
เงินท่ีใช้ 

16 ม.ค. 2561 ประชุมสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรใน
พื้นที่จงัหวดัชยันาท 

นางสิรินทิรา ชยับุรินทร์ สหกรณ์การเกษตร
มโนรมย ์

800.00 

27 ม.ค. 2561 สัมมนาผลกระทบการขึ้นอตัราดอกเบี้ย
ของสถาบนัการเงินและแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย ์ 

นายสมควร ทองฤทธ์ิ 
นายพเิชฐร์ วนัทอง 
นายสง่า โพธ์ิกลีบ 
นายพนม จงอยูว่ฒันา 
นางสิรินทิรา ชยับุรินทร์ 
นายพนสั  ศรีคะ 

ชุมนุมสหกรณ์ 
ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
จ ากดั 

4,800.00 

12 ก.พ. 2561 ประชุมเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรในจงัหวดัชยันาท 

นายพนม จงอยูว่ฒันา หอ้งประชุมสหกรณ์
การเกษตรเมืองชยันาท  

600.00 

14 ก.พ. 2561 โครงการเงินกูพ้เิศษเพือ่ช าระคืนเงินกู ้
สถาบนัการเงินอื่นและเงินฝาก 
ประจ ารุ่นออมทรัพยเ์พิม่ทว ี 

นายสมควร ทองฤทธ์ิ 
นายพนม จงอยูว่ฒันา 
นางสิรินทิรา ชยับุรินทร์ 
นางสาวสุวรรณี พมิพา 
นายพเิษฐ สรสิทธ์ิ 

ชุมนุมสหกรณ์ 
ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
จ ากดั   

5,600.00 

21 - 23 ก.พ. 2561 เขา้ร่วมอบรมสัมมนาเร่ือง “การประเมิน
สินทรัพยแ์ละอสังหาริมทรัพย”์  

นายทรงยศ  พงศ์หิรัญกมล 
นายพชิยั นิยมรส 

ศูนยก์ารประชุมรัชนี
แจ่มจรัส 
สันนิบาตสหกรณ์ 
แห่งประเทศไทย   

13,380.00 

22 ก.พ. 2561 เขา้ร่วมกิจกรรมการน าเสนอและคดัเลือก 
“ผลงานนวตักรรม 
การบริหารจดัการสหกรณ์ออมทรัพย์
ดีเด่น ประจ าปี 2560”  

นายสง่า โพธ์ิกลีบ 
นางสาวจ าเนียร นุย้ปรี 
นายชาญชยั ด าค า 
นายวนิยั ค าวเิศษ 
นางสาวสุวารีศิริ ภู่เป่ียม
สินธ์ุ 
นายพนม จงอยูว่ฒันา 
นางสิรินทิรา ชยับุรินทร์ 
นางสาวสุวรรณี พมิพา 
นายพเิษฐ สรสิทธ์ิ 

ชุมนุมสหกรณ์ 
ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
จ ากดั 

6,800.00 
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ตารางการเข้ารับการพฒันาบุคลากรและการมส่ีวนร่วมกบัขบวนการสหกรณ์ (ต่อ) 

 
 

วัน เดือน ปี รายการ บุคลากร สถานท่ี 
จ านวน 
เงินท่ีใช้ 

24 - 25 ก.พ. 2561 เขา้ร่วมโครงการสัมมนา เร่ือง 
 “การวเิคราะห์ความเส่ียงผ่าน 
การอ่านงบการเงิน และเทคนิคการ
ควบคุมภายใน” 

นายกิติศกัดิ์   โพธ์ิกระจ่าง 
นางสาวสุวรรณี พมิพา 

โรงแรมไชยแสงพาเลส   
ถนนวไิลจิตต์  
จงัหวดัสิงห์บุรี 

5,200.00 

4 มี.ค. 2561 สัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) 
“พระราชบญัญตัิคณะกรรมการ 
ก ากบักิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ 
พ.ศ....”   

นายพนม จงอยูว่ฒันา 
นางสิรินทิรา ชยับุรินทร์ 
นายพเิษฐ สรสิทธ์ิ 

ชุมนุมสหกรณ์ 
ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
จ ากดั  

2,200.00 

12 ม.ีค. 2561 ประชุม VDO Confernce จากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์  เร่ือง การจดัส่งรายงาน
ขอ้มูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย ์ 
 และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยท์ี่มี
สินทรัพยต์ั้งแต่ 5,000 ลา้นบาทขึ้นไป 

นายพนม จงอยูว่  ฒนา 
นางสิรินทิรา ชยับุรินทร์ 

ส านกังานสหกรณ์
จงัหวดัชยันาท  

1,600.00 

17 ม.ีค. 2561 โครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์
สมานฉันท์สังคมไทย ประจ าปี 
งบประมาณ 2561 

นายพเิชฐร์ วนัทอง ค่ายลูกเสือจงัหวดั
ชยันาท ค่ายยวุชนทหาร
จงัหวดัชยันาท 

800.00 

16 - 17 มี.ค. 2561 ผูจ้ดัการ  เขา้ร่วมสัมมนาโครงการ “การ
ด าเนินคดีของสหกรณ์ 
ดว้ยตนเอง” สหกรณ์ (น าร่อง)  

นางสิรินทิรา ชยับุรินทร์ ชุมนุมสหกรณ์ 
ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
จ ากดั 

4,900.00 

15 ม.ีค. 2561 ประชุมเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรในจงัหวดัชยันาท 

นายประยรู เขียวอินทร์ 
นายพนม จงอยูว่ฒันา 
นางสิรินทิรา ชยับุรินทร์ 

หอ้งประชุมสหกรณ์
การเกษตรสรรคบุรี  
จ ากดั   

2,300.00 

29 ม.ีค. 2561 เขา้ร่วมการประชุมซกัซอ้มการปฏิบตัิงาน
สอบบญัชีสหกรณ์ เร่ือง การยกระดบั
คุณภาพงานสอบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย ์
และเครดิตยเูนี่ยนขนาดใหญ่ 

นางสิรินทิรา  ชยับุรินทร์ 
นางสาวสุวรรณี  พมิพา 

โรงแรมปร๊ินซ์ พาเลซ 
มหานาค เขตป้อมปราบ
ศตัรูพา่ย กรุงเทพฯ 

3,500.00 
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ตารางการเข้ารับการพฒันาบุคลากรและการมส่ีวนร่วมกบัขบวนการสหกรณ์ (ต่อ) 

 
 

วัน เดือน ปี รายการ บุคลากร สถานท่ี 
จ านวน 
เงินท่ีใช้ 

5 เม.ย. 2561 ประชุมช้ีแจงหลกัเกณฑ์และวธีิการ
ประเมินสหกรณ์สีขาวดว้ยธรรมาภิบาล 

นางมลฤดีญา นวมเพช็ร หอ้งประชุมส านกังาน
สหกรณ์จงัหวดัชยันาท 

700.00 

17 เม.ย. 2561 ประชุมเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรในจงัหวดัชยันาท  

นายพชิยั นิยมรส 
นายพนม จงอยูว่ฒันา 
นายพเิษฐ สรสิทธ์ิ 

หอ้งประชุมสหกรณ์
การเกษตรหนัคา จ ากดั  

1,800.00 

27 เม.ย. 2561 จดัเสวนาทางวชิาการ เร่ือง “มาตรการ
และการส่ือสารของรัฐ : รักษาหรือท าลาย
ขบวนการสหกรณ์การเงินไทย”  

นายพนม จงอยูว่ฒันา ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ ากดั 

2,630.00 

28 - 29 เม.ย. 2561 บญัชี  เขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร “การจดัท า
งบการเงินของสหกรณ์ 
อยา่งมืออาชีพ” 

นางสาวสุวรรณี  พมิพา โรงแรมอะริสตนั 
สุขมุวทิ 24 กรุงเทพฯ 

5,300.00 

25 - 27 พ.ค. 2561 ร่วมประชุมสัมมนา เร่ือง “สุขใดไหนจะ
เท่า หากใจออเจา้เต็มไปดว้ย 
บริการ” โดย พระอาจารยศ์กัดา สุนทโร 
วดัไร่ป่าธรรมาภิมุข  
จงัหวดัตราด และประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปี 2561  

นางสาวพรรณธิพา  บินชยั 
 นางสาวสุวรรณี  พมิพา 
นางมลฤดีญา นวมเพช็ร 
นายกชามาส นาคพร
อ านวย 
นายพเิษฐ สรสิทธ์ิ 
นางสาวศศิธร เทียนลิ้ม 
นางสาวขวญัสุดารัตน์ 
ขวญัเมือง 

โรงแรมลองบีช ชะอ า 
จงัหวดัเพชรบุรี  

22,000.00 

20 พ.ค. 2561  สัมมนา  เร่ือง “การพฒันาสหกรณ์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการบริหาร 
จดัการสหกรณ์ออมทรัพย”์  

 นายพนม จงอยูว่ฒันา 
นางสิรินทิรา ชยับุรินทร์ 
นายพเิษฐ สรสิทธ์ิ 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย  จ ากดั  

2,200.00 

20 - 22 มิ.ย. 2561 เขา้ร่วมประชุมสัมมนา หลกัสูตร “การ
บริหารสินเช่ือและแนวทาง 
การปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหา”  

นายพนม จงอยูว่ฒันา ศูนยร์ัชนีแจ่มจรัส
สันนิบาตสหกรณ์ 
แห่งประเทศไทย 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
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ตารางการเข้ารับการพฒันาบุคลากรและการมส่ีวนร่วมกบัขบวนการสหกรณ์ (ต่อ) 
 

วัน เดือน ปี รายการ บุคลากร สถานท่ี 
จ านวน 
เงินท่ีใช้ 

24 พ.ค. 2561 ประชุมเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรในจงัหวดัชยันาท 

นายพนม จงอยูว่ฒันา 
นางสิรินทิรา ชยับุรินทร์ 
นางสาวจ าเนียร นุย้ปรี 
นายพเิษฐ สรสิทธ์ิ 

หอ้งประชุมสหกรณ์
การเกษตรวดัสิงห์ 
จ ากดั  

2,400.00 

16 - 21 ก.ค. 2561 ผูจ้ดัการ เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างทกัษะการบริหารสหกรณ์  
หลกัสูตร : การจดัการขอ้มูลทางบญัชีเพือ่
การบริหารสหกรณ์ รุ่นที่ 19  

นางสิรินทิรา ชยับุรินทร์ โรงแรม KU ภายในหา
วทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จตุจกัร กรุงเทพฯ 

8,900.00 

4 มิ.ย. 2561 จดัประชุมทางไกล เพือ่ช้ีแจงแนวทางการ
ด าเนินการตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ วา่ดว้ยการรับจดทะเบียน
ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัสมาชิกสมทบของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2561  

นายพนม จงอยูว่ฒันา 
นางสิรินทิรา ชยับุรินทร์ 
นายพเิษฐ สรสิทธ์ิ 

ส านกังานสหกรณ์
จงัหวดัชยันาท 

1,700.00 

9 มิ.ย. 2561 เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี  
2561 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์
แห่งประเทศไทย จ ากดั 

นายสมควร  ทองฤทธ์ิ 
นายประยรู  เขียวอินทร์ 

หอ้งรอยลั จูบิลี่ บอลรูม 
อาคารชาเลนเจอร์ 
ศูนยแ์สดงสินคา้ 
และการประชุมอิมแพค็
เมืองทองธานี จงัหวดั
นนทบุรี 

3,710.00 

18 ม.ิย. 2561 ประชุมเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ในจงัหวดัชยันาท และรับฟัง
ความคิดเห็นร่างพระราชบญัญตัิ
คณะกรรมการส่งเสริมและก ากบักิจการ
สหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ พ.ศ......  

นายพนม จงอยูว่ฒันา 
นางสิรินทิรา ชยับุรินทร์ 

หอ้งประชุมสหกรณ์
การเกษตร 
เข่ือนเจา้พระยา จ ากดั  
อ าเภอสรรพยา 
จงัหวดัชยันาท 

1,400.00 

20 - 22 มิ.ย. 2561 เขา้ร่วมประชุมสัมมนา หลกัสูตร “การ
บริหารสินเช่ือและแนวทาง 
การปรับโครงสร้างหน้ีที่มีปัญหา” 

นายพนม จงอยูว่ฒันา ศูนยร์ัชนีแจ่มจรัส
สันนิบาตสหกรณ์ 
แห่งประเทศไทย 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

7,380.00 
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ตารางการเข้ารับการพฒันาบุคลากรและการมส่ีวนร่วมกบัขบวนการสหกรณ์ (ต่อ) 

 
 

วัน เดือน ปี รายการ บุคลากร สถานท่ี 
จ านวน 
เงินท่ีใช้ 

25 - 26 มิ.ย. 2561 เขา้ร่วมประชุมสัมมนา หลกัสูตร 
“กฎหมายสินเช่ือและเทคนิค 
การติดตามหน้ี” 

นายประยรู เขียวอินทร์ 
นายชาลี สุขสบาย 

โรงแรมสีดา รีสอร์ท 
อ าเภอเมอืง จงัหวดั
นครนายก  

6,690.00 

10 -12 ก.ค. 2561 โครงการฝึกอบรม หลกัสูตร “การบริการ
ดว้ยหวัใจและรอยยิม้” 
 (Service mind)  

นางสาวภทัรภร วรีะพงษ ์
นางสาวอญัชนา ทุ่งกาวี 

หอ้งประชุมศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การสหกรณ์ที่ ๑๓ 
ชยันาท  จงัหวดัชยันาท 

3,600.00 

18 - 20 ก.ค. 2561 เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมหลกัสูตร 
“ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยร์ะดบัสูง” 
รุ่นที่ 7 ครั้งที ่1 (Advanced SACCO 
Executive) 7th Batch   

นางสิรินทิรา ชยับุรินทร์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ ากดั  

7,800.00 

24 ก.ค. 2561 โครงการอบรมหลกัสูตรการพฒันา
คณะกรรมการสหกรณ์สู่ความเขม้แข็ง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นายชาลี สุขสบาย 
นายประยรู เขียวอินทร์ 
นางสาวจ าเนียร นุย้ปรี 
นายพชิยั นิยมรส 

ณ หอ้งประชุมนนัทภรณ์  
โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท 

3,100.00 

4 - 5 ส.ค. 2561 เขา้ร่วมโครงการอบรม สัมมนา หลกัสูตร 
“การด าเนินคดีของสหกรณ์ดว้ยตนเอง” 

นางสาวจ าเนียร นุย้ปรี 
นางยคุลธร สอนสุข 

โรงแรมสีดารีสอร์ท 
อ าเภอเมอืงนครนายก 
จงัหวดันครนายก  

5,810.00 

7 - 11 ส.ค. 2561 เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมหลกัสูตร 
“ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยร์ะดบัสูง” 
รุ่นที่ 7 (Advanced SACCO Executive) 
7th Batch  ครั้งที่ 2   

นางสิรินทิรา ชยับุรินทร์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ ากดั  

11,950.00 

22 - 24 ส.ค. 2561 เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมหลกัสูตร 
“ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยร์ะดบัสูง” 
รุ่นที่ 7 (Advanced SACCO Executive) 
7th Batch  ครั้งที่ 3   

นางสิรินทิรา ชยับุรินทร์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ ากดั  

8,050.00 
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ตารางการเข้ารับการพฒันาบุคลากรและการมส่ีวนร่วมกบัขบวนการสหกรณ์ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ปี รายการ บุคลากร สถานท่ี 
จ านวน 
เงินท่ีใช้ 

1 - 2 ก.ย. 2561 โครงการพฒันาศกัยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษายคุไทยแลนด์ 4.0  

นายสมควร ทองฤทธ์ิ 
นางสิรินทิรา ชยับุรินทร์ 
นายพเิษฐ สรสิทธ์ิ 

โรงเรียนคุรุประชา
สรรค์  อ าเภอสรรคบุรี  
จงัหวดัชยันาท  

4,100.00 

6 - 7 ก.ย. 2561 เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมหลกัสูตร 
“ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยร์ะดบัสูง” 
รุ่นที่ 7 (Advanced SACCO Executive) 
7th Batch  ครั้งที่ 4  

นางสิรินทิรา ชยับุรินทร์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ ากดั  

7,250.00 

6 ก.ย. 2561 ประชุมปฏบิตัิการโครงการพฒันาความ
เขม้แข็งเพือ่ยกระดบัชั้นสหกรณ์ 

นางศิริวรรณ ศรีนอ้ย 
นางสาวสุวรรณี พมิพา 

หอ้งประชุมส านกังาน
สหกรณ์จงัหวดัชยันาท  

1,400.00 

18 ก.ย. 2561 ประชุมเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรในจงัหวดัชยันาท 

นางศิริวรรณ ศรีนอ้ย 
นางสาวสุวรรณี พมิพา 

หอ้งประชุมส านกังาน
สหกรณ์จงัหวดัชยันาท  

1,400.00 

23 ก.ย. 2561 ประชุมซกัซอ้มการเสริมสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจ และเตรียมความพร้อม 
แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  

นายสมควร ทองฤทธ์ิ 
นางสิรินทิรา ชยับุรินทร์ 
นางสาวสุวรรณี พมิพา 

หอ้งประชุมนนัทภรณ์ 
แฟนตาซี รีสอร์ท 
จงัหวดัชยันาท 

2,400.00 

27 ต.ค. 2561 เขา้ร่วมประชุมใหญ่วสิามญั ประจ าปี 
2561 ของชุมนมุสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย จ ากดั 

นายสมควร ทองฤทธ์ิ หอ้งแซฟไฟร์ 204-206 
ศูนยแ์สดงสินคา้และ
การประชุมอมิแพค็
เมืองทองธานี  

4,590.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  พฒันากระบวนการบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพ ทันสมยั เอ้ือต่อฐานะความ
มัน่คงของสหกรณ์ สนองความต้องการของสมาชิก ตามหลกัธรรมาภบิาลและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 
 

กลยุทธ์ที่ 1  เสริมสร้างการบริหารจดัการที่มปีระสิทธิภาพ และทันสมยั ตามหลกัธรรมาภบิาลและ
หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

                    4.1  โครงการรู้ลกึ รู้จริง ตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ผู้ตรวจสอบกจิการ และ
เจ้าหน้าที่ 
    จดัประชุมสัมมนาเพือ่แลกเปลีย่นเรียนรู้ระหวา่งสมาชิก กรรมการ ผูต้รวจสอบ
กจิการ และเจา้หนา้ที่  เมื่อวนัที่ 19 – 20 มกราคม 2561  ณ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั  
ประกอบดว้ย กรรมการ จ านวน  15 คน ,ผูต้รวจสอบกจิการ จ านวน 3 คน ,เจา้หนา้ที่ จ  านวน 3 คน,  
สมาชิก จ านวน  81 คน  และสหกรณ์อื่น จ  านวน 5 คน  รวมทั้งส้ิน 120 คน  โดยอาจารย ์
เฉลิมพล  ดุลยสัมพนัธ์  อดีตประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
                    4.2  โครงการคดัเลือกสมาชิกที่มคีวามรู้และคุณธรรม เป็นสมาชิกต้นแบบที่ดี 
  (สมาชิกสหกรณ์ดเีด่น) 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั เห็นความส าคญัของการยกยอ่งเชิดชูเกยีรติ 
ส าหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ  ทีเ่ป็นผูท้ี่ยึดม ัน่ในอุดมการณ์ หลกัการสหกรณ์ ด  าเนินชีวติดว้ยวถิีทาง
สหกรณ์  อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีของสมาชิก นกัเรียน คนในชุมชนและสังคม จึงไดจ้ดัท าโครงการ
คดัเลือกสมาชิกสหกรณ์ดีเด่นประจ าปี  2561  รับสมคัรวนัที่ 1 – 25 ตุลาคม 2561  สมาชิกสหกรณ์
ดีเด่นจะไดร้ับเกยีรติบตัร พร้อมเงินรางวลั 2,000 บาท  มอบรางวลัวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2561 
 

ผลการคดัเลือกสมาชิกสหกรณ์ดเีด่น ประจ าปี 2561 
จ านวน  4  รางวลั ๆ ละ 2,000 บาท 

ที่ ช่ือ- สกุล สังกดั 

1 นายสุพจน ์  อ  ่านาคิล บ านาญอ าเภอเมืองชยันาท 

2 นายทววีฒัน ์  ธรรมชยั วทิยาลยัเทคนิคชยันาท 

3 นายกฤษณะ   จกัรอินต๊ะ โรงเรียนหนัคาราษฎร์รงัสฤษดิ์  

4 นางกฤษณา   วงศส์งฆ ์ โรงเรียนวดัโพธิมงคล 
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                    4.3  โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบ 
  สหกรณ์ไดจ้ดัให้มีการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรพัยต์น้แบบเพื่อเป็นการ 
สร้างเสริมความรู้ความเขา้ใจในหลกัการและขบวนการสหกรณ์แกผู่เ้กีย่วขอ้งและน าขอ้มูลที่ได ้
มาพฒันากระบวนการท างานเป็นทีมอย่างสร้างสรรคแ์ละปรับแผนพฒันาสหกรณ์เพือ่พฒันาให้
เป็นไปอย่างเป็นระบบ เกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่วางไว  ้โดย 
  4.3.1 ศึกษาดูงานระหวา่งวนัที่ 21 – 22  กนัยายน 2561 ณ  สหกรณ์ออมทรพัย ์
ครูเพชรบรูณ์ จ  ากดั และสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพษิณุโลก สมาชิกที่ร่วมท าแผนปฏิบตัิการและศึกษา
ดูงาน ดงัน้ี 
           1) หวัหนา้หน่วยงานที่หกัเงินใหส้หกรณ์ 

สพป.ชยันาท     จ านวน    2  คน
สพม.เขต 5     จ านวน    1  คน 
กองการศึกษาเทศบาล    จ านวน    1  คน 
สังกดัโรงเรียนเอกชน    จ านวน    1  คน 
สังกดัอาชีวศึกษา    จ านวน    1  คน 
สังกดั อบจ.     จ านวน    1  คน 
สังกดั กศน.ชยันาท    จ านวน    1  คน 

         2) บุคลากรสถานศึกษาที่ฝากเงินออมกบัสหกรณ์ จ านวน  50  คน 
         3) หวัหนา้ศูนยป์ระสานงานทางการศึกษา  จ านวน     5  คน 
         4) คณะกรรมการด าเนินการ    จ านวน   15  คน 
         5) เจา้หนา้ที่สหกรณ์    จ านวน   10  คน 
         6) ผูต้รวจสอบกจิการ    จ านวน     3  คน 
         7) กรรมการควบคุมภายใน    จ านวน     5  คน 

         รวมทั้งส้ิน  96  คน 
สรุปสาระส าคญัที่ได้จากการศึกษาดูงาน 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิณุโลก จ ากัด  มีสาระส าคญัดงัน้ี 

1. ประกนัชีวติสมาชิกสหกรณ์เป็นผูจ่้ายให้ โดยใชง้บประมาณ 27,000,000 บาท 
2. เกณฑก์ารให้กูเ้งินสามญั 
    2.1 การกูเ้งินสามญัให้กูไ้ม่เกนิ 3 ลา้นบาท ช าระไม่เกนิ 250 งวด (ไม่มีการกูพ้ิเศษ) 
    2.2 ในการกูเ้งินทุกกรณี ตอ้งมเีงินคงเหลือหลงัหกัช าระแลว้ 20 % 
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    2.3 ถา้ไมเ่ป็นไปตามเกณฑใ์ห้คณะอนุกรรมการพิจารณา 
3. การก  าหนดเจา้หนา้ที่ให้บริการที่สอดคลอ้งกบัจ านวนสมาชิก 
4. การประชุมประจ าเดือนจะมีนายทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมทุกครั้ ง เพื่อรับฟังขอ้มูล

ข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม 
5. อตัราดอกเบี้ยเงินกูร้้อยละ 5.50 บาท/ปี 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จ ากดั  มีสาระส าคญัดงัน้ี 
1. โครงการทุนการศึกษาบุตร ให้ทุนการศึกษาบุตร ระดบัอุดมศึกษาปีที่ 1 เพื่อใหม้ีทุน

เรียน โดยยกเลกิปีที่ 4  เพราะปีแรกจะใชเ้งินค่าใชจ่้ายมาก 
2. โครงการสวสัดกิารสมาชิกเกษยีณ 
     อายุการเป็นสมาชิก ไม่เกนิ 10 ปี   ไดร้ับเงินสวสัดกิาร 1,000  บาท 
     อายุการเป็นสมาชิก 10 ปี 1 เดือน – 20 ปี ไดร้ับเงินสวสัดกิาร 2,000  บาท 
     อายุการเป็นสมาชิก 20 ปี 1 เดือน – 30 ปี ไดร้ับเงินสวสัดกิาร 3,000  บาท 
     อายุการเป็นสมาชิก 30 ปี 1 เดือน – 40 ปี ไดร้ับเงินสวสัดกิาร 5,000  บาท 
     อายุการเป็นสมาชิกมากกวา่ 40 ปี 1 เดือน ขึ้นไป ไดร้ับเงินสวสัดิการ        10,000  บาท 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูบรรจุใหม่ตระหนกัถงึความส าคญัของการสมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  
3. สวสัดิการเพื่อสมาชิก มีการเพิ่มทุนเรือนหุ้นให้กบัสมาชิกของสหกรณ์ คนละ 500 บาท 

ณ วนัส้ินปีบญัชี 
4. โครงการสวสัดกิารผูสู้งอาย ุ

- อายุ 65 ปี  ไดร้ับเงินสวสัดกิาร  2,000 บาท 
- อายุ 70 ปี  ไดร้ับเงินสวสัดกิาร    3,000 บาท 
- อายุ 75 ปี  ไดร้ับเงินสวสัดกิาร    4,000 บาท 
- อายุ 80 ปี  ไดร้ับเงินสวสัดกิาร    5,000 บาท 
- อายุ 85 ปี  ไดร้ับเงินสวสัดกิาร    6,000 บาท 
- อายุ 90 ปี  ไดร้ับเงินสวสัดกิาร  10,000 บาท 
- อายุ 91- 99 ปี  ไดร้ับเงินสวสัดกิารปีละ   1,000 บาท  จนถึง  50,000 บาท 

5. เกณฑก์ารให้กูเ้งินสามญั  น าอายุการเป็นสมาชิกมาเป็นเกณฑใ์นการค านวณเงินกู ้เช่น 
อายุ 57 ปี กูไ้ด ้60 เท่าของรายได ้เปลี่ยนเป็น 60 เท่าของเงินเดือนหรือ 60 เท่าของเงินบ านาญ 
เพื่อความมัน่คงของสหกรณ์และศกัยภาพการส่งช าระหน้ีของสมาชิก 

6. อตัราดอกเบี้ยเงินกูร้้อยละ 6 บาท/ปี 
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  4.3.2  สหกรณ์และสถาบนัการเงินมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่สหกรณ์ 
ออมทรัพยค์รูชยันาท  จ  ากดั  ดงัน้ี 
วนั  เดือน  ปี สหกรณ์/หน่วยงาน จ านวนผู้ศึกษาดูงาน 

9 พฤศจิกายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครนายก จ ากดั 13 
21 พฤศจิกายน 2560 ผูต้รวจการสมาคมเขตตรวจการที ่5 สมาคม สสอค.  1 

29 ธนัวาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครสวรรค ์จ  ากดั  4 
27 เมษายน 2561 คณะตรวจเยี่ยมสมาคม สส.ชสอ.  3 

23 พฤษภาคม 2561 ผูต้รวจการสมาคมเขตตรวจการที ่5 สมาคม สสอค.  1 
27 มิถุนายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูลพบุรี จ  ากดั 5 
10 กรกฎาคม 2561 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์จงัหวดั

ชยันาทเขา้ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั 
 8 

4 กนัยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูลพบุรี จ  ากดั 5 
4 กนัยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนนทบุรี จ  ากดั 2 
4 กนัยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสิงห์บุรี จ  ากดั 4 
4 กนัยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปทุมธานี จ  ากดั 7 
4 กนัยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพระนครศรีอยุธยา จ  ากดั 4 

26 กนัยายน 2561 ผูต้รวจการสมาคมเขตตรวจการที ่5 สมาคม สสอค.  1 
30 ตุลาคม 2561 กรรมการและผูต้รวจการสมาคม สสอค.  1 
                             4.3.3  สหกรณ์ออมทรพัยค์รูชยันาท จ ากดั ศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น ดงัน้ี 
วนั เดือน ปี ช่ือหน่วยงาน เร่ืองที่ศึกษาดูงาน 

20–21 เมษายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครปฐม จ ากดั การระดมเงินทุนของสหกรณ์  
21-22 กนัยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพษิณุโลก  จ ากดั  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวา่งผูป้ฏิบตัิงาน 

ผูร้ับบริการ ผูบ้ริหารงาน เพือ่น าปัญหา ขอ้ขดัขอ้ง
ในการปฏิบตัิงานมาก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบตัิงาน และป้องกนัและลดความเส่ียงที่อาจ
เกิดขึ้นในการท างานไวล้่วงหนา้ 

21-22 กนัยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูเพชรบูรณ์  จ ากดั แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวา่งผูป้ฏิบตัิงาน 
ผูร้ับบริการ ผูบ้ริหารงาน เพือ่น าปัญหา ขอ้ขดัขอ้ง
ในการปฏิบตัิงานมาก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบตัิงาน และป้องกนัและลดความเส่ียงที่อาจ
เกิดขึ้นในการท างานไวล้่วงหนา้ 
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                    4.4  โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจดัการ (สหกรณ์สีขาว) 
  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั  เขา้ร่วมกจิกรรมทบทวนการบริหารจดัการ
ของสหกรณ์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก  าหนด และรับการประเมินจากหน่วยงานที่ก  ากบัดูแล 
  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั  ผ่านเกณฑก์ารประเมินครั้งที่  1 
  ผลการประเมินจากคณะกรรมการระดบัจงัหวดั 4 หลกั  ไดแ้ก ่
  4. หลกัความรับผิดชอบ 
  5. หลกัความโปร่งใส 
  6. หลกัการมีส่วนร่วม 
  8. และหลกันิติธรรม 
  ผลการประเมินจากคณะกรรมการระดบัจงัหวดั 5 หลกั  ไดแ้ก ่
  1. หลกัประสิทธิผล 
  2. หลกัประสิทธิภาพ  
  3. หลกัการตอบสนอง 
  7. หลกัการมอบอ านาจ 
  9. หลกัความเสมอภาค 
  รวมคะแนน  9  หมวด  ร้อยละ  97.40  และอยู่ระหวา่งรอรับการประเมินครั้ งที่ 3  
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พฒันากระบวนการบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพ ทันสมยั เอ้ือต่อฐานะความ
มัน่คงของสหกรณ์ สนองความต้องการของสมาชิก ตามหลกัธรรมาภบิาลและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 
 

กลยุทธ์ที่ 2  สนบัสนุนการศึกษาวจิยัเพื่อพฒันาสหกรณ์ 
 

                    4.5  โครงการนวตักรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
  จดัส่งโครงการส่งเสริมการออมสหกรณ์โรงเรียนเขา้รับการคดัเลือกนวตักรรม
การบริหารจดัการของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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                    4.6  โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยีของสหกรณ์ 
  4.6.1 สมาชิกสามารถตรวจสอบขอ้มูลทาง Website 
  4.6.2 จดัท าแอพพลเิคชัน่ Line  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  สร้างความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์ด้วยเครือข่ายพนัธมติร 
 

กลยุทธ์ที่ 1  สร้างความร่วมมือกบัสหกรณ์เครือข่ายพนัธมติร 
 

  5.1  โครงการเครือข่ายพนัธมติรสหกรณ์ 
  5.1.1 เครือข่ายสหกรณ์ในจงัหวดั จ  านวน 20 สหกรณ์ 
  5.1.2 เครือข่ายสหกรณ์ออมทรพัยภ์าคกลาง จ านวน 10 สหกรณ์  ดงัน้ี 
           1) สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั 
           2) สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสระบุรี จ  ากดั 
           3) สหกรณ์ออมทรัพยค์รูลพบุรี จ  ากดั 
           4) สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนนทบุรี จ  ากดั 
           5) สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปทุมธานี จ  ากดั 
           6) สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพระนครศรีอยุธยา จ  ากดั 
           7) สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสิงห์บุรี จ  ากดั 
           8) สหกรณ์ออมทรัพยค์รูอ่างทอง จ ากดั 
           9) สหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุทยัธานี จ  ากดั 
           10) สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครสวรรค ์จ  ากดั 
  5.1.3 รับบริการเงินกูแ้ละเงินฝากจากสหกรณ์ต่าง ๆ 
            1) สหกรณ์ออมทรพัยค์รูชลบรีุ จ  ากดั (เงินฝาก) 
            2) สหกรณ์ออมทรพัยค์รูพิษณุโลก จ ากดั (เงินฝาก) 
            3) สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม ่(เงินกู)้ 
            4) สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกรมสามญัศึกษา จ ากดั (เงินกู)้ 
            5) สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลต ารวจ จ ากดั (เงินกู)้ 
            6) ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั (เงินกู)้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  สร้างความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์ด้วยเครือข่ายพนัธมติร 
 

กลยุทธ์ที่ 2  สนบัสนุนการจดักจิกรรมที่เป็นประโยชน์กบัชุมชนและสังคม 
 

  5.2  โครงการเสริมสร้างความร่วมมือพฒันาสังคมและชุมชนตามหลกัการของ
สหกรณ์ 
  5.2.1  วนัที่ 15 ธนัวาคม 2560  เลี้ยงอาหารกลางวนันกัเรียนศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
จงัหวดัชยันาท (เงินบริจาคเจา้หนา้ที่จ  านวน 4,000 บาท) 
  5.2.2  วนัที่ 1 มิถุนายน 2561  บริจาคขา้วสาร 250 กโิลกรัม  มอบใหเ้หล่ากาชาด
จงัหวดัชยันาท น าไปใชก้จิการสาธารณประโยชนต์่าง ๆ 
  5.2.3  วนัที่ 7 มิถุนายน 2561 ร่วมจดักจิกรรม “ 7 มิถุนายน  วนักจิกรรมสหกรณ์
นกัเรียน ปี 2561 ” ณ โรงเรียนบางไกเ่ถื่อน อ  าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท 
  5.2.4  วนัที่ 17 สิงหาคม 2561 เลี้ยงอาหารกลางวนันกัเรียนโรงเรียนบา้นหนอง
ยาง  อ าเภอเนินขาม  จงัหวดัชยันาท (เงินบริจาคเจา้หนา้ที่ 16,000 บาท) 
  5.2.5  วนัที่ 1 – 2  กนัยายน 2561 ร่วมประชุมโครงการพฒันาศกัยภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด ์4.0  ของ สพป.ชยันาท  ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค ์ อ  าเภอ
สรรคบุรี  จงัหวดัชยันาท (ทุนสาธารณประโยชน ์50,000 บาท) 
  5.2.6  ช่วยเหลือนกัเรียนบา้นประสบอคัคีภยั  จ  านวน 3 ราย 
  5.2.7  สนบัสนุนเงินให้หน่วยงานและชุมชนในการจดักจิกรรมต่าง ๆ จ านวน  
32  รายการ 
 การให้เงินทุนสาธารณประโยชน ์ มติที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560 
ไดพ้ิจารณาอนุมตัิจดัสรรเงินทุนสาธารณประโยชนปี์ 2561  เพื่อมวลสมาชิกจ านวน 1,500,000 
บาท  เพื่อสังคมและชุมชน จ านวน 400,000 บาท และเงินทุนสาธารณประโยชน ์ปี 2560 คงเหลือ 
161,491 บาท รวมเป็นเงิน  2,061,491 บาท การจดัสรรแบ่งออกเป็น 2  ส่วน ดงัน้ี 
                                      1)  สหกรณ์จ่ายให้หน่วยสังกดัตามจ านวนสมาชิกในอตัรา 100 บาท/คน 
                                      2)  จดัเป็นงบกลาง สหกรณ์สนบัสนุนกจิกรรมเพื่อสมาชิกในภาพรวมเพื่อ
สังคมและชุมชน 
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สหกรณ์จดัสรรตามจ านวนสมาชิก ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2561  ในอตัรา 1 คน/100 บาท  ดงัน้ี 
ตารางแสดงหน่วยสังกดัตามจ านวนสมาชิกและเงินทุนสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการจดัสรร  

ที่ หน่วย จ านวนที่ได้จดัสรร จ านวนเงนิที่จ่าย คงเหลือ 

1 งบกลาง             1,151,991.00 222,650.00 929,341.00 
 เพื่อสงัคมและชุมชน 450,000.00 52,500.00 397,500.00 

2 สพป.ชยันาท                     (70) 7,000.00 7,000.00 0.00 
3 อาชีวศึกษา                      (146) 14,600.00 14,600.00 0.00 
4 สพม.ชยันาท                   (461) 46,100.00 46,100.00 0.00 
5 จงัหวดั  (เอกชน)            (132) 13,200.00 13,200.00 0.00 
              (สังกดัอื่น)         (223) 22,300.00 22,300.00 0.00 

6 อปท.        (252) 25,200.00 25,200.00 0.00 
7 อ.เมืองชยันาท ศูนย ์1     (81) 8,100.00 8,100.00 0.00 

                        ศูนย ์2     (140) 14,000.00 14,000.00 0.00 
8 อ าเภอมโนรมย ์ศูนย ์ 1     (60) 6,000.00 6,000.00 0.00 

                         ศูนย ์ 2     (38) 5,000.00 5,000.00 0.00 
9 อ าเภอวดัสิงห์                  (85) 8,500.00 8,500.00 0.00 
10 อ าเภอหนองมะโมง        (109) 10,900.00 10,900.00 0.00 
11 อ าเภอสรรพยา ศูนย ์1     (63) 6,300.00 6,300.00 0.00 

                        ศูนย ์2     (75) 7,500.00 7,500.00 0.00 
12 อ าเภอสรรคบุรี ศูนย ์1    (112) 11,200.00 11,200.00 0.00 

                         ศูนย ์2    (148) 14,800.00 14,800.00 0.00 
13 อ าเภอหนัคา     ศูนย ์1     (140) 14,000.00 14,000.00 0.00 

                         ศูนย ์2    (131) 13,100.00 13,100.00 0.00 
14 อ าเภอเนินขาม                  (74) 7,400.00 7,400.00 0.00 
15 บ านาญอ าเภอเมือง          (644) 64,400.00 64,400.00 0.00 
16 บ านาญอ าเภอมโนรมย ์  (188) 18,800.00 18,800.00 0.00 
17 บ านาญ อ.หนองมะโมง    (72) 7,200.00 7,200.00 0.00 

รวม 1,947,591.00 620,750.00 1,326,841 
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ตารางแสดงหน่วยสังกดัตามจ านวนสมาชิกและเงินทุนสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการจดัสรร (ต่อ) 
ที่ หน่วย จ านวนที่ได้จดัสรร จ านวนเงนิที่จ่าย คงเหลือ 
18 บ านาญอ าเภอวดัสิงห์       (143) 14,300.00 14,300.00 0.00 
19 บ านาญ อ  าเภอสรรพยา          (323) 32,300.00 32,300.00 0.00 
20 บ านาญอ าเภอสรรคบุรี   (396) 39,600.00 39,600.00 0.00 
21 บ านาญอ าเภอหนัคา        (227) 22,700.00 22,700.00 0.00 
22 บ านาญอ าเภอเนินขาม      (37) 5,000.00 5,000.00 0.00 

รวม 113,900.00 113,900.00 0.00 

รวมทั้งส้ิน   (4,570) 2,061,491.00 734,650.00 1,326,841.00 
 
                                     ในรอบปี  2561 สหกรณ์ฯ ไดจ่้ายเงินทุนสาธารณประโยชนใ์ห้แก่
หน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงเป็นประโยชนต์่อส่วนรวมและความจ าเป็นเดือดร้อนของสมาชิกตามระเบียบ
สหกรณ์ โดยในรอบปี 2561 สหกรณ์จ่ายเงินรวมทั้งส้ิน 734,650 บาท  คิดเป็นร้อยละ 35.64 
คงเหลอืยกไปปี 2562 จ านวน 1,326,841 บาท รายละเอียดการจ่ายเงินดงัน้ี 

 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิทุนสาธารณประโยชน์ให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ ในรอบปี 2561 
(งบกลางเพื่อสังคมและชุมชน) 

 

ที่ หน่วยงาน รายละเอยีดการจ่าย จ านวนเงนิ 

1 โรงเรียนวดัดกัคะนน ช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภยัน ้าท่วม 5,000 
2 โรงเรียนวดัมะปราง ช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภยัน ้าท่วม 5,000 
3 โรงเรียนวดัสมอ ช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภยัน ้าท่วม 5,000 
4 โรงเรียนวดัโรงววั ช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภยัน ้าท่วม 5,000 
5 สภาวฒันธรรมจงัหวดัชยันาท การบรรยายธรรมะเพื่อการกศุล 2,000 
6 ขบวนการสหกรณ์จงัหวดัชยันาท งานกาชาดมหกรรมหุ่นฟางนก ประจ าปี 2561 2,500 
7 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนสหกรณ์ต ารวจ

ตระเวนชายแดนบา้นแม่ขอ จงัหวดัเชียงใหม่  
2,000 

8 สพป.ชยันาท ซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจให้ ด.ช.นวพรรษ ไมน้อ้ย 
ป่วยเป็นโรคปอดเร้ือรัง 

2,000 

รวม 28,500 
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รายละเอยีดการจ่ายเงนิทุนสาธารณประโยชน์ให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ ในรอบปี 2561 (ต่อ) 
(งบกลางเพื่อสังคมและชุมชน) 

 

ที่ หน่วยงาน รายละเอยีดการจ่าย จ านวนเงนิ 

9 ค่ายยุวชนทหาร สนบัสนุนค่ายยุวชนทหาร 2,000 
10 ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัชยันาท โครงการค่ายครอบครัวสุขสันตส์มานฉนัท ์ 2,000 
11 โรงเรียนอนุบาลสรรคบรีุ ช่วยเหลือครอบครัวนกัเรียนที่ไม่มีผูอ้ปุการะ 5,000 
12 สพป.ชยันาท สัมมนาวชิาการร่วมกบัคณะครูจงัหวดัลพบุรี 3,000 
13 กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ร่วมเป็นเจา้ภาพทอดผา้ป่าสามคัค ี 1,000 
14 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจา้ภาพทอดกฐินสหกรณ์สามคัค ี 1,000 
15 สหกรณ์จงัหวดัชยันาท เงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยัญี่ปุ่ น 2,000 
16 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ร่วมท าบุญทอดกฐินสามคัคี ประจ าปี 2561 1,000 
17 กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ร่วมอนุโมทนาถวายผา้พระกฐิน 1,000 
19 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมอนุโมทนาถวายผา้พระกฐิน 1,000 
20 โรงเรียนบา้นโพธ์ิทองชยัประสิทธ์ิ เงินช่วยเหลือครอบครัวนกัเรียนประสบอคัคีภยั

(เด็กชายปุญญพฒัน์  แซ่เฮง) 
3,000 

21 ส านกังาน สกสค. จงัหวดัชยันาท ร่วมอนุโมทนาถวายผา้พระกฐิน 1,000 
22 ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมอนุโมทนาถวายผา้พระกฐิน 1,000 

รวม 24,000 

รวมจ่ายเพื่อสังคมและชุมชน 52,500 
 

ตารางรายละเอยีดการจ่ายเงนิทุนสาธารณประโยชน์ให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ ในรอบปี 2561 
(งบกลาง) 

ที่ หน่วยงาน รายละเอยีดการจ่าย จ านวนเงนิ 

1 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สนบัสนุนเงินในการเขา้แข่งขนั “ยโูร่เคก้ ไทย
แลนด์ บีช วอลเลยบ์อล 2017” 

2,000 

2 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สนบัสนุนการแข่งขนักฬีาเยาวชนแห่งชาติ 3,000 
รวม 5,000 
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ตารางรายละเอยีดการจ่ายเงนิทุนสาธารณประโยชน์ให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ ในรอบปี 2561 (ต่อ) 
(งบกลาง) 

ที่ หน่วยงาน รายละเอยีดการจ่าย จ านวนเงนิ 

3 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ การแข่งขนักีฬานกัเรียน/นกัศึกษาแห่งชาติ   
ครั้งที่ 39  “ขนุด่านเกมส์” 

2,000 

4 จงัหวดัชยันาทร่วมกบั สพป.ชยันาท สนบัสนุนการจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 6,000 
5 นายวรากรณ์  ภู่สุวรรณ ทุนการศึกษาโครงการเฉลิมพระเกียรต ิ 20,000 
6 โรงเรียนชุมชนคลองจนัทร์ สนบัสนุนการแข่งขนักฬีาเยาวชนแห่งชาติ 3,000 
7 สพป.ชยันาท สนบัสนุนการจดังานสืบสารประเพณีสงกรานต์ 5,000 
8 โรงเรียนวดัหนองแซง เงินช่วยเหลือครอบครัวนกัเรียนจมน ้าเสียชีวติ

(เด็กหญิงนารีรัตน์ ลาโพธ์ิ) 
2,000 

9 ศูนยป์ระสานงานทางการศึกษาหนัคา 2 โครงการอบรมการพฒันาหลกัสูตรฯ  
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560)  การศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551 

1,900 

10 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัชยันาท สนบัสนุนขา้วสารสหกรณ์การเกษตรทุ่งวดัสิงห์ 3,750 
11 โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยันาท สนบัสนุนแข่งขนัร้องเพลง 2,000 
12 สพป.ชยันาท สนบัสนุนการจดังานเกษียณอายุราชการ 50,000 
13 โรงเรียนวดัศรีสโมสร สนบัสนุนการแข่งขนักฬีา 2,000 
14 สพป. และ สพม. ชยันาท สนบัสนุนงานศิลปหตัถกรรม 120,000 

รวม 217,650 

รวมจ่ายงบกลาง 222,650 

รวมจ่ายเงนิงบกลางเพื่อสังคมและชุมชนทั้งส้ิน 275,150 
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  5.3  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                           สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั เห็นความส าคญัของการยกย่องเชิดชูเกยีรติ 
ส าหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เสียสละ ทุ่มเทก  าลงักาย สติปัญญา ในการส่งเสริมสนบัสนุน 
การอนุรักษท์รพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้กบัโรงเรียน ชุมชนและสังคม จึงไดจ้ดัท า
โครงการคดัเลือกสมาชิกผูส่้งเสริมสนบัสนุนและปฏิบตัิงานดีเด่นดา้นการอนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ประจ าปี 2561 โดยมอบรางวลัต่าง ๆ ดงัน้ี 

รางวลัการคดัเลือก 
  1. รางวลัระดบัดีเด่น จ านวน 1 รางวลั ไดร้ับเกยีรติบตัรพร้อมเงินรางวลั 
จ านวน 5,000 บาท 

2. รางวลัระดบัดี จ  านวน 2 รางวลั ไดร้ับเกยีรติบตัรพร้อมเงินรางวลั  ๆละ 
3,000 บาท 

3. รางวลัระดบัชมเชย จ านวน 5 รางวลั ไดร้ับเกยีรติบตัรพร้อมเงินรางวลั  ๆละ  
2,000 บาท 
  ให้ผูไ้ดร้ับการคดัเลือกไปรับเงินรางวลัพร้อมเกยีรติบตัร  ในวนัประชุมใหญ่
สามญัประจ าปี 2561  วนัอาทิตยท์ี่ 25 พฤศจิกายน 2561 
 

ผลการคดัเลือกสมาชิกผู้ส่งเสริมสนบัสนุน และปฏิบัติงานดเีด่น  ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม  ประจ าปี 2561 

 

รางวลั ช่ือ – สกุล สังกดั จ านวนเงนิ (บาท) 

ระดบัดเีด่น นางเขม็ทราย  กมิสวสัดิ์  โรงเรียนหนัคาพิทยาคม 5,000.00 
ระดบัดี นายนฤเบศร์  จนัทะเดช โรงเรียนศรีสโมสรวทิยา 3,000.00 

นางณิชยา  รัศม ี วทิยาลยัเทคนิคชยันาท 3,000.00 
ระดบัชมเชย นางกฤษณา  วงศ์สงฆ ์ โรงเรียนวดัโพธิมงคล 2,000.00 

รวม 13,000.00 
 
 
 
 



77 
 

  5.4  โครงการส่งเสริมการจดักจิกรรมแสดงความกตัญญูกตเวทิตา มุฑติาจติ  
  5.4.1 สนบัสนุนการจดักจิกรรมวนัครูของจงัหวดัชยันาท  ประจ าปี  2561 จ านวน
เงิน  180,000  บาท เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย ์ส่งเสริมและเชิดชูเกยีรติ ส่งเสริมความ 
ร่วมมือระหวา่งบุคลากรและประชาชนในการพฒันาการศึกษาของชาติ 
  5.4.2 กจิกรรมวนัสงกรานต ์
  5.4.3 สนบัสนุนโครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผูเ้กษียณอายุราชการประจ าปี  2561 
หน่วยงานต่าง ๆ (เฉลี่ยรายละ 700 บาท)  ดงัน้ี 
 

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

1 สมาชิกสังกดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาชยันาท  148 103,600.00 
2 สมาชิกสังกดั สพม.5  39 27,300.00 
3 สังกดั อปท.   7 4,900.00 
4 สังกดัส านกังานอาชีวศึกษา 13 9,100.00 
5 สังกดัอื่น 10 7,000.00 

รวมทั้งส้ิน         217 151,900.00 
 

  5.4.4 จดักจิกรรมวนัสหกรณ์ จ านวน  150,000  บาท 
  5.4.5 จดังานมุฑิตาจิตให้ผูเ้กษียณอายุราชการ จ านวน  350,000  บาท 
 

  5.5  โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
  5.5.1 สหกรณ์ออมทรพัยค์รูชยันาท จ ากดั สนบัสนุนการเขา้ร่วมงานวนัสหกรณ์
แห้งชาติและวนักจิกรรมสหกรณ์นกัเรียน  ประชุมสัมมนาสร้างทศันคติดา้นสหกรณ์ให้กบัครูและ
นกัเรียน โดยการประชุมร่วมกบัครู นกัเรียน และผูป้กครอง รายละเอียดดงัน้ี 
 

วนัที่ การประชุมโรงเรียน 
1 มิถุนายน 2561 โรงเรียนห้วยกรดวทิยา (ผูป้กครองและครู) 
5 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบา้นบ่อยายส้ม (ครูและนกัเรียน) 

6,10 มิถุนายน 2561 โรงเรียนคุรุประชาสรรค ์(ผูป้กครองและครู) 
13 มิถุนายน 2561 โรงเรียนห้วยกรดวทิยา (ผูป้กครองและครู) 

15,21,25 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอนุบาลสรรคบรีุ (ผูป้กครองและครู) 
20 มิถุนายน 2561 โรงเรียนชุมชนวดัมาติการาม (ผูป้กครองและครู) 
22  มิถุนายน  2561 โรงเรียนเทศบาลบา้นกลว้ย (ครู) 
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  5.5.2 ร่วมกจิกรรมวนัสหกรณ์แห่งชาติ วนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2561  ณ โรงเรียน
เขื่อนเจา้พระยา  อ าเภอสรรพยา  จงัหวดัชยันาท 
  5.5.3 ร่วมกจิกรรมวนัสหกรณ์นกัเรียน วนัที่ 7 มิถุนายน 2561  ณ โรงเรียน 
บางไกเ่ถื่อน  อ าเภอสรรพยา  จงัหวดัชยันาท 
  5.5.4 ส่งผูบ้ริหารและครูผูร้ับผิดชอบโครงการสหกรณ์โรงเรียน โรงเรียนละ 
1 คน ไปศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพิษณุโลก และสหกรณ์ออมทรัพยค์รูเพชรบูรณ์ 
วนัที่ 21- 22 กนัยายน 2561 
 
  5.6  โครงการเงนิออมตามรอยพ่อ 
               สหกรณ์ออมทรพัยค์รูชยันาท จ ากดั ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการออม 
จึงไดจ้ดัโครงการ “ส่งเสริมการออม (เงนิออมตามรอยพ่อ)” เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกในการรัก
การออมเงินของสมาชิกและรู้จกัการให้ไปพร้อมกนั ดงัพระราชด ารัสของพระบาทสมเดจ็ 
พระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดลุยเดชฯ บรมนาถบพิตรเน่ืองในโอกาสวนัขึ้นปีใหม่ 31 ธนัวาคม 2545 
ความวา่  “คุณธรรม ข้อหนึง่ที่ยังมอียู่อย่างบริบูรณ์ในจติใจของคนไทยกคื็อ “การให้”  การให้นี ้ 
ไม่ว่าจะให้ส่ิงใดแก่ผู้ใดโดยสถานใดกต็ามเป็นส่ิงที่พงึประสงค์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเคร่ืองประสาน
ไมตรีอย่างส าคญั  ระหว่างบุคคลกบับุคคล และให้สังคมมคีวามมัน่คงเป็นปึกแผ่นด้วยสามคัคี
ธรรม”  โดยมีรายละเอยีด  ดงัน้ี 
 

วตัถุประสงค ์
1. เพือ่ร่วมร าลึกถงึและสานปณิธานส่งเสริมการออมเงินของพระบาทสมเดจ็พระ- 

ปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช “พระมหากษตัริยน์กัออม” 
2. เพือ่สร้างจิตส านึกในการออมและการรู้จกัการให้แกส่มาชิกสหกรณ์ออมทรพัย  ์

ครูชยันาท จ ากดั 
3. เพือ่ช่วยเหลอืสังคมให้มีความสุข และเกดิภาพลกัษณ์ที่ดีต่อองคก์ร 
4. เพือ่เพิ่มทุนภายในของสหกรณ์  

 

เป้าหมาย    
1. สมาชิกเปิดบญัชีเงินฝากตามโครงการเงินออมตามรอยพ่อจ านวน  200  บญัช ี  
2. มอบทุนการศึกษานกัเรียนยากไร้ในจงัหวดัชยันาท จ านวน  10 ทุน   

 



79 
 

กจิกรรม 
 1. สมาชิกเปิดบญัชีฝากเงินโครงการ “ออมเงินตามรอยพอ่” กบัสหกรณ์ 
 2.  สมาชิกฝากเงินไดไ้ม่จ  ากดัจ านวนเงินและจ านวนครั้ง 
 3.  สมาชิกไดร้ับดอกเบี้ยเงินฝากอตัราร้อยละ 2.50 บาท/ปี 
 4.  สหกรณ์จ่ายเงินจากหมวดรายจ่ายอื่น ขอ้ 8.9 เงินรางวลัส่งเสริมการออมทีไ่ดร้ับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี สมทบเขา้กองทุนช่วยเหลือเดก็นกัเรียนยากไร้ อตัราร้อยละ 
0.50  บาท ของยอดเงินฝากของสมาชิกแตล่ะคน  ณ  วนัส้ินปีบญัชี 
 5.  สหกรณ์จะจบัฉลากมอบรางวลัให้สมาชิกจากบญัชีเงินฝากของสมาชิก  6  เดือน/ครั้ ง  ๆละ 
3  รางวลั   ๆละ 1,000 บาท 
 

                  ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2561 มเีงินฝากตามโครงการน้ี 227 บญัชี จ  านวน 8,687,726.13 บาท 
จดัสรรเงินตามโครงการ ณ วนัที่ 22 ตุลาคม 2561  จ านวน 6,629,095.05 บาท  โดยสหกรณ์จดัสรร
เงินร้อยละ 0.5 ของเงินฝากเป็นเงิน 33,145.48 บาท และสหกรณ์สมทบเพิ่มเป็นเงินจ านวน 34,000 
บาท  เพื่อมอบให้เดก็นกัเรียนที่ยากไร้ทุน  ๆละ 1,000 บาท จ านวน 34 ทุน ในวนัประชุมใหญ่
สามญัประจ าปี 

 

รายช่ือนกัเรียนที่ไดร้บัทุนช่วยเหลอืเดก็นกัเรียนยากไร้  จ านวน  34  ทุน 
ท่ี ช่ือ – สกุล ระดับช้ัน โรงเรียน สังกัดหน่วย 

1 เด็กหญิงนิรชา  สุวรรณพาณิช ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวดัง้ิว 

อ าเภอเมอืง 2 เด็กชายธิติวฒิุ  เสือลอย ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวดัหนองพงันาค 

3 เด็กชายเจษฎา  สลุงแกว้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัหลวงพอ่ขาว 

4 เด็กหญิงวริศรา  อินโชติ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบา้นหางน ้าสาคร 
อ าเภอมโนรมย ์

5 เด็กชายชิษณุพงศ์  แฟงรัก ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวดัโคกแจง 

6 นางสาวภณัทิลา  ภู่เทศ มธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบา้นสะพานหิน อ าเภอ 
หนองมะโมง 7 เด็กชายศรัณย ู จีนเมือง มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบา้นหนองตะขบ 

8 เด็กชายธีระพงษ ์ สังประเสริฐ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวดัดอนตาล 
อ าเภอวดัสิงห์ 

9 เด็กหญิงกุลธิดา  ใจซ่ือ มธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวดับ่อแร่ 
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รายช่ือนกัเรียนที่ไดร้บัทุนช่วยเหลอืเดก็นกัเรียนยากไร้ (ต่อ) 

ที่ ช่ือ – สกุล ระดบัชั้น โรงเรียน สังกดัหน่วย 

10 เด็กหญิงอินทิรา  พงษท์รัพย ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวดัโพธาราม 

อ าเภอสรรคบุรี 11 เด็กหญิงนนัทิชา อนุศาสนนนัท์ อนุบาล 1 โรงเรียนวดัพร้าว 

12 เด็กชายเดชาธร  แยม้พรม มธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวดัสกุณาราม 

13 เด็กชายพรีณัฐ  ชวนมา ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวดักรุณา 
อ าเภอสรรพยา 

14 เด็กชายวรีวฒิุ  วนัทอง ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวดัสมอ 

15 เด็กชายอรรถกร  สายยดื ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวดัทองนพคุณ 

อ าเภอหนัคา 16 เด็กหญิงจิราภรณ์  ค าตีบ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัคลองเกษม 

17 เด็กหญิงอภิชญา ดีพจิารณ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าบา้นหลวง 

18 เด็กชายวงค์วรัณ  ศรีดอกไม ้ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบา้นวงัคอไห 
อ าเภอเนินขาม 

19 เด็กหญิงผกามาตร  มิ่งสกุล มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบา้นหนองยาง 

20 เด็กหญิงประกายดาว  สุระ ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวดัสิงห์สถิตย ์

อปท. 21 เด็กชายพรีวชิญ์  เมืองขอ้งนอ้ย ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลหางน ้าสาคร 

22 เด็กหญิงปาลิตา  พงศ์จงรักภกัด ี ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวดัหวัยาง 

23 เด็กชายธีรวฒัน์  ขนัตี มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห ์

สพม. 
24 เด็กชายมงักร  บุญแห่หอ้ม มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนัคาราษฏร์รังสฤษดิ์  

25 นายกิตติพจน ์ อ่อนฉ ่า มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีสโมสรวทิยา 

26 นายพสักร  โสตะศรี มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหว้ยกรดวทิยา 

27 นายธีรภูมิ  เสชงั ปวส.2 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีชยันาท 

อาชีวศึกษา 28 นายนฐัพล  เครือแกว้ ปวส.2 วทิยาลยัเทคนิคชยันาท 

29 นายพรีพฒัน์  หมอนทอง ปวช.1 วทิยาลยัการอาชีพเนินขาม 

30 เด็กหญิงรุ่งทิพย ์ ข าอ่อน ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลสุธิชา 

สังกดัอื่น 

31 เด็กหญิงกรรณิกา รอดอินทร์ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์46 

32 เด็กหญิงกุลธิดา  อินจนั มธัยมศึกษาปีที่ 3 กศน. 

33 เด็กหญิงธีรดา  คงรอด เตรียมความพร้อม ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 

34 เด็กหญิงสิงหา  บุญเปลี่ยน เตรียมความพร้อม ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 
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       3.2  การใช้จ่ายเงนิงบประมาณประจ าปี 2561 
                ประธานมอบให้นายพนม  จงอยู่วฒันา ผูจ้ดัการ น าเสนอต่อที่ประชุม  ดงัน้ี 
  ในปี 2561  สหกรณ์ฯ ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไว ้ 41,235,000  บาท  
คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 58  มีนโยบายให้สหกรณ์ใชจ่้ายตามความจ าเป็นและประหยดั 
ตามงบประมาณรายจ่ายจ านวน 8 หมวดรายการ รายจ่ายทุกรายการสหกรณ์จ่ายเงินรวมทั้งส้ิน 
35,756,617.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.71  ซ่ึงต  ่ากวา่งบประมาณที่ต ั้งไวจ้  านวน 5,478,382.45 บาท 
(กรณีสหกรณ์ถือหุ้นในชุมนุมสหกรณ์จ านวน 1,500,000 บาท ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่าย 
เป็นรายจ่ายในการลงทุนจากการที่สหกรณ์ไปกูเ้งินจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
จ านวน 350,000,000 บาท อตัราดอกเบี้ย 3.59 บาทแลว้น าไปช าระหน้ีสถาบนัการเงินอื่นที่มีอตัรา
ดอกเบี้ย 3.70 บาท กอ่ให้เกดิความมัน่คงต่อองคก์รและเป็นการลดรายจ่าย) รายละเอียดดงัน้ี 

 

การใช้จ่ายเงนิงบประมาณประจ าปี  2561 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

จ่ายจริง 
 คงเหลือ   

 ( จ่ายเกนิ) 

  - เงินเดือน 4,600,000.00  4,350,240.00  249,760.00  

  - ค่าตอบแทน 200,000.00  92,400.00  107,600.00  

เบี้ยประชุม 550,000.00 350,500.00  199,500.00  

ค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ-กรรมการ 600,000.00 491,050.00  108,950.00  

ค่ารับรอง 300,000.00 293,909.00  6,091.00  

ค่าล่วงเวลา 200,000.00 198,977.00  1,023.00  

ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะผูต้รวจสอบกจิการ 40,000.00 52,400.00  (12,400.00) 

สวสัดิการสงเคราะห์สมาชิก 10,000,000.00 10,000,000.00  0.00  

ค่าน ้าประปา - ไฟฟ้า – โทรศพัท ์ 400,000.00 310,418.32  89,581.68  

ค่าไปรษณีย ์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 200,000.00 204,779.00  (4,779.00) 

ค่าของใชส้ านกังาน 190,000.00 178,664.80  11,335.20  

ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 100,000.00 86,085.40  13,914.60  
รวม 17,380,000.00 16,609,423.52 770,576.48 



82 
 

การใช้จ่ายเงนิงบประมาณประจ าปี  2561 (ต่อ) 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

จ่ายจริง 
 คงเหลือ   

 ( จ่ายเกนิ) 

ค่าหนงัสือพิมพแ์ละวารสาร 25,000.00 15,980.00  9,020.00  

ค่าจดัพิมพเ์อกสารและประชาสัมพนัธ์ 300,000.00 206,320.00  93,680.00  

ค่าใชจ่้ายด าเนินคดี 300,000.00 122,211.42  177,788.58  

ค่าใชจ่้ายในการประชุมใหญ่ 100,000.00 107,600.00  (7,600.00) 

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคาร 1,500,000.00 1,499,950.00  50.00  

สวสัดิการเจา้หนา้ที่สหกรณ์ฯ 200,000.00 274,117.50  (74,117.50) 

ค่าศึกษาอบรมพฒันาสมาชิก  1,150,000.00 655,330.00  494,670.00  

ทุนการศึกษา 750,000.00 467,400.00  282,600.00  

เงินประกนัชีวติอุบตัิเหตุกลุ่มสมาชิก 800,000.00 644,010.00  155,990.00  

เคร่ืองเขียนแบบพิมพใ์ชไ้ป 400,000.00 356,726.00  43,274.00  

เงินสมทบตามพรบ.ประกนัสังคม 150,000.00 130,458.00  19,542.00  

ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที่หกัเงินให้สหกรณ์ 125,000.00 109,976.00  15,024.00  

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 140,000.00 85,000.00  55,000.00  

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 50,000.00 61,500.00  (11,500.00) 

ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์ 200,000.00 152,004.90  47,995.10  

ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคอมพิวเตอร์ 10,000.00 0.00  10,000.00  

ค่าเบี้ยประกนัภยัทรัพยสิ์น 35,000.00 21,681.66  13,318.34  

เงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภยั 1,500,000.00 33,000.00  1,467,000.00  

ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ 120,000.00 117,738.00  2,262.00  

ค่าตอบแทนประจ าปีผูต้รวจสอบกจิการ 60,000.00 60,000.00  0.00  

ค่าจา้งพนกังานรักษาความปลอดภยั 240,000.00 230,592.00  9,408.00  

ค่าพิมพร์ายงานกจิการ 300,000.00 296,600.00  3,400.00  
รวม 8,455,000.00 5,648,195.48 2,806,804.52 



83 
 

การใช้จ่ายเงนิงบประมาณประจ าปี  2561 (ต่อ) 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

จ่ายจริง 
 คงเหลือ   

 ( จ่ายเกนิ) 

ค่าใชจ่้ายในการสรรหากรรมการ 120,000.00 77,900.00  42,100.00  

ค่าอาหารและค่าพาหนะสมาชิกวนัประชุมใหญ่ 6,300,000.00 6,002,100.00  297,900.00  

ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที่ต  ารวจในวนัประชุมใหญ่ 30,000.00 8,400.00  21,600.00  

ค่าซ่อมแซมเคร่ืองใชส้ านกังาน 150,000.00 149,921.58  78.42  

ค่าตอบแทนหวัหนา้/จนท.หน่วยงานประสานงานสหกรณ์ 300,000.00 284,355.00  15,645.00  

กจิกรรมวนัครูและมุฑิตาจิต 800,000.00 798,080.00  1,920.00  

ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ-เจา้หนา้ที่ 200,000.00 199,940.00  60.00  

ค่าศึกษาอบรมประชุมสมัมนาและดูงาน-เจา้หนา้ที่ 180,000.00 125,000.00  55,000.00  

ค่าภาษีทรัพยสิ์น 50,000.00 23,388.00  26,612.00  

สวสัดิการสมาชิกสมทบ 20,000.00 8,500.00  11,500.00  

ค่าประชุมสัมมนาดูงานกรรมการและสมาชิก 500,000.00 236,900.00  263,100.00  

ค่าเช่าตูนิ้รภยัธ.กรุงเทพฯ 1,000.00 963.00  37.00  

เงินสงเคราะห์สมาชิกเจบ็ป่วยรุนแรง 400,000.00 340,000.00  60,000.00  

ค่าตอบแทนนกัศึกษาฝึกงาน 18,000.00 6,000.00  12,000.00  

ค่าเบี้ยเลี้ยงเจา้หนา้ที่ต  ารวจประจ าเดือน 95,000.00 71,400.00  23,600.00  

ค่าใชจ่้ายในการอบรมวชิาชีพสมาชิก 300,000.00 192,300.00  107,700.00  

ครุภณัฑ ์ 300,000.00 258,130.00 41,870.00 

ค่าตอบแทนผูป้ระสานงานบ านาญ 96,000.00 96,000.00  0.00  

รางวลัส่งเสริมการออม 320,000.00 360,205.00  (40,205.00) 

ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรักษท์รพัยากรส่ิงแวดลอ้ม 100,000.00 17,000.00  83,000.00  

ค่าสนบัสนุนกจิกรรมสหกรณ์ 380,000.00 318,910.00  61,090.00  

ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร 60,000.00 75,260.97  (15,260.97) 
รวม 10,720,000.00 9,650,653.55 1,069,346.45 
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การใช้จ่ายเงนิงบประมาณประจ าปี  2561 (ต่อ) 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่

ได้รับ 
จ่ายจริง 

 คงเหลือ   

 ( จ่ายเกนิ) 

เงินสงเคราะห์สมาชิกที่ท  าประกนักลุ่มฯอายุเกนิ 85 ปี 320,000.00 105,760.00  214,240.00  

ค่าใชจ่้ายในการจดัท าแผนสหกรณ์ 700,000.00 693,105.00  6,895.00  

ค่าลงทะเบียน 100,000.00 61,300.00  38,700.00  

โครงการส่งเสริมการออมของโรงเรียนกบัสหกรณ์ 580,000.00 350,080.00  229,920.00  

ค่าตอบแทนที่ปรึกษาและกรรมการควบคุมฯ(ธรรมาภิบาล) 200,000.00 110,000.00  90,000.00  

ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะผูต้รวจสอบภายใน/ธรรมาภิบาล 30,000.00 28,100.00  1,900.00  

กองทุนสวสัดิการช่วยเหลือผูค้  ้าประกนั 1,000,000.00 1,000,000.00  0.00  
เงินถือหุ้นเพิม่ชุมนุมสหกรณ์ฯ  1,750,000.00 1,500,000.00 250,000.00 

รวม 4,680,000.00 3,848,345.00 831,655.00 

รวมทั้งส้ิน 41,235,000.00 35,756,617.55 5,478,382.45 
 
        ประเดน็เสนอ  เพื่อทราบ 

                     มติที่ประชุม  ....................................................................................................  
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         3.3  รายงานผลการตรวจสอบกจิการสหกรณ์ ประจ าปี  2561  
     ประธานมอบ นายวนิยั  ค  าวเิศษ ประธานผูต้รวจสอบกจิการ  น าเสนอ 
ต่อที่ประชุม ดงัน้ี 
                  การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2560  เมื่อวนัที่  26 พฤศจิกายน 2560 
ไดเ้ลือกตั้งขา้พเจา้และคณะให้เป็นผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ออมทรพัยค์รูชยันาท จ ากดั 
ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงขา้พเจา้และคณะไดท้  าการตรวจสอบและ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือนที่เขา้ตรวจสอบนั้น 
จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจ าปีโดยสรุป ดงัน้ี 

1. วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ 
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบตัิงานเกีย่วกบัการบญัชี และการควบคุมการเงิน 
1.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบตัิงานอื่น ๆ ของสหกรณ์ 

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

งบประมาณที่ก  าหนดไว ้
3. ผลการตรวจสอบ 

3.1 ผลการด าเนินงาน 
สหกรณ์มีสมาชิก ณ วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560  จ  านวน  5,068  คน  ระหวา่งปี 

มีสมาชิกเพิ่มขึ้น  210  คน  ออกจากสมาชิก 101 คน  สมาชิกคงเหลือวนัส้ินปี 5,177 คน 
ทั้งน้ีเป็นสมาชิกสามญั  4,660  คน  และเป็นสมาชิกสมทบ  517  คน  ในวนัส้ินปีสหกรณ์ 
มีทุนด าเนินงานทั้งส้ิน  6,003,112,217.15  บาท  และในรอบปีสหกรณ์มีรายไดท้ ั้งส้ิน 
320,439,889.25  บาท  มีก  าไรสุทธิ  189,478,446.27  บาท ก  าไรเพิม่จากปีกอ่น 6,630,971.44 บาท 
คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ  3.63 
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3.2 ดา้นบริหารทัว่ไป 
สหกรณ์ฯ มกีารออกค าสัง่แบ่งหนา้ที่งานของฝ่ายจดัการ และฝ่ายด าเนินการอย่าง 

มีระบบ  ปฏิบตัิตามกฎตามระเบียบขอ้บงัคบั และตามมติของที่ประชุม จดัให้มีสวสัดิการส าหรับ
สมาชิกและเจา้หนา้ที่อย่างเหมาะสม สหกรณ์จดัท าแผนพฒันาปี 2561 – 2564 เพื่อพฒันาสหกรณ์
อย่างมีระบบ มีแนวทางพฒันาอย่างชดัเจน จดัให้บริการเป็นที่ปรึกษาแกไ้ขปัญหาหน้ีสินให้แก่
มวลสมาชิกที่ประสบปัญหาเกีย่วกบัหน้ีสิน สหกรณ์ฯ มเีจา้หนา้ที่ปฏิบติังานทั้งส้ิน   1   คน 

3.3 ดา้นบญัชี 
การจดัท าบญัชีต่าง ๆ มีการด าเนินการเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ฯ ก  าหนด  

มีเอกสารหลกัฐานประกอบการลงบญัชีถูกตอ้งครบถว้น  การจดัท าบญัชีมีระบบป้องกนัขอ้มลู
ผิดพลาดในการบนัทึกบญัชี 

3.4 ดา้นการเงิน 
สหกรณ์ฯ มเีงินสดคงเหลอื ณ วนัส้ินปี  43,676.91 บาท ถูกตอ้ง การใชเ้งินต่าง ๆ  

เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ต ั้งไว ้งบประมาณประจ าปี  2561   ต ั้งไวจ้  านวน  
41,235,000.00  บาท  ใชจ่้ายไปจ านวน  35,756,617.55  บาท  คงเหลอื   5,478,382.45 บาท   
ใชไ้ปร้อยละ  86.71   
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3.5 ดา้นสินเช่ือ 
สหกรณ์ให้เงินกูแ้กส่มาชิก  3  ประเภท  และมีลูกหน้ีคงเหลือ ดงัน้ี 

ประเภทเงนิกู้ จ านวนราย จ านวนเงนิ (บาท) 
เงนิกู้ฉุกเฉิน 951 25,610,039.75 
เงินกูฉุ้กเฉิน ATM 1,139 48,545,013.75 
เงนิกู้พเิศษ 322 409,045,564.25 
เงนิกู้สามญั  แบ่งออกเป็น   
 เงินกูส้ามญั 2,883 4,186,723,436.50 
 เงินกูทุ้นเรือนหุ้น 314 108,765,995.75 
 เงินกูทุ้นเรือนหุ้นสมาชิกสมทบ 14 6,303,262.50 
 เงินกูพ้ฒันาชีวติ 471 74,995,503.50 
 เงินกูก้ารศึกษา 3 770,000.00 
 เงินกูท้ศันศึกษา 21 569,800.00 
 เงินกูป้ระกนัชีวติ 4,376 9,979,631.00 
 เงินกูช้  าระ กบข. 81 20,918,978.00 
 เงินกูช้  าระหน้ีสถาบนัการเงินอื่น 557 693,486,234.00 
 เงินกูป้รับโครงสร้างหน้ี 49 149,560,762.25 
  รวมทั้งส้ิน 5,735,274,221.25 

 
   การให้เงินกูเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบยีบวา่ดว้ยเงินกู ้ เอกสารค าขอกู ้  
สัญญาเงินกู ้ การค ้าประกนัถูกตอ้งตามระเบียบขอ้บงัคบั  มีการยืนยนัหน้ีสินกบัลูกหน้ีเป็นประจ า
ทุกเดือน  ระหวา่งปีสมาชิกกูเ้งิน 11,200  สัญญา  เป็นจ านวนที่ให้สมาชิกกูร้ะหวา่งปี 
3,151,944,643.00 บาท 

3.6 ดา้นการลงทุน 
                          สหกรณ์ถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นเงิน 
9,695,500.00 บาท ร่วมถือหุ้นกบับริษทั สหประกนัชีวติ  เป็นเงิน 200,000  บาท ถอืหุ้น 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย  จ  ากดั เป็นเงิน  234,250  บาท 
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3.7 ดา้นเงินรับฝาก 
วนัส้ินปีมีเงินรับฝากคงเหลือ  ดงัน้ี  (31 ต.ค. 2561) 
(1) เงินฝากประเภทออมทรัพย ์  จ านวน  172,192,351.85  บาท 
(2) เงินฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ จ านวน    691,837,345.17 บาท 
(3) เงินฝากประจ า 6 เดอืน   จ านวน             --               บาท 
(4) เงินฝากประจ า 12 เดือน  จ านวน             --              บาท 
(5) เงินค ้าประกนัเจา้หนา้ที่                           จ  านวน          515,846.03  บาท 
(6) เงินฝากทรพัยพ์เิศษ(ทวทีรัพย)์                จ  านวน       8,719,600.00  บาท 
(7) เงินฝากทรพัยพ์เิศษ(ทวทีรัพย ์6)              จ  านวน  396,299,122.40  บาท 
(8) เงินฝากทรพัยพ์เิศษ(ทวทีรัพย4์)              จ  านวน     21,572,563.33  บาท 
(9) เงินฝากออมทรัพยต์ามรอยพ่อ                จ  านวน       8,687,726.13  บาท 
(10) เงินฝากสหกรณ์โรงเรียน  จ านวน    30,843,472.52  บาท 
(11) เงินฝากออมทรัพย ์ATM  จ านวน         511,273.97  บาท 
(12) เงินรับฝากสหกรณ์อื่น 2  จ านวน  300,383,561.64  บาท 

             รวมทั้งส้ิน             1,631,562,863.04  บาท 
 

                          การรับฝากเงินเป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากเงิน และมติของที่ประชุม  
การรับฝากเงินและการถอนเงินฝากด าเนินการรัดกุมมีการควบคุมอย่างเหมาะสมเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

3.8 ดา้นหน้ีสิน 
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560 อนุมตัิวงเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 

อื่นในวงเงิน 2,500,000,000 บาท คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 58 ไดข้ออนุมตัิวงเงินกูใ้นปี 2561
เป็นจ านวนเงิน 2,700,000 บาท และปัจจุบนัมีหน้ีเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินอื่นคงเหลือ 
เป็นจ านวนเงิน 1,173,280,000  บาท  
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3.9 ดา้นทุน 
3.9.1 ทุนเรือนหุ้นวนัตน้ปีมีจ  านวน 2,557,042,340 บาท  สมาชิกซ้ือหุ้นเพิม่ขึ้น

ระหวา่งปี จ  านวน 249,710,280  บาท จ่ายหุ้นคืนสมาชิกระหวา่งปี  
26,656,610 บาท  ทุนเรือนหุ้น ณ วนัส้ินปี จ  านวน  2,780,096,010  บาท   
การจดัเกบ็หุ้นจากสมาชิกมีการด าเนินการไปตามระเบียบขอ้บงัคบั 
ที่สหกรณ์ฯก  าหนด 

3.9.2 ทุนส ารองและทุนสะสมต่าง ๆ 
                การจดัสรรทุนส ารอง ทุนสะสมและอื่น  ๆ เป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบั 
และมติที่ประชุม 

4. เร่ืองอ่ืน ๆ  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั  สามารถด าเนินงานของสหกรณ์   
บรรลุตามวตัถุประสงคท์ุกประการ 

 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 
 
 
 
           (นายวนิยั  ค  าวเิศษ) 
                       ประธานผูต้รวจสอบกจิการ 
 
 
         ประเดน็เสนอ  เพื่อทราบ 

                     มติที่ประชุม                                                                                                    . 
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               3.4  การแต่งตั้งผู้ประสานงานสมาชิกบ านาญ  
    
                           ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยอ์อมทรพัยค์รูชยันาท จ ากดั  ก  าหนดให้มี  
ผูป้ระสานงานสมาชิกบ านาญ  อ  าเภอละ 1 คน  โดยให้ชมรมขา้ราชการบ านาญด าเนินการ  
ให้สมาชิกสังกดัขา้ราชการบ านาญเลือกตั้งกนัเอง  อ  าเภอละ  1  คน  และให้ประธานกรรมการ
แต่งตั้งผูป้ระสานงานโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  และแจง้ให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ   ดงัน้ี 
  3.6.1  อ  าเภอเมอืงชยันาท  ไดแ้ก ่   นายนพรัตน ์ กลอ่งทอง 
                          3.6.2  อ าเภอมโนรมย ์  ไดแ้ก ่   นายศกัดา  นรเทพ 
                          3.6.3  อ าเภอวดัสิงห ์  ไดแ้ก ่  จ.ส.ต.สุรินทร์  สุขสิงห ์
                          3.6.4  อ าเภอสรรคบุรี  ไดแ้ก ่  นายพิศานต์ิ  เพช็ร์สุกใส 
                          3.6.5  อ าเภอสรรพยา  ไดแ้ก ่  นายวรีะศกัดิ์   ดีเกษม 
                          3.6.6  อ าเภอหนัคา  ไดแ้ก ่  นายบุญธรรม  ทัง่ทอง 
                          3.6.7  อ าเภอเนินขาม  ไดแ้ก ่  นายสมคิด  อยู่ชงั 
                          3.6.8  อ าเภอหนองมะโมง  ไดแ้ก ่  นายสมคิด   วสัแสง 
 
              ประเดน็เสนอ  เพื่อทราบ  

              มติที่ประชุม  .......................................................................................................... . 
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          3.5  ผลการคดัเลือกสหกรณ์ดเีด่นระดบัจงัหวัด ประจ าปี  2561 
 

     ประธานมอบ นายพนม  จงอยู่วฒันา  ผูจ้ดัการ น าเสนอต่อที่ประชุม ดงัน้ี 
 

                             ดว้ยสหกรณ์จงัหวดัชยันาท  ไดด้  าเนินการพิจารณาคดัเลือกสหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรดีเด่นระดบัจงัหวดัเพื่อพิจารณาคดัเลือกเขา้ประกวดระดบัภาคและระดบัชาติ 
โดยพิจารณาจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทีม่ีผลงานดีเด่นในพื้นที่รับผิดชอบตามหลกัเกณฑ ์
และวธีิการคดัเลือกตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก  าหนด  ปรากฏวา่ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท 
จ ากดั มีผลงานผ่านหลกัเกณฑแ์ละวธีิการคดัเลือกตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก  าหนด  ไดร้ับ
คะแนนการประเมินที่ 95 คะแนน อนัดบัที่ 1 ของจงัหวดั  ส่งผลให้สหกรณ์ไดร้ับคดัเลอืกให้เป็น
สหกรณ์ดีเด่นระดบัจงัหวดัประเภทสหกรณ์ออมทรัพย ์ประจ าปี พ.ศ. 2561 และเป็นตวัแทนของ
จงัหวดัเขา้รับการคดัเลอืกระดบัประเทศ 
 
    ประเดน็เสนอ  เพื่อทราบ 

                 มติทีป่ระชุม  ........................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  4 
เร่ืองเสนอเพ่ือพจิารณา 
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ระเบียบวาระที่  4   เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 
 
                               4.1  อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2561 
 
             ประธานมอบนายสิรวชิญ ์ไพศาสตร์ ผูส้อบบญัชีน าเสนอที่ประชุมดงัน้ี 
                                      ดว้ยปีทางบญัชสีหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จ  ากดั ประจ าปี 2561 
ไดส้ิ้นสุดวนัที่ 31  ตุลาคม 2561  โดยบริษทั เอน็ เอส เค สอบบญัช ีจ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 
2561 นั้น 
                                       นายสิรวชิญ ์ ไพศาสตร์ ไดน้ าเสนอรายละเอียดงบการเงินเพือ่ให้ 
ที่ประชุมใหญ่พิจารณารับรองงบการเงิน  ซ่ึงประกอบดว้ย 
                                      4.1.1  งบแสดงฐานะการเงิน 
                                      4.1.2  งบก  าไรขาดทุน 
                                      4.1.3  งบกระแสเงินสด 
                                      4.1.3  หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
                                      ซ่ึงสหกรณ์ฯ ไดส่้งงบการเงินเพื่อให้สมาชิกทุกท่านไดศึ้กษารายละเอียด  
ตามรายละเอียดในหนา้  101 – 115 
 
         ประเดน็เสนอ  เพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

                     มติที่ประชุม ………………………………………………………………..  
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หนังสือรับรองของสหกรณ์ 

                                                                                                     วนัที่     9  พฤศจิกายน 2561 

เรียน  ผูส้อบบญัช ี  
 

  หนงัสือรับรองฉบบัน้ีให้ไวเ้พื่อประโยชนข์องท่านในการตรวจสอบงบการเงินของ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท  จ ากดั  ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2561 เพื่อแสดงความเห็นวา่
งบการเงินดงักล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2561 ผลการด าเนินงานและกระแส 
เงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของ สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูชัยนาท จ ากดั โดยถูกตอ้งตามที่ควร
ในสาระส าคญัตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก  าหนดหรือไม่ 
  ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบ ในการจดัให้มีการจดัการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การ
ด าเนินการของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 
  ขา้พเจา้ขอรับรองรายละเอียดเกีย่วกบังบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ขา้พเจา้ทราบ
และคิดวา่ควร จะเป็น เช่น รายการดงัต่อไปน้ี 

1.  งบการเงินไม่มีการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ซ่ึงรวมถึงการ
ละเวน้การแสดงรายการและขอ้มูลต่าง ๆ 
  2.  ข้าพเจา้ได้จดัเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปน้ีให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ 
                        2.1 บนัทึกทางการบญัชี เอกสารหลกัฐานประกอบรายการบญัชี และขอ้มูลอื่น 
ที่เกีย่วขอ้งทั้งหมด 
       2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 

3. ไม่มรีายการผิดปกติที่เกีย่วขอ้งกบัการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการหรือ
เจ้าหน้าที่ของ สหกรณ์ ผู้ซ่ึงมีหน้าที่ส าคญัเกีย่วกบัระบบบญัชีและระบบการควบคุมภายใน 
หรือรายการผิดปกติที่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน 

4. สหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาทั้งหมดซ่ึงหากไมป่ฏิบตัิตามอาจมี
ผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงิน นอกจากน้ี สหกรณ์ไดป้ฏิบตัิตามระเบียบและขอ้ก  าหนด
ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่ก  ากบัดูแล  ซ่ึงหากไม่ปฏิบตัิตามอาจมีผลกระทบ 
อย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 
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  5.  สหกรณ์ขอรับรองวา่ ณ วนัที่ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน สหกรณ์
ไม่ไดร้ับหนงัสือแจง้จากหน่วยราชการ เช่น การแจง้ขอ้บกพร่องตามมาตรา 22  หรือมีการแจง้
ขอ้สงัเกต ดา้นบริหาร ดา้นการปฏิบตักิาร หรือดา้นการเงินการบญัชี หรือ อนัมผีลตอ่งบการเงิน 
หรือตอ่สมาชิก เพราะมไิดป้ฏิบตัิตามกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่น หรือขอ้บงัคบั ซ่ึงรวมถึง 
การถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหน้ีสินที่อาจเกดิขึ้นในภายหนา้ ซ่ึงควรจะได้
น ามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการตั้งส ารอง
ค่าเสียหายที่อาจเกดิขึ้น  
   6. รายการหรือขอ้มูลดงัต่อไปน้ีมีการบนัทึกหรือเปิดเผยไวอ้ย่างเพียงพอและเหมาะสม
ในงบการเงิน 

6.1 รายการธุรกจิที่มีกบัสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น 
6.2 ข้อตกลงกบัสถาบันการเงินเกี่ยวกบัภาระผูกพันเงินฝากหรือข้อจ  ากัดการใช้เงินกู ้  
6.3 สินทรัพยท์ี่ใชเ้ป็นหลกัประกนั 

      7. สหกรณ์มีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท์ ั้งหมดอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและไม่มีภาระ
ผูกพนัหรือขอ้ผูกมดัใด ๆ ในสินทรัพยข์องสหกรณ์  เวน้แต่ที่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน 
  8. สหกรณ์ได้บนัทึกหรือเปิดเผยรายการหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้น
แล้วและอาจเกิดขึ้นในภายหน้าไวอ้ย่างเหมาะสม รวมทั้งไดม้ีการเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินเกีย่วกบัหลกัประกนัทั้งหมดทีส่หกรณ์ให้แกบุ่คคลที่สาม นอกจากน้ีสหกรณ์ไม่มีคดี
ฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดวา่จะเกดิขึ้น  

9. นอกจากเร่ืองที่อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้ ไม่มีเหตุการณ์ใดเกดิขึ้น
หรือไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงใดที่มผีลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส าคญั ซ่ึงตอ้งน ามาปรับปรุง
งบการเงินหรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

                 ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                 ลงช่ือ  
                                                                                            (นายสมควร ทองฤทธ์ิ) 
        ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย ์ครูชยันาท  จ  ากดั 
                                 ลงช่ือ  
                                                                          (นายพนม จงอยู่วฒันา)   
                                                    ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพย ์ครูชยันาท  จ  ากดั 
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รายงานของผู้สอบบัญชี 

เสนอ นายทะเบยีนสหกรณ์ 

ความเห็น 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท  จ ากดั ซ่ึงประกอบดว้ย

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ตุลาคม  2561 งบก  าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด  ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที่
ส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท  
จ ากดั ณ วนัที่ 31 ตุลาคม  2561 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด  ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดยีวกัน 
โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ์ ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อ
การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์ และได้
ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของผู้สอบบญัชีสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ขา้พเจา้เช่ือว่า
หลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่าง ๆ ที่มีนยัส าคญัที่สุดตามดุลยพินิจ 

เยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจ้าไดน้ า
เร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม และในการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ ท ั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญลูกหนีเ้งนิให้กู้ 
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ข้อ. 3 
 
 การประมาณการค่าเผื่อห น้ีสงสัยจะสูญ
ลูกห น้ี เงินให้ กู ้ต้องอ าศัย ระเบี ยบนาย
ทะ เบี ยนสห กร ณ์ ที่ เกี่ ย วข้อ ง  รวมทั้ ง 
ดุลยพิ นิจของคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ประกอบด้วย ในการประเมิ น
พฤติการณ์ของลูกหน้ีที่คาดว่าจะช าระหน้ี
ไม่ได้    เมื่อพิจารณาถึงลกัษณะการด าเนิน
ธุรกิจสินเช่ือของสหกรณ์ซ่ึงมีเงินให้กูย้ืม 
จ  านวน  5,720.71 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 
95.30 ของสินทรัพย์ท ั้ ง ส้ิน  การเผื่ อห น้ี
สงสัยจะสูญที่เพียงพอ จะส่งผลให้การแสดง
จ านวนเงินดา้นลูกหน้ีในงบการเงินมีความ
เหมาะสม  การพิจารณาถึงการค่าเผื่อห น้ี
สงสัยจะสูญให้ถูกต้องตามที่ควร จึงเป็น
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ    

               ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายใน
ของสหกรณ์ที่เกีย่วกบัการประเมินค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ดงัน้ี 
 
  สอบถามเจา้หนา้ที่ที่เกีย่วขอ้งในการค านวณค่าเผื่อหน้ีสงสัย 
จะสูญ 
  สอบทานความสมเหตุสมผลเกีย่วกบัพฤติการณ์ของลกูหน้ีเงิน 
ให้กูท้ี่คาดวา่จะช าระหน้ีไม่ได ้
  สอบถามนโยบายของสหกรณ์ในการประมาณการค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ 
  สอบทานดุลยพินิจคณะกรรมการในการประเมินสถานะและ
พฤติกรรมของลูกหน้ีที่คาดวา่จะเรียกเกบ็เงินไมไ่ดแ้ละความเพียงพอ
ของหลกัประกนั เพือ่ต ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเตม็จ านวน 
  ตรวจสอบการคา้งช าระของลูกหน้ีกบับญัชีย่อยลูกหน้ี 
  ตรวจสอบลูกหน้ีที่ไม่ไดร้ับค ายืนยนัยอดอย่างสมเหตุสมผลวา่มี
สถานะช าระหน้ีได้ 
  สอบทานการประมาณการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญวา่มีความ
เพียงพอและเหมาะสมเป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก  าหนด 
  สุ่มทดสอบการค านวณและตรวจสอบการบนัทึกบญัชีค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ ณ วนัส้ินปีบญัชีเป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณ์ก  าหนด 
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน 
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบ

การเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  และรับผิดชอบเกีย่วกบัการ
ควบคุมภายในที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจ  าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบ
การเงิน ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของสหกรณ์ในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองที่เกีย่วกบัการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองในกรณีที่มีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์หรือหยุดด าเนินงานหรือไม่
สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือม ัน่อย่างสมเหตุสมผลวา่งบ

การเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะ
เกดิจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี  ซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้
อยู่ดว้ย ความเช่ือม ัน่อย่างสมเหตุสมผล คือ ความเช่ือม ัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่า
การปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์จะสามารถ
ตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริง
อาจเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเมื่อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล
วา่ รายการที่ขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 
 
 
 
 
 



99 
 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้ รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอ ันเป็น
สาระส าคญัในงบการเงินไม่วา่จะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตาม
วธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของข้าพเจา้ ความเส่ียงที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงที่เกดิจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเกีย่วกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อ
ออกแบบวธีิการตรวจสอบที่ เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้น
โดยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ และจากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รับ วา่มีความ
ไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกดิขอ้สงสัยอย่าง
มีนยัส าคญัต่อความสามารถของสหกรณ์ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ข้าพเจา้ไดข้อ้สรุปว่า
มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าค ัญ ข้าพเจ้าต้องให้ข้อสังเกตไวใ้นรายงานของผู้สอบบญัชีของ
ขา้พเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกีย่วข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น
ของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้ับจนถึง
วนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรกต็ามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจ
เป็นเหตุให้สหกรณ์ตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้
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• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลที่เกีย่วข้องตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นโดย
ถูกตอ้งตามที่ควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เกีย่วกบัขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าค ัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึง
ขอ้บกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ได้พบในระหว่างการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ 

จากเร่ืองทั้งหลายที่ส่ือสารกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ข้าพเจา้ได้พิจารณาเร่ือง
ต่าง ๆ ที่มีนยัส าคญัที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก  าหนดเป็นเร่ืองส าคญัใน
การตรวจสอบ ข้าพเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผู้สอบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือ
ขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกดิขึ้นขา้พเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจ้า เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ที่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว     
 

 
 
              ( นายสิรวชิญ ์ ไพศาสตร์  )  
                 ผูส้อบบญัช ี  

 
 
วนัที่  9 พฤศจิกายน  2561 
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                               4.2  อนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 
 

                
                                      ในปี  2561  สหกรณ์ออมทรพัยค์รูชยันาท จ ากดั ไดด้  าเนินกจิการ 
ปรากฏมีผลก  าไรสุทธิจ านวนเงิน  189,478,446.27 บาท (หน่ึงร้อยแปดสิบเกา้ลา้นส่ีแสนเจด็หมื่น-
แปดพนัส่ีร้อยส่ีสิบหกบาทยีสิ่บเจด็สตางค)์ และคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจดัสรรก  าไร
สุทธิประจ าปี ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ. 2542  และตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ 
พ.ศ. 2557  ขอ้ 61 (4)  ดงัน้ี 
 

รายการจดัสรรก าไรสุทธิ 
ปี  2560 ปี  2561 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 
1.  จดัสรรตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ และขอ้บงัคบั     
   1.1 ทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10  19,012,389.58 10.40 18,948,828.02 10.01 
 1.2 ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00 0.02 30,000.00 0.02 
2. จดัสรรใหส้มาชิกตามขอ้บงัคบั     
 2.1 เงินปันผลตามหุน้  รอ้ยละ 5.15 (เดิม 5.30) 129,392,853.50 70.77 137,136,567.75 72.36 
 2.2 เงินเฉลี่ยคืนตามอตัราส่วนแห่งดอกเบี้ยที่      

      สมาชิกจ่ายใหส้หกรณ์ ร้อยละ 8.00 (เดิม 8.00) 
24,183,231.75 13.23 25,306,050.50 13.36 

3. จดัสรรเป็นทุนตามขอ้บงัคบั     
 3.1 ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลไม่เกินรอ้ยละ 2 

      ของทุนเรือนหุน้ 
10,000.00 0.01 10,000.00 0.01 

 3.2 ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10     
           3.2.1 ทุนสาธารณประโยชน์เพือ่มวลสมาชิก 1,500,000.00 0.82 1,500,000.00 0.79 
          3.2.2 ทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือสังคมและส่วนรวม 400,000.00 0.22 400,000.00 0.21 
      3.3 สวสัดิการสงเคราะห์สมาชิก 3,000,000.00 1.64 2,000,000.00 1.06 
      3.4 สวสัดิการสมาชิกผูสู้งอาย ุ 2,000,000.00 1.09 1,000,000.00 0.53 
4.  จดัสรรเป็นเงินโบนสัแก่กรรมการและเจา้หนา้ที่ 
     ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละ 10 

    

      4.1  เงินโบนสักรรมการ 2,180,000.00 1.19 2,028,000.00 1.07 
      4.2  เงินโบนสัเจา้หนา้ที่ 1,139,000.00 0.62 1,119,000.00 0.58 

ก าไรสุทธิ 182,847,474.83 100.00 189,478,446.27 100.00 
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                                  หากจดัสรรก  าไรสุทธิประจ าปี 2561 ตามที่เสนอจะมีผลดงัน้ี 
                   จ านวนเงนิ             คดิเป็น % 

                               4.2.1  คืนใหส้มาชิกโดยตรง    162,442,618.25 85.72 
                               4.2.2  เพื่อความมัน่คงของสหกรณ์ 
                                         ตามขอ้บงัคบั 

18,958,828.02 10.02 

                               4.2.3  ส่งเสริมกจิกรรมของสมาชิก                                         4,500,000.00 2.38 
                               4.2.4  เพื่อสังคมและส่วนรวม 400,000.00 0.21 
                               4.2.5  เป็นของกรรมการและเจา้หนา้ที่ 3,147,000.00 1.65 
                               4.2.6  เป็นของสันนิบาตสหกรณ์ 30,000.00 0.02 
                                                      รวมทั้งส้ิน 189,478,446.27 100 

 

 
         ประเดน็เสนอ  เพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

                     มติที่ประชุม ……………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 
 
                               4.3  อนุมตัิแผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท  ประจ าปี 2562 
             ประธานมอบ นายพนม  จงอยู่วฒันา ผูจ้ดัการ น าเสนอแผนปฏิบตัิการ
สหกรณ์ประจ าปี 2562  ให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารสหกรณ์ 
                                      ตามที่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั  ไดด้  าเนินการตามแผนกลยุทธ์ 
พ.ศ. 2561 – 2564  มาตามล าดบั  ซ่ึงส่วนใหญ่สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ก  าหนดไว้
อาจจะมีบางส่วนเท่านั้นที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  อนัเน่ืองมาจากตวัแปรต่าง ๆ ซ่ึงฝ่ายที่
รับผิดชอบไดน้ ามาเป็นขอ้มูลเพือ่แกปั้ญหาและพฒันากจิการสหกรณ์ จึงไดม้ีการจดัท าแผน 
ปฏิบตัิการประจ าปี 2562 โดยเนน้การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์  เพือ่ความหลากหลาย 
ของแนวทางการวางแผนและพฒันาองคก์รตลอดจนเพื่อส่งเสริมรักษาความมัน่คงสหกรณ์ 
ตามหลกัการสหกรณ์  อกีทั้งเพื่อมุง่เพิ่มความส าเร็จตามโครงการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ  
(CQA)  เพื่อพฒันาให้สหกรณ์เป็นองคก์รปฏิบตังิานที่มีคุณภาพไดม้าตรฐานบริการเป็นเลิศ   
มีประสิทธิภาพ  เกดิประโยชนสู์งสุดแกส่มาชิก  และสร้างความเช่ือม ัน่ในระบบสหกรณ์ 
ต่อสมาชิกและสาธารณชน  ภายใตก้ารรับรองคุณภาพจากองคก์รภายนอก  ตามแนวคิดที่วา่   
“ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมแก้ปัญหา  และร่วมภาคภูมใิจ”  เพื่อน าไปสู่การบรรลุวสิยัทศันข์องสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั  “สหกรณ์เป็นสถาบันการเงินที่มัน่คง  ได้มาตรฐาน  สมาชิกมคีณุภาพ
ชีวติที่ด ี  โดยบุคลากรมอือาชีพ  ภายใต้การบริหารตามหลกัธรรมาภบิาลและหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง”  ตามรายละเอียดหนา้  119 – 144 
 
         ประเดน็เสนอ  เพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

                     มติที่ประชุม ……………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  ประจ าปี  2562 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  1  รักษาระดบัคุณภาพสหกรณ์ให้มฐีานะมั่นคงได้มาตรฐาน และได้รับความเช่ือมั่น 
กลยุทธ์ที่ 1  พฒันากลไกการประกนัและลดความเส่ียงทางการเงินและการบริหารกจิการสหกรณ์  
 

โครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ งบประมาณ/สภาพปัญหา 

1.1  โครงการสร้างความ
ปลอดภยัของสหกรณ์ 
 

- จดัจา้งเจา้หนา้ที่ต  ารวจประจ า
สหกรณ์วนัละ 1 นาย   
- จดัจา้งยามรักษาความปลอดภยั
ตลอด  24  ชม.  2 คน 
- การรับส่งเงินรายวนั 
 โดยธนาคาร 
 

- จ  านวนเหตุการณ์หรือ
เร่ืองที่ท  าให้สหกรณ์เกดิ
ความเสียหายทั้งดา้น
สินทรัพยแ์ละกจิการ 

0 - งบประมาณ 
455,000 

(1.5=360,000) 
(2.5=95,000) 

1.2  โครงการจดัท าประกนั 
อุบตัิเหตุกลุ่มใหก้บัสมาชิก 
 

- สหกรณ์จดัสรรเงินท าประกนั
อุบตัิเหตุกลุ่มใหส้มาชิกสามญั
เมื่อเสียชีวติดว้ยอุบตัิเหตุวงเงิน
คุม้ครอง 200,000 บาท 
 

- จ  านวนสมาชิกสามญัที่
สหกรณ์ท าประกนั
อุบตัิเหตุกลุ่มให ้

100 % - งบประมาณ 
1,000,000 

(5.15=1,000,000) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  ประจ าปี  2562  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  1  รักษาระดบัคุณภาพสหกรณ์ให้มฐีานะมั่นคงได้มาตรฐาน และได้รับความเช่ือมั่น  
กลยุทธ์ที่ 1  พฒันากลไกการประกนัและลดความเส่ียงทางการเงินและการบริหารกจิการสหกรณ์ 

โครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ งบประมาณ/สภาพปัญหา 

1.3  โครงการลดความเส่ียงของ
สมาชิกที่มีปัญหาการช าระหน้ี
ของสหกรณ์ 

* จดัท าแผนลดความเส่ียง 
* แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  
ป้องกนัและแกปั้ญหาหน้ีของ
สมาชิก 
* จดัท ารูปแบบการลดความเส่ียง
ของสหกรณ์และผูค้  ้าประกนั เช่น 
     -  ประกนัหน้ีสูญโดยบริษทั 
     -  การท าประกนัผูค้  ้า 
     -  การจดัตั้งศูนยใ์ห้ค  าปรึกษา
แกปั้ญหาการเงิน 
     -  ประกนัเงินกู ้
     -  ประกนัสินเช่ือ 
     -  ปรับเกณฑก์ารกูใ้ห้
สอดคลอ้งกบัรายไดส้มาชิก 

- ร้อยละของสมาชิกที่มี 
  เงินไดร้ายเดือนไมพ่อ 
  ช  าระหน้ีไดร้ับการ  
  ช่วยเหลือให้สามารถ 
  ช  าระหน้ีได ้

 

80  งบประมาณ 
- 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  ประจ าปี  2562  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  1  รักษาระดบัคุณภาพสหกรณ์ให้มฐีานะมั่นคงได้มาตรฐาน และได้รับความเช่ือมั่น 
กลยุทธ์ที่ 1  พฒันากลไกการประกนัและลดความเส่ียงทางการเงินและการบริหารกจิการสหกรณ์  

 

โครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ งบประมาณ/สภาพปัญหา 

1.4  โครงการเพิ่มการเติบโต 
ของสินทรัพย ์

-แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
 วเิคราะห์และติดตามการ 
 ด  าเนินธุรกจิของสหกรณ์ 

ร้อยละของสินทรัพย ์
ที่เพิ่มขึ้น 
 

10 % - 
 

งบประมาณ 
- 

 
 
 
 

1.5  โครงการจดัตั้งกองทุน 
ช่วยเหลือผูค้  ้าประกนั 

- สหกรณ์จดัสรรเงินเพือ่เป็น 
กองทุนช่วยเหลือผูค้  ้าประกนั 
- ปรับปรุงระเบียบกองทุนฯ  
ให้สามารถแกปั้ญหาให้สมาชิก
ได ้
 

- จ  านวนเงินที่จดัสรรใน
การกอ่ตั้งกองทุน
ช่วยเหลือผูค้  ้าประกนั 
 
-  ร้อยละของผูค้  ้าประกนั
ที่ตอ้งช าระหน้ีแทนผูกู้ ้
ไดร้ับเงินจากกองทุน 
 

1,000,000 บาท 
 
 
 

50 % 

- งบประมาณ 
1,000,000 

(8.10=1,000,000) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  ประจ าปี  2562  
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  1  รักษาระดบัคุณภาพสหกรณ์ให้มฐีานะมั่นคงได้มาตรฐาน และได้รับความเช่ือมั่น 
กลยุทธ์ที่ 1  พฒันากลไกการประกนัและลดความเส่ียงทางการเงินและการบริหารกจิการสหกรณ์  

โครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ งบประมาณ/สภาพปัญหา 

1.6 โครงการส่งสหกรณ์ 
เขา้รับการประเมิน,  
ประกวดหรือคดัเลอืกต่างๆ 

- สหกรณ์ส่งกจิกรรมเขา้รับการ
ประเมินประกวดหรือคดัเลือก 
เช่น   - นวตักรรมดีเด่น 

  - สหกรณ์ดีเด่น 
  -  สหกรณ์ดีเด่น 

         - อื่นๆ ตามความเหมาะสม 

- จ  านวนกจิกรรมที่ส่ง 
  เขา้รับการประเมิน  
  ประกวดหรือคดัเลือก 

1 กจิกรรม - งบประมาณ 
50,000 

(8.7=670,000) 
 

1.7 โครงการให้ความรู้ 
ความเขา้ใจดา้นกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบให้กบัผูม้ ี
ส่วนไดส่้วนเสียของสหกรณ์ 

- จดัประชุมเพื่อสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจดา้นกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบของสหกรณ์ 
ให้สมาชิก คณะกรรมการ 
เจา้หนา้ที่ และผูต้รวจสอบ
กจิการ 
- จดัท าเอกสารใหส้มาชิก 

- จ  านวนผูเ้ขา้ร่วม 
  โครงการ 
 
 
 
 
- จ  านวนครั้ งการท า 
เอกสารให้สมาชิก 

1. สมาชิก 500 คน 
กรรมการ 15 คน 
เจา้หนา้ที่ 14 คน 
ผูต้รวจสอบ 3 คน 
ผูค้วบคุมภายใน 
5 คน 
2. ไม่นอ้ยกวา่ 1 ครั้ ง 

- งบประมาณ 
200,000  

(5.16=1,100,000) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  ประจ าปี  2562 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  1  รักษาระดบัคุณภาพสหกรณ์ให้มฐีานะมั่นคงได้มาตรฐาน และได้รับความเช่ือมั่น 
กลยุทธ์ที่ 1  พฒันากลไกการประกนัและลดความเส่ียงทางการเงินและการบริหารกจิการสหกรณ์  
 

โครงการ กจิกรรม ตัวชีว้ดั เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ งบประมาณ/สภาพปัญหา 

1.8  โครงการเสริมสร้าง
สหกรณ์ให้ม ัน่คง โปร่งใส 
ไดร้ับความเช่ือม ัน่ 

- การควบคุม ดูแล และ
ตรวจสอบการบริหารกจิการ
สหกรณ์ 
- การรายงานผลให้ผูเ้กีย่วขอ้ง 

- จ  านวนครั้ งที่
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบภายในท าการ 
ตรวจสอบ และรายงาน
ผลเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

3 ครั้ ง - งบประมาณ 
300,000 

(2.6=250,000) 
(2.13=50,000) 

1.9 โครงการปรับปรุงและ  
       ซ่อมแซมอาคารและ  
       ส่ิงกอ่สร้าง 
 
 

-ปรับปรุงห้องน ้าช ั้น 1 
-ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2  
-  จดัท าหลงัคาคลมุอาคาร
ส านกังาน 
-ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  
  และส่ิงกอ่สร้างอื่นตาม  
 ตามความจ าเป็นเร่งด่วน 

 -จ านวนรายการที่ 
  ปรับปรุงและ 
  ซ่อมแซม 
 

3 รายการ - งบประมาณ 
1,500,000 

(5.8=1,500,000) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  ประจ าปี  2562  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  1  รักษาระดบัคุณภาพสหกรณ์ให้มฐีานะมั่นคงได้มาตรฐาน และได้รับความเช่ือมั่น 
กลยุทธ์ที่ 1  พฒันากลไกการประกนัและลดความเส่ียงทางการเงินและการบริหารกจิการสหกรณ์  
 

โครงการ กจิกรรม ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินการ งบประมาณ/สภาพปัญหา 
1.10 โครงการเพิ่มหุ้น เพิม่เงิน
ฝาก ไดม้ากผลตอบแทน 

- จดักจิกรรมรณรงคเ์พิ่มการซ้ือ
หุ้นและเงินฝากของสมาชิก 

- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหุ้น
และเงินฝาก 
-ให้รางวลัสมาชิกที่ฝาก
เงินและซ้ือหุ้น 
- จดัต ั้งแคมเปญ 
 

10% - งบประมาณ 
200,000 

(8.9=830,000) 

1.11 โครงการออมทรพัย ์
         รับโชค 
 
 

-จดักจิกรรมรณรงคก์ารฝากเงิน 
 รายเดือนอย่างต่อเน่ือง 
-จบัสลากมอบรางวลัใหส้มาชิก 
ปีละ 2 ครั้ ง ๆ ละ 15 รางวลั 
รวม 30 รางวลั ๆ ละ 1,000 บาท 
 

-ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ 
 สมาชิกที่ฝากเงิน 
 รายเดือนต่อเน่ือง 
 

ร้อยละ 10 - งบประมาณ 
30,000 

(8.9=830,000) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  ประจ าปี  2562  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  1  รักษาระดบัคุณภาพสหกรณ์ให้มฐีานะมั่นคงได้มาตรฐาน และได้รับความเช่ือมั่น 
กลยุทธ์ที่ 1  พฒันากลไกการประกนัและลดความเส่ียงทางการเงินและการบริหารกจิการสหกรณ์  
 

โครงการ กจิกรรม ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินการ งบประมาณ/สภาพปัญหา 
1.12  โครงการแกไ้ขขอ้บงัคบั 
         ระเบียบสหกรณ์ที ่
         เอื้อประโยชนต่์อสมาชิก 
         และความมัน่คงของ 
         สหกรณ์ 

-รับฟังความคิดเห็น  
 ขอ้เสนอแนะของสมาชิก 
 นายทะเบียนสหกรณ์ และ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง 
-จดัท า แกไ้ข ขอ้บงัคบั ระเบยีบ 
ต่าง ๆ ที่กอ่ใหเ้กดิประโยชน ์แก่
สมาชิกและความมัน่คง ของ
สหกรณ์ 
 

-จ านวนขอ้บงัคบั และ 
 ระเบียบที่มีการปรับ 
 แกไ้ข 

1 เร่ือง  งบประมาณ 
- 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  ประจ าปี  2562  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  2  เสริมสร้างและสนบัสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจติส านกึของการเป็นสมาชิกที่ดแีละการมส่ีวนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 1  จดัสวสัดกิารสมาชิกให้มีคุณภาพชีวติที่ดี 
 

โครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ งบประมาณ/สภาพปัญหา 

2.1 โครงการช่วยเหลอืสมาชิก 
      ทีม่ีปัญหาในการช าระหน้ี 

-จดัตั้งศูนยใ์ห้ค  าปรึกษาและ 
 แกปั้ญหาให้กบัสมาชิกเพื่อ 
 วางแผนการแกปั้ญหาส่ง 
ช าระหน้ี ส าหรับสมาชิกกอ่น 
 เกษียณอายรุาชการและ สมาชิก
ที่มีปัญหาการช าระหน้ี 
-ปรับโครงสร้างหน้ีให้กบั 
 สมาชิก 
 

-ร้อยละของสมาชิกที่ม ี
 ปัญหาและไดร้ับการดูแล 
 แกไ้ขปัญหา หรือปรับ 
โครงสร้างหน้ีให้ม ี
 คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น 

20 % - งบประมาณ 
- 
 

2.2 โครงการช่วยเหลอืสมาชิก 
      ที่ประสบภยัธรรมชาต ิ

-จดัเงินสวสัดิการใหส้มาชิก 
 ที่ประสบภยัธรรมชาต ิ

-ร้อยละของสมาชิกที่  
 ประสบภยัธรรมชาติและ  
 ไดร้ับการช่วยเหลือ 
 

100 % - งบประมาณ 
1,500,000 

(8.2=1,500,000) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  ประจ าปี  2562 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  2  เสริมสร้างและสนบัสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจติส านกึของการเป็นสมาชิกที่ดแีละการมส่ีวนร่วม  
กลยุทธ์ที่ 1  จดัสวสัดกิารสมาชิกให้มีคุณภาพชีวติที่ดี 
 

โครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ งบประมาณ/สภาพปัญหา 

2.3 โครงการสร้างหลกั 
      ประกนัเพื่อคุณภาพชีวติที่ด ี
      ของสมาชิก 

-ก  าหนดหลกัเกณฑก์ารกูเ้งิน 
 ตอ้งมหีลกัประกนัครบถว้น 
 เพื่อลดความเส่ียงทางการเงิน 
 ของสมาชิกและองคก์ร 
 

-ร้อยละของสมาชิกที ่
 มีหลกัประกนัมากกวา่ 
 ภาระหน้ีของสหกรณ์ 

100 % - งบประมาณ 
- 
 

2.4 โครงการเสริมรายได ้
       สร้างอาชีพให้สมาชิก 

-จดักจิกรรมอบรมเชิง   
 ปฏิบตัิการดา้นอาชีพตามความ 
 ตอ้งการของสมาชิก 
-จดัฝึกอาชีพให้กบัสมาชิกทาง  
 ส่ือออนไลนผ์่าน Website  
  ของสหกรณ์ 
-จดัตั้งศูนยจ์  าหน่ายสินคา้ของ 
  สมาชิก 

-ร้อยละของสมาชิกที่เขา้ 
 ร่วมโครงการ และน าไป 
 ต่อยอดให้กบัผูอ้ื่นหรือ 
 สร้างรายไดเ้พิ่มขึ้น 

ร้อยละ 50 - งบประมาณ 
300,000 

(5.21=300,000) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  ประจ าปี  2562  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  2  เสริมสร้างและสนบัสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจติส านกึของการเป็นสมาชิกที่ดแีละการมส่ีวนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 1  จดัสวสัดกิารสมาชิกให้มีคุณภาพชีวติที่ดี 
 

โครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ งบประมาณ/สภาพปัญหา 

2.5 โครงการสวสัดิการ 
      สงเคราะห์ศพสมาชิก 
 
 
 

-จดัสวสัดิการกรณีสมาชิก 
 ถึงแกก่รรมจ่ายเงินสงเคราะห์ 
 ศพรายละ 100,000 บาท 
 ค่าจดัการศพ 50,000 บาท 
 เงินชดเชยตามอายุการเป็น 
สมาชิกปีละ 2,000 บาท 
 

- ร้อยละความพึงพอใจของ     
 ทายาทสมาชิกที่ไดร้ับ
สวสัดิการ 

ร้อยละ 80 - งบประมาณ 
12,000,000 

(งบประมาณรายจ่าย 
5.10=10,000,000 บาท) 
จดัสรรจากก  าไรสุทธิ 

ประจ าปี 2,000,000 บาท) 

2.6 โครงการสวสัดิการชดเชย 
      สมาชิกที่ท  าประกนัชีวติ 
      กลุ่มอายุเกนิ 85 ปี 
 
 

-จ่ายคืนเงินประกนัเมื่อสมาชิก
อายุครบ 85 ปีทนัท ี
(บริษทัไมร่ับท าประกนั 
ประกนั @) 
 

-ร้อยละความพึงพอใจของ
สมาชิกที่ไดร้ับสวสัดกิาร 
 

ร้อยละ 80 - งบประมาณ 
370,000 

สมาชิกอายุเกนิ 85 ปี
จ  านวน 12 ราย ตอ้งจ่าย
จ านวน 350,030 บาท    
(5.11=370,000 บาท) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  ประจ าปี  2562  
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  2  เสริมสร้างและสนบัสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจติส านกึของการเป็นสมาชิกที่ดแีละการมส่ีวนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 1  จดัสวสัดกิารสมาชิกให้มีคุณภาพชีวติที่ดี 

โครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ งบประมาณ/สภาพปัญหา 

2.7 โครงการสวสัดิการ 
      สงเคราะห์สมาชิกและบุตร 
      ทีเ่จบ็ป่วยรุนแรง 
     ไมส่ามารถช่วยเหลอื 
     ตนเองได ้
 
 

-ให้สวสัดิการช่วยเหลือ 
 สมาชิก ที่เจบ็ป่วยรุนแรง 
ไม่สามารถช่วยเหลอืตนเองไดใ้น
อตัราเดือนละ 700  บาท 
 ส าหรับบุตรสมาชิกที่ 
ไม่สามารถช่วยเหลอืตนเองไดใ้น
อตัรา เดือนละ 500 บาท 

-ร้อยละความพึงพอใจ
ของ   
 สมาชิกที่ไดร้ับสวสัดิการ 

ร้อยละ 80 - งบประมาณ 
450,000 

(5.12=450,000) 
 

2.8 โครงการสวสัดิการ 
       ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 

-จดัสวสัดิการทุนการศึกษาบุตร 
สมาชิกในแต่ละระดบั ดงัน้ี 
อนบุาล 3 (สูงสุดของอนุบาล) = 1,000 บาท   
ประถมศึกษาปีที่ 3  = 1,200 บาท   
ประถมศึกษาปีที่ 6  = 1,500 บาท   
มธัยมศึกษาปีที่ 3     = 1,800 บาท   
มธัยมศึกษาปีที่ 6 /ปวช.3 = 2,200 บาท  
ปวส.2/ปริญญาตรีปีที่ 2   = 3,000 บาท 

-ร้อยละของบุตรสมาชิกที่
ขอรับทุนและเป็นไปตาม
เกณฑ ์

ร้อยละ 80 - งบประมาณ 
1,000,000 

(5.14=1,000,000) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  ประจ าปี  2562  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  2  เสริมสร้างและสนบัสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจติส านกึของการเป็นสมาชิกที่ดแีละการมส่ีวนร่วม  
กลยุทธ์ที่ 1  จดัสวสัดกิารสมาชิกให้มีคุณภาพชีวติที่ดี 
 

โครงการ กจิกรรม เหตุผล/ความจ าเป็น ตัวชี้วดั เป้าหมาย งบประมาณ/สภาพปัญหา 

2.9 โครงการสวสัดิการ 
      เพื่อสมาชิกผูสู้งอาย ุ

-ให้สวสัดิการช่วยเหลือสมาชิก 
  ผูสู้งอายุ  เมือ่มีอายุครบ    
  65 ปี 70 ปี 75 ปี 80 ปี และ 85 ปี 
  
 

- เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ  
 ให้กบัสมาชิกผูสู้งอาย ุ
 
(ปัจจุบนัสมาชิกอายุ 80 ปี
ขึ้นไปจ านวน  61 ราย) 

-ร้อยละความพึงพอใจของ
สมาชิกที่ไดร้ับสวสัดกิาร 

ร้อยละ 80  งบประมาณ 
1,000,000 
(5.26) 

 

2.10 โครงการสุขใจกบั 
        วยัเกษียณ 

จดัฝึกอบรมเร่ืองบริหารดา้น
การเงินและการวางแผนพฒันา
คุณภาพชีวติที่ดีให้กบัสมาชิก
กอ่นเกษียณ  อายุ 55-60 ปี  

-เพื่อใหส้มาชิกกอ่นวยั
เกษียณมีความรู้ในดา้น
การบริหารการเงินมาก
ขึ้น ลดภาระการเป็นหน้ี
กบัสหกรณ์ 
 

-จ านวนสมาชิก 
 กอ่นวยัเกษยีณ 
 อายุ 55-60 ปี ที่เขา้ร่วม 
 โครงการ 
 

200 คน งบประมาณ 
200,000 

 (5.16=1,100,000) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  ประจ าปี  2562  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  2  เสริมสร้างและสนบัสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจติส านกึของการเป็นสมาชิกที่ดแีละการมส่ีวนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 1  จดัสวสัดกิารสมาชิกให้มีคุณภาพชีวติที่ดี 
 

โครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ งบประมาณ/สภาพปัญหา 
2.11 โครงการสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจหลกัการ อุดมการณ์ 
วธีิการ และการบริหารกจิการ
สหกรณ์ให้สมาชิก กรรมการ 
เจา้หนา้ที่ ผูต้รวจสอบกจิการ 
และผูต้รวจสอบภายใน 

- จดัประชุมสร้างความรู้ความ 
 เขา้ใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ระหวา่งสมาชิก คณะกรรมการ 
 เจา้หนา้ที่ และผูต้รวจสอบ
กจิการ 
- ให้ความรู้สมาชิกใหม ่

-จ านวนสมาชิกที่เขา้ร่วม 
 กจิกรรมสร้างความรู้ 
 ความเขา้ใจเร่ืองของ 
 สหกรณ์ และการลงทุน 

800 คน - งบประมาณ 
500,000 

(5.16=1,100,000) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  ประจ าปี  2562  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  2  เสริมสร้างและสนบัสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจติส านกึของการเป็นสมาชิกที่ดแีละการมส่ีวนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความรู้ ความเข้าใจกบัสมาชิกและสาธารณชนให้เกิดความเช่ือมัน่ศรัทธาในอุดมการณ์ หลกัการ วิธีการสหกรณ์อย่างทั่วถึงและต่อเน่ือง 
 

โครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ งบประมาณ/สภาพปัญหา 

2.12 โครงการส่งเสริมการใช้
สิทธิและการมีส่วนร่วม 
การเลือกตั้งและประชุมใหญ่
สามญัประจ าปี 
         

- การใชสิ้ทธิในการเลือกตั้ง   
 คณะกรรมการ และผูต้รวจสอบ   
 กจิการของสหกรณ์ 
- การรณรงคใ์ห้สมาชิกเขา้ร่วม    
 ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
 โดยจ่ายค่าอาหารคนละ 1,200 
 ค่าพาหนะ อ.เมือง คนละ 100  
 อ.มโนรมย ์อ.วดัสิงห ์
อ.สรรพยา อ.สรรคบุรี 
 อ.หนัคา คนละ 200 บาท 
 อ  าเภอหนองมะโมง 
 อ  าเภอเนินขาม คนละ 300 บาท 

-ร้อยละของสมาชิกที ่
 ใชสิ้ทธิในการเลือกตั้ง 
 คณะกรรมการ  
 ผูต้รวจสอบกจิการ 
-จ านวนสมาชิกที่เขา้    
 ประชุมใหญ่สามญั 
 ประจ าปีตลอดการประชุม 
 

ร้อยละ 90 
 
 
 

400 คน 
 

- งบประมาณ 
6,850,000 

-  ค่าใชจ่้ายการเลือกตั้ง = 
150,000 (6.3) 
-  ค่าอาหาร+พาหนะ
สมาชิก = 6,700,000 (6.4) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  ประจ าปี  2562  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  2  เสริมสร้างและสนบัสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจติส านกึของการเป็นสมาชิกที่ดแีละการมส่ีวนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 3 รณรงค์และส่งเสริมการออมเงนิของสมาชิกอย่างต่อเน่ือง  
 

โครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ งบประมาณ/สภาพปัญหา 

2.13โครงการส่งเสริมและ 
        สนบัสนุนการออม 
       สหกรณ์โรงเรียน 
 
 
 

-รณรงคใ์ห้สถานศึกษาน าเงิน 
 ออมของนกัเรียนมาฝากกบั 
 สหกรณ์ 
-จดัให้มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ 
  รับฝากเงินกบัโรงเรียนต่าง ๆ 
  ตามหน่วยอ าเภอ 

-จ านวนโรงเรียนที่เขา้ร่วม 
 โครงการ 
-จ านวนเงินฝากของ 
 โครงการ 

80 โรงเรียน 
 
40,000,000 

บาท 

- งบประมาณ  
580,000 

(5.25=580,000) 

2.14 โครงการรางวลัเงินออม 
        สหกรณ์โรงเรียน 

-รณรงคใ์ห้สมาชิกฝากเงิน 
ตามโครงการ 
-ให้รางวลัตอบแทนเพื่อใช ้
 ในกจิกรรมการบริหารจดัการ 
 สหกรณ์ในโรงเรียนในอตัรา 
 ร้อยละ 1 ของเงินฝาก  
 ณ วนัส้ินปีบญัชีของสหกรณ์ 

-ผลตอบแทนตามยอด 
 เงินฝาก ณ วนัส้ินปีใน
อตัรา ร้อยละ 1 

80 โรงเรียน - งบประมาณ 
500,000 

(8.9=830,000) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  ประจ าปี  2562  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  2  เสริมสร้างและสนบัสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจติส านกึของการเป็นสมาชิกที่ดแีละการมส่ีวนร่วม  
กลยุทธ์ที่ 4 พฒันารูปแบบการประชาสัมพนัธ์ให้ทันสมยัและถึงสมาชิก 
 

โครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ งบประมาณ/สภาพปัญหา 

2.15 โครงการพฒันาเครือข่าย
และรูปแบบการประชาสัมพนัธ์ 
กจิการสหกรณ์สู่สมาชิกและ
สาธารณชน 

1. จดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ที่
หลากหลาย 
 
2. ต ั้งเครือข่ายกรรมการเพื่อ
ประชาสัมพนัธ์กจิการสหกรณ์
หน่วยงานละ 1 คน 
3. จดัประชุมเครือข่ายกรรมการ
เดือนละ 1 ครั้ ง 

-จ านวนครั้ งของการ 
 ประชาสัมพนัธ์กจิการ 
 สหกรณ์ 
-จ านวนหน่วยงานที่ไดร้ับรู้
รับทราบการบริหารกจิการ
สหกรณ์จากเครือข่าย
กรรมการอย่างต่อเน่ือง 

20 ครั้ ง 
 
 

200 หน่วย 

- งบประมาณ  
400,000 

(5.5=400,000) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  ประจ าปี  2562  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  2  เสริมสร้างและสนบัสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจติส านกึของการเป็นสมาชิกที่ดแีละการมส่ีวนร่วม  
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมให้สมาชิกมส่ีวนร่วมในการพฒันาการบริหารกจิการของสหกรณ์  
 

โครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ งบประมาณ/สภาพปัญหา 

2.16 โครงการร่วมจดัท าแผน 
      สหกรณ์โดยใชก้ระบวนการ 
      PLC 

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

-จ านวนสมาชิกที่ 
 เขา้ร่วมโครงการ 

400 คน - งบประมาณ  
300,000 

(8.8=800,000) 

2.17 โครงการสหกรณ์สัญจร 
         พบสมาชิก 
 

-ออกสัญจรเพื่อพบสมาชิก 
 อ  าเภอต่าง ๆ 

-จ านวนสมาชิกที่เขา้ร่วม   
 โครงการ 

1,000 คน - งบประมาณ  
500,000 

(8.8=800,000) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  ประจ าปี  2562  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  3 พฒันาบุคลากรให้มศัีกยภาพ สามารถขับเคล่ือนการบริหารกิจการสหกรณ์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที่ 1  พฒันาศักยภาพของบุคลากรตรงตามภาระงานและบทบาทหน้าที่  
 

โครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ งบประมาณ/สภาพปัญหา 

3.1 โครงการเสริมสร้าง 
      ศกัยภาพดา้นการบริหาร 
      กจิการสหกรณ์แก ่ 
      บุคลากรและสมาชิก  
 

-ส่งคณะกรรมการ  
 ผูต้รวจสอบ กจิการ เจา้หนา้ที่ 
และสมาชิก เขา้ประชุม อบรม 
โครงการ ต่าง ๆ ทีเ่ป็น
ประโยชนก์บัสหกรณ์   
 
 
 

-จ านวนครั้ ง/เร่ืองที่  
 สหกรณ์ส่งบุคลากร 
 เขา้ร่วมประชุมอบรม 

40 ครั้ ง - 
 

-ใชง้บจากค่าเบี้ยเลี้ยง 
 พาหนะของ
คณะกรรมการและ
เจา้หนา้ที่ (5.1,5.2) 
-สมาชิกใชง้บจากรายการ 
 ศึกษาดูงานของสมาชิก 
(5.16) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  ประจ าปี  2562 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  4 พฒันากระบวนการบริหารจดัการให้มปีระสิทธิภาพ ทันสมยั เอ้ือต่อฐานะความมัน่คงของสหกรณ์ สนองความต้องการของสมาชิก 
                                        ตามหลกัธรรมาภบิาลและหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
กลยุทธ์ที่ 1  เสริมสร้างการบริหารจดัการที่มปีระสิทธิภาพ และทันสมยัตามหลักธรรมาภบิาลและหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
 

โครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ งบประมาณ/สภาพปัญหา 

4.1 โครงการรู้ลึก รู้จริง ตาม 
บทบาทหนา้ที่ของกรรมการ 
ผูต้รวจสอบกจิการและ 
เจา้หนา้ที่ 

-จดัประชุมสัมมนาเพื่อ 
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่ง 
 สมาชิก กรรมการ 
 ผูต้รวจสอบกจิการ  
 และเจา้หนา้ที่ 

-จ านวนครั้ งของการจดั 
 กจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1 ครั้ ง - งบประมาณ 
200,000 บาท 

(5.16=1,100,000) 

4.2 โครงการคดัเลือกสมาชิก 
      ทีม่ีความรู้และคุณธรรม 
      เป็นสมาชิกตน้แบบที่ดี 
 
 
 

-คดัเลือกสมาชิกสหกรณ์ 
 ที่มีความรู้ดา้นสหกรณ์ 
 และมีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับ 
 ในสังคม 
-มอบรางวลัให้กบัสมาชิก 
 ดีเด่นประจ าปี 

-จ านวนสมาชิกที่ไดร้ับ 
  การคดัเลอืกเป็นสมาชิก 
 ตน้แบบ 

15 คน - งบประมาณ 
30,000 บาท 

(8.7=670,000) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  ประจ าปี  2562  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  4 พฒันากระบวนการบริหารจดัการให้มปีระสิทธิภาพ ทันสมยั เอ้ือต่อฐานะความมัน่คงของสหกรณ์ สนองความต้องการของสมาชิก 
                                        ตามหลกัธรรมาภบิาลและหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
กลยุทธ์ที่ 1  เสริมสร้างการบริหารจดัการที่มปีระสิทธิภาพ และทันสมยัตามหลักธรรมาภบิาลและหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
 

โครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ งบประมาณ/สภาพปัญหา 

4.3 โครงการศึกษาดูงาน 
       สหกรณ์ตน้แบบ 

-ส่งคณะกรรมการ เจา้หนา้ที่ 
 ผูต้รวจสอบกจิการ และ
สมาชิก 
 ศึกษาดูงานเร่ืองที่เป็น
ประโยชน ์
 จากสหกรณ์ตน้แบบหรือ 
 หน่วยงานต่าง ๆ  
 
 
 

-จ านวนสมาชิกที่ 
 สหกรณ์ส่งบุคลกรไป 
 ศึกษาดูงาน 
-กรรมการด าเนินการ 
-ผูต้รวจสอบกจิการ 
-ผูค้วบคุมภายใน 
-เจา้หนา้ที่ 
-หวัหนา้ศูนยป์ระสานงาน 
-หวัหนา้หน่วยงานที่หกัเงิน 
-สมาชิกบ านาญ 
-สมาชิกทัว่ไป 
-ที่ปรึกษา 

132 คน 
 
 

15 คน 
  3 คน 
  5 คน 
10 คน 

         9 คน 
6 คน 
40 คน 
40 คน 
4 คน 

- งบประมาณ 
1,000,000 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  ประจ าปี  2562  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  4 พฒันากระบวนการบริหารจดัการให้มปีระสิทธิภาพ ทันสมยั เอ้ือต่อฐานะความมัน่คงของสหกรณ์ สนองความต้องการของสมาชิก  
                                        ตามหลกัธรรมาภบิาลและหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
กลยุทธ์ที่ 1  เสริมสร้างการบริหารจดัการที่มปีระสิทธิภาพ และทันสมยัตามหลักธรรมาภบิาลและหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
 

โครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ งบประมาณ/สภาพปัญหา 

4.4 โครงการเสริมสร้าง 
       ประสิทธิภาพการบริหาร 
       จดัการ (สหกรณ์สีขาว) 

-จดักจิกรรมทบทวนการ 
 บริหารจดัการของสหกรณ์ 
 เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพและ 
 มาตรฐานตามหลกั 
 ธรรมาภิบาลและหลกั 
 ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 ก  าหนด 
-ให้ค  าแนะน าแกส่หกรณ์อื่น 
 
 
 

จ านวนสหกรณ์ที่มาศึกษาดู
งานหรือขอค าแนะน า 

1 สหกรณ์ - 
 
 

งบประมาณ  
40,000 

(8.7= 670,00) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  ประจ าปี  2562 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  4 พฒันากระบวนการบริหารจดัการให้มปีระสิทธิภาพ ทันสมยั เอ้ือต่อฐานะความมัน่คงของสหกรณ์ สนองความต้องการของสมาชิก 
                                        ตามหลกัธรรมาภบิาลและหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
กลยุทธ์ที่ 2 สนบัสนุนการศึกษาวิจยัเพื่อพฒันาสหกรณ์  
 

โครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ งบประมาณ/สภาพปัญหา 

4.5 โครงการวจิยัและสร้าง 
นวตักรรมเพื่อพฒันาสหกรณ์ 

-สนบัสนุนสมาชิก เจา้หนา้ที่ 
 ในการจดัท างานวจิยั หรือ 
 สร้างนวตักรรมที่เป็น
ประโยชน ์
 กบัสหกรณ์ 
-ส่งนวตักรรมเขา้ประกวด 

-จ านวนงานวจิยั/นวตักรรม 
 ที่สร้างขึ้นมาใชใ้นการ 
 ท  างาน 
 

1 งาน - งบประมาณ  
50,000 

(8.7=670,000) 
 

4.6 โครงการพฒันาระบบ 
       เทคโนโลยีของสหกรณ์ 
       สู่สหกรณ์ 4.0 
 
 

-พฒันาและปรับปรุงระบบขอ้มูล 
สารสนเทศ และรูปแบบ 
การติดต่อส่ือสารกบัสมาชิก 
ใหห้ลากหลายและเป็นปัจจุบนั 
-จดัท าระบบขอ้มลูใบเสร็จที่
สมาชิกสามารถเรียกดูยอ้นหลงั
ได ้3-6 เดือน 

- จ  านวนกจิกรรมที่มีการ
พฒันาและปรับปรุง 

1 ครั้ ง - งบประมาณ  
100,000 

(3.3 = 200,000) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  ประจ าปี  2562 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  5  สร้างความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์ด้วยเครือข่ายพนัธมติร  
กลยุทธ์ที่ 1  สร้างความร่วมมือกบัสหกรณ์เครือข่ายพนัธมติร 
 

โครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ งบประมาณ/สภาพปัญหา 

5.1 โครงการเครือข่ายพนัธมิตร 
      สหกรณ์ 

-ร่วมท าธุรกจิและกจิกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั 
 สหกรณ์เครือข่ายพนัธมิตร 
- น าผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากเครือข่ายมาปรับใชเ้พื่อ
พิจารณาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ 
 

-จ านวนเร่ือง/งานที่ไดร้ับ       
 จากเครือข่าย แลว้น ามา 
 ปรับใชก้บัสหกรณ์ 
 

2 เร่ือง - 
 

งบประมาณ 
300,000  

(8.7 = 670,000) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  ประจ าปี  2562  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  5  สร้างความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์ด้วยเครือข่ายพนัธมติร  
กลยุทธ์ที่ 2  สนบัสนุนการจดักจิกรรมที่เป็นประโยชน์กบัชุมชนและสังคม  
 

โครงการ กจิกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ งบประมาณ/สภาพปัญหา 

5.2 โครงการอนุรักษท์รัพยากร 
      ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

-จดัประชุมใหค้วามรู้กบับุคลากร
ของโรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการ 
-ประกวดโรงเรียนส่งเสริมและ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
-ร่วมกบัหน่วยงานและชุมชน 
จดักิจกรรมการอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น ลดภาวะโลกร้อน ประหยดั
พลงังาน ปลูกป่า เป็นตน้ 
- คดัเลือกสมาชิกดีเด่นทีเ่ป็น
ตน้แบบดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

-จ านวนกจิกรรมที่สหกรณ์ 
 จดัหรือร่วมจดักจิกรรม 
 กบัชุมชนและสังคม 

2 ครั้ ง  งบประมาณ  
100,000 

(8.6 = 100,000) 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  ประจ าปี  2562  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  5  สร้างความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์ด้วยเครือข่ายพนัธมติร  
กลยุทธ์ที่ 2  สนบัสนุนการจดักจิกรรมที่เป็นประโยชน์กบัชุมชนและสังคม  
 

โครงการ กจิกรรม ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินการ งบประมาณ/สภาพปัญหา 

5.3 โครงการส่งเสริมการจดั 
       กจิกรรมแสดงความกตญัญู 
       กตเวทิตา มุฑิตาจิต 
  

-สหกรณ์สนบัสนุนงบประมาณ 
 หรือจดักจิกรรมต่าง  ๆเช่น 
    -งานวนัครู 
    -งานเกษียณอายรุาชการของ 
      หน่วยงานต่าง ๆ 
   -งานประเพณีสงกรานตข์อง 
    สหกรณ์ 
   -งานยกย่องเชิดชูเกยีรต ิ
สมาชิกสหกรณ์ที่เกษียณอายุ
ราชการ 

-จ านวนกจิกรรมที่จดั 3 ครั้ ง -  สนบัสนุนการจดักจิกรรม         
วนัครูของจงัหวดั 
-  กจิกรรมวนัสงกรานต ์170,000 
-  โครงการมุฑิตาจิตของ
สหกรณ์ 
     

งบประมาณ 
850,000 
(5.18) 

-  สนบัสนุนการจดักจิกรรม
วนัครูของจงัหวดั 
 180,000 
- กจิกรรมงานสงกรานต ์
170,000 
-  โครงการมุฑิตาจิตของ
สหกรณ์ 500,000 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากดั  ประจ าปี  2562  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  5  สร้างความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์ด้วยเครือข่ายพนัธมิตร 
กลยุทธ์ที่ 2  สนบัสนุนการจดักจิกรรมที่เป็นประโยชน์กบัชุมชนและสังคม  
 

โครงการ กจิกรรม ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินการ งบประมาณ/สภาพปัญหา 

5.4 โครงการดูแลช่วยเหลอื   
      สังคมและชุมชนตาม   
      อุดมการณ์และหลกัการ 
      ของสหกรณ์ 
 

- ร่วมกจิกรรมทางสงัคมและ 
 ชุมชนกบัหน่วยงานอื่น 

-จ านวนกจิกรรมที่ให้การ   
  ดูแลช่วยเหลือ และ 
  ร่วมกบัสังคมและชุมชน 

5 กจิกรรม - งบประมาณ 
200,000 

(8.7= 670,000) 

5.5 โครงการเงินออม 
ตามรอยพ่อ 

-เปิดการรับฝากเงินออมทรพัย์
เงินออมตามรอยพ่ออตัรา 
ดอกเบี้ย 2.5 บาท/ปี สหกรณ์ 
จ่ายเงินสมทบเขา้กองทุน
ช่วยเหลือเดก็นกัเรียนยากไร้ 
อตัราร้อยละ 0.5 ของยอดเงิน
ฝากของสมาชิกแต่ละคน ณ วนั
ส้ินปีบญัชี 

-จ านวนบญัชีเงินฝาก 
 ที่สมาชิกเขา้ร่วมโครงการ 
-จ านวนนกัเรียนยากไร้ที ่
 ไดร้ับความช่วยเหลอื 

300 บญัชี 
 

50 คน 

- งบประมาณ 
100,000 

(8.9= 830,000) 
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                               4.4  อนุมตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 

            
                                      ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั  หมวด 6 ขอ้ 61  
อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ (10)  พิจารณาอนุมตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  
ของสหกรณ์ 
                                      จึงขอน าเสนองบประมาณรายจ่าย  เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ 
ประจ าปี 2562  และประมาณการรายรับ – รายจ่าย  ประจ าปี 2562  เสนอที่ประชุม 

พิจารณาอนุมตัิดงัน้ี  (รายละเอียดหนา้ 146 – 160) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 





รายละเอยีดประมาณการรายจ่าย ประจ าปี  2562 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณปี 2561 งบประมาณ 

ปี 2562 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

เพิม่ขึ้น 
(ลดลง) 

รายละเอยีด 
ตั้งไว้ จ่ายจริง ใช้ไป

ร้อยละ 

1.  เงินเดือนค่าจ้างและสวัสดิการเจ้าหน้าท่ี       
 1.1  เงินเดือน 4,600,000.00 4,350,240.00 94.57 4,500,000.00 9.10 (100,000.00) เงินเดือนเจา้หนา้ท่ี 14 คน ลูกจา้ง 2 คน แม่บา้น 1 คน 

 1.2 ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที่ 200,000.00 92,400.00 46.20 200,000.00 0.40 0.00 ค่าครองชีพ  เงินชดเชยตามมติ ครม. (10 คน) 
 1.3  สวสัดิการเจา้หนา้ที่ 200,000.00 274,117.50 137.06 300,000.00 0.61 100,000.00 ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล (ส่วนเกิน

ประกนัสังคม)  ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 
 1.4  เงินประกนัสังคม 150,000.00 130,458.00 86.97 150,000.00 0.30 0.00 เงินประกนัสังคมเจา้หนา้ที่ตามกฎหมาย 

แรงงานก าหนด 
 1.5  ค่าจา้งยาม 240,000.00 230,592.00 96.08 360,000.00 0.73 120,000.00 ค่าจา้งยามรักษาความปลอดภยั (1.1) 

- ค่าจา้งขั้นต ่าตามกฎหมายแรงงาน (ชยันาท)  วนัละ 315 
บาท/8 ชัว่โมง  เฉล่ียชัว่โมงละ 40 บาท/4 ชัว่โมง คิดเป็น 
14,250 บาท บวกประกนัสงัคม 720 บาท/เดือน  รวมจ่าย 
14,970 บาท/คน 

รวมเงิน 5,390,000.00 5,077,807.50 94.21 5,510,000.00 11.14 120,000.00  
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รายละเอยีดประมาณการรายจ่าย ประจ าปี  2562 (ต่อ) 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณปี 2561 งบประมาณ 

ปี 2562 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

เพิม่ขึ้น 
(ลดลง) 

รายละเอยีด 
ตั้งไว้ จ่ายจริง ใช้ไป 

ร้อยละ 

2.  ค่าตอบแทน       
 2.1 ค่าตอบแทน 

      หวัหนา้หน่วยงานและ 
      ศูนยป์ระสานงาน      

300,000.00 284,355.00 94.79 300,000.00 0.61 0.00 ใหโ้รงเรียน/หน่วยงานทุกสงักดัและศูนยป์ระสานงาน
หน่วยงานละ 1,000 บาท  และหน่วยงานท่ีหกัเงินส่ง
กรมบญัชีกลาง รายละ 5 บาท/ปี  ไดแ้ก่ สพป./สพม./
อาชีวศึกษา/กศน./อปท. หน่วยต่างจงัหวดัท่ีหกัเงิน
สมาชิกโอนยา้ยส่งใหส้หกรณ์  

 2.2 ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที่ 
      หกัเงิน 

125,000.00 109,976.00 87.98 125,000.00 0.25 0.00 ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที่หกัเงินใหส้หกรณ์ 2 บาท/
คน/เดือน 

 2.3 ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบ 
      กิจการ 

60,000.00 60,000.00 100.00 60,000.00 0.12 0.00 ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ 3 คน ๆ ละ 
20,000 บาทปี 

 2.4 ค่าตอบแทนนกัศึกษาฝึกงาน 18,000.00 6,000.00 33.33 18,000.00 0.04 0.00 ค่าตอบแทนนกัศึกษาฝึกงานท่ีมาฝึกงานท่ีสหกรณ์  

 2.5 ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที่ 
      ต ารวจ 

95,000.00 71,400.00 75.16 95,000.00 0.19 0.00 ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที่ต ารวจรักษาความปลอดภยั
ส านกังานและตอ้นรับสมาชิก วนัท าการปกติ(1.1) 

 2.6 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 
      สหกรณ์และกรรมการ 
      ควบคมุภายใน 

200,000.00 110,000.00 55.00 250,000.00 0.51 50,000.00 ค่าตอบแทนบุคคลท่ีอ านวยความสะดวกและรักษา
ประโยชน์และเป็นท่ีปรึกษาใหก้บัสหกรณ์  อาทิ  
ผอ.เขตพ้ืนท่ี  อยัการจงัหวดั  ยติุธรรมจงัหวดั   
ศูนยด์ ารงธรรม  กรรมการควบคุมภายใน 5 คน ๆ ละ 
10,000 บาท/ปี (1.8) 
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รายละเอยีดประมาณการรายจ่าย ประจ าปี  2562 (ต่อ) 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณปี 2561 งบประมาณ 

ปี 2562 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

เพิม่ขึ้น 
(ลดลง) 

รายละเอยีด 
ตั้งไว้ จ่ายจริง ใช้ไป 

ร้อยละ 

 2.7 ค่ารบัรอง 300,000.00 293,909.00 97.97 300,000.00 0.61 0.00 ค่ารับรองสมาชิกที่มาติดต่อสหกรณ์ การประชุม
ต่าง ๆ และรับรองสหกรณ์อื่นที่มาเยีย่มชมกิจการ 
เช่น น ้ าชา กาแฟ อาหาร   

 2.8 ค่าเบี้ยประชุม 550,000.00 350,500.00 63.73 550,000.00 1.11 0.00 ประชุมคณะกรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ  
 2.9 ค่าตอบแทนผูป้ระสานงาน 

      ขา้ราชการบ านาญ 
96,000.00 96,000.00 100.00 96,000.00 0.19 0.00 ค่าตอบแทนผูป้ระสานงานสหกรณ์ซ่ึงแต่งตั้ง 

จากขา้ราชการบ านาญทุกอ าเภอ  8 คน ๆ ละ 
12,000 บาท/ปี 

 2.10 ค่าล่วงเวลา 200,000.00 198,977.00 99.49 200,000.00 0.40 0.00 ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาเจา้หนา้ที่ 
 2.11 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 

        คอมพวิเตอร์ 
10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.02 0.00 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคอมพวิเตอร์ 

 2.12 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 
        ผูต้รวจสอบกิจการ 

40,000.00 52,400.00 131.00 60,000.00 0.12     20,000.00 ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะผูต้รวจสอบกิจการ 700 
บาท/คน/ครั้ง  เขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการ
ด าเนินการและสหกรณ์เครือข่ายภาคกลาง 

 2.13 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 
        กรรมการควบคุมภายใน 

30,000.00 28,100.00 93.67 50,000.00 0.10 20,000.00 เบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ กรรมการควบคุมภายใน  
5 คน  (1.8) 

รวมเงิน 2,024,000.00 1,661,617.00 82.10 2,114,000.00 4.27 90,000.00  
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รายละเอยีดประมาณการรายจ่าย ประจ าปี  2562 (ต่อ) 

หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2561 งบประมาณ 
ปี 2562 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

เพิม่ขึ้น 
(ลดลง) 

รายละเอยีด 
ตั้งไว้ จ่ายจริง ใช้ไป 

ร้อยละ 

3.  ค่าวัสดุ       
 3.1 เคร่ืองเขียนแบบพมิพ ์ 400,000.00 356,726.00 89.18 400,000.00 0.81 0.00 ค่าแบบพมิพต์่าง ๆ ที่ใชก้บักิจการสหกรณ์   

เช่น สมุดคู่ฝาก ใบเสร็จรับเงิน สัญญาเงินกู ้ 
สัญญาค ้ าประกนั ฯลฯ 

 3.2 ค่าของใชส้ านกังาน 190,000.00 178,664.80 94.03 200,000.00 0.40 10,000.00 ค่าของใชส้ านกังาน เช่น วสัดุอุปกรณ์ในการ
จดัส่งเอกสาร  อุปกรณ์ดูแลส านกังาน  น ้ ายาท า
ความสะอาด  และอปุกรณ์เคร่ืองใชท้ี่จ าเป็นอื่น ๆ 

 3.3 ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัระบบ  
      โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

200,000.00 152,004.90 76.00 200,000.00 0.40 0.00 ค่าดูแลระบบโปรแกรมคอมพวิเตอร์สหกรณ์  
ค่าลิขสิทธ์ิ Windows10 Antivirus  การพฒันา
ระบบเทคโนโลย ี 1.  ค่าลิขสิทธ์ิ = 18,000 บาท  
2.  ค่าบ ารุงและดูแลโปรแกรม = 75,000 บาท  3.  
ค่าสนบัสนุนจดัท าแอพพลิเคชัน่ = 70,000 บาท  
4. ค่าพฒันาระบบเทคโนโลย ี= 100,000 บาท
(4.6) 

รวมเงิน 790,000.00 687,395.70 87.01 800,000.00 1.62 10,000.00  
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รายละเอยีดประมาณการรายจ่าย ประจ าปี  2562 (ต่อ) 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณปี 2561 งบประมาณ 

ปี 2562 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

เพิม่ขึ้น 
(ลดลง) 

รายละเอยีด 
ตั้งไว้ จ่ายจริง ใช้ไป 

ร้อยละ 

4.  ค่าครุภัณฑ์       
 4.1  เคร่ืองส ารองไฟ 10,000.00 2,000.00 20.00 40,000.00 0.08 30,000.00 ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟของระบบเซิร์ฟเวอร์และ

ระบบคอมพวิเตอร์สหกรณ์  
 4.2  เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 60,000.00 59,250.00 100.00 150,000.00 0.30 90,000.00 รองรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์เสียหรือช ารุด 
 4.3 เคร่ืองปรับอากาศ 120,000.00 93,000.00 77.50 0.00 0.00 (120,000.00)   
 4.4 โต๊ะหอ้งจดัประชุมชั้น 3    

       (โซฟา)  
50,000.00 50,000.00 100.00 0.00 0.00 (50,000.00)  

 4.5 โตะ๊และเกา้อี้หอ้งประชุม 
       ชั้น 3 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.20 100,000.00 โต๊ะและเกา้อี้หอ้งประชุมชั้น 3 

 4.6 ปร้ินเตอร์ 60,000.00 53,880.00 89.80 60,000.00 0.12 0.00 จดัซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์แทนเคร่ืองที่ช ารุด 
 4.7 เคร่ืองนบัธนบตัร 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.20 100,000.00 ทดแทนเคร่ืองเก่าที่ช ารุด  ไม่มีอะไหล่ซ่อมแซม 

(ระบบลมดูด) 
รวมเงิน 300,000.00 258,130.00 86.04 450,000.00 0.91 150,000.00  
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รายละเอยีดประมาณการรายจ่าย ประจ าปี  2562 (ต่อ) 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณปี 2561 งบประมาณ 

ปี 2562 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

เพิม่ขึ้น 
(ลดลง) 

รายละเอยีด 
ตั้งไว้ จ่ายจริง ใช้ไป 

ร้อยละ 

5.  ค่าใช้สอย       
 5.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 

      กรรมการผูต้รวจสอบ 
      กิจการ  และสมาชิก 

600,000.00 491,050.00 81.84 600,000.00 1.21 0.00 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะกรรมการ ผูต้รวจสอบกิจการ
และสมาชิกซ่ึงเดินทางไปปฏิบตัิงานและ
ประชุมสัมมนาและท านิติกรรม ตามระเบียบ
สหกรณ์ (3.1) 

 5.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 
      เจา้หนา้ที ่

200,000.00 199,940.00 99.97 200,000.00 0.40 0.00 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะเจา้หนา้ที่ซ่ึงเดินทางไป
ปฏิบตัิงาน  ประชุมและท านิติกรรมใหส้มาชิก
ตามระเบียบสหกรณ์ (3.1) 

 5.3 ค่าลงทะเบียน 100,000.00 61,300.00 61.30 100,000.00 0.20 0.00 ค่าลงทะเบียนในการเขา้ร่วมประชุมอบรม
สัมมนาของกรรมการ ผูต้รวจสอบกิจการ 
เจา้หนา้ที่และสมาชิก 

 5.4 ค่ารกัษาประโยชน์สหกรณ์ 300,000.00 122,211.42 40.74 300,000.00 0.61 0.00 ค่าใชจ่้ายในการเร่งรัดติดตามหน้ีสินสมาชิก 
ที่ผิดนดัการช าระหน้ี 

 5.5  ค่าประชาสัมพนัธ์กิจการ 
      สหกรณ์ 

300,000.00 206,320.00 68.77 400,000.00 0.81 100,000.00 - จดัท าวารสารประชาสัมพนัธ์และส่ืออื่น ๆ 
- จดัตั้งเครือข่ายกรรมการประชาสัมพนัธ์กิจการ
สหกรณ์  (2.15) 

 5.6 ค่าหนงัสือพมิพ ์ 25,000.00 15,980.00 63.92 25,000.00 0.05 0.00 ค่าหนงัสือพมิพแ์ละวารสารอื่น ๆ 
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รายละเอยีดประมาณการรายจ่าย ประจ าปี  2562 (ต่อ) 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณปี 2561 งบประมาณ 

ปี 2562 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

เพิม่ขึ้น 
(ลดลง) 

รายละเอยีด 
ตั้งไว้ จ่ายจริง ใช้ไป 

ร้อยละ 

 5.7 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองใช ้
      และอุปกรณ์ส านกังาน 

150,000.00 149,921.58 99.95 150,000.00 0.30 0.00 ซ่อมแซมบ ารุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังาน  
 

 5.8 ค่าปรับปรุงและบ ารุง 
      รกัษาอาคาร 

1,500,000.00 1,499,950.00 100.00 1,500,000.00 3.03 0.00 1. ปรับปรุงหอ้งประชุมชั้น 2 
2. ปรับปรุงหอ้งน ้ าในอาคารชั้น 1          (1.9) 
3. หลงัคาหลุมอาคารส านกังาน 
4. ปรับปรุงและซ่อมแซมอื่น  ๆตามความจ าเป็น  

 5.9  ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง 100,000.00 86,085.40 86.09 100,000.00 0.20 0.00 ค่าน ้ ามนัรถยนต์ รถจกัรยานยนต์และเคร่ืองตดัหญา้ 

 5.10 สวสัดิการสมาชิก 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 10,000,000.00 20.22 0.00 เงินสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวสมาชิก 
ที่ถึงแก่กรรม  (2.5) 

 5.11 เงินสงเคราะห์สมาชิกที ่
        ท าประกนักลุ่มตามความ 
       สมคัรใจอายเุกิน 85 ปี 

320,000.00 105,760.00 33.05 370,000.00 0.75 50,000.00 เงินสงเคราะห์สมาชิกที่ท าประกนักลุม่ตามความ 
สมคัรใจที่มีอายเุกิน 85 ปี แลว้บริษทัประกนั 
ไม่รับท าประกนั  (2.6) 

 5.12 เงินสงเคราะห์สมาชิกและ 
        บุตรที่เจ็บป่วยไม่สามารถ 
        ช่วยเหลือตนเองได ้

400,000.00 340,000.00 85.00 450,000.00 0.91 50,000.00 
 

เงินสงเคราะห์สมาชิกและบุตรที่เจ็บป่วย 
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้(สมาชิก 700 บาท  
บุตร 500 บาท/เดือน ปี 2561 ม ี55 ราย)  (2.7) 
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รายละเอยีดประมาณการรายจ่าย ประจ าปี  2562 (ต่อ) 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณปี 2561 งบประมาณ 

ปี 2562 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

เพิม่ขึ้น 
(ลดลง) 

รายละเอยีด 
ตั้งไว้ จ่ายจริง ใช้ไป 

ร้อยละ 

 5.13 สวสัดิการสมาชิกสมทบ 20,000.00 8,500.00 42.50 20,000.00 0.04 0.00 เจา้ภาพสวดพระอภิธรรมและหรีดเคารพศพ
สมาชิกสมทบที่ถึงแก่กรรม 

 5.14 ทุนการศกึษาบุตรสมาชิก 750,000.00 467,400.00 62.32 1,000,000.00 2.02 250,000.00 ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ เพิม่อนุบาล
และ ปวส  (2.8) 

 5.15 ค่าประกนัชีวติกลุ่ม 800,000.00 644,010.00 80.50 1,000,000.00 2.02 200,000.00 ค่าเบี้ยประกนัชีวติกลุ่มสมาชิกสหกรณ์  (1.2) 
 5.16 ค่าศึกษาอบรมพฒันา 

        สมาชิก 
1,150,000.00 655,330.00 56.99 1,100,000.00 2.22 (50,000.00) โครงการประชุมใหค้วามรู้ความเขา้ใจเร่ือง

สหกรณ์แก่สมาชิก   (1.7,2.10,2.11,4.1) 
 5.17 ค่าศึกษาอบรมสัมมนา 

        พฒันาเจา้หนา้ที่ 
180,000.00 125,000.00 69.44 180,000.00 0.36 0.00 ค่าศึกษาอบรมสัมมนาและดูงานเจา้หนา้ที่ 

(3.1) 
 5.18 กิจกรรมวนัครูและแสดง 

        มุทิตาจิต 

800,000.00 798,080.00 99.76 850,000.00 1.72 50,000.00 -สนบัสนุนการจดังานวนัครู 180,000 บาท (5.3) 
-การจดังานเกษียณอายุสมาชิกสหกรณ์ 500,000 บาท 
-จดักิจกรรมวนัสงกรานต์ของสหกรณ์ 170,000 บาท 

 5.19 ค่าเบี้ยประกนัภยั 35,000.00 21,681.66 61.95 35,000.00 0.07 0.00 เบี้ยประกนัภยัอาคารส านกังาน  รถตู ้
และทรัพยสิ์นสหกรณ์ 

 5.20 ค่าจา้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  140,000.00 85,000.00 60.71 140,000.00 0.28 0.00 ค่าจา้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
 5.21 ค่าใชจ่้ายในการอบรม

วชิาชีพสมาชิก  
300,000.00 192,300.00 64.10 300,000.00 0.61 0.00 โครงการฝึกอาชีพเพือ่เสริมรายไดใ้หส้มาชิก 

(2.4) 
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รายละเอยีดประมาณการรายจ่าย ประจ าปี  2562 (ต่อ) 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณปี 2561 งบประมาณ 

ปี 2562 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

เพิม่ขึ้น 
(ลดลง) 

รายละเอยีด 
ตั้งไว้ จ่ายจริง ใช้ไป 

ร้อยละ 

 5.22 ค่าธรรมเนียมธนาคารและ 
อากร         

60,000.00 75,260.97 125.43 80,000.00 0.16 20,000.00 ค่าธรรมเนียมเช็คธนาคาร  ธรรมเนียมต่าง ๆ 
และอากรติดสัญญา 

 5.23 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  50,000.00 61,500.00 123.00 70,000.00 0.14 20,000.00 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  
 5.24 ค่าประชุมศึกษาดูงาน

สหกรณ์ตน้แบบ           
500,000.00 236,900.00 47.38 1,000,000.00 2.02 500,000.00 ประชุมศึกษาดูงานของสมาชิก ประกอบดว้ย  (4.3) 

1. หวัหนา้หน่วยงานท่ีหกัเงินใหก้บัสหกรณ ์
2. หวัหนา้ศูนยป์ระสานงานและผูป้ระสานงานบ านาญ 
3. คณะกรรมการ  เจา้หนา้ท่ี  ผูต้รวจสอบกจิการ และ  
     กรรมการควบคุมภายใน 
4. ท่ีปรึกษาสหกรณ ์
5. สมาชิกบ านาญ 
6. สมาชิกทัว่ไป 

      5.25 โครงการส่งเสริมและ 
               สนบัสนุนการออมเงิน 
               สหกรณ์โรงเรียน 

580,000.00 350,080.00 60.36 580,000.00 1.17 0.00 สถานศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการ  (2.13) 
- จดัท าแผนสหกรณ์   
- ออกประชาสมัพนัธ์โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
- จดัท าเอกสารประชาสมัพนัธ์โครงการ  
– สมุดเงินฝากนกัเรียน 

 5.26 สวสัดิการสมาชิกผูสู้งอาย ุ 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 2.02 1,000,000.00 สวสัดิการสมาชิกอาย ุ65 ปีขึ้นไป (2.9) 
รวมเงิน 19,360,000.00 16,999,561.03 87.81 21,550,000.00 43.57 2,190,000.00  
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รายละเอยีดประมาณการรายจ่าย ประจ าปี  2562 (ต่อ) 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณปี 2561 งบประมาณ 

ปี 2562 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

เพิม่ขึ้น 
(ลดลง) 

รายละเอยีด 
ตั้งไว้ จ่ายจริง ใช้ไป 

ร้อยละ 

6.  ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่       
 6.1 ค่าพมิพร์ายงานกิจการ 300,000.00 296,600.00 98.87 400,000.00 0.81 100,000.00 รายงานกิจการส่งสมาชิกก่อนประชุมใหญ่ 5,200

เล่ม  และหลงัประชุมใหญ่ 5,400 เล่ม  
 6.2 ค่าใชจ่้ายในการประชมุใหญ่ 100,000.00 107,600.00 107.60 100,000.00 0.20 0.00 ค่าสถานที่และการจดัประชุมใหญ่ 
 6.3 ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง 

      กรรมการและผูต้รวจสอบ 
      กิจการ 

120,000.00 77,900.00 64.92 150,000.00 0.30 30,000.00 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการ   
ผูต้รวจสอบกิจการ หน่วยเลือกตั้ง 32 หน่วย 
(2.12) 

 6.4 ค่าอาหารและค่าพาหนะ 
      สมาชิกในการประชุมใหญ่ 
      สามญัประจ าปี 

6,300,000.00 6,002,100.00 95.27 6,700,000.00 13.54 400,000.00 ค่าอาหารและค่าพาหนะสมาชิกสามญัท่ีเขา้ประชุมใหญ่
สามญัประจ าปี (จ่ายตามบญัชีรายช่ือของหน่วยเลือกตั้ง) 
ค่าอาหาร  คนละ 1,200 บาท  (2.12) 
ค่าพาหนะ 
- อ าเภอเมือง  คนละ 100  บาท 
- อ าเภอมโนรมย ์อ าเภอวดัสิงห์ อ าเภอสรรพยา  
  อ าเภอสรรคบุรี อ าเภอหนัคา  คนละ 200 บาท   
- อ าเภอหนองมะโมง อ าเภอเนินขาม คนละ 300 บาท   

 6.5  ค่าเจา้หนา้ที่ต ารวจจราจร 
       และเจา้หนา้ที่จดัรถ     

30,000.00 8,400.00 28.00 20,000.00 0.04 (10,000.00) ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที่ต ารวจและนกัศึกษา 
วชิาทหารดา้นจราจร 

รวมเงิน 6,850,000.00 6,492,600.00 94.78 7,370,000.00 14.90 520,000.00  
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รายละเอยีดประมาณการรายจ่าย ประจ าปี  2562 (ต่อ) 

หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2561 งบประมาณ 
ปี 2562 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

เพิม่ขึ้น 
(ลดลง) 

รายละเอยีด 
ตั้งไว้ จ่ายจริง ใช้ไป 

ร้อยละ 

7.  ค่าสาธารณูปโภค       
 7.1 ค่าไปรษณียแ์ละ    

       ค่าธรรมเนียม 
200,000.00 204,779.00 102.39 200,000.00 0.40 0.00 ค่าบริการทางไปรษณีย ์และค่าส่งข่าวทาง SMS 

 7.2 ค่าน ้ าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์  400,000.00 310,418.32 77.60 400,000.00 0.81 0.00 ค่าน ้ าประปา ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์
รวมเงิน 600,000.00 515,197.32 85.87 600,000.00 1.21 0.00  

8.  รายจ่ายอ่ืน ๆ       
 8.1 ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด 120,000.00 117,738.00 98.12 120,000.00 0.24 0.00 ค่าใชจ่้ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น  กรณีฉุกเฉินและเร่งด่วน  

ที่ไม่มีอยูใ่นหมวดใด ๆเช่น เกิดไฟฟ้าลดัวงจร 
อุปกรณ์เคร่ืองใชเ้สียหาย ฯลฯ 

 8.2 เงินช่วยเหลือสมาชิก 
      ประสบภยั 

1,500,000.00 33,000.00 2.20 1,500,000.00 3.03 0.00 ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบวาตภยั อุทกภยั อคัคภียั 
(2.2) 

 8.3 ค่าภาษทีรัพยสิ์น 50,000.00 23,388.00 46.78 50,000.00 0.10 0.00 ค่าภาษป้ีาย ภาษทีี่ดินและทรัพยสิ์น ภาษรีถยนต์ 
ภาษรีถจกัรยานยนต์ 

 8.4 ค่าเช่าตูน้ิรภยั 1,000.00 963.00 96.30 1,000.00 0.00 0.00 ค่าเช่าตูน้ิรภยัธนาคาร 
 8.5 เงินถือหุน้เพิม่ชุมนุม 

     สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 
1,750,000.00 1,500,000.00 0.86 5,000,000.00 10.11 3,250,000.00 ถือหุน้เพิม่ตามขอ้บงัคบัชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์

แห่งประเทศไทย จ ากดั  
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รายละเอยีดประมาณการรายจ่าย ประจ าปี  2562 (ต่อ) 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณปี 2561 งบประมาณ 

ปี 2562 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

เพิม่ขึ้น 
(ลดลง) 

รายละเอยีด 
ตั้งไว้ จ่ายจริง ใช้ไป 

ร้อยละ 

 8.6 ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรักษ ์
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

100,000.00 17,000.00 17.00 100,000.00 0.20 0.00 โครงการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
(5.2) 

 8.7  ค่าสนบัสนุนกิจกรรม 
       สหกรณ์ 

380,000.00 318,910.00 0.84 670,000.00 1.35 290,000.00 1.สนบัสนุนการจดักิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  
2. วนัสหกรณ์แห่งชาติ 
3. เครือข่ายสหกรณ์ของจงัหวดัและระดบัต่าง ๆ 
4. สมาชิกตน้แบบ   5. กิจกรรมสหกรณ์สัมพนัธ์ 
(1.6, 4.2, 4.4, 4.5, 5.1, 5.4) 

 8.8  ค่าใชจ่้ายในการจดัท า 
        แผนสหกรณ์ 

700,000.00 693,105.00 0.99 800,000.00 1.62 100,000.00 ค่าใชจ้่ายในการจดัท าแผนพฒันาและแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี และสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก (2.16,2.17)  

 8.9  เงินรางวลัส่งเสริม 
         การออม 

320,000.00 360,205.00 112.56 830,000.00 1.68 510,000.00 ค่าใชจ่้ายโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการออมของ
สมาชิก (1.10,1.11,2.14,5.5) 
- จบัสลากรางวลัใหส้มาชิก 30 รางวลั ๆ ละ 1,000 บาท 
- ใหร้างวลัตอบแทนโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ  
อตัราร้อยละ 1 ของเงินฝาก 
- สหกรณ์สมทบเขา้กองทุนช่วยเหลือเด็กนกัเรียนยากจน 
50 คน ๆ ละ 1,000 บาท 

 8.10 กองทุนช่วยเหลือ 
        ผูค้  ้ าประกนั 

1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 1,000,000.00 2.02 0.00 เงินสนบัสนุนกองทุนช่วยเหลือผูค้  ้ าประกนั 
สะสมเขา้กองทุน ณ วนัส้ินปีบญัชี  (1.5) 
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รายละเอยีดประมาณการรายจ่าย ประจ าปี  2562 (ต่อ) 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณปี 2561 งบประมาณ 

ปี 2562 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

เพิม่ขึ้น 
(ลดลง) 

รายละเอยีด 
ตั้งไว้ จ่ายจริง ใช้ไป 

ร้อยละ 

 8.11 เงินสมทบดอกเบี้ยกองทุน  
        ช่วยเหลือผูค้  ้ าประกนั 

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 2.02 1,000,00.00 เงินสมทบตามอตัราดอกเบี้ยเงินรับฝาก 
ออมทรัพยเ์พือ่เขา้กองทุนช่วยเหลือผูค้  ้ าประกนั 

รวมเงิน 5,921,000.00 4,064,309.00 76.00 11,071,000.00 22.38 5,150,000.00  

รวมเงินทั้งส้ิน 41,235,000.00 35,756,617.55 86.71 49,465,500.00 100.00 8,230,000.00 ขอถวัจ่ายทุกรายการตามความจ าเป็น 

โดยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2562 เป็นค่าใชจ่้ายดงัน้ี    ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัสมาชิก           จ  านวนเงิน    33,380,000.00  บาท  คิดเป็นร้อยละ   67.48  
                                                                                               ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัเจา้หนา้ที่       จ  านวนเงิน      5,077,807.50  บาท  คิดเป็นร้อยละ   10.27 
                    ค่าใชจ่้ายเพื่อสงัคมและชุมชน  จ  านวนเงิน         770,000.00  บาท  คิดเป็นร้อยละ     1.56 
                                                                                               ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ  จ  านวนเงิน    10,237,192.50  บาท  คิดเป็นร้อยละ   20.70 
        รวมทั้งส้ิน          จ านวน          49,465,000.00  บาท  คดิเป็นร้อยละ 100.00 
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เป้าหมายการด าเนนิธุรกจิประจ าปี  2562 
 

ที่ รายการ เป้าหมาย รายละเอยีด ปี 2561 ปี 2562 

1 เงนิกู้     
 1.1  เงินกูส้ามญั ให้เงินกูร้ะหวา่งปี ให้เงินกูแ้กส่มาชิกระหวา่งปี 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 
 1.2  เงินกูพ้ิเศษ ให้เงินกูร้ะหวา่งปี ให้เงินกูพ้ิเศษแกส่มาชิกระหวา่งปี 120,000,000.00 120,000,000.00 
 1.3  เงินกูฉุ้กเฉิน ให้เงินกูร้ะหวา่งปี ให้เงินกูฉุ้กเฉินแกส่มาชิกระหวา่งปี 140,000,000.00 140,000,000.00 
2 เงนิฝาก รับเงินฝากเพิม่ รับเงินฝากเพิม่ขึ้นจากปี 2561 50,000,000.00 100,000,000.00 
3 ทุนเรือนหุ้น รับเงินหุ้นเพิ่ม รับเงินทุนเรือนหุ้นเพิ่มระหวา่งปี 200,000,000.00 200,000,000.00 
4 หนีเ้งนิกู้สถาบันการเงินอ่ืน ลดหน้ีเงินกูภ้ายนอก หน้ีเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินอื่นลดลง 80,000,000.00 100,000,000.00 
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ประมาณการรายรับ – รายจ่าย  ประจ าปี  2562 
 

รายการ 
จ านวนเงนิ(บาท) 

ประมาณการรายรับ :-  
 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกูย้ืม(อตัรา 5.75) 350,000,000.00 
 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน 600,000.00 
 รับเงินปันผลจากหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ฯ 600,000.00 
 รับค่าธรรมเนียมเงินกูส้ามญัและเงินกูพ้เิศษ 100,000.00 
 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 20,000.00 
 ดอกเบี้ยรับตามค าพพิากษา 300,000.00 
                         รวมรายรับ 351,620,000.00 
ประมาณการรายจ่าย :-  
 ดอกเบี้ยจ่ายให้สมาชิกที่ฝากเงิน 46,500,000.00 
 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูย้มื 60,000,000.00 
 รายจ่ายตามงบประมาณประจ าปี  2562 49,465,000.00 
 ค่าเส่ือมราคาส่ิงปลกูสร้าง 120,000.00 
 ค่าบ าเหนจ็เจา้หนา้ที่และเงินชดเชย 1,370,000.00 
 ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองใชส้ านกังาน 400,000.00 
 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 3,000,000.00 
 หน้ีสูญตดับญัชี 2 ราย 473,330.50 
                        รวมรายจ่าย 161,328,330.50 

ปี  2562  คาดว่าจะมีก าไรสุทธิ 190,291,669.50 
 

         ประเดน็เสนอ  เพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

                     มติที่ประชุม ……………………………………………………………….. 
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                               4.5  ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค า้ประกัน  ประจ าปี 2562 
             ประธานมอบ นายพนม  จงอยู่วฒันา  ผูจ้ดัการ น าเสนอที่ประชุมดงัน้ี 
                                       ตามขอ้บงัคบัขอ้ 61 (9)  ก  าหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี   
ก  าหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกูย้ืมหรือค ้าประกนั ส าหรับปีหน่ึง  ๆไวต้ามความจ าเป็นและสมควร
แกก่ารด าเนินงานเมื่อปี 2561 ที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปีไดอ้นุมตัิให้สหกรณ์ก  าหนดวงเงินกูย้มื
และค ้าประกนัในวงเงินไม่เกนิ 2,700,000,000.-  บาท (สองพนัเจด็ร้อยลา้นบาทถว้น) 
 

                                      ส าหรับในปี 2562  สหกรณ์ฯ ขอก  าหนดวงเงินกูย้ืมหรือค ้าประกนั 
ในวงเงิน  2,900,000,000.-  บาท (สองพนัเกา้ร้อยลา้นบาทถว้น)  ตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบวงเงินการกูย้ืมหรือค ้าประกนัของสหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

                                       ณ  วนัที่ 31 ตุลาคม 2561  สหกรณ์ออมทรพัยค์รูชยันาท จ ากดั  
มีทุนเรือนหุ้น 2,780,096,010 บาท  มีทุนส ารอง 203,410,661.09 บาท รวม 2,993,506,671.09  บาท 
 
                  ประเดน็เสนอ   เพื่อพจิารณาอนุมตัิวงเงนิกู้ยืมหรือค ้าประกนั ประจ าปี 2562  
ไม่เกนิ 2,900,000,000.-  บาท (สองพนัเก้าร้อยล้านบาทถ้วน)   

                     มติที่ประชุม ……………………………………………………………….. 
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                               4.6  การจดัจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ปีบัญชี 2562  
 
                                      ตามที่กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ มีนโยบายให้สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงาน 
ตั้งแต่ 100 ลา้นบาทขึ้นไป สามารถจดัจา้งผูส้อบบญัชีภาคเอกชนท าการตรวจบญัชีของสหกรณ์ได ้
ภายใตก้ารก  ากบัดูแลของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ เพือ่ประโยชนข์องสมาชิกที่จะไดร้ับทราบ  
ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินโดยรวดเร็ว สามารถจดัประชุมใหญส่ามญัประจ าปีไดภ้ายใน
เวลาอนัสมควร ทั้งน้ีเน่ืองจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์มีอตัราก  าลงัเจา้หนา้ที่ตรวจบญัชีอย่างจ ากดั 
โดยให้สหกรณ์จดัตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีส าหรับจา้ง 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและให้สหกรณ์จดัจา้งไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  นั้น 
                                      ในปี  2562  มีบริษทั/ห้างร้าน ไดแ้จง้ความประสงคแ์ละเสนอเป็น 
ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั ประจ าปี 2562 จ  านวน 2 ราย ดงัน้ี 
 

ที่ ช่ือบริษัท เสนอราคา (บาท) ประสบการณ์ 

1 บริษทั เอน็.เอส.เค.สอบบญัช ีจ  ากดั 
โดย นายสิรวชิญ ์ไพศาสตร์  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที ่10136 

100,000  บาท 
เขา้ตรวจสอบปีละ 4 ครั้ง 3-

5 วนัท าการ 

ปี 2561 จ านวน 130 สหกรณ์ 

2 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ส านกังานสอบ
บญัชี เจซีที.ด ี
โดยนางสาวศุภนุช  นิธิอนนัต ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

100,000  บาท 
เขา้ตรวจสอบอย่างนอ้ย 

ปีละ 3 ครั้ ง 

 

  
                                     มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 58 ในการประชุมครั้ งที่ 
13/2561 เมื่อวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรเลือกบริษทั เอน็.เอส.เค.สอบบญัช ี
จ  ากดั   เป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ประจ าปี  2562  ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบจ านวน 100,000 บาท 
และเลือกห้างหุ้นส่วนจ ากดั ส านกังานสอบบญัชี เจซีที.ดี  เป็นผูส้อบบญัชีส ารอง ค่าธรรมเนียม 
100,000 บาท  ในกรณีที่บริษทั เอน็.เอส.เค สอบบญัชี จ  ากดั   มีเหตุที่ไม่สามารถท าการตรวจสอบ
บญัชีตามสัญญาจา้งได ้
 

         ประเดน็เสนอ  เพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

                     มติที่ประชุม ……………………………………………………………….. 
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                               4.7  การแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคบัสหกรณ์ 
 
            ดว้ยขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั  บางส่วนไมส่อดคลอ้ง
กบัสภาวการณ์ปัจจุบนั  และอาจส่งผลกระทบกบัความมัน่คงของสหกรณ์  จึงเห็นควรแกไ้ข
เพิ่มเติมขอ้บงัคบั  ดงัน้ี 

ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัที่แก้ไข 
เหตุผล  ที่ตอ้งยกเลิกขอ้บงัคบัเดิม 
และใชข้อ้บงัคบัฉบบัน้ีแทน 

ข้อ 33. คุณสมบัตขิองสมาชิก  สมาชิก
ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
 (1)  เป็นผูเ้ห็นชอบใน
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
 (2)  เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
 (3)  ก. เป็นขา้ราชการ หรือ
ลูกจา้งประจ า หรือพนกังานเจา้หนา้ที่
สังกดั หรือในก  ากบักระทรวง 
ศึกษาธิการในจงัหวดัชยันาท   หรือ 
        ข. เป็นขา้ราชการ หรือ
ลูกจา้งประจ าสังกดักระทรวงอื่นที่เคย
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 
และยงัคงสมาชิกภาพอยู่ในปัจจุบนั  
หรือ 
        ค. เป็นพนกังานส่วน
ทอ้งถิ่นซ่ึงมหีนา้ที่เกีย่วกบัการศึกษา
สังกดัส่วนทอ้งถิ่นในจงัหวดัชยันาท  
หรือ 
 

ข้อ 33. คุณสมบัตขิองสมาชิก  สมาชิก
ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
 (1)  เป็นผูเ้ห็นชอบใน
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
 (2)  เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
 (3)  ก. เป็นขา้ราชการ หรือ
ลูกจา้งประจ า หรือพนกังานราชการ  
หรือเจา้หนา้ที่ประจ า  ที่สังกดั หรือใน
ก  ากบักระทรวงศึกษาธิการในจงัหวดั
ชยันาท   หรือ 
        ข. เป็นขา้ราชการ หรือ
ลูกจา้งประจ าสังกดักระทรวงอื่นที่เคย
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 
และยงัคงสมาชิกภาพอยู่ในปัจจุบนั  
หรือ 
        ค. เป็นพนกังานส่วน
ทอ้งถิ่นซ่ึงมหีนา้ที่เกีย่วกบัการศึกษา
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นใน
จงัหวดัชยันาท  หรือ 

ไม่อ  านวยความสะดวกการหกัเงิน
ช าระหน้ีให้สหกรณ์  ท  าให้มี
แนวโนม้การผิดนดัช าระหน้ีสูงขึ้น 
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ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัที่แก้ไข 
เหตุผล  ที่ตอ้งยกเลิกขอ้บงัคบัเดิม 
และใชข้อ้บงัคบัฉบบัน้ีแทน 

        ง. เป็นผูป้ฏิบตังิานประจ า
ในสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัชยันาท 
หรือ 
        จ. เป็นเจา้หนา้ที่ของ
สหกรณ์  หรือ 
        ฉ. เป็นขา้ราชการ
ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดั
ชยันาท  หรือส านกังานวฒันธรรม
จงัหวดัชยันาท  หรือพนกังานราชการ 
ที่ปฏิบตัิหนา้ที่เกีย่วกบัการให้การศึกษา 
ทุกสังกดัในจงัหวดัชยันาท 
 (4)  เป็นผูม้คีวามประพฤติและ
มีนิสัยดีงาม 
 (5)  มิไดเ้ป็นสมาชิกใน
สหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่นที่มีวตัถุประสงค์
ในการให้กูย้ืมเงิน 

        ง. เป็นผูป้ฏิบตังิานประจ า
ในสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัชยันาท 
หรือ 
        จ. เป็นเจา้หนา้ที่ของ
สหกรณ์ 
 (4)  เป็นผูม้คีวามประพฤติและ
มีนิสัยดีงาม 
 (5)  มิไดเ้ป็นสมาชิกใน
สหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่นที่มีวตัถุประสงค์
ในการให้กูย้ืมเงิน 
 

 

ข้อ 74.  การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบ
กจิการ  ผูต้รวจสอบกจิการมีวาระอยู ่
ในต าแหน่งไดค้ราวละหน่ึงปี 
ทางบญัชีของสหกรณ์ เมือ่ครบ
ก  าหนดเวลาแลว้หากยงัไม่มีการ
เลือกตั้งผูต้รวจสอบกจิการคนใหม ่กใ็ห้
ผูต้รวจสอบกจิการคนเดิมปฏิบตัิหนา้ที่
ไปพลางกอ่น ผูต้รวจสอบกจิการซ่ึง
ออกไปนั้นอาจไดร้ับเลือกตั้ง 
อีกได ้

ข้อ 74.  การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบ
กจิการ  ผูต้รวจสอบกจิการมีวาระอยู ่
ในต าแหน่งไดค้ราวละสามปี 
ทางบญัชีของสหกรณ์  
 

     1.  เพื่อให้การตรวจสอบ   
การบริหารกจิการของสหกรณ์  
มีประสิทธิภาพอย่างตอ่เน่ือง 
     2.  ผูต้รวจสอบกจิการท าหนา้ที่
อย่างต่อเน่ือง  แต่ละปีจะมีผูต้รวจ
สอบกจิการที่ปฏิบตัิหนา้ที่ในปีที่
ผ่านมา  จ  านวน 2 คน 
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ข้อบังคบัเดมิ ข้อบังคบัที่แก้ไข 
เหตุผล  ที่ตอ้งยกเลิกขอ้บงัคบัเดิม 
และใชข้อ้บงัคบัฉบบัน้ีแทน 

               วาระแรกของการใชข้อ้บงัคบั
น้ีเมื่อครบ 1 ปี นบัแต่วนัเลือกตั้งแลว้
และไดจ้ดัให้มีการประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปีคราวถดัไป  ให้ผูต้รวจสอบ
กจิการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 คน 
โดยวธีิจบัฉลาก  และให้มีการเลอืกตั้ง
ผูต้รวจสอบกจิการแทน 1 คน  โดยอยู่
ในต าแหน่งไดจ้นครบวาระ 3 ปี  ปีที่ 2 
ให้ผูต้รวจสอบกจิการที่ท  าหนา้ที่เป็นปี
ที่ 2 อีกสองคนจบัฉลากออกอีก 1 คน  
และท าการเลือกตั้งแทนผูต้รวจสอบ
กจิการที่จบัฉลากออก  โดยอยู่ใน
ต าแหน่งตามวาระ 3 ปี  ผูต้รวจสอบ
กจิการซ่ึงออกไปนั้นอาจไดร้ับการ
เลือกตั้งอกีได ้
              เมื่อครบก  าหนดเวลาแลว้   
หากยงัไม่มกีารเลือกตั้งผูต้รวจสอบ
กจิการคนใหม่ กใ็ห้ผูต้รวจสอบกจิการ
คนเดิมปฏิบตัิหนา้ที่ไปพลางกอ่น  
ผูต้รวจสอบกจิการซ่ึงออกไปนั้นอาจ
ไดร้ับเลือกตั้งอีกได ้

 

 
         ประเดน็เสนอ  เพื่อพจิารณา 

                     มติที่ประชุม ……………………………………………………………….. 
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                               4.8  การเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการชุดที่ 59 
 
                                      ตามขอ้บงัคบัขอ้ 61 (3)  ที่ประชุมใหญ่มีอ  านาจหนา้ที่ในการพิจารณา 
เลือกตั้ง หรือถอดถอนกรรมการด าเนินการทั้งคณะหรือบางคน และผูต้รวจสอบกจิการ สหกรณ์ฯ 
ไดก้  าหนดระเบียบวา่ดว้ยการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2554 และประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเลือกตั้งประธานกรรมการ ชุดที่  
59  แทนนายสมควร  ทองฤทธ์ิ  ประธานกรรมการ  ทีพ่น้วาระตามขอ้บงัคบั โดยสหกรณ์ได้
ประกาศรับสมคัรตั้งแต่วนัที่ 29 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน  2561  ซ่ึงมีผูส้มคัรเขา้รับการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ  ดงัน้ี 
 

หมายเลข ช่ือ   สกุล สังกดั หมายเหตุ 

1 นายเรวตัร  เอี่ยมรอด ขา้ราชการบ านาญอ าเภอหนัคา  
2 นายสมควร  ทองฤทธ์ิ ขา้ราชการบ านาญอ าเภอเมืองชยันาท  

 
 
                               ประเดน็เสนอ  เลือกตั้งประธานกรรมการ  ดงันี้ 

หมายเลข ช่ือ  สกุล คะแนน หมายเหตุ 

1 นายเรวตัร  เอี่ยมรอด   
2 นายสมควร  ทองฤทธ์ิ   

 

                     มติที่ประชุม ………………………………………………………………..  
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                               4.9  การสรรหากรรมการด าเนนิการชุดที่  59 
 
                                      ตามขอ้บงัคบัขอ้ 61 (3)  ที่ประชุมใหญ่มีอ  านาจหนา้ที่ในการพิจารณา 
เลือกตั้ง หรือถอดถอนกรรมการด าเนินการทั้งคณะหรือบางคน และผูต้รวจสอบกจิการ สหกรณ์ฯ 
ไดก้  าหนดระเบียบวา่ดว้ยการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2554 และประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จ ากดั เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการด าเนินการ  
ชุดที่  59  แทนคณะกรรมการที่พน้วาระตามขอ้บงัคบั ดงัน้ี 

 
 

ที่ ช่ือ สกุล สังกดั หมายเหตุ 

1 นายพิเชฐร์  วนัทอง สพป.ชยันาท (1/2)  (มีสิทธ์ิสมคัรใหม)่ 
2 นายทรงยศ  พงศ์หิรัญกมล อ าเภอมโนรมย ์ (1/2)  (มีสิทธ์ิสมคัรใหม)่ 
3 นายส าราญ  แพร่หลาย อ าเภอสรรพยา (1/2)  (มีสิทธ์ิสมคัรใหม)่ 
4 นายชาญชยั  ค  าหอม อ าเภอเนินขาม (1/2)  (มีสิทธ์ิสมคัรใหม)่ 
5 นายสง่า  โพธ์ิกลีบ สพม.ชยันาท (1/2)  (มีสิทธ์ิสมคัรใหม)่ 
6 นายกติิศกัดิ์   โพธ์ิกระจ่าง อาชีวศึกษา (1/2)  (มีสิทธ์ิสมคัรใหม)่ 
7 นายจกักฤช  ตรีวชิา สังกดัอื่น (1/2)  (มีสิทธ์ิสมคัรใหม)่ 

 

                                     โดยสหกรณ์ไดป้ระกาศรับสมคัรตั้งแต่วนัที่ 29 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 
2561 ซ่ึงมีผูส้มคัรเป็นกรรมการของแต่ละหน่วย  ดงัน้ี 
 

กรรมการสังกัด หมายเลข ช่ือ  สกุล หมายเหตุ 
สพป.ชัยนาท 1 นางทศัณี  แกว้ทอง สมคัรคนเดียว 
อ าเภอมโนรมย์ 1 นายกติติพร  กล  ่าเพง็  
 2 นางพเยาว ์ สายบวั  
อ าเภอสรรพยา 1 นายเฉลียว  อยูเ่กดิ สมคัรคนเดียว 
อ าเภอเนนิขาม 1 นายประสพ  สิงหส์ม สมคัรคนเดียว 
สพม.ชัยนาท 1 นายวเิชียร  แกน่ไร่ สมคัรคนเดียว 
อาชีวศึกษา 1 นายกติิศกัดิ์   โพธ์ิกระจ่าง สมคัรคนเดียว 
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กรรมการสังกัด หมายเลข ช่ือ  สกุล หมายเหตุ 

สังกดัอ่ืน 1 นางกติติยา  กติติรัตนสุนทร  
 2 นายพรหมมินทร์  พานิช  

 
               ส าหรับสงักดั สพป.ชยันาท  สังกดัอ  าเภอสรรพยา  สังกดัอ  าเภอเนินขาม  
สังกดั สพม.ชยันาท  และสังกดัอาชีวศึกษา  มีผูส้มคัรคนเดียวจึงไม่มีการสรรหา  
               ส่วนสังกดัอ  าเภอมโนรมย ์ และสังกดัอื่น  ผลการสรรหา ดงัน้ี 
 

กรรมการสังกัด หมายเลข ช่ือ  สกุล คะแนน หมายเหตุ 
อ าเภอมโนรมย์ 1 นายกติติพร  กล  ่าเพง็   
 2 นางพเยาว ์ สายบวั   
สังกดัอ่ืน 1 นางกติติยา  กติติรัตนสุนทร   
 2 นายพรหมมินทร์  พานิช   
 

                     ประเดน็เสนอ  เลือกตั้งคณะกรรมการประจ าหน่วย  ดงันี้ 
                     สังกดั สพป.ชัยนาท  ได้แก่  นางทัศณี  แก้วทอง 
                     สังกดัอ าเภอมโนรมย์  ได้แก่  ....................................................... 
                     สังกดัอ าเภอสรรพยา     ได้แก่  นายเฉลยีว  อยู่เกดิ 
                     สังกดัอ าเภอเนินขาม     ได้แก่  นายประสพ  สิงห์สม 
                     สังกดั สพม.ชัยนาท   ได้แก่  นายวเิชียร  แก่นไร่ 
                     สังกดั อาชีวศึกษา     ได้แก่  นายกติิศักดิ์  โพธ์ิกระจ่าง 
                     สังกดัอ่ืน   ได้แก่  ....................................................... 
 

                     มติที่ประชุม ……………………………………………………………….. 
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                                4.10  การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการประจ าปี  2562 
 
                                         ตามขอ้บงัคบัขอ้ 61 (3)  ที่ประชุมใหญ่มีอ  านาจหนา้ที่ในการพิจารณา 
เลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการด าเนินการทั้งคณะหรือบางคน และผูต้รวจสอบกจิการ 
 

                                        ในปีบญัชี 2562  สหกรณ์ก  าหนดให้มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกจิการ  
จ  านวน 3 คน  เพื่อปฏิบติัหนา้ที่วาระละ 1 ปี  โดยสหกรณ์ประกาศรับสมคัรตั้งแต่วนัที่ 29 ตุลาคม 
ถึงวนัที่  6  พฤศจิกายน 2561  ซ่ึงมผีูส้มคัรเขา้รับการเลือกตั้งจ  านวน 6 คน  ดงัน้ี 
 

หมายเลข ช่ือ   สกุล สังกดั หมายเหตุ 
1 นายวนิยั  ค  าวเิศษ โรงเรียนหนัคาราษฎร์รงัสฤษฏ ์ อ  าเภอหนัคา  
2 นายสมชาย  เทศเมือง ขา้ราชการบ านาญอ าเภอเมืองชยันาท  
3 น.ส.สุวารีศิริ ภู่เป่ียมสินธ์ุ โรงเรียนห้วยกรดวทิยา อ  าเภอสรรคบรีุ  
4 สิบเอกฐานวฒัน ์ โชติจิรธนาศกัดิ์    โรงเรียนวดัราษฎร์ศรัทธาราม  อ  าเภอหนัคา  
5 นายเกยีรติศกัดิ์   โพธ์ิกระจ่าง โรงเรียนวดัแหลมหวา้  อ  าเภอเมืองชยันาท  
6 นายสมชาย  อยู่สุข ขา้ราชการบ านาญอ าเภอมโนรมย ์   
' 

                               ประเดน็เสนอ  เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการ  ดงันี้ 
หมายเลข ช่ือ   สกุล สังกดั คะแนน 

1 นายวนิยั  ค  าวเิศษ โรงเรียนหนัคาราษฎร์รงัสฤษฏ ์ อ  าเภอหนัคา  
2 นายสมชาย  เทศเมือง ขา้ราชการบ านาญอ าเภอเมืองชยันาท  
3 น.ส.สุวารีศิริ ภู่เป่ียมสินธ์ุ โรงเรียนห้วยกรดวทิยา อ  าเภอสรรคบรีุ  
4 สิบเอกฐานวฒัน ์ โชติจิรธนาศกัดิ์    โรงเรียนวดัราษฎร์ศรัทธาราม  อ  าเภอหนัคา  
5 นายเกยีรติศกัดิ์   โพธ์ิกระจ่าง โรงเรียนวดัแหลมหวา้  อ  าเภอเมืองชยันาท  
6 นายสมชาย  อยู่สุข ขา้ราชการบ านาญอ าเภอมโนรมย ์   
 

                     มติที่ประชุม ………………………………………………………………..  
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                             4.11  การพจิารณาอนุมตัิตัดหนีสู้ญ 
 
             ตามทีส่หกรณ์ไดด้  าเนินการตามกฎหมายกบัสมาชิกที่ผิดนดัการช าระหน้ี 
จนคดีถึงที่สุด และไม่มีทรัพยสิ์นให้สหกรณ์ยึดไดแ้ลว้ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบยีบ จึงเสนอ 
ขออนุมติัตดัหน้ีสูญของสมาชิก 2 ราย ตามรายละเอียดดงัน้ี 
             4.11.1  นายชูศักดิ์  การภกัด ี  
                                                   ลูกหน้ีตามค าพิพากษา  ตามค าสัง่ศาลจงัหวดัชยันาท  หมายเลข 
คดีด  าที่ 231/2551 หมายเลขคดีแดงที ่445/2551  วนัที่ 12 พฤษภาคม 2551  ไดกู้เ้งินตามสัญญา
เงินกูพ้ิเศษเลขที ่ 10/2550 เมื่อวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2549 จ านวนเงินที่กู ้ 1,310,000 บาท   
                                                   หลกัประกนั 
                                                   1)  โฉนดที่ดิน  เลขที่ 30162 เล่ม 302  หนา้62 ระวาง 4938 I 8654 
เลขที่ดิน 27 หนา้ส ารวจ 849 ต าบลสุขเดือนห้า  อ าเภอหนัคา  จงัหวดัชยันาท 
                                                    2)  ที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 335 ระวางบา้นนาตาป่ิน เลขที่ 90   
หนา้ส ารวจ 4938 IV สารบญัเล่มที ่456  หนา้ 35 ต  าบลกะบกเต้ีย  อ  าเภอเนินขาม  จงัหวดัชยันาท 
   สหกรณ์ไดด้  าเนินการให้พน้สภาพการเป็นสมาชิก โอนหุ้นช าระหน้ี 
น าหลกัทรัพยข์ายทอดตลาดช าระหน้ีตามกระบวนการแลว้ ยงัคงมหีน้ีเงินตน้คา้งช าระจ านวน 
395,414.50  บาท  ซ่ึงสืบทรัพยแ์ลว้ไม่พบกรรมสิทธ์ิใด ๆ อกี 

มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่ 58  ในการประชุมครั้ งที ่
13/2561  เมื่อวนัที่   9  พฤศจิกายน  2561  ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ในการบงัคบัคดีสมาชิกรายน้ี
ปัจจุบนัเสียชีวติแลว้  และขาดอายุความการบงัคบัคดี  เห็นควรตดัลูกหน้ีรายน้ีเป็นหน้ีสูญ 
 
                               ประเดน็เสนอ  เพื่อพจิารณาตัดหนีสู้ญ 

                   มติที่ประชุม ……………………………………………………………….. 
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             4.11.2  นายสมชัย  ถาวรนารถ 
                                                   ลูกหน้ีตามค าพิพากษา  ตามค าสัง่ศาลจงัหวดัชยันาท  หมายเลข 
คดีด  าที่ 1116/2547  วนัที่ 20 ธนัวาคม 2547  ไดกู้เ้งินตามสัญญาเงินกูส้ามญัเลขที ่ 605/2545  
เมื่อวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2545 จ านวนเงินที่กู ้ 387,000 บาท   
                                                   ผูค้  ้าประกนั 
                                                   1)  นายถวลิ  บุญช่วย   ต  าแหน่งครู  โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม 
                                                    2)  นางสังวล  ม ัน่คง   ต  าแหน่งครู  โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม 
             จากการที่นายสมชยั  ถาวรนารถ  ไดเ้สียชีวติแลว้ยงัมีภาระหน้ี
คงเหลอืหลงัจากน าหุ้นสหกรณ์จ านวน 347,000 บาท  สหกรณ์ไดด้  าเนินการตามกระบวนการ โดย
นางทวปี ถาวรนารถ  ภรรยา  รับภาระหน้ีแทนนายสมชยั  ถาวรนารถ  ซ่ึงเสียชีวติ โดยผ่อนช าระ
หน้ีตามค าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความเดือนละไม่นอ้ยกวา่ 3,000 บาท ตั้งแต่
เดือนธนัวาคม 2547 เป็นตน้มา  จนถึงเดือนกรกฎาคม 2551  เป็นเงินตน้  62,084 บาท  ดอกเบี้ย  
68,397.50 บาท  แต่เดือนกนัยายน  2551  เป็นตน้มา  นางทวปี  ถาวรนารถ  ไม่ช  าระหน้ีอีกเลย ซ่ึง
สหกรณ์ไดพ้ยายามแลว้ ไมส่ามารถติดต่อได ้ ปัจจุบนัมีหน้ีคงคา้งช าระกบัสหกรณ์ เป็นเงินตน้ 
77,916.00 บาท (เจด็หมื่นเจด็พนัเกา้ร้อยสิบหกบาทถว้น) 
                                                   มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่ 58  ในการประชุม
ครั้ งที่  13/2561  เมื่อวนัที่   9  พฤศจิกายน  2561  ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ในการบงัคบัคดีสมาชิก
รายน้ีปัจจุบนัไม่พบตวัตน  แหล่งที่อยูไ่ม่แน่นอน และขาดอายุความการบงัคบัคดี  เห็นควรตดั
ลูกหน้ีรายน้ีเป็นหน้ีสูญ 
 
                               ประเดน็เสนอ  เพื่อพจิารณาตัดหนีสู้ญ 

                   มติที่ประชุม ……………………………………………………………….. 
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ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองอ่ืน ๆ 

 

                              5.1  ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง  
 
 5.1.1  ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัชยันาท 
............................................................................................................................. ........................ 
.............................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ........................ 
.....................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................ 
................................................................................................................................... .................. 
................................................................................................................ ..................................... 
............................................................................................................................. ........................ 
 
            5.1.2  ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ชยันาท 
............................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ ......................... 
............................................................................................................................. ........................ 
................................................................................ ..................................................................... 
............................................................................................................................. ........................ 
.....................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................ 
............................................................................................................................. ........................ 
.................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. ........................ 
.....................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................ 
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                              5.2  ข้อเสนอแนะจากสมาชิก 
............................................................................................................................. ........................ 
.....................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................ 
...................................................................................................................................... ............... 
................................................................................................................... .................................. 
............................................................................................................................. ........................ 
..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................ 
.....................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................ 
............................................................................................................................. ........................ 
..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................ 
.....................................................................................................................................................  
 
เลกิประชุมเวลา.......................................น. 
 
 
 

             (นายสมควร  ทองฤทธ์ิ) 
                                                                                     ประธานกรรมการ 
 
 
 
                                                                                   (นายสง่า  โพธ์ิกลีบ) 
                                                                               กรรมการและเลขานุการ 
                                                                                   ผูบ้นัทึกการประชุม 

 


