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หน้าที่ของสมาชิก
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และค�าสั่งของสหกรณ์

2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง

4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

5. ร่วมมือกับคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

สิทธิของสมาชิก 
1. เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือ  ออกเสียงลงคะแนน

2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

3. เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

4. ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์

5. สิทธิอื่น ๆ  ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ�ากัด



7

รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

01

02

05

03

06

09

04

07

10

12

16 1715

08

11 13 14

01 นายสมหมาย มงคลบุตร

     ประธานกรรมการ

02 ว่าที่ ร.ต.บุญเลิศ สุวรรณรัตน์

     รองประธานกรรมการ คนที่ 1

03  นายจรินทร์  รัศมี

     รองประธานกรรมการ คนที่ 2

04 นายเลอศักดิ์  เพชรสุก

     รองประธานกรรมการ คนที่ 4

05 นายนิมิตร  ตั้นตั้ง

     กรรมการและเหรัญญิก

06 นายมนูญ สุวรรณวิจิตร

     กรรมการและเลขานุการ

07 นายวีระ สืบพงษ์

     กรรมการ

08 นายอนุวัตร สุธรรม                            

     กรรมการ

09 นายไพบูลย์ พิกุลทอง

     กรรมการ

10 นายประกอบ บุญกลาง

     กรรมการ

11 นายสิทธิชัย ทองคง

     กรรมการ

12 นายภิรมย์ อิสโร

     กรรมการ

13 นายสมพล เพ็งงาน

     กรรมการ

14 นางสาวสุทิศา พู่พัฒนศิลป์

     กรรมการ

15 นายสุดเขตต์ เมตตาวิมล

     ผู้ตรวจสอบกิจการ

16 นายสัมพันธ์  ตวงสิน

     ผู้ตรวจสอบกิจการ

17 นางนงเยาว์ ศักดาศักดิ์

     ผู้ตรวจสอบกิจการ

หน้าที่ของสมาชิก
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และค�าสั่งของสหกรณ์

2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง

4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

5. ร่วมมือกับคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

สิทธิของสมาชิก 
1. เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือ  ออกเสียงลงคะแนน

2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

3. เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

4. ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์

5. สิทธิอื่น ๆ  ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ�ากัด
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01 นางยินดี  ชาญณรงค์     ผู้จัดการ

02 นางสาววราพรรณ์  โก้สกุล     รองผู้จัดการ

03 นางสาวอัญชลี   สันโลหะ    รองผู้จัดการ/สาขาตะกั่วป่า

04 นางอุษา ฉิมมี    หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

05 นางสาวรลิลพัทธ์  สงวนพงษ์

    หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงบประมาณฯ

06 นายภาณุวัฒน์   นิลรักษ์

    หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ

07 นางสาวญาณวรรณ  ทองเทพ    หัวหน้าฝ่ายนิติกรรมสัญญา

08 นางสาวปองพร  จีวะรัตน์    นิติกร

09 นายธานินทร์  จินดาพล    นิติกร

10 นางสาววุฒิพร   ภิรมย์    หัวหน้าฝ่ายบัญชี

11 นางสาวพัทรวรรณ    มากลับ    พนักงานการเงิน

12 นางสาวบารมี    ยิ่งผล    พนักงานการเงิน

13 นางสาวโศรดา     แก้วบำารุง    พนักงานการเงิน/สาขาตะกั่วป่า

14 นางวราภรณ์  ปทุมคณารักษ์    หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

15 นางสาวมัลลิกา  ทรัพย์เจริญ    พนักงานสินเชื่อ

16 นางสาวนงนุช   ทรายหมอ    พนักงานสินเชื่อ/สาขาตะกั่วป่า

17 นางสาวจุไรทิพย์    คล้ายดวง    เจ้าหน้าที่สมาคม

18 นายเกรียงศักดิ์   สมันกิจ 

    พนักงานบริการ

19 นางสาวประสงค์   คำาอ่อน

    แม่บ้าน

20 นายจักรี  สมประกอบ

    พนักงานขับรถยนต์

21 นางสาววชิรพรรณ  ชัยสิทธิ์

    แม่บ้าน/สาขาตะกั่วป่า

22 นายศักร์สฤษฏ์   ศุภนาม

    พนักงานรักษาความปลอดภัย

23 นายสุไลมาน  แย่งคุณเชาว์

    พนักงานรักษาความปลอดภัย/สาขาตะกั่วป่า
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สมหมาย มงคลบุตร

ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ�ากัด

จากใจประธาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำากัด

 สารประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ�ากัด

 คณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 60 ได้บริหารงาน สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูพังงา จ�ากัด มาจนสิ้นปีบัญชี 2562 ซึ่งในการบริหารงานสหกรณ์         
คณะกรรมการได้ยึดหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์เป็นส�าคัญ ภายใต้
ระเบียบ ข้อบังคับ และ พ.ร.บ. สหกรณ์ ที่ให้อ�านาจในการด�าเนินการสหกรณ์ 
จนท�าให้ การด�าเนินการของสหกรณ์มีผลส�าเร็จตามเป้าหมาย เป็นที่น่าพอใจ
ของสมาชิกส่วนใหญ่
 ในการด�าเนินกิจการสหกรณ์ ปี 2562 มีรายได้ทั้งหมด   325.27 ล้าน
บาท ( ปี 2561:  325.15 ล้านบาท) ซึ่งจะเห็นได้ว่ารายได้ของสหกรณ์ไม่ได้
เพิ่มขึ้นมากนัก เนื่องจากสหกรณ์ได้ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้จากร้อยละ 6 มาเป็น 
ร้อยละ 5.75 ซึ่งท�าให้รายได้ลดลง  3.3 ล้านบาท มีรายจ่ายทั้งหมด  136.80      
ล้านบาท  (ปี 2561 : 146.03    ล้านบาท) ซึ่งจะเห็นได้ว่ารายจ่ายของสหกรณ์ลดลง เนื่องจากคณะกรรมการ
ได้ควบคุมการใช้จ่ายอย่างประหยัดเท่าที่จ�าเป็น ตามโครงการต่างๆตามที่ประชุมใหญ่มีมติอนุมัติ จนท�าให้มีก�าไร
สุทธิ  188.46 ล้านบาท  ( ปี 2561 : 179.12   ล้านบาท )
 จากสถานการณ์การเงิน ที่มีการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในสถาบันการเงินอ่อนตัวลง ท�าให้
สมาชิกมาออมเงินกับสหกรณ์มากขึ้นทั้งในรูปแบบของเงินหุ้นและเงินฝาก เนื่องจากมีผลตอบแทนมากกว่า ซึ่งใน
รอบปี 2562 มีหุ้น 2,495.60 ล้าน เพิ่มมาจากปีที่แล้ว  186.16  ล้านบาท    มีเงินฝากออมทรัพย์ 3,160.98 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว  412.87 ล้านบาท   มีสินทรัพย์รวม 6,107.32  ล้านบาท เพิ่มจากปีที่แล้ว  373.92  ล้าน
บาท  ให้สมาชิกกู้รวม 5,364.64 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 28.88  ล้านบาท จึงมีเงินเหลือจากการให้สมาชิก
กู้ 742.68 ล้านบาท ท�าให้ต้องบริหารจัดการอย่างระมัดระวังมากขึ้น เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสหกรณ์และสมาชิก
น้อยที่สุด
 ทั้งนี้ ผมได้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการด�าเนินการมาครบ 2 ปี ครบวาระจากต�าแหน่ง ตามข้อบังคับ
ของสหกรณ์ จึงขอโอกาสนี้กล่าวลาสมาชิกทุกท่าน ณ ที่นี้ และขอขอบคุณคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการ
ด�าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ สมาชิกสหกรณ์ ส�านักงานสหกรณ์จังหวัด ส�านักงานตรวจบัญชี และ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนส�าคัญในการผลักดันกิจการสหกรณ์ให้มีความมั่นคง เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้เป็น
อย่างดีเสมอมา ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลอ�านวยพร
ให้ทุกท่าน ประสบความส�าเร็จ มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป เพื่อได้ร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์   
ครูพังงา จ�ากัด ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

          สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จํากดั 

            Phang – nga Teacher,s  Saving  & Credit Cooperative Limited   

             73 ถนนเทศบาลบาํรุง หมู่ที3 3 ตาํบลถํ5านํ5 าผดุ อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา 82000 

                         โทร. 0 – 7646–0664 - 5 โทรสาร  0 – 7646-0513  ศูนยต์ะกั3วป่า  0 – 7647 – 1050                
                   

ที3 สอ.พง. 22 /2563 

10  มกราคม  2563                            

 

เรื3อง     ขอเชิญประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี 2563 
 

เรียน     สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จาํกดั   
 

  ดว้ยคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จาํกดั ชุดที3 60  กาํหนดใหมี้การประชุมใหญ่

สามญัประจาํปี 2563 ในวนัอาทิตยที์3  9  กมุภาพนัธ์  2563  ตั5งแต่เวลา 08.00 น.เป็นตน้ไป ณ โรงเรียนอนุบาลพงังา 

ตาํบลถํ5านํ5 าผดุ  อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา โดยมีระเบียบวาระการประชุม  ดงันี5  
 

ระเบียบวาระที3  1 เรื3องที3ประธานแจง้ที3ประชุมทราบ    

ระเบียบวาระที3  2 เรื3องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญั  ประจาํปี 2562    

ระเบียบวาระที3  3 เรื3องสืบเนื3องจากการประชุมใหญ่ครั5 งที3แลว้ 

ระเบียบวาระที3  4 เรื3องเสนอเพื3อทราบ 

 4.1  รับทราบรายงานกิจการประจาํปี 2562       

 4.2  รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจาํปี 2562    

ระเบียบวาระที3  5 เรื3องเสนอเพื3อพิจารณา 

 5.1  พิจารณาอนุมติั งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ5นสุด 

       ณ วนัที3  31 ธนัวาคม 2562 

 5.2  พิจารณาจดัสรรกาํไรสุทธิ ประจาํปี 2562   

 5.3  พิจารณาเงินกูย้มืหรือการคํ5าประกนัของสหกรณ์ ประจาํปี 2563   

 5.4  พิจารณาประมาณการรายได ้และอนุมติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปี 2563  

 5.5  พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี ประจาํปี  2563 

 5.6  พิจารณาแกไ้ขเพิ3มเติมขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จาํกดั 

ระเบียบวาระที3  6 เรื3องการเลือกตั5งกรรมการดาํเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการ ประจาํปี 2563  

 6.1  การเลือกตั5งกรรมการดาํเนินการสหกรณ์  ประจาํปี 2563  

 6.2  การเลือกตั5งผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์  ประจาํปี 2563  

ระเบียบวาระที3  7 เรื3องอื3น ๆ 

 7.1  รับทราบการแต่งตั5งคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที3 61 และผูต้รวจสอบกิจการ ประจาํปี 2563 
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รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

   

 

  จึงขอเรียนเชิญท่านเขา้ร่วมการประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี 2563  ตามวนั เวลา และสถานที3ขา้งตน้                

โดยพร้อมเพรียงกนัและกรุณานาํเอกสารเล่มนี5ไปในวนัประชุมดว้ย  ขอขอบคุณอยา่งสูงมา ณ โอกาสนี5  

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

(  นายสมหมาย  มงคลบุตร  ) 

ประธานกรรมการดาํเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา  จาํกดั 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

สารบัญ

              เรื่อง	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 หน้า

              ระเบียบวาระที่  1      เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ       2   

              ระเบียบวาระที่  2      เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ  ประจำาปี 2562    3    

              ระเบียบวาระที่  3      เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมใหญ่ครั้งที่แล้ว     4 

              ระเบียบวาระที่  4      เรื่องเสนอเพื่อทราบ        5

      4.1  รับทราบรายงานกิจการประจำาปี 2562     5       

      4.2  รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2562     34    

              ระเบียบวาระที่  5      เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา        39 

      5.1  พิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำาไรขาดทุน งบกระแสเงินสด  39

                              สำาหรับปีสิ้นสุด   ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562  

      5.2  พิจารณาจัดสรรกำาไรสุทธิ ประจำาปี 2562     62   

      5.3  พิจารณาเงินกู้ยืมหรือการค้ำาประกันของสหกรณ์ ประจำาปี 2563  64   

      5.4  พิจารณาประมาณการรายได้ และอนุมัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำาปี 2563 65  

      5.5  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี   96

                    ประจำาปี  2563 

      5.6  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำากัด  98 

              ระเบียบวาระที่  6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2563  104  

      6.1  การเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการสหกรณ์  ประจำาปี 2563   104  

      6.2  การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ประจำาปี 2563   106  

              ระเบียบวาระที่  7      เรื่องอื่น ๆ         108 

      7.1  รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 61 และผู้ตรวจสอบกิจการ 108 

      ประจำาปี 2563 
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รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563
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การประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี 2563 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา  จาํกดั 

วนัอาทิตยที์@  9  กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.2563 

ณ โรงเรียนอนุบาลพงังา  

ตาํบลถํMานํM าผดุ  อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา 

******************************************************************* 

 

ผู้มาประชุม 

 1. คณะกรรมการดาํเนินการ………………………….…คน 

 2. ผูต้รวจสอบกิจการ………………….………………...คน 

 3. สมาชิก……………………………………….…….…คน 

 4. พนกังานและลูกจา้งสหกรณ์…………………………คน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1…………………………………………………....ตาํแหน่ง................................................. 

 2……………………………………………………ตาํแหน่ง.................................................

 3……………………………………………………ตาํแหน่ง................................................. 

 4……………………………………………………ตาํแหน่ง................................................ 

 5……………………………………………………ตาํแหน่ง................................................ 

 

เริ@มประชุมเวลา……………..น. 

 

 นายสมหมาย  มงคลบุตร   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จาํกดั  ชุดที@ 60                      

เป็นประธานในที@ประชุม   กล่าวเปิดประชุม และแจง้ใหที้@ประชุมทราบ  ขณะนีMสมาชิกมาเขา้ร่วมประชุม

ใหญ่สามญั ประจาํปี 2563  ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัแลว้ จึงขอดาํเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ  

ดงัต่อไปนีM  
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ระเบียบวาระที3  1 
เรื3อง   ที3ประธานแจ้งให้ที3ประชุมทราบ 

 
 

1.1 แนะนาํผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

1 )………………………………………………………………….. 

2 )…………………………………………………………………..  

3 )…………………………………………………………………..  
 

1.2 การดาํเนินการประชุม เป็นการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี พ.ศ. 2563 โดย สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์       

ครูพงังา จาํกดั   จาํนวนสมาชิกทัMงหมด  4,289  คน 

1.3 เพื@อใหก้ารประชุมใหญ่และการดาํเนินการสรรหากรรมการดาํเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการ  

เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย        จึงขอดาํเนินการสรรหาและเลือกตัMงกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจ

สอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จาํกดั   เพื@อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 

มาตรา 50 ระเบียบวา่ดว้ยการสรรหากรรมการดาํเนินการ พ.ศ.2557  ระเบียบวา่ดว้ยการสรรหาและ

เลือกตัMงผูต้รวจสอบกิจการ พ.ศ.2560 และเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ เรื@องการสรรหากรรมการ

ดาํเนินการ ประจาํปี  พ.ศ.2562   และเรื@องการสรรหาผูต้รวจสอบกิจการ ประจาํปี พ.ศ.2562 

1.4   รับทราบค่าพาหนะเหมาจ่ายในการเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาํปี พ.ศ. 2563  ตามระเบียบวา่ดว้ย 

       ค่าตอบแทนเหมาจ่ายสมาชิกที@มาประชุมใหญ่ พ.ศ.2557   ดงันีM  

  - อาํเภอเกาะยาว   600 บาท 

  - อาํเภอคุระบุรี   400 บาท 

  - อาํเภอตะกั@วป่า   300 บาท 

  - อาํเภอกะปง   300 บาท 

  - อาํเภอทา้ยเหมือง  300 บาท 

  - อาํเภอตะกั@วทุ่ง   200 บาท 

  - อาํเภอทบัปุด   200 บาท 

  - อาํเภอเมือง   100 บาท 

  - สมาชิกนอกเขตพืMนที@ จ.พงังา 400 บาท 
 

 

1.5.................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที3  2 

เรื3อง  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจําปี 2562 

 
 

ประธาน ตามที@สหกรณ์ไดจ้ดัส่งร่างรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562   ที@ไดป้ระชุม      

เมื@อวนัเสาร์ที@  9  กมุภาพนัธ์ 2562   ณ  โรงเรียนอนุบาลพงังา   ตาํบลถํMานํM าผดุ   อาํเภอเมือง   จงัหวดัพงังา  

ตามหนงัสือที@ สอ.พง.114/2562  ลงวนัที@ 29 มีนาคม 2562 ไปใหส้มาชิกไดรั้บทราบและตรวจสอบรับรอง

ความถูกตอ้ง  และหากมีการแกไ้ขเพิ@มเติมใหแ้จง้สหกรณ์ทราบ  ถา้ไม่มีการส่งกลบัใหแ้กไ้ข ใหถื้อวา่

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562  แลว้ 

 

  ปรากฏวา่ไม่มีสมาชิกท่านใดแจง้แกไ้ข  จึงสรุปไดว้า่สมาชิกใหก้ารรับรองรายงานการ

ประชุมสามญัประจาํปี 2562 แลว้    จึงไดจ้ดัพิมพเ์ป็นรูปเล่ม จาํนวน 350  เล่ม จดัส่งใหห้น่วยงาน โรงเรียน 

ของสมาชิกและหน่วยงานอื@น ๆ ตามความเหมาะสม 
   

 

  จึงเสนอที@ประชุมเพื@อทราบ และรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี 2562 

 

ที@ประชุม………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที*  3 

เรื*อง  สืบเนื*องจากการประชุมใหญ่ครั<งที*แล้ว 

 

ประธาน     ในการประชุมครั- งที1แลว้ ที1สมาชิกเห็นวา่จะตอ้งสืบเนื1องในประเดน็ปัญหา สอบถามและ

เสนอแนะ   ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบ 

 

เรื1องที1 1....................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

 

เรื1องที1 2....................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

 

เรื1องที1 3....................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

 

  

 

 

 

 

 

  จึงเสนอที1ประชุมเพื1อทราบ 

 

ที1ประชุม………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

 

 

 

 ระเบียบวาระที*  4 
เรื*อง  เสนอเพื*อทราบ 

 

ประธาน  มอบให ้ผูจ้ดัการ รายงานผลการดาํเนินงาน 

ผู้จัดการ    รายงานผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ในรอบปี 2562   ตามรายละเอียด ดงันีA   
   

4.1 รายงานกจิการประจําปี 2562 
 

 ปีนีA เป็นปีทีD 60 ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จาํกดั  ถือวา่มีความมัDนคง เติบโตขึAนตามลาํดบั  

ขณะนีA  เรามีทุนดาํเนินงานทัAงหมด 6,107,325.93 บาท  ซึD งการจดัอนัดบัของสหกรณ์ออมทรัพยถื์อวา่

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จาํกดั อยูร่ะดบัใหญ่   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จาํกดั  มีความเสีDยงมากนอ้ย

ขนาดไหน  ความเสีDยงของเรามีนอ้ยมาก  เพราะทรัพยสิ์นส่วนใหญ่ของสหกรณ์อยูก่บัสมาชิกเกือบ

ทัAงหมด  ดูจากยอดเงินกู ้ ใหส้มาชิกกูท้ัAงหมด 5,385,896,844.48 บาท ส่วนทีDเหลืออยูใ่นเงินฝากของชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั และสถาบนัการเงินอืDน ๆ  ซึD งเป็นส่วนนอ้ย           

ภายใตก้ารบริหารควบคุมดูแลของคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดทีD 60  จึงรายงานผลการ

ดาํเนินงานตามรายละเอียด  ดงันีA  

ผลการดาํเนินงานเทยีบกบัปีที*ผ่านมา 
 

รายละเอยีด 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 เพิ*ม / (ลด) 

1. จาํนวนสมาชิก  5,216  5,168 48 

2. ทุนเรือนหุน้ทีDชาํระแลว้  2,495,603,210.00  2,309,441,190.00 186,162,020.00 

3. ทุนสาํรอง  190,679,333.37  172,741,281.50 17,938,051.87 

4. ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั 11,820,576.52 11,544,776.52 275,800.00 

5. เงินสาํรองบาํเหน็จเจา้หนา้ทีD 10,219,370.00 8,369,470.00 1,849,900.00 

6. เงินรับฝาก 3,160,987,427.04 2,748,115,250.17 412,872,176.87 

7. เงินกูย้มื - ระยะสัAน 47,500,000.00 300,000,000.00 (252,500,000.00) 

8. เงินใหกู้ย้มื – สุทธิ (สมาชิก) 5,364,644,992.69 5,393,524,153.38 (28,879,160.69) 

9. ลูกหนีA เงินกู ้(สมาชิก ) 13,971,918.76 15,082,362.29 (1,110,443.53) 

10. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 418,436,999.34 299,223,363.13 119,213,636.21 

11.กาํไรสุทธิประจาํปี 188,467,561.75 179,121,556.61 9,346,005.14 

12.ทุนดาํเนินงาน 6,107,325,057.93 5,733,405,509.34 373,919,548.59 
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รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

 

 

 

1. สมาชิกภาพ 
ณ วนัทีD 31 ธนัวาคม 2561  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จาํกดั  มีสมาชิก 5,168 คน และ ณ วนัทีD   

31 ธนัวาคม 2562 มีสมาชิก จาํนวน 5,216 คน เพิDมขึAน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 0.93 โดยมีรายละเอียดการ

เปลีDยนแปลงในระหวา่งปี ดงันีA  

 
 

รายละเอยีด จํานวน(คน) ชาย หญงิ 

จาํนวนสมาชิก  ณ วนัทีD 31 ธนัวาคม 2561 5,168 1,812 3,356 

สมาชิกเขา้ใหม่ระหวา่งปี 177 52 125 

สมาชิกลาออกระหวา่งปี 96 28 68 

สมาชิกเสียชีวติระหวา่งปี 29 11 18 

สมาชิกถูกใหอ้อกระหวา่งปี 4 1 3 

คงเหลือสมาชิก ณ วนัทีD 31 ธนัวาคม 2562 5,216 1,824 3,392 

       แยกเป็น   - สมาชิก    4,289 1,493 2,796 

                       -สมาชิกสมทบ 927 333 594 
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รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

 

 

 

2 . ทุนเรือนหุ้น 
 

ที* รายละเอยีด จํานวนเงนิ 

1 ทุนเรือนหุน้ยกมา ณ วนัทีD วนัทีD 31 ธนัวาคม  2561 2,309,441,190.00  

2 สมาชิกถือหุน้เพิDมระหวา่งปี  259,726,200.00  

3 สมาชิกถอนหุน้คืนระหวา่งปี  73,564,180.00  

4 คงเหลือทุนเรือนหุน้ ณ วนัทีD 31 ธนัวาคม  2562 2,495,603,210.00  

 แยกเป็น   - สมาชิก                  2,014,039,220.00      บาท 

                -  สมาชิกสมทบ         481,563,990.00       บาท 

 

 
 

3. ทุนสํารอง 
 

ที* รายละเอยีด จํานวนเงนิ 

1 ทุนสาํรองยกมาจากปี 2561 172,741,281.50  

2 จดัสรรเพิDมจากกาํไรสุทธิ ปี 2561 17,915,341.57  

3 ปันผล เฉลีDยคืน ตดัคา้งจ่ายโอนเขา้บญัชีสาํรอง 22,710.30 

3 ทุนสาํรอง ณ วนัทีD 31 ธนัวาคม 2562 190,679,333.37  

 แยกเป็น   - ทุนสาํรอง (เงินฝากธนาคารธนชาต)   9,333.37      บาท 

                 -ทุนสาํรอง (สลากออมทรัพยท์วีสิน ธกส.)     140,670,000   บาท 

                 -ทุนสาํรอง (สลากออมสินพิเศษ)                     50,000,000    บาท 

 

ทุนเรือนหุ้น	พ.ศ.	2554	-	2562
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รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

 

 

 

 
 

 
4. ทุนสะสมตามข้อบังคบั 
 
ที* รายละเอยีด จํานวนเงนิ 

1 ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั ณ วนัทีD 31 ธนัวาคม 2561 11,544,776.52  

2 รับเพิDม 1,052,000.00  

3 จ่ายระหวา่งปี  776,200.00  

4 ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั ณ วนัทีD 31 ธนัวาคม 2562 11,820,576.52  

 

ทุนสำารอง	พ.ศ.	2554	-	2562

ทุนสะสมตามข้อบังคับ	พ.ศ.	2554	-	2562
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รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

 

 

 

5. เงนิสํารองบําเหน็จ 

 

ที* รายละเอยีด จํานวนเงนิ 

1 เงินสะสมและเงินสาํรองบาํเหน็จ ณ วนัทีD 31 ธนัวาคม 2561 8,369,470.00 

2 รับและตัAงเพิDม 1,849,900.00  

3 จ่ายระหวา่งปี -    

4 เงินสะสมและเงินสาํรองบาํเหน็จ ณ วนัทีD 31 ธนัวาคม 2562 10,219,370.00  
 

6. เงนิรับฝาก 
 

ที* รายละเอยีด จํานวนเงนิ 

1 เงินรับฝาก ณ วนัทีD 31 ธนัวาคม 2561 2,748,115,250.17 

2 เงินรับฝากระหวา่งปี 1,484,587,219.56  

3 ถอนเงินฝากระหวา่งปี  1,071,715,042.69  

4 เงินรับฝาก ณ วนัทีD 31 ธนัวาคม 2562 3,160,987,427.04  

        แยกเป็น   - สมาชิก                        1,741,901,520.99                  บาท 

                       -  สมาชิกสมทบ            1,419,085,906.05                   บาท 

 

 
 

เงินรับฝาก	พ.ศ.	2554	-	2562
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รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

 

 

 

7. เงนิกู้ยืม – ระยะสัNน 
 

ที* รายละเอยีด จํานวนเงนิ 

1 เงินกูจ้ากธนาคารและสหกรณ์อืDน ณ วนัทีD 31 ธนัวาคม 2561 300,000,000.00 

2 กูเ้พิDมระหวา่งปี  417,500,000.00  

3 ชาํระคืนระหวา่งปี  670,000,000.00  

4 คงเหลือเมืDอสิAนปี ณ วนัทีD 31 ธนัวาคม 2562 47,500,000.00  

 
 

 

8 . เงนิให้กู้ยืม – สุทธิ (สมาชิก ) 
 

ที* รายละเอยีด จํานวนเงนิ 

1 เงินใหกู้ย้มืคงเหลือ ณ วนัทีD 31 ธนัวาคม 2561 5,393,524,153.38 

2 จาํนวนเงินใหกู้ร้ะหวา่งปี 1,173,475,926.45  

3 จาํนวนเงินชาํระหนีAระหวา่งปี  1,202,355,087.14  

4 เงินใหกู้ย้มืคงเหลือ ณ วนัทีD 31 ธนัวาคม 2562 5,364,644,992.69  

 
 

เงินให้กู้ยืม	พ.ศ.	2554	-	2562
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รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

 

 

 

9. ลูกหนีNเงนิกู้ (สมาชิก ) 

ที* รายละเอยีด จํานวนเงนิ 

1 ลูกหนีA เงินกูค้งเหลือ ณ วนัทีD 31 ธนัวาคม 2561 15,082,362.29 

2 จาํนวนเงินใหกู้ร้ะหวา่งปี  351,059,696.55  

3 จาํนวนเงินชาํระหนีAระหวา่งปี  352,170,140.08  

4 ลูกหนีA เงินกูค้งเหลือ ณ วนัทีD 31 ธนัวาคม 2562 13,971,918.76  

 

10 . เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 
 

ที* รายละเอยีด จํานวนเงนิ 

1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วนัทีD 31 ธนัวาคม 2562 418,436,999.34 

 

11. กาํไรสุทธิประจําปี 2562 
 

ที* รายละเอยีด จํานวนเงนิ 

1 รายได ้ 325,276,915.64 

2 ค่าใชจ่้าย 136,809,353.89 

3 กาํไรสุทธิ 188,467,561.75  

 

 

รายได้	พ.ศ.	2554	-	2562
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รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

 

 

 

           
 

12. ทุนดาํเนินงาน 
ที* รายละเอยีด จํานวนเงนิ 

1 ทุนดาํเนินงาน ณ วนัทีD 31 ธนัวาคม 2562 6,107,325,057.93 

 

ค่าใช้จ่าย	พ.ศ.	2554	-	2562

กำาไรสุทธิ	พ.ศ.	2554	-	2562

ทุนดำาเนินงาน	พ.ศ.	2554	-	2562
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รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

 

 

 
ข้อมูลสถติกิารจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

 

ปี 2558 

งบประมาณ อนุมตัจิากที*ประชุม

ใหญ่ 

จ่ายจริง คงเหลือ 

ตามแผนยทุธศาสตร์สหกรณ์ 4,300,000.00 2,584,931.00 1,715,069.00 

รายจ่ายปกติ 44,859,240.00 35,611,474.84 9,247,765.16 

รวม 49,159,240.00 38,196,405.84 10,962,834.16 

ปี 2559 

ตามแผนยทุธศาสตร์สหกรณ์ 3,670,000.00 2,085,773.00 1,584,227.00 

รายจ่ายปกติ 35,029,112.00 24,949,175.76 10,079,936.24 

รวม 38,699,112.00 27,034,948.76 11,664,163.24 

ปี 2560 

ตามแผนยทุธศาสตร์สหกรณ์ 5,040,000.00 3,534,959.10 1,505,040.90 

รายจ่ายปกติ 36,017,060.00 26,273,000.00 9,744,060.00 

รวม 41,057,060.00 29,807,959.10 11,249,100.90 

ปี 2561 

ตามแผนยทุธศาสตร์สหกรณ์ 8,183,000.00   6,709,018.35 1,473,981.65 

รายจ่ายปกติ 36,672,060.00 27,820,363.72 8,851,696.28 

รวม 44,855,060.00   34,529,382.07 10,325,677.93 

ปี 2562 

ตามแผนยทุธศาสตร์สหกรณ์ 6,461,500.00   4,697,682.91 1,763,817.09 

รายจ่ายปกติ 36,122,510.00 28,450,864.82 7,671,645.18 

รวม 42,584,010.00   33,148,547.73 9,435,462.27 

 
 

รายงานผลการเร่งรัดตดิตามแก้ไขปัญหาหนีNสินของสมาชิก    

 จากผลกระทบจากปีทีDผา่น ๆ มาอยา่งต่อเนืDองในการตัAงค่าเผืDอหนีAสงสยัจะสูญ และการ

ดาํเนินการเร่งรัดติดตามแกไ้ขปัญหาใหส้มาชิกอยา่งต่อเนืDอง    คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดทีD 60  

จึงไดแ้ต่งตัAงคณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามหนีA   โดยไดด้าํเนินการเร่งรัด ติดตาม อยา่งเคร่งครัด 

เร่งด่วน   ตลอดระยะเวลา  1 ปี     ทาํใหค่้าเผืDอหนีAลดลงจากปี 2561 จาํนวนเงิน  4,460,833.20 บาท 

อยา่งไรกต็ามยงัคงมีหนีA สินของสมาชิกคา้งชาํระคงเหลืออยูที่Dไม่สามารถติดตามได ้   ซึD งสหกรณ์ฯ  

ไดด้าํเนินการจดัชัAนคุณภาพลูกหนีAและตัAงค่าเผืDอหนีAสงสยัจะสูญ ตามระเบียบทีDกรมตรวจบญัชี

สหกรณ์กาํหนด  ดงันีA  
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

 

 

 
สรุปการแก้ปัญหาหนีNสงสัยจะสูญ ปี 2562 

แยกตามประเภทลูกหนีN 

 

 
 
 

ประเภทลูกหนีA  
ปี 2561 ปี 2562 

เพิDมขึAน ลดลง 
ลูกหนีA  ลูกหนีA ทีDตัAง จาํนวนเงิน ลูกหนีA  ลูกหนีA ทีDตัAง จาํนวนเงิน 

 ทัAงหมด ค่าเผืDอหนีA  ทีDตัAงค่าเผืDอหนีA  ทัAงหมด ค่าเผืDอหนีA  ทีDตัAงค่าเผืDอหนีA    

1. ลูกหนีA  

   ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้
20 4 5,264,740.06 34 6 2,681,305.03 - 2,583,435.03 

2. ลูกหนีA อืDน  

   (ไม่มีทุนเรือนหุน้) 
9 - - 12 

- 

 
- - - 

3. ลูกหนีA  

    ระหวา่งดาํเนินคดี 2 2 2,201,771.24 - - - - 2,201,771.24 

4. ลูกหนีA  

   ตามคาํพพิากษา 
20 9 4,734,622.58 19 10 5,058,995.65 324,373.07 - 

รวม 51 15 12,201,133.88 65 16 7,740,300.68 324,373.07 4,785,206.27 

ค่าเผื*อหนีNลดลงจากปี 2561 เป็นจํานวน 4,460,833.20 
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การจดัสวสัดกิารและคืนประโยชน์สู่สมาชิก   

ที: การจัดสวสัดกิารและคืนประโยชน์สู่สมาชิก จํานวนเงนิ 

   1 สวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกผูป้ระสบอุบติัเหตุ เจบ็ป่วย หรือคลอดบุตร 941,500.00 

2 สวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกผูเ้สียชีวติ 580,000.00 

3 สวสัดิการเพื?อสงเคราะห์เกี?ยวกบัการศพคู่สมรสของสมาชิก 750,000.00 

4 สวสัดิการจดัทาํประกนัชีวติกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ 7,402,469.74   

5 สวสัดิการสมาชิกประสบภยัพิบติั 21,000.00 

6 สวสัดิการสมาชิกเกษียณอายรุาชการ (มุทิตาจิต) 620,130.00 

7 สวสัดิการแก่สมาชิกตามโครงการสร้างขวญักาํลงัใจแก่สมาชิกนาํกระเชา้ของขวญั

ไปเยี?ยมและมอบเงิน 

 

485,800.00 

8 สวสัดิการสมาชิกตามโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศและหรือต่างประเทศ 819,040.00 

รวม 11,619,939.74 

 

ในรอบปี 2562   สหกรณ์ไดจ้ดัสวสัดิการเพื?อช่วยเหลือสมาชิกในกรณีเจบ็ป่วย ประสบอุบติัเหตุ  

ช่วยเหลือสมาชิกและคู่สมรสของสมาชิกที?เสียชีวติ และทาํประกนัชีวติกลุ่มสมาชิก  ตามรายละเอียด ดงันีS  

   =สวสัดกิารช่วยเหลือสมาชิกประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือคลอดบุตร เข้ารับการรักษาใน

โรงพยาบาล และสวสัดกิารช่วยเหลือสมาชิกเสียชีวติ  งบประมาณ 2,000,000 บาทไดรั้บจากเงินทุน

สาธารณประโยชน์  40,000 บาท   จ่ายไป 1,521,500 บาท   คงเหลืองบประมาณ 518,500  บาท  ดงันีS  

          - สมาชิกประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือคลอดบุตร เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาล                                

จาํนวน 397 ราย    เป็นเงิน   941,500  บาท 

      - สวสัดกิารช่วยเหลือสมาชิกเสียชีวติ ช่วยเหลือค่าทาํศพ รายละ 20,000 บาท  จาํนวน  

29  ราย  เป็นเงิน 580,000 บาท ตามรายละเอียด ดงันีS  
ที: เลขที:สมาชิก ชื:อ - สกลุ หน่วยสังกดั 

1 01051 นางละออง  เอืSอสุนทร บาํนาญสพป.พงังา 

2 07224 นางรัชอุมา  เจนการ โรงเรียนโคกกลอยวิทยา 

3 06322 นางเตรียมจิตร  วาสิการ โรงเรียนวดัปัจจนัตคาม 

4 04548 นางมยรีุ  พึ?งเดช บาํนาญสพป.พงังา 

5 04588 นายดาํรงค ์ เลีSยงเดก็ โรงเรียนบา้นชา้งเชื?อ 

6 02358 นายโชติ  ทิพรวย บาํนาญนอกสงักดั 

7 04371 นายสมหมาย  มโนการ บาํนาญสพม.14 

8 05016 นางสุจินต ์ พิมล บาํนาญนอกสงักดั 

9 02339 น.ส.พรรณทิพย ์ จึ?งสกลุ บาํนาญกองการศึกษาเทศบาลตะกั?วป่า 

10 05462 นางแกว้ตา  เกิดอุดม บาํนาญสพป.พงังา 

11 05425 นายสุเทพ  กณุแกว้ โรงเรียนทุ่งโพธิZ วทิยา 
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ที: เลขที:สมาชิก ชื:อ - สกลุ หน่วยสังกดั 

12 01702 นายบุญลือ  สุรภาพ บาํนาญสพป.พงังา 

13 03458 นางบุปผา  ซืSอหา โรงเรียนวดันารายณิการาม 

14 02647 นางกญัญานี  แสงเสมา บาํนาญสพป.พงังา 

15 06469 นายสมศกัดิZ   เขียวพนัธ์ุ โรงเรียนบา้นเตรียม 

16 03044 นายสหาย  พลูศิริ บาํนาญสพป.พงังา 

17 04442 น.ส.การิณี  บุญฮก บาํนาญสพป.พงังา 

18 01246 นางพรศรี  มีสิทธิZ  บาํนาญสพป.พงังา 

19 05380 นางพรรณี  อยัรักษ ์ สมาชิกนอกสงักดั 

20 03992 นางอมรพรรณ  บุญชู บาํนาญสพป.พงังา 

21 06340 น.ส.ดวงภร  แยม้ยิ?ง บาํนาญสพป.พงังา 

22 03850 นายเอกรินทร์  ล่องแกว้ บาํนาญสพป.พงังา 

23 04353 นางอาํนวย  ตนัสกลุ บาํนาญสพป.พงังา 

24 04092 น.ส.ศรีวลัย ์ บุญรักษ ์ บาํนาญสพป.พงังา 

25 05929 นายวิชยั  ไชยพนัธ์ บาํนาญสพป.พงังา 

26 03869 นางสุจารีย ์ สฤษดิสุข บาํนาญสพป.พงังา 

27 02782 นายสมหมาย  กาฬกาญจน์ บาํนาญสพป.พงังา 

28 06070 น.ส.เพญ็จนัทร์  ภกัดีชาติ บาํนาญสพป.พงังา 

29 01528 นายประยรู  แสนพล บาํนาญสพป.พงังา 

 

 =สวสัดกิารเพื:อสงเคราะห์เกี:ยวกบัการศพคู่สมรสของสมาชิก   งบประมาณตัSงไว ้  

1,500,000 บาท    จ่ายใหร้ายละ  50,000 บาท   จาํนวน 15  ราย    เป็นเงิน 750,000  บาท    คงเหลือ

งบประมาณ 750,000  บาท  ตามรายละเอียด  ดงันีS  

ที: เลขที:สมาชิก คู่สมรสของสมาชิก(เสียชีวติ) หน่วยสังกดั 

1 03605 นางจริยา  ชยัสิทธิZ  โรงเรียนบา้นรมณีย ์

2 01119 นายเจริญ  สโรชวงศส์กลุ สมาชิกนอกสงักดั 

3 06035 นางอุชุมา  มโนการ บาํนาญ สพป.พงังา 

4 05000 นายสารา  พิมล บาํนาญ สพป.พงังา 

5 04276 นางนงนิตย ์ เครือพลงั สมาชิกนอกสงักดั 

6 03465 นายสมเกียรติ  ซืSอหา บาํนาญ สพป.พงังา 

7 07773 นางจิตติมา  เขียวพนัธ์ุ โรงเรียนบา้นเตรียม 

8 04217 นางสุมาลี  ชยักิจ บาํนาญ สพป.พงังา 

9 07150 นางไกรตา  แซ่ตัน̀ บาํนาญกองการศึกษาเทศบาลตะกั?วป่า 

10 08213 นางสาวกนัตพิชญ ์ใยเสถียร วิทยาลยัเทคนิคพงังา 

11 05074 นายจาํเริญ  ศุภนาม บาํนาญ สพป.พงังา 
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ที: เลขที:สมาชิก คู่สมรสของสมาชิก(เสียชีวติ) หน่วยสังกดั 

12 05107 นางเตือนใจ  พืชฟู บาํนาญ สพป.พงังา 

13 02561 นางปราณี  แพนาค บาํนาญกองการศึกษาเทศบาลตะกั?วป่า 

14 04255 นางบุญชอบ  แสนพล บาํนาญ สพป.พงังา 

15 04862 นางสาลี  ขนัภกัดี โรงเรียนวดัตรัยรัตนากร 

 

  =สวสัดกิารจัดทาํประกนัชีวติกลุ่มสมาชิก งบประมาณตัSงไว ้ 10,560,000  บาท จ่ายให ้

บริษทัประกนั จาํนวนเงิน   7,402,469.74  บาท คงเหลืองบประมาณ  3,157,530.26  บาท  โดยบริษทั

ประกนัจ่ายใหส้มาชิกเสียชีวติ รายละ 500,000 บาท  จาํนวน 24 ราย  เป็นเงินทัSงสิSน 12,000,000 บาท      

ตามรายละเอียด ดงันีS  

ลาํดบัที: เลขที:สมาชิก ชื:อ - สกลุ หน่วยสังกดั 

1 2358 นายโชติ ทิพรวย บาํนาญนอกสงักดั 

2 4371 นายสมหมาย  มโนการ บาํนาญสพม.14 

3 5016 นางสุจินต ์พิมล บาํนาญนอกสงักดั 

4 5462 นางแกว้ตา  เกิดอุดม บาํนาญสพป.พงังา 

5 2339 นางสาวพรรณทิพย ์ จึ?งสกลุ บาํนาญกองการศึกษาเทศบาลตะกั?วป่า 

6 5425 นายสุเทพ กณุแกว้ โรงเรียนทุ่งโพธิZ วทิยา 

7 1702 นายบุญลือ  สุรภาพ บาํนาญสพป.พงังา 

8 2647 นางกญัญานี  แสงเสมา บาํนาญสพป.พงังา 

9 3458 นางบุปผา  ซืSอหา โรงเรียนวดันารายณิการาม 

10 6469 นายสมศกัดิZ  เขียวพนัธ์ุ โรงเรียนบา้นเตรียม 

11 3044 นายสหาย  พลูศิริ บาํนาญสพป.พงังา 

12 3992 นางอมรพรรณ  บุญชู บาํนาญสพป.พงังา 

13 4442 นางสาวการิณี  บุญฮก บาํนาญสพป.พงังา 

14 1246 นางพรศรี  มีสิทธิZ  บาํนาญสพป.พงังา 

15 5380 นางพรรณี อยัรักษ ์ สมาชิกนอกสงักดั 

16 3850 นายเอกรินทร์  ล่องแกว้ บาํนาญสพป.พงังา 

17 4353 นางอาํนวย ตนัสกลุ บาํนาญสพป.พงังา 

18 6340 นางดวงภร  แยม้ยิ?ง บาํนาญสพป.พงังา 

19 4092 นางสาวศรีวลัย ์ บุญรักษ ์ บาํนาญสพป.พงังา 

20 5929 นายวิชยั  ไชยพนัธ์ุ บาํนาญสพป.พงังา 

21 2782 นายสมหมาย  กาฬกาญจน์ สมาชิกนอกสงักดั 

22 3869 นางสุจารีย ์ สฤษดิสุข บาํนาญสพป.พงังา 

23 6070 น.ส.เพญ็จนัทร์  ภกัดีชาติ บาํนาญสพป.พงังา 

24 1528 นายประยรู  แสนพล บาํนาญสพป.พงังา 
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   = การสนับสนุนกจิกรรม  การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  การพฒันาสังคม  ชุมชน  

และศาสนา     

  ในปี 2562   สหกรณ์ไดจ่้ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ เพื?อประโยชน์ของสมาชิกและประโยชน์

แก่สาธารณะ  มีรายละเอียด   ดงันีS  

  - จาํนวนเงินที?ไดรั้บการจดัสรร ปี 2562 จาํนวนเงิน        900,000.00    บาท 

  - ยกมาจากปี 2561    จาํนวนเงิน        115,420.74    บาท 

  - รวมเงินทุนสาธารณประโยชน์    ปี 2562    จาํนวนเงิน     1,015,420.74   บาท 

  - จ่ายระหวา่งปี 2562     จาํนวนเงิน        774,200.00   บาท 

  - คงเหลือยกไป ปี 2563   จาํนวนเงิน        241,220.74   บาท 

ปรากฏรายละเอียดการจ่ายเงิน    ดงันีS  

          1. สมทบตามระเบียบฯ สวสัดกิารเจ็บป่วยหรือเสียชีวติหรือคลอดบุตร  จาํนวนเงิน   40,000  บาท 

          2. มอบทุนการศึกษาให้กบับุตรสมาชิก จาํนวน  332 ทุน                          จาํนวนเงิน 344,300  บาท 

          3.จ่ายเป็นสวสัดกิารช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพบัิติ      ใหร้ายละไม่เกิน 5,000 บาท ต่อครัS ง                  

             ตามระเบียบวา่ดว้ยเงินสวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกที?ประสบภยัพิบติั พ.ศ.2561  จาํนวน   5 ราย     

             เป็นเงิน 21,000  บาท  ดงันีS  
 

ที: ชื:อ – สกลุ เลขที:สมาชิก หน่วยงาน/สังกดั จาํนวนเงนิ  

(บาท) 

1 นางธนูทอง     สุขเจริญ 8509 บาํนาญ สพป.พงังา (อ.ทา้ยเหมือง) 3,000 

2 นางสาวสาคร  พงษน์วล 8366 ร.ร.บา้นบางม่วง (อ.ตะกั?วป่า) 5,000 

3 น.ส.อมัพรพรรณ  ตัน̀สกลุ 4838 บาํนาญ อ.ตะกั?วป่า 5,000 

4 นางปิยาภรณ์   จิตทรัพย ์ 6538 ร.ร.เทศบาลบา้นศรีตะกั?วป่า 3,000 

5 นางจารุวรรณ  ประดิษฐการ 10403 ร.ร.อนุบาลทบัปุด 5,000 

รวมทัOงสิOน 21,000 

 

4. จ่ายเพื:อสาธารณประโยชน์ การกศุล ช่วยเหลือสังคม ศาสนา และอื:น ๆ       เป็นจาํนวนเงิน   

368,900  บาท ดงันีS  
 

ที: รายการ จาํนวนเงนิ 

(บาท) 

1 สนบัสนุนการจดังานวนัครูใหก้บัสถานศึกษาใน 8 อาํเภอ และ 1 หน่วยงาน ศธจ.พงังา /

อาํเภอละ 10,000 บาท 

        90,000  

2 ร่วมกิจกรรมงานวนัเดก็แห่งชาติ จงัหวดัพงังา (วนัเสาร์ที? 12 มกราคม 2562) 10,000 

3 สนบัสนุนกิจกรรมการจดังานวนัขึSนปีใหม่  ประจาํปี 2562 ของ สพม. 14 2,000 

4 สนบัสนุนการจดังาน"รวมใจวยัเกษียณ ครัS งที? 4 ประจาํปี 2562 ของชมรมครูและลูกจา้ง

นอกราชการอาํเภอทบัปุด 

3,000 
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ที: รายการ จาํนวนเงนิ 

5 สนบัสนุนการจดังานวนัเดก็แห่งชาติโรงเรียนบา้นบางกนั           1,000  

6 สนบัสนุนการจดังานวนัเดก็แห่งชาติโรงเรียนเมืองพงังา 2,000 

7 สนบัสนุนการจดังานวนัเดก็แห่งชาติโรงเรียนบา้นเขาเฒ่า 2,000 

8 สนบัสนุนกิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ โรงเรียนเกาะหมากนอ้ย 2,000 

9 สนบัสนุนกิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ โรงเรียนบา้นกะไหล 1,000 

10 สนบัสนุนกิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลถํSานํS าผดุ 2,000 

11 สนบัสนุนกิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติของสาํนกังานเทศบาลเมืองตะกั?วป่า 2,000 

12 สนบัสนุนกิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติของโรงเรียนเกาะปันหย ี 1,000 

13 สนบัสนุนกิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติของโรงเรียนบา้นทองหลาง 1,000 

14 สนบัสนุนกิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติของโรงเรียนบา้นในไร่ 1,000 

15 สนบัสนุนกิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติของโรงเรียนวดัชนาธิการาม 1,000 

16 สนบัสนุนกิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติของโรงเรียนบา้นกลาง 2,000 

17 สนบัสนุนกิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติของโรงเรียนบา้นถํSาทองหลาง 1,000 

18 สนบัสนุนกิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติของโรงเรียนวดัสองแพรก 1,000 

19 สนบัสนุนกิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติของโรงเรียนบา้นสวนใหม่ 2,000 

20 สนบัสนุนการแข่งขนักีฬาสีภายใน "ชงโคเกมส์" ของวิทยาลยัเทคนิคพงังา 2,000 

21 สนบัสนุนการจดักิจกรรม "บวัชมพ ูมินิมาราธอน ครัS งที? 1 ของโรงเรียนอนุบาลพงังา 3,000 

22 สนบัสนุนงบประมาณ การแข่งขนั สพฐ.เอ.พี.ฮอนดา้ วิ?ง 31 ขา สามคัคี ปี 14 ระดบั

ภาคใต ้โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 

3,000 

23 สนบัสนุนการจดัหาโต๊ะพร้อมเกา้อีSใหน้กัเรียนนั?งรับประทานอาหาร โรงเรียนบา้นนํSาเคม็ 4,500 

24 ร่วมทาํบุญทอดผา้ป่าสามคัคีเพื?อการศึกษา โรงเรียนสตรีพงังา 2,000 

25 ร่วมกิจกรรมโครงการสหกรณ์ออมทรัพย ์ออมความดี และสหกรณ์การผลิตของโรงเรียน

บา้นบางใหญ่ 

3,000 

26 สนบัสนุนโครงการขบัเคลื?อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (การปลูกผกั)

โรงเรียนวดัชนาธิการาม 

          3,000  

27 สนบัสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา/โครงการอาหารกลางวนัของ

โรงเรียนบา้นบางกนั 

2,000 

28 สนบัสนุนโครงการนอ้งอิ?มทอ้งอยา่งปลอดภยั โรงเรียนบา้นเขาเฒ่า 4,000 

29 สนบัสนุนกิจกรรมงานลอยกระทง ประจาํปี 2562  โรงเรียนบา้นกระโสม 1,000 

30 สนบัสนุนกิจกรรมกีฬานกัเรียน นกัศึกษาแห่งชาติ ครัS งที? 41 จงัหวดันครศรีธรรมราช ของ  

วิทยาลยัการอาชีพทา้ยเหมือง 

 

2,000 
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ที: รายการ จาํนวนเงนิ 

31 สนบัสนุนงบประมาณช่วยสร้างบา้นใหน้กัเรียนที?มีสภาพเป็นอยูที่?ลาํบาก ร่วมกบั

โรงเรียนและชุมชน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 

3,000 

32 สนบัสนุนการจดังานเดิน-วิ?ง การกศุล "เกาะยาวฮาลพ์มาราธอน 2019"โรงเรียนบา้นพรุใน 1,000 

33 มอบเงินเป็นทุนการศึกษาใหก้บันกัเรียน นกัศึกษา ที?มีผลการเรียนดีเด่น มีความประพฤติ

เรียบร้อยแต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์ของวิทยาลยัเทคนิคพงังา 

4,500 

34 บริจาคเงินทุนเพื?อการศึกษาประเภททุนนกัเรียนช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนทุ่งโพธิZ

วิทยา 

2,000 

35 สนบัสนุนการจดักิจกรรมโรงเรียน ของคณะครูและบุคลากรโรงเรียนทุ่งโพธิZ วทิยา 1,000 

36 สนบัสนุนการแข่งขนักีฬานกัเรียนกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาตะกั?วป่า 2  2,000 

37 สนบัสนุนเงินในการจดัการเรียนการสอน(หอ้งเรียน DLTV ) โรงเรียนวดัอินทนิน 2,000 

38 สนบัสนุนการจดัซืSอครุภณัฑเ์ครื?องดนตรี โรงเรียนวดัคมนียเขต 9,900 

39 สนบัสนุนการจดักิจกรรมโรงเรียน"วนัส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ของนกัเรียน ปี 2562 " 1,000 

40 สนบัสนุนการจดักิจกรรม หารายไดจ้ดัซืSอเครื?องมือทางการแพทย ์สาํหรับตรวจ

เซลลม์ะเร็ง ใหก้บัศูนยพ์ยาธิอนัดามนัโรงพยาบาลพงังา 

5,000 

41 สนบัสนุนการจดัตัSงศูนยเ์รียนรู้ เพื?อพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายเุทศบาลเมืองพงังา 2,000 

42 สนบัสนุนเงินในการไปแข่งขนักรีฑาผูสู้งอายชิุงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครัS งที? 24 ของ

ชมรมกรีฑาผูสู้งอายจุงัหวดัพงังา 

2,000 

43 ร่วมทาํบุญทอดผา้ป่าสามคัคีเพื?อจดัซืSอเครื?องมือแพทยแ์ละสมทบกองทุนอาพาธ

โรงพยาบาลสงขลา 

1,000 

44 สนบัสนุนการจดังาน"วนัขา้ราชการพลเรือนกบัส่วนราชการในอาํเภอตะกั?วป่า" โดยศูนย์

ประสานงานเครือข่ายอาํเภอตะกั?วป่า 

5,000 

45 อนุเคราะห์ช่วยเหลือบุคคลออทิสติกจงัหวดัพงังา 2,000 

46 สนบัสนุนการจดัซืSออุปกรณ์การแพทย ์และซ่อมแซมรถพยาบาลกูภ้ยั ค่านํSามนัเชืSอเพลิง

ในการออกใหค้วามช่วยเหลือประชาชน ของชมรมอาสากูชี้พ-กูภ้ยัจงัหวดัพงังา 

1,000 

47 สนบัสนุนกิจกรรม"เพื?อน..ช่วยเพื?อนทหารผา่นศึก" ของสมาคมทหารผา่นศึกจงัหวดัพงังา 2,000 

48 สนบัสนุนโครงการพฒันาบุคลากรสายงานบริหารการศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สพป.พงังา 

10,000 

49 สนบัสนุนการจดักิจกรรมงานวนัเกษียณอายรุาชการ ประจาํปี 2562  สพป.พงังา 8,000 

50 สนบัสนุนกิจการงานยกยอ่งเชิดชูเกียรติขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.14 

ประจาํปี 2562 

8,000 

51 สนบัสนุนโครงการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา ศปอ.คุระบุรี 7,000 

52 สนบัสนุนการจดัแข่งขนักีฬานกัเรียนอาํเภอตะกั?วทุ่ง "ตะกั?วทุ่งเกมส์ 62"  ศปอ.ตะกั?วทุ่ง 10,000 
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ที: รายการ จาํนวนเงนิ 

53 สนบัสนุนการจดักิจกรรมงานเลีSยงมุทิตาจิตขา้ราชการครูและลูกจา้งเกษียณอาํเภอกะปง 

ศปอ.กะปง 

7,000 

54 สนบัสนุนการประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษาอาํเภอตะกั?วป่า ประจาํปี 2562 ศปอ.ตะกั?วป่า 12,000 

55 สนบัสนุนโครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ศปอ.เมืองพงังา 3,000 

56 สนบัสนุนการจดักิจกรรมงานเลีSยงมุทิตาจิตขา้ราชการครูและลูกจา้งเกษียณ ศปอ. 

ทา้ยเหมือง 

7,000 

57 สนบัสนุนโครงการ"ประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษา ศปอ.ทบัปุด ประจาํปี 2562" 7,000 

58 สนบัสนุนโครงการประชุมผูบ้ริหารสญัจร ศปอ.เกาะยาว 7,000 

59 สนบัสนุนเงินบริจาค กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร (CSR) ร่วมกบั  

สอ.ครูเชียงใหม่ จาํกดั 

1,000 

60 ร่วมสมทบเป็นทุนการศึกษาแก่เดก็นกัเรียนที?ยากไร้ กบัสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จาํกดั 

1,000 

61 ร่วมสนบัสนุนกิจกรรม"โครงการเพื?อนอ้ง" กบั สหกรณ์ออมทรัพยค์รูแพร่ จาํกดั 1,000 

62 สนบัสนุนการจดังานประเพณีกินผกัเมืองตะกั?วป่า กบัเทศบาลเมืองตะกั?วป่า 3,000 

63 สนบัสนุนจดังานบุญสารทเดือนสิบกบั อบต.ถํSานํS าผดุ 1,000 

64 ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยันํSาท่วมจากพายโุซนร้อนโพดุล และพายโุซนร้อน 

คาจิกิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กบัสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา 

3,000 

65 สมทบทุนก่อสร้าง"อาคารปฏิบติัธรรม ณ ไร่เชิงตะวนั จ.เชียงราย  กบัสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย 

1,000 

66 สนบัสนุนการจดัการแข่งขนักีฬาวอลเลยบ์อลในร่ม"พงังา คพั" ครัS งที? 9 ของชมรม

วอลเลยบ์อลจงัหวดัพงังา 

5,000 

67 ร่วมทอดผา้ป่าสมทบทุนจดัซืSอครุภณัฑท์างการแพทยโ์รงพยาบาลชุมชน กบั  

สอ.สาธารณสุขกระบี? จาํกดั 

1,000 

68 สนบัสนุนการจดังานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาดสมัพนัธ์ ภาคใต ้ครัS งที? 2 ของ 

 ศธจ.พงังา 

2,000 

69 สนบัสนุนการจดัประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของสมาคมครูอาวโุสจงัหวดัพงังา         50,000  

70 ร่วมถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ณ วดัมณีบรรพตวรวหิาร จ.ตาก 1,000 

71 ร่วมทอดผา้ป่าสามคัคีเพื?อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถวดัหว้ยยาง จ.ลพบุรี 1,000 

72 ร่วมทอดผา้ป่าเพื?อพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการร่วมกบั "มูลนิธิสากลเพื?อคนพิการ" 1,000 

73 ร่วมถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ณ วดัแกว้โกรวาราม จ.กระบี? กบั สกสค.จงัหวดัพงังา 1,000 

74 ร่วมถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ณ วดัพราหมณี จ.นครนายก กบั ชสอ. 1,000 

75 ร่วมถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ประจาํปี 2562 กบัสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา 1,000 
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ที: รายการ จาํนวนเงนิ 

76 ร่วมทาํบุญทอดกฐินสหกรณ์สามคัคี ประจาํปี 2562 กบัสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ

ไทย 

1,000 

77 ร่วมถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ประจาํปี 2562 กบัสาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา 1,000 

78 ร่วมทาํบุญทอดผา้ป่าเพื?อสมทบทุนในการจดัซืSอเครื?องมือแพทยใ์หก้บัโรงพยาบาล 

สวนผึSง จ.ราชบุรี กบั สอ.มหาวทิยาลยัมหิดล 

1,000 

79 ร่วมถวายผา้พระกฐินพระราชทานกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ประจาํปี 2562 1,000 

80 ร่วมถวายผา้กระกฐินพระราชทานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย ์7 กลุ่มวชิาชีพ ประจาํปี 2562 

1,000 

รวมทัOงสิOน 368,900 

   

5. การดาํเนินการตามโครงการต่าง ๆ  ที:สําคญั ตามแผนพฒันาสหกรณ์ ประจําปี 2562 

   5.1 โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์และระดมทุนเรือนหุ้น 

            สหกรณ์ไดจ้ดักิจกรรมโครงการส่งเสริมการออมทรัพยแ์ละระดมทุนเรือนหุน้ ระหวา่ง

วนัที? 16 – 31 ตุลาคม 2562  ในปีนีSไดจ้ดัหาร่มเป็นที?ระลึกมีสมาชิกเขา้ร่วมโครงการและไดรั้บร่มเป็นของ

สมนาคุณ จาํนวน  497  ราย 

  การเพิ?มขึSนของการซืSอหุน้และเงินฝากออมทรัพยใ์นช่วงที?ดาํเนินการตามโครงการ

ไดรั้บเงินรวมทัSงหมด  27,018,939.87 บาท 

  - เงินฝากออมทรัพย ์จาํนวน 350 ราย  เพิ?มขึSนจาํนวน 23,642,439.87 บาท 

  - ทุนเรือนหุน้  จาํนวน 40 ราย  เพิ?มขึSนจาํนวน 2,925,700 บาท 

  - เปลี?ยนแปลงเงินฝากออมทรัพยร์ายเดือน จาํนวน 90 ราย เพิ?มขึSนจาํนวน 395,600 บาท 

  - เปลี?ยนแปลงการส่งทุนเรือนหุน้รายเดือน จาํนวน 17 ราย เพิ?มขึSนจาํนวน  55,200 บาท 

   งบประมาณ 280,000.00 บาท 

   ใชจ่้ายไป 110,941.50 บาท 

   คงเหลือ  169,058.50 บาท 

 

5.2 โครงการออมทรัพย์ออมความด ี (ต่อเนื:องจากโครงการเฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา   

กจิกรรมที:  1     ทศันศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรสงคราม –ชลบุรี-ระยอง 

จาํนวนสมาชิกในโครงการทัSงหมด 19 คน  (ที?ไดรั้บสิทธิZ )  เขา้ร่วมโครงการ 

17 คน  ไม่เขา้ร่วมโครงการ  2 คน 

 กจิกรรมที:  2 ประกวดโครงการออมทรัพยอ์อมความดี  (ปัจจุบนัมีโรงเรียน/สถานศึกษา  

เขา้ร่วมโครงการออมทรัพยอ์อมความดี จาํนวน   65  โรงเรียน ) 
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ผลการประกวด  “  โครงการออมทรัพย์ออมความด ีประจาํปี 2562  ” 

ขนาดโรงเรียน ประเภทรางวลั เงนิรางวลั โรงเรียนที:ได้รับ

รางวลั 

โรงเรียนขนาดใหญ่ 

(จาํนวนนกัเรียน 501 คน ขึSนไป) 

• ออมยอดเยี?ยม                  จาํนวน 1 รางวลั 

(นกัเรียนมีเงินออมอตัราส่วนต่อหวัเพิ?มขึSนตัSงแต่ร้อยละ 20 ขึSนไป) 

12,000.- บาท บา้นทุ่งเจดีย ์

 • ออมดีเด่น                       จาํนวน 1 รางวลั 

(นกัเรียนมีเงินออมอตัราส่วนต่อหวัเพิ?มขึSนตัSงแต่ร้อยละ 15 ขึSนไป) 

10,000.- บาท วดัไตรมารคสถิตฯ 

 • ออมดี                            จาํนวน 1 รางวลั 

(นกัเรียนมีเงินออมอตัราส่วนต่อหวัเพิ?มขึSนตัSงแต่ร้อยละ 10 ขึSนไป) 

  8,000.- บาท อนุบาลทบัปุด 

 • ชมเชย                            จาํนวน 1 รางวลั 

(นกัเรียนมีเงินออมอตัราส่วนต่อหวัเพิ?มขึSนตัSงแต่ร้อยละ 5 ขึSนไป) 

  5,000.- บาท คุระบุรี 

โรงเรียนขนาดกลาง 

(จาํนวนนกัเรียน 120 – 500 คน) 

• ออมยอดเยี?ยม                  จาํนวน 1 รางวลั 

(นกัเรียนมีเงินออมอตัราส่วนต่อหวัเพิ?มขึSนตัSงแต่ร้อยละ 20 ขึSนไป) 

10,000.- บาท บา้นเขาเฒ่า 

 • ออมดีเด่น                      จาํนวน 1 รางวลั 

(นกัเรียนมีเงินออมอตัราส่วนต่อหวัเพิ?มขึSนตัSงแต่ร้อยละ 15 ขึSนไป) 

  8,000.- บาท บา้นคลองเคียน 

 • ออมดี                            จาํนวน 1 รางวลั 

(นกัเรียนมีเงินออมอตัราส่วนต่อหวัเพิ?มขึSนตัSงแต่ร้อยละ 10 ขึSนไป) 

  5,000.- บาท วดัสุวรรณคูหา 

 • ชมเชย                            จาํนวน 1 รางวลั 

(นกัเรียนมีเงินออมอตัราส่วนต่อหวัเพิ?มขึSนตัSงแต่ร้อยละ 5 ขึSนไป) 

  3,000.- บาท บา้นบางกรัก 

โรงเรียนขนาดเลก็ 

(จาํนวนนกัเรียนนอ้ยกวา่ 120 คน) 

• ออมยอดเยี?ยม                  จาํนวน 1 รางวลั 

(นกัเรียนมีเงินออมอตัราส่วนต่อหวัเพิ?มขึSนตัSงแต่ร้อยละ 20 ขึSนไป) 

  8,000.- บาท บา้นกะปง 

 • ออมดีเด่น                       จาํนวน 1 รางวลั 

(นกัเรียนมีเงินออมอตัราส่วนต่อหวัเพิ?มขึSนตัSงแต่ร้อยละ 15 ขึSนไป) 

  5,000.- บาท วดัชนาธิการาม 

 • ออมดี                             จาํนวน 1 รางวลั 

(นกัเรียนมีเงินออมอตัราส่วนต่อหวัเพิ?มขึSนตัSงแต่ร้อยละ 10 ขึSนไป) 

  3,000.- บาท บา้นบางมรวน 

 • ชมเชย                             จาํนวน 1 รางวลั 

(นกัเรียนมีเงินออมอตัราส่วนต่อหวัเพิ?มขึSนตัSงแต่ร้อยละ 5 ขึSนไป) 

  2,000.- บาท บา้นป่ายาง 

 

กจิกรรมที: 3    จดัหาของที?ระลึกใหก้บัโรงเรียนนาํไปมอบใหก้บัสมาชิกที?เขา้ร่วมโครงการ        

รายชื?อโรงเรียนออมทรัพยอ์อมความดีที?มีการเคลื?อนไหวยอดเงินมากกวา่ 30,000 

บาทขึSนไป   จดัสรรตามจาํนวนเดก็นกัเรียนและในอตัราสูงสุดไม่เกินจาํนวนเดก็

นกัเรียนที?เขา้ร่วมโครงการ 
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ลาํดบั เลขที?บญัชี เลขที?สมาชิก ชื?อบญัชีเงินฝาก 
 ยอดเคลื?อนไหว  จาํนวนของ  จาํนวนนกัเรียน 

 ระหวา่งปี  1,600  ชิSน   

1 11-05645-0 05098 ออมทรัพยอ์อมความดีโรงเรียนบา้นบางวนั     34,374.58  10 84 

2 11-05657-3 05671 ออมทรัพยอ์อมความดีโรงเรียนบา้นโคกยาง 40,907.56  12 153 

3 11-05959-8 09490 ออมทรัพยอ์อมความดีโรงเรียนบา้นบางใหญ่ 42,307.68  13 200 

4 11-06432-5 06907 ออมทรัพยอ์อมความดี โรงเรียนบา้นในวงั 46,175.98  14 67 

5 11-05669-6 03044 ออมทรัพยอ์อมความดี  โรงเรียนวดัประชาธิการาม 59,533.64  18 186 

6 11-05667-4 08220 ออมทรัพยอ์อมความดี โรงเรียนบา้นกระโสม 68,438.14  21 178 

7 11-06177-1 06551 ออมทรัพยอ์อมความดีโรงเรียนบา้นบางมรวน 74,116.05  22 96 

8 11-07883-6 06368 ออมทรัพยอ์อมความดีร.ร.บา้นปากพู ่ 75,059.00  23 170 

9 11-06054-5 09093 ออมทรัพยอ์อมความดี โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 77,129.87  23 111 

10 11-06562-9 08659 ออมทรัพยอ์อมความดีโรงเรียนคุระบุรี 81,282.17  25 993 

11 11-07107-5 06908 ออมทรัพยอ์อมความดีโรงเรียนบา้นตาํหนงั 84,057.39  25 130 

12 11-05680-9 04946 ออมทรัพยอ์อมความดี โรงเรียนวดัโคกสวย  92,733.74  28 271 

13 11-05845-2 06312 ออมทรัพยอ์อมความดีโรงเรียนบา้นนํSาเคม็ 99,771.77  30 266 

14 11-05753-0 05355 ออมทรัพยอ์อมความดี  โรงเรียนบา้นพรุใน 102,386.30  31 373 

15 11-05843-0 04179 ออมทรัพยอ์อมความดี  โรงเรียนวดัสุวรรณคูหา 106,726.12  32 133 

16 11-07762-2 10464 ออมทรัพยอ์อมความดี โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 54 116,050.75  35 220 

17 11-05927-3 04960 ออมทรัพยอ์อมความดี โรงเรียนอนุบาลทบัปุด 125,666.71  38 698 

18 11-05686-5 05205 ออมทรัพยอ์อมความดี  โรงเรียนบา้นคลองเคียน 138,085.95  42 169 

19 11-05818-2 07826 ออมทรัพยอ์อมความดีโรงเรียนบา้นกะปง 177,842.64  54 95 

20 11-07840-9 08124 ออมทรัพยอ์อมความดีโรงเรียนบา้นบางแกว้ 206,042.27  62 153 

21 11-07001-8 04094 ออมทรัพยอ์อมความดี โรงเรียนวดัสุวรรณาวาส 253,507.87  77 133 

22 11-07859-9 07245 ออมทรัพยอ์อมความดี โรงเรียนวดัชนาธิการาม 265,863.68  62 62 

23 11-05868-7 05867 ออมทรัพยอ์อมความดีโรงเรียนบา้นบางกรัก 339,798.00  103 315 

24 11-05921-7 03290 ออมทรัพยอ์อมความดี โรงเรียนวดัไตรมารคสถิตฯ 371,312.18  112 639 

25 11-07642-9 07464 ออมทรัพยอ์อมความดีโรงเรียนวดัคมนียเขต 462,210.87  140 389 

26 11-07160-4 04776 ออมทรัพยอ์อมความดี โรงเรียนบา้นเขาเฒ่า 569,394.27  124 124 

27 11-06903-8 08618 ออมทรัพยอ์อมความดี โรงเรียนบา้นทุ่งเจดีย ์ 1,177,021.55  356 806 

    5,287,796.73  1532  

 

งบประมาณ 400,000 บาท 

   ใชจ่้ายไป 299,237 บาท 

   คงเหลือ  100,763 บาท 
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 5.3 โครงการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้และแลกเปลี:ยนเรียนรู้กบัสหกรณ์ออมทรัพย์อื:นแก่

ตัวแทนหักเงนิหน่วยงานหักเงนิ ณ ที:จ่ายสมาชิก 

  ทศันศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรสงคราม – ชลบุรี – ระยอง ( จดัพร้อมกบั

โครงการออมทรัพยอ์อมความดี  กิจกรรมที? 1 ) 

  มีจาํนวนสมาชิกที?เป็นตวัแทนหกัเงินหน่วยงานหกั ณ ที?จ่ายสมาชิกในโครงการทัSงหมด 

16 คน (ที?ไดรั้บสิทธิZ )  เขา้ร่วมโครงการ  14 คน ไม่เขา้ร่วมโครงการ 2 คน 

งบประมาณ 200,000 บาท 

   ใชจ่้ายไป   94,572 บาท 

   คงเหลือ  105,428 บาท 

 

 5.4 โครงการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่สมาชิก 

  สหกรณ์ไดด้าํเนินการตามโครงการในกิจกรรม ดงัต่อไปนีS  

   - จดัพิมพคู่์มือสมาชิก จาํนวน 1,000 ฉบบั  เนืSอหาประกอบดว้ย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัเกี?ยวกบัสมาชิก หุน้ เงินฝาก สวสัดิการ ระเบียบเงินกู ้การฌาปนกิจสงเคราะห์ 

   - จดัพิมพว์ารสารแผน่พบั ประชาสมัพนัธ์  เนื?องจากโครงการสหกรณ์สญัจร   

มีการจดัพิมพเ์อกสาร รวบรวมสวสัดิการและหลกัเกณฑก์ารกูอ้ยูใ่นฉบบัเดียวกนั โดยประชาสมัพนัธ์ให้

สมาชิกในวนัสญัจรแต่ละอาํเภอ ในส่วนนีSแลว้ 

   - จดัพิมพว์ารสารรวบรวมผลงานและกิจกรรมความเคลื?อนไหวของในรอบปี  

จาํนวน 1,000 ฉบบั โดยเริ?มประชาสมัพนัธ์ในวนัครบรอบ 60 ปีสหกรณ์ จนถึงสิSนปี 

   - ป้ายประชาสมัพนัธ์ ไดจ้ดัทาํป้ายไวนิล วนัสาํคญั 4 ป้าย ประกอบดว้ย         

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกรู   วนัแม่แห่งชาติ         

วนัคลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   วนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและวนัพอ่แห่งชาติ  ดาํเนินการตามกาํหนดการ วนั

สาํคญัตามประกาศรัฐบาล 

   - สร้างบญัชีไลน์สหกรณ์  จดัซืSอโทรศพัทมื์อถือ 1 เครื?อง พร้อมหมายเลข

โทรศพัทแ์ละบริการรายเดือน โดยมีการเติมกระเป๋าเงินออนไลน์ เพื?อชาํระบริการรายเดือน (เดือนละ 300 

บาท ณ ปี 2561) แต่บริษทัที?ใหบ้ริการไลน์ ไดเ้ปลี?ยนแปลงบริการสาํหรับธุรกิจทัSงหมด  โดยเปลี?ยนการ

ชาํระผา่นบตัรเครดิตและหกัผา่นบญัชีธนาคารเท่านัSน มีค่าบริการเริ?มตน้ที? 1,500 บาท ทาํใหไ้ม่สามารถ

ดาํเนินการตามโครงการได ้ จึงแกไ้ขโดยการตัSงกลุ่มไลน์”ข่าวสารสหกรณ์” ทดแทน ภายใต ้ ไอดี ไลน์  

“PRสหกรณ์”  เปิดใหส้มาชิกเพิ?มเพื?อนไดแ้ละสอบถามขอ้มูล รวมถึงส่งไฟลเ์อกสาร แจง้โอนเงิน และ

บริการต่าง ๆ 

งบประมาณ 150,000 บาท 

   ใชจ่้ายไป 128,005 บาท 

   คงเหลือ    21,995 บาท 
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 5.5 โครงการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้สมาชิกใหม่ 

   สหกรณ์ไดจ้ดัอบรมสมัมนาใหค้วามรู้สมาชิกเขา้ใหม่  เพื?อไดรั้บรู้ เขา้ใจระบบสหกรณ์ 

สิทธิหนา้ที?ของสมาชิก และเพื?อปลูกฝังค่านิยมสหกรณ์ที?ดีใหส้มาชิกใหม่   2  ครัS ง  จาํนวน 121 คน 

       - ครัS งที? 1    เมื?อวนัที?  6 กรกฎาคม 2562       สมาชิกเขา้ร่วมโครงการ    76  คน   

        - ครัS งที? 2    เมื?อวนัที? 26 พฤศจิกายน 2562    สมาชิกเขา้ร่วมโครงการ    45  คน  

งบประมาณ 100,000 บาท 

   ใชจ่้ายไป  91,037 บาท 

   คงเหลือ     8,963 บาท 
 

         
 

5.6 โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศและหรือต่างประเทศ 

  สหกรณ์ไดจ้ดักิจกรรมทศันศึกษาดูงานภายในประเทศหรือต่างประเทศเพื?อเป็น

สวสัดิการใหก้บัสมาชิก  ตามโปรแกรมทศันศึกษา ที?สหกรณ์สามารถจดัได ้ดงันีS  

โปรแกรมที: โปรแกรม ระยะเวลา วนัเดนิทาง พาหนะ จาํนวน(คน) 

10 จนี ปักกิ?ง 5 วนั 4 คืน 19-23 ต.ค.62 เครื?องบิน 25 

11 เวยีดนามเหนือ ฮานอย -  ซาปา 4 วนั 3 คืน 25-28 ต.ค.62 เครื?องบิน 24 

14 ยุโรป     เยอรมนี ออสเตรีย สวติเซอร์แลนด ์ 7 วนั 6 คืน 22 - 28 ต.ค.62 เครื?องบิน 7 

16 ลาวใต้   อุบลราชธานี -นครจาํปาสกั 4 วนั 3 คืน 16 - 19 ต.ค.62 เครื?องบิน 29 

17 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ-สปป.ลาวใต้ 7 วนั 6 คืน 16 - 20 พ.ย.62 รถยนต ์ 38 

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ-สปป.ลาวใต้ 7 วนั 6 คืน 20 – 26 ต.ค.62 รถยนต ์ 31 

18 ลาวใต้ แขวงจาํปาสกั-อีสานใต ้ 8 วนั 7 คืน 20 - 27 ต.ค.62 รถยนต ์ 28 

19 มาเลเซีย  ปีนงั เกน็ติSง กวัลาลมัเปอร์ คาเมร่อน 5 วนั 4 คืน 21-25 ต.ค.62 รถยนต ์ 40 

 

เงินงบประมาณ ตามโครงการทัSงหมด  1,700,000.-บาท  แยกเป็น 

 (1) ทศันศึกษาของสมาชิกขา้ราชการประจาํ  1,000,000  บาท   

                   สมาชิกเขา้ร่วมโครงการ 54 คน  สหกรณ์สมทบใหส้มาชิกรายละ  4,000 บาท  

จ่ายจริง 216,000 บาท  คงเหลือ 784,000 บาท 

 

 (2) ทศันศึกษาของสมาชิกผูรั้บเบีSยหวดั บาํเหน็จ บาํนาญ 700,000  บาท 
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 5.5 โครงการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้สมาชิกใหม่ 

   สหกรณ์ไดจ้ดัอบรมสมัมนาใหค้วามรู้สมาชิกเขา้ใหม่  เพื?อไดรั้บรู้ เขา้ใจระบบสหกรณ์ 

สิทธิหนา้ที?ของสมาชิก และเพื?อปลูกฝังค่านิยมสหกรณ์ที?ดีใหส้มาชิกใหม่   2  ครัS ง  จาํนวน 121 คน 

       - ครัS งที? 1    เมื?อวนัที?  6 กรกฎาคม 2562       สมาชิกเขา้ร่วมโครงการ    76  คน   

        - ครัS งที? 2    เมื?อวนัที? 26 พฤศจิกายน 2562    สมาชิกเขา้ร่วมโครงการ    45  คน  

งบประมาณ 100,000 บาท 

   ใชจ่้ายไป  91,037 บาท 

   คงเหลือ     8,963 บาท 
 

         
 

5.6 โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศและหรือต่างประเทศ 

  สหกรณ์ไดจ้ดักิจกรรมทศันศึกษาดูงานภายในประเทศหรือต่างประเทศเพื?อเป็น

สวสัดิการใหก้บัสมาชิก  ตามโปรแกรมทศันศึกษา ที?สหกรณ์สามารถจดัได ้ดงันีS  

โปรแกรมที: โปรแกรม ระยะเวลา วนัเดนิทาง พาหนะ จาํนวน(คน) 

10 จนี ปักกิ?ง 5 วนั 4 คืน 19-23 ต.ค.62 เครื?องบิน 25 

11 เวยีดนามเหนือ ฮานอย -  ซาปา 4 วนั 3 คืน 25-28 ต.ค.62 เครื?องบิน 24 

14 ยุโรป     เยอรมนี ออสเตรีย สวติเซอร์แลนด ์ 7 วนั 6 คืน 22 - 28 ต.ค.62 เครื?องบิน 7 

16 ลาวใต้   อุบลราชธานี -นครจาํปาสกั 4 วนั 3 คืน 16 - 19 ต.ค.62 เครื?องบิน 29 

17 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ-สปป.ลาวใต้ 7 วนั 6 คืน 16 - 20 พ.ย.62 รถยนต ์ 38 

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ-สปป.ลาวใต้ 7 วนั 6 คืน 20 – 26 ต.ค.62 รถยนต ์ 31 

18 ลาวใต้ แขวงจาํปาสกั-อีสานใต ้ 8 วนั 7 คืน 20 - 27 ต.ค.62 รถยนต ์ 28 

19 มาเลเซีย  ปีนงั เกน็ติSง กวัลาลมัเปอร์ คาเมร่อน 5 วนั 4 คืน 21-25 ต.ค.62 รถยนต ์ 40 

 

เงินงบประมาณ ตามโครงการทัSงหมด  1,700,000.-บาท  แยกเป็น 

 (1) ทศันศึกษาของสมาชิกขา้ราชการประจาํ  1,000,000  บาท   

                   สมาชิกเขา้ร่วมโครงการ 54 คน  สหกรณ์สมทบใหส้มาชิกรายละ  4,000 บาท  

จ่ายจริง 216,000 บาท  คงเหลือ 784,000 บาท 

 

 (2) ทศันศึกษาของสมาชิกผูรั้บเบีSยหวดั บาํเหน็จ บาํนาญ 700,000  บาท 

  
     สมาชิกเขา้ร่วมโครงการ 138 คน  สหกรณ์สมทบใหส้มาชิกรายละ  4,000 บาท 

จ่ายจริง 552,000 บาท  คงเหลือ 148,000 บาท 

   (3) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมคณะทาํงานและอื?น ๆ  จ่ายจริง  51,040  บาท 

   งบประมาณ 1,700,000 บาท 

   ใชจ่้ายไป    835,040 บาท 

   คงเหลือ     864,960 บาท 

 

 5.7 โครงการเครือข่ายสหกรณ์เข้มแขง็ 

  - เมื?อวนัที? 26 กมุภาพนัธ์ 2562 สหกรณ์โดยคณะกรรมการและเจา้หนา้ที? ไดเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม วนัสหกรณ์แห่งชาติ ประจาํปี 2562 จงัหวดัพงังา ณ ศาลาเขาชา้ง อ.เมือง จ.พงังา โดยมีกิจกรรม

ประกอบดว้ย การวางพานพุม่ดอกไมส้ด  มอบเกียรติบตัร มอบเงินบริจาคจดัซืSอเครื?องมือแพทย ์ และการ

การแข่งขนักีฬาเพื?อสามคัคี 

  - เมื?อวนัที? 30 สิงหาคม – 1 กนัยายน 2562  ผูจ้ดัการเป็นตวัแทนสหกรณ์ในการเขา้ร่วม

ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562 และการสมัมนาของชมรมผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(เครือข่ายชมรมผูจ้ดัการออมทรัพย)์ 

   งบประมาณ      50,000 บาท 

   ใชจ่้ายไป      45,040 บาท 

   คงเหลือ         4,960 บาท 

         
 

5.8 โครงการครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จํากดั 

  เมื?อวนัที? 11 ตุลาคม 2562   สหกรณ์จดักิจกรรมทาํบุญครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ออม

ทรัพยค์รูพงังา จาํกดั   เพื?อใหส้มาชิกไดร่้วมทาํบุญและประกอบพิธีทางศาสนาพทุธและศาสนาอิสลาม 

เพื?อความเป็นสิริมงคล และเพื?อเสริมสร้างภาพลกัษณ์สหกรณ์   และในการจดักิจกรรมครัS งนีS  สหกรณ์ได ้ 

ประชาสัมพนัธ์ให้สมาชิกและบุคคลทั?วไปที?มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตกับกาชาดจังหวดัพงังา 

และสหกรณ์มอบเงินสมทบทุนจดัซืSออุปกรณ์ทางการแพทย ์ จาํนวน 5,000 บาท กบักาชาดจงัหวดัพงังา  

และมอบรางวลัใหโ้รงเรียนที?เขา้ร่วมโครงการออมทรัพยอ์อมความดี และรับประทานอาหารร่วมกนั  
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   งบประมาณ 100,000 บาท 

   ใชจ่้ายไป 94,634 บาท  

   คงเหลือ   5,366 บาท 

     
 

 5.9 โครงการสหกรณ์สัญจร 

  สหกรณ์ออกหน่วยสญัจร เพื?อประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร แลกเปลี?ยนเรียนรู้ และ

บริการพบปะสมาชิกทุกอาํเภอ โดยสหกรณ์จ่ายค่าพาหนะใหส้มาชิกที?เขา้ร่วมโครงการ 200 บาท/คน 

  - อาํเภอทา้ยเหมือง        วนัที? 15 มิถุนายน 2562 สมาชิกเขา้ร่วม 232  คน 

  - อาํเภอกะปง  วนัที? 29 มิถุนายน 2562 สมาชิกเขา้ร่วม 101  คน 

  - อาํเภอตะกั?วป่า  วนัที? 13 กรกฎาคม 2562 สมาชิกเขา้ร่วม 376  คน 

  - อาํเภอคุระบุรี  วนัที? 20 กรกฎาคม 2562 สมาชิกเขา้ร่วม 141  คน 

  - อาํเภอเกาะยาว  วนัที? 10 สิงหาคม 2562 สมาชิกเขา้ร่วม      38  คน 

  - อาํเภอเมือง  วนัที? 31 สิงหาคม 2562 สมาชิกเขา้ร่วม 613  คน 

  - อาํเภอทบัปุด  วนัที? 7 กนัยายน 2562 สมาชิกเขา้ร่วม 188  คน 

  - อาํเภอตะกั?วทุ่ง  วนัที? 8 กนัยายน 2562 สมาชิกเขา้ร่วม 295  คน 

   งบประมาณ  1,000,000        บาท 

   ใชจ่้ายไป   925,661.41     บาท  

   คงเหลือ      74,338.59     บาท 
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5.10 โครงการพฒันาบุคลากร 

  (1)  พนกังานสหกรณ์ทุกคนเขา้ร่วมประชุมและสมัมนา ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์

ภาคใต ้ ระหวา่งวนัที? 27 – 29 กรกฎาคม 2562 ณโรงแรมโบ๊ทลากนู รีสอร์ท อ.เมือง จ.ภูเกต็ เพื?อ

แลกเปลี?ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผูเ้ขา้ร่วมการประชุมและสัมมนาแต่ละสหกรณ์ใน

ภาคใต ้ 

   งบประมาณ 100,000   บาท 

   ใชจ่้ายไป 100,000   บาท  

   คงเหลือ       -         บาท 
 

  (2) คณะกรรมการ ผูต้รวจสอบกิจการ ผูจ้ดัการ เขา้รับการพฒันาความรู้โดยเขา้ร่วม

โครงการอบรม 

   -              หลกัสูตรกฎหมายใหม่กบัการบริหารสหกรณ์และแนวทางการบริหาร 

การเงินของสหกรณ์ ระหวา่งวนัที? 20 – 21 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม cbd2  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

ร่วมกบั เขตพืSนที?สหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั  ประกอบดว้ย 

กรรมการ 6 คน  ผูต้รวจสอบกิจการ 3 คน และเจา้หนา้ที? 2 คน   

  - อบรม สมัมนา กฎหมายสินเชื?อและกฎหมายติดตามหนีSในการดาํเนินงาน

สหกรณ์ ระหวา่งวนัที? 17 – 18 สิงหาคม 2562  ณ โรงแรมภูงาธานี อ.เมือง จ.พงังา  ร่วมกบัเครือข่ายสหกรณ์ออม

ทรัพยใ์นจงัหวดัพงังา ประกอบดว้ย กรรมการ 11 คน  ผูต้รวจสอบกิจการ 2  คน และเจา้หนา้ที? 6  คน   

   งบประมาณ 100,000   บาท 

   ใชจ่้ายไป  91,880    บาท  

   คงเหลือ    8,120     บาท 

 

 5.11 โครงการพฒันาปรับปรุงข้อบังคบัและระเบียบสหกรณ์ 

    คณะกรรมการดาํเนินการไดป้ระชุมพิจารณาแกไ้ขเพิ?มเติมขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูพงังา จาํกดั เพื?อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบบัแกไ้ขเพิ?มเติม 2562)                 

ในทุกมาตราที?เกี?ยวขอ้ง และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เพื?อเสนอที?ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  

   งบประมาณ 120,000   บาท 

   ใชจ่้ายไป   10,180   บาท  

   คงเหลือ  109,820   บาท 

 

5.12 โครงการจัดทาํแผนพฒันาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จํากดั ประจําปี 2563 

        สหกรณ์ ไดจ้ดัทาํแผนพฒันาสหกรณ์ ประจาํปี 2563  และงบประมาณรายจ่าย ประจาํปี 

2563  เมื?อวนัที? 30 พฤศจิกายน 2562  ณ โรงแรม เลอ เอราวณั พงังา อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา ผูเ้ขา้ร่วม

โครงการประกอบดว้ย คณะกรรมการดาํเนินการ  ผูต้รวจสอบกิจการ ฝ่ายจดัการ และสมาชิกที?ไดรั้บการ

คดัเลือกจากผูแ้ทนสมาชิก รวมจาํนวนทัSงสิSน  150  คน  
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    ผลของการประชุมจดัทาํแผนพฒันาสหกรณ์ ประจาํปี 2563  ทาํใหส้มาชิกไดมี้ส่วน

ร่วมกบัคณะกรรมการดาํเนินการ  ฝ่ายจดัการ  ในการจดัทาํแผนพฒันาสหกรณ์และการจดัทาํงบประมาณ

รายจ่ายประจาํปี 2563   ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จาํกดั    ทาํใหส้หกรณ์มีแผนปฏิบติัการประจาํปี

ในการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

   งบประมาณ 200,000 บาท 

   ใชจ่้ายไป 177,025 บาท 

   คงเหลือ                 22,975 บาท 

 

   
 

 5.13 โครงการสหกรณ์สีขาวตามหลกัธรรมาภิบาล 

  เพื?อใหก้ารปฏิบติังานและการใชท้รัพยากรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ตามหลกัธรรมาภิบาล ตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์  จึงไดน้าํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการ

บริหารจดัการ เนน้การสร้างระบบงานที?มีการควบคุมภายในที?ดี ทาํใหส้หกรณ์มีแผนควบคุมภายในและ

บริหารความเสี?ยง มีการกาํหนดหนา้ที?ที?ชดัเจน  กรรมการ ผูจ้ดัการ เจา้หนา้ที? รู้จกัสิทธิ บทบาท อาํนาจ

หนา้ที?และความรับผดิชอบของตนเองที?มีต่อสหกรณ์ ปฏิบติัหนา้ที?ดว้ยความซื?อสตัยแ์ละรักษา

ผลประโยชน์ของสหกรณ์ โดยมีคาํสั?งแต่งตัSงผูรั้บผดิชอบ ประกอบดว้ย คาํสั?ง แต่งตัSงคณะกรรมการ

บริหารความเสี?ยง  คาํสั?ง มอบหมายการจดัการหรือการบริหารความเสี?ยงภายในสหกรณ์ออมทรัพยค์รู

พงังา จาํกดั และไดมี้การประชุมดาํเนินการ   4  ครัS ง  ทาํใหส้หกรณ์มีแผนบริหารความเสี?ยงที?มี

ประสิทธิภาพ และอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการประเมินตามโครงการสหกรณ์สีขาวโดยกรมส่งเสริม

สหกรณ์ 

   งบประมาณ 100,000    บาท 

   ใชจ่้ายไป    11,900    บาท 

   คงเหลือ     88,100    บาท 

 

 5.14 โครงการสหกรณ์ยิOม 

    สหกรณ์ไดจ้ดัประชุมอบรมสมัมนาพนกังานสหกรณ์ทุกคน เพื?อใหพ้นกังานไดพ้ฒันา

ในดา้นการใหบ้ริการ สร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังานสหกรณ์กบัสมาชิก และสร้างความ

ประทบัใจใหแ้ก่สมาชิก เมื?อวนัที? 14 -15 กนัยายน 2562   ณ เนินเขา รีสอร์ท ต.โคกกลอย อ.ตะกั?วทุ่ง         

จ.พงังา 
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   งบประมาณ 100,000 บาท 

   ใชจ่้ายไป 100,000 บาท 

   คงเหลือ         - บาท 

   
 
 

5.15  โครงการเยี:ยมและสร้างขวญักาํลงัใจแก่สมาชิก 

  สหกรณ์ไดด้าํเนินการตามโครงการเยี?ยมและสร้างขวญักาํลงัใจแก่สมาชิก   โดย

มอบหมายใหก้รรมการประจาํหน่วยอาํเภอรับผดิชอบ นาํกระเชา้ของขวญัไปเยี?ยมสมาชิก ระหวา่งวนัที?         

1 – 31 ตุลาคม  2562    เนื?องจากเป็นเดือนที?ครบรอบวนัก่อตัSงสหกรณ์  และมอบเงินโดยวิธีการโอนเขา้

บญัชีเงินฝากออมทรัพยส์หกรณ์ใหก้บัสมาชิกที?มีอายกุารเป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกนั 35 ปี ขึSนไปที?มีอายุ

ระหวา่ง 66 – 75 ปี ในวนัที? 1 ตุลาคม 2562  ตามรายการ ดงันีS  

        - นาํกระเชา้ของขวญัไปเยี?ยมสมาชิกตามรายชื?อในช่วงเดือนตุลาคม 2562 ( เนื?องจาก

เป็นเดือนที?ครบรอบวนัก่อตัSงสหกรณ์ )ประกอบดว้ย สมาชิกอาย ุ 75 ปีขึSนไป และผูป่้วยติดเตียงที?

ช่วยเหลือตนเองไม่ได ้รวมจาํนวน   218  คน ค่ากระเชา้ชุดละ 1,000 บาท  เป็นเงิน 218,000 บาท 

           - มอบเงินสาํหรับสมาชิกผูสู้งอาย ุ ที?มีอาย ุ 75 ปีขึSนไป คิดอายกุารเป็นสมาชิก 35 ปี       

ขึSนไป จาํนวน  129  คน จ่ายเงินคนละ 700 บาท เป็นเงิน 90,300  บาท 

        - มอบเงินสาํหรับสมาชิกผูสู้งอายทีุ?มีอายตุัSงแต่ 66 – 75  ปี  คิดอายกุารเป็นสมาชิก 35 ปี 

ขึSนไป โดยวิธีการโอนเขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพยส์หกรณ์ จาํนวน 355  คน จ่ายเงินคนละ 500 บาท       

เป็นเงิน 177,500 บาท 

   สมาชิกมีความพึงพอใจเป็นอยา่งมากที?สหกรณ์ไดไ้ปเยี?ยมเยยีน พบปะ ไดรั้บข่าวสาร

และไดรั้บเงินจากสหกรณ์   

   งบประมาณ 505,000  บาท 

   ใชจ่้ายไป 485,800  บาท 

   คงเหลือ    19,200  บาท 
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5.16 โครงการการแสดงมุทติาจิตสมาชิกเกษยีณอายุราชการ 

  สหกรณ์ไดด้าํเนินการตามโครงการ การแสดงมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายรุาชการโดยมี

กิจกรรม 2  กิจกรรม ประกอบดว้ย 

   กิจกรรมที?  1  จดังานแสดงมุฑิตาจิตสมาชิกเกษียณอายรุาชการ ประจาํปี 2562  เมื?อ     

วนัศุกร์ที? 11 ตุลาคม 2562  ณ โรงแรมเอราวณั ต.โคกกลอย อ.ตะกั?วทุ่ง  จ.พงังา ใหก้บัสมาชิกที?

เกษียณอายรุาชการ ในปี 2562  จาํนวน  137  คน  

     กิจกรรมที? 2  มอบเงินซืSอหุน้ใหก้บัสมาชิกที?เกษียณอายรุาชการ ในปี 2562  เมื?อวนัที?       

9 ตุลาคม 2562   จาํนวน 137 คน ๆ ละ  3,000 บาท เป็นเงิน  411,000  บาท   

   งบประมาณ  760,000      บาท 

   ใชจ่้ายไป 620,130       บาท 

   คงเหลือ  139,870      บาท 

 

   
 

5.17 โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื:อการบริหารจัดการ 

   
        

 (ปรับปรุงห้องเซิร์พเวอร์) 

  สหกรณ์ไดด้าํเนินการปรับปรุงหอ้งเซิร์ฟเวอร์ที?เป็นสดัส่วนที?ชดัเจน ที?ไดม้าตรฐาน

ความปลอดภยั โดยหอ้งเซิร์พเวอร์ จะ มีเครื?องควบคุมการเปิด ปิดประตู ดว้ยระบบสแกนลายนิSวมือ/

ใบหนา้   มีกลอ้งวงจรปิดระบบ IP ที?ความคมชดั 2 ลา้นพิกเซล และในหอ้งมีเครื?องปรับอากาศพร้อมชุด

ควบคุมรองรับการเปิดเครื?องตลอด 24 ชั?วโมง 

   งบประมาณ   270,000 บาท 

   ใชจ่้ายไป   250,100 บาท 

   คงเหลือ     19,900  บาท 
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5.18  โครงการตดิตัOงระบบควบคุมการเข้าออกเครือข่าย ไฟร์วอลล์ (Firewall) 

  สหกรณ์ไดด้าํเนินการเพิ?มประสิทธิภาพมาตรการควบคุมการรับ-ส่งขอ้มูลในระบบ

เครือข่าย เพื?อป้องกนัความปลอดภยัดา้นขอ้มูลคอมพิวเตอร์ จากการบุกรุกจากภายนอก โดยการติดตัSง

อุปกรณ์ไฟร์วอลล ์ที?สาํนกังานพงังา และที?สาขาตะกั?วป่า 

   งบประมาณ 226,500  บาท 

   ใชจ่้ายไป 226,500  บาท 

   คงเหลือ        -  บาท 

   

 

 

 จึงเรียนมาเพื?อโปรดทราบ 

 
 

ที?ประชุม.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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4. 2  เรื%อง  รายงานผลการตรวจสอบกจิการ ประจําปี 2562 

 

รายงานการตรวจสอบกจิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จํากดั 

สําหรับปีสิBนสุด   วนัที%   31   ธันวาคม   พ.ศ.2562 

 

 

เรียน   สมาชิกที%ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา  จํากดั 
 

 ตามที&ประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี 2562   เมื&อวนัที&  9 กมุภาพนัธ์ 2562   ไดเ้ลือกตัBงผูต้รวจสอบกิจการ

ประจาํปีสิBนสุดวนัที& 31 ธนัวาคม 2562   ประกอบดว้ย 

 1. นายสุดเขตต ์  เมตตาวิมล    ผูต้รวจสอบฝ่ายบริหารการจดัการ 

 2. นายสมัพนัธ์ ตวงสิน  ผูต้รวจสอบฝ่ายนิติกรรมสญัญา 

 3. นางนงเยาว ์ ศกัดาศกัดิP  ผูต้รวจสอบฝ่ายบญัชี 

 ซึ& งคณะผูต้รวจสอบกิจการ ไดท้าํการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการเป็นประจาํทุกเดือน  ในโอกาสนีBขอเสนอผลการตรวจสอบประจาํปี 2562  โดยสรุปดงัต่อไปนีB  
 

1. วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

 1.1 เพื&อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ 

 1.2 เพื&อใหข้อ้เสนอแนะ ในการแกไ้ขปรับปรุงและตรวจสอบการปฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี 

 1.3 เพื&อตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะเกี&ยวกบัการดาํเนินงานของสหกรณ์ 
 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 

 2.1 ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานและการบนัทึกบญัชี 

 2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอ้กาํหนดของสหกรณ์ 

 2.3 ตรวจสอบการดาํเนินงานตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติของที&ประชุม 

 2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ ตามแผนงานและงบประมาณที&กาํหนดไว ้
 

3. การบัญชี 

 3.1 ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบการลงบญัชีครบถว้น เรียบร้อย ถูกตอ้งทุกรายการ 

 3.2 การบนัทึกบญัชีของสหกรณ์ เรียบร้อย ถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบนั 

 3.3 การจดัทาํบญัชียอ่ยและทะเบียนต่าง ๆ เรียบร้อย ถูกตอ้ง ตรงตามบญัชีคุมยอด 

 3.4 การเสนอรายงานทางบญัชีต่อคณะกรรมการเป็นประจาํทุกเดือน 
 

4. การควบคุมการเงนิ 

 การรับจ่ายเป็นไปตามระเบียบที&สหกรณ์กาํหนด  ตลอดจนการเกบ็รักษาเงินสดหลงัปิดทาํการไม่เกิน 

500,000 บาทต่อวนั 
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5. การบริหารงานของสหกรณ์ 

 การบริหารงานของสหกรณ์ ดาํเนินการเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการ ระเบียบ กฎหมาย 

ขอ้บงัคบั พระราชบญัญติัสหกรณ์ และมติของที&ประชุม 
 

6. การดาํเนินการ   

 6.1   สมาชิกสหกรณ์  เมื&อวนัที& 31 ธนัวาคม 2561  จาํนวน  5,168 คน 

    (สมาชิก       4,270           คน   สมาชิกสมทบ         898      คน) 

         สมาชิกคงเหลือ ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 2562           จาํนวน      5,216 คน 

    (สมาชิก       4,289 คน   สมาชิกสมทบ         927       คน) 

6.2  การดาํเนินงานด้านเงนิกู้ อตัราดอกเบีBยเงนิกู้และเงนิฝาก 

  6.2.1 สหกรณ์ ไดป้ระกาศยกเลิกการใหบ้ริการเงินกูส้ามญั แบบหมุนเวียน ตามขอ้เสนอแนะ

ของนายทะเบียนสหกรณ์  ประกาศเมื&อวนัที& 25 ธนัวาคม 2561  ใหส้มาชิกที&มีสญัญาเงินกูทุ้กราย จะตอ้งผอ่นชาํระ

เงินกูเ้พียงอยา่งเดียว ทาํใหส่้งผลกระทบต่อสมาชิกที&ใชบ้ริการเงินกูด้งักล่าวอยู ่ไม่สามารถเบิกเงินหมุนเวียนได ้

           ต่อมาสหกรณ์ จึงไดย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จาํกดั วา่ดว้ยการใหเ้งินกู้

แก่สมาชิก พ.ศ.2560 และที&แกไ้ขเพิ&มเติมทุกฉบบั และไดป้ระกาศใชร้ะเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จาํกดั     

วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก พ.ศ.2562 เมื&อวนัที& 29 มีนาคม 2562 และแกไ้ขเพิ&มเติม เมื&อวนัที& 22 พฤศจิกายน 

2562  ส่งผลใหส้มาชิกสามารถใชสิ้ทธิในการกูส้ามญัเพื&อเสริมสภาพคล่องมาทดแทนการใหบ้ริการเงินกูส้ามญั

แบบหมุนเวียน แต่กาํหนดวงเงินไวไ้ม่เกิน 300,000 บาท 

  6.2.2  การกาํหนดอตัราดอกเบีBยเงินกูแ้ละเงินฝาก  

                                       สหกรณ์ ไดป้ระกาศอตัราดอกเบีBยเงินกูแ้ละเงินฝาก ตัBงแต่วนัที& 9 เมษายน 2562 ตาม

ประกาศ เมื&อวนัที& 29 มีนาคม 2562 ดงันีB  

            เงนิฝาก  อตัราดอกเบีBยร้อยละ 3.50 ต่อปี 

            เงนิกู้ทุกประเภท อตัราดอกเบีBยร้อยละ 6.00 ต่อปี 

   ยกเว้น 

         -  เงินกูพิ้เศษเพื&อการเคหะสงเคราะห์       อตัราดอกเบีBยร้อยละ 5.75 ต่อปี 

   - เงินกูส้ามญัซึ&งมีกาํหนดเวลาชาํระคืนที&ใชเ้งินฝากคํBาประกนั    อตัราดอกเบีBยร้อยละ 

5.75 ต่อปี 

                                      ต่อมา สหกรณ์ไดป้ระกาศอตัราดอกเบีBยเงินกูแ้ละเงินฝาก ตัBงแต่วนัที& 1 ตุลาคม 2562 ตาม

ประกาศเมื&อวนัที& 25 กนัยายน 2562  ดงันีB  

           เงนิฝาก 

   - เงินฝากออมทรัพยข์องสมาชิก                      อตัราดอกเบีBยร้อยละ  3.25 ต่อปี 

   - เงินฝากออมทรัพยข์องสมาชิกสมทบ หรือ    

                                             ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือนิติบุคคล   อตัราดอกเบีBยร้อยละ  3.00 ต่อปี 

   - เงินฝากออมทรัพยข์องสหกรณ์อื&น                       อตัราดอกเบีBยร้อยละ  3.25 ต่อปี 
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          เงนิกู้ 

   - เงินกูทุ้กประเภท    อตัราดอกเบีBยร้อยละ 5.75 ต่อปี 

   - เงินกูที้&สหกรณ์ไดย้กเลิกไปแลว้แต่สมาชิกยงัมีหนีBกบัสหกรณ์และส่งชาํระหนีBตาม

สญัญา ใหมี้การปรับปรุงอตัราดอกเบีBย เป็น อตัราร้อยละ 5.75  ต่อปี ทุกประเภทเงินกู ้

                ยกเว้น 

   - เงินกูพิ้เศษเพื&อการเคหะสงเคราะห์     อตัราดอกเบีBยร้อยละ  5.50 ต่อปี 

   - เงินกูส้ามญัที&ใชเ้งินฝากคํBาประกนั     อตัราดอกเบีBยร้อยละ  5.50 ต่อปี 

6.3 จัดให้มีการเลือกตัBงผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จํากดั พ.ศ.2562 

      โดยจดัใหมี้การเลือกตัBงผูแ้ทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จาํกดั ประกอบดว้ย 

 6.3.1 ผูแ้ทนสมาชิกในทุกหน่วยงานหรือสถานศึกษา 

 6.3.2 ผูแ้ทนสมาชิกที&เป็นผูรั้บเบีBยหวดั บาํเหน็จ บาํนาญ 

       การสรรหาใหไ้ดม้าซึ&งผูแ้ทนสมาชิกในทุกหน่วยงานหรือสถานศึกษา โดยถือสดัส่วนจาํนวนสมาชิก

ยี&สิบคนต่อผูแ้ทนสมาชิกหนึ&งคน ถา้เศษของอตัราส่วนดงักล่าวถึงสิบเอด็คน ใหมี้ผูแ้ทนสมาชิกเพิ&มไดอี้กหนึ&งคน  

หน่วยงานหรือสถานศึกษาใดมีสมาชิกไม่ถึงยี&สิบคน ใหมี้ผูแ้ทนสมาชิกไดห้นึ&งคน 

      ส่วนผูแ้ทนสมาชิกที&เป็นผูรั้บเบีBยหวดั บาํเหน็จ บาํนาญ ใหแ้บ่งตามสงักดัอาํเภอ จาํนวน 8 อาํเภอ 

โดยถืออตัราส่วนจาํนวนสมาชิกผูรั้บเบีBยหวดั บาํเหน็จ บาํนาญ ยี&สิบคนต่อผูแ้ทนสมาชิกหนึ&งคน ถา้เศษของอตัรา

ดงักล่าวถึงสิบเอด็คนใหมี้ผูแ้ทนสมาชิกในเขตอาํเภอนัBนเพิ&มไดอี้กหนึ&งคน 

     ใหผู้แ้ทนสมาชิกอยูใ่นตาํแหน่งคราวละหนึ&งปีบญัชีของสหกรณ์ ถา้ยงัไม่มีการเลือกตัBงผูแ้ทนสมาชิก

ใหม่ กใ็หผู้แ้ทนสมาชิกคนเดิมอยูใ่นตาํแหน่งต่อไปพลางก่อน  ตามประกาศ ลงวนัที& 8 มิถุนายน พ.ศ.2562 

6.4 มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จํากดั ประจําปี 2562 

      สหกรณ์ไดก้าํหนดการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาํปี พ.ศ.2562 จาํนวน 500,000 บาท ดงันีB  

       6.4.1 ระดบัอนุบาล  ที&ไดรั้บทุน 

  จาํนวน  39 ทุน ๆ ละ 700 บาท  รวมเงิน 27,300 บาท 

 6.4.2 ระดบัประถมศึกษา  ที&ไดรั้บทุน 

  จาํนวน  106 ทุน ๆ ละ 800 บาท  รวมเงิน 84,800 บาท 

 6.4.3 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ที&ไดรั้บทุน 

  จาํนวน  63 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท  รวมเงิน 63,000 บาท 

 6.4.4 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ที&ไดรั้บทุน 

  จาํนวน  56 ทุน ๆ ละ 1,200 บาท  รวมเงิน 67,200 บาท 

 6.4.5 ระดบัปริญญาตรี  ที&ไดรั้บทุน 

  จาํนวน  68 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท  รวมเงิน 102,000 บาท 

              รวมจํานวนบุตรสมาชิกที%ได้รับทุน  332  ทุน เป็นเงนิรวม  344,300 บาท 
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6.5 การดาํเนินการเกี%ยวกบัการหักเงนิเดือนหรือเงนิบําเหน็จ บํานาญและเงนิค่าจ้าง เพื%อชําระหนีBให้

สหกรณ์ 

      ตามที&ศาลปกครองกลางมีคาํพิพากษา เมื&อวนัที& 22 กนัยายน 2562 วินิจฉยัใหรั้ฐมนตรีวา่การ

กระทรวงศึกษาธิการ ปลดักระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัBนพืBนฐาน ปฏิบติัหนา้ที&

ในการควบคุมดูแลหรือสั&งการใหห้น่วยงานในสงักดั ดาํเนินการหกัเงินเดือนหรือเงินบาํเหน็จ บาํนาญของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการหกัเงินเดือน เงิน

บาํเหน็จ บาํนาญ ขา้ราชการ เพื&อชาํระหนีB เงินกูใ้หแ้ก่สวสัดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551  ทัBงนีB  

การจะใหส่้วนราชการหกัเงิน ณ ที&จ่ายเพื&อชาํระหนีB เงินกูน้ัBน  จะตอ้งมีเงินเดือนสุทธิหลงัจากหกัชาํระหนีBแลว้ไม่

นอ้ยกวา่อตัราร้อยละ 30 ตัBงแต่เดือนตุลาคม 2555 เป็นตน้ไป  ในกรณีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์หส่้วนราชการผู ้

เบิกเงินงดการหกัเงินจนกวา่จะมีการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ จึงพิพากษาใหป้ฏิบติัตามระเบียบ

ดงักล่าว ภายใน 180 วนั นบัแต่วนัที&ศาลพิพากษา 

     ในการนีB  สาํนกังานเขตพืBนที&การศึกษาประถมศึกษาพงังา  ไดด้าํเนินการหกัเงินเพื&อชาํระหนีB เงินกู้

ใหแ้ก่สหกรณ์ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบดงักล่าวขา้งตน้ ตัBงแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นตน้ไป 

     สหกรณ์ไดด้าํเนินการ เพื&อประโยชน์ของสมาชิกและความมั&นคงของสหกรณ์  ทางสหกรณ์ได้

พิจารณาดาํเนินการใหส้มาชิกผูมี้เงินเดือนสุทธิหลงัจากหกัชาํระหนีBคงเหลือนอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ดาํเนินการจดัทาํ

หนงัสือยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีของสมาชิกเพื&อชาํระใหก้บัสหกรณ์ หรือใหส้มาชิกที&มีบญัชีเงินฝาก 

ออมทรัพยส์หกรณ์  อาจทาํบนัทึกยนิยอมใหส้หกรณ์หกับญัชีเงินฝากออมทรัพยที์&สมาชิกเปิดบญัชีไวก้บัสหกรณ์ 

เพื&อชาํระหนีBในส่วนที&ไม่พอ หรือสมาชิกอาจไปชาํระหนีBใหส้หกรณ์ดว้ยตนเองภายในเวลาที&กาํหนด(ไม่เกินวนั

สิBนเดือน) หากพน้กาํหนด ถือวา่สมาชิกจะเป็นผูผ้ดินดัชาํระหนีB มีผลทาํใหไ้ม่ไดรั้บเงินเฉลี&ยคืนประจาํปี ตาม

ขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 23(2) 

      สาํหรับหน่วยงานหรือสถานศึกษาที&ยงัไม่ดาํเนินการตามหลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้  สมาชิกจะตอ้ง

ติดตามและตอ้งชาํระหนีBภายในเวลาที&กาํหนดดว้ย 

 6.6 การหักเงนิประกนัชีวติกลุ่มสมาชิก(สวสัดกิาร)ประจําปี 2563 

                    เพื&อใหก้ารดาํเนินการเกี&ยวกบัการหกัเงินประกนัชีวิตกลุ่มสมาชิก(สวสัดิการ) ประจาํปี 2563  ไม่ให้

ส่งผลกระทบกบัการเงินเดือน เงินบาํเหน็จ บาํนาญ ณ ที&จ่าย  เพื&อการชาํระหนีBใหก้บัสมาชิกที&มีเงินเหลือสุทธิไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละ 30  การหกัเงินประกนัชีวิตกลุ่มสมาชิก(สวสัดิการ) วงเงินคุม้ครอง 500,000 บาท ที&จะครบ

กาํหนดในเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ในส่วนที&สมาชิกจะตอ้งจ่าย วงเงินคุม้ครอง 200,000 บาท (สหกรณ์จ่ายให้

วงเงินคุม้ครอง 300,000 บาท)  จากเดิมสหกรณ์ส่งเรียกเกบ็ผา่นหน่วยงานที&หกัเงิน ณ ที&จ่าย ตามใบเสร็จ

ประจาํเดือน มีนาคม และเดือนเมษายนของทุกปี   สหกรณ์จึงเรียกเกบ็เงินในส่วนที&สมาชิกจะตอ้งจ่ายจากเงิน    

ปันผล – เฉลี&ยคืน ประจาํปี 2562  ตามประกาศ เมื&อวนัที& 25 ธนัวาคม พ.ศ.2562 
 

7. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

                   คณะผูต้รวจสอบไดป้ฏิบติังานและตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบพร้อมดว้ยขอ้สงัเกต 

และขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการดาํเนินการในที&ประชุมประจาํเดือนเป็นประจาํทุกเดือน เมื&อพบขอ้บกพร่อง

เกี&ยวกบัการปฏิบติังาน หรือการปฏิบติัที&ไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ  ไดใ้หค้าํแนะนาํใหด้าํเนินการแกไ้ข 
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และปฏิบติัใหถู้กตอ้ง และจากการตรวจสอบยงัไม่พบขอ้สงัเกตที&เป็นสาระสาํคญัที&อาจสุ่มเสี&ยงทาํใหส้หกรณ์

ไดรั้บความเสียหายแต่ประการใด 
  

 นายสุดเขตต ์ เมตตาวิมล 

ผูต้รวจสอบ ฝ่ายบริหารการจดัการ  
  

นายสมัพนัธ์  ตวงสิน 

ผูต้รวจสอบ ฝ่ายนิติกรรมสญัญา 
 

นางนงเยาว ์ศกัดาศกัดิP  

 ผูต้รวจสอบ ฝ่ายบญัชี 

            

  จึงเรียนมาเพื&อโปรดทราบ 

 

ที&ประชุม………………………………………………………………………………………..………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที*  5 

เรื*อง  เสนอเพื*อพจิารณา 
 

 
 
 
 
 
 

5.1  พจิารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไรขาดทุน งบกระแสเงนิสด  

สําหรับปีสิAนสุด ณ วนัที* 31  ธันวาคม 2562    ตามขอ้บงัคบัขอ้ 28 
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หนังสือรับรองของสหกรณ์ 

                    9   มกราคม   2563 
 

เรียน ผู้สอบบัญชีสหกรณ์  
 

 หนงัสือรับรองฉบบันี3 ใหไ้วเ้พื:อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์

ออมทรัพยค์รูพงังา จาํกดั สาํหรับปีสิ3นสุดวนัที:  31 ธนัวาคม 2562  เพื:อแสดงความเห็นวา่งบการเงิน

ดงักล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที: 31 ธนัวาคม 2562  ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด  สาํหรับปี

สิ3นสุดวนัเดียวกนัของ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จาํกดั โดยถูกตอ้งตามที:ควรในสาระสาํคญัตาม

ระเบียบที:นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนดหรือไม่ 

    ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ ในการจดัใหมี้การจดัการที:มีประสิทธิผล เพื:อใหก้ารดาํเนินการของ

สหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัที:เกี:ยวขอ้ง 

ขา้พเจา้ขอรับรองรายละเอียดเกี:ยวกบังบการเงินที:ท่านตรวจสอบตามที:ขา้พเจา้ทราบ และคิดวา่

ควรจะเป็น เช่น รายการดงัต่อไปนี3  

                 1. งบการเงินไม่มีการแสดงขอ้มูลที:ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ซึ: งรวมถึงการละเวน้การ

แสดงรายการและขอ้มูลต่าง ๆ 

             2. ขา้พเจา้ไดจ้ดัเอกสารหลกัฐานและขอ้มูลดงัต่อไปนี3ใหท่้านตรวจสอบครบถว้นแลว้ คือ 

2.1 บนัทึกทางการบญัชี เอกสารหลกัฐานประกอบรายการบญัชี และขอ้มูลอื:นที:

เกี:ยวขอ้งทั3งหมด 

2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 

              3. ไม่มีรายการผดิปกติที:เกี:ยวขอ้งกบัการกระทาํของคณะกรรมการดาํเนินการหรือเจา้หนา้ที:

ของสหกรณ์ ผูซึ้: งมีหนา้ที:สาํคญัเกี:ยวกบัระบบบญัชีและระบบการควบคุมภายในหรือรายการผดิปกติที:

มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 

               4. คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์มีหนา้ที:รับผดิชอบในการจดัทาํบญัชี และงบการเงินตาม

แบบและรายการที:นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนดใหถู้กตอ้งความเป็นจริงภายใตก้ารดาํเนินงานต่อเนื:อง

ของสหกรณ์และปิดบญัชีโดยสรุปจากรายการบญัชีต่าง ๆ ที:บนัทึกไวเ้พื:อแสดงฐานะการเงิน ผลการ

ดาํเนินงานและกระแสเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีของสหกรณ์ 

               5. สหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามเงื:อนไขของสญัญาทั3งหมด ซึ: งหากไม่ปฏิบติัตามอาจมีผลกระทบอยา่ง

มีสาระสาํคญัต่องบการเงิน  นอกจากนี3    สหกรณ์ไดป้ฏิบตัิตามระเบียบและขอ้กาํหนดของหน่วยงาน

ราชการ หรือหน่วยงานที:กาํกบัดูแล ซึ: งหากไม่ปฏิบติัตามอาจมีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบ

การเงิน 

               6. สหกรณ์ขอรับรองวา่ ณ วนัที:ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน  สหกรณ์ไม่ไดรั้บ

หนงัสือแจง้จากหน่วยราชการ เช่น การแจง้ขอ้บกพร่อง หรือขอ้สงัเกต ดา้นบริหาร ดา้นการปฏิบติัการ 
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หรือดา้นการเงินการบญัชี หรือ อนัมีผลต่องบการเงิน  เพราะมิไดป้ฏิบติัตามกฎหมายสหกรณ์หรือ

กฎหมายอื:น  หรือขอ้บงัคบั ซึ: งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี3 สินที:อาจ

เกิดขึ3นในภายหนา้  ซึ: งควรจะไดน้าํมาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใชเ้ป็น

หลกัเกณฑใ์นการตั3งสาํรองค่าเสียหายที:อาจเกิดขึ3น 

               7. รายการหรือขอ้มูลดงัต่อไปนี3 มีการบนัทึกหรือเปิดเผยไวอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสมในงบ

การเงิน 

7.1 รายการธุรกิจที:มีกบัสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื:น 

7.2 ขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงินเกี:ยวกบัภาระผกูพนัเงินฝาก หรือขอ้จาํกดัการใชเ้งินกู ้

6.3 สินทรัพยที์:ใชเ้ป็นหลกัประกนั 

               8. สหกรณ์มีกรรมสิทธิa ในสินทรัพยท์ั3งหมดอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย และไม่มีภาระผกูพนัหรือ

ขอ้ผกูมดัใด ๆ ในสินทรัพยข์องสหกรณ์ เวน้แต่ที:ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

               9. สหกรณ์ไดบ้นัทึกหรือเปิดเผยรายการหนี3 สินทั3งหมดของสหกรณ์ ทั3งที:เกิดขึ3นแลว้และอาจ

เกิดขึ3นในภายหนา้ไวอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั3งไดมี้การเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี:ยวกบั

หลกัประกนัทั3งหมดที:สหกรณ์ใหแ้ก่บุคคลที:สาม   นอกจากนี3สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื:นและไม่มีคดีที:

คาดวา่จะเกิดขึ3น 

              10. นอกจากเรื:องที:อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้ ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ3น

หรือไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงใดที:มีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีสาระสาํคญั  ซึ: งตอ้งนาํมาปรับปรุงงบ

การเงินหรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                 ลงชื:อ 
 

 (นายสมหมาย  มงคลบุตร) 

  ประธานกรรมการดาํเนินการ 

       สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จาํกดั                        

                

 

                               ลงชื:อ 
 

                                                                                       (นางยนิดี   ชาญณรงค)์ 

                                                                                       ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จาํกดั 
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รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา



61
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ประจําปี  2562 โดยอาศัยข้อบังคับข้อ 23(1) (2) (3) (4.1) (4.2) (4.3) (5) ข้อ 24 และข้อ 58(3) )  ดังต่อไปนี9

ร้อยละ  จํานวนเงิน ร้อยละ  จํานวนเงิน 

1 เงินสํารอง 10.08   18,990,212.50    10.01   17,915,341.57   

2 ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ 0.02      30,000.00            0.02      30,000.00           

3 เงินปันผลตามหุ้น 5.75% 72.97   137,543,228.26 6.00% 74.31   ############

4 เงินเฉลีFยคืน 9.13% 14.93   28,154,120.99    8.15% 13.57   24,314,639.54   

5 เงินโบนัส 1.43      2,700,000.00      1.50      2,700,000.00     

6 เงินทุนสาธารณประโยชน์ 0.48      900,000.00          0.50      900,000.00         

7 เงินกองทุนรักษาระดับเงินปันผล 0.05      90,000.00            0.05      90,000.00           

8 เงินกองทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก 0.02      30,000.00            0.02      30,000.00           

9 เงินกองทุนพัฒนาสมาชิกและสหกรณ์ 0.02      30,000.00            0.02      30,000.00           

100.00   188,467,561.75 100.00  179,121,556.61 

1.  เป็นของสมาชิก    ร้อยละ 87.90 ของกําไรสุทธิ  คือ

     1.1  เงินปันผล  ( 72.97  ) 137,543,228.26 บาท

     1.2  เงินเฉลีFยคืน ( 14.93  ) 28,154,120.99    บาท

                          รวม 165,697,349.25 บาท

    2.1  เงินสํารอง ( 10.08 ) 18,990,212.50    บาท

    2.2  เงินทุนสาธารณประโยชน์ ( 0.48  ) 900,000.00          บาท

    2.3  เงินกองทุนรักษาระดับเงินปันผล ( 0.05  ) 90,000.00            บาท

    2.4  เงินกองทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก ( 0.02  ) 30,000.00            บาท

    2.5  เงินกองทุนพัฒนาสมาชิกและสหกรณ์ ( 0.02  ) 30,000.00            บาท

                          รวม 20,040,212.50    บาท

ยอดกาํไรสุทธิท ั2งสิ2น       188,467,561.75    บาท

การจัดสรรกาํไรสุทธิประจําปี 2562

ตามที:เสนอจะมผีลดังน ี2

2.  เป็นประโยชน์แก่สมาชิกและสหกรณ์ ร้อยละ  10.65 ของกําไรสุทธิ คือ 

           5. 2  เรื:อง พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2562

            คณะกรรมการดําเนินการ  ชุดทีF  60     ขอเสนอให้ทีFประชุมได้โปรดพิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิ 

ปี 2562 จัดสรรกําไรสุทธิ ปี 2561 จัดสรรกําไรสุทธิ

133,111,575.50
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ประจําปี  2562 โดยอาศัยข้อบังคับข้อ 23(1) (2) (3) (4.1) (4.2) (4.3) (5) ข้อ 24 และข้อ 58(3) )  ดังต่อไปนี9

ร้อยละ  จํานวนเงิน ร้อยละ  จํานวนเงิน 

1 เงินสํารอง 10.08   18,990,212.50    10.01   17,915,341.57   

2 ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ 0.02      30,000.00            0.02      30,000.00           

3 เงินปันผลตามหุ้น 5.75% 72.97   137,543,228.26 6.00% 74.31   ############

4 เงินเฉลีFยคืน 9.13% 14.93   28,154,120.99    8.15% 13.57   24,314,639.54   

5 เงินโบนัส 1.43      2,700,000.00      1.50      2,700,000.00     

6 เงินทุนสาธารณประโยชน์ 0.48      900,000.00          0.50      900,000.00         

7 เงินกองทุนรักษาระดับเงินปันผล 0.05      90,000.00            0.05      90,000.00           

8 เงินกองทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก 0.02      30,000.00            0.02      30,000.00           

9 เงินกองทุนพัฒนาสมาชิกและสหกรณ์ 0.02      30,000.00            0.02      30,000.00           

100.00   188,467,561.75 100.00  179,121,556.61 

1.  เป็นของสมาชิก    ร้อยละ 87.90 ของกําไรสุทธิ  คือ

     1.1  เงินปันผล  ( 72.97  ) 137,543,228.26 บาท

     1.2  เงินเฉลีFยคืน ( 14.93  ) 28,154,120.99    บาท

                          รวม 165,697,349.25 บาท

    2.1  เงินสํารอง ( 10.08 ) 18,990,212.50    บาท

    2.2  เงินทุนสาธารณประโยชน์ ( 0.48  ) 900,000.00          บาท

    2.3  เงินกองทุนรักษาระดับเงินปันผล ( 0.05  ) 90,000.00            บาท

    2.4  เงินกองทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก ( 0.02  ) 30,000.00            บาท

    2.5  เงินกองทุนพัฒนาสมาชิกและสหกรณ์ ( 0.02  ) 30,000.00            บาท

                          รวม 20,040,212.50    บาท

ยอดกาํไรสุทธิท ั2งสิ2น       188,467,561.75    บาท

การจัดสรรกาํไรสุทธิประจําปี 2562

ตามที:เสนอจะมผีลดังน ี2

2.  เป็นประโยชน์แก่สมาชิกและสหกรณ์ ร้อยละ  10.65 ของกําไรสุทธิ คือ 

           5. 2  เรื:อง พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2562

            คณะกรรมการดําเนินการ  ชุดทีF  60     ขอเสนอให้ทีFประชุมได้โปรดพิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิ 

ปี 2562 จัดสรรกําไรสุทธิ ปี 2561 จัดสรรกําไรสุทธิ

3.  เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าทีF  ร้อยละ 1.43 ของกําไรสุทธิ  คือ     

     โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าทีF 2,700,000.00      บาท

4.  เป็นของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 0.02 ของกําไรสุทธิ คือ

    บํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00            บาท

                          รวมทั2งสิ2น 188,467,561.75 บาท

ทีFประชุม............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

                                จึงเสนอทีFประชุมพิจารณา

3.  เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าทีF  ร้อยละ 1.43 ของกําไรสุทธิ  คือ     

     โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าทีF 2,700,000.00      บาท

4.  เป็นของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 0.02 ของกําไรสุทธิ คือ

    บํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00            บาท

                          รวมทั2งสิ2น 188,467,561.75 บาท

ทีFประชุม............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

                                จึงเสนอทีFประชุมพิจารณา
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5. 3   เรื$อง   พจิารณาวงเงนิกู้ยืมหรือการคํ6าประกนัของสหกรณ์ ประจําปี 2562 

 

 

ประธาน ตามมติที'ประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี 2562   เมื'อวนัที' 9 กมุภาพนัธ์ 2562 ไดก้าํหนด

วงเงินกูย้มื หรือการคํJาประกนัของสหกรณ์ไวไ้ม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพนัลา้นบาทถว้น) 

    ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จาํกดั ขอ้ 11 วงเงินกูย้มื หรือการคํJา

ประกนั ที'ประชุมใหญ่อาจกาํหนดวงเงินกูย้มืหรือการคํJาประกนัสาํหรับปีหนึ'ง ๆ ไวต้ามความจาํเป็น  

และสมควรแก่การดาํเนินงาน  วงเงินกาํหนดดงัวา่นีJ    ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน

สหกรณ์ 

       ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ

วงเงินการกูย้มืหรือการคา้ประกนัของสหกรณ์ พ.ศ. 2562    กาํหนดค่าสมัประสิทธิX ในการคาํนวณวงเงิน

กูย้มืสหกรณ์ออมทรัพยไ์ว ้  ดงันีJ     “  ถือใชว้งเงินการกูย้มืของสหกรณ์ออมทรัพยไ์ม่เกิน  1.5 เท่าของ

ทุนเรือนหุน้รวมกบัทุนสาํรองของสหกรณ์”      ณ วนัที'  31 ธนัวาคม 2562  สหกรณ์ฯ  มีทุนเรือนหุน้

รวมกบัทุนสาํรองของสหกรณ์   เป็นจํานวนเงนิ  2,686,282,543.37 บาท  ตามระเบียบสามารถกาํหนด

วงเงินกูห้รือคํJาประกนัได ้จํานวนเงนิ 4,029,423,815.05  บาท 

    ในปี 2563  ขอเสนอที'ประชุมกาํหนดวงเงินกูย้มืหรือการคํJาประกนัของสหกรณ์ออม

ทรัพยค์รูพงังา จาํกดั  จํานวนเงนิ 2,000,000,000  บาท  (สองพนัล้านบาทถ้วน)  เท่ากบัปีที'ผา่นมา 

 

จึงเสนอที'ประชุมพิจารณา 

 

ที'ประชุม…………………………………………………………………….…………………….… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

ที# หมวดรายได้ ปี 2563 คาํชี1แจง

ประมาณการ ตั1งไว้ รับจริง ประกอบรายได้

1 ดอกเบี'ยเงนิก ูรั้บจากสมาชกิ 310,000,000.00  ############# 321,119,267.40    ดอกเบี'ยที6ไดรั้บจากการ

ใหเ้งนิก ูแ้กส่มาชกิ

2 คา่ธรรมเนยีมแรกเขา้ 20,000.00         25,000.00        17,800.00           คาดว่าจะมีสมาชกิสมัคร

เขา้ใหม ่จาํนวน  200  คน

3 ดอกเบี'ยเงนิฝากจาก 3,500,000.00     1,500,000.00    3,570,498.77       คาดว่าจะไดด้อกเบี'ย

ธนาคารและสหกรณ์อื6น เงนิฝากธนาคารและสหกรณ์

อื6นในปี 2562

4 รายไดอ้ ื6น ๆ 500,000.00        700,000.00      569,349.47          เป็นเงนิปันผลจากการ

-                 ลงทนุถอืหุน้และและรายได้

อ ื6น ๆ

รวม 314,020,000.00  ############# 325,276,915.64  

ประจาํปี พ.ศ. 2563   ตามขอ้บงัคบัขอ้ที6 58 (7) (13)  และขอ้ 67 (5)  (8) ใหท้ ี6ประชมุพจิารณา  ดงัตอ่ไปนี'

คณะกรรมการดาํเนนิการ  ชดุที6  60  ขอเสนอรายละเอยีดประมาณการรายได ้   และขออนมุัตงิบประมาณรายจ่าย

ปี 2562

  5.4  เรื#อง พิจารณาประมาณการรายได้และอนุมัตงิบประมาณรายจ่าย  ประจําปี 2563

5.4.1 ประมาณการรายได้

325,000,000.00

327,225,000.00



66

รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา
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ปี 2563

หมวดรายจ่าย อนุมัติ จ่ายจริง ขออนุมัติ รายละเอียดประกอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง

1.1 เงินเดือนพนักงาน 7,160,000.00 7,098,120.00 7,810,000.00  เป็นเงินเดือนพนักงานสหกรณ์ 20  คน  ปรับเพ่ิม

 จากฐานเงินเดือนเดิม 10% ( 591,510 X 10% X 12)

 เป็นเงิน 7,807,932 บาท

1.2 เงินประจำตำแหน่งผู้จัดการ 60,000.00       60,000.00       60,000.00        เป็นเงินประจำตำแหน่ง ผจก.เดือนละ 5,000 บาท

 เป็นเงิน 60,000 บาท

1.3 เงินประจำตำแหน่งรองผู้จัดการ 84,000.00       84,000.00       84,000.00        เป็นเงินประจำตำแหน่งรอง ผจก. เดือนละ 3,500 บาท

 จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 84,000 บาท

 (ประจำที่สนง.พังงา 1 อัตราที่ สาขาตะก่ัวป่า  1 อัตรา )

1.4 เงินค่าตอบแทนผู้ควบคุมระบบ 18,000.00       18,000.00       18,000.00        เป็นเงินค่าตอบแทนผู้ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์

 คอมพิวเตอร์  เดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท

1.5 ค่าจ้างพนักงานรักษา 230,400.00    230,400.00    234,000.00     เป็นค่าจ้างยามในการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน

ความปลอดภัย  ที่สนง.พังงา และสาขาตะก่ัวป่า เดือนละ 9,750 บาท/คน

รวม 2  คน เป็นเงิน    234,000  บาท

1.6 ค่ารักษาพยาบาล 70,000.00       24,815.00 70,000.00        เป็นเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับบิดา

 มารดา บุตร คู่สมรส ของพนง.ที่ได้กำหนดไว้ใน

 ระเบียบสหกรณ์

1.7 ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 67,800.00       32,380.00       67,000.00        เป็นเงินสวัสดิการค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ 

 พนง.สหกรณ์ตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบ

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง

1.7 ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ( ต่อ)  ในระดับปฐมวัย 2 คน (5800x2) = 11,600

 ในระดับประถมศึกษา 3 คน (4200*4) =16,800

 ในระดับมัธยมศึกษา 4 คน (4800*5) = 24,000

 ในระดับอนุปริญญาตรี 1 คน(13700*1) = 13,700

 รวมเป็นเงิน 66,100 บาท

1.8 ค่าประกันสังคม 264,000.00    192,990.00 202,000.00     เป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมและกองทุน

 ทดแทนตามพรบ.ประกันสังคมของพนักงาน 20 คน

 19 คน จ่ายคนละ 750 (750*19*12 = 171,000)

 1 คนจ่าย 581 (581*1*12 = 6,972)

 และลูกจ้างช่ัวคราว 2 คน จ่ายคนละ 582 บาทต่อเดือน

 (582*2*12 = 13,968 )  รวมเป็นเงิน  191,940  บาท

 เพ่ิมเงินสมทบที่ต้องจ่ายเพ่ิมระหว่างปี 10,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 201,940 บาท

งบประมาณ ปี 2562

5.4.3 งบประมาณรายจ่าย (ปกต)ิ  ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด
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รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

ปี 2563

หมวดรายจ่าย อนุมัติ จ่ายจริง ขออนุมัติ รายละเอียดประกอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง

1.1 เงินเดือนพนักงาน 7,160,000.00 7,098,120.00 7,810,000.00  เป็นเงินเดือนพนักงานสหกรณ์ 20  คน  ปรับเพ่ิม

 จากฐานเงินเดือนเดิม 10% ( 591,510 X 10% X 12)

 เป็นเงิน 7,807,932 บาท

1.2 เงินประจำตำแหน่งผู้จัดการ 60,000.00       60,000.00       60,000.00        เป็นเงินประจำตำแหน่ง ผจก.เดือนละ 5,000 บาท

 เป็นเงิน 60,000 บาท

1.3 เงินประจำตำแหน่งรองผู้จัดการ 84,000.00       84,000.00       84,000.00        เป็นเงินประจำตำแหน่งรอง ผจก. เดือนละ 3,500 บาท

 จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 84,000 บาท

 (ประจำที่สนง.พังงา 1 อัตราที่ สาขาตะก่ัวป่า  1 อัตรา )

1.4 เงินค่าตอบแทนผู้ควบคุมระบบ 18,000.00       18,000.00       18,000.00        เป็นเงินค่าตอบแทนผู้ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์

 คอมพิวเตอร์  เดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท

1.5 ค่าจ้างพนักงานรักษา 230,400.00    230,400.00    234,000.00     เป็นค่าจ้างยามในการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน

ความปลอดภัย  ที่สนง.พังงา และสาขาตะก่ัวป่า เดือนละ 9,750 บาท/คน

รวม 2  คน เป็นเงิน    234,000  บาท

1.6 ค่ารักษาพยาบาล 70,000.00       24,815.00 70,000.00        เป็นเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับบิดา

 มารดา บุตร คู่สมรส ของพนง.ที่ได้กำหนดไว้ใน

 ระเบียบสหกรณ์

1.7 ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 67,800.00       32,380.00       67,000.00        เป็นเงินสวัสดิการค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ 

 พนง.สหกรณ์ตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบ

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง

1.7 ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ( ต่อ)  ในระดับปฐมวัย 2 คน (5800x2) = 11,600

 ในระดับประถมศึกษา 3 คน (4200*4) =16,800

 ในระดับมัธยมศึกษา 4 คน (4800*5) = 24,000

 ในระดับอนุปริญญาตรี 1 คน(13700*1) = 13,700

 รวมเป็นเงิน 66,100 บาท

1.8 ค่าประกันสังคม 264,000.00    192,990.00 202,000.00     เป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมและกองทุน

 ทดแทนตามพรบ.ประกันสังคมของพนักงาน 20 คน

 19 คน จ่ายคนละ 750 (750*19*12 = 171,000)

 1 คนจ่าย 581 (581*1*12 = 6,972)

 และลูกจ้างช่ัวคราว 2 คน จ่ายคนละ 582 บาทต่อเดือน

 (582*2*12 = 13,968 )  รวมเป็นเงิน  191,940  บาท

 เพ่ิมเงินสมทบที่ต้องจ่ายเพ่ิมระหว่างปี 10,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 201,940 บาท

งบประมาณ ปี 2562

5.4.3 งบประมาณรายจ่าย (ปกต)ิ  ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

ปี 2563

หมวดรายจ่าย อนุมัติ จ่ายจริง ขออนุมัติ รายละเอียดประกอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง

1.1 เงินเดือนพนักงาน 7,160,000.00 7,098,120.00 7,810,000.00  เป็นเงินเดือนพนักงานสหกรณ์ 20  คน  ปรับเพ่ิม

 จากฐานเงินเดือนเดิม 10% ( 591,510 X 10% X 12)

 เป็นเงิน 7,807,932 บาท

1.2 เงินประจำตำแหน่งผู้จัดการ 60,000.00       60,000.00       60,000.00        เป็นเงินประจำตำแหน่ง ผจก.เดือนละ 5,000 บาท

 เป็นเงิน 60,000 บาท

1.3 เงินประจำตำแหน่งรองผู้จัดการ 84,000.00       84,000.00       84,000.00        เป็นเงินประจำตำแหน่งรอง ผจก. เดือนละ 3,500 บาท

 จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 84,000 บาท

 (ประจำที่สนง.พังงา 1 อัตราที่ สาขาตะก่ัวป่า  1 อัตรา )

1.4 เงินค่าตอบแทนผู้ควบคุมระบบ 18,000.00       18,000.00       18,000.00        เป็นเงินค่าตอบแทนผู้ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์

 คอมพิวเตอร์  เดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท

1.5 ค่าจ้างพนักงานรักษา 230,400.00    230,400.00    234,000.00     เป็นค่าจ้างยามในการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน

ความปลอดภัย  ที่สนง.พังงา และสาขาตะก่ัวป่า เดือนละ 9,750 บาท/คน

รวม 2  คน เป็นเงิน    234,000  บาท

1.6 ค่ารักษาพยาบาล 70,000.00       24,815.00 70,000.00        เป็นเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับบิดา

 มารดา บุตร คู่สมรส ของพนง.ที่ได้กำหนดไว้ใน

 ระเบียบสหกรณ์

1.7 ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 67,800.00       32,380.00       67,000.00        เป็นเงินสวัสดิการค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ 

 พนง.สหกรณ์ตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบ

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง

1.7 ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ( ต่อ)  ในระดับปฐมวัย 2 คน (5800x2) = 11,600

 ในระดับประถมศึกษา 3 คน (4200*4) =16,800

 ในระดับมัธยมศึกษา 4 คน (4800*5) = 24,000

 ในระดับอนุปริญญาตรี 1 คน(13700*1) = 13,700

 รวมเป็นเงิน 66,100 บาท

1.8 ค่าประกันสังคม 264,000.00    192,990.00 202,000.00     เป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมและกองทุน

 ทดแทนตามพรบ.ประกันสังคมของพนักงาน 20 คน

 19 คน จ่ายคนละ 750 (750*19*12 = 171,000)

 1 คนจ่าย 581 (581*1*12 = 6,972)

 และลูกจ้างช่ัวคราว 2 คน จ่ายคนละ 582 บาทต่อเดือน

 (582*2*12 = 13,968 )  รวมเป็นเงิน  191,940  บาท

 เพ่ิมเงินสมทบที่ต้องจ่ายเพ่ิมระหว่างปี 10,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 201,940 บาท

งบประมาณ ปี 2562

5.4.3 งบประมาณรายจ่าย (ปกต)ิ  ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

ปี 2563

หมวดรายจ่าย อนุมัติ จ่ายจริง ขออนุมัติ รายละเอียดประกอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ ปี 2562

5.4.3 งบประมาณรายจ่าย (ปกต)ิ  ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

รวม 7,954,200.00 7,740,705.00 8,545,000.00 

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.1 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 325,500.00    277,200.00    409,500.00           1. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการดำเนินการ 15 คน

 15 คร้ัง ๆ ละ 10,500 บาท เป็นเงิน 157,500 บาท

       2. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการอำนวยการ 7 คน

 12 คร้ัง ๆ ละ 4,900 บาท เป็นเงิน 58,800 บาท

      3. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการเงินกู้ 5 คน 12 คร้ัง

 คร้ังละ 3,500 บาท  เป็นเงิน 42,000 บาท

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.1 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ (ต่อ)         4. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการศึกษา 5 คน 12 คร้ัง

 คร้ังละ 3,500 บาท  เป็นเงิน 42,000 บาท

        5. เป็นค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

5 คน และอนุกรรมการตรวจสอบ   5 คน  รวม 10 คน 

12  คร้ัง ๆ ละ 7,000 บาท  เป็นเงิน 84,000 บาท

       6. เป็นค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการเงินทุนสาธารณ

 ประโยชน ์9 คน 4 คร้ัง ๆ ละ 6,300 บาท เป็นเงิน

 25,200 บาท

2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 115,200.00    112,400.00 115,200.00              1. เป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการภายในของ

 สหกรณ ์จำนวน 3 คน ๆ ละ 2,500 บาท/เดือน

 รวม  90,000 บาท

           2. เป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการในการเข้า

 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการประจำ

 เดือน 12 คร้ัง ๆ ละ 2,100 บาท เป็นเงิน 25,200 บาท

2.1.3 ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลืองาน 100,000.00    30,400.00 100,000.00     เป็นค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนแก่ผู้ที่สหกรณ์

สหกรณ์  เชิญเข้าร่วมประชุมในฐานะคณะทำงานต่าง ๆ  ที่ได้

 ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานสหกรณ์ตามที่ได้รับการ

 แต่งต้ังและคณะกรรมการที่ปรึกษาตามระบียบ

2.1.4 ค่าตอบแทนผู้ท่ีสหกรณ์ 10,000.00       -                    10,000.00        เป็นค่าตอบแทนผู้ที่สหกรณ์เชิญเข้าร่วมประชุม

เชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือน  ประจำเดือนของสหกรณ์ให้ค่าตอบแทน คร้ังละ

 500 บาท

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.5 ค่าตอบแทนสมาชิกและ 5,780,000.00 4,930,265.00 5,780,000.00            1. เป็นค่าเบี้ยประชุมในการประชุมใหญ่สามัญ

ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่  ประจำปี สมาชิกทั้งหมด 4,400 คน คนละ700 บาท
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รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

ปี 2563

หมวดรายจ่าย อนุมัติ จ่ายจริง ขออนุมัติ รายละเอียดประกอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ ปี 2562

5.4.3 งบประมาณรายจ่าย (ปกต)ิ  ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

รวม 7,954,200.00 7,740,705.00 8,545,000.00 

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.1 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 325,500.00    277,200.00    409,500.00           1. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการดำเนินการ 15 คน

 15 คร้ัง ๆ ละ 10,500 บาท เป็นเงิน 157,500 บาท

       2. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการอำนวยการ 7 คน

 12 คร้ัง ๆ ละ 4,900 บาท เป็นเงิน 58,800 บาท

      3. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการเงินกู้ 5 คน 12 คร้ัง

 คร้ังละ 3,500 บาท  เป็นเงิน 42,000 บาท

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.1 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ (ต่อ)         4. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการศึกษา 5 คน 12 คร้ัง

 คร้ังละ 3,500 บาท  เป็นเงิน 42,000 บาท

        5. เป็นค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

5 คน และอนุกรรมการตรวจสอบ   5 คน  รวม 10 คน 

12  คร้ัง ๆ ละ 7,000 บาท  เป็นเงิน 84,000 บาท

       6. เป็นค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการเงินทุนสาธารณ

 ประโยชน ์9 คน 4 คร้ัง ๆ ละ 6,300 บาท เป็นเงิน

 25,200 บาท

2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 115,200.00    112,400.00 115,200.00              1. เป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการภายในของ

 สหกรณ ์จำนวน 3 คน ๆ ละ 2,500 บาท/เดือน

 รวม  90,000 บาท

           2. เป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการในการเข้า

 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการประจำ

 เดือน 12 คร้ัง ๆ ละ 2,100 บาท เป็นเงิน 25,200 บาท

2.1.3 ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลืองาน 100,000.00    30,400.00 100,000.00     เป็นค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนแก่ผู้ที่สหกรณ์

สหกรณ์  เชิญเข้าร่วมประชุมในฐานะคณะทำงานต่าง ๆ  ที่ได้

 ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานสหกรณ์ตามที่ได้รับการ

 แต่งต้ังและคณะกรรมการที่ปรึกษาตามระบียบ

2.1.4 ค่าตอบแทนผู้ท่ีสหกรณ์ 10,000.00       -                    10,000.00        เป็นค่าตอบแทนผู้ที่สหกรณ์เชิญเข้าร่วมประชุม

เชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือน  ประจำเดือนของสหกรณ์ให้ค่าตอบแทน คร้ังละ

 500 บาท

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.5 ค่าตอบแทนสมาชิกและ 5,780,000.00 4,930,265.00 5,780,000.00            1. เป็นค่าเบี้ยประชุมในการประชุมใหญ่สามัญ

ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่  ประจำปี สมาชิกทั้งหมด 4,400 คน คนละ700 บาท

ปี 2563

หมวดรายจ่าย อนุมัติ จ่ายจริง ขออนุมัติ รายละเอียดประกอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ ปี 2562

5.4.3 งบประมาณรายจ่าย (ปกต)ิ  ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

รวม 7,954,200.00 7,740,705.00 8,545,000.00 

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.1 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 325,500.00    277,200.00    409,500.00           1. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการดำเนินการ 15 คน

 15 คร้ัง ๆ ละ 10,500 บาท เป็นเงิน 157,500 บาท

       2. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการอำนวยการ 7 คน

 12 คร้ัง ๆ ละ 4,900 บาท เป็นเงิน 58,800 บาท

      3. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการเงินกู้ 5 คน 12 คร้ัง

 คร้ังละ 3,500 บาท  เป็นเงิน 42,000 บาท

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.1 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ (ต่อ)         4. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการศึกษา 5 คน 12 คร้ัง

 คร้ังละ 3,500 บาท  เป็นเงิน 42,000 บาท

        5. เป็นค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

5 คน และอนุกรรมการตรวจสอบ   5 คน  รวม 10 คน 

12  คร้ัง ๆ ละ 7,000 บาท  เป็นเงิน 84,000 บาท

       6. เป็นค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการเงินทุนสาธารณ

 ประโยชน ์9 คน 4 คร้ัง ๆ ละ 6,300 บาท เป็นเงิน

 25,200 บาท

2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 115,200.00    112,400.00 115,200.00              1. เป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการภายในของ

 สหกรณ ์จำนวน 3 คน ๆ ละ 2,500 บาท/เดือน

 รวม  90,000 บาท

           2. เป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการในการเข้า

 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการประจำ

 เดือน 12 คร้ัง ๆ ละ 2,100 บาท เป็นเงิน 25,200 บาท

2.1.3 ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลืองาน 100,000.00    30,400.00 100,000.00     เป็นค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนแก่ผู้ที่สหกรณ์

สหกรณ์  เชิญเข้าร่วมประชุมในฐานะคณะทำงานต่าง ๆ  ที่ได้

 ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานสหกรณ์ตามที่ได้รับการ

 แต่งต้ังและคณะกรรมการที่ปรึกษาตามระบียบ

2.1.4 ค่าตอบแทนผู้ท่ีสหกรณ์ 10,000.00       -                    10,000.00        เป็นค่าตอบแทนผู้ที่สหกรณ์เชิญเข้าร่วมประชุม

เชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือน  ประจำเดือนของสหกรณ์ให้ค่าตอบแทน คร้ังละ

 500 บาท

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.5 ค่าตอบแทนสมาชิกและ 5,780,000.00 4,930,265.00 5,780,000.00            1. เป็นค่าเบี้ยประชุมในการประชุมใหญ่สามัญ

ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่  ประจำปี สมาชิกทั้งหมด 4,400 คน คนละ700 บาท
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รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

ปี 2563

หมวดรายจ่าย อนุมัติ จ่ายจริง ขออนุมัติ รายละเอียดประกอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ ปี 2562

5.4.3 งบประมาณรายจ่าย (ปกต)ิ  ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

รวม 7,954,200.00 7,740,705.00 8,545,000.00 

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.1 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 325,500.00    277,200.00    409,500.00           1. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการดำเนินการ 15 คน

 15 คร้ัง ๆ ละ 10,500 บาท เป็นเงิน 157,500 บาท

       2. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการอำนวยการ 7 คน

 12 คร้ัง ๆ ละ 4,900 บาท เป็นเงิน 58,800 บาท

      3. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการเงินกู้ 5 คน 12 คร้ัง

 คร้ังละ 3,500 บาท  เป็นเงิน 42,000 บาท

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.1 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ (ต่อ)         4. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการศึกษา 5 คน 12 คร้ัง

 คร้ังละ 3,500 บาท  เป็นเงิน 42,000 บาท

        5. เป็นค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

5 คน และอนุกรรมการตรวจสอบ   5 คน  รวม 10 คน 

12  คร้ัง ๆ ละ 7,000 บาท  เป็นเงิน 84,000 บาท

       6. เป็นค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการเงินทุนสาธารณ

 ประโยชน ์9 คน 4 คร้ัง ๆ ละ 6,300 บาท เป็นเงิน

 25,200 บาท

2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 115,200.00    112,400.00 115,200.00              1. เป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการภายในของ

 สหกรณ ์จำนวน 3 คน ๆ ละ 2,500 บาท/เดือน

 รวม  90,000 บาท

           2. เป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการในการเข้า

 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการประจำ

 เดือน 12 คร้ัง ๆ ละ 2,100 บาท เป็นเงิน 25,200 บาท

2.1.3 ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลืองาน 100,000.00    30,400.00 100,000.00     เป็นค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนแก่ผู้ที่สหกรณ์

สหกรณ์  เชิญเข้าร่วมประชุมในฐานะคณะทำงานต่าง ๆ  ที่ได้

 ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานสหกรณ์ตามที่ได้รับการ

 แต่งต้ังและคณะกรรมการที่ปรึกษาตามระบียบ

2.1.4 ค่าตอบแทนผู้ท่ีสหกรณ์ 10,000.00       -                    10,000.00        เป็นค่าตอบแทนผู้ที่สหกรณ์เชิญเข้าร่วมประชุม

เชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือน  ประจำเดือนของสหกรณ์ให้ค่าตอบแทน คร้ังละ

 500 บาท

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.5 ค่าตอบแทนสมาชิกและ 5,780,000.00 4,930,265.00 5,780,000.00            1. เป็นค่าเบี้ยประชุมในการประชุมใหญ่สามัญ

ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่  ประจำปี สมาชิกทั้งหมด 4,400 คน คนละ700 บาท

ปี 2563

หมวดรายจ่าย อนุมัติ จ่ายจริง ขออนุมัติ รายละเอียดประกอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ ปี 2562

5.4.3 งบประมาณรายจ่าย (ปกต)ิ  ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

รวม 7,954,200.00 7,740,705.00 8,545,000.00 

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.1 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 325,500.00    277,200.00    409,500.00           1. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการดำเนินการ 15 คน

 15 คร้ัง ๆ ละ 10,500 บาท เป็นเงิน 157,500 บาท

       2. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการอำนวยการ 7 คน

 12 คร้ัง ๆ ละ 4,900 บาท เป็นเงิน 58,800 บาท

      3. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการเงินกู้ 5 คน 12 คร้ัง

 คร้ังละ 3,500 บาท  เป็นเงิน 42,000 บาท

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.1 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ (ต่อ)         4. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการศึกษา 5 คน 12 คร้ัง

 คร้ังละ 3,500 บาท  เป็นเงิน 42,000 บาท

        5. เป็นค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

5 คน และอนุกรรมการตรวจสอบ   5 คน  รวม 10 คน 

12  คร้ัง ๆ ละ 7,000 บาท  เป็นเงิน 84,000 บาท

       6. เป็นค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการเงินทุนสาธารณ

 ประโยชน ์9 คน 4 คร้ัง ๆ ละ 6,300 บาท เป็นเงิน

 25,200 บาท

2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 115,200.00    112,400.00 115,200.00              1. เป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการภายในของ

 สหกรณ ์จำนวน 3 คน ๆ ละ 2,500 บาท/เดือน

 รวม  90,000 บาท

           2. เป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการในการเข้า

 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการประจำ

 เดือน 12 คร้ัง ๆ ละ 2,100 บาท เป็นเงิน 25,200 บาท

2.1.3 ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลืองาน 100,000.00    30,400.00 100,000.00     เป็นค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนแก่ผู้ที่สหกรณ์

สหกรณ์  เชิญเข้าร่วมประชุมในฐานะคณะทำงานต่าง ๆ  ที่ได้

 ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานสหกรณ์ตามที่ได้รับการ

 แต่งต้ังและคณะกรรมการที่ปรึกษาตามระบียบ

2.1.4 ค่าตอบแทนผู้ท่ีสหกรณ์ 10,000.00       -                    10,000.00        เป็นค่าตอบแทนผู้ที่สหกรณ์เชิญเข้าร่วมประชุม

เชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือน  ประจำเดือนของสหกรณ์ให้ค่าตอบแทน คร้ังละ

 500 บาท

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.5 ค่าตอบแทนสมาชิกและ 5,780,000.00 4,930,265.00 5,780,000.00            1. เป็นค่าเบี้ยประชุมในการประชุมใหญ่สามัญ

ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่  ประจำปี สมาชิกทั้งหมด 4,400 คน คนละ700 บาท

ปี 2563

หมวดรายจ่าย อนุมัติ จ่ายจริง ขออนุมัติ รายละเอียดประกอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ ปี 2562

5.4.3 งบประมาณรายจ่าย (ปกต)ิ  ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

สามัญประจำปี  เป็นเงิน 3,080,000 บาท

           2. เป็นค่าอาหารสำหรับสมาชิกในการเข้าร่วม

 ประชุม จำนวน  4,400 คน ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน

 880,000 บาท

           3. เป็นค่าพาหนะสมาชิกในการเข้าร่วมประชุม

 จำนวน 4,400 คน จ่ายตามอัตราที่กำหนดไว้ใน 

 ระเบียบสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนนิการได้

 กำหนดและประกาศใช้ เป็นเงิน  (4,400X300)

  1,320,000 บาท

          4. เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุมใหญ่

 การสรรหาและเลือกต้ัง กรรมการดำเนินการ

  ผู้ตรวจสอบกิจการ  เป็นเงิน 500,000 บาท

2.1.6 ค่าตอบแทนผู้แทนสมาชิก 395,000.00    -                    370,000.00              1. เป็นค่าเบี้ยประชุมผู้แทนสมาชิกในการเข้าร่วม

และค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่  ประชุมใหญ่วิสามัญจำนวน 250 คน ๆ ละ 700 บาท

วิสามัญ  เป็นเงิน  175,000 บาท 

          2. เป็นค่าอาหารสำหรับผู้แทนสมาชิกในการ

 เข้าร่วมประชุม จำนวน 250 คน ๆ ละ 200 บาท 

 เป็นเงิน  50,000 บาท

         3. เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุมใหญ่

 วิสามัญ 70,000 บาท

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.6 ค่าตอบแทนผู้แทนสมาชิก         4. เป็นค่าพาหนะผู้แทนสมาชิกมาประชุมจ่ายตาม

และค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่  อัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ (250X300)

วิสามัญ (ต่อ)  เป็นเงิน 75,000 บาท

2.1.7 ค่าตอบแทนหน่วยงานและ 440,000.00    399,029.71 440,000.00     คิดประมาณการตามจำนวนสมาชิกที่มีภาระผูกพัน

ตัวแทนทำหน้าท่ีหักเงินและช่วยเหลือ  กับสหกรณ ์4,400 คน/ป ีจ่ายหัวละ 100 บาท / ปี

งานสหกรณ์ในการหักเงินเดือน  เป็นเงิน  440,000  บาท

2.1.8 ค่าล่วงเวลา 100,000.00    85,519.00 120,000.00     เป็นค่าทำงานล่วงเวลาของ พนง.ในการปฏิบัติงานตาม

 ความจำเป็นตามอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์

2.1.9 ค่าจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 150,000.00    150,000.00    150,000.00     เป็นค่าจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ได้รับการอนุมัติ

 จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 

2.1.10 เป็นค่าอุดหนุนระบบงาน 100,000.00    62,304.00 80,000.00        เป็นเงินค่าอุดหนุนในการใช้โปรแกรมระบบงาน

สหกรณ์  สหกรณ์ของ สอ.มอ.ตามสัญญาข้อตกลง
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รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

ปี 2563

หมวดรายจ่าย อนุมัติ จ่ายจริง ขออนุมัติ รายละเอียดประกอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ ปี 2562

5.4.3 งบประมาณรายจ่าย (ปกต)ิ  ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

 เลขที่ 12/2560 เป็นรายป ีในอัตรา12บาทต่อปีต่อคน

 (สมาชิกทั้งหมดรวมถึงสมาชิกสมทบประมาณ

 5,265 คน) ต่ำสุดไม่น้อยกว่า 24,000 บาทต่อป ี

สูงสุดไม่เกิน 120,000  บาทต่อปี

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.11 ค่าเช่าพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลสหกรณ์ 18,000.00       18,000.00       18,000.00        เป็นค่าเช่าพ้ืนที่เก็บข้อมูลสหกรณ์บนเว็บไซต์

บนเว็บไซต์  รายปี ๆ ละ 18,000 บาท

2.1.12 ค่าดำเนินคดีและติดตามหน้ี 600,000.00    525,935.15 600,000.00     เป็นค่าจ้างทนายความ ค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้

สหกรณ์  จ่ายที่เก่ียวกับการดำเนินคดีและบังคับคดีตลอดจนต่อ

 สู้คดีในกรณีที่หน่วยงานและผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์

 ถูกดำเนินคดี เพราะการปฏิบัติงานช่วยเหลือสหกรณ์ 

 ตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ของสหกรณ์

รวม 8,133,700.00 6,591,052.86 8,192,700.00 

2.2 ค่าตอบแทนใช้สอย

(ส่วนของสมาชิก)

2.2.1 ค่าสวัสดิการสงเคราะห์ศพ 1,500,000.00 750,000.00 1,000,000.00  เป็นค่าสงเคราะห์ศพคู่สมรสของสมาชิกตามระเบียบ

คู่สมรสสมาชิก  ของสหกรณ์ ศพละ 50,000 บาท

2.2.2 ค่าทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิก ########## 7,402,469.74 8,580,000.00  ค่าทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิก (สวัสดิการ)  ประกัน

(สวัสดิการ)  ในวงเงิน คุ้มครอง 500,000 บาท/คน (4,400 คน)

    1.) สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกเป็นเงิน  1,950  บาท/คน

 ในวงเงินคุ้มครอง 300,000 บาท

    2.) สมาชิกจ่าย เป็นเงิน 1,300 บาท/คน วงเงิน

 คุ้มครอง 200,000 บาท

 (650/100,000/ราคาโดยประมาณ)

2.2 ค่าตอบแทนใช้สอย

(ส่วนของสมาชิก)

2.2.3 ค่าสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก 2,000,000.00 1,521,500.00 2,000,000.00    1. เป็นค่าสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก ผู้เสียชีวิต

  รายละ  20,000 บาท 

   2. เป็นค่าสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกประสบ

 อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย รายละไม่เกิน 10,000 บาท

2.2.4 ค่าช่วยเหลือสมาชิกประสบ 200,000.00    -                    100,000.00     เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจาก

ปี 2563

หมวดรายจ่าย อนุมัติ จ่ายจริง ขออนุมัติ รายละเอียดประกอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ ปี 2562

5.4.3 งบประมาณรายจ่าย (ปกต)ิ  ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

สามัญประจำปี  เป็นเงิน 3,080,000 บาท

           2. เป็นค่าอาหารสำหรับสมาชิกในการเข้าร่วม

 ประชุม จำนวน  4,400 คน ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน

 880,000 บาท

           3. เป็นค่าพาหนะสมาชิกในการเข้าร่วมประชุม

 จำนวน 4,400 คน จ่ายตามอัตราที่กำหนดไว้ใน 

 ระเบียบสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนนิการได้

 กำหนดและประกาศใช้ เป็นเงิน  (4,400X300)

  1,320,000 บาท

          4. เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุมใหญ่

 การสรรหาและเลือกต้ัง กรรมการดำเนินการ

  ผู้ตรวจสอบกิจการ  เป็นเงิน 500,000 บาท

2.1.6 ค่าตอบแทนผู้แทนสมาชิก 395,000.00    -                    370,000.00              1. เป็นค่าเบี้ยประชุมผู้แทนสมาชิกในการเข้าร่วม

และค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่  ประชุมใหญ่วิสามัญจำนวน 250 คน ๆ ละ 700 บาท

วิสามัญ  เป็นเงิน  175,000 บาท 

          2. เป็นค่าอาหารสำหรับผู้แทนสมาชิกในการ

 เข้าร่วมประชุม จำนวน 250 คน ๆ ละ 200 บาท 

 เป็นเงิน  50,000 บาท

         3. เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุมใหญ่

 วิสามัญ 70,000 บาท

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.6 ค่าตอบแทนผู้แทนสมาชิก         4. เป็นค่าพาหนะผู้แทนสมาชิกมาประชุมจ่ายตาม

และค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่  อัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ (250X300)

วิสามัญ (ต่อ)  เป็นเงิน 75,000 บาท

2.1.7 ค่าตอบแทนหน่วยงานและ 440,000.00    399,029.71 440,000.00     คิดประมาณการตามจำนวนสมาชิกที่มีภาระผูกพัน

ตัวแทนทำหน้าท่ีหักเงินและช่วยเหลือ  กับสหกรณ ์4,400 คน/ป ีจ่ายหัวละ 100 บาท / ปี

งานสหกรณ์ในการหักเงินเดือน  เป็นเงิน  440,000  บาท

2.1.8 ค่าล่วงเวลา 100,000.00    85,519.00 120,000.00     เป็นค่าทำงานล่วงเวลาของ พนง.ในการปฏิบัติงานตาม

 ความจำเป็นตามอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์

2.1.9 ค่าจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 150,000.00    150,000.00    150,000.00     เป็นค่าจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ได้รับการอนุมัติ

 จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 

2.1.10 เป็นค่าอุดหนุนระบบงาน 100,000.00    62,304.00 80,000.00        เป็นเงินค่าอุดหนุนในการใช้โปรแกรมระบบงาน

สหกรณ์  สหกรณ์ของ สอ.มอ.ตามสัญญาข้อตกลง

ปี 2563

หมวดรายจ่าย อนุมัติ จ่ายจริง ขออนุมัติ รายละเอียดประกอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ ปี 2562

5.4.3 งบประมาณรายจ่าย (ปกต)ิ  ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

รวม 7,954,200.00 7,740,705.00 8,545,000.00 

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.1 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 325,500.00    277,200.00    409,500.00           1. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการดำเนินการ 15 คน

 15 คร้ัง ๆ ละ 10,500 บาท เป็นเงิน 157,500 บาท

       2. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการอำนวยการ 7 คน

 12 คร้ัง ๆ ละ 4,900 บาท เป็นเงิน 58,800 บาท

      3. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการเงินกู้ 5 คน 12 คร้ัง

 คร้ังละ 3,500 บาท  เป็นเงิน 42,000 บาท

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.1 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ (ต่อ)         4. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการศึกษา 5 คน 12 คร้ัง

 คร้ังละ 3,500 บาท  เป็นเงิน 42,000 บาท

        5. เป็นค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

5 คน และอนุกรรมการตรวจสอบ   5 คน  รวม 10 คน 

12  คร้ัง ๆ ละ 7,000 บาท  เป็นเงิน 84,000 บาท

       6. เป็นค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการเงินทุนสาธารณ

 ประโยชน ์9 คน 4 คร้ัง ๆ ละ 6,300 บาท เป็นเงิน

 25,200 บาท

2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 115,200.00    112,400.00 115,200.00              1. เป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการภายในของ

 สหกรณ ์จำนวน 3 คน ๆ ละ 2,500 บาท/เดือน

 รวม  90,000 บาท

           2. เป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการในการเข้า

 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการประจำ

 เดือน 12 คร้ัง ๆ ละ 2,100 บาท เป็นเงิน 25,200 บาท

2.1.3 ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลืองาน 100,000.00    30,400.00 100,000.00     เป็นค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนแก่ผู้ที่สหกรณ์

สหกรณ์  เชิญเข้าร่วมประชุมในฐานะคณะทำงานต่าง ๆ  ที่ได้

 ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานสหกรณ์ตามที่ได้รับการ

 แต่งต้ังและคณะกรรมการที่ปรึกษาตามระบียบ

2.1.4 ค่าตอบแทนผู้ท่ีสหกรณ์ 10,000.00       -                    10,000.00        เป็นค่าตอบแทนผู้ที่สหกรณ์เชิญเข้าร่วมประชุม

เชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือน  ประจำเดือนของสหกรณ์ให้ค่าตอบแทน คร้ังละ

 500 บาท

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.5 ค่าตอบแทนสมาชิกและ 5,780,000.00 4,930,265.00 5,780,000.00            1. เป็นค่าเบี้ยประชุมในการประชุมใหญ่สามัญ

ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่  ประจำปี สมาชิกทั้งหมด 4,400 คน คนละ700 บาท
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รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

ปี 2563

หมวดรายจ่าย อนุมัติ จ่ายจริง ขออนุมัติ รายละเอียดประกอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ ปี 2562

5.4.3 งบประมาณรายจ่าย (ปกต)ิ  ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

 เลขที่ 12/2560 เป็นรายป ีในอัตรา12บาทต่อปีต่อคน

 (สมาชิกทั้งหมดรวมถึงสมาชิกสมทบประมาณ

 5,265 คน) ต่ำสุดไม่น้อยกว่า 24,000 บาทต่อป ี

สูงสุดไม่เกิน 120,000  บาทต่อปี

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.11 ค่าเช่าพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลสหกรณ์ 18,000.00       18,000.00       18,000.00        เป็นค่าเช่าพ้ืนที่เก็บข้อมูลสหกรณ์บนเว็บไซต์

บนเว็บไซต์  รายปี ๆ ละ 18,000 บาท

2.1.12 ค่าดำเนินคดีและติดตามหน้ี 600,000.00    525,935.15 600,000.00     เป็นค่าจ้างทนายความ ค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้

สหกรณ์  จ่ายที่เก่ียวกับการดำเนินคดีและบังคับคดีตลอดจนต่อ

 สู้คดีในกรณีที่หน่วยงานและผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์

 ถูกดำเนินคดี เพราะการปฏิบัติงานช่วยเหลือสหกรณ์ 

 ตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ของสหกรณ์

รวม 8,133,700.00 6,591,052.86 8,192,700.00 

2.2 ค่าตอบแทนใช้สอย

(ส่วนของสมาชิก)

2.2.1 ค่าสวัสดิการสงเคราะห์ศพ 1,500,000.00 750,000.00 1,000,000.00  เป็นค่าสงเคราะห์ศพคู่สมรสของสมาชิกตามระเบียบ

คู่สมรสสมาชิก  ของสหกรณ์ ศพละ 50,000 บาท

2.2.2 ค่าทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิก ########## 7,402,469.74 8,580,000.00  ค่าทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิก (สวัสดิการ)  ประกัน

(สวัสดิการ)  ในวงเงิน คุ้มครอง 500,000 บาท/คน (4,400 คน)

    1.) สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกเป็นเงิน  1,950  บาท/คน

 ในวงเงินคุ้มครอง 300,000 บาท

    2.) สมาชิกจ่าย เป็นเงิน 1,300 บาท/คน วงเงิน

 คุ้มครอง 200,000 บาท

 (650/100,000/ราคาโดยประมาณ)

2.2 ค่าตอบแทนใช้สอย

(ส่วนของสมาชิก)

2.2.3 ค่าสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก 2,000,000.00 1,521,500.00 2,000,000.00    1. เป็นค่าสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก ผู้เสียชีวิต

  รายละ  20,000 บาท 

   2. เป็นค่าสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกประสบ

 อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย รายละไม่เกิน 10,000 บาท

2.2.4 ค่าช่วยเหลือสมาชิกประสบ 200,000.00    -                    100,000.00     เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจาก

ปี 2563

หมวดรายจ่าย อนุมัติ จ่ายจริง ขออนุมัติ รายละเอียดประกอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ ปี 2562

5.4.3 งบประมาณรายจ่าย (ปกต)ิ  ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

รวม 7,954,200.00 7,740,705.00 8,545,000.00 

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.1 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 325,500.00    277,200.00    409,500.00           1. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการดำเนินการ 15 คน

 15 คร้ัง ๆ ละ 10,500 บาท เป็นเงิน 157,500 บาท

       2. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการอำนวยการ 7 คน

 12 คร้ัง ๆ ละ 4,900 บาท เป็นเงิน 58,800 บาท

      3. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการเงินกู้ 5 คน 12 คร้ัง

 คร้ังละ 3,500 บาท  เป็นเงิน 42,000 บาท

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.1 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ (ต่อ)         4. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการศึกษา 5 คน 12 คร้ัง

 คร้ังละ 3,500 บาท  เป็นเงิน 42,000 บาท

        5. เป็นค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

5 คน และอนุกรรมการตรวจสอบ   5 คน  รวม 10 คน 

12  คร้ัง ๆ ละ 7,000 บาท  เป็นเงิน 84,000 บาท

       6. เป็นค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการเงินทุนสาธารณ

 ประโยชน ์9 คน 4 คร้ัง ๆ ละ 6,300 บาท เป็นเงิน

 25,200 บาท

2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 115,200.00    112,400.00 115,200.00              1. เป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการภายในของ

 สหกรณ ์จำนวน 3 คน ๆ ละ 2,500 บาท/เดือน

 รวม  90,000 บาท

           2. เป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการในการเข้า

 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการประจำ

 เดือน 12 คร้ัง ๆ ละ 2,100 บาท เป็นเงิน 25,200 บาท

2.1.3 ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลืองาน 100,000.00    30,400.00 100,000.00     เป็นค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนแก่ผู้ที่สหกรณ์

สหกรณ์  เชิญเข้าร่วมประชุมในฐานะคณะทำงานต่าง ๆ  ที่ได้

 ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานสหกรณ์ตามที่ได้รับการ

 แต่งต้ังและคณะกรรมการที่ปรึกษาตามระบียบ

2.1.4 ค่าตอบแทนผู้ท่ีสหกรณ์ 10,000.00       -                    10,000.00        เป็นค่าตอบแทนผู้ที่สหกรณ์เชิญเข้าร่วมประชุม

เชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือน  ประจำเดือนของสหกรณ์ให้ค่าตอบแทน คร้ังละ

 500 บาท

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.5 ค่าตอบแทนสมาชิกและ 5,780,000.00 4,930,265.00 5,780,000.00            1. เป็นค่าเบี้ยประชุมในการประชุมใหญ่สามัญ

ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่  ประจำปี สมาชิกทั้งหมด 4,400 คน คนละ700 บาท

10,560,000.00



91

รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

ปี 2563

หมวดรายจ่าย อนุมัติ จ่ายจริง ขออนุมัติ รายละเอียดประกอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ ปี 2562

5.4.3 งบประมาณรายจ่าย (ปกต)ิ  ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

ภัยพิบัติ  ภัยพิบัติรายละไม่เกิน 5,000 บาท จ่ายตามระเบียบ

 ที่กำหนด

 ( ให้เบิกจ่ายจากเงินทุนสาธารณประโยชน์ก่อนเป็น

 อันดับแรก เม่ือไม่พอจ่าย ให้เบิกจ่ายจากงบนี้ )

รวม ########## 9,673,969.74 ##########

2.3 ค่าใช้สอย

2.3.1 ค่าเบ้ียเลี้ยงพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 1,000,000.00 956,456.90    1,000,000.00          1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียง พาหนะหรือค่าชดเชย

 น้ำมัน ค่าที่พัก สำหรับกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ

 400,000 บาท และพนักงาน 400,000 บาท ไปประชุม

 อบรมสัมมนาและปฏิบัติงานนอกสำนักงาน

         2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าพาหนะ หรือค่าชดเชยค่าน้ำมัน

 สำหรับกรรมการอำนวยการไปปฏิบัติงานหรือดูแล

 การดำเนินงานหรือบริการสมาชิก ที่สำนักงาน

 สหกรณ ์เป็นเงิน 200,000 บาท

2.3.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 250,000.00    188,568.65 150,000.00     เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสหกรณ์ตามความจำเป็น 

 และที่หมดอายุการใช้งานหรือชำรุด

2.3 ค่าใช้สอย

2.3.3 ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษา 700,000.00    689,216.00 700,000.00               1. ปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคารสำนักงานและ

 อาคารสำนักงานและบริเวณ  บริเวณภายนอกอาคารสนง.พังงาและสาขาตะก่ัวป่า

ภายนอกสำนักงาน  ที่ชำรุดตามความเป็นจริง

           2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำนักงานทั้ง 2 แห่ง

 ที่เสื่อมสภาพ ตามความเป็นจริง

2.3.4 ค่ารับรอง 300,000.00    282,711.00 300,000.00     เป็นค่ารับรองในการมาประชุมของสมาชิกและหรือ

 ช่วยเหลืองานสหกรณ์ในโอกาสต่าง ๆ รวมถึงผู้มา

 เย่ียมชมศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

2.3.5 ค่าจ้างทำรายงานกิจการ 480,000.00    236,300.00 398,750.00               1. เป็นค่าจัดพิมพ์รายงานกิจการประจำปี

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  สำหรับสมาชิกใช้ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 

 จำนวน  2,500 เล่ม  เพ่ือให้โรงเรียน/หน่วยงานต่าง ๆ

 ของสมาชิกตามความเหมาะสม (2,500x100=250,000)

          2. รายงานฉบับสมบูรณ ์จำนวน 400 เล่ม เพ่ือให้

 หน่วยงาน/โรงเรียนต่าง ๆ ของสมาชิกและอ่ืน ๆ 

 ตามความเหมาะสม  (400 x 250=100,000)

         3. ค่าถ่ายเอกสาร(ร่าง)รายงานการประชุมใหญ่

 เพ่ือให้สมาชิกรับรองตามความเหมาะสม

 (650 x75 =48,750)

2.3.6 ค่าเบ้ียประกันภัย 70,000.00       51,271.19 70,000.00                 1. เป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยสำนักงานทั้ง 2 แห่ง 

ปี 2563

หมวดรายจ่าย อนุมัติ จ่ายจริง ขออนุมัติ รายละเอียดประกอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ ปี 2562

5.4.3 งบประมาณรายจ่าย (ปกต)ิ  ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

 เลขที่ 12/2560 เป็นรายป ีในอัตรา12บาทต่อปีต่อคน

 (สมาชิกทั้งหมดรวมถึงสมาชิกสมทบประมาณ

 5,265 คน) ต่ำสุดไม่น้อยกว่า 24,000 บาทต่อป ี

สูงสุดไม่เกิน 120,000  บาทต่อปี

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.11 ค่าเช่าพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลสหกรณ์ 18,000.00       18,000.00       18,000.00        เป็นค่าเช่าพ้ืนที่เก็บข้อมูลสหกรณ์บนเว็บไซต์

บนเว็บไซต์  รายปี ๆ ละ 18,000 บาท

2.1.12 ค่าดำเนินคดีและติดตามหน้ี 600,000.00    525,935.15 600,000.00     เป็นค่าจ้างทนายความ ค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้

สหกรณ์  จ่ายที่เก่ียวกับการดำเนินคดีและบังคับคดีตลอดจนต่อ

 สู้คดีในกรณีที่หน่วยงานและผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์

 ถูกดำเนินคดี เพราะการปฏิบัติงานช่วยเหลือสหกรณ์ 

 ตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ของสหกรณ์

รวม 8,133,700.00 6,591,052.86 8,192,700.00 

2.2 ค่าตอบแทนใช้สอย

(ส่วนของสมาชิก)

2.2.1 ค่าสวัสดิการสงเคราะห์ศพ 1,500,000.00 750,000.00 1,000,000.00  เป็นค่าสงเคราะห์ศพคู่สมรสของสมาชิกตามระเบียบ

คู่สมรสสมาชิก  ของสหกรณ์ ศพละ 50,000 บาท

2.2.2 ค่าทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิก ########## 7,402,469.74 8,580,000.00  ค่าทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิก (สวัสดิการ)  ประกัน

(สวัสดิการ)  ในวงเงิน คุ้มครอง 500,000 บาท/คน (4,400 คน)

    1.) สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกเป็นเงิน  1,950  บาท/คน

 ในวงเงินคุ้มครอง 300,000 บาท

    2.) สมาชิกจ่าย เป็นเงิน 1,300 บาท/คน วงเงิน

 คุ้มครอง 200,000 บาท

 (650/100,000/ราคาโดยประมาณ)

2.2 ค่าตอบแทนใช้สอย

(ส่วนของสมาชิก)

2.2.3 ค่าสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก 2,000,000.00 1,521,500.00 2,000,000.00    1. เป็นค่าสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก ผู้เสียชีวิต

  รายละ  20,000 บาท 

   2. เป็นค่าสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกประสบ

 อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย รายละไม่เกิน 10,000 บาท

2.2.4 ค่าช่วยเหลือสมาชิกประสบ 200,000.00    -                    100,000.00     เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจาก

ปี 2563

หมวดรายจ่าย อนุมัติ จ่ายจริง ขออนุมัติ รายละเอียดประกอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ ปี 2562

5.4.3 งบประมาณรายจ่าย (ปกต)ิ  ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

รวม 7,954,200.00 7,740,705.00 8,545,000.00 

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.1 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 325,500.00    277,200.00    409,500.00           1. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการดำเนินการ 15 คน

 15 คร้ัง ๆ ละ 10,500 บาท เป็นเงิน 157,500 บาท

       2. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการอำนวยการ 7 คน

 12 คร้ัง ๆ ละ 4,900 บาท เป็นเงิน 58,800 บาท

      3. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการเงินกู้ 5 คน 12 คร้ัง

 คร้ังละ 3,500 บาท  เป็นเงิน 42,000 บาท

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.1 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ (ต่อ)         4. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการศึกษา 5 คน 12 คร้ัง

 คร้ังละ 3,500 บาท  เป็นเงิน 42,000 บาท

        5. เป็นค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

5 คน และอนุกรรมการตรวจสอบ   5 คน  รวม 10 คน 

12  คร้ัง ๆ ละ 7,000 บาท  เป็นเงิน 84,000 บาท

       6. เป็นค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการเงินทุนสาธารณ

 ประโยชน ์9 คน 4 คร้ัง ๆ ละ 6,300 บาท เป็นเงิน

 25,200 บาท

2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 115,200.00    112,400.00 115,200.00              1. เป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการภายในของ

 สหกรณ ์จำนวน 3 คน ๆ ละ 2,500 บาท/เดือน

 รวม  90,000 บาท

           2. เป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการในการเข้า

 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการประจำ

 เดือน 12 คร้ัง ๆ ละ 2,100 บาท เป็นเงิน 25,200 บาท

2.1.3 ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลืองาน 100,000.00    30,400.00 100,000.00     เป็นค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนแก่ผู้ที่สหกรณ์

สหกรณ์  เชิญเข้าร่วมประชุมในฐานะคณะทำงานต่าง ๆ  ที่ได้

 ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานสหกรณ์ตามที่ได้รับการ

 แต่งต้ังและคณะกรรมการที่ปรึกษาตามระบียบ

2.1.4 ค่าตอบแทนผู้ท่ีสหกรณ์ 10,000.00       -                    10,000.00        เป็นค่าตอบแทนผู้ที่สหกรณ์เชิญเข้าร่วมประชุม

เชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือน  ประจำเดือนของสหกรณ์ให้ค่าตอบแทน คร้ังละ

 500 บาท

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.5 ค่าตอบแทนสมาชิกและ 5,780,000.00 4,930,265.00 5,780,000.00            1. เป็นค่าเบี้ยประชุมในการประชุมใหญ่สามัญ

ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่  ประจำปี สมาชิกทั้งหมด 4,400 คน คนละ700 บาท

14,260,000.00 11,680,000.00
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รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

ปี 2563

หมวดรายจ่าย อนุมัติ จ่ายจริง ขออนุมัติ รายละเอียดประกอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ ปี 2562

5.4.3 งบประมาณรายจ่าย (ปกต)ิ  ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

รวม 7,954,200.00 7,740,705.00 8,545,000.00 

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.1 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 325,500.00    277,200.00    409,500.00           1. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการดำเนินการ 15 คน

 15 คร้ัง ๆ ละ 10,500 บาท เป็นเงิน 157,500 บาท

       2. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการอำนวยการ 7 คน

 12 คร้ัง ๆ ละ 4,900 บาท เป็นเงิน 58,800 บาท

      3. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการเงินกู้ 5 คน 12 คร้ัง

 คร้ังละ 3,500 บาท  เป็นเงิน 42,000 บาท

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.1 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ (ต่อ)         4. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการศึกษา 5 คน 12 คร้ัง

 คร้ังละ 3,500 บาท  เป็นเงิน 42,000 บาท

        5. เป็นค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

5 คน และอนุกรรมการตรวจสอบ   5 คน  รวม 10 คน 

12  คร้ัง ๆ ละ 7,000 บาท  เป็นเงิน 84,000 บาท

       6. เป็นค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการเงินทุนสาธารณ

 ประโยชน ์9 คน 4 คร้ัง ๆ ละ 6,300 บาท เป็นเงิน

 25,200 บาท

2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 115,200.00    112,400.00 115,200.00              1. เป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการภายในของ

 สหกรณ ์จำนวน 3 คน ๆ ละ 2,500 บาท/เดือน

 รวม  90,000 บาท

           2. เป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการในการเข้า

 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการประจำ

 เดือน 12 คร้ัง ๆ ละ 2,100 บาท เป็นเงิน 25,200 บาท

2.1.3 ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลืองาน 100,000.00    30,400.00 100,000.00     เป็นค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนแก่ผู้ที่สหกรณ์

สหกรณ์  เชิญเข้าร่วมประชุมในฐานะคณะทำงานต่าง ๆ  ที่ได้

 ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานสหกรณ์ตามที่ได้รับการ

 แต่งต้ังและคณะกรรมการที่ปรึกษาตามระบียบ

2.1.4 ค่าตอบแทนผู้ท่ีสหกรณ์ 10,000.00       -                    10,000.00        เป็นค่าตอบแทนผู้ที่สหกรณ์เชิญเข้าร่วมประชุม

เชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือน  ประจำเดือนของสหกรณ์ให้ค่าตอบแทน คร้ังละ

 500 บาท

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.5 ค่าตอบแทนสมาชิกและ 5,780,000.00 4,930,265.00 5,780,000.00            1. เป็นค่าเบี้ยประชุมในการประชุมใหญ่สามัญ

ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่  ประจำปี สมาชิกทั้งหมด 4,400 คน คนละ700 บาท

ปี 2563

หมวดรายจ่าย อนุมัติ จ่ายจริง ขออนุมัติ รายละเอียดประกอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ ปี 2562

5.4.3 งบประมาณรายจ่าย (ปกต)ิ  ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

ภัยพิบัติ  ภัยพิบัติรายละไม่เกิน 5,000 บาท จ่ายตามระเบียบ

 ที่กำหนด

 ( ให้เบิกจ่ายจากเงินทุนสาธารณประโยชน์ก่อนเป็น

 อันดับแรก เม่ือไม่พอจ่าย ให้เบิกจ่ายจากงบนี้ )

รวม ########## 9,673,969.74 ##########

2.3 ค่าใช้สอย

2.3.1 ค่าเบ้ียเลี้ยงพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 1,000,000.00 956,456.90    1,000,000.00          1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียง พาหนะหรือค่าชดเชย

 น้ำมัน ค่าที่พัก สำหรับกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ

 400,000 บาท และพนักงาน 400,000 บาท ไปประชุม

 อบรมสัมมนาและปฏิบัติงานนอกสำนักงาน

         2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าพาหนะ หรือค่าชดเชยค่าน้ำมัน

 สำหรับกรรมการอำนวยการไปปฏิบัติงานหรือดูแล

 การดำเนินงานหรือบริการสมาชิก ที่สำนักงาน

 สหกรณ ์เป็นเงิน 200,000 บาท

2.3.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 250,000.00    188,568.65 150,000.00     เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสหกรณ์ตามความจำเป็น 

 และที่หมดอายุการใช้งานหรือชำรุด

2.3 ค่าใช้สอย

2.3.3 ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษา 700,000.00    689,216.00 700,000.00               1. ปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคารสำนักงานและ

 อาคารสำนักงานและบริเวณ  บริเวณภายนอกอาคารสนง.พังงาและสาขาตะก่ัวป่า

ภายนอกสำนักงาน  ที่ชำรุดตามความเป็นจริง

           2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำนักงานทั้ง 2 แห่ง

 ที่เสื่อมสภาพ ตามความเป็นจริง

2.3.4 ค่ารับรอง 300,000.00    282,711.00 300,000.00     เป็นค่ารับรองในการมาประชุมของสมาชิกและหรือ

 ช่วยเหลืองานสหกรณ์ในโอกาสต่าง ๆ รวมถึงผู้มา

 เย่ียมชมศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

2.3.5 ค่าจ้างทำรายงานกิจการ 480,000.00    236,300.00 398,750.00               1. เป็นค่าจัดพิมพ์รายงานกิจการประจำปี

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  สำหรับสมาชิกใช้ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 

 จำนวน  2,500 เล่ม  เพ่ือให้โรงเรียน/หน่วยงานต่าง ๆ

 ของสมาชิกตามความเหมาะสม (2,500x100=250,000)

          2. รายงานฉบับสมบูรณ ์จำนวน 400 เล่ม เพ่ือให้

 หน่วยงาน/โรงเรียนต่าง ๆ ของสมาชิกและอ่ืน ๆ 

 ตามความเหมาะสม  (400 x 250=100,000)

         3. ค่าถ่ายเอกสาร(ร่าง)รายงานการประชุมใหญ่

 เพ่ือให้สมาชิกรับรองตามความเหมาะสม

 (650 x75 =48,750)

2.3.6 ค่าเบ้ียประกันภัย 70,000.00       51,271.19 70,000.00                 1. เป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยสำนักงานทั้ง 2 แห่ง 

ปี 2563

หมวดรายจ่าย อนุมัติ จ่ายจริง ขออนุมัติ รายละเอียดประกอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ ปี 2562

5.4.3 งบประมาณรายจ่าย (ปกต)ิ  ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

          2. ค่าประกันภัย ช้ัน 1 ยานพาหนะของ

 สหกรณ ์ 3 คัน

2.3 ค่าใช้สอย

2.3.7 ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 100,000.00    79,908.06 100,000.00     เป็นค่าเช็ค ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบริการ

ธนาคาร  ธนาคารต่าง ๆ

2.3.8 ค่าบำรุงชมรมสหกรณ์ 5,000.00         -                    5,000.00          เป็นค่าบำรุงชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ตาม

ออมทรัพย์ครูภาคใต้  จำนวนสมาชิก ณ วันสิ้นปี คนละ 1 บาท/4,400 คน

รวม 2,905,000.00 2,484,431.80 2,723,750.00 

2.4 ค่าวัสดุ

2.4.1 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 500,000.00    383,693.80 500,000.00     เป็นค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ต่างๆที่ใช้ในงาน

ค่าวัสดุ สำนักงานและ  เอกสารและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุและเคร่ืองใช้

วัสดุคอมพิวเตอร์  สำนักงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2.4.2 ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร 5,000.00         2,420.00 5,000.00          เป็นค่าหนังสือพิมพ์ วารสารและหนังสืออ่ืน ๆ ที่เก่ียว

 ข้องกับสหกรณ ์สำหรับไว้ที่สนง.พังงา และสาขา

 ตะก่ัวป่า

2.4.3  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 200,000.00    89,630.30 150,000.00     เป็นค่าน้ำมันเช้ือเพลิงและน้ำมันหล่อล่ืนสำหรับยาน

 พาหนะของสหกรณ์ที ่สนง.พังงา และสาขาตะก่ัวป่า

2.4.4 ค่าวัสดุยานพาหนะ 250,000.00    96,533.84 200,000.00     เป็นค่าวัสดุและอะไหล่ที่ใช้กับรถยนต์ และ

 จักรยานยนต์ ตามความจำเป็น

2.4.5 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 100,000.00    97,305.25 150,000.00     เป็นค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร คิดค่าถ่าย 0.50 บาท 

 ต่อ 1 แผ่น

2.4 ค่าวัสดุ

2.4.6 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 200,000.00    144,747.16 200,000.00     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เป็นค่าใช้จ่ายใน

 การดำเนินการต่าง ๆ ของสหกรณ์อันเป็นลักษณะ

 ของเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุที่มิได้ต้ัง

 งบประมาณเอาไว้โดยเฉพาะ

รวม 1,255,000.00 814,330.35    1,205,000.00 

3. หมวดค่าครุภัณฑ์

3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 100,000.00    100,000.00    -                    

3.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 46,400.00       45,500.00       -                    
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รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

ปี 2563

หมวดรายจ่าย อนุมัติ จ่ายจริง ขออนุมัติ รายละเอียดประกอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ ปี 2562

5.4.3 งบประมาณรายจ่าย (ปกต)ิ  ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

          2. ค่าประกันภัย ช้ัน 1 ยานพาหนะของ

 สหกรณ ์ 3 คัน

2.3 ค่าใช้สอย

2.3.7 ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 100,000.00    79,908.06 100,000.00     เป็นค่าเช็ค ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบริการ

ธนาคาร  ธนาคารต่าง ๆ

2.3.8 ค่าบำรุงชมรมสหกรณ์ 5,000.00         -                    5,000.00          เป็นค่าบำรุงชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ตาม

ออมทรัพย์ครูภาคใต้  จำนวนสมาชิก ณ วันสิ้นปี คนละ 1 บาท/4,400 คน

รวม 2,905,000.00 2,484,431.80 2,723,750.00 

2.4 ค่าวัสดุ

2.4.1 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 500,000.00    383,693.80 500,000.00     เป็นค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ต่างๆที่ใช้ในงาน

ค่าวัสดุ สำนักงานและ  เอกสารและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุและเคร่ืองใช้

วัสดุคอมพิวเตอร์  สำนักงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2.4.2 ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร 5,000.00         2,420.00 5,000.00          เป็นค่าหนังสือพิมพ์ วารสารและหนังสืออ่ืน ๆ ที่เก่ียว

 ข้องกับสหกรณ ์สำหรับไว้ที่สนง.พังงา และสาขา

 ตะก่ัวป่า

2.4.3  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 200,000.00    89,630.30 150,000.00     เป็นค่าน้ำมันเช้ือเพลิงและน้ำมันหล่อล่ืนสำหรับยาน

 พาหนะของสหกรณ์ที ่สนง.พังงา และสาขาตะก่ัวป่า

2.4.4 ค่าวัสดุยานพาหนะ 250,000.00    96,533.84 200,000.00     เป็นค่าวัสดุและอะไหล่ที่ใช้กับรถยนต์ และ

 จักรยานยนต์ ตามความจำเป็น

2.4.5 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 100,000.00    97,305.25 150,000.00     เป็นค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร คิดค่าถ่าย 0.50 บาท 

 ต่อ 1 แผ่น

2.4 ค่าวัสดุ

2.4.6 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 200,000.00    144,747.16 200,000.00     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เป็นค่าใช้จ่ายใน

 การดำเนินการต่าง ๆ ของสหกรณ์อันเป็นลักษณะ

 ของเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุที่มิได้ต้ัง

 งบประมาณเอาไว้โดยเฉพาะ

รวม 1,255,000.00 814,330.35    1,205,000.00 

3. หมวดค่าครุภัณฑ์

3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 100,000.00    100,000.00    -                    

3.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 46,400.00       45,500.00       -                    

ปี 2563

หมวดรายจ่าย อนุมัติ จ่ายจริง ขออนุมัติ รายละเอียดประกอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ ปี 2562

5.4.3 งบประมาณรายจ่าย (ปกต)ิ  ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

รวม 7,954,200.00 7,740,705.00 8,545,000.00 

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.1 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 325,500.00    277,200.00    409,500.00           1. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการดำเนินการ 15 คน

 15 คร้ัง ๆ ละ 10,500 บาท เป็นเงิน 157,500 บาท

       2. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการอำนวยการ 7 คน

 12 คร้ัง ๆ ละ 4,900 บาท เป็นเงิน 58,800 บาท

      3. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการเงินกู้ 5 คน 12 คร้ัง

 คร้ังละ 3,500 บาท  เป็นเงิน 42,000 บาท

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.1 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ (ต่อ)         4. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการศึกษา 5 คน 12 คร้ัง

 คร้ังละ 3,500 บาท  เป็นเงิน 42,000 บาท

        5. เป็นค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

5 คน และอนุกรรมการตรวจสอบ   5 คน  รวม 10 คน 

12  คร้ัง ๆ ละ 7,000 บาท  เป็นเงิน 84,000 บาท

       6. เป็นค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการเงินทุนสาธารณ

 ประโยชน ์9 คน 4 คร้ัง ๆ ละ 6,300 บาท เป็นเงิน

 25,200 บาท

2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 115,200.00    112,400.00 115,200.00              1. เป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการภายในของ

 สหกรณ ์จำนวน 3 คน ๆ ละ 2,500 บาท/เดือน

 รวม  90,000 บาท

           2. เป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการในการเข้า

 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการประจำ

 เดือน 12 คร้ัง ๆ ละ 2,100 บาท เป็นเงิน 25,200 บาท

2.1.3 ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลืองาน 100,000.00    30,400.00 100,000.00     เป็นค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนแก่ผู้ที่สหกรณ์

สหกรณ์  เชิญเข้าร่วมประชุมในฐานะคณะทำงานต่าง ๆ  ที่ได้

 ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานสหกรณ์ตามที่ได้รับการ

 แต่งต้ังและคณะกรรมการที่ปรึกษาตามระบียบ

2.1.4 ค่าตอบแทนผู้ท่ีสหกรณ์ 10,000.00       -                    10,000.00        เป็นค่าตอบแทนผู้ที่สหกรณ์เชิญเข้าร่วมประชุม

เชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือน  ประจำเดือนของสหกรณ์ให้ค่าตอบแทน คร้ังละ

 500 บาท

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.5 ค่าตอบแทนสมาชิกและ 5,780,000.00 4,930,265.00 5,780,000.00            1. เป็นค่าเบี้ยประชุมในการประชุมใหญ่สามัญ

ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่  ประจำปี สมาชิกทั้งหมด 4,400 คน คนละ700 บาท
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รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

ปี 2563

หมวดรายจ่าย อนุมัติ จ่ายจริง ขออนุมัติ รายละเอียดประกอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ ปี 2562

5.4.3 งบประมาณรายจ่าย (ปกต)ิ  ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

          2. ค่าประกันภัย ช้ัน 1 ยานพาหนะของ

 สหกรณ ์ 3 คัน

2.3 ค่าใช้สอย

2.3.7 ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 100,000.00    79,908.06 100,000.00     เป็นค่าเช็ค ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบริการ

ธนาคาร  ธนาคารต่าง ๆ

2.3.8 ค่าบำรุงชมรมสหกรณ์ 5,000.00         -                    5,000.00          เป็นค่าบำรุงชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ตาม

ออมทรัพย์ครูภาคใต้  จำนวนสมาชิก ณ วันสิ้นปี คนละ 1 บาท/4,400 คน

รวม 2,905,000.00 2,484,431.80 2,723,750.00 

2.4 ค่าวัสดุ

2.4.1 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 500,000.00    383,693.80 500,000.00     เป็นค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ต่างๆที่ใช้ในงาน

ค่าวัสดุ สำนักงานและ  เอกสารและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุและเคร่ืองใช้

วัสดุคอมพิวเตอร์  สำนักงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2.4.2 ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร 5,000.00         2,420.00 5,000.00          เป็นค่าหนังสือพิมพ์ วารสารและหนังสืออ่ืน ๆ ที่เก่ียว

 ข้องกับสหกรณ ์สำหรับไว้ที่สนง.พังงา และสาขา

 ตะก่ัวป่า

2.4.3  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 200,000.00    89,630.30 150,000.00     เป็นค่าน้ำมันเช้ือเพลิงและน้ำมันหล่อล่ืนสำหรับยาน

 พาหนะของสหกรณ์ที ่สนง.พังงา และสาขาตะก่ัวป่า

2.4.4 ค่าวัสดุยานพาหนะ 250,000.00    96,533.84 200,000.00     เป็นค่าวัสดุและอะไหล่ที่ใช้กับรถยนต์ และ

 จักรยานยนต์ ตามความจำเป็น

2.4.5 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 100,000.00    97,305.25 150,000.00     เป็นค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร คิดค่าถ่าย 0.50 บาท 

 ต่อ 1 แผ่น

2.4 ค่าวัสดุ

2.4.6 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 200,000.00    144,747.16 200,000.00     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เป็นค่าใช้จ่ายใน

 การดำเนินการต่าง ๆ ของสหกรณ์อันเป็นลักษณะ

 ของเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุที่มิได้ต้ัง

 งบประมาณเอาไว้โดยเฉพาะ

รวม 1,255,000.00 814,330.35    1,205,000.00 

3. หมวดค่าครุภัณฑ์

3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 100,000.00    100,000.00    -                    

3.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 46,400.00       45,500.00       -                    

ปี 2563

หมวดรายจ่าย อนุมัติ จ่ายจริง ขออนุมัติ รายละเอียดประกอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ ปี 2562

5.4.3 งบประมาณรายจ่าย (ปกต)ิ  ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

รวม 7,954,200.00 7,740,705.00 8,545,000.00 

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.1 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 325,500.00    277,200.00    409,500.00           1. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการดำเนินการ 15 คน

 15 คร้ัง ๆ ละ 10,500 บาท เป็นเงิน 157,500 บาท

       2. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการอำนวยการ 7 คน

 12 คร้ัง ๆ ละ 4,900 บาท เป็นเงิน 58,800 บาท

      3. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการเงินกู้ 5 คน 12 คร้ัง

 คร้ังละ 3,500 บาท  เป็นเงิน 42,000 บาท

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.1 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ (ต่อ)         4. เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการศึกษา 5 คน 12 คร้ัง

 คร้ังละ 3,500 บาท  เป็นเงิน 42,000 บาท

        5. เป็นค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

5 คน และอนุกรรมการตรวจสอบ   5 คน  รวม 10 คน 

12  คร้ัง ๆ ละ 7,000 บาท  เป็นเงิน 84,000 บาท

       6. เป็นค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการเงินทุนสาธารณ

 ประโยชน ์9 คน 4 คร้ัง ๆ ละ 6,300 บาท เป็นเงิน

 25,200 บาท

2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 115,200.00    112,400.00 115,200.00              1. เป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการภายในของ

 สหกรณ ์จำนวน 3 คน ๆ ละ 2,500 บาท/เดือน

 รวม  90,000 บาท

           2. เป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการในการเข้า

 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการประจำ

 เดือน 12 คร้ัง ๆ ละ 2,100 บาท เป็นเงิน 25,200 บาท

2.1.3 ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลืองาน 100,000.00    30,400.00 100,000.00     เป็นค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนแก่ผู้ที่สหกรณ์

สหกรณ์  เชิญเข้าร่วมประชุมในฐานะคณะทำงานต่าง ๆ  ที่ได้

 ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานสหกรณ์ตามที่ได้รับการ

 แต่งต้ังและคณะกรรมการที่ปรึกษาตามระบียบ

2.1.4 ค่าตอบแทนผู้ท่ีสหกรณ์ 10,000.00       -                    10,000.00        เป็นค่าตอบแทนผู้ที่สหกรณ์เชิญเข้าร่วมประชุม

เชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือน  ประจำเดือนของสหกรณ์ให้ค่าตอบแทน คร้ังละ

 500 บาท

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2.1 ค่าตอบแทน (สนง.สหกรณ์)

2.1.5 ค่าตอบแทนสมาชิกและ 5,780,000.00 4,930,265.00 5,780,000.00            1. เป็นค่าเบี้ยประชุมในการประชุมใหญ่สามัญ

ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่  ประจำปี สมาชิกทั้งหมด 4,400 คน คนละ700 บาท

ปี 2563

หมวดรายจ่าย อนุมัติ จ่ายจริง ขออนุมัติ รายละเอียดประกอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ ปี 2562

5.4.3 งบประมาณรายจ่าย (ปกต)ิ  ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

3.4 กล้องวงจรเพ่ิมเติมระบบ IP/Analog 88,210.00       86,400.00       -                    

รวม 234,610.00    231,900.00    -                    

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค

4.1 ค่ากระแสไฟฟ้า 400,000.00    385,417.95 400,000.00     เป็นค่ากระแสไฟฟ้าของ สนง.พังงาและสาขาตะก่ัวป่า

4.2 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ 200,000.00    150,150.00 200,000.00     เป็นค่าธรรมเนียมไปรษณีย์และค่าแสตมป์

4.3 ค่าโทรศัพท์ 200,000.00    132,862.39 200,000.00     เป็นค่าโทรศัพท์และค่าโทรสารของ สนง.พังงา และ

 สาขาตะก่ัวป่า

4.4 ค่าน้ำประปา 80,000.00       46,044.73 80,000.00        เป็นค่าน้ำประปาของ สนง.พังงาและสาขาตะก่ัวป่า

รวม 880,000.00    714,475.07    880,000.00    

5. หมวดรายจ่ายอ่ืน

5.1 งบสำรองกรณีฉุกเฉิน 300,000.00    -                    300,000.00     เพ่ือเป็นเงินสำรองจ่ายเม่ือเงินในรายการใดรายการ

 หนึ่งในหมวดรายจ่ายใด ๆ ไม่เพียงพอและเพ่ือจ่าย

 ตามความจำเป็นในการบริการหรือดำเนินธุรกิจ

 เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์

5.2 ซ้ือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 200,000.00    200,000.00    200,000.00     เพ่ือซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ

แห่งประเทศไทย  ไทย ตามข้อบังคับของชุมนุมฯข้อ18(2) "กำหนดให้

 สหกรณ์สมาชิกต้องถือหุ้นเพ่ิมข้ึนก่อนวันสิ้นปีทาง

 บัญชีของชุมนุมฯ จนมีจำนวนหุ้นที่ถือเป็นอัตราส่วน

 สองหุ้นต่อจำนวนทุนเรือนหุ้นทุก ๆ  1 ล้านบาท

5.3 ซ้ือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ -                    -                    5,000.00          ซื้อหุ้นตามจำนวนสมาชิก ณ วันสิ้นปี 

ครูไทย  คนละ 1 บาท /4,400 คน

รวม 500,000.00    200,000.00    505,000.00    

รวมท้ังสิ้น ########## ########## ##########
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รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

ปี 2563

หมวดรายจ่าย อนุมัติ จ่ายจริง ขออนุมัติ รายละเอียดประกอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ ปี 2562

5.4.3 งบประมาณรายจ่าย (ปกต)ิ  ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

3.4 กล้องวงจรเพ่ิมเติมระบบ IP/Analog 88,210.00       86,400.00       -                    

รวม 234,610.00    231,900.00    -                    

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค

4.1 ค่ากระแสไฟฟ้า 400,000.00    385,417.95 400,000.00     เป็นค่ากระแสไฟฟ้าของ สนง.พังงาและสาขาตะก่ัวป่า

4.2 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ 200,000.00    150,150.00 200,000.00     เป็นค่าธรรมเนียมไปรษณีย์และค่าแสตมป์

4.3 ค่าโทรศัพท์ 200,000.00    132,862.39 200,000.00     เป็นค่าโทรศัพท์และค่าโทรสารของ สนง.พังงา และ

 สาขาตะก่ัวป่า

4.4 ค่าน้ำประปา 80,000.00       46,044.73 80,000.00        เป็นค่าน้ำประปาของ สนง.พังงาและสาขาตะก่ัวป่า

รวม 880,000.00    714,475.07    880,000.00    

5. หมวดรายจ่ายอ่ืน

5.1 งบสำรองกรณีฉุกเฉิน 300,000.00    -                    300,000.00     เพ่ือเป็นเงินสำรองจ่ายเม่ือเงินในรายการใดรายการ

 หนึ่งในหมวดรายจ่ายใด ๆ ไม่เพียงพอและเพ่ือจ่าย

 ตามความจำเป็นในการบริการหรือดำเนินธุรกิจ

 เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์

5.2 ซ้ือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 200,000.00    200,000.00    200,000.00     เพ่ือซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ

แห่งประเทศไทย  ไทย ตามข้อบังคับของชุมนุมฯข้อ18(2) "กำหนดให้

 สหกรณ์สมาชิกต้องถือหุ้นเพ่ิมข้ึนก่อนวันสิ้นปีทาง

 บัญชีของชุมนุมฯ จนมีจำนวนหุ้นที่ถือเป็นอัตราส่วน

 สองหุ้นต่อจำนวนทุนเรือนหุ้นทุก ๆ  1 ล้านบาท

5.3 ซ้ือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ -                    -                    5,000.00          ซื้อหุ้นตามจำนวนสมาชิก ณ วันสิ้นปี 

ครูไทย  คนละ 1 บาท /4,400 คน

รวม 500,000.00    200,000.00    505,000.00    

รวมท้ังสิ้น ########## ########## ##########

ปี 2563

หมวดรายจ่าย อนุมัติ จ่ายจริง ขออนุมัติ รายละเอียดประกอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ ปี 2562

5.4.3 งบประมาณรายจ่าย (ปกต)ิ  ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

3.4 กล้องวงจรเพ่ิมเติมระบบ IP/Analog 88,210.00       86,400.00       -                    

รวม 234,610.00    231,900.00    -                    

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค

4.1 ค่ากระแสไฟฟ้า 400,000.00    385,417.95 400,000.00     เป็นค่ากระแสไฟฟ้าของ สนง.พังงาและสาขาตะก่ัวป่า

4.2 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ 200,000.00    150,150.00 200,000.00     เป็นค่าธรรมเนียมไปรษณีย์และค่าแสตมป์

4.3 ค่าโทรศัพท์ 200,000.00    132,862.39 200,000.00     เป็นค่าโทรศัพท์และค่าโทรสารของ สนง.พังงา และ

 สาขาตะก่ัวป่า

4.4 ค่าน้ำประปา 80,000.00       46,044.73 80,000.00        เป็นค่าน้ำประปาของ สนง.พังงาและสาขาตะก่ัวป่า

รวม 880,000.00    714,475.07    880,000.00    

5. หมวดรายจ่ายอ่ืน

5.1 งบสำรองกรณีฉุกเฉิน 300,000.00    -                    300,000.00     เพ่ือเป็นเงินสำรองจ่ายเม่ือเงินในรายการใดรายการ

 หนึ่งในหมวดรายจ่ายใด ๆ ไม่เพียงพอและเพ่ือจ่าย

 ตามความจำเป็นในการบริการหรือดำเนินธุรกิจ

 เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์

5.2 ซ้ือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 200,000.00    200,000.00    200,000.00     เพ่ือซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ

แห่งประเทศไทย  ไทย ตามข้อบังคับของชุมนุมฯข้อ18(2) "กำหนดให้

 สหกรณ์สมาชิกต้องถือหุ้นเพ่ิมข้ึนก่อนวันสิ้นปีทาง

 บัญชีของชุมนุมฯ จนมีจำนวนหุ้นที่ถือเป็นอัตราส่วน

 สองหุ้นต่อจำนวนทุนเรือนหุ้นทุก ๆ  1 ล้านบาท

5.3 ซ้ือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ -                    -                    5,000.00          ซื้อหุ้นตามจำนวนสมาชิก ณ วันสิ้นปี 

ครูไทย  คนละ 1 บาท /4,400 คน

รวม 500,000.00    200,000.00    505,000.00    

รวมท้ังสิ้น ########## ########## ##########

36,122,510.00 28,450,864.82 33,731,450.00
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รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

  

5 .5  เรื$อง การพจิารณาคดัเลือกผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

 ประจําปี พ.ศ. 2563 
 

ประธาน เพื$อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัขอ้ 86 และตามที$กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ไดก้าํหนดให้

สหกรณ์ตอ้งทาํการสรรหาผูส้อบบญัชีภาคเอกชน    มีส่วนร่วมในการตรวจสอบบญัชีสหกรณ์  โดยการ

ตรวจสอบอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ และตอ้งเป็นผูซึ้$ งขึOนทะเบียนและรับรอง

โดยกรมตรวจบญัชีสหกรณ์เท่านัOน      

  ในวนัประชุมใหญ่ใหเ้สนอชื$อผูส้อบบญัชีภาคเอกชนที$สรรหาไว ้ พร้อมขอ้มูล

เปรียบเทียบขอ้เสนอบริการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีแต่ละรายอยา่งนอ้ย 2 รายขึOนไป เพื$อใหที้$ประชุม

ใหญ่พิจารณาคดัเลือก เพื$อแต่งตัOงเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์และกาํหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 

   คณะกรรมการดาํเนินการ ขอเสนอที$ประชุมใหญ่คดัเลือก บริษทั เอน็.เอส.เค.สอบบญัชี 

จาํกดั โดย นายอาภากร เทศพนัธ์  เป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์  ลาํดบัที$  1 และให ้บริษทั พี.พี.เอฟ.ออดิทติOง 

จาํกดั  โดย นางยพิุน ฟุ้งเฟื$ อง เป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์  ลาํดบัที$ 2   ตามรายละเอียด ดงันีO  
 

รายละเอยีดการเสนอ 

บริการสอบบัญชี 

บริษทั เอน็.เอส.เค.  

สอบบัญชี จํากดั 

(โดย 1. นายอาภากร เทศพนัธ/์ 

         2. ดร.กนกศกัดิX   สุขวฒันาสินิทธิX ) 

บริษทั พ.ีพ.ีเอฟ.ออดทิติIง จํากดั 

(โดย นางยพุิน  ฟุ้งเฟื$ อง) 

1. การเขา้ปฏิบติังานตรวจสอบ

บญัชี 

      - จาํนวนครัO งเขา้ตรวจสอบ 

 

 

- เขา้ตรวจสอบปีละ 5 ครัO ง หรือตามที$ 

  เห็นสมควร (ครัO งละ 3 -5 วนัทาํการ) 

 

 

- เขา้ตรวจสอบดว้ยตนเองอยา่งนอ้ย    

ปีละ 6 ครัO ง (ครัO งละ 2 วนัทาํการ) 

     - จาํนวนผูช่้วยผูส้อบบญัชี - ผูช่้วยผูส้อบบญัชี  ประมาณ  4 - 6 คน - ผูช่้วยผูส้อบบญัชี  ประมาณ  4 - 6 คน 

2. การจดัทาํรายงานผลการ

ตรวจสอบ                                

    - รายงานระหวา่งปี 

 

 

- รายงานผลการตรวจสอบบญัชี

ระหวา่งปีทุกครัO งที$เขา้ตรวจสอบ 

 

 

- รายงานผลการตรวจสอบบญัชี

ระหวา่งปีใหส้หกรณ์ทราบ 

    - รายงานประจาํปี -รายงานการสอบบญัชีประจาํปี ตาม

ระเบียบนายทะเบียนกาํหนด 

-รายงานการสอบบญัชีประจาํปี ตาม

ระเบียบนายทะเบียนกาํหนด 

3. บริการอื$น ๆ 1. ใหค้าํแนะนาํในการบริหารการเงิน

การบญัชีตามที$เห็นสมควร โดยไม่ถือ

เป็นค่าบริการพิเศษแต่อยา่งใด 

2.  กรณีมีขอ้สงัเกตทางการเงินการ

บญัชีที$สาํคญัที$พบในระหวา่งการ

ตรวจสอบ จะแจง้ใหส้หกรณ์และกรม

ตรวจบญัชีทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

3. ยนิดีวเิคราะห์งบการเงินโดยใช้

อตัราส่วน (CAMILS Analysis) ที$

1.ใหค้าํแนะนาํดา้นการบริหารการเงิน

การบญัชีโดยไม่คิดมูลค่า 

2. กรณีมีขอ้สงัเกตทางการเงินการบญัชี

ที$สาํคญัที$พบในระหวา่งการตรวจสอบ 

จะแจง้ใหส้หกรณ์และกรมตรวจบญัชี

ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

3.  เขา้ร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม

กรรมการตามที$สหกรณ์ร้องขอ 

4.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
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รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

  

กาํหนดโดยกรมตรวจบญัชีสหกรณ์

เพื$อใหท้ราบถึงฐานะทางการเงินของ

สหกรณ์ใหดี้ยิ$งขึOน 

4. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื$อ

อนุมติังบการเงิน 

5. เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

2563 

ดาํเนินการเพื$อรับรองงบการเงิน 

4. ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี   -   150,000 บาท  (เบิกจ่ายเป็น 3 งวด) 

 

-   150,000 บาท  (เบิกจ่ายเป็น 2 งวด) 

 
 

  

จึงเสนอที$ประชุมพิจารณา 

 

ที$ประชุม……………………………………………………………………………………..…………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

5 . 6   เรื$อง พจิารณาแก้ไขเพิ$มเตมิข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จาํกดั 

 

ประธาน เพื$อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (ฉบบัแกไ้ขเพิ$มเติม 2562 )   

ในทุกมาตราที$เกี$ยวขอ้ง และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์   
 

  จึงเสนอพิจาณาแกไ้ขเพิ$มเติมขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จาํกดั   ดงันีN  
 
 

( แบบ ท.ข. 2 ) 

ข้อความและเหตุผลที$ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ$มเตมิข้อบังคบั 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จาํกดั 

 

ข้อความเดมิ 

( 1 ) 

ข้อความที$ขอแก้ไขเพิ$มเตมิ 

( 2 ) 

เหตุผล 

( 3 ) 

ข้อ  3  ทุน  สหกรณ์อาจหาทุนเพื$อดาํเนินงาน

ตามวตัถุประสงค ์ไดด้งันีN  

(1)  ออกหุน้ 

(2) รับฝากเงินประเภทออมทรัพย ์หรือประเภท

ประจาํ จากสมาชิก หรือสหกรณ์อื$น หรือ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ซึ$ งมีสมาชิกของ

สมาคมนัNนไม่นอ้ยกวา่กึ$งหนึ$งเป็นสมาชิกของ

สหกรณ์  ผูรั้บฝากเงิน  ทัNงนีNตามระเบียบของ

สหกรณ์ที$ไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน

สหกรณ์ 

(3)  กูย้มืเงิน และรับฝากเงินจากการออกตัZว

สญัญาใชเ้งิน และตราสารการเงิน 

(4)  ทุนสะสม ทุนสาํรอง และเงินทุนอื$น ๆ 

(5)  รับเงินอุดหนุน หรือทรัพยสิ์นที$มีผูย้กให ้

 

ข้อ  3  ทุน  สหกรณ์อาจหาทุนเพื$อดาํเนินงานตาม

วตัถุประสงค ์ไดด้งันีN  

(1)  ออกหุน้ 

(2)  รับฝากเงินประเภทออมทรัพย ์หรือประเภท

ประจาํ จากสมาชิก หรือสหกรณ์อื$น หรือสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์  ซึ$ งมีสมาชิกของสมาคมนัNนไม่

นอ้ยกวา่กึ$งหนึ$งเป็นสมาชิกของสหกรณ์  หรือนิติ

บุคคลซึ$งมบุีคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ$งหนึ$งของ

นิตบุิคคลนัKนเป็นสมาชิกสหกรณ์  ทัNงนีNตามระเบียบ

ของสหกรณ์ที$ไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน

สหกรณ์ 

(3)  กูย้มืเงิน และรับฝากเงินจากการออกตัZวสญัญาใช้

เงิน และตราสารการเงิน 

(4)  ทุนสะสม ทุนสาํรอง และเงินทุนอื$น ๆ 

(5)  รับเงินอุดหนุน หรือทรัพยสิ์นที$มีผูย้กให ้

เพื$อใหส้อดคลอ้งกบั

พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 

2542 (ฉบบัแกไ้ขเพิ$มเติม 2562)  

มาตรา 46 (5) 

ข้อ  7  การชําระหุ้นรายเดือน  การส่งเงินค่าหุน้

รายเดือนนัNน  ใหส่้งโดยวธีิหกัจากเงินไดร้าย

เดือน ของสมาชิกในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือน

ประจาํเดือนนัNน ๆ ทุกเดือน 

       เมื$อสมาชิกมีคาํขอเป็นหนงัสือ และ

คณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณา

เห็นวา่สมาชิกนัNนตกอยูใ่นพฤติการณ์อนัทาํให ้ 

ข้อ  7  การชําระหุ้นรายเดือน  การส่งเงินค่าหุน้ราย

เดือนนัNน  ใหส่้งโดยวธีิหกัจากเงินไดร้ายเดือน ของ

สมาชิกในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือนประจาํเดือนนัNน ๆ 

ทุกเดือน 

       เมื$อสมาชิกมีคาํขอเป็นหนงัสือ และคณะกรรมการ

ดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่สมาชิกนัNนตก

อยูใ่นพฤติการณ์อนัทาํใหไ้ม่สามารถส่งเงินค่าหุน้ราย 

เพื$อใหส้อดคลอ้งกบั

พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 

2542   มาตรา 42 
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รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

ข้อความเดมิ 

( 1 ) 

ข้อความที$ขอแก้ไขเพิ$มเตมิ 

( 2 ) 

เหตุผล 

( 3 ) 

ไม่สามารถส่งเงินค่าหุน้รายเดือนได ้ โดยมิใช่

เกิดขึNนดว้ยเจตนาอนัไม่สุจริตของตน  

คณะกรรมการดาํเนินการจะอนุญาตใหส้มาชิก

นัNน มิตอ้งส่งเงินค่าหุน้รายเดือนชั$วระยะเวลา

ตามที$คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรได ้

 ในการชาํระค่าหุน้  สมาชิกจะนาํค่า

หุน้หกักลบลบหนีNกบัสหกรณ์ไม่ได ้และ

สมาชิกมีความรับผดิเพียงไม่เกินเงินค่าหุน้ที$ยงั

ส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าหุน้ที$ตนถือ 

 ในระหวา่งที$สมาชิกภาพของสมาชิก

ยงัไม่สิNนสุดลง  หา้มมิใหเ้จา้หนีNของสมาชิกใช้

สิทธิเรียกร้องในมูลค่าหุน้ของสมาชิกผูน้ัNน   

 

เดือนได ้  โดยมิใช่เกิดขึNนดว้ยเจตนาอนัไม่สุจริตของ

ตน  คณะกรรมการดาํเนินการจะอนุญาตใหส้มาชิก

นัNน มิตอ้งส่งเงินค่าหุน้รายเดือนชั$วระยะเวลาตามที$

คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรได ้

 ในการชาํระค่าหุน้  สมาชิกจะนาํค่าหุน้หกั

กลบลบหนีNกบัสหกรณ์ไม่ได ้ และสมาชิกมีความรับ

ผดิเพียงไม่เกินเงินค่าหุน้ที$ยงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าหุน้ที$

ตนถือ 

 ในระหวา่งที$สมาชิกภาพของสมาชิกยงัไม่

สิNนสุดลง  หา้มมิใหเ้จา้หนีNของสมาชิกใชสิ้ทธิ

เรียกร้องหรืออายดัค่าหุ้นของสมาชิกผู้นัKน  และเมื$อ

สมาชิกภาพของสมาชิกสิKนสุดลง  สหกรณ์มสิีทธินํา

เงินตามมูลค่าหุ้นที$สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนีKที$

สมาชิกผูกพนัต้องชําระหนีKแก่สหกรณ์ได้  และให้

สหกรณ์มฐีานะเป็นเจ้าหนีKบุริมสิทธิพเิศษเหนือเงนิค่า

หุ้นนัKน 

 

ข้อ  13  การรับฝากเงนิ  สหกรณ์อาจรับฝากเงิน

ประเภทออมทรัพย ์หรือฝากประจาํจากสมาชิก 

หรือสหกรณ์อื$นไดต้ามระเบียบของสหกรณ์  ที$

ไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

     ขอ้กาํหนดเกี$ยวกบัการฝาก  ดอกเบีNย  การ

ถอนเงินฝาก  และขอ้กาํหนดอื$นๆ  วา่ดว้ยเงิน

ฝากออมทรัพย ์ หรือเงินฝากประจาํนัNนให้

เป็นไปตามที$กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ  13  การรับฝากเงนิ  สหกรณ์อาจรับฝากเงิน

ประเภทออมทรัพย ์ หรือฝากประจาํจากสมาชิก 

สมาชิกสมทบ  สหกรณ์อื$น สมาคมฌาปนกจิ

สงเคราะห์ซึ$งมีสมาชิกของสมาคมนัKนไม่น้อยกว่ากึ$ง

หนึ$งเป็นสมาชิกของสหกรณ์  หรือนิตบุิคคลซึ$งมี

บุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ$งหนึ$งของนิติบุคคล

นัKนเป็นสมาชิกสหกรณ์  ไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ที$

ไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

      ขอ้กาํหนดเกี$ยวกบัการฝาก  ดอกเบีNย  การถอนเงิน

ฝาก  และขอ้กาํหนดอื$นๆ  วา่ดว้ยเงินฝากออมทรัพย ์ 

หรือเงินฝากประจาํนัNนให้เป็นไปตามที$กาํหนดไวใ้น

ระเบียบของสหกรณ์ 

เพื$อใหส้อดคลอ้งกบั

พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 

2542 (ฉบบัแกไ้ขเพิ$มเติม 2562)  

มาตรา 46 (5) 

ข้อ  14  การให้เงนิกู้  เงินกู ้ อาจใหไ้ดแ้ก่ 

( 1 )  สมาชิกสหกรณ์ 

( 2 )  สมาชิกสมทบ 

( 3 )  สหกรณ์อื$น 

       การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนัNน ให้

คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณา 

ข้อ  14  การให้เงนิกู้  เงินกู ้ อาจใหไ้ดแ้ก่ 

( 1 )  สมาชิกสหกรณ์ 

( 2 )  สมาชิกสมทบ 

( 3 )  สหกรณ์อื$น 

       การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนัNน ใหค้ณะกรรมการ

ดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกูไ้ดต้าม 

เพื$อใหส้อดคลอ้งกบั

พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 

2542 (ฉบบัแกไ้ขเพิ$มเติม 2562)  

มาตรา 41 วรรคสี$ 
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รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

ข้อความเดมิ 

( 1 ) 

ข้อความที$ขอแก้ไขเพิ$มเตมิ 

( 2 ) 

เหตุผล 

( 3 ) 

วนิิจฉยัใหเ้งินกูไ้ดต้ามขอ้บงัคบันีN  และตาม

ระเบียบของสหกรณ์ 

       ขอ้กาํหนดต่าง ๆ เกี$ยวกบัหลกัเกณฑก์าร

พิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกู ้ หลกัประกนัสาํหรับ

เงินกู ้  ลาํดบัแห่งการใหเ้งินกู ้  เงินงวดชาํระหนีN

สาํหรับเงินกู ้  และขอ้กาํหนดอื$น ๆ วา่ดว้ยการ

ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก ใหเ้ป็นไปตามที$กาํหนดไว้

ในระเบียบของสหกรณ์ 

       การให้ เ งินกู้แ ก่สมา ชิกสมทบ  ให้

คณะกรรมการดาํเนินการ พิจารณาวนิิจฉยัเงินกู้

โดยใหเ้ป็นไปตามระเบียบที$สหกรณ์กาํหนด   

       ก า ร ใ ห้ เ งิ น กู้ แ ก่ ส ห ก ร ณ์ อื$ น นัN น  

คณะกรรมการดาํเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้

ต่อเมื$อสหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้

แก่สมาชิกแลว้ 

       สมาชิก สมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อื$น ซึ$ ง

ประสงคจ์ะขอกูเ้งินจากสหกรณ์นีN      ตอ้งเสนอ

คาํขอกูเ้งินตามแบบ และระเบียบของสหกรณ์ที$

กาํหนดไว ้

ขอ้บงัคบันีN  และตามระเบียบของสหกรณ์ 

       ขอ้กาํหนดต่าง ๆ เกี$ยวกบัหลกัเกณฑก์ารพิจารณา

วนิิจฉยัใหเ้งินกู ้หลกัประกนัสาํหรับเงินกู ้  ลาํดบัแห่ง

การใหเ้งินกู ้  เงินงวดชาํระหนีNสาํหรับเงินกู ้  และ

ขอ้กาํหนดอื$น ๆ วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก ให้

เป็นไปตามที$กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

       การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสมทบ ใหค้ณะกรรมการ

ดาํเนินการ พิจารณาวนิิจฉยัเงินกูโ้ดยใหเ้ป็นไปตาม

ระเบียบที$สหกรณ์กาํหนด  แต่จะกู้ยืมเงนิเกนิกว่าเงนิ

ฝากและทุนเรือนหุ้นของตนเองไม่ได้ 

       การใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณ์อื$นนัNน คณะกรรมการ

ดาํเนินการจะพิจารณาใหกู้ไ้ดต่้อเมื$อสหกรณ์มีเงินทุน

เหลือจากการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกแลว้ 

       สมาชิก สมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อื$น ซึ$ ง

ประสงคจ์ะขอกูเ้งินจากสหกรณ์นีN      ตอ้งเสนอคาํขอกู้

เงินตามแบบ และระเบียบของสหกรณ์ที$กาํหนดไว ้

 

ข้อ  32  คุณสมบัตขิองสมาชิก   สมาชิกตอ้งมี

คุณสมบติั ดงัต่อไปนีN  

( 1 )  เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์อง

สหกรณ์ 

( 2 )  เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 

( 3 )  เป็นผูมี้ความประพฤติ และนิสยัดีงาม 

( 4 )  เป็นผูมี้สถานภาพ ดงัต่อไปนีN  

       ( 4.1 )   เป็นขา้ราชการครู หรือบุคลากรทาง

การศึกษา หรือเจา้หนา้ที$  ของรัฐผูรั้บบาํเหน็จ 

บาํนาญ  หรือพนกังาน  หรือพนกังานราชการ  

หรือลูกจา้งประจาํ สงักดักระทรวงศึกษาธิการ 

ซึ$ งปฏิบติังาน และรับเงินเดือนอยูใ่นทอ้งที$

จงัหวดัพงังา หรือ 

       ( 4.2 )  เป็นสมาชิกคุรุสภา ซึ$ งปฏิบติังานอยู่

ในสถานศึกษาเอกชน ในทอ้งที$จงัหวดัพงังา   

ข้อ  32  คุณสมบัตขิองสมาชิก   สมาชิกตอ้งมี

คุณสมบติั ดงัต่อไปนีN  

( 1 )  เป็นผู้มสัีญชาตไิทย 

( 2 )  เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 

( 3 )  เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

( 4 )  เป็นผูมี้ความประพฤติ และนิสยัดีงาม 

( 5 )  เป็นผูมี้สถานภาพ ดงัต่อไปนีN  

       ( 5.1 )   เป็นขา้ราชการครู หรือบุคลากรทาง

การศึกษา หรือเจา้หนา้ที$  ของรัฐผูรั้บบาํเหน็จ บาํนาญ  

ห รื อ พ นั ก ง า น ห รื อ พ นั ก ง า น ร า ช ก า ร ห รื อ  

ลูกจ้า งประจาํสั งกัดกระทรวง ศึกษา ธิการ  ซึ$ ง  

ปฏิบติังาน และรับเงินเดือนอยูใ่นทอ้งที$จงัหวดัพงังา 

หรือ 

       ( 5.2 )  เป็นสมาชิกคุรุสภา ซึ$ งปฏิบติังานอยูใ่น

สถานศึกษาเอกชน ในทอ้งที$จงัหวดัพงังา  หรือเป็น 

- เพื$อใหส้อดคลอ้งกบั

พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 

2542 (ฉบบัแกไ้ขเพิ$มเติม 2562)  

มาตรา 4 

- เพื$อสิทธิประโยชนแ์ก่พนกังาน

ผูป้ฏิบติัหนา้ที$ใหแ้ก่สหกรณ์ 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

ข้อความเดมิ 

( 1 ) 

ข้อความที$ขอแก้ไขเพิ$มเตมิ 

( 2 ) 

เหตุผล 

( 3 ) 

หรือเป็นพนกังาน  หรือเจา้หนา้ที$ในสาํนกังาน

ส่งเสริมสวสัดิการ และ สวสัดิภาพครู  และ

บุคลากรทางการศึกษา หรือ 

       ( 4.3 )  เป็นพนกังาน  ของสหกรณ์ออม

ทรัพยค์รูพงังา จาํกดั 

 ( 5 )  มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอื์$น 

ที$มีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 

 

พนกังาน  หรือเจา้หนา้ที$ในสาํนกังานส่งเสริม

สวสัดิการ และ สวสัดิภาพครู  และบุคลากรทางการ

ศึกษา หรือ 

       ( 5.3 )  เป็นพนกังาน  ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู

พงังา จาํกดั หรือเป็นพนักงานของสมาคมฌาปนกจิ

สงเคราะห์ที$สหกรณ์เป็นผู้ก่อตัKง 

 ( 6 )  มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอื์$น ที$มี

วตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 

       อนึ$งบุคคลใดที$เป็นสมาชิกอยู่ก่อนข้อบังคบันีK

บังคบัใช้ ให้ดาํรงความเป็นสมาชิกอยู่ต่อไป 

 

ข้อ  41  การตัKงผู้รับโอนประโยชน์  สมาชิกจะทาํ

เป็นหนงัสือตัNงบุคคลหนึ$ง หรือ หลายคนเพื$อให้

เป็นผูรั้บโอนประโยชนซึ์$งตนมีอยูใ่นสหกรณ์

ในเมื$อตนตายนัNน  มอบใหส้หกรณ์ถือไวก้ไ็ด ้

หนงัสือตัNงผูรั้บโอนประโยชนด์งัวา่นีN   ตอ้งทาํ

ตามลกัษณะพินยักรรม 

       ถ้าสมาชิกประสงค์จะ เพิกถอน  หรือ

เปลี$ยนแปลงผูรั้บโอนประโยชน์ที$ไดท้าํไวแ้ลว้ 

กต็อ้งทาํเป็นหนงัสือ ตามลกัษณะดงักล่าวใน

วรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไว ้

       เมื$อสมาชิกตาย  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้  เงิน

รับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉลี$ยคืน และดอกเบีNย

บรรดาที$สมาชิกนัNนมีอยูใ่นสหกรณ์ คืนใหแ้ก่

ผูรั้บโอนประโยชนที์$ไดต้ัNงไว ้ หรือถา้มิไดต้ัNงไว ้ 

ก็คืนให้แก่บุคคลที$ไดน้าํหลกัฐานมาแสดงต่อ

คณะกรรมการดาํเนินการวา่เป็นทายาทผูมี้สิทธิ

ไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวนัNน  ทัNงนีNตาม

ขอ้กาํหนดในขอ้ 47 วรรคแรก และขอ้ 48 

ข้อ  41  การตัKงผู้รับโอนประโยชน์  สมาชิกจะทาํเป็น

หนงัสือตัNงบุคคลหนึ$ง หรือ หลายคนเพื$อใหเ้ป็นผูรั้บ

โอนประโยชน ์  ในเงนิค่าหุ้น เงนิฝาก หรือเงนิอื$นใด  

ซึ$งตนมอียู่ในสหกรณ์ในเมื$อตนถงึแก่ความตายนัKน 

มอบให้แก่สหกรณ์เป็นหลกัฐาน  

       ถา้สมาชิกประสงคจ์ะเพิกถอน หรือเปลี$ยนแปลง

ผูรั้บโอนประโยชนที์$ไดท้าํไวแ้ลว้ กต็อ้งทาํเป็น

หนงัสือ ตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนโดยมอบไว้

แก่สหกรณ์เป็นหลกัฐาน 

       เมื$อสมาชิกตาย  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้  เงินรับฝาก  

เงินปันผล  เงินเฉลี$ยคืน  ดอกเบีNย  หรือเงนิอื$นใด  

บรรดาที$สมาชิกนัNนมีอยูใ่นสหกรณ์ คืนใหแ้ก่ผูรั้บ

โอนประโยชนที์$ไดต้ัNงไว ้ หรือถา้มิไดต้ัNงไว ้  กคื็น

ใหแ้ก่บุคคลที$ไดน้าํหลกัฐานมาแสดงต่อ

คณะกรรมการดาํเนินการวา่เป็นทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บ

เงินจาํนวนดงักล่าวนัNน  ทัNงนีNตามขอ้กาํหนดในขอ้ 47 

วรรคแรก และขอ้ 48 

 

เพื$อใหส้อดคลอ้งกบั

พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 

2542 (ฉบบัแกไ้ขเพิ$มเติม 2562)  

มาตรา 42/2  

ข้อ 52 การประชุมใหญ่   ใหป้ระชุมโดยสมาชิก  

หรือผูแ้ทนสมาชิก 

ข้อ 52 การประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  ให้ประชุมโดย

สมาชิก  และการประชุมใหญ่วสิามญั  ให้ประชุมโดย

ผู้แทนสมาชิก 

เพื$อกาํหนดสมาชิกผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมใหช้ดัเจน 

 

ข้อ  53  การเลือกตัKงผู้แทนสมาชิก   

       ( 1 )  สมาชิกเท่านัNนมีสิทธิไดรั้บเลือกตัNงเป็น

ผูแ้ทนสมาชิก 

ข้อ  53  การเลือกตัKงผู้แทนสมาชิก   

       ( 1 )  สมาชิกเท่านัNนมีสิทธิไดรั้บเลือกตัNงเป็นผูแ้ทน

สมาชิก 

เพื$อกาํหนดการเลือกผูแ้ทน

สมาชิกบาํนาญ  ใหมี้ความชดัเจน 

มากยิ$งขึNน 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

ข้อความเดมิ 

( 1 ) 

ข้อความที$ขอแก้ไขเพิ$มเตมิ 

( 2 ) 

เหตุผล 

( 3 ) 

( 2 )  ใหมี้ผูแ้ทนสมาชิกในทุกหน่วยงาน หรือ

สถานศึกษาโดยถืออตัราส่วนจาํนวนสมาชิก

ยี$สิบคนต่อผูแ้ทนสมาชิกหนึ$งคน ถา้เศษของ

อตัราส่วนดงักล่าวถึงสิบเอด็คนใหมี้ผูแ้ทน

สมาชิกเพิ$มไดอี้กหนึ$งคน หน่วยงาน หรือ

สถานศึกษาใดมีสมาชิกไม่ถึงยี$สิบคน ใหมี้

ผูแ้ทนสมาชิกไดห้นึ$งคน   

      อนึ$งจาํนวนผูแ้ทนสมาชิกในสหกรณ์ตอ้งไม่

นอ้ยกวา่หนึ$งร้อยคน     

       ( 3 )  การเลือกตัNงผูแ้ทนสมาชิกคราวหนึ$ง ๆ  

ใหก้ระทาํในที$ประชุมสมาชิกของหน่วยงาน 

หรือสถานศึกษานัNน ๆ โดยใหห้วัหนา้หน่วยงาน 

หรือสถานศึกษาเป็นผูจ้ดั ใหมี้การประชุม เพื$อ

เลือกตัNงผูแ้ทนสมาชิก ใหก้ระทาํก่อนการ

ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของสหกรณ์   และ

แจง้รายชื$อผูแ้ทนสมาชิกเป็นหนงัสือถึงสหกรณ์

โดยมิชกัชา้ 

       ( 4 ) สมาชิกผูรั้บเบีNยหวดั  บาํเหน็จ  บาํนาญ  

ใหส้หกรณ์จดัใหมี้การเลือกตัNงผูแ้ทนสมาชิก  

โดยใหจ้าํแนกตามภูมิลาํเนาของสมาชิก 

       ( 5 ) ใหผู้แ้ทนสมาชิก อยูใ่นตาํแหน่งคราว

ละหนึ$งปีทางบญัชีของสหกรณ์  ถา้ยงัไม่มีการ

เลือกตัNงผูแ้ทนสมาชิกใหม่ กใ็หผู้แ้ทนสมาชิก

คนเดิมอยูใ่นตาํแหน่งต่อไปพลางก่อน 

       ( 2 )  ใหมี้ผูแ้ทนสมาชิกในทุกหน่วยงาน หรือ

สถานศึกษาโดยถืออตัราส่วนจาํนวนสมาชิกยี$สิบคน

ต่อผูแ้ทนสมาชิกหนึ$งคน ถา้เศษของอตัราส่วนดงั

กล่าวถึงสิบเอด็คนใหมี้ผูแ้ทนสมาชิกเพิ$มไดอี้กหนึ$ง

คน หน่วยงาน หรือสถานศึกษาใดมีสมาชิกไม่ถึงยี$สิบ

คน ใหมี้ผูแ้ทนสมาชิกไดห้นึ$งคน   

       อนึ$งจาํนวนผูแ้ทนสมาชิกในสหกรณ์ตอ้งไม่นอ้ย

กวา่หนึ$งร้อยคน     

       ( 3 )  การเลือกตัNงผูแ้ทนสมาชิกคราวหนึ$ง ๆ  ให้

กระทาํในที$ประชุมสมาชิกของหน่วยงาน หรือ

สถานศึกษานัNน ๆ โดยใหห้วัหนา้หน่วยงาน หรือ

สถานศึกษาเป็นผูจ้ดั ใหมี้การประชุม เพื$อเลือกตัNง

ผูแ้ทนสมาชิก ใหก้ระทาํก่อนการประชุมใหญ่สามญั

ประจาํปีของสหกรณ์   และแจง้รายชื$อผูแ้ทนสมาชิก

เป็นหนงัสือถึงสหกรณ์โดยมิชกัชา้ 

       ( 4 ) ผู้แทนสมาชิกบํานาญ  ให้แบ่งตามสังกดัอาํเภอ  

จาํนวน 8 อาํเภอ  โดยถืออตัราส่วนจาํนวนสมาชิก

บํานาญยี$สิบคนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ$งคน  ถ้าเศษของ

อตัราส่วนดงักล่าวถงึสิบเอด็คน  ให้มผู้ีแทนสมาชิกใน

เขตอาํเภอนัKนเพิ$มได้อกีหนึ$งคน   อาํเภอใดมสีมาชิก

บํานาญไม่ถงึยี$สิบคน  ให้มผู้ีแทนสมาชิกในอาํเภอนัKน

ได้หนึ$งคน  การเลือกตัKงผู้แทนสมาชิกบํานาญนีK  ให้

กระทาํในที$ประชุมที$สหกรณ์ได้จดัให้มขีึKน  ในวนัเวลา

ที$สหกรณ์กาํหนด   

       ( 5 ) ใหผู้แ้ทนสมาชิก อยูใ่นตาํแหน่งคราวละหนึ$ง

ปีทางบญัชีของสหกรณ์  ถา้ยงัไม่มีการเลือกตัNงผูแ้ทน

สมาชิกใหม่ กใ็หผู้แ้ทนสมาชิกคนเดิมอยูใ่นตาํแหน่ง

ต่อไปพลางก่อน 

 

ข้อ  87  ผู้ตรวจสอบกจิการ  ใหส้หกรณ์มีผู ้

ตรวจสอบกิจการ  ซึ$ งที$ประชุมใหญ่   อาจ

เลือกตัNงสมาชิก หรือบุคคลภายนอก  ผูมี้คุณวฒิุ

ความรู้ความสามารถ ในดา้นธุรกิจ การเงิน การ

บญัชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์  ใหเ้ป็น

ผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจาํปี         

ข้อ  87  ผู้ตรวจสอบกจิการ  ใหส้หกรณ์มีผูต้รวจสอบ

กิจการ  ซึ$ งที$ประชุมใหญ่   อาจเลือกตัNงสมาชิก หรือ

บุคคลภายนอก  ผูมี้คุณวฒิุความรู้ความสามารถ ใน

ดา้นธุรกิจ การเงิน การบญัชี การเศรษฐกิจ หรือการ

สหกรณ์  ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็น

การประจาํปี   

เพื$อใหส้อดคลอ้งกบั

พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 

2542 (ฉบบัแกไ้ขเพิ$มเติม 2562)  

มาตรา 53 และระเบียบนาย

ทะเบียนสหกรณ์ 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

ข้อความเดมิ 

( 1 ) 

ข้อความที$ขอแก้ไขเพิ$มเตมิ 

( 2 ) 

เหตุผล 

( 3 ) 

ที$ประชุมใหญ่จะเลือกตัNงกรรมการดาํเนินการ  

หรือผูซึ้$ งดาํรงตาํแหน่งหนา้ที$ประจาํในสหกรณ์

เป็นผูต้รวจสอบกิจการไม่ได ้

       ใหส้หกรณ์มีผูต้รวจสอบกิจการไดไ้ม่เกิน

หา้คน 

 

       สมาชิกสหกรณ์  หรือบุคคลภายนอกที$จะได้รับ

เลือกตัKงจากที$ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ให้เป็นผู้ตรวจ

สอบกจิการ  จะต้องผ่านการอบรมการตรวจสอบ

กจิการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  หรือหน่วยงานอื$น

ที$ได้รับรองหลกัสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

       ที$ประชุมใหญ่จะเลือกตัN งกรรมการดาํเนินการ  

หรือผูซึ้$ งดาํรงตาํแหน่งหนา้ที$ประจาํในสหกรณ์เป็นผู ้

ตรวจสอบกิจการไม่ได ้

       ใหส้หกรณ์มีผูต้รวจสอบกิจการได ้จาํนวน 3 คน 

       จาํนวน คุณสมบัตแิละลกัษณะต้องห้าม วธีิการรับ

สมคัร และการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกจิการ 

ตลอดจนอาํนาจหน้าที$ของผู้ตรวจสอบกจิการตาม

วรรคหนึ$ง ให้เป็นไปตามระเบียบที$สหกรณ์กาํหนด 

 

 
 
 จึงเสนอที$ประชุมพิจารณา 

 

ที$ประชุม…………………………………………………………………….…………………….… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

ระเบียบวาระที*  6 

เรื*อง  การเลือกตั2งกรรมการดาํเนินการ และผู้ตรวจสอบกจิการ  

ประจําปี   2563 

  
 

6. 1  การเลือกตั2ง กรรมการดาํเนินการ ประจําปี พ.ศ. 2563 

 

เพื*อให้เป็นไปตามมาตรา 50 แห่ง พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542      และระเบียบวา่ดว้ย

การสรรหากรรมการดาํเนินการ พ.ศ.2557   ตามมติที;ประชุมใหญ่วสิามญั ประจาํปี 2557 ในการสรรหา

และเลือกตัFงกรรมการดาํเนินการ ประจาํปี   พ.ศ.2563    จึงกาํหนดใหส้รรหาและเลือกตัFงกรรมการ

ดาํเนินการ   ดงันีF  

1. เขตการสรรหา จํานวนกรรมการดาํเนินการที*ต้องทําการสรรหา 

1.1  เขต 1 การสรรหาประธานกรรมการดาํเนินการ  จาํนวน  1  คน 

1.2  เขต 3  การสรรหากรรมการดาํเนินการเขตกลาง   จาํนวน  2  คน 

  1.3  เขต 4  การสรรหากรรมการดาํเนินการเขตอาํเภอ  จาํนวน  5  คน  

ประกอบดว้ย  อาํเภอเมือง  1  คน อาํเภอเกาะยาว 1  คน อาํเภอกะปง  1  คน   อาํเภอคุระบุรี  1  คน และ

อาํเภอทา้ยเหมือง   1 คน  ( แทนตาํแหน่งที;วา่งลงอยูใ่นวาระ 1 ปี ) 

�สําหรับปี พ.ศ. 2563   กรรมการที*ยงัดาํรงตําแหน่งตามวาระต่อไป  คือ 

  1. นายมนูญ สุวรรณวจิิตร  กรรมการเขตบาํนาญ 

  2. นายภิรมย ์ อิสโร   กรรมการเขตกลาง 

  3. นายสมพล เพง็งาน   กรรมการเขตกลาง 

  4. นางสาวสุทิศา พูพ่ฒันศิลป์  กรรมการเขตกลาง 

  5. นายไพบูลย ์ พิกลุทอง  กรรมการเขต อ.ตะกั;วป่า 

  6. นายประกอบ บุญกลาง  กรรมการเขต อ.ตะกั;วทุ่ง 

7. นายสิทธิชยั ทองคง   กรรมการเขต อ.ทบัปุด 

2กรรมการที*ครบกาํหนดวาระ  ตามข้อบังคบัข้อ 63  ข้อ 64   คือ 

  1. นายสมหมาย มงคลบุตร  ประธานกรรมการ 

  2. นายอนุวตัร สุธรรม   กรรมการเขต กลาง 

  3. วา่ที; ร.ต.บุญเลิศ  สุวรรณรัตน์  กรรมการเขต กลาง 

4. นายจรินทร์ รัศมี   กรรมการเขต อ.เมืองพงังา 

  5. นายเลอศกัดิX   เพชรสุก   กรรมการเขต อ.คุระบุรี 

  6. นายวรีะ สืบพงษ ์  กรรมการเขต อ.เกาะยาว 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

  7. นายนิมิตร        ตัFนตัFง   กรรมการเขต อ.กะปง 

  8. นายสหาย พลูศิริ   กรรมการเขต อ.ทา้ยเหมือง (เสียชีวติ) 

 

ข้อเสนอพจิารณา จึงเสนอที;ประชุมใหญ่ไดพิ้จารณาเลือกตัFงกรรมการดาํเนินการในเขตเลือกตัFง   

ที;จะตอ้งดาํเนินการเลือกตัFง ประจาํปี พ.ศ. 2563     ปรากฏรายชื;อผูส้มคัรเขา้รับการสรรหา ตามระเบียบ

วา่ดว้ยการสรรหากรรมการดาํเนินการ พ.ศ.2557  ตามมติที;ประชุมใหญ่วสิามญั ประจาํปี  2557   ดงันีF  

 

กรรมการดาํเนินการ 
 

 กรรมการดาํเนินการเขตประธานกรรมการ 

  หมายเลข 1 นายสมโภช ไชยผดุงนิรันดร์ 

  หมายเลข 2 นายชยัยศ ฤกษอ์รุณวิทยา 

 

 กรรมการดาํเนินการเขตกลาง 

  หมายเลข 1 นายสมภาพ นาคพนัธ์ ไม่ตอ้งทาํการสรรหา 

  หมายเลข 2 วา่ที; ร.ต.บุญเลิศ สุวรรณรัตน์ ไม่ตอ้งทาํการสรรหา 

 

 กรรมการดาํเนินการเขตอาํเภอ 

 

  อาํเภอเมืองพงังา 

หมายเลข 1 นายเจนพจน์ ฟูปลืFม 

หมายเลข 2 นายวินยั  หุนเจริญ 

 

  อาํเภอท้ายเหมือง   (แทนที*วาระเดมิ กาํหนดระยะเวลา 1 ปี) 

หมายเลข 1 นายรพีศกัดิX  โปฎก 

หมายเลข 2 นายอนุตร์ ขอสนัติวิวฒัน์ 

 

อาํเภอเกาะยาว 

หมายเลข 1 นายอรัญ  ทาํนากลา้ ไม่ตอ้งทาํการสรรหา 

 

อาํเภอกะปง 

หมายเลข 1 นายนิมิตร ตัFนตัFง  ไม่ตอ้งทาํการสรรหา 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

อาํเภอคุระบุรี 

หมายเลข 1 นายเลอศกัดิX  เพชรสุก  ไม่ตอ้งทาํการสรรหา 

 

 

ที;ประชุม..............................................................................................................................………. 

......................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

6.2  การเลือกตั2งผู้ตรวจสอบกจิการ ประจําปี 2563 
 

 

ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จาํกดั ขอ้ 87  ใหส้หกรณ์มีผูต้รวจสอบกิจการ   ซึ; งที;

ประชุมใหญ่  อาจเลือกตัFงจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอก ผูมี้คุณวฒิุความรู้ความสามารถ ในดา้นธุรกิจ 

การเงิน การบญัชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์  ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการ

ประจาํปี  

สมาชิกสหกรณ์  หรือบุคคลภายนอกที;จะไดรั้บเลือกตัFงจากที;ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ใหเ้ป็น

ผูต้รวจสอบกิจการ  จะตอ้งผา่นการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  หรือ

หน่วยงานอื;นที;ไดรั้บรองหลกัสูตรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์     ใหส้หกรณ์มีผูต้รวจสอบกิจการได ้

จาํนวน  3  คน 

   ปี 2563  สหกรณ์ไดป้ระกาศรับสมคัรผูต้รวจสอบกิจการ ประจาํปี พ.ศ. 2563 ที;วา่งลงเนื;องจาก

ครบวาระ  แบ่งเป็นฝ่ายต่าง ๆ  ดงันีF  

  1. ฝ่ายบริหารการจดัการ  จาํนวน    1  คน 

  2. ฝ่ายบญัชี   จาํนวน    1  คน 

  3. ฝ่ายนิติกรรมสญัญา  จาํนวน    1  คน 
 

ข้อเสนอพจิารณา จึงเสนอที;ประชุมใหญ่ไดพิ้จารณาเลือกตัFงผูส้มคัรเขา้รับการสรรหา              

เป็นผูต้รวจสอบกิจการ  ประจาํปี พ.ศ.2563   ดงันีF  
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

ผู้ตรวจสอบกจิการ 

 

  ฝ่ายบริหารการจัดการ  

  หมายเลข  1 นายสุดเขตต ์  เมตตาวมิล ไม่ตอ้งทาํการสรรหา 
   

  ฝ่ายบัญชี   

  หมายเลข  1 นายเชาวลิต ชนะศิลป์ ไม่ตอ้งทาํการสรรหา  
     

  ฝ่ายนิติกรรมสัญญา  

  หมายเลข  1 นายสมัพนัธ์   ตวงสิน  ไม่ตอ้งทาํการสรรหา 

 

 

 

ที;ประชุม…….…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..………… 
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รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563รายงานกิจการ ประจำาปี 2562 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

ระเบียบวาระที* 7 

เรื*องอื*น ๆ    

 

7. 1 รับทราบการแต่งตั6งคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที* 61   และ 

ผู้ตรวจสอบกจิการ  ประจําปี 2563 

 

 

คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที*  61 ประจําปี 2563      ประกอบดว้ย   
 

 1………………………………….. ………………………… ประธานกรรมการดาํเนินการ 

 2………………………………….. ………………………… รองประธานกรรมการ คนที7 1 

 3………………………………….. ………………………… รองประธานกรรมการ คนที7 2 

 4………………………………….. ………………………… รองประธานกรรมการ คนที7 3 

 5………………………………….. ………………………… รองประธานกรรมการ คนที7 4 

 6………………………………….. ………………………… กรรมการ และเหรัญญิก 

 7………………………………….. ………………………… กรรมการ และเลขานุการ 

 8………………………………….. ………………………… กรรมการ  

 9………………………………….. ………………………… กรรมการ  

 10………………………………… ………………………… กรรมการ  

 11………………………………… ………………………… กรรมการ  

 12………………………………… ………………………… กรรมการ  

 13………………………………… ………………………… กรรมการ  

 14………………………………… ………………………… กรรมการ  

 15………………………………… ………………………… กรรมการ  

 

ผู้ตรวจสอบกจิการ ประจําปี  2563 
 

 1. นายสุดเขตต ์  เมตตาวิมล   ฝ่ายบริหารการจดัการ 

 2. นายเชาวลิต  ชนะศิลป์   ฝ่ายบญัชี 

 3. นายสมัพนัธ์  ตวงสิน    ฝ่ายนิติกรรมสญัญา 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา

7.2 เรื*องอื*น ๆ  ........................................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรมวนัสหกรณแ์หง่ชาติ

อบรมสัมมนาสมาชิกเข้าใหม่

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการส่งเสริม

การออมยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 
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กจิกรรมวนัสหกรณแ์หง่ชาติ

อบรมสัมมนาสมาชิกเข้าใหม่

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการส่งเสริม

การออมยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา
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