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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
23/17 - 20 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
16 ธันวาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
ด้วยคณะกรรมการดำเนิน การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จำกัด ชุดที่ 60/2564
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
เป็ น ต้ น ไป (จำกัด ผู้ เข้ า ร่ วมประชุ ม จำนวน 1,000 คน) ลงทะเบี ย นระหว่ างเวลา 07.00 – 10.30 น.
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ ตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงาน
- การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
- การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564
- การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564
4.2 รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
4.3 รับทราบนโยบายและการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564
4.4 รับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
4.5 รับทราบผลคำพิพากษาศาลแรงงานภาค 1 (พระนครศรีอยุธยา)
และศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
ประจำปี 2564
5.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564
5.3 พิจารณาเปลี่ยนแปลงการจัดสรรทุนสะสมประเภทต่างๆ ของสหกรณ์
5.4 พิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ (ฉบับที่ 4) ระยะ 5 ปี
พ.ศ. 2565-2569
5.5 พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565
5.6 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2565
5.7 พิจารณากำหนดนโยบาย และแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุนของสหกรณ์
ในรอบปี 2565
5.8 พิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2565
5.9 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
/5.10 พิจารณาเลือกตั้ง ...

-25.10 พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการจากสมาชิกผู้ได้รับ
การสรรหาแทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2565
5.11 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการจากสมาชิกผู้ได้รับการสรรหาแทน
ตำแหน่งที่ว่าง ปี 2565
5.12 แนะนำคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 61/2565
5.13 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการจากสมาชิกผู้ได้รับการสรรหา
แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2565
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
เพื่อเป็ น การป้ องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามประกาศจั งหวัดสมุทรปราการ
เรื่ อ งมาตรการป้ อ งกั น และยั บ ยั้ งการแพร่ ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด -19) จั งหวั ด
สมุทรปราการ (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ดังนั้น สหกรณ์ฯ จึงขอเรียนแจ้งมาตรการในการ
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ดังนี้
1. ห้องประชุมสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้เพียง 1,000 ที่นั่งเท่านั้น โดยจะจัดที่นั่ง
ให้เป็นไปตามมาตรการของภาครัฐในรูปแบบการรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร/ที่นั่ง ลงทะเบียนตั้งแต่
เวลา 07.00 – 10.30 น. ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากสมาชิกที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทุกคนจะได้รับเงินค่าอาหารว่าง จำนวน 200 บาท (ทางสหกรณ์ฯ
งดแจกเครื่องดื่มและอาหารว่าง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของทางภาครัฐ)
3. จัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าห้องประชุม โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้
3.1 ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยการใช้แอปพลิเคชั่นตามทีท่ างราชการกำหนด
3.2 บริการติดตั้งเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณทางเข้าห้องประชุม
4. ในการประชุมจัดให้ มีจุ ดล้ างมือด้ว ยเจลแอลกอฮอล์ ไว้ให้ บ ริการตลอดระยะเวลาการ
ประชุม และจัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่มีผู้สัมผัสบ่อยทั้งก่อนและหลังการประชุม
ด้วยแอลกอฮอล์มีความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 70%
5. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หลีกเลี่ยงการสัมผัส
และใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นตลอดระยะเวลาการประชุม
6. สมาชิ ก สามารถรั บ ชมถ่ ายทอดสดประชุ ม ใหญ่ สามั ญ ประจำปี 2564 ผ่ านช่ อ งทาง
Facebook Live : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ทั้งนี้ท่านสามารถสังเกตการประชุมได้ แต่ไม่นับเป็น
องค์ประชุม และไม่สามารถลงมติได้
จึงเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน ได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
โดยพร้อมเพรียงกัน และโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัว
สมาชิกคุรุสภา อย่างใดอย่างหนึ่งต่อเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุกท่าน
หมายเหตุ เริ่มประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เวลา 09.00 น.
ขอแสดงความนับถือ
(นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

พระบิดาสหกรณ์ไทย
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
พระนามเดิม พระราชวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส หรือ น.ม.ส. ทรงเป็นปราชญ์
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเป็น “พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย”
ทรงเป็นต้นตระกูล “รัชนี”

เรีียนสมาชิิกสหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสมุุทรปราการ จำกััด ทุุกท่่าน
ปีีแห่่งการเปลี่่�ยนแปลง ปีีแห่่งการดููแล ช่่วยเหลืือและพััฒนาสมาชิิก ปีีแห่่งการเปิิดโอกาสให้้สมาชิิกเข้้ามา
มีีส่่วนร่่วมในการสร้้างการเปลี่่�ยนแปลง เป็็นปีีที่่�สมาชิิกมีีความหวัังในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตให้้ดีีขึ้้�น
ขอขอบคุุณสมาชิิกทุุกท่่านที่่�ได้้มอบโอกาส มอบความวางใจให้้ผมและคณะกรรมการ ชุุดที่่� 60 เข้้ามาบริิหาร
งานสหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสมุุทรปราการ จำกััด โดยมีีเป้้าหมายที่่�ชััดเจน

สมาชิิกมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี สหกรณ์์มั่่�นคงอย่่างยั่่�งยืืน
	ทุุกๆ ปััญหา ทุุกๆ ความต้้องการของสมาชิิก คืือบททดสอบที่่�ท้้าทายในการบริิหาร ภาพความสำเร็็จ ผลงาน
ประจัักษ์์ชััดเกิิดขึ้้�นมากมาย ด้้วยการบริิหารงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพ สามารถปลดหนี้้�ที่่�มีีอยู่่� 240 ล้้านบาท พร้้อมนำฝาก
ภายนอก 400 ล้้านบาท

จุุดเน้้นย้้ำ เราต้้องเป็็นสถาบััน ที่่�ต้้องดููแลช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกััน ครููต้้องดููแลครูู
เราต้้องเป็็นสถาบัันที่่�เน้้นในการพััฒนาชีีวิิตและความเป็็นอยู่่�ของสมาชิิกให้้ดีีขึ้้�น แม้้จะมีีปััญหาความยากลำบาก
ในหลากหลายประเด็็น แต่่ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นในความตั้้�งใจของทุุกภาคส่่วนที่่�เข้้ามามีีส่่วนร่่วม
เพื่่�อที่่�จะเข้้ามาสร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีให้้กัับสมาชิิก จนผลงานประจัักษ์์ชััด
เกิิดการยอมรัับอย่่างดีียิ่่�งจากมวลสมาชิิก และหลากหลายหน่่วยงาน จนนำไปสู่่�
สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููตััวอย่่างของต้้นแบบสหกรณ์์ออมทรััพย์์ครูู ใน 4 ภููมิิภาค
ก้้าวต่่อไป เรามาช่่วยกัันขัับเคลื่่�อนให้้ปีี 2565 เป็็นปีีแห่่งการมีีส่่วนร่่วมในการ
พััฒนาคุุณภาพชีีวิิตสมาชิิกให้้ดีีขึ้้�น สหกรณ์์มั่่�นคงอย่่างยั่่�งยืืน
ในนามของสหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสมุุทรปราการ จำกััด ขอขอบคุุณทุุกภาคส่่วน
ที่่�เป็็นส่่วนสำคััญ ในการขัับเคลื่่�อนการดำเนิินการของสหกรณ์์ ให้้มีีความเจริิญ
ก้้าวหน้้าและมั่่�นคง
ในโอกาสที่่�จะถึึงปีีใหม่่ 2565 ขออาราธนาคุุณพระศรีีรััตนตรััย สิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�
ทั้้�งหลายในสากลโลก จงดลบัันดาลประทานพร ให้้สมาชิิกทุุกท่่านพร้้อมครอบครััว
จงมีีความสุุข ความเจริิญ สุุขภาพร่่างกายแข็็งแรง โดยถ้้วนทั่่�วทุุกคน

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
ประธานกรรมการดำ�เนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด

คณะกรรมการดำเนิินการ
สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสมุุทรปราการ จำกััด ชุุดที่่� 60/2564

นายอิิทธิิพััทธ์์ ธีีระวรรณสาร
ประธานกรรมการดำเนิิิ�นการ
สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสมุุทรปราการ จำกััด

นายชาญสิินธุ์์� กิิจแสงทอง
รองประธานกรรมการ

นายไพฑููรย์์ คงเทีียน
รองประธานกรรมการ

นางศิิริิรััตน์์ อ่่ำตระกููล
กรรมการและเหรััญญิิก

นายณััฐพล นุุชอุุดม
รองประธานกรรมการ

นายกำจััด สุุวรรณปาล
รองประธานกรรมการ

นางสาวนวลอนงค์์ วงษ์์เพ็็ชร์์
กรรมการและเลขานุุการ

นายธีีรพล โพธิ์์�เมืือง
กรรมการ

นายเมธชนััน เสืืออากาศ
กรรมการ

นางวาสนา แจ่่มเจริิญ
กรรมการ

นายวิินััย หลำวรรณะ
กรรมการ

นายวรพจน์์ สิิงหราช
กรรมการ

นายสมพงษ์์ หงษา
กรรมการ

นายเอกพจน์์ กัันภััย
กรรมการ

นางวิิลาวรรณ ตัันรััตนะ
กรรมการ

คณะกรรมการฝ่่ายอำนวยการ

นายอิิทธิิพััทธ์์ ธีีระวรรณสาร นายชาญสิินธุ์์� กิิจแสงทอง นายไพฑููรย์์ คงเทีียน
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการดำเนิิิ�นการ รองประธานกรรมการ

นายณััฐพล นุุชอุุดม
รองประธานกรรมการ

นายกำจััด สุุวรรณปาล
รองประธานกรรมการ

คณะกรรมการฝ่่ายการเงิินและสิินเชื่่�อ

นายชาญสิินธุ์์� กิิจแสงทอง
ประธานกรรมการ
ฝ่่ายการเงิินและสิินเชื่่�อ

นายธีีรพล โพธิ์์�เมืือง
กรรมการ
ฝ่่ายการเงิินและสิินเชื่่�อ

นางสาวนวลอนงค์์ วงษ์์เพ็็ชร์์
กรรมการและเลขานุุการ
ฝ่่ายการเงิินและสิินเชื่่�อ

คณะกรรมการฝ่่ายวิิชาการและระเบีียบ

นายไพฑููรย์์ คงเทีียน
ประธานกรรมการ
ฝ่่ายวิิชาการและระเบีียบ

นายเอกพจน์์ กัันภััย
กรรมการ
ฝ่่ายวิิชาการและระเบีียบ

นายเมธชนััน เสืืออากาศ
กรรมการและเลขานุุการ
ฝ่่ายวิิชาการและระเบีียบ

คณะกรรมการฝ่่ายสวััสดิิการและสารสนเทศ

นายณััฐพล นุุชอุุดม
ประธานกรรมการ
ฝ่่ายสวััสดิิการและสารสนเทศ

นางวิิลาวรรณ ตัันรััตนะ
กรรมการ
ฝ่่ายสวััสดิิการและสารสนเทศ

นางวาสนา แจ่่มเจริิญ
กรรมการและเลขานุุการ
ฝ่่ายสวััสดิิการและสารสนเทศ

คณะกรรมการฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป

นายกำจััด สุุวรรณปาล
ประธานกรรมการ
ฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป

นายวิินััย หลำวรรณะ
กรรมการ
ฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป

นางศิิริิรััตน์์ อ่่ำตระกููล
กรรมการและเลขานุุการ
ฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป

คณะที่่�ปรึึกษากิิตติิมศัักดิ์์�

นายศุุภมิิตร ศิิรกััณฑะมากุุล นายทศพร ถืือพุุดซา
นายวรรณชัย บุสนาม จ่าสิบเอก ดร.สมพร ชูทอง นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
ศธจ.สมุุทรปราการ
ผอ.สพป.สมุุทรปราการ เขต 1 ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย
ประธานกรรมการดำ�เนินการ
สันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย

คณะอนุุกรรมการ

นางธััญญธร เหมืือนเดช
อนุุกรรมการ
ฝ่่ายการเงิินและสิินเชื่่�อ

นายมนตรีี แผ้้วฉ่่ำ
อนุุกรรมการ
ฝ่่ายการเงิินและสิินเชื่่�อ

นายวิิสููตร ยอดสุุข
อนุุกรรมการ
ฝ่่ายการเงิินและสิินเชื่่�อ

ดร.วีีรนุุช สุุทธพัันธ์์
อนุุกรรมการ
ฝ่่ายการเงิินและสิินเชื่่�อ

นายวุุฒิิชััย วัันทมาตย์์
อนุุกรรมการ
ฝ่่ายวิิชาการและระเบีียบ

นายนิิวััตรชััย วรรณชาลีี
อนุุกรรมการ
ฝ่่ายวิิชาการและระเบีียบ

นายคมน์์ รััศมีีโรจน์์
อนุุกรรมการ
ฝ่่ายวิิชาการและระเบีียบ

นายสรศาสตร์์ วรรณ์์ประเสริิฐ
อนุุกรรมการ
ฝ่่ายวิิชาการและระเบีียบ

ดร.ภููมิิ พระรัักษา
นายสมชาย พึ่่�งอิ่่�ม
ว่่าที่่�ร.ต.ลมบล บุุญมานะ นางกิ่่�งดาว เทืือกขัันตีี
นางวาทิินีี สุุธนรัักษ์์
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ
อนุุ
ก
รรมการ
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ
ฝ่่ายสวััสดิิการและสารสนเทศ ฝ่่ายสวััสดิิการและสารสนเทศ ฝ่่ายสวััสดิิการและสารสนเทศ ฝ่่ายสวััสดิิการและสารสนเทศ ฝ่่ายสวััสดิิการและสารสนเทศ

นายนพดล อารมณ์์สุุขโข
อนุุกรรมการ
ฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป

นายไพรััตน์์ ก้้อนทองคำ
อนุุกรรมการ
ฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป

นายจิิราพงศ์์ จุุติิธนะเสฏฐ์์
อนุุกรรมการ
ฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป

นายชุุมพร รัังรงทอง
อนุุกรรมการ
ฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป

ผู้้ต� รวจสอบกิิจการ

นายบรรหาร เอี่่�ยมสอาด

นายพลััฏฐ์์ ธนพรรุ่่�งเพชร
นายสุุรััตน์์ รื่่�นเริิง ประธานผู้้�ตรวจสอบกิิจการสหกรณ์์ นายไพโรจน์์ ตัันเจริิญ นายสมชาย ทองสุุทธิ์์�

คณะเจ้้าหน้้าที่่�
นางศศมณฑ์ กฤชน้อย
รองผู้จัดการสหกรณ์

น.ส.สุนิษา ยามี
ผู้จัดการสหกรณ์

นางนรีีรัศั น์์ สุุกุลุ มงคลศัักดิ์์�
หััวหน้้าศููนย์์บริิการ

นางกมลพรรณ สิงคโปร์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

น.ส.ญาดา รัักวิิทย์์ นายวราวุุฒิิ ขอญาติิกลาง
เจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์บริิการ
เจ้้าหน้้าที่่�พัสั ดุุ

นางณััฐวสาห์์ ขจรกิิตติิประกิิต
หััวหน้้าฝ่่ายสิินเชื่่อ�

น.ส.สินไทย เชิดชู
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

น.ส.กััลย์์รวีี อัังสนานนท์์ น.ส.วรรณผกานต์์ บุุบผาสุุวรรณ์์ น.ส.ณิิชาภา เกตุุอิินทร์์
เจ้้าหน้้าที่่�สินิ เชื่่อ�
เจ้้าหน้้าที่่�ประชาสััมพัันธ์์
เจ้้าหน้้าที่่�บัญ
ั ชีี

นายณภััค กล่ำำ�� เหว่่า
หััวหน้้าฝ่่ายอำำ�นวยการ

นางลลิิตา ฤทธิ์์เ� ทพ
เจ้้าหน้้าที่่�ทะเบีียน

น.ส.กััญญ์์ชิิสา สุุขเจริิญ
เจ้้าหน้้าที่่�การเงิิน

น.ส.อารีียา ทองขำำ�
เจ้้าหน้้าที่่�สินิ เชื่่อ�

นายปััถวีี วัังคููณ
เจ้้าหน้้าที่่�สินิ เชื่่อ�

นายอภิิชาติิ จำำ�นงค์์สังั ข์์
เจ้้าหน้้าที่่�คอมพิิวเตอร์์

น.ส.รวีีวิิภา มวลจุุมพล
เจ้้าหน้้าที่่�เงิินฝาก

น.ส.สุุธิิดา คลีีพิิมาย
เจ้้าหน้้าที่่�ธุุรการ

น.ส.ศรุุตยา หมวดศรีี
เจ้้าหน้้าที่่�ธุุรการ

น.ส.เพ็็ญนภา ทุุมมีี
เจ้้าหน้้าที่่�ประชาสััมพัันธ์์

น.ส.ปรวรรณ คำำ�แก้้ว
เจ้้าหน้้าที่่�นิติิ กิ ร

น.ส.ธนััญญา ขวััญเนีียม
แม่่บ้า้ น

นางโสน คนเจน
แม่่บ้า้ น

น.ส.แสงทิิพย์์ ทรััพย์์อยู่่�
แม่่บ้า้ น

คณะทำำ�งานสร้้างระบบพััฒนาและดููแลสมาชิิก

ดร.ปิยสนธิ์ เชือ้ ทอง
กรรมการ

ดร.ลัักขณา เพ็็งรัักษ์ิ์์��
กรรมการ

ดร.วรรณชนก รอดหยู่่�
กรรมการ

ดร.ภููมิิ พระรัักษา
ประธานคณะทำงานสร้้างระบบ
พััฒนาและดููแลสมาชิิก

นายสุภกฤต ปิตศิ รีชยั
กรรมการ

ดร.พิิเชษฐ ยัังตรง
กรรมการ

นายวีีระ แหวนครุุธ
กรรมการ

นางจันทร์เพ็ญ ลาภมากผล
กรรมการ

ดร.พาสนา ชลบุุรพัันธ์์
กรรมการ

ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการดาเนินการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

รองผู้จัดการ

รองผู้จัดการ
้ ละ
ฝ่ ายเร่งรัดหนีแ
งานกฎหมาย

ศูนย์บริการสมาชิก

หัวหน้าฝ่ าย

หัวหน้าศูนย์ฯ

ฝ่ ายอานวยการ

ฝ่ ายการเงิน
และบัญชี

ฝ่ ายสินเชื่อ

ฝ่ ายทะเบียน
สมาชิก

หัวหน้าฝ่ าย

หัวหน้าฝ่ าย

หัวหน้าฝ่ าย

หัวหน้าฝ่ าย

งานบริหารทั่วไป

งานการเงิน

งานสินเชื่อ

งานทะเบียน

งาน
ประชาสัมพันธ์

- งานบัญชี
- งานรับฝาก

- งานสวัสดิการ
- งานบริหาร
ระบบคอมฯ

จรรยาบรรณสำ�หรับสมาชิกสหกรณ์
1. มุ่งมั่น และอุทิศตน เพื่อพัฒนาสหกรณ์ก้าวหน้า โดยยึดมั่น อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์อย่างเคร่งครัด
3. สอดส่องดูแล และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
4. ร่วมทำ�ธุรกิจของสหกรณ์ในฐานะเจ้าของสหกรณ์
5. มุ่งมั่น ดำ�รงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. ร่วมกับคณะกรรมการดำ�เนินการของสหกรณ์พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง มั่นคง

จรรยาบรรณสำ�หรับคณะกรรมการดำ�เนินงานสหกรณ์
1. มุ่งมั่น และอุทิศตนเพื่ิอพัฒนาการบริหารงานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า ด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์ และ
สุจริต โดยยึดมั่น อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
2. พึงรักษา ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม และตัดสินใจบนพื้นฐานประโยชน์สมาชิกอย่างเป็นธรรม
3. พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์อย่างเคร่งครัด รวมถึงยึดหลักจริยธรรม วัฒนธรรมอันดี
4. มุ่งพัฒนาความรู้ ศักยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณ์อย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ในสหกรณ์
5. กำ�กับ ดูแลการจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไม่แทรกแซงสายการบังคับบัญชา แต่จะ
สร้างความยุติธรรมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการปฏิบัติงาน
6. พึงใช้ ดูแล และรักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์ของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
7. ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำ�แหน่ง หน้าที่ ในสหกรณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน ญาติ พวกพ้อง
8. หลีกเลี่ยงการทำ�ธุรกิจส่วนตนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสหกรณ์ และเปิดเผยผลประโยชน์ ส่วนตนที่มีในองค์กร
หรือธุรกรรมใดที่ขัดกับประโยชน์ของสหกรณ์
9. ละเว้นการให้สัญญาต่างตอบแทนแก่บุคคล องค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งตำ�แหน่ง ผลประโยชน์ของตน
10. ไม่นำ�เอาทรัพย์สิน อุปกรณ์ บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้อง และไม่กระทำ�การใด
อันเป็นปฏิปักษ์ และเป็นคู่แข่งขันต่อการดำ�เนินงานของสหกรณ์

จรรยาบรรณสำ�หรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์
1. พึงปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์และคำ�สั่งของ ผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ภายใต้
อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
2. พึงให้บริการแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจ และประทับใจ
3. พึงรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเป็นความลับและไม่นำ�ไปแสวงหาประโยชน์ เพื่อตนและพวกพ้อง
4. ให้บริการแก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใด ผู้หนึ่งเป็นการเฉพาะ
5. พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
6. พึงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน อุปกรณ์ของสหกรณ์อย่างประหยัด คุ้มค่ามากที่สุดรวมถึงไม่นำ�เอาไปใช้
เป็นประโยชน์ส่วนตน
7. พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์และหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้ง ปัญหา
หรือการกระทำ�อันเป็นการสร้างความแตกแยก
8. พงึ ให้ขา่ วสารการดำ�เนินงานสหกรณ์ทเ่ี ป็นประโยชน์แก่สมาชิกในทุกโอกาสทีเ่ อือ้ อำ�นวย ขณะเดียวกันก็รบั ฟังปัญหา
ความต้องการของสมาชิกเพื่อพัฒนา การดำ�เนินงานในโอกาสต่อไป
9. พึงละเว้นการรับทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอก เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
หรือพวกพ้องอย่างมีศักดิ์ศรี
10. หลีกเลี่ยงการทำ�ธุรกิจที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นคู่แข่งขัน หรือเป็นปฏิปักษ์กับสหกรณ์
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หลัักการ อุ ุดมการณ์์ และ วิิธีีการสหกรณ์์
สหกรณ (Cooperatives) คือ องคการของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุมกันโดยสมัครใจในการ
ดําเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเปนเจาของรวมกัน
และควบคุมตามหลักประชาธิปไตยเพื่อสนองความ
ตองการ (อันจําเปน) และความหวังรวมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
คุณคาของสหกรณ (Coopertative Values) คือ สหกรณอยูบนพื้นฐานแหงคุณคาของ
การชวยตนเอง ความรับผิดชอบตอตนเอง ความเปนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม
และความเปนเอกภาพ สมาชิกสหกรณเชื่อมั่นในคุณคาทางจริยธรรมแหงความสุจริต ความเปดเผย
ความรับผิดชอบตอสังคมและความเอื้ออาทรตอผูอ ื่น
โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผูริเริ่มการ
สหกรณ
อุดมการณสหกรณ (Coopertative Ideology) คือ ความเชื่อรวมกันที่วาการชวยตนเอง
และการชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ ซึ่งจะนําไปสูการกินดี อยูดีมีความเปนธรรม
และสันติสุขในสังคม
หลักการสหกรณ (Coopertative Principles) คือ แนวทางทีส่ หกรณยึดถือปฏิบัติเพื่อให
คุณคาของสหกรณเกิดผล "เปนรูปธรรม" ซึ่งประกอบดวยหลักการที่สําคัญ 7 ประการ กลาวคือ
หลักการที่ 1 การเปนสมาชิกโดยสมัครใจและเปดกวาง
(Voluntray and Open Membership)
1) พึงตระหนักวาการเขาและออกจากการเปนสมาชิกจะตองเปนไปโดยความสมัครใจของ
บุคคล (คําวา "บุคคล" หมายถึง ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไมใชถูกชักจูง โนมนาวลอลวง
บังคับ ขมขูจากผูอื่น
2) อยางไรก็ดี การกําหนดคุณสมบัติสมาชิกของสหกรณตางๆ เพื่อใหไดบุคคลที่เขามาเปน
สมาชิกแลว สามารถรวมกันดําเนินกิจกรรมในสหกรณได และไมสรางปญหาความเดือดรอนใหแก
เพื่อนสมาชิกและสหกรณ ไมถือวาขัดกับหลักการสหกรณขอนี้
3) สมาชิกสมทบนั้น ควรมีแตเฉพาะกรณีของสหกรณบางประเภทที่มีลักษณะพิเศษและ
จําเปนเทานั้น ไมควรใหมีในสหกรณทั่วไปหรือทุกประเภท เพราะตามปกติสมาชิกสมทบมาจาก
บุคคลซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะเปนสมาชิกธรรมดา หากสหกรณใดรับสมาชิกสมทบจํานวนมากก็อาจ
กระทบตอการสงเสริมผลประโยชนของสมาชิกธรรมดาไดแมวาทางกฏหมายจะไดหามมิใหสมาชิก
สมทบมีสิทธิ์บางประการก็ตาม
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หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
(Democratic Member Control)
พึงตระหนักวาเปนหนาที่ของสมาชิกทุกคนที่จะตองรวมแรงกายใจและสติปญญาในการ
ดําเนินการและควบคุมดูแลการดําเนินงานของสหกรณตามวิถีประชาธิปไตยเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยผานชองทางหรือองคกรตางๆเชน คณะกรรมการ
ดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ และที่ประชุมใหญ
หลักการที่ 3 การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก
(Member Economic Participation)
1) หลักการสหกรณขอนี้ มุงเนนใหสมาชิกทุกคนพึงตระหนักวา บทบาทหนาที่สําคัญของตน
คือการที่ตองเปนทั้งเจาของ และลูกคาในคนๆเดียวกัน จึงตองทําหนาที่เปนทั้งผูสมทบทุน ผูควบคุม
และผูอุดหนุน หรือผูใชบริการของสหกรณ มิใชเขามาเปนสมาชิกเพื่อมุงหวังไดรับผลประโยชนจาก
สหกรณเทานั้น
2) ในการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อความเปนธรรมแกสมาชิก สวนหนึ่งตองกันไวเปนทุนสํารองซึ่ง
จะนําไปแบงกันมิได แตเปนทุนเพื่อพัฒนาสหกรณของพวกเขาเอง ถือวาเปนทุนทางสังคม นอกนั้น
อาจแบงเปนเงินปนผลในอัตราจํากัด และเปนเงินเฉลีย่ คืนตามสวนแหงธุรกิจ
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเปนอิสระ
(Autonomy and Independence)
1) สมาชิก กรรมการ และพนักงานสหกรณ รวมทั้งหนวยงานสงเสริมสหกรณตองสํานึกและ
ตระหนักอยูเสมอวา สหกรณเปนองคกรชวยเหลือตนเอง และปกครองตนเองเพราะฉะนั้น สหกรณ
ตองเปนอิสระในการตัดสินใจหรือทําสัญญาใดๆ ตามเงื่อนไขที่สหกรณยอมรับไดกับบุคคลภายนอก
หรือรัฐบาล
2) การรับความชวยเหลือหรือสนับสนุนจากรัฐหรือบุคคลภายนอกไมขัดกับหลักความเปน
อิสระของสหกรณ หากผูใหความชวยเหลือมุงหมายใหสหกรณชวยเหลือตนเองไดและควบคุมตาม
หลักประชาธิปไตยรวมทั้งดํารงไวซึ่งความเปนตัวเองของสหกรณ
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หลักการที่ 5 การศึกษา ฝกอบรมและสารสนเทศ
(Education, Training and Information)
1) หลักการขอนี้เปนจุดออนของสหกรณในประเทศไทยทุกระดับ ทั้งสหกรณขั้นประถมและ
สหกรณขั้นสูง เพราะขาดแผนแมบทในการพัฒนาการศึกษาทางสหกรณใหเปนบทบาทและความ
รับผิดชอบของขบวนการสหกรณอยางแทจริง ทั้งๆที่ไดริเริ่มใหจัดตั้งกองทุนและสะสมจัดสหภาพ
สหกรณจ ากกํ าไรของสหกรณมาตั้งแต พ.ศ. 2492 และแมจ ะมีการจั ดตั้งสันนิบาตสหกรณแห ง
ประเทศไทยและมีชุมนุมสหกรณระดับชาติบางแลวสวนราชการที่ทําหนาที่สงเสริมสหกรณก็ยังคง
ดําเนินการ ใหการศึกษาและฝกอบรมทางสหกรณแทบจะเรียกไดวาซ้ําซอนกับขบวนการสหกรณ
โดยไมมีเปาหมายที่ชัดเจน ในขบวนการสหกรณสามารถรับผิดชอบการศึกษา และฝกอบรมทาง
สหกรณไดดวยตนเองในที่สุด โดยมีหนวยงานของรัฐ ทําหนาที่ใหการสนับสนุนอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2) การศึกษาอบรมและสารสนเทศมีความมุงหมาย และเนนกลุมเปาหมาย ดังนี้
- การศึกษามุงใหสมาชิกและบุคคลทั่วไปซึ่งถือวาเปนผูที่จะเปนสมาชิกในอนาคตมี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสหกรณ รวมทั้งมีความสํานึก และตระหนักในสิทธิและหนาที่ของสมาชิก
หรือใหเปนผูมีจิตวิญญาณสหกรณ
- การฝ ก อบรมมุ ง ให ก รรมการ ผู จั ด การและพนั ก งานสหกรณ มี ค วามรู
ความสามารถและทักษะ รวมทั้งความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ของตน
- สวนสารสนเทศนั้นมุงใหบุคคลทุกกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับเยาวชนและผูนํา
ดานความคิดเปน เชน ผูนําชุมชน นักหนังสือพิมพ นักเขียน ผูนําองคกรพัฒนาชุมชน ฯลฯ โดยเนน
การติดตอสื่อสาร 2 ทาง
3) หลักสูตรและเนื้อหาของการศึกษาอบรม ควรครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมการเมือง
และวัฒนธรรม
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หลักการที่ 6 การรวมมือระหวางสหกรณ
(Cooperation among Cooperative)
1) แทจริงการรวมมือระหวางสหกรณเปนหลักการเดียวกันกับการรวมมือระหวางบุคคล
ธรรมดาในการจัดตั้งสหกรณนั่นเอง ซึ่งจะกอใหเกิดการประหยัดดวยขนาด มีอํานาจการตอรองสูงขึ้น
และนําไปสูการรับใชสมาชิกอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
2) การรวมมือระหวางสหกรณอาจทําไดทงั้ ในแนวนอนและแนวตั้ง ในแนวนอนสหกรณทุก
สหกรณไมวาประเภทเดียวกันหรือไมสามารถรวมมือกันไดในทุกระดับเพื่อประโยชนสูงสุดของสมาชิก
และขบวนการสหกรณ ในแนวตั้งสหกรณทองถิ่นประเภทเดียวกันควรรวมตัวกันทางธุรกิจเปนชุมนุม
สหกรณระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ และระดับระหวางประเทศ และสหกรณทุกประเภท
ทุกระดับ ทุกสหกรณควรรวมตัวกันเปนองคการสหกรณสูงสุด(Apex.Organization)เพื่อประโยชนใน
การสงเสริมดานอุดมการณ การศึกษา การฝกอบรม การสงเสริมแนะนํา การกํากับดูแล
การตรวจสอบ การวิจัยและการพัฒนา ฯลฯ
3) วั ต ถุ ป ระสงค สํ า คั ญ ของการร ว มมื อ ระหว า งสหกรณ คื อ เพื่ อ ให ส หกรณ มี อํ า นาจ
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นสหกรณทองถิ่นแตละสหกรณ และสหกรณขั้นสูงตองเปน
สหกรณที่มีความเจมแจงและยั่งยืน มีชีวิตชีวา (Viable & Sustainable) และรวมมือกันในลักษณะ
ของ "ระบบรวม" หรือเปนเอกภาพ
หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรตอชุมชน
(Concern for Community)
1) สหกรณเปนองคการทางเศรษฐกิจและสังคม เปนสวนหนึ่งของชุมชนที่สหกรณตั้งอยู
เพราะฉะนั้ น การดํ า เนิ น งานของสหกรณ ต อ งเป น ไปเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของชุ ม ชนนั้ น ๆ
ซึ่งหมายความวาเปนการพัฒนา ที่ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศหรือ
เป น การพั ฒ นาที่ ส นองความต อ งการและความใฝ ฝ น ของคนรุ น ป จ จุ บั น โดยไม ทํ า ลายโอกาส
ความสามารถและอนาคตของคนรุน หลัง
2) เนื่องจากสมาชิกสหกรณก็เปนสมาชิกชุมชนนั้นเองสหกรณจึงควรมีสวนชวยเหลือการ
พัฒนาชุมชนนัน้ เปนแบบยั่งยืน
วิธีการสหกรณ (Cooperative Pracrices) คือ การนําหลักการสหกรณมาประยุกตใชในการ
ดําเนินกิจการ ทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชนของมวลสมาชิกและชุมชน โดยไมละเลย
หลักการธุรกิจที่ดี
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จุุดเด่่นผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รำยกำร

ปี 2564

ทุนดำเนินงำน
เงินรับฝำก
ทุนเรือนหุ้น
เงินกู้ให้ แก่สมำชิก
รำยได้
ค่ำใช้ จ่ำย
กำไรสุ ทธิ

+ เพิม่
- ลด

ปี 2563

8,672.70
4,686.20
3,346.23
8,137.08
441.97
179.24
262.73

324.60
192.77
77.53
65.16
23.50
62.08
38.58

8,348.10
4,493.43
3,268.70
8,202.24 465.47 241.32 224.15

หน่วยล้านบาท

(หน่ วยล้ำนบำท)

จำำ�นวนสมาชิิก
ปี พ.ศ.

2560

2561

2562

2563

2564

จำนวนสมำชิ ก

8,793

8,983

9,359

9,514

9,560

สมำชิ กสมทบ

224

239

257

267

284

10,000

9,514

9,359

8,983

8,793

9,560

8,000

6,000
4,000
2,000

0

2560

257

239

224
2561

2562

จำนวนสมำชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด

396 267
195

2563

สมำชิกสมทบ

284
2564

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2564

รายได้้
ปี พ.ศ.

2560

2561

2562

รำยได้ (ล้ ำนบำท)

429.60

449.24

461.02

465.47

2564
441.97

465.47

461.02

470.00

2563

449.24

460.00

441.97

450.00

429.60

440.00

430.00
420.00

410.00

2560

2561

2562

2563

2564

รำยได้ (ล้ำนบำท)

ค่่าใช้้จ่่าย
ปี พ.ศ.

2560

2561

2562

ค่ ำใช้ จ่ำย (ล้ ำนบำท)

213.55

226.09

251.19

300.00
250.00

213.55

226.09

251.19

2563
241.32

241.32
179.24

200.00
150.00
100.00
50.00
0.00

2560

2561

2562

ค่าใช ้จ่าย (ล ้านบาท)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด

2563

2564

2564
179.24

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2564

ทุ ุนดำำ�เนิินการ
ปี พ.ศ.
ทุนดำเนินงำน (ล้ ำนบำท)

8,800.00
8,600.00
8,400.00
8,200.00
8,000.00
7,800.00
7,600.00
7,400.00
7,200.00
7,000.00

2560

2561

7,607.63

8,006.04

2562

2563

8,612.23

8,348.10

2564
8,672.70

8,672.70

8,612.23

8,348.10
8,006.04
7,607.63

2560

2561

2562

2563

2564

ทุนดำเนินงำน (ล้ำนบำท)

เงิินรับั ฝาก
ปี พ.ศ.

2560

2561

2562

เงินรับฝำก (ล้ ำนบำท)

3,473.22

4,001.40

4,615.60

4,615.60

5,000.00

4,000.00

4,001.40

4,493.43

2563
4,493.43

4,686.20

3,473.22

3,000.00

2,000.00
1,000.00
0.00

2560

2561

2562

เงินรับฝำก (ล้ำนบำท)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด

2563

2564

2564
4,686.20

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2564

ทุ ุนเรืือนหุ้้�น
ปี พ.ศ.

2560

2561

ทุนเรื อนหุ้น(ล้ ำนบำท)

2,755.54

2,944.95

3,500.00
3,000.00

2,755.54

3,170.33

2,944.95

2562

2563

3,170.33

3,268.70

3,268.70

2564
3,346.23

3,346.23

2,500.00
2,000.00

1,500.00
1,000.00

500.00
0.00

2560

2561

2562

2563

2564

ทุนเรือนหุ้น(ล้ำนบำท)

กำำ�ไรสุ ุทธิิ
ปี พ.ศ.

2560

2561

2562

กำไรสุ ทธิ (ล้ ำนบำท)

216.05

223.15

209.83

224.15

262.73

300.00
250.00

2563

216.05

223.15

209.83

224.15

200.00
150.00

100.00
50.00
0.00

2560

2561

2562
กาไรสุทธิ (ล ้านบาท)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด

2563

2564

2564
262.73

แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำ�กัด พ.ศ. 2562-2564

1. มีโครงสร้าง ขนาดองค์กร บทบาทหน้าที่ การ
รวมและกระจายอำนาจอย่างเหมาะสม
2. กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรมการ
ดำเนินงานขององค์กรที่สอดคล้องและเหมาะสม
3. สหกรณ์มีการบริการที่ดีและมีการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
4. สหกรณ์มีฐานะการเงินที่มั่นคง
5. มีการให้บริการด้านเงินฝากและเงินกู้ที่
หลากหลาย
6. การดำเนินการในการอนุมัติสินเชื่อมีความ
รวดเร็ว
7. มีการพัฒนาระบบการประเมินผลความพึงพอใจ
และการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการประมวลผล
8. คณะกรรมการดำเนินการมีประสบการณ์ในการ
บริหารจัดการ
9. คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่มี
จริยธรรมในการทำงาน
10. เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความ
เพียรในการปฏิบัติงาน
11. เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีการพัฒนาตนเองในด้าน
ความรู้ความสามารถและหาประสบการณ์เพิ่มเติม
12. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการทำงาน
เป็นทีม
13. เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่สามารถทำงานทดแทนกันได้

S (จุดแข็ง)
1. สหกรณ์ยืดหยุ่นในระเบียบบางประการทำให้
สมาชิกขาดวินัยทางการเงิน
2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสหกรณ์ยังไม่
ทั่วถึงสมาชิก
3. Software ระบบบริหารจัดการของสหกรณ์ยังไม่
เสถียร
4. สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ และไม่ปลอดภัยแก่
สมาชิก
5. มีสมาชิกเป็นกลุ่มครูอัตราจ้าง และครูเอกชน ไม่
มีความมั่นคงทางอาชีพ
6. หนี้NPLจากสมาชิกบางส่วนที่ไม่ได้เป็น
ข้าราชการมีแนวโน้มสูงขึ้น
7. สมาชิกบางส่วนไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อ
เทคโนโลยี
8. คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่บางส่วน
ขาดภาวะผู้นำและผู้ตามทีด่ ี
9. ตำแหน่งตามโครงสร้างยังไม่เหมาะสม
10. เจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาด Service mind
11. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีขีดจำกัดใน
ความก้าวหน้า
12. เจ้าหน้าที่ขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน

W (จุดอ่อน)
1. รัฐบาลยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากบางประเภท
ให้สหกรณ์
2. หน่วยงานต้นสังกัด ให้ความร่วมมือในการหักเงิน
ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์
3. มีพันธมิตรสถาบันการเงินกับสหกรณ์อื่น ที่ให้
การสนับสนุน
4. มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยในการทำ
ธุรกรรมทางการเงินที่ดี
5. การคมนาคมในพื้นที่สะดวก และรวดเร็ว
6. บุคคลทั่วไป สถาบันการเงิน และสมาชิก มีความ
เชื่อมั่นในสหกรณ์
7. มีบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการครูเป็น
สมาชิกสหกรณ์ เพิ่มมากขึ้น
8. สมาชิกมีรายได้ต่อเดือนสูงขึ้นทุกปี

O (โอกาส)

1. กฎหมายและเกณฑ์กำกับที่เกี่ยวกับสหกรณ์
ขนาดใหญ่มีผลกระทบต่อสหกรณ์
2. สถาบันการเงินอื่นปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวทำ
ให้สภาพคล่องสหกรณ์ลดลง
3. สมาชิกมีหนี้สินหลายทาง
4. ค่าครองชีพสูง เกิดผลกระทบต่อสมาชิก
5. การย้ายกลับถิ่นฐานของสมาชิก

T (อุปสรรค)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ขององค์กรเพื่อพิจารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threats) โดยวิเคราะห์ จุดแข็งและ
จุดอ่อน นั้น จะเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร ส่วนการวิเคราะห์โอกาส และอุปสรรค จะเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมภายนอก ที่น่าจะมีผลกระทบการดำเนิน
กิจการขององค์กร ผลการดำเนินการในเรื่องนี้ พบว่า

ระหว่างปี 2562 – 2564

แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด

:

พันธกิจ

วัตถุประสงค์หลัก :

:

วิสัยทัศน์

5. จัดโครงการเพื่อบริการชุมชนและสังคม

4. จัดสวัสดิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิกและบุคลากรของสหกรณ์ให้ดีขึ้น

3. เพื่อให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริการสมาชิกเพิ่มขึ้น

2. ส่งเสริมให้สมาชิกมีเงินออมเพิ่มขึ้น

1. มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์สีขาวของกรมส่งเสริมสหกรณ์

5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและบุคลากรของสหกรณ์

3 .พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์(ด้านเทคโนโลยี , ด้านการจัดการข้อมูล MIS )

2. พัฒนาการให้บริการธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชั้นนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคตะวันออก บริหารตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการแก่สมาชิกและสังคม

เมื่อวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของสหกรณ์แล้ว ได้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด เพื่อเป็นกรอบในการบริหารงานในช่วงปี พ.ศ.
2562-2564

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2564

วัตถุประสงค์

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบการบริหาร 1. มีระบบการบริหารจัดการ 1. เข้าร่วมโครงการสหกรณ์
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ที่ได้มาตรฐานตาม หลัก สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
สีขาวของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์

พันธกิจ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด
สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการปีบัญชี 2564 (ธ.ค.63 - ก.ค.64)
จานวน 31 ราย คิดเป็นเงินรวม 33,420,018.16 บาท
ออกคาสั่งสหกรณ์ที่ 9/2564 เรือ่ งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามปัญหาหนี้ค้างชาระของ
สมาชิกและปรับโครงสร้างหนี้
ออกคาสั่งสหกรณ์ที่ 11/2564 เรือ่ งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามปัญหาหนี้ค้างชาระของสมาชิก
และปรับโครงสร้างหนี้
(เพิ่ม นางกมลพรรณ สิงคโปร์ หัวหน้าฝ่ายการเงินและสินเชื่อ)
ออกคาสั่งสหกรณ์ที่ 39/2564 เรือ่ งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามปัญหาหนี้ค้างชาระของ
สมาชิกและปรับโครงสร้างหนี(้ เพิ่ม นายสมพงษ์ หงษา กรรมการดาเนินการ)

1.คลีนิกให้คาปรึกษาสมาชิกที่มีปัญหาหนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 60ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564
ค้างชาระ
อนุมัตจิ ัดตั้งโครงการคลินิกให้คาปรึกษาสมาชิกที่มีปัญหาหนี้ค้างชาระ
2.แก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก
และโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

แล้วเสร็จภายในปี 2564

3. การปรับปรุงโครงสร้าง
องค์การให้มีหน่วย
งานดาเนิน
การด้านกฎหมาย
(ดาเนินการติดตาม
ทวงหนี้ ฟ้องร้องลูกหนี้)

1. แต่งตั้งคาสั่งเลขที่ 4/2564 เรือ่ ง แต่งตั้งคณะทางานควบคุมภายในเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564
1.1 วิเคราะห์ ประเมิน บริหาร และควบคุมความเสี่ยง ให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง
1.2 จัดทาแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ แผนตรวจสอบภายในประจาปี
1.3 ประเมินความเสี่ยง โดยการระบุปัจจัยเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยง
1.4 จัดทาแผนการปฏิบัตงิ านสาหรับการตรวจสอบในแต่ละเรือ่ งหรือกิจกรรม
1.5 ติดตามประเมินผล โดยการจัดทารายงานผลการควบคุมภายในเสนอคณะกรรมการดาเนินการ
1.6 งานอื่นๆ ที่คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์มอบหมาย
2. การซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์นั้น เป็นหน้าที่ที่ทางฝ่ายพัสดุได้รับมอบหมาย ส่วนใหญ่จะเป็นในเรือ่ ง
การซ่อมเครือ่ งปริน้ เตอร์ ท่อน้า อุปกรณ์ทั่วไป
3. พัฒนาอาคารสถานที่ เนื่องจากในช่วงสถานการณ์โควิด ทางสหกรณ์ฯได้มีการเตรียมรับมือ
การเข้าใช้บริการสมาชิก โดยมีการปรับเปลี่ยนมุม สถานที่เพื่อรองรับสมาชิก
4.การจัดหาห้องเพื่อจัดเก็บเอกสารฝ่ายต่างๆ สหกรณ์ได้ดาเนินการสรรหา เจ้าหน้าที่จ้างเหมา
ในตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โดยทาสัญญาการว่าจ้าง
ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โดยหน้าที่หลักๆนั้น จะดาเนินการสแกนเอกสารสัญญาของทางฝ่ายสินเชื่อ
เพื่อจัดเก็บลงในไฟล์ อิเล็คทรอนิกส์ เพื่อเป็นการสืบค้นหาเอกสารง่ายขึ้น

1.ควบคุมกระจายความเสีย่ งขององค์กร
2.ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์
3.พัฒนาอาคารสถานที่
4.จัดหาห้องเพื่อจัดเก็บเอกสารการเงิน
และสินเชื่อ

แล้วเสร็จภายในปี 2564

1.แต่งตั้งคาสั่ง เลขที่ 45/2564 เรือ่ งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
2.รวบรวมข้อมูลเอกสาร ปรับปรุงแฟ้มผลงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นปัจจุบัน
3.ทางสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ไม่ได้เข้าทาการตรวจข้อมูลรายละเอียดประเมินสหกรณ์สีขาว
ของทั้ง 9 หลักเนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่2019

สรุปปี 2564

2. การปรับปรุงโครงสร้าง
สร้างองค์กรให้มีหน่วย
ควบคุมภายใน

1. ผลการประเมินสหกรณ์
สีขาวตามหลักธรรมาภิบาล
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ระดับดีมาก

ตัวชี้วัดระดับองค์กร

แผนพัฒนาสหกรณ์ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2562 – 2564)
เป้าหมาย
แผนงาน / โครงการ
2562
2563 2564
รักษาผลการประเมินให้อยู่ใน 1.เข้าร่วมการประเมินสหกรณ์สีขาว
ระดับดีมาก
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2564
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2. พัฒนาการให้บริการ
ธุรกรรมทางการเงิน
ของสหกรณ์

พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้สมาชิกมี
เงินออมเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์

3. ระดมเงินฝากสัญจร
4. รณรงค์เพิ่มหุ้นสาหรับ
สมาชิกที่มีหุ้นน้อย

2. จัดโปรโมชั่นเงินฝากตามโอกาสสาคัญ

1. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ประโยชน์จาก
การออมเงินในสหกรณ์

กลยุทธ์

2. จานวนหุ้นของสมาชิก
เพิ่มขึ้น

1. จานวนเงินฝากของ
สมาชิกเพิ่มขึ้น

10%
5.93%

10%
11.72%

15%
2.47%

15%
0.89%

20% จัดกิจกรรมระดมหุ้นให้กับสมาชิกที่มี

20% 1.การส่งเสริมการออมเงินจากสมาชิก
2.ชวนน้องออมทรัพย์

ไม่ต่ากว่า 50 % ของจานวน 1.พัฒนาบุคลากร การส่งประชุมอบรม
5. บุคลากรของสหกรณ์
เจ้าหน้าที่
ออมทรัพย์ผ่านการ
สัมมนา
อบรมความรู้ด้านการ
70.21% 32.08% 34.69%
ดาเนินงานของสหกรณ์
ร้อยละ 50 ของบุคลากร
ทั้งหมด
(เจ้าหน้าที่ กรรมการดาเนิน
การ ผูต้ รวจสอบกิจการ)
6. เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรม ไม่ต่ากว่า 50 % ของจานวน 1.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เจ้าหน้าที่
อบรมด้าน Service Mind
66%
66%

4. สมาชิกของสหกรณ์
ออมทรัพย์ผ่านการ
อบรมองค์ความรู้
เกี่ยวกับด้านสหกรณ์

ตัวชี้วัดระดับองค์กร

ยังชะลอการเพิ่มหุ้น ตามประกาศเลขที่ 25/2562 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

1.โครงการส่งเสริมการออมจากสมาชิกปิดโครงการ เนื่องจากขณะนี้สหกรณ์มีสภาพคล่องทางการเงิน
2.โครงการชวนน้องออมทรัพย์ยังคงเปิดอยู่หากมีโรงเรียนประสงค์เข้าฝากเงินกับทางสหกรณ์ก็สามารถรับได้ทันที

ยังไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากปีนี้ได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทาให้สหกรณ์ไม่สามารถจัดโครงการได้

สหกรณ์ได้มีการดาเนินการส่งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ ผูต้ รวจสอบกิจการ ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ตามสถาบันต่างๆอาทิ เช่น
1.แนวทางการแก้ไขข้อบังคับ,ระเบียบสหกรณ์เพื่อรองรับกฎกระทรวงฉบับใหม่
2. อบรมผูต้ รวจสอบกิจการแบบชานาญการ
3. การเงิน การบัญชีและการบริหารสาหรับกรรมการดาเนินการ และผูจ้ ัดการสหกรณ์ รุ่นที่ 1
4. กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ รุ่นที่ 1
มีจานวนผูท้ ี่ได้รับการอบรมทั้งหมด 17 ท่าน คิดเป็น 34.69%ของจานวนทั้งหมด 49 คน

แผนพัฒนาสหกรณ์ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2562 – 2564)
เป้าหมาย
แผนงาน / โครงการ
สรุปปี 2564
2562
2563 2564
50%
60%
70% 1.สหกรณ์ใส่ใจสมาชิกใหม่
1.สหกรณ์ใส่ใจสมาชิกใหม่ และอบรมวางแผนชีวิตและแสดงมุฑิตาจิต แก่สมาชิกผูท้ ี่เกษียณประจาปี ไม่ได้ดาเนินการ
71.90% 2.อบรมวางแผนชีวิตและแสดงมุฑิตาจิต 2.ตามที่ได้มีการเสนอจัดทาโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินและระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ฯโดยเสนอ
แก่สมาชิกผูท้ ี่เกษียณประจาปี
ไว้ในแผนงานงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2564ซึง่ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
2.1 คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 60 ในการประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านการเงิน พร้อมทั้งอนุมัติงบประมาณ 100,000 บาท
และมอบหมายฝ่ายจัดการให้ประสานงานกับโค้ชหนุ่มเพื่อกาหนดวันเวลาในการอบรม
2.2 คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 60 ในการประชุมครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564
ได้มีมติเพิ่มงบประมาณในโครงการเป็นจานวนเงิน '56,380 บาทโดยถัวเฉลีย่ ขอตัดจากงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพเสริมแก่สมาชิก เป็นจานวน 56,380 บาท
2.3 โดยโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน จัดทั้งหมด 2 รอบ มีรายละเอียดดังนี้
2.3.1 รอบที่ 1 เรื่อง“ปลอด คลายล็อค หนี”้ วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เป้าหมาย 500 คน
ลงทะเบียน 372 คน เข้าร่วม 289 คน
2.3.2 รอบที่ 2 เรื่อง“การวางแผนชีวิต เก็บเงินอย่างไรให้ได้ล้าน” วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564
เป้าหมาย 500 คน ลงทะเบียน 430 คนเข้าร่วม 328คนทั้ง2วัน ใช้งบประมาณ ไปที่ 146,976.20 บาท

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2564
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กลยุทธ์

3. ปรับปรุงการให้บริการ
สินเชื่อแก่สมาชิก

15%
2.47%

25%

10%
5.93%

1. สมาชิกชาระหนี้รายเดือน 20%
ได้ตามกาหนด
14.45%
2. หนี้สงสัยจะสูญ (NPL)
3%
ลดลง
66.13%

2. จานวนหุ้นของสมาชิก
เพิ่มขึ้น

1. จานวนเงินฝากของ
สมาชิกเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดระดับองค์กร

20%

ยังชะลอการเพิ่มหุ้นตามประกาศ เลขที่ 25/2562 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

โครงการส่งเสริมการออมจากสหกรณ์อื่น ปี 2564ปิดโครงการ เนื่องจากขณะนี้สหกรณ์มีสภาพคล่องทางการเงิน

สรุปปี 2564

1. พัฒนาโปรแกรมระบบ
งานของสหกรณ์

1. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
ให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิก
2. ปรับปรุงมาตรการปรับ
โครงสร้างหนี้
3. ปรับเงื่อนไขกองทุนช่วย
เหลือผูค้ ้าประกัน
4. เพิ่มมาตรการความเข้ม
งวดในการชาระหนี้

1. พัฒนาโปรแกรมระบบ
งานของสหกรณ์

และเสร็จภายในปี 2564

1.โครงการประชาสัมพันธ์ก้าวไกล
2.โครงการ พัฒนาระบบบริหาร
แบบO2O

1. ทางฝ่ายจัดการได้จัดทาสารสัมพันธ์ โดยอยู่ภายใต้ความดูแล ของคณะกรรมการสวัสดิการและสารสนเทศ
โดยจัดส่งให้กับสมาชิกทุกเดือน โดยการจัดส่งนั้นก็จะมีช่องทางในการจัดส่ง เช่น Facebook ,Line
Application,Website เป็นต้น
2.โครงการ จัดทาระบบ O2O โครงการพัฒนาระบบบริหารแบบ Online to Offline
สาหรับโครงการนี้จัดทาขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการอย่างต่อเนื่องป้องกันปัญหาการหยุดบริการของ
ระบบงานหลักเมื่อมีการ shutdown
2.1 คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 59 ในการประชุมครัง้ ที่ 7 วันที่ 10 เมษายน 2563
มีมติเห็นชอบให้จัดจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารแบบ O2O (Online to offline) กับบริษัท อัพบีน จากัด
เป็นจานวนเงิน 107,000 บาท สาหรับโครงการนี้ทางบริษัท ได้ส่งมอบระบบ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563
3. ศึกษาดูงานพัฒนาระบบเลือกตั้งออนไลน์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องรวดเร็วมีมาตรฐาน
ระบบประมวลผลที่แม่นยา ปลอดภัย เป็นลดค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งในแต่ละปีและเพิ่มความสะดวก
ให้กับสมาชิกที่ไม่สามารถเดินทางมาที่หน่วยเลือกตั้ง

30% 1.สนับสนุนค่าดาเนินการของหน่วยงาน 1.โครงการเงินกู้สามัญเพื่อเสริมสภาพคล่อง (ระยะที่ 3) มติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 60
ต้นสังกัดปลายทาง
ในการประชุมครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้สหกรณ์พิจารณาต่อโครงการในระยะที่ 3
5%
7%
2. โครงการเงินกูส้ ามัญโดยใช้บัญชีเงินฝากหลักประกันค้าประกัน มติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 60
ในการประชุมครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้กาหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
การให้เงินกู้สามัญโดยใช้บัญชีเงินฝากหลักประกันค้าประกัน
3. ปรับเงื่อนไขกองทุนช่วย ปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในปี 2564
3. ยกร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการสมาชิกผูส้ ูงวัย พ.ศ. 2564 ประชุมครั้งที่
เหลือผูค้ ้าประกัน
มีมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 60 ในการ'19/2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564
(กาหนดเป็นขั้นบันได
ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้ยกร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการผูส้ ูงวัย พ.ศ. 2564
ในการปรับเงื่อนไข)
โดยให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 17 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
แล้วเสร็จภายในปี 2564
1. โครงการ Line Connect
อยู่ระหว่างการดาเนินการ ปรับปรุงระบบยังไม่เสร็จสิน้
1. พัฒนา Application ของ 1. พัฒนา Application
สหกรณ์เพื่อใช้ในการ
ของสหกรณ์
2.โครงการโซลูชั่นธุรกรรมการเงินออน
สืบค้นข้อมูลของสมาชิก
ไลน์ฝากถอนเงินบัญชี

2. มีรูปแบบการให้บริการ 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
ธุรกรรมทางการเงินที่หลาก การเงิน (เงินฝาก เงินกู)้
หลายและสอดคล้องกับความให้มีความหลากหลาย
ต้องการสมาชิก
และสอดคล้องกับความต้อง
การของสมาชิก
2. นากลยุทธ์ด้านราคามาใช้
ในการกาหนดอัตราเงิน
ปันผล อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
และอัตราดอกเบี้ยกู้ให้
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
และแข่งขันกับสถาบัน
การเงินอื่นได้

วัตถุประสงค์

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี 1. เพื่อให้มีเทคโนโลยีที่
สารสนเทศของสหกรณ์ ทันสมัยในการบริการ
(ด้านเทคโนโลยี ,
สมาชิกเพิ่มขึ้น
ด้านการจัดการข้อมูล MIS )
2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
ระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

แผนพัฒนาสหกรณ์ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2562 – 2564)
เป้าหมาย
แผนงาน / โครงการ
2562
2563 2564
10%
15%
20% 1.ส่งเสริมการออมจากสหกรณ์อื่น
11.72% 0.89%

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด
1. สนับสนุนกิจกรรม
ของสังคม ชุมชน
และเครือข่าย สอ.

1. จัดกิจกรรมช่วยเหลือ
สังคมและชุมชนในพื้น
ที่ขาดแคลน

1. จัดทาโครงการช่วยเหลือ
กิจกรรมของสังคม
และชุมชนในพื้นที่
ขาดแคลน
1. สนับสนุนกิจกรรมของ
สังคม ชุมชน และเครือข่าย
สอ.

1. จัดทาโครงการช่วยเหลือ
กิจกรรมของสังคม
และชุมชนในพื้นที่
ขาดแคลน
2. สนับสนุนโครงการเพื่อ
พัฒนาสังคม ชุมชน
และเครือข่ายสหกรณ์

5. ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อสังคม

1.จัดซือ้ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปใหม่ คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ ชุดที่ 60/2564 ในการประชุมครั้งที่ 5/2564
เพื่อการปฏิบัติงาน
มีมติเห็นชอบให้ประสานงานศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยมอบหมายฝ่ายจัดการ
2.ศึกษาดูงานพัฒนาระบบเลือก
กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสาธารณสุขสุราษฎร์ธานี เพื่อเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฝ่ายอานวยการในครั้งต่อไป
ตัง้ ออนไลน์

3.1 คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 59/2563 ในการประชุมครัง้ ที่ 19 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563
ได้มีมติอนุมัตโิ ครงการศึกษาดูงานพัฒนาระบบเลือกตั้งออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จากัดและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อไปศึกษา
ดูงาน จานวน 6 คน

สรุปปี 2564

ไม่ต่า
ไม่ต่า
กว่า
กว่า
3 กิจกรรม 5 กิจกรรม
100%
20%
ไม่ต่า
ไม่ต่า
กว่า
กว่า
3 กิจกรรม 5 กิจกรรม
100% 100%
7 กิจกรรม

ไม่ต่า จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมสังคม
กว่า และชุมชน

7 กิจกรรม

ไม่ต่า 1.บาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม CSR
กว่า

-

59.40%
ไม่ต่า
ไม่ต่า 1.ศึกษาดูงาน
กว่า
กว่า 2.เสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการ
3 โครงการ 5 โครงการ ปฏิบัติงาน

1.คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 60/2564 ในการประชุมครั้งที่ 15 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
ได้มีมติอนุมัติเงินทุนสาธารณะประโยชน์จานวนเพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดูแลผูป้ ่วยติดเชื้อไวรัส Covid-19 กับทางสันนิบาตสหกรณ์ เป็นจานวนเงิน 5,000 บาท
2.คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 60/2564 ในการประชุมครั้งที่ 15 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
ได้มีมติอนุมัติเงินทุนสาธารณะประโยชน์จานวน 50,000 บาทมอบเงินช่วยเหลือวัดบางพลีใหญ่กลาง
ในการฌาปนกิจศพผูเ้ สียชีวิตจากโควิด
3.คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 60/2564 ในการประชุมครั้งที่ 9 วันที่ 28 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติ
เงินทุนสาธารณะประโยชน์จานวน 800,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผูป้ ่วยติดเชื้อไวรัส Covid-19 โดยโรงพยาบาลที่สนับสนุน มีจานวนทั้งหมด 6 โรงพยาบาล

ไม่ได้ดาเนินการ

1. โครงการศึกษาดูงานไม่ได้ดาเนินการ
2. โครงการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
2.1 กองทุนสารองเลีย้ งชพ เริ่มหักเงินสะสม และเงินสมทบ ตัง้ แต่เดือน พฤษภาคม 2564 เป็นเดือนแรก
2.2 การบรรจุลูกจ้างชั่วคราว อยู่ในระหว่างร่างระเบียบเพื่อรองรับ

ไม่ตา่
ไม่ต่า 1.โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่สมาชิก 1.โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ออนไลน์ทาเงิน ประจาปี 2564 จัดวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564
กว่า
กว่า
เป้าหมาย 1,000 คน ลงทะเบียน 779 คน เข้าร่วม 504 คน ใช้งบประมาณไปที่ 65,090.17 บาท
3 โครงการ 5 โครงการ

86.79% 100.00%

ไม่ต่า
1. จัดโครงการส่งเสริม
กว่า
อาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์
(โดยให้ไปเพิ่มผลิตภัณฑ์ 1 โครงการ
เงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีพ
แก่สมาชิกที่เข้ารับการอบรม) 59.50%
2. จัดทาโครงการส่งเสริม
ไม่ต่า
สวัสดิการของบุคลากร
กว่า
1 โครงการ

ภายในปี 2564

1. จัดสวัสดิการเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต
สมาชิกและบุคลากรของ
สหกรณ์

ตัวชี้วัดระดับองค์กร

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของ 1. จัดสวัสดิการเพื่อยกระดับ
สมาชิกและบุคลากรของ คุณภาพชีวิตสมาชิก
สหกรณ์
และบุคลากรของสหกรณ์
ให้ดีขึ้น

กลยุทธ์

2. นาเทคโนโลยีมาใช้ใน
การดาเนินงานของสหกรณ์

วัตถุประสงค์

2. จัดให้มีการใช้เทคโนโลยี
สาหรับใช้ในการ
ดาเนินงานของสหกรณ์

พันธกิจ

แผนพัฒนาสหกรณ์ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2562 – 2564)
เป้าหมาย
แผนงาน / โครงการ
2562
2563 2564

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2564

พันธกิจ

วัตถุประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดระดับองค์กร

แผนพัฒนาสหกรณ์ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2562 – 2564)
เป้าหมาย
แผนงาน / โครงการ
2562
2563 2564

ลาดับที่
ชื่อสถานพยาบาล
จานวนเงิน
1
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
200,000
2
มูลนิธิรามาธิบดีฯ
200,000
3
โรงพยาบาลบางพลี
100,000
4
โรงพยาบาลบางบ่อ
100,000
5
โรงพยาบาลบางจาก
100,000
6
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์
100,000
4.คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 60/2564 ในการประชุมครัง้ ที่ 10 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
ได้มีมติอนุมัตเิ งินทุนสาธารณะประโยชน์ จานวน 200,000 บาทเพื่อสนับสนุน
การจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส Covid-19
โดยโรงพยาบาลที่สนับสนุน มีจานวนทั้งหมด 2 โรงพยาบาล
ลาดับที่
ชื่อสถานพยาบาล
จานวนเงิน
1
โรงพยาบาลบางเสาธง
100,000
2
สถาบันราชประชาสมาสัย
100,000

สรุปปี 2564

รายงานกิจการ ประจำ�ปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด
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แทนตำ�แหน่งที่ว่าง ปี 2565
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)									
ภาคผนวก										
ระเบียบสหกรณ์ที่มีการปรับปรุงหรือแก้ไข							
การให้สวัสดิการ ประจำ�ปี 2564									
วิธีคิดปันผล เงินเฉลี่ยคืน										
วิธีการคิดประกันตาย										
	บัญชีเงินฝากเพื่อหลักประกันการกู้								
เทคโนโลยี และการให้บริการ									
ประมวลกิจกรรม ประจำ�ปี 2564								
ผลงานคณะกรรมการ ชุดที่ 60/2564								
ผู้สนับสนุนสหกรณ์										
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