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ระเบีียบวาระที่่�4 เรื่่�องเสนอเพื่่�อทราบ

4.1 รัับทราบรายงานผลการดำเนิินงาน ประจำปีี 2564
คณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 60 ประจำป 2564 ขอเสนอผลการดำเนินงานของสหกรณ
ออมทรั พ ย ครู ส มุ ท รปราการ จำกั ด ซึ่ งมี ระยะเวลาดำเนิ นการ ตั้ง แตวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 30
พฤศจิกายน 2564 ใหสมาชิกทราบ ดังตอไปนี้
1. รายงานกิจการทั่วไป
สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด ไดจดทะเบียนกอตั้งครั้งแรกตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2471 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2505 และไดเริ่มประกอบธุรกิจตั้งแตวันที่ 29 มิถุนายน 2505 นับ
ถึงปจจุบันเปนเวลา 59 ปเศษ
สหกรณบริห ารงานโดยคณะกรรมการดำเนินการที่ไดรับ เลือ กตั้งจากที่ประชุมใหญสามัญ
ประจำป มีวาระการดำรงตำแหนง 2 ปตามกฎหมาย ซึ่งสหกรณออมทรัพยมีหลักสำคัญเพื่อสงเสริมการออมที่
มีลักษณะเปนการลงทุนรวมกัน และชวยเหลือสมาชิกที่มีความจำเปน สหกรณจึงเปนแหลงเงินทุนของมวล
สมาชิกและสถาบันทางการเงินที่ดำเนินการทางธุรกิจกับสหกรณ และสวัสดิการตางๆ
ในรอบป 2564 ณ วั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2564 สหกรณ มี ทุ น ดำเนิ น งานจำนวน
8,672,700,171.58 บาท มีทุนเรือนหุน 3,346,225,135.49 บาท มีเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณอื่ น
4,686,196,289.22 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอ น 192,761,697.13 บาท และมีกำไรสุทธิ 262,727,063.29
บาท ทั้งนี้เกิดขึ้นจากคณะกรรมการและฝายจัดการไดรวมกันปฏิบัติงานดวยความอุตสาหะ ซื่อสัตย สุจริต การ
ดำเนินงานจึงบรรลุเปาหมาย มีผลงานเปนที่ประจักษ ประสบผลสำเร็จ สรางประโยชนสูงสุดแกมวลสมาชิก
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2. ขอมูลจํานวนสมาชิก ป 2564 เปรียบเทียบกับปที่ผานมา
ขอมูลจํานวนสมาชิก

ป 2564 (คน)

ป 2563 (คน)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

- สมาชิกสามัญ

9,514

9,359

155

- สมาชิกสมทบ

267

257

10

- สมาชิกสามัญ

401

504

-103

- สมาชิกสมทบ

21

16

5

- สมาชิกสามัญ

301

313

-12

- สมาชิกสมทบ

4

6

-2

- สมาชิกสามัญ

54

36

18

- สมาชิกสมทบ

-

-

-

- สมาชิกสามัญ

9,560

9,514

46

- สมาชิกสมทบ

284

267

17

สมาชิก (สามัญ) เปนหนี้

6,006

6,086

-80

สมาชิก (สามัญ) ไมเปนหนี้

3,554

3,428

126

จํานวนสมาชิก ณ วันตนป

สมาชิกเขาใหมระหวางป

สมาชิกลาออกและโอนไประหวางป

สมาชิกเสียชีวิตระหวางป

จํานวนสมาชิก ณ วันสิ้นป
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3. ผลการดําเนินงานป 2564 เปรียบเทียบกับปที่ผานมา
รายการ

ป 2564

ป 2563

เพิ่ม /ลด

สินทรัพยรวม

8,672,700,171.58

8,348,102,848.54

324,597,323.04

ทุนเรือนหุน

3,346,225,135.49

3,268,701,069.11

77,524,066.38

ทุนสํารอง

332,467,346.39

310,006,270.76

22,461,075.63

ทุนสะสมตามขอบังคับ

16,627,750.89

30,961,386.33

(14,333,635.44)

เงินรับฝากจากสมาชิก

4,636,189,082.12

4,307,627,383.28

328,561,698.84

เงินรับฝากจากโรงเรียน

30,007,207.10

40,732,691.09

(10,725,483.99)

เงินรับฝากจากสหกรณอื่น

20,000,000.00

145,074,517.72

(125,074,517.72)

เงินใหกูฉุกเฉินคงเหลือ ณ วันที่สิ้นป

83,739,096.87

105,766,913.75

(22,027,816.88)

เงินใหกูสามัญคงเหลือ ณ วันที่สิ้นป

7,445,805,013.33

7,445,540,933.48

264,079.85

เงินใหกูพิเศษคงเหลือ ณ วันที่สิ้นป

607,533,682.38

650,930,586.91

(43,396,904.53)

เงินกูยืมภายนอก
ทุนดําเนินงานทั้งสิ้น

-

-

-

8,672,700,171.58

8,348,102,848.54

324,597,323.04

รายได

441,966,668.67

465,473,608.91

(23,506,940.24)

รายจาย

179,239,605.38

241,322,268.61

(62,082,663.23)

กําไรสุทธิ

262,727,063.29

224,151,340.30

38,575,722.99
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4. การใหเงินกูแกสมาชิก
การใหเงินกูแกสมาชิก เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิก สหกรณใหสมาชิกกูยืมชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ในรอบป 2564 เปนสัญญาเงินกู 4,192 สัญญา เปนเงิน 1,236,978,872.87 บาท
1. เงินกูเ พื่อเหตุฉุกเฉิน
จำนวน 231 สัญญา
2. เงินกูส ามัญ
จำนวน 857 สัญญา
2.1 เงินกูสามัญ COVID - 19
จำนวน 1,166 สัญญา
2.2 เงินกูสามัญ COVID - 19 ต่ำกวา 30 % จำนวน 1,719 สัญญา
2.3 เงินกูสามัญเงินฝากหลักประกันค้ำประกัน จำนวน 159 สัญญา
3. เงินกูส ามัญปรับโครงสรางหนี้
จำนวน 47 สัญญา
4. เงินกูห ุนบวกเงินรับฝาก
จำนวน 13 สัญญา

เปนจำนวนเงิน
เปนจำนวนเงิน
เปนจำนวนเงิน
เปนจำนวนเงิน
เปนจำนวนเงิน
เปนจำนวนเงิน
เปนจำนวนเงิน

17,470,900.00 บาท
565,329,410.06 บาท
212,126,100.00 บาท
362,350,200.00 บาท
8,785,600.00 บาท
55,548,862.81 บาท
15,367,800.00 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกูฉุกเฉิน เงินกูส ามัญ และเงินกูส ามัญพิเศษ ประจำป 2564
1 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2564 อัตรารอยละ 5.25 ตอป
อัตราดอกเบี้ยเงินกูส ามัญเพื่อสวัสดิการแกสมาชิก ประจำป 2564
1 พฤษภาคม - 30 พฤศจิกายน 2564 อัตรารอยละ 4.50 ตอป (ไมมีเฉลี่ยคืน)
อัตราดอกเบี้ยเงินกูส ามัญเพื่อปรับโครงสรางหนี้ ประจำป 2564
1 ตุลาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2564
1. ผูกูขอปรับโครงสรางหนี้ อัตราดอกเบีย้ รอยละ 4.50 ตอป (ไมมีเฉลี่ยคืน)
เบี้ยปรับเพิ่มกรณีปรับโครงสรางหนี้แลว มีการผิดนัดชำระอีก อัตรารอยละ 1.5 ตอป นับจากวันที่ผิดนัดชำระหนี้
หากจะกูวนซ้ำ เปนสัญญากูเงินประเภทอื่น ผูกจู ะตองชำระดอกเบี้ยเงินกูเพิม่ เติมในอัตรา
รอยละ 7.50 ตอป จากตนเงิน ณ วันทำสัญญาปรับโครงสรางหนี้จนถึงวันที่ทำเรื่องกูวนซ้ำ
2. ผูค้ำประกันทีร่ ับภาระชำระหนี้แทนผูกู
งวดชำระที่ 1 - 120 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2 ตอป
งวดชำระที่ 121 - 240 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป
งวดชำระที่ 241 – 400 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.50 ตอป
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5. การรับ-ฝากเงิน ของสหกรณ ป 2564 เปรียบเทียบกับปที่ผานมา
ป 2564
รายการเงินฝากออมทรัพย

จํานวนบัญชี

ป 2563

เงินฝาก (บาท)

สัดสวนตอ

อัตรา
ดอกเบี้ย

เงินฝากรวม

จํานวนบัญชี

เงินฝาก (บาท)

อัตราดอกเบี้ย

สัดสวนตอ เงินฝากเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินฝากรวม

เพิ่มขึ้น
(ลดลง) %

2,132

2,118,919,611.22

3.00%

45.22

2,025

2,020,086,228.54

3.00%

44.96

98,833,382.68

0.26

10,810

790,147,494.50

3.00%

16.86

10,322

555,425,570.70

3.00%

12.36

234,721,923.80

4.50

เงินฝากชวนนองออมทรัพย

40

30,007,207.10

3.50%

0.64

37

40,732,691.09

3.50%

0.91

(10,725,483.99)

(0.27)

เงินฝากเกษียณเปยมสุข 1

1,002

1,022,817,966.75

3.75%

21.83

1,002

1,020,049,643.09

3.75%

22.70

2,768,323.66

(0.87)

เงินฝากหลักประกันเงินกูฉุกเฉิน

1,074

134,789.26

1.00%

0.00

1,059

224,428.18

1.00%

0.00

(89,638.92)

(0.00)

เงินฝากหลักประกันเงินกูสามัญ

4,434

93,027,971.57

1.00%

1.99

4,109

78,176,862.15

1.00%

1.74

14,851,109.42

0.25

เงินฝากออมทรัพยพิเศษ(สีเขียว)
เงินฝากออมทรัพย(สีชมพู)

เงินฝากหลักประกันเงินกูรวมหนี้
เงินฝากบัญชี (สีน้ําเงิน)
เงินฝากเกษียณเปยมสุข 2
เงินฝากสหกรณอื่น 5 ป
เงินฝากออมทรัพย (เพิ่มคา1)
เงินฝากเกษียณเปยมสุข 3

161

15,285,056.95

1.00%

0.33

161

12,965,338.54

1.00%

0.29

2,319,718.41

0.04

2,203

211,527,644.81

3.00%

4.51

2,135

224,289,616.54

3.00%

4.99

(12,761,971.73)

(0.48)

370

185,571,352.71

3.500%

3.96

370

188,115,567.67

3.50%

4.19

(2,544,214.96)

(0.23)

1

20,000,000.00

4.00%

0.43

1

20,000,000.00

4.00%

0.45

-

(0.02)

106

175,626,466.62

3.40%

3.75

106

183,336,466.62

3.40%

4.08

(7,710,000.00)

(0.33)

49

23,130,727.73

3.75%

0.49

49

24,957,661.25

3.50%

0.56

(1,826,933.52)

(0.06)

เงินฝาก(สหกรณอื่น 6 เดือน)99

-

-

-

-

10

97,918,062.68

2.75%

2.18

(97,918,062.68)

(2.18)

เงินฝาก(สหกรณอื่น 3 เดือน)101

-

-

-

-

1

10,073,273.22

1.50%

0.22

(10,073,273.22)

(0.22)

เงินฝาก(สหกรณอื่น 6 เดือน)102

-

-

-

-

3

17,083,181.82

1.70%

0.38

(17,083,181.82)

(0.38)

21,390

4,493,434,592.09

-

100.00

192,761,697.13

รวม

22,382

4,686,196,289.22

-

100.00

6. การกูยืมเงินจากแหลงเงินกูภายนอก
ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2563 อนุมัติกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน ประจําป 2564 ไวจํานวน 3,000 ลานบาท
เพื่อเสริมสภาพคลองในการบริหารงานสหกรณ
ณ วันสิ้นป 2564 และ 2563 สหกรณมีวงเงินกูยืมจากธนาคากรุงไทย จํากัด(มหาชน) โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน
วงเงิน 500.00 ลานบาท ค้ําประกันโดยคณะกรรมการและผูจัดการ ซึ่งในป 2564 ไมมีการเบิกใชวงเงินกูดังกลาว
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7. การใหสวัสดิการ
ที่

รายการ

จํานวน (ราย)

จํานวนเงิน (บาท)

1

สวัสดิการเกษียณอายุ

216

4,120,300.00

2

สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม

153

153,000.00

3

สวัสดิการรักษาพยาบาล

220

220,000.00

4

สวัสดิการสงเคราะหสมาชิกผูถึงแกกรรม+คาปลงศพ

54

18,117,500.00

5

สวัสดิการสําหรับสมาชิกเจ็บปวยไมสามารถชวยเหลือตัวเองได

252

252,000.00

6

สวัสดิการทุนสงเสริมการศึกษาบุตร

1,562

2,949,500.00

7

14

350,000.00

8

สวัสดิการชวยเหลือสมาชิกที่ประสบภัย
สวัสดิการสําหรับสมาชิกไมมีบุตรหรือเปนโสด

35

105,000.00

9

สวัสดิการประสบอุบัติเหตุแกสมาชิก

2

200,000.00

10 สวัสดิการชวยเหลืองานศพ บิดา มารดา คูสมรสและบุตรสมาชิก

203

609,000.00

11 สวัสดิการสมาชิกไดรับเชื้อ Covid-19

283

1,415,000.00

12 สวัสดิการแพวัคซีน Covid-19

3

15,000.00
รวมทั้งสิ้น 28,506,300.00

8. การมีสวนรวมในการสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสังคม
รายการ

ที่

หนวยงานที่รับสนับสนุน

จํานวนเงิน(บาท)

1

มุทิตาจิตเกษียณ วันครู กีฬาและสนับสนุนหนวยงาน

สพป.สป.เขต 1

100,000.00

2

มุทิตาจิตเกษียณ วันครู กีฬาและสนับสนุนหนวยงาน

สพป.สป.เขต 2

100,000.00

3

มุทิตาจิตเกษียณ วันครู กีฬาและสนับสนุนหนวยงาน

สพม.6

100,000.00

4

มุทิตาจิตเกษียณ วันครู กีฬาและสนับสนุนหนวยงาน

ศึกษาธิการจังหวัด

100,000.00

5

สนับสนุนจัดงานวันเด็ก วันกิจกรรมสหกรณ กฐินพระราชทาน

สหกรณจังหวัดสมุทรปราการ

11,000.00

6

เงินสนับสนุนโรงพยาบาลในการซื้อเครื่องมือแพทย

7

เงินสนับสนุนรวมจัดหาอุปกรณปองกันโควิด,ทอดกฐิน

8

เงินสนับสนุนหนังสือพิมพเพื่อถวายพระพรชัยมงคล

9

เงินสนับสนุนทุนการศึกษา

โรงพยาบาล

1,000,000.00

สันนิบาต

6,000.00

ปราการนิวส

5,000.00

สกสค

5,000.00

10 สนับสนุนกฐินพระราชทาน,ผาปาสามัคคี,เงินบริจาค

วัด,โรงเรียน

200,000.00

11 สนับสนุนผาปา,กฐินพระราชทาน,คนตาบอด,วันสถาปนาโรงเรียน

สหกรณอื่น

12,000.00

รวมทั้งสิ้น

SAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED.
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9.งานพัฒนาบุคลากร
โครงการจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี 2564 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้มี
การจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2562 – 2564) โดยมีการกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการต่างๆ เพื่อให้มุ่งสู่
เป้าหมายและบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการประเมินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วย
ธรรมาภิบาลของกรมส่งเสริมสหกรณ์นั้น ตัวชี้วัดในการประเมิน ส่วนใหญ่สหกรณ์จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติ การ แผนงาน
โครงการ ให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมถึงแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ด้วย ปรากฎว่าจะครบกำหนดแผน
และโครงการตามกลยุทธ์ประจำปี 2564 นั้น เพื่อให้มีการประเมินและวัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน และโครงการ
ต่างๆตามแผนงานในรอบปีงบประมาณรายจ่าย 2564
อีกทั้งในโครงการจัดทำแผนงบประมาณนี้ครบกำหนด ระยะเวลา 3 ปี ทำให้ต้องวางแผนกลยุทธ์ใหม่
โดยในปีนี้จะเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์สมุทรปราการ จำกัด ระยะเวลา 5 ปี (2565 – 2569) ได้เรียน
เชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ นายธานี ก่อบุญ มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และให้มีการระดมความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆจากบุคลากรภายในหน่วยงาน ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดเป้าหมายและบรรลุ
วิสัยทัศน์ของแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงเพื่อสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันในการจัดทำรายละเอียดของแผน เพื่อให้ทุกส่วนงานได้นำแผนฯไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยโครงการดังกล่าวจัดในวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2564 ผลใช้งบประมาณทั้งสิ้น 134,778.65.-บาท จัดทำแผน
ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
เนื่องด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ชุดที่ 60/2564 ในการ
ประชุมครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 ได้มีมติจัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกและเงินของขวัญ 2,000 บาท
ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เกษียณอายุในปี 2564 โดยกำหนดการจัดงาน ในวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ สำนักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 213 คน ซึ่งในการจัดกิจกรรมนี้เป็นการมอบของที่
ระลึกและสร้างความสัมพันธ์อัน ดีระหว่างสหกรณ์และสมาชิก เป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของคณะครูอาจารย์ที่
เกษียณอายุ ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวนี้ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 408,770.- บาท
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินและระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ฯ ซึ่งโครงการนี้เป็นการจัดรูปแบบ
การอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) โดยให้สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมอบรม ทำการลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์เข้ารับการ
อบรม สำหรับโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อ ให้สมาชิกได้ทราบถึงระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ และการวางแผนในการดำเนิน
ชีวิตได้อย่างถูกต้องและมีหลักเกณฑ์ ในโครงการนี้ได้เชิญ โค้ชหนุ่ม หรือ นายจักรพงษ์ เมษพันธุ์ มาเป็นวิทยากรในการ
อบรมครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ
1. หัวข้อ ปลด คลายล๊อค หนี้ จัดอบรมในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564
2. หัวข้อ การวางแผนชีวิต เก็บเงินอย่างไรให้ได้ล้าน จัดอบรมในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564
ซึ่งในหัวข้อที่ 1 ปลด คลายล๊อค หนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 289 คน และ 2. หัวข้อ การวางแผนชีวิต เก็บ
เงินอย่างไรให้ได้ล้าน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 328 คน รวมจำนวนผู้เข้าอบรม 617 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 131,707.-บาท
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โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ “ออนไลน์ทำเงิน” เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพราะ ในสภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจในปัจจุบัน ได้ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของสมาชิก และประชาชนคนไทยทุกคน ซึ่งโครงการนี้
ทางคณะกรรมการทุกท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ เพื่ออบรมเสริมสร้างทักษะสร้างอาชีพบนแพลตฟอร์ม ออนไลน์ เพื่อ
เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้ทันกับยุคสมัยในปัจจุบันซึ่งได้เชิญครูนิดหน่อยนางสาว อาภาพร วงศ์ใหญ่
มาเป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว ซึ่งรูปแบบการอบรมเป็นแบบออนไลน์ โดยให้สมาชิกของสหกรณ์ ลงทะเบียนเพื่อเข้า
จองสิทธิ์ในการอบรม ในวันที่ 25 กันยายน 2564 มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 504 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น
65,090.17 บาท
ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 ในการประชุมวาระเวียนครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564
ได้มีมติสมัครเข้าร่วมเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบ โครงการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน นั้น ดังนั้นเพื่อเป็นการร่วมกันระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาหนี้สิน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามที่ทางสหกรณ์ฯ ได้เข้าร่วมกับทางกระทรวงศึกษาธิการจึงจัดการประชุมในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน
2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ซึ่งได้เรียนเชิญ
นายธานี ก่อบุญ มาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้และร่วมกันวางแผนแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 18,285.- บาท

SAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED.

ระเบีียบวาระที่่� 1

รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564

42

ตารางการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2564
ลำดับ
ผู้เข้าร่วม
อบรม/สัมมนา/ประชุม/สถานที่
วันที่
1 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
อบรม เรื่อง การเงิน การบัญชี
15-19 มี.ค.64
นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์
และการบริหารสำหรับกรรมการ
และ
นางศิริรัตน์ อ่ำตระกูล
ดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ 30 มี.ค.- 2 เม.ย.
นายธีรพล โพธิ์เมือง
รุ่นที่ 1
64
นางวิลาวรรณ ตันรัตนะ
นายเอกพจน์ กันภัย
นายเมธชนัน เสืออากาศ
นางวาสนา แจ่มเจริญ
นายวรพจน์ สิงหราช
นายสมพงษ์ หงษา
2 นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง
อบรม การเจรจาต่อรองและ
2-4 มี.ค.64
นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์
ติดตามหนี้ค้างชำระ
นายธีรพล โพธิ์เมือง
3

นางสาวสุนิษา ยามี

4

นายพลัฏฐ์ ธนพรรุ่งเพชร
นายบรรหาร เอี่ยมสอาด
นายไพโรจน์ ตันเจริญ
นายสุรตั น์ รื่นเริง

5

นางสาวศรุตยา หมวดศรี

6

นางสาวสุนิษา ยามี
นายณภัค กล่ำเหว่า

7

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร

ระเบีียบวาระที่่� 1

ประชุมเกี่ยวกับ มาตรการผ่อน
ปรนชำระหนีส้ ำหรับสินเชื่อครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกับธนาคารออมสิน
อบรม การตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์อย่างชำนาญ
การ
อบรม กฎหมายแรงงานและภาษีที่
เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ รุ่นที่ 1
ประชุม กฎกระทรวงการ
ดำเนินการและกำกับดูแลสหกรณ์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.
2564 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท
สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประจำปี 2564

จัดโดย
สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย

สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย

16 มี.ค.64

สกสค.จังหวัด
สมุทรปราการ

22-27 มี.ค.64

สถาบันวิชาการ
สหกรณ์ คณะ
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์
สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย
สหกรณ์จังหวัด
สมุทรปราการ

23 -25 มี.ค.64

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด

25 มี.ค.64

8 เม.ย.64

บริษัท สหประกันชีวิต
จำกัด (มหาชน)

43
ลำดับ
ผู้เข้าร่วม
8 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง
นายณัฐพล นุชอุดม
นายกำจัด สุวรรณปาล
นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์
นางศิริรัตน์ อ่ำตระกูล
นายธีรพล โพธิ์เมือง
นางวิลาวรรณ ตันรัตนะ
นายเอกพจน์ กันภัย
นางวาสนา แจ่มเจริญ
นายวรพจน์ สิงหราช
นายพลัฏฐ์ ธนพรรุ่งเพชร
นายไพโรจน์ ตันเจริญ
นายสุรตั น์ รื่นเริง
นางณัฐวสาห์ ขจรกิตติประกิต
นางกมลพรรณ สิงคโปร์
นายณภัค กล่ำเหว่า
นางสาวปรวรรณ คำแก้ว
9 นางสาวสุนิษา ยามี
10

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร

11

นางสาวสุนิษา ยามี
นางศศมณฑ์ กฤชน้อย

12
13

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร

14

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร

15

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์

16

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์

17

นางศศมณฑ์ กฤชน้อย
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อบรม/สัมมนา/ประชุม/สถานที่
อบรม แนวทางการแก้ไขข้อบังคับ,
ระเบียบสหกรณ์เพื่อรองรับ
กฎกระทรวงฉบับใหม่

วันที่
2-4 เม.ย.64

จัดโดย
กลุ่มสหกรณ์ออม
ทรัพย์จังหวัดสระบุรี
และพื้นที่ใกล้เคียง

ประชุม ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2563
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

22 เม.ย.64

กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์

18 ส.ค. 64

ชสอ.

อบรมออนไลน์ระบบ MIS สำหรับ
การกำกับตรวจสอบสหกรณ์ทาง
การเงินนผ่าน Microsoft Team
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ประชุมชี้แจงโครงการและร่วม
หารือแนวทางแก้ไขปัญหาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

24-25 ส.ค.64

สหกรณ์จังหวัด
สมุทรปราการ

28 ส.ค. 64
8 พ.ย. 64

ชสอ.ครูไทย
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
ชสอ.ไอซีที

ประชุมชี้แจงโครงการและร่วม
หารือแนวทางแก้ไขปัญหาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ประชุมชี้แจงโครงการและร่วม
หารือแนวทางแก้ไขปัญหาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการ
ดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
แก้ไขปัญหาหนีส้ ินข้าราชการครู
และจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ

12 พ.ย. 64

13 พ.ย. 64

18 พ.ย. 64
18-19 พ.ย. 64

SAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED.

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
สำนักงาน ก.ค.ศ.

ระเบีียบวาระที่่� 1

รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564
ลำดับ ผู้เข้าร่วม
18 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
ดร.ภูมิ พระรักษา

44
อบรม/สัมมนา/ประชุม/สถานที่
ประชุม แก้ปัญหาหนี้สินครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยใช้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็น
ฐาน

วันที่
19 พ.ย. 64

จัดโดย
สำนักงาน
กระทรวงศึกษาธิการ

10. การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ ผู้มาเยี่ยมชมกิจการ
ในรอบปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด ได้ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ตา่ งๆ ผูม้ าเยี่ยม
ชมกิจการและศึกษาดูงาน จานวน 1 สหกรณ์ ดังนี ้
-

ระเบีียบวาระที่่� 1

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี จากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด
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11. การช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน โดยกองทุนผู้ค้ำ
ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 ได้มีการจัดทำระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำ
ประกันเงินกู้ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นผู้ค้ำประกันหนี้เงินกู้ ในกรณีที่ผู้กู้
พ้นสภาพจากงานประจำหรือพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และรวมถึงในกรณีที่ผู้เสียชีวิต โดยผู้กู้
ไม่สามารถชำระหนี้เงินกู้ได้ครบถ้วน และต้องเรียกชำระหนี้จากผู้ค้ำประกัน
โดยกองทุนผู้ค้ำประกัน จะมีรายได้ (ที่มาของเงินกองทุน) อยู่ 5 ประเภท ได้แก่
1. เงินสมทบอุดหนุนจากสหกรณ์
2. เงินที่ได้รับจากการติดตามทวงหนี้จากสมาชิก
3. เงินบริจาค
4. ทุนประเดิมจากดอกเบี้ยกองทุนที่ได้รับจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็นหลักประกัน ตามระเบียบว่าด้วยกองทุน
ช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2558 (เดิม)
5. เงินสมทบที่ได้รับจากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 28
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 กองทุนฯ มีเงินช่วยเหลือรวม 5,087,896.25 บาท (ห้าล้านแปดหมื่น
เจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์)
ในรอบปีบัญชี 2564 มีผู้ค้ำประกันซึ่งรับภาระหนี้แทนผู้กู้ ที่ถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิก ร้องขอ
ความช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน จำนวน 11 ราย ได้แก่
ผู้กู้
ผู้ค้ำประกันรับภาระจ่าย
มูลหนี้คงค้าง
รายการ กองทุนฯช่วยเหลือ
หมายเหตุ
ชำระหนี้
ชำระของผู้ ไม่เกิน 50% ของ
ค้ำประกัน
หนี้คงค้าง
1.นายยุทธนา สามงาม
1.นางสาวศศิธร พฤกษเกิด
0
ผู้ค้ำฯขอผ่อน
จันทร์
เลขทะเบียนสมาชิก 012749 (ชำระหนี้หมด)
ชำระคนละ
เลขทะเบียนสมาชิก
500/เดือน
012748
(ต้น+ดอก)
2.นายดิษฐพล จักรกฤษณ์
0
2,525
2,500
พิพัฒน์
(ชำระหนี้หมด) (6เดือน)
เลขทะเบียนสมาชิก 012406
2. นางสาวมาลัยพร ทอง 1.นางสาวปริศนา ชินวงศ์
37,147.00
6,000
6,000
ผู้ค้ำฯขอผ่อน
ประเสริฐ
เลขทะเบียนสมาชิก 014849
(12 เดือน)
ชำระ500/เดือน
เลขทะเบียนสมาชิก
(ต้น+ดอก)
013570

SAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED.

ระเบีียบวาระที่่� 1

รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564
ผูก้ ู้

ผู้ค้ำประกันรับภาระจ่าย
ชำระหนี้
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มูลหนี้คงค้าง

3.นางสาวอรัญญา ลาลี
เลขทะเบียนสมาชิก
016007

1.นางสาวพัชรินทร์ ดอน
0
น้อยหน่า
(ชำระหนี้หมด)
เลขทะเบียนสมาชิก 014001

4.นางสาวสิริรัตน์ กรุด
น้อย
เลขทะเบียนสมาชิก
015571

1.นายเอ๋ มุสิกุล
เลขทะเบียนสมาชิก 015146

5.นางสาวเมทิกา คล่อง
ชัยภูมิ
เลขทะเบียนสมาชิก
012750

6.นางสาวอรุณรัตน์ วงษ์
ประเสริฐ
เลขทะเบียนสมาชิก
013111

ระเบีียบวาระที่่� 1

รายการ กองทุนฯช่วยเหลือ
ชำระของผู้ ไม่เกิน 50%ของ
ค้ำประกัน
หนี้คงค้าง

หมายเหตุ

11,542.92
(11 เดือน)

12,284.94

ผู้ค้ำฯขอผ่อน
ชำระ1,000
เดือน
(ต้น+ดอก)

0
(ชำระหนี้หมด)

-

-

2.นายเอกชัย ปั้นมณี
เลขทะเบียนสมาชิก 014846

0
(ชำระหนี้หมด)

6,191.37
(7 เดือน)

14,982.86

ผู้ค้ำฯขอผ่อน
ชำระคนละ
500/เดือน
(ต้น+ดอก)

1.นางสาวนิภาวดี แก้วเพ็ชร
เลขทะเบียนสมาชิก 013152

0
(ชำระหนี้หมด)

-

-

2.นายพรมมาศ ช่วงโชติ
เลขทะเบียนสมาชิก 012966

0
(ชำระหนี้หมด)

5,606.67
(6เดือน)

16,178.17

1.นางกัญจนพร กระทอง
เลขทะเบียนสมาชิก 012245

0
(ชำระหนี้หมด)

4,098.37
(3เดือน)

4,229.37

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด

ผู้ค้ำฯขอผ่อน
ชำระคนละ
1,000/เดือน
(ต้น+ดอก)

ปิดหนี้ทั้งหมด
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ผูก้ ู้

หมายเหตุ

ผู้ค้ำประกันรับภาระจ่าย
ชำระหนี้

มูลหนี้คงค้าง

1.นางสาวกาญจนา พุ่มพุทรา
เลขทะเบียนสมาชิก 012787

9,833.50

-

-

2.นายณัฐวุฒิ เอี่ยมกั๊ก
เลขทะเบียนสมาชิก 012363

5,200.50

5,512.25
(11เดือน)

6,071.26

1.นายคำรณ ทองใบ
เลขทะเบียนสมาชิก 006426

0
(ชำระหนี้หมด)

9,664.43
(9เดือน)

9,775.43

ผู้ค้ำฯขอผ่อน
ชำระ500/เดือน
(ต้น+ดอก)

9.นางสาวยศวดี ดำทรัพย์ 1.นางสาวนันธิดา แก้วเกตุ
เลขทะเบียนสมาชิก
เลขทะเบียนสมาชิก 016232
014607
2.นางสาวพจนีย์ ศรีระวงษ์
เลขทะเบียนสมาชิก 016245
3.นางสาวพิชามญชุ์ แซกรัมย์
เลขทะเบียนสมาชิก 014600
4.นางต้องตา เต็งรัง
เลขทะเบียนสมาชิก 015473
5.นายธนัท สืบสร้อย
เลขทะเบียนสมาชิก 017066

100,000

ชำระหนี้ของผู้กู้
จำนวนร้อยละ
20 ของเงินกู้แต่
สูงสุดไม่เกิน
100,000 บาท

10. นายประจักษ์ นิธิ
มาโนชญ์
เลขทะเบียนสมาชิก
017261

100,000

ชำระหนี้ของผู้กู้
จำนวนร้อยละ
20 ของเงินกู้แต่
สูงสุดไม่เกิน
100,000 บาท

7.นางสาวรุ่งฤดี ฉันทวี
เลขทะเบียนสมาชิก
015057

8.นางสาวนภาพร ทองใบ
เลขทะเบียนสมาชิก
015183

1.นางสาวพนอ คล้ายศรี
เลขทะเบียนสมาชิก 011276
2.นางสาวพนิดา จันทรรัตน์
เลขทะเบียนสมาชิก 014926

รายการ กองทุนฯช่วยเหลือ
ชำระของผู้ ไม่เกิน 50% ของ
หนี้คงค้าง
ค้ำประกัน

2021

3.นายณัฐวัฒน์ ปิติศรีชัย
เลขทะเบียนสมาชิก 017260

SAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED.

ผู้ค้ำฯขอผ่อน
ชำระคนละ
500/เดือน
(ต้น+ดอก)

ระเบีียบวาระที่่� 1

รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564
ผูก้ ู้

11. นางวิไลรัตน์ เอื้อน
จิตร
เลขทะเบียนสมาชิก
007362

ผู้ค้ำประกันรับภาระจ่าย
ชำระหนี้
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มูลหนี้คงค้าง

รายการ กองทุนฯช่วยเหลือ
ชำระของผู้ ไม่เกิน 50% ของ
ค้ำประกัน
หนี้คงค้าง

1.นายประมูล พิลาวร
เลขทะเบียนสมาชิก 012010
2.นางสาวจุฬาลักษณ์ หิรัญ
รัตน์
เลขทะเบียนสมาชิก 006282
3.นายชัชชวาลย์ งามขำ
เลขทะเบียนสมาชิก 003254
4.นายอร่าม อาจฤทธิ์
เลขทะเบียนสมาชิก 003216

100,000

หมายเหตุ

ชำระหนี้ของผู้กู้
จำนวนร้อยละ
20 ของเงินกู้แต่
สูงสุดไม่เกิน
100,000 บาท

* หมายเหตุ กรณีที่ยอดเบิกกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันมียอดมากกว่าที่สมาชิกผู้ค้ำประกันชำระเนื่องจากมีการชำระในส่วน
ของดอกเบี้ย

ระเบีียบวาระที่่� 1

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด
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ระเบีียบวาระที่่�4 เรื่่�องเสนอเพื่่�อทราบ

4.2 รัับทราบรายงานของผู้้�ตรวจสอบกิิจการ ประจำปีี 2564
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
******************************
เรียนที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
ตามที่ประชุมใหญ่ประจำปี 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ได้เลือกตั้งให้ ข้าพเจ้าและคณะเป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ข้าพเจ้าและคณะได้เข้าตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนที่
เข้าตรวจสอบนั้นจึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำปีโดยสรุปดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินงานทั้งปวง
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานอื่นๆของสหกรณ์
2. ขอบข่ายการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์
2.3 ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับระเบียบและมติของที่ประชุม
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณ
ที่กําหนดไว้
3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไข
3.1 ผลการดำเนินงาน
สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อต้นปี 9,781 คนระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 422 คน ลาออกจากสหกรณ์ 359
คนสมาชิกคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 9,844 คนในวันสิ้นปีสหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 8,672,700,171.58 บาทเพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 324,597,323.04 บาท และในรอบปีสหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น 441,966,668.67บาท ค่าใช้จ่าย
179,239,605.38บาท มีกำไรสุทธิ 262,727,063.29 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 38,575,722.99 บาท
3.2 ด้านบริหารงานทั่วไป
3.2.1 มีการดำเนินงานตามนโยบายและมีการกําหนดผู้รับผิดชอบงานไว้เหมาะสมเป็นไป
ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
3.2.2 คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือนโดยมีการประชุมเฉพาะ
คณะกรรมการ 1 ครั้ งประชุม คณะกรรมการที่ ป รึก ษาและผู้ ตรวจสอบกิจการ 1 ครั้งและมีการประชุมย่ อยของ
คณะกรรมการแต่ละชุดตามโอกาสและวาระที่จำเป็นโดยเฉพาะด้านสินเชื่อมีการตรวจสอบเอกสารและอนุมัติสินเชื่อ
ให้แก่ผู้กู้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.3 ในการประชุมคณะกรรมการประจำเดือนได้กําหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า
และบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งเพื่อเป็นมติของคณะกรรมการ
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3.2.4 มีการปฏิบัติงานตามข้อบังคับระเบียบและกฎหมายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตามมติ
ที่ประชุมใหญ่ มติคณะกรรมการดำเนิน การอย่างเหมาะสมจัดทำสารสัมพันธ์ประจำเดือนเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบ
ข่าวสารต่างๆและการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด อย่างพอเหมาะต่อการดำเนินการ
3.3 ด้านบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้จ้างผู้สอบบัญชีให้ดำเนินการตรวจสอบบัญชี
สำหรับ ปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 30 พฤศจิ กายน 2564 พบว่าเอกสารประกอบรายการด้านบั ญ ชีเป็น ไปตามที่ผู้ ส อบบัญ ชี
นำเสนอ และผลจากการตรวจสอบเอกสารครบถ้วน พบว่ามีรายการทางบัญชีดังนี้
ด้านสินทรัพย์
8,672,700,171.58
บาท
ด้านหนี้สิน
4,714,652,875.52
บาท
ด้านทุน
3,695,320,232.77
บาท
ด้านรายได้
441,966,668.67
บาท
ด้านค่าใช้จ่าย
179,239,605.38
บาท
กำไรสุทธิ
262,727,063.29
บาท
3.4 ด้านการเงิน
สหกรณ์ฯ มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปีบัญชีจำนวน 185,167.52 บาทถูกต้องตรงตามบัญชีซง่ึ
อยู่ในความรับผิดชอบของ นางศศมณฑ์ กฤชน้อย ตำแหน่ง รองผู้จัดการ
การใช้จ่ายเงินต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายที่ที่ประชุมใหญ่กำหนดไว้ 1 รายการได้แก่
ค่าใช้จ่าย หมวดค่าตอบแทน เบี้ยประชุม ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 800,000 บาท
จ่ายจริง 988,400 บาท เกินจากที่ได้รับอนุมัติ -188,400 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 469,500 บาท
รายจ่ายของสหกรณ์เป็นไปเพื่อกิจการของสหกรณ์สหกรณ์มีการควบคุมการใช้เงินเป็นไป
ตามระเบียบว่าด้วยการรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงิน
3.5 ด้านสินเชื่อ
3.5.1 สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 5 ประเภทคือ
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จำนวน 231 สัญญา จำนวนเงิน 17,470,900.00 บาท
(2) เงินกู้สามัญจำนวน 857 สัญญา จำนวนเงิน 565,329,410.06 บาท
(2.1) เงินกู้สามัญCOVID – 19 จำนวน 1,166 สัญญา จำนวนเงิน 212,126,100.00 บาท
(2.2) เงินกู้สามัญ COVID – 19 ต่ำกว่า 30 % จำนวน 1,719 สัญญา จำนวนเงิน
362,350,200.00 บาท
(2.3) เงินกู้สามัญเงินฝากหลักประกันค้ำประกัน จำนวน 159 สัญญา จำนวนเงิน
8,785,600.00 บาท
(3) เงินกูส้ ามัญปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 47 สัญญา จำนวนเงิน 55,548,862.81 บาท
(4) เงินกู้หุ้นบวกเงินรับฝาก จำนวน 13 สัญญา จำนวนเงิน 15,367,800.00 บาท
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3.6 ด้านการลงทุน
3.6.1 การลงทุนซื้อหุ้น/พันธบัตรรัฐบาลและอื่นๆ
เงินลงทุนระยะสั้น
ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด
100,000,000
รวมเงินลงทุนระยะสั้น
100,000,000
เงินลงทุนระยะยาว
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
4,790,500.00
หุ้นสามัญบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน )
100,000.00
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด
1,000,000.00
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด
77,620.00
รวม
5,968,120.00
หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าหุ้นชุมนุมสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ไอซีที
1,000,000.00
รวมเงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ
4,968,120.00
รวมเงินลงทุน-สุทธิ
104,968,120.00
3.6.2 ที่ดิน/อาคาร/อุปกรณ์
3.7 ด้านเงินรับฝาก
สหกรณ์รับฝากเงินในระหว่างปี 2564 คือ
เงินรับฝากจากสมาชิก
4,686,196,289.22
3.8 ด้านหนี้สิน
3.9 ด้านทุน
3.9.1 ทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 3,346,225,135.49
3.9.2 ทุนสำรองและทุนสะสมต่างๆ
1. ทุนสำรอง
332,467,346.39
2. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ
2.1 ทุนสร้างขยายสำนักงาน
3,954,026.09
2.2 ทุนสาธารณะประโยชน์
5,086,812.84
2.3 ทุนรักษาระดับเงินปันผล
1,145,639.71
2.4 ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก
2.5 ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์
1,353,376.00
2.6 ทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน
5,087,896.25
รวมทั้งสิ้น
3,695,320,232.77
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4. การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง
คณะผู้ ตรวจสอบกิจ การสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ ครูส มุ ท รปราการ จำกั ด ในฐานะ องค์ คณะที่ได้ รับ
ความไว้วางใจจากสมาชิกให้ เข้ามาดูแลตรวจสอบทั้งด้านนโยบายและการบริห ารงานทั้งปวงของคณะกรรมการ
สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ ครู ส มุ ท รปราการชุ ดที่ 60/2564 ขอยื นยั น ว่าคณะผู้ ตรวจสอบกิ จการสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ค รู
สมุทรปราการจำกัดมีการกำกับติดตามการทำงานรวมไปถึงการบริหารจัดการด้านการเงิน ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
โปร่งใสเพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ
จำกัด ว่าเป็นกลางโปร่งใสและยุติธรรม
5. เรื่องอื่นๆ
คณะผู้ตรวจสอบทั้ง 4 คนพยายามติดตามตรวจสอบการทำงานนโยบายแผนการใช้เงินและให้ข้อคิด
ถึงการทักท้วงกรณีพบว่าจะส่งถึงความไม่โปร่งใสให้มีการทบทวนมาตลอดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สมาชิก
ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด
5.1 ผลการดำเนินการและมติของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60/2564 มีการลงมติที่ขัดต่อ
ระเบี ยบและข้อบั งคับ จนเป็นเหตุให้ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นรองนายทะเบียน
มีคำสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่องจำนวน 4 ครั้ง
5.2 การดำเนิ น การเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยเกิ น วงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ในหมวด
ค่าตอบแทน รายการเบี้ยประชุมที่ได้รับอนุมัติจำนวนเงิน 800,00 บาท คณะกรรมการมีการใช้จ่ายจริง 988,400 บาท
เกินจากที่ได้รับอนุมัติ -188,400 บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการจำกัดเป็นของสมาชิกทุกคนคณะกรรมการเป็นเพียงตัวแทน
ของสมาชิกเพราะฉะนั้นสมาชิกทุกคนคณะกรรมการเป็นเพียงตัวแทนของสมาชิกเพราะฉะนั้นสมาชิกทุกคนควรใส่ใจ
ในการดำเนินงานเพราะผลประโยชน์ทั้งหลายทั้งปวงจะย้อนกลับมาสู่สมาชิกถ้ามีสิ่งใดให้ฝ่ายตรวจสอบดำเนินการ
เสนอความคิดเห็นได้ที่ตู้รับความคิดเห็นชั้น 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการจำกัดหรือโทรศัพท์ติดต่อ
1. นายพลัฏฐ์ ธนพรรุ่งเพชร
โทร. 094-3852428
ผู้ตรวจสอบกิจการ
2. นายบรรหาร เอี่ยมสอาด
โทร. 097-324-1982
ผู้ตรวจสอบกิจการ
3. นายสมชาย ทองสุทธิ์
โทร. 094-553-5693
ผู้ตรวจสอบกิจการ
4. นายไพโรจน์ ตันเจริญ
โทร. 083-611-9671
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ลงชื่อ
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ระเบีียบีวาระที่ี�4 เร่�องเสนอเพื่่�อที่ราบี

4.3 รับีที่ราบีนโยบีายและการบีริหารค่วามเสี�ยง ประจำปี 2564
1

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
คณะทางานควบคุมภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด
เรื่อง “การจัดการความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด”

จัดทาโดย
คณะทางานควบคุมภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด
SAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT

คณะทางานควบคุมภายใน
สหกรณ์
อ
อมทรั
พ
รูสมุทรปราการ จากัด
COOPERATIVEย์คLIMITED.
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คานา
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานคณะทางานควบคุมภายใน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ
จากัด ปีบัญชี 2564 เป็นการนาเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะทางานควบคุมภายใน ตามคาสั่ง สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด ที่ 4/2564 สั่ง ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางาน
ควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด ที่ประกอบด้วย นายบรรจง โตสงวน (ประธาน
คณะท างาน) นางสาวจารึ ก สวนมาลั ย (คณะท างาน) นางสาวยุ พ า กิ ต ติ ดุ ษ ฎี ธ รรม (คณะท างานและ
เลขานุการ) โดยคณะทางานควบคุมภายใน ดาเนินการปฏิบัติงานตามแผนการควบคุมภายในสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู สมุทรปราการ จากัด ปีบัญชี 2564 ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จากัด” ปฏิทินปฏิบัติงานการควบคุมภายใน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด ปีบัญชี
2564 และแบบประเมินการจัดการความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด การปฎิบัติงานควบคุมภายในครั้งนี้ได้สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนาผลไปปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด
คณะทางานควบคุมภายในหวังว่า เอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานคณะทางานควบคุมภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด ปีบัญชี 2564 หัวข้อเรื่อง “การจัดการความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรปราการ จากัด” ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ
จากัด ต่อไป
คณะทางานควบคุมภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด
พฤศจิกายน 2564
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด
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สรุปรายงานการปฏิบัตงิ าน
คณะทางานควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด
เรื่อง “การจัดการความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด”

เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด
ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด มีคาสั่ง ที่ 4/2564 สั่ง ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2564
แต่งตั้งคณะทางานควบคุมภายใน ประกอบด้วย นายบรรจง โตสงวน (ประธานคณะทางาน) นางสาวจารึก
สวนมาลัย (คณะทางาน) และ นางสาวยุพา กิตติดุษฎีธรรม (คณะทางานและเลขานุการ) ไปแล้ว นั้น
บัดนี้ คณะทางานควบคุมภายในได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยปฏิบัติงานตามที่
ได้รับอนุมัติ ดังนี้
1. แผนการควบคุมภายใน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด ปีบัญชี 2564 หัวข้อเรื่อง “การ
จัดการความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด”
2. แบบประเมิน “การจัดการความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด”
3. ปฏิทินปฏิบัติงานการควบคุมภายใน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด
คณะทางานควบคุมภายใน จึงขอสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เรื่อง “การจัดการความเสี่ยงสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด” ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านกลยุทธ์ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด
1. มีกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนกลยุทธ์ถูกนามาใช้ในการจัดทาแผนงานและงบประมาณ
ประจาปี 2564 มีการถ่ายทอดและมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
2. มีผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย มีการติดตามประเมิน ประเมินผลงาน ให้ข้อเสนอแนะ
และทบทวนแผนงานรายปีอย่างเป็นระบบ
3. ก่อนมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด มีการวางแผนด้าน
การตลาดให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน แต่ยังไม่มีการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และ
ไม่มีการนาผลการประเมินผลรายไตรมาสไปปรับปรุงแผนการตลาด
4. ไม่มีการวางแผนการเตรียมสร้างกรรมการทดแทนเพื่อความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจ
5. ไม่มีการเตรียมสร้างผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่าย หรือหัวหน้าฝ่ายทดแทนเพื่อความต่อเนื่อง
ในการดาเนินธุรกิจ
ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านกลยุทธ์ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ได้รับระดับชั้นคุณภาพ “พอใช้ – ดี”
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ด้านที่ 2 ด้านเครดิต : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด
1. มีการกาหนดระเบียบของคณะกรรมการดาเนินการเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิกและสหกรณ์อื่น
โดยใช้ข้อยกเว้น ≥ ร้อยละ 10 ของผู้กู้ในปีนั้น ๆ
2. มีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และนามาใช้ในการบริหารลูกหนี้
3. การให้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด อยู่บนฐานของความสามารถในการ
ชาระหนี้โดยพิจารณาจากรายได้ประจา (รายได้ประจา = เงินเดือนรวมกับเงินประจาตาแหน่ง)
4. มีการกาหนดวงเงินกู้ผันแปรตามอายุของการเป็นสมาชิก 5 ช่วง
5. ปฏิบัติตามคาแนะนาของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการกาหนดระยะเวลาการชาระคืนเงินกู้ของ
สมาชิก ทั้งเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินกูพ้ ิเศษ
6. สมาชิกผู้กู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด ต้องมีรายได้ประจาหลังจากหักชาระหนี้
เงินกู้ ≥ ร้อยละ 30 จึงจะได้การพิจารณาอนุมัติเงินกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด จึงเป็นไป
ตามคาแนะนาของกรมส่งเสริมสหกรณ์
7. มีจานวนสมาชิกที่กู้วนซ้าในรอบปีบัญชีปัจจุบันเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ร้อยละ 11.83
8. มีกลไกในการประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดหักเงินให้กับสหกรณ์ได้ < รอยละ 98 ในวันสิ้นเดือน
9. มีความสามารถในการติดตามหนี้กับลูกหนี้ที่จัดชั้นต่ากว่าคุณภาพ ลูกหนี้ระหว่างดาเนินคดี ลูกหนี้
ตามคาพิพากษา ≤ ร้อยละ 50 ของเป้าหมายการติดตามในปีนั้น ๆ
10. การนาเงินไปฝากและ/หรือลงทุนได้คานึงถึงความมั่นคง และความสามารถในการชาระคืนของ
องค์กรนั้น คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการประเมินด้านที่ 2 ด้านเครดิต คิดเป็นร้อยละ 75.00 ได้รับระดับชั้นคุณภาพ “ดีมาก”
ด้านที่ 3 ด้านการตลาด : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด
1. มีการกาหนดเป้าหมายเงินปันผลตามผลกาไรที่ได้รับในแต่ละเดือน และมีผลการดาเนินงานต่ากว่า
เป้าหมาย ≤ ร้อยละ 5 (ตารางประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่ายและกาไรสุทธิ ประจาปี 2564 แสดงรายการ รับ
– จ่าย จริง เดือน ธันวาคม 2563 ถึง พฤษภาคม 2564 และจากการวิเคราะห์ซึ่งคาดว่าจะได้รับ / จ่าย เดือน
มิถุนายน ถึง พฤศจิกายน 2564)
2. มีการรายงานต้นทุนและผลตอบแทนทุกเดือนมีการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย
และนาไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารงาน
3. มีการฝากและลงทุนโดยเปรียบเทียบอันดับความน่าเชื่อถือ อัตราผลตอบแทนและอายุของตราสาร
ของหลักทรัพย์ต่าง ๆ
4. มีการกาหนดระเบียบขั้นตอนในการอนุมัติการฝากหรือการลงทุนที่ชัดเจน ไม่ขัดต่อกฎหมาย
ผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านการตลาด คิดเป็นร้อยละ 81.25 ได้รับระดับชั้นคุณภาพ “ดีมาก”

คณะทางานควบคุมภายใน
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ด้านที่ 4 ด้านสภาพคล่อง : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด
1. มีการจัดทาประมาณการเงินสดรับจ่าย (Cash Flow Projection) รายเดือน โดยใช้ขอ้ มูลจริง
ทุกสิ้นเดือนที่ผ่านมา และมีการรายงานต่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด
ชุดที่ 60/2564 เป็นประจาทุกเดือน
2. มีแผนในการไม่ระดมเงินฝาก และ/หรือค่าหุ้นที่สอดคล้องกับแผนการฝากและ/หรือการลงทุน
ประจาปี และสามารถดาเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความสามารถจัดสรรเงินกู้ให้ได้ตามแผนการให้เงินกู้ (สมาชิกหรือสหกรณ์อื่น) เป็นรายเดือน
4. มีการศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเงินฝาก/ทุนเรือนหุ้นแยกตามขนาดของเงินฝาก/ทุน
เรือนหุ้น (จานวนเงินฝาก/ทุนเรือนหุน้ และจานวนเงิน) และ พฤติกรรมการฝาก/ถอนเงิน และการถือหุ้น/การ
ถอนหุ้นคืนของสมาชิก และสมาชิกสมทบ และนาไปใช้ในการบริหารจัดการสภาพคล่อง
5. มีแผนในการจัดการสภาพคล่องในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤต มีแหล่งเงินที่สหกรณ์สามารถกู้ยืม
ได้อย่างเร่งด่วน
6. มีแผนในการจัดหาสภาพคล่องเพื่อจ่ายเงินปันผลให้ได้ทันที เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติในการ
จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี และสามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามแผนที่วางไว้
ผลการประเมินด้านที่ 4 ด้านสภาพคล่อง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ได้รับระดับชั้นคุณภาพ “ดีมาก”
ด้านที่ 5 ด้านปฏิบัติการ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด
1. มีการจัดทาโครงสร้างองค์กรของฝ่ายจัดการ พร้อมระบุคุณลักษณะตาแหน่งงาน และงานที่
มอบหมายอย่างครบถ้วน มีการปรับปรุงหรือทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการปรับปรุงทันที เมื่อมีเหตุ
จาเป็นต่อการพัฒนาสหกรณ์
2. มีการจัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงานครบทุกงานและถูกทบทวนปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อย่าง
สม่าเสมอ
3. มีการมีการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการติดตามและประเมินผล เพื่อรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่ยังมิได้มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อให้สามารถบริหารความ
เสี่ยงให้เป็นไปตามแผนได้
4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความเสียหาย (Incidents report) ที่รวบรวมขึ้นจากที่เกิดขึ้นจริงในทุก
กรณี และรายงานให้ต่อผู้จัดการ คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์พิจารณาเพื่อแก้ไขปรับปรุง
5. มีการนากิจกรรมควบคุมภายในมาปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือผังกระบวนการทางาน
รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ๆ
6. ผลการประเมินคุณภาพการควบคุมภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (กตส.) ถูกนามาแจ้งให้
คณะกรรมการดาเนินสหกรณ์ได้พิจารณาอย่างจริงจัง แต่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (กตส.) ได้รายงานผลการ
ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 จึงไม่สามารถ
สรุปได้ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด ได้มีการนาผลการประเมินคุณภาพฯ ของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์เปรียบเทียบกับของสหกรณ์ มาใช้ในการปรับปรุงการบริหารจัดการสหกรณ์
7. มีการจัดทาแผนสารองระบบข้อมูล และระบบงานข้อมูลสารอง เพื่อความปลอดภัยรองรับ กรณี
ระบบงานขัดข้อง และแผนรองรับการดาเนินงานธุรกิจต่อเนื่อง
ผลการประเมินด้านที่ 5 ด้านปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 92.86 ได้รับระดับชั้นคุณภาพ “ดีมาก”
คณะทางานควบคุมภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด

ระเบีียบวาระที่่� 1
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สรุปผลการประเมิน
“การจัดการความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด”
ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านกลยุทธ์ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ได้รับระดับชั้นคุณภาพ “พอใช้ – ดี”
ผลการประเมินด้านที่ 2 ด้านเครดิต คิดเป็นร้อยละ 75.00 ได้รับระดับชั้นคุณภาพ “ดีมาก”
ผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านการตลาด คิดเป็นร้อยละ 81.25 ได้รับระดับชั้นคุณภาพ “ดีมาก”
ผลการประเมินด้านที่ 4 ด้านสภาพคล่อง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ได้รับระดับชั้นคุณภาพ “ดีมาก”
ผลการประเมินด้านที่ 5 ด้านปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 92.86 ได้รับระดับชั้นคุณภาพ “ดีมาก”
สรุปผลการประเมิน “การจัดการความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด” คิดเป็น
ร้อยละ 79.82 ได้รับระดับชั้นคุณภาพ “ดีมาก”

ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะ
ด้านที่ 1 ด้านกลยุทธ์
ควรมีการติดตามและประเมินผลการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกไตรมาส และนาผลการประเมินราย
ไตรมาสไปปรับปรุงแผนการตลาดต่อไป
ด้านที่ 3 ด้านการตลาด
1. ควรมอบผู้รับผิดชอบด้านการฝากเงินและการลงทุนฯ รายงานผลการฝากเงินและการลงทุนฯ
ต่อผู้มีอานาจทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวด้านการฝากเงินและการลงทุนฯ
2. ควรนาผลการติดตาม ผลการวิเคราะห์ไปทบทวนและปรับปรุงแผนการฝากและการลงทุน อย่าง
สม่าเสมอเพื่อให้ทันต่อสภาวะการเงินในปัจจุบัน
3. ควรกาหนดระเบียบ ขั้นตอนในการอนุมัติการฝากหรือการลงทุนที่ชัดเจน ไม่ขัดต่อกฎหมาย
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการลงทุน ได้อีกต่อไป
ด้านที่ 4 ด้านสภาพคล่อง
1. ควรนาข้อมูล “อัตราการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ
จากัด” เสนอที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด เพื่อ “ทราบ/
พิจารณา” ทุกวาระการประชุม
2. ควรนาข้อมูล “อัตราการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ
จากัด” เสนอที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด เพื่อ “ทราบ/
พิจารณา” ทุกวาระการประชุม
ด้านที่ 5 ด้านปฏิบัติการ
ควรนาผลการประเมินจากคณะกรรมการควบคุมภายใน ไปปรับปรุงเพื่อให้สามารถบริหารความ
เสี่ยงให้เป็นไปตามแผน และควรปลูกฝังจิตสานึกทุกฝ่ายจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรในการบริหารความเสี่ยง
คณะทางานควบคุมภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด
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สารบัญ

ข้อสังเกต

ด้านที่ 3 ด้านการตลาด
จากงบทดลอง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แสดง
หน้า
“บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-การลดมูลค่าการลงทุน จานวนเงิน 1,000,000 บาท” นั่นคือ โอกาสที
่สหกรณ์
คานา ..........................................................................................................................................
2
ออมทรั
ย์ครูสมุทรปราการ จากัด จะไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้จากการลงทุนซื้อหุ้นชุม3นุมสหกรณ์
สารบั
ญ พ..........................................................................................................................................
ออมทรั
พย์ไอซีที จานวน
1,000,000
บาท จึมงภายในสหกรณ์
ต้องดาเนินการตั
ดเป็นพค่ย์คาใช้
และนาไปหั
สรุ
ปรายงานการปฏิ
บัติงานคณะท
างานควบคุ
ออมทรั
รูสจมุ่าทยรปราการ
จากักดออกจากก
. 4 าไรสุทธิ
ด้านที
ด้ากนกลยุ
.....................................................................................................
4
ในปี 2564
มีผ่ 1ลให้
าไรสุทธ์ธิลดลง
จานวน 1,000,000 บาท แสดงให้เห็นว่า นโยบายการลงทุนของสหกรณ์
9
นเครดิต จ.......................................................................................................
5
ออมทรัพด้ย์านที
ครูส่ 2มุทด้ารปราการ
ากัด ยังคงมีความเสี่ยงจากการลงทุน
ด้านที่ 3 ด้านการตลาด ..................................................................................................
5
ด้านที่ 4 ด้านสภาพคล่อง ...............................................................................................
6
ด้านที่ 5 ด้านปฏิบัติการ .................................................................................................
6
สรุปผลการประเมิน”การจัดการความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด” ..
7
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกต ...............................................................................................
7
คณะผู้จัดทา ................................................................................................................................
9

คณะผู้จัดทา

ที่ปรึกษา
นายไพโรจน์

ตันเจริญ

ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด

ผู้จัดทา
นายบรรจง

โตสงวน

ประธานคณะทางาน

นางสาวจารึก

สวนมาลัย

คณะทางาน

นางสาวยุพา

กิตติดุษฎีธรรม

คณะทางานและเลขานุการ

ออกแบบปก
นางสาวยุพา

ระเบียบวาระที� �

กิตติดุษฎีธรรม

คณะทางานและเลขานุการ

คณะทางานควบคุมภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด
คณะทางานควบคุมภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จํากัด
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ระเบีียบวาระที่่�4 เรื่่�องเสนอเพื่่�อทราบ

4.4 รัับทราบผลประโยชน์์และค่่าตอบแทนตามที่่�กำหนดในกฎกระทรวง
ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องรับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
กฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
พ.ศ. 2564 ข้อ 14 (1) และ (4) ให้แจ้งผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการ
จัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ ได้รับจากสหกรณ์นั้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และให้แสดงรายละเอี ยด
ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นรายบุคคล โดยแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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14.นายวรพจน สิงหราช
15.นายสมพงษ หงษา
16.นายเสกสัณห กิจวรรณ
17.นายพรเทพ คุรุเมธากร
18.นายสมเจต พูลมา
19.ดร.ธีระ แทนศิริ
20.นายอดิศักดิ์ กลิ่นจันทร
21.ดร.สุชาติ ใจสถาน
22.นางชูศรี พุทธเจริญ

8.นายธีรพล โพธิ์เมือง
9.นายเอกพจน กันภัย
10.นายเมธชนัน เสืออากาศ
11.นางวิลาวรรณ ตันรัตนะ
12.นางวาสนา แจมเจริญ
13.นายวินัย หลําวรรณะ

7.นางศิริรัตน อ่ําตระกูล

6.น.ส.นวลอนงค วงษเพ็ชร

5.นายกําจัด สุวรรณปาล

4.นายณัฐพล นุชอุดม

1.นายอิทธิพัทธ ธีระวรรณสาร
2.นายชาญสินธุ กิจแสงทอง
3.นายไพฑูรย คงเทียน

1.คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ชื่อ - สกุล

ประธานกรรมการ ชุดที่ 59 และ 60
รองประธานกรรมการ ชุดที่ 59 และ 60
กรรมการชุดที่ 59
รองประธานกรรมการ ชุดที่ 60
กรรมการและเลขานุการ ชุดที่ 59
รองประธานกรรมการ ชุดที่ 60
กรรมการชุดที่ 59
รองประธานกรรมการ ชุดที่ 60
กรรมการชุดที่ 59
กรรมการและเลขานุการ ชุดที่ 60
กรรมการชุดที่ 59
กรรมการและเหรัญญิก ชุดที่ 60
กรรมการ ชุดที่ 60
กรรมการ ชุดที่ 60
กรรมการ ชุดที่ 60
กรรมการ ชุดที่ 60
กรรมการ ชุดที่ 60
รองประธานกรรมการ ชุดที่ 59
กรรมการ ชุดที่ 60
ที่ปรึกษา ชุดที่ 59 กรรมการ ชุดที่ 60
กรรมการ ชุดที่ 60
รองประธานกรรมการ ชุดที่ 59
รองประธานกรรมการ ชุดที่ 59
กรรมการและเหรัญญิก ชุดที่ 59
กรรมการ ชุดที่ 59
กรรมการ ชุดที่ 59
กรรมการ ชุดที่ 59
กรรมการ ชุดที่ 59

ตําแหนง

-

-

-

-

-

-

เงินเดือน /คาจาง
-

5,833.33
208,980.30
208,980.30
208,980.30
179,963.40
179,963.40
179,963.40
179,963.40

208,980.30

179,963.40

179,963.40

179,963.40

208,980.30

โบนัส (ชุดที5่ 9)
237,411.00
208,980.30
179,963.40

6,570.00
2,358.00
-

7,391.00
5,924.00
5,138.00
5,478.00
5,284.00
-

3,240.00

5,777.00

125.00

-

11,200.00
7,000.00
-

11,200.00
11,200.00
7,000.00
11,200.00
11,200.00
-

11,200.00

11,200.00

4,200.00

4,200.00

19,050.00
12,600.00
-

22,200.00
20,400.00
15,600.00
19,950.00
24,750.00
900.00

21,750.00

24,450.00

12,750.00

15,300.00

คาตอบแทนกรรมการ / ผูมีอํานาจในการจัดการ
คาพาหนะ
คาลงทะเบียนอบรม
คาเบี้ยเลี้ยง
5,159.00
11,200.00
28,200.00
4,054.00
4,200.00
11,700.00
1,609.50
8,850.00

82,191.00
74,424.00
64,638.00
71,728.00
84,434.00
241,380.30
66,053.33
48,958.00
211,680.30
212,580.30
210,780.30
182,663.40
183,563.40
184,463.40
184,463.40

23,400.00
27,000.00
2,700.00
3,600.00
1,800.00
2,700.00
3,600.00
4,500.00
4,500.00

262,953.40

278,090.40

246,538.40

280,680.30

รวม
333,970.00
285,634.30
237,222.90

41,400.00
36,900.00
36,900.00
35,100.00
43,200.00
31,500.00

46,800.00

56,700.00

49,500.00

52,200.00

คาเบี้ยประชุม
52,000.00
56,700.00
46,800.00

รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564
62

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด

ตําแหนง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเหรัญญิก

1.นายอิทธิพัทธ ธีระวรรณสาร
2.นายชาญสินธุ กิจแสงทอง
3.นายไพฑูรย คงเทียน
4.นายณัฐพล นุชอุดม
5.นายกําจัด สุวรรณปาล
6.น.ส.นวลอนงค วงษเพ็ชร
7.นางศิริรัตน อ่ําตระกูล

เครื่องแบบ
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00

1,016,360.00
815,680.00
1,832,040.00

-

ที่ปรึกษา ชุดที่ 60

ที่ปรึกษาฝายกฎหมาย ชุดที่ 60
ผูจัดการ
รองผูจัดการ
รวมทั้งสิ้น

-

เงินเดือน /คาจาง
-

ที่ปรึกษา ชุดที่ 60

ที่ปรึกษา ชุดที่ 59
ที่ปรึกษา ชุดที่ 59
ที่ปรึกษา ชุดที่ 59
ที่ปรึกษา ชุดที่ 59
ที่ปรึกษา ชุดที่ 59
ที่ปรึกษา ชุดที่ 59
ที่ปรึกษา ชุดที่ 59
ที่ปรึกษา ชุดที่ 60
ที่ปรึกษา ชุดที่ 60

ตําแหนง

2.คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน
ชื่อ - สกุล

23.นายกอบกิจ สิทธิธนกานต
24.นายพัชระ งามชัด
25.นายทศพร ถือพุดซา
26.นายวรรณชัย บุสนาม
27.นายสิทธิชัย เวศสุวรรณ
28.นายสุพจน บุญยืน
29.นายศุภมิตร ศิรกัณฑมากุล
30.ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
31.ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 สป.
32.ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 สป.
33.ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิค
สมุทรปราการ
34.นายปรเมศวร อินทรชุมนุม
35.น.ส.สุนิษา ยามี
36.นางศศมณฑ กฤชนอย

ชื่อ - สกุล

รถรับสง
-

167,000.00
151,064.00
3,529,064.00

-

-

โบนัส (ชุดที5่ 9)
58,333.34
5,833.33
70,000.00
5,833.33
58,333.34
5,833.33
70,000.00
-

116,200.00

-

-

-

-

5,800.00
5,950.00
270,200.00

คาตอบแทนกรรมการ / ผูมีอํานาจในการจัดการ
รถประจําตําแหนง
คาศึกษาดูงาน
-

694.00
869.00
59,670.50

-

-

คาตอบแทนกรรมการ / ผูมีอํานาจในการจัดการ
คาพาหนะ
คาลงทะเบียนอบรม
คาเบี้ยเลี้ยง
-

-

-

688,300.00

4,500.00

9,000.00

คาเบี้ยประชุม
6,300.00
9,000.00

รวม
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00

1,189,854.00
973,563.00
6,495,474.50

4,500.00

9,000.00

รวม
58,333.34
5,833.33
70,000.00
5,833.33
58,333.34
5,833.33
70,000.00
6,300.00
9,000.00
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8.นายธีรพล โพธิ์เมือง
9.นายเอกพจน กันภัย
10.นายเมธชนัน เสืออากาศ
11.นางวิลาวรรณ ตันรัตนะ
12.นางวาสนา แจมเจริญ
13.นายวินัย หลําวรรณะ
14.นายวรพจน สิงหราช
15.นายสมพงษ หงษา
16.นายทศพร ถือพุดซา
17.นายวรรณชัย บุสนาม
18.นายศุภมิตร ศิรกัณฑมากุล
19.ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
20.ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 สป.
21.ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 สป.
22.ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิค
สมุทรปราการ
23.น.ส.สุนิษา ยามี
24.นางศศมณฑ กฤชนอย

ชื่อ - สกุล

ระเบีียบวาระที่่� 1
3,000.00

ที่ปรึกษา ชุดที่ 60
5,700.00
5,700.00
81,200.00

3,000.00

ที่ปรึกษา ชุดที่ 60

ผูจัดการ
รองผูจัดการ
รวมทั้งสิ้น

3,000.00

เครื่องแบบ
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
6,200.00
3,000.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
3,000.00

ที่ปรึกษา ชุดที่ 60

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษา ชุดที่ 59
ที่ปรึกษา ชุดที่ 59
ที่ปรึกษา ชุดที่ 59
ที่ปรึกษา ชุดที่ 60

ตําแหนง
รถรับสง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คาตอบแทนกรรมการ / ผูมีอํานาจในการจัดการ
รถประจําตําแหนง
คาศึกษาดูงาน
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,700.00
5,700.00
81,200.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

รวม
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
6,200.00
3,000.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
3,000.00

รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2564
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ระเบีียบวาระที่่�4 เรื่่�องเสนอเพื่่�อทราบ

4.5 รัับทราบผลคำพิิพากษาศาลแรงงานภาค 1 (พระนครศรีีอยุุธยา)
ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องรับทราบผลคำพิพากษาศาลแรงงานภาค 1 (พระนครศรีอยุธยา)
และศาลอุุทธรณ์์คดีีชำนััญพิิเศษ
และศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษ
กฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
พ.ศ. 2564 ขอ 14 (2) ใหแจงขอมูลการถูกรองทุกขกลาวโทษ การถูกดำเนินคดี การถูกรองเรียน และถูก
ลงโทษของสหกรณในรอบปบัญชีที่ผานมา พรอมทั้งแผนหรือแนวทางการปองกันไมใหถูกรองทุกขกลาวโทษ
ถูกดำเนินคดี ถูกรองเรียน และถูกลงโทษในเรื่องดังกลาวอีก โดยแจงใหที่ประชุมใหญทราบ
ขอเท็จจริง
เนื่องดวยนายชนินทร หรือศิษฎิวัชร ครอบจักรวาล อดีตรองผูจัดการสหกรณ ไดแสดงความ
ประสงคขอรับเงินตามกฎหมายและระเบียบฯ กรณีเกษียณอายุ พรอมสงเอกสารแนวคำพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 3005/2561 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 และระเบียบวาดวยเจาหนาที่และลูกจางสหกรณ พ.ศ.2553
เพื่อแจงความจำนงในการขอรับบำเหน็จรายเดือนตามระเบียบ ซึ่งอดีตรองผูจัดการมีสิทธิเลือกรับบำเหน็จ
รายเดือนตามอัตราเงินเดือน จำนวน 77,790 บาท คูณดวยอายุการทำงาน 42 ปหารดวย 50 คิดเปนเงิน
บำเหน็จรายเดือนๆ ละ 65,343.- บาท และตอมาเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครู
สมุทรปราการ จำกัด ไดมีหนังสือที่ สอ.สป.1551/2562 ถึงอดีตรองผูจัดการ แจงวาคณะกรรมการดำเนินการ
ชุดที่ 58 ในการประชุมครั้งที่ 30/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ไดพิจารณาขอมูลแลว มีมติเห็นชอบให
จายเงินตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด วาดวยเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณและ
ขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2558 ขอ 73 โดยใหจายเปนเงินบำเหน็จเมื่อออกจากตำแหนง ซึ่งเมื่อ
คำนวณแลว นายชนินทร หรือ ศิษฎิวัชร ครอบจักรวาฬ จะไดรับเงินบำเหน็จรวมทั้งสิ้น 3,141,180 บาท และ
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด ไดมีหนังสือที่ สอ.สป.
1566/2562 แจงเกษียณอายุการทำงานครบ 60 ป ตั้งแตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เปนตนไป
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ทางสหกรณฯ ไดม ีห นังสือ ที่ สอ.สป. 34/2563 ถึง อดีตรอง
ผูจัดการเพื่อใหติดตอรับเงินบำเหน็จจำนวน 3,141,180 บาท ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ
จำกัด ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ แตปรากฏวาครบกำหนดระยะเวลาดังกลาว อดีตรองผูจัดการ
ไมไดติดตอรับเงินแตอยางใด และเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 อดีตรองผูจัดการไดฟองสหกรณออมทรัพยครู
สมุท รปราการ จำกัด ตอศาลแรงงานภาค 1 (พระนครศรีอยุธยา) ในคดีแรงงานเปนคดีห มายเลขดำที่
ร16/2563 ในประเด็นดังตอไปนี้
1. ใหสหกรณฯ จายเงินบำเหน็จรายเดือนใหแกอดีตรองผูจัดการ เดือนละ 65,343 บาท
ตอเดือนนับแตสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2562 เปนตนไป พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอป ของตนเงินที่
ผิดนัดเปนตนไปจนกวาจะชำระเสร็จสิ้น และหาก อดีตรองผูจัดการถึงแกกรรม ใหจายบำเหน็จตกทอดแก
ทายาท เปนจำนวนเงินสามสิบเทาของบำเหน็จรายเดือนที่ไดรับ
2. ใหสหกรณฯ จายคาจางสำหรับวันหยุดพักผอนประจำป รวม 33,826 บาท และใหชำระ
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอป และเสียเงินเพิ่มใหอดีตรองผูจัดการ รอยละ 15 ตอป ของตนเงินจำนวน
25,930 บาท ที่คางจายทุกระยะเวลา 7 วัน นับแตวันถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชำระใหแกโจทก
เสร็จสิ้น คดีนี้ศาลนัดพิจารณาและไกลเกลี่ยในวันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 น.
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รายงานกิจการ
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เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ทางสหกรณฯ ไดดำเนินการนำเงินบำเหน็จ จำนวน 3,141,180
บาท ไปวางทรัพย ณ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อไมใหสหกรณฯ ตกเปนผูผิดนัดและไมตอง
เสียภาระดอกเบี้ยหรือภาระผูกพันตางๆ ที่อาจมีหากชนะคดี
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ศาลแรงงานภาค 1 (พระนครศรีอยุธยา) ไดม ีคำพิพากษา
หมายเลขคดีแดงที่ ร6/2564 ระหวาง นายชนินทร หรือ ศิษฎิวัชร ครอบจักรวาล (โจทก) และสหกรณออม
ทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด (จำเลย) โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้
1. ใหจำเลยจายเงินบำเหน็จรายเดือนๆ ละ 65,343 บาท นับตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2562
เปนตนไปพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของตนเงินที่ผิดนัดนับตั้ งแตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
เปนตนไปจนกวาจะชำระเสร็จแกโจทก แตไมเกินกวาระยะเวลาที่โจทกถึงแกกรรมโดยใหจำเลยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด วาดวยเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ พ.ศ.2553
2. ใหจายคาจางสำหรับวันหยุดพั กผอนประจำปเปนเงิน 25,930 บาท พรอมดอกเบี้ยใน
อัตรารอยละ 15 ตอป ของเงินจำนวนดังกลาวนับแตวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เปนตนไปจนกวาจะชำระเสร็จสิ้น
แตดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟอง (ฟองวันที่ 15 มกราคม 2563) ตองไมเกิน 117 บาท
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 60 ในการประชุมครั้ง ที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564
ไดมีมติดำเนินการอุทธรณคำพิพากษาขางตน และเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษ
ไดโปรดมีคำพิพากษาระหวาง นายชนินทร หรือ ศิษฎิวัชร ครอบจักรวาล (โจทก) และสหกรณออมทรัพยครู
สมุทรปราการ จำกัด (จำเลย) โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้
ใหจำเลย (สหกรณ) จายเงินบำเหน็จรายเดือน สวนคาจางสำหรับวั นหยุดพักผอนประจำป
กอนเกษียณโจทก (รองผูจัดการ) มีวันหยุดพักผอนประจำป สะสม 10 วัน ใหจำเลย (สหกรณ) จายคาจาง
สำหรับวันหยุดแกโจทก (รองผูจัดการ) จำนวน 10 วัน เปนเงิน 25,930 บาท พรอมดอกเบี้ยไมเกิน 117 บาท
ดังนั้น พิพากษาใหจำเลย (สหกรณ) จายเงินบำเหน็จรายเดือนๆ ละ 65,343 บาท นับแต
เดือนพฤศจิก ายน 2562 เปนตนไป พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอปของตนเงินผิดนัดนับ แตวันที่
30 พฤศจิกายน 2562 เปนตนไปจนถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 และใหจายดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5 ตอป
นับแตวันที่ 11 เมษายน 2564 เปนตนไปจนกวาจะชำระเสร็จแกโจทก
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
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