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ที่ สอ. สป. ว 1739/2565               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
            23/17 - 20  ถนนสุขุมวิท  ตำบลปากน้ำ 
                                                                              อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  10270 

            19  ธันวาคม  2565 

เรื่อง     ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด     

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ชุดที่ 61/2565       
ในการประชุมครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติกำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565    
ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนระหว่างเวลา 07.00 – 10.30 น. 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ นั้น 

เนื ่องด้วยผู ้สอบบัญชีทำการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด ประจำปี 2565 เสร็จเรียบร้อย เมื่อฝ่ายจัดการได้ตรวจทานความถูกต้องแล้วจึงนำเสนอ
ต่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 26 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 
ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานของผู้สอบบัญชีและให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 พิจารณาต่อไป 

ดังนั้นเพื่อให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เป็นไปตามกำหนดการข้างต้น จึงอาศัย
อำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ.2564 ข้อ 66 แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พร้อมทั้ง
กำหนดระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

 ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีทราบ  
 ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องพิจารณารับรองรายงาน 

- การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564  
- การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 

 ระเบียบวาระท่ี  3     เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 4.1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 
 4.2 รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 
 4.3 รับทราบนโยบายและการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565  
 ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 5.1 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด  
           ประจำปี 2565 

 5.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ  ประจำปี 2565 
 5.3 พิจารณานโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ปี 2566   
 5.4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2566 
 5.5 พิจารณากำหนดนโยบาย และแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุนของสหกรณ์ 
      ในรอบปี 2566  



5.6 พิจารณากำหนดแผน และวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็น 
สมาชิก สำหรับรอบปีบัญชี 2566 

5.7 พิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2566 
5.8 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 
5.9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการจากสมาชิกผู้ได้รับการสรรหาแทน

ตำแหน่งที่ว่าง ปี 2566   
5.10 แนะนำคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 62/2566 

ระเบียบวาระท่ี  6     เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

จึงเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน ได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น 
โดยพร้อมเพรียงกัน  และโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัว
สมาชิกคุรุสภา อย่างใดอย่างหนึ่งต่อเจ้าหน้าที่  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกทุกท่าน  

หมายเหตุ  เริ่มประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เวลา 09.00 น. 

ขอแสดงความนับถือ 

(นายวรพจน์  สิงหราช) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 

ผจก. .......................................... 
รอง ผจก ................................... 
หน.ฝ. ........................................ 
เจ้าหน้าที่ .................................. 
พิมพ์ /ทาน .....18..ธ.ค..65........
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 5.6 พิจารณากำหนดแผน และวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็น 
  สมาชิก สำหรับรอบปีบัญชี 2566 
 5.7 พิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2565 
 5.8 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 
 5.9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการจากสมาชิกผู้ได้รับการสรรหาแทน
  ตำแหน่งที่ว่าง ปี 2566         
 5.10 แนะนำคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 62/2566  
 ระเบียบวาระท่ี  6     เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

  จึงเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน ได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น    
โดยพร้อมเพรียงกัน  และโปรดแสดงบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด หรือบัตร
ประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภา อย่างใดอย่างหนึ่งต่อ
เจ้าหน้าที ่ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกทุกท่าน  

  หมายเหตุ  เริ่มประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เวลา 09.00 น. 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวรพจน์  สิงหราช) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
 

ผจก. .......................................... 
รอง ผจก ................................... 
หน.ฝ. ........................................ 
เจ้าหน้าที่ .................................. 

พระบิด าสหกรณ์ ไทย

“ . . .การตั�งสหกรณ์นั�นมีความดีอยู่ เป�นสํ า คัญอยู่ ที� ว่ า ไปกู้ เ งินเขาได้
ไปกู้ จากธนาคารเพื� อการเกษตรและสหกรณ์  ข้อนี� เป�นของดีส่วนหนึ� ง

อีกส่วนหนึ� งอาจจะ เป�น อันตรายก็ ได้  ขอพูดตรง  ๆ  ว่ าการไปกู้ ยืม เ งินในรูป ใด  ๆ
มี เสีย ได้  มี อันตรายได้  เพราะว่ าแต่ละคนด้วยกํา ลังของตนเองอาจจะมี ไม่พอ

สําหรับกิจการที� จ ะ ให้มีความก้าวหน้ า โดยรวดเร็ว
แต่ว่ า ถ้ า ไม่ ได้ คิดดี  ๆ  ไปกู้ ยืม เพราะ คิดว่ า เป�นสหกรณ์ ไปกู้ ยืม เขาได้

ก็กู้ ยืมมาลงทุนในสิ� ง ที� ไม่คุ้ ม ค่า  หรือ เอาทุนคืนเขาไม่ ไ ด้  อันนี� เสียหายมาก
เพราะทราบดีว่ า  เมื� อ เรา เป�นหนี� ใคร  เรา ก็ เป�นทาสเขาได้ . . . ”

พ ร ะ ร า ช ดํ า รั ส ที� พ ร ะ ร า ช ท า น แ ก่ ค ณ ะ ผู้ นํ า ส ห ก ร ณ์
ก า ร เ ก ษ ต ร  ส ห ก ร ณ์ นิ ค ม  แ ล ะ ส ห ก ร ณ์ ป ร ะ ม ง ทั� ว ป ร ะ เ ท ศ

พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื� นพิทยาลงกรณ์
พระนามเดิม

พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส  หรือ  น .ม .ส .
ทรงเป�นปราชญ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
และเป�น  "พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย"

ทรงเป�นต้นตระกูล  "รัชนี"
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เรียน สมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�ครูสมุทรปราการ จาํกัด ทุกท�าน
              

             ตลอดระยะการทํางาน  1  ป�ที่ผ�านมา  กระผมปฏิบัติหน�าที่อย�างเต็มกาํลัง  ด�วยความซื่อสัตย�
สุจริต  “เข�าใจ  เข�าถึง  พึ่งได�” เพื่อดูแลมวลหมู�สมาชิกให�มีความสุข  อิ่มเอม  ยิ้มได�ในวันที่หมองหม�น     
สู�ทนกับสิ่งที่ถาโถมเข�ามาและผ�านพ�นไปได�  กระผมตระหนักเสมอว�าในวันที่มองไม� เห็นแสงสว�าง  
หลังชนฝา ยังมีสหกรณ�เป�นที่พึ่งพิง กระผมเข�าใจสมาชิก เพราะส�วนตัวก็เป�นคนหนึ่งที่กู� เงินกับ
สหกรณ�เพื่อนําไปลงทุนประกอบธุรกิจ แต�ผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการแพร�ระบาดของเชื้อไวรัสโค
วิด-19 ส�งผลต�อสภาวะเศรษฐกิจเป�นอย�างมาก และทราบดีว�าสมาชิกหลายท�านก็ได�รับผลกระทบและ
ความเดือดร�อนจากเหตุการณ�ในครั้งนี้ เช�นกัน กระผมจึงต�อสู�และบริหารงานจากผลประกอบการใน
รอบต�นป�บัญชีที่ "ติดลบ" จากวันที่ได�รับตาํแหน�ง จนมาถึงวันสิ้นป�บัญชี ท�ายสุดก็สามารถสร�างผล
กาํไรเพื่อนํามาจ�ายเงินป�นผลและเฉลี่ยคืนให�กับพี่น�องสมาชิกทุกท�านได�สาํเร็จ

                 ณ โอกาสนี้ กระผมขอเรียนแจ�งข�าวดีและมอบของขวัญป�ใหม� ให�กับสมาชิกทุกท�าน ดังนี้ 
                1 .  ได�มีการต�อรองอัตราค�าเบี้ยประกันชีวิต   (คุ�มครองสินเชื่อ) ป�  2566 ลดลงเหลือเพียง
365 บาท  ต�อทุนประกัน  100,000 บาท  คุ�มครองกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
                2. ค�าของขวัญป�ใหม� ประจําป� 2565 ปรับเพิ่มเป�น 3,500 บาท
                3. รางวัลประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2565 ปรับเพิ่มเป�น 350,000 บาท เป�ดโอกาสให�
สมาชิกที่ไม�ได�เข�าร�วมประชุมใหญ�มีสิทธิ์ลุ�นรับของรางวัลเช�นกัน
          

                  ในนามประธานกรรมการดําเนินการ กระผมขอขอบคุณสมาชิก ที่ปรึกษา คณะกรรมการ
ดําเนินการ ผู�ตรวจสอบกิจการ อนุกรรมการทุกคณะ คณะทํางานควบคุมภายใน ผู�สอบบัญชี เจ�าหน�าที่
ตลอดจนผู�ที่ เกี่ยวข�องทุกท�าน ที่มีส�วนสาํคัญในการสร�างความสาํเร็จ ความก�าวหน�า ความม่ันคง
ให�แก�สหกรณ�ออมทรัพย�ครูสมุทรปราการ จํากัด ขอให�ทุกท�านประสบแต�ความสุขมีความสมบูรณ�
พร�อมทั้งกาํลังกาย กาํลังใจ กาํลังความคิด และขอเป�นกําลังใจให�ทุกท�านมี
สุขภาพแข็งแรงผ�านพ�นสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจนี้ไปด�วยกัน

สหกรณออมทรพัยครสูมทุรปราการ จาํกดั

ส า ร ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร

(นายวรพจน� สงิหราช)
ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณ�ออมทรพัย�ครสูมุทรปราการ จํากดั
 

นายวรพจน� สงิหราช
ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณ�ออมทรพัย�ครสูมุทรปราการ จํากดั
 

นายธีรพล  โพธิ์เมือง
รองประธานกรรมการดําเนินการ

 

นายสมพงษ� หงษา
รองประธานกรรมการดําเนินการ

 

นายสมชาย  ทองสทุธิ์
รองประธานกรรมการดําเนินการ

 

นายวินัย  หลาํวรรณะ
รองประธานกรรมการดําเนินการ

 

คณะกรรมการดาํเนนิการ
สหกรณออมทรพัยครสูมทุรปราการ จาํกดั ชดุที ่61/2565

นายเมธชนัน  เสอือากาศ
กรรมการ

 

นายอทิธิพทัธ�  ธีระวรรณสาร
กรรมการ

 

นางสาวนวลอนงค�  วงษ�เพช็ร�
กรรมการ

 

นายสมชาย  พึง่อิม่
กรรมการ

 

นางวาสนา  แจ�มเจรญิ
กรรมการ

 

นายวิชาญ  กิง่ก�าน
กรรมการ

 

นายวิสตูร  ยอดสขุ
กรรมการ

 

นางศิรริตัน�  อํา่ตระกลู
กรรมการ

 

นางวิลาวรรณ ตันรตันะ
กรรมการและเหรญัญกิ

 

นายเอกพจน� กนัภัย
กรรมการและเลขานุการ

 



      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำากัด    05

เรียน สมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�ครูสมุทรปราการ จาํกัด ทุกท�าน
              

             ตลอดระยะการทํางาน  1  ป�ที่ผ�านมา  กระผมปฏิบัติหน�าที่อย�างเต็มกาํลัง  ด�วยความซื่อสัตย�
สุจริต  “เข�าใจ  เข�าถึง  พึ่งได�” เพื่อดูแลมวลหมู�สมาชิกให�มีความสุข  อิ่มเอม  ยิ้มได�ในวันที่หมองหม�น     
สู�ทนกับสิ่งที่ถาโถมเข�ามาและผ�านพ�นไปได�  กระผมตระหนักเสมอว�าในวันที่มองไม� เห็นแสงสว�าง  
หลังชนฝา ยังมีสหกรณ�เป�นที่พึ่งพิง กระผมเข�าใจสมาชิก เพราะส�วนตัวก็เป�นคนหนึ่งที่กู� เงินกับ
สหกรณ�เพื่อนําไปลงทุนประกอบธุรกิจ แต�ผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการแพร�ระบาดของเชื้อไวรัสโค
วิด-19 ส�งผลต�อสภาวะเศรษฐกิจเป�นอย�างมาก และทราบดีว�าสมาชิกหลายท�านก็ได�รับผลกระทบและ
ความเดือดร�อนจากเหตุการณ�ในครั้งนี้ เช�นกัน กระผมจึงต�อสู�และบริหารงานจากผลประกอบการใน
รอบต�นป�บัญชีที่ "ติดลบ" จากวันที่ได�รับตาํแหน�ง จนมาถึงวันสิ้นป�บัญชี ท�ายสุดก็สามารถสร�างผล
กาํไรเพื่อนํามาจ�ายเงินป�นผลและเฉลี่ยคืนให�กับพี่น�องสมาชิกทุกท�านได�สาํเร็จ

                 ณ โอกาสนี้ กระผมขอเรียนแจ�งข�าวดีและมอบของขวัญป�ใหม� ให�กับสมาชิกทุกท�าน ดังนี้ 
                1 .  ได�มีการต�อรองอัตราค�าเบี้ยประกันชีวิต   (คุ�มครองสินเชื่อ) ป�  2566 ลดลงเหลือเพียง
365 บาท  ต�อทุนประกัน  100,000 บาท  คุ�มครองกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
                2. ค�าของขวัญป�ใหม� ประจําป� 2565 ปรับเพิ่มเป�น 3,500 บาท
                3. รางวัลประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2565 ปรับเพิ่มเป�น 350,000 บาท เป�ดโอกาสให�
สมาชิกที่ไม�ได�เข�าร�วมประชุมใหญ�มีสิทธิ์ลุ�นรับของรางวัลเช�นกัน
          

                  ในนามประธานกรรมการดําเนินการ กระผมขอขอบคุณสมาชิก ที่ปรึกษา คณะกรรมการ
ดําเนินการ ผู�ตรวจสอบกิจการ อนุกรรมการทุกคณะ คณะทํางานควบคุมภายใน ผู�สอบบัญชี เจ�าหน�าที่
ตลอดจนผู�ที่ เกี่ยวข�องทุกท�าน ที่มีส�วนสาํคัญในการสร�างความสาํเร็จ ความก�าวหน�า ความม่ันคง
ให�แก�สหกรณ�ออมทรัพย�ครูสมุทรปราการ จํากัด ขอให�ทุกท�านประสบแต�ความสุขมีความสมบูรณ�
พร�อมทั้งกาํลังกาย กาํลังใจ กาํลังความคิด และขอเป�นกําลังใจให�ทุกท�านมี
สุขภาพแข็งแรงผ�านพ�นสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจนี้ไปด�วยกัน

สหกรณออมทรพัยครสูมทุรปราการ จาํกดั

ส า ร ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร

(นายวรพจน� สงิหราช)
ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณ�ออมทรพัย�ครสูมุทรปราการ จํากดั
 

นายวรพจน� สงิหราช
ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณ�ออมทรพัย�ครสูมุทรปราการ จํากดั
 

นายธีรพล  โพธิ์เมือง
รองประธานกรรมการดําเนินการ

 

นายสมพงษ� หงษา
รองประธานกรรมการดําเนินการ

 

นายสมชาย  ทองสทุธิ์
รองประธานกรรมการดําเนินการ

 

นายวินัย  หลาํวรรณะ
รองประธานกรรมการดําเนินการ

 

คณะกรรมการดาํเนนิการ
สหกรณออมทรพัยครสูมทุรปราการ จาํกดั ชดุที ่61/2565

นายเมธชนัน  เสอือากาศ
กรรมการ

 

นายอทิธิพทัธ�  ธีระวรรณสาร
กรรมการ

 

นางสาวนวลอนงค�  วงษ�เพช็ร�
กรรมการ

 

นายสมชาย  พึง่อิม่
กรรมการ

 

นางวาสนา  แจ�มเจรญิ
กรรมการ

 

นายวิชาญ  กิง่ก�าน
กรรมการ

 

นายวิสตูร  ยอดสขุ
กรรมการ

 

นางศิรริตัน�  อํา่ตระกลู
กรรมการ

 

นางวิลาวรรณ ตันรตันะ
กรรมการและเหรญัญกิ

 

นายเอกพจน� กนัภัย
กรรมการและเลขานุการ

 



คณะผ ูต้รวจสอบกิจการ

นายพลัฏฐ ธนพรรุงเพชร
ประธานผูตรวจสอบกิจการสหกรณ

นายวิฑูรย ชั่งโต นายวรพงษ หาญเขตต นายจรูญโรจน โสไกร นายไพโรจน ตันเจริญ

นายวิทยา อรุณแสงฉาน
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

นางกฤติยา โพธิ์เสนา
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

นางกฤติยา โพธิ์เสนานางกฤติยา โพธิ์เสนานายทศพร ถือพุดซา
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  

นายวินัย ยงเขตรการณ
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

นายวินัย ยงเขตรการณ

คณะที�ปรกึษากิตติมศกัดิ�

นายณรงค  สิงหศินายสุวิทย  สุพัฒนานนทนายณรงค  ธีระกุล

คณะที�ปรกึษาที�มีความเชี�ยวชาญและประสบการณท์างดา้นสหกรณ์

นายวรพจน  สงิหราช
ประธานอนุกรรมการ

นางศริริตัน  อำ่ตระกลู
อนกุรรมการ

ผูชวยศาสตราจารยสชุนิ  ปลหีะจนิดา
ทีป่รกึษาอนกุรรมการ

คณะอนกุรรมการการลงทนุ  

นายเอกพจน  กนัภยั
อนกุรรมการและเลขานกุาร

นายสมชาย  ทองสทุธิ์
ประธานอนกุรรมการ

นางวลิาวรรณ ตนัรตันะ
อนกุรรมการ

ดร.ทพิจฑุา  ปรชีาชณุหดล
ทีป่รกึษาอนกุรรมการ

คณะอนกุรรมการบรหิารความเสี�ยง    

นายวสิตูร  ยอดสขุ
อนกุรรมการและเลขานกุาร

ผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการผูตรวจสอบกิจการ



นายสมชาย  ทองสุทธิ�
ประธานอนุกรรมการ

ฝ่ายสวสัดิการและสารสนเทศ

นายสมชาย  ทองสทุธิ์
ประธานอนกุรรมการ

นางนริมล  ศริสิมบตัิ
อนกุรรมการ

นางปราณ ี ตัง้ศริิวฒันกลุ
อนกุรรมการ

นางอรรตัน  โรจนสพุจน
อนกุรรมการ

วาที ่ร.ต.ศลัยชยัยศ  ภดิูทเดชวฒัน
อนกุรรมการ

นายณทัสติ  จตพุรจริกฤต
อนกุรรมการ

นายธรณฐั  โสมนสั
อนกุรรมการ

นางสาวประยรู  ทลูธรรม
อนกุรรมการ

นายสมชาย  พึง่อิม่
อนกุรรมการและเลขานกุาร 

คณะอนกุรรมการบรหิารจดัการหนี�ที�ไมก่อ่ใหเ้กิดรายได้

นายสมชาย  ทองสทุธิ์

นายสเุทพ  พลูบณัฑติย
ประธานคณะทำงาน

นายชนนิทร  สวางแกว
คณะทำงาน

นางบศุกร  ณ  นคร
คณะทำงานและเลขานกุาร

คณะทํางานควบคมุภายใน 

นายสมชาย  พึง่อิม่

นายสเุทพ  พลูบณัฑติย นายชนนิทร  สวางแกวนายชนนิทร  สวางแกว

นายธรีพล  โพธิเ์มอืง
ประธานอนกุรรมการ

นางสาวศศวิมิล  อัง๋สกลุ
อนกุรรมการ

นายเอกพจน  กนัภยั
อนกุรรมการ

นายไพทรู  จนัตะเภา
อนกุรรมการ

นายบรรหาร  เอีย่มสอาด
อนกุรรมการ

นายสงวนสทิธิ ์ สตัยานนท 
อนกุรรมการ

นางสาวกานตรว ี รกัซอน
อนกุรรมการ

นางรชัดาวลัย  ศรสีวสัดิ์
อนกุรรมการ

นายวชิาญ  กิง่กาน
อนกุรรมการและเลขานกุาร 

คณะอนกุรรมการติดตามปัญหาหนี�คา้งชําระของสมาชิกและปรบัโครงสรา้งหนี�

นายเอกพจน  กนัภยั นายไพทรู  จนัตะเภา นายบรรหาร  เอีย่มสอาด นางสาวศศวิมิล  อัง๋สกลุ
อนกุรรมการ อนกุรรมการ

นางรชัดาวลัย  ศรสีวสัดิ์ นายวชิาญ  กิง่กาน

นายธรีพล  โพธิเ์มอืง

คณะอนกุรรมการรบัเรื�องรอ้งเรยีน และแกไ้ขปัญหาขอ้รอ้งเรยีน

นายสมพงษ  หงษา
ประธานกรรมการฝายวชิาการและระเบยีบ

นายวชิาญ  กิง่กาน
กรรมการฝายวชิาการและระเบยีบ

นายเอกพจน  กนัภยั
กรรมการและเลขานกุารฝายวชิาการและระเบยีบ

คณะอนกุรรมการรบัเรื�องรอ้งเรยีน และแกไ้ขปัญหาขอ้รอ้งเรยีน

นายวชิาญ  กิง่กานนายวชิาญ  กิง่กาน



นายธีรพล  โพธิ� เมือง
ประธานอนุกรรมการ

ฝ่ายการเงินและสินเชื�อ

นางวาสนา  แจ่มเจริญ
อนุกรรมการ

นายบรรหาร  เอี�ยมสอาด
อนุกรรมการ

นายไพทูร  จันตะเภา
อนุกรรมการ

นางศศวิิมล  อั�งสกุล
อนุกรรมการอนุกรรมการ อนุกรรมการอนุกรรมการ อนุกรรมการ

นางอรรัตน์  โรจนสพุจน์
อนุกรรมการ

นางธญัลักษณ ์ นวลศรี
อนุกรรมการ

นายอนันต ์ ปานทองคาํ
อนุกรรมการ

นายวิชาญ  กิ�งก้าน
เลขานุการและอนุกรรมการ

นายสมชาย  ทองสุทธิ�
ประธานอนุกรรมการ

ฝ่ายสวสัดิการและสารสนเทศ

นายวิสตูร  ยอดสขุ
อนุกรรมการ

นายสมชาย  ศรีด้วง
อนุกรรมการ

นายธวัช พุฒดี
อนุกรรมการอนุกรรมการ อนุกรรมการอนุกรรมการ

นางมยุรีย์  คนเจน
อนุกรรมการ

นายสชุาต ิ ใจสถาน
อนุกรรมการ

นายกฤษดา  ทพิย์วัฒน์
อนุกรรมการ

นายสมพงษ ์ หงษา
ประธานอนุกรรมการ

ฝ่ายวิชาการและระเบยีบ

นายวิชาญ  กิ�งก้าน
อนุกรรมการ

นายเสกสณัห์  กจิวรรณ
อนุกรรมการ

นายธรีะ  แทนศริิ
อนุกรรมการ

นายชัชชวาลย์  งามขาํ
อนุกรรมการอนุกรรมการ อนุกรรมการอนุกรรมการ อนุกรรมการ

นายพรเทพ  คุรเุมธากร
อนุกรรมการ

ดร.สมเจต  พูลมา
อนุกรรมการ

นายเพี�ยน  เกตศุรี
อนุกรรมการ

นายเอกพจน์  กนัภยั
เลขานุการและอนุกรรมการ

นายวินยั  หลาํวรรณะ
ประธานอนุกรรมการ

ฝ่ายบริหารทั �วไป

นางศริิรัตน์  อํ�าตระกูล
อนุกรรมการ

ดร.ชูศรี  สตัยานนท์
อนุกรรมการ

นายอาํนาจ  สมบุญ
อนุกรรมการ

นายจาํลอง  น้อยวานิช
อนุกรรมการอนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ

นายปัญญา  จันทร์ย้อย
อนุกรรมการ

นายชัชลินทร์  โยธาทพิย์
อนุกรรมการ

นายปรีชา  รุ่งก่อน
อนุกรรมการ

นายวิชาญ  กิ�งก้าน
เลขานุการและอนุกรรมการ

คณะอนกุรรมการปฏิบติัภารกิจของสหกรณอ์อมทรพัยค์รสูมทุรปราการ จํากดั

นายธีรพล  โพธิ� เมือง

อนุกรรมการ

นายวิชาญ  กิ�งก้าน

นายวินยั  หลาํวรรณะ

นายสมพงษ ์ หงษา

นายวิชาญ  กิ�งก้าน

อนุกรรมการ

นายวิชาญ  กิ�งก้าน

อนุกรรมการ

นายสายัณห์ เรือนเรือง
อนุกรรมการ

นางวิลาวรรณ  ตนัรัตนะ
เลขานุการและอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

นางวิลาวรรณ  ตนัรัตนะ

ฝ่ายการเงินและสินเชื�อ

ฝ่ายสวสัดิการและสารสนเทศ

ฝ่ายวิชาการและระเบยีบ

ฝ่ายบริหารทั �วไป

คณะอนกุรรมการติดตามปัญหาหนี�คา้งชําระของสมาชิกและปรบัโครงสรา้งหนี�
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นายธีรพล  โพธิ� เมือง
ประธานอนุกรรมการ

ฝ่ายการเงินและสินเชื�อ

นางวาสนา  แจ่มเจริญ
อนุกรรมการ

นายบรรหาร  เอี�ยมสอาด
อนุกรรมการ

นายไพทูร  จันตะเภา
อนุกรรมการ

นางศศวิิมล  อั�งสกุล
อนุกรรมการอนุกรรมการ อนุกรรมการอนุกรรมการ อนุกรรมการ

นางอรรัตน์  โรจนสพุจน์
อนุกรรมการ

นางธญัลักษณ ์ นวลศรี
อนุกรรมการ

นายอนันต ์ ปานทองคาํ
อนุกรรมการ

นายวิชาญ  กิ�งก้าน
เลขานุการและอนุกรรมการ

นายสมชาย  ทองสุทธิ�
ประธานอนุกรรมการ

ฝ่ายสวสัดิการและสารสนเทศ

นายวิสตูร  ยอดสขุ
อนุกรรมการ

นายสมชาย  ศรีด้วง
อนุกรรมการ

นายธวัช พุฒดี
อนุกรรมการอนุกรรมการ อนุกรรมการอนุกรรมการ

นางมยุรีย์  คนเจน
อนุกรรมการ

นายสชุาต ิ ใจสถาน
อนุกรรมการ

นายกฤษดา  ทพิย์วัฒน์
อนุกรรมการ

นายสมพงษ ์ หงษา
ประธานอนุกรรมการ

ฝ่ายวิชาการและระเบยีบ

นายวิชาญ  กิ�งก้าน
อนุกรรมการ

นายเสกสณัห์  กจิวรรณ
อนุกรรมการ

นายธรีะ  แทนศริิ
อนุกรรมการ

นายชัชชวาลย์  งามขาํ
อนุกรรมการอนุกรรมการ อนุกรรมการอนุกรรมการ อนุกรรมการ

นายพรเทพ  คุรเุมธากร
อนุกรรมการ

ดร.สมเจต  พูลมา
อนุกรรมการ

นายเพี�ยน  เกตศุรี
อนุกรรมการ

นายเอกพจน์  กนัภยั
เลขานุการและอนุกรรมการ

นายวินยั  หลาํวรรณะ
ประธานอนุกรรมการ

ฝ่ายบริหารทั �วไป

นางศริิรัตน์  อํ�าตระกูล
อนุกรรมการ

ดร.ชูศรี  สตัยานนท์
อนุกรรมการ

นายอาํนาจ  สมบุญ
อนุกรรมการ

นายจาํลอง  น้อยวานิช
อนุกรรมการอนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ

นายปัญญา  จันทร์ย้อย
อนุกรรมการ

นายชัชลินทร์  โยธาทพิย์
อนุกรรมการ

นายปรีชา  รุ่งก่อน
อนุกรรมการ

นายวิชาญ  กิ�งก้าน
เลขานุการและอนุกรรมการ

คณะอนกุรรมการปฏิบติัภารกิจของสหกรณอ์อมทรพัยค์รสูมทุรปราการ จํากดั

นายธีรพล  โพธิ� เมือง

อนุกรรมการ

นายวิชาญ  กิ�งก้าน

นายวินยั  หลาํวรรณะ

นายสมพงษ ์ หงษา

นายวิชาญ  กิ�งก้าน

อนุกรรมการ

นายวิชาญ  กิ�งก้าน

อนุกรรมการ

นายสายัณห์ เรือนเรือง
อนุกรรมการ

นางวิลาวรรณ  ตนัรัตนะ
เลขานุการและอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

นางวิลาวรรณ  ตนัรัตนะ

ฝ่ายการเงินและสินเชื�อ

ฝ่ายสวสัดิการและสารสนเทศ

ฝ่ายวิชาการและระเบยีบ

ฝ่ายบริหารทั �วไป

คณะอนกุรรมการติดตามปัญหาหนี�คา้งชําระของสมาชิกและปรบัโครงสรา้งหนี�

นางสาวญาดา รกัวิทย�
เจ�าหน�าที่ศูนย�บรกิาร

 

นางศศมณฑ� กฤชน�อย
รองผู�จัดการสหกรณ�

คณะเจาหนาที่
นางสาวสนุษิา ยามี
ผู�จัดการสหกรณ�

นายปถวี วังคูณ
เจ�าหน�าที่สนิเชือ่

นางลลติา ฤทธิ์เทพ
เจ�าหน�าที่ทะเบียน

นางสาวธิดาวรรณ สนิจันอดั
เจ�าหน�าที่สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห�

นายวราวุฒิ ขอญาติกลาง
เจ�าหน�าที่ธุรการ

นายอภิชาติ จํานงค�สงัข�
เจ�าหน�าที่ระบบงานคอมพวิเตอร�

นางสาววรรณผกานต� บุบผาสวุรรณ�
เจ�าหน�าที่ประชาสมัพนัธ�

นางสาวสธุิดา คลพีมิาย
เจ�าหน�าที่ธุรการ

นางสาวปรวรรณ คําแก�ว
นิติกร

นางสาวศรตุยา หมวดศรี
เจ�าหน�าที่ธรุการ

นางโสน คนเจน
แม�บ�าน

นางสาวแสงทิพย� ทรพัย�อยู�
แม�บ�าน

นางสาวธนัญญา ขวัญเนียม
แม�บ�าน

นางกญัญ�ชสิา สขุเจรญิ
เจ�าหน�าที่การเงิน

 

นางสาวรวีวิภา มวลจุมพล
เจ�าหน�าที่การเงิน

นางสาวอารยีา ทองขาํ
เจ�าหน�าที่สนิเชือ่

 

นางสาวกลัย�รวี องัสนานนท�
เจ�าหน�าที่สนิเชือ่

นางสาวณชิาภา เกตุอนิทร�
เจ�าหน�าที่บัญชี

นางกมลพรรณ สงิคโปร�
หัวหน�าฝายการเงินและบัญชี

 

นางณฐัวสาห� ขจรกติติประกติ
หัวหน�าฝายสนิเชือ่

 

นางสาวสนิไทย  เชดิชู
หัวหน�าฝายทะเบียน

นายณภัค กลํา่เหว�า
หั ว ห น� า ฝ า ย เ ร� ง รั ด ห นี้ สิ น แ ล ะ ง า น ก ฎ ห ม า ย

( รั ก ษ า ก า ร หั ว ห น� า ฝ า ย อาํ น ว ย ก า ร )

นางนรรีศัม� สกุลุมงคลศักดิ์
หัวหน�าศูนย�บรกิาร
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โครงสร�างสหกรณ�



      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำากัด    11

จรรยาบรรณสำหรับสมาชิกสหกรณ์ 
1. มุ่งม่ัน และอุทิศตน เพ่ือพัฒนาสหกรณ์ก้าวหน้า โดยยึดมั่น อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ 
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์อย่างเคร่งครัด 
3. สอดส่องดูแล และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 
4. ร่วมทำธุรกิจของสหกรณ์ในฐานะเจ้าของสหกรณ์ 
5. มุ่งม่ัน ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง มั่นคง   

จรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ 
1. มุ่งม่ัน และอุทิศตนเพื่ิอพัฒนาการบริหารงานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า ด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์ และสุจริต 
โดยยึดมั่น อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 
2. พึงรักษา ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม และตัดสินใจบนพื้นฐานประโยชน์สมาชิกอย่างเป็นธรรม 
3. พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์อย่างเคร่งครัด รวมถึงยึดหลักจริยธรรม วัฒนธรรมอันดี 
4. มุ่งพัฒนาความรู้ ศักยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณ์อย่างจริงจัง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในสหกรณ์ 
5. กำกับ ดูแลการจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไม่แทรกแซงสายการบังคับบัญชา แต่
จะสร้างความยุติธรรมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
6. พึงใช้ ดูแล และรักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์ของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 
7. ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยตำแหน่ง หน้าที่ ในสหกรณ์เพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน ญาติ พวกพ้อง 
8. หลีกเลี่ยงการทำธุรกิจส่วนตนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสหกรณ์ และเปิดเผยผลประโยชน์ ส่วนตนที่มีใน
องค์กร หรือธุรกรรมใดที่ขัดกับประโยชน์ของสหกรณ์ 
9. ละเว้นการให้สัญญาต่างตอบแทนแก่บุคคล องค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่ง ผลประโยชน์ของตน 
10. ไม่นำเอาทรัพย์สิน อุปกรณ์ บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้อง และไม่กระทำ
การใดอันเป็นปฏิปักษ์ และเป็นคู่แข่งขันต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ 

จรรยาบรรณสำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
1. พึงปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์และคำสั่งของ ผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ภายใต้ 
อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ 
2. พึงให้บริการแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจ และประทับใจ 
3. พึงรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเป็นความลับและไม่นำไปแสวงหาประโยชน์ เพ่ือตนและพวกพ้อง 
4. ให้บริการแก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใด ผู้หนึ่งเป็นการเฉพาะ 
5. พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
6. พึงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน อุปกรณ์ของสหกรณ์อย่างประหยัด คุ้มค่ามากที่สุดรวมถึงไม่นำเอา
ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน 
7. พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์และหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้ง ปัญหา
หรือการกระทำอันเป็นการสร้างความแตกแยก 
8. พึงให้ข่าวสารการดำเนินงานสหกรณ์ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกในทุกโอกาสที่เอ้ืออำนวย ขณะเดียวกันก็รับ
ฟังปัญหาความต้องการของสมาชิกเพ่ือพัฒนา การดำเนินงานในโอกาสต่อไป 
9. พึงละเว้นการรับทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอก เพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
หรอืพวกพ้องอย่างมีศักดิ์ศรี 
10. หลีกเลี่ยงการทำธุรกิจที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นคู่แข่งขัน หรือเป็นปฏิปักษ์กับสหกรณ์ 
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   สหกรณ (Cooperatives) คือ องคการของบรรดาบุคคล ซ่ึงรวมกลุมกันโดยสมัครใจในการ

ดําเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเปนเจาของรวมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตยเพ่ือสนองความ

ตองการ (อันจําเปน) และความหวังรวมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

      คุณคาของสหกรณ (Coopertative Values) คือ สหกรณอยูบนพ้ืนฐานแหงคุณคาของ

การชวยตนเอง ความรับผิดชอบตอตนเอง ความเปนประชาธิปไตย ความเสมอภาค  ความเที่ยงธรรม

และความเปนเอกภาพ สมาชิกสหกรณเช่ือม่ันในคุณคาทางจริยธรรมแหงความสุจริต ความเปดเผย 

ความรับผิดชอบตอสังคมและความเอื้ออาทรตอผูอื่น โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผูริเริ่มการ

สหกรณ 

       อุดมการณสหกรณ (Coopertative Ideology) คือ ความเช่ือรวมกันที่วาการชวยตนเอง

และการชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ ซึ่งจะนําไปสูการกินดี อยูดีมีความเปนธรรม 

และสันติสุขในสังคม 

      หลักการสหกรณ (Coopertative Principles)  คือ แนวทางทีส่หกรณยึดถือปฏิบัติเพ่ือให

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 เพ่ือใหไดบุคคลที่เขามาเปน

สมาชิกแลว สามารถรวมกันดําเนินกิจกรรมในสหกรณได และไมสรางปญหาความเดือดรอนใหแก

เพ่ือนสมาชิกและสหกรณ ไมถือวาขัดกับหลักการสหกรณขอน้ี 

 3) สมาชิกสมทบน้ัน ควรมีแตเฉพาะกรณีของสหกรณบางประเภทที่มีลักษณะพิเศษและ

จําเปนเทาน้ัน ไมควรใหมีในสหกรณทั่วไปหรือทุกประเภท เพราะตามปกติสมาชิกสมทบมาจาก

บุคคลซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะเปนสมาชิกธรรมดา หากสหกรณใดรับสมาชิกสมทบจํานวนมากก็อาจ

กระทบตอการสงเสริมผลประโยชนของสมาชิกธรรมดาไดแมวาทางกฏหมายจะไดหามมิใหสมาชิก

สมทบมีสิทธิ์บางประการก็ตาม 

 
 

หลั กการ  อุ ด มการณ  แล ะวิ ธี ก ารสหกรณ
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 
(Democratic Member Control) 

 พึงตระหนักวาเปนหนาที่ของสมาชิกทุกคนที่จะตองรวมแรงกายใจและสติปญญาในการ

ดําเนินการและควบคุมดูแลการดําเนินงานของสหกรณตามวิถีประชาธิปไตยเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธผิล โดยผานชองทางหรือองคกรตางๆเชน คณะกรรมการ

ดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ และที่ประชุมใหญ 

      หลักการที่ 3 การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชกิ 
      (Member Economic Participation) 

 1) หลักการสหกรณขอน้ี มุงเนนใหสมาชิกทุกคนพึงตระหนักวา บทบาทหนาที่สําคัญของตน 

คือการที่ตองเปนทั้งเจาของ และลูกคาในคนๆเดียวกัน จึงตองทําหนาที่เปนทั้งผูสมทบทุน ผูควบคุม

และผูอุดหนุน หรือผูใชบริการของสหกรณ มิใชเขามาเปนสมาชิกเพ่ือมุงหวังไดรับผลประโยชนจาก

สหกรณเทาน้ัน 

 2) ในการจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือความเปนธรรมแกสมาชิก สวนหน่ึงตองกันไวเปนทนุสํารองซึ่ง

จะนําไปแบงกันมิได แตเปนทุนเพ่ือพัฒนาสหกรณของพวกเขาเอง ถือวาเปนทุนทางสังคม นอกน้ัน

อาจแบงเปนเงินปนผลในอตัราจํากัด และเปนเงินเฉลีย่คืนตามสวนแหงธุรกิจ 

      หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเปนอิสระ 
      (Autonomy and Independence) 

 1) สมาชิก กรรมการ และพนักงานสหกรณ รวมทั้งหนวยงานสงเสริมสหกรณตองสํานึกและ

ตระหนักอยูเสมอวา สหกรณเปนองคกรชวยเหลือตนเอง และปกครองตนเองเพราะฉะน้ัน สหกรณ

ตองเปนอิสระในการตัดสินใจหรือทําสัญญาใดๆ ตามเงื่อนไขที่สหกรณยอมรับไดกับบุคคลภายนอก

หรือรัฐบาล 

 2)  การรับความชวยเหลือหรือสนับสนุนจากรัฐหรือบุคคลภายนอกไมขัดกับหลักความเปน

อิสระของสหกรณ หากผูใหความชวยเหลือมุงหมายใหสหกรณชวยเหลือตนเองไดและควบคุมตาม

หลักประชาธิปไตยรวมทั้งดํารงไวซึ่งความเปนตัวเองของสหกรณ 
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   สหกรณ (Cooperatives) คือ องคการของบรรดาบุคคล ซ่ึงรวมกลุมกันโดยสมัครใจในการ

ดําเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเปนเจาของรวมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตยเพ่ือสนองความ

ตองการ (อันจําเปน) และความหวังรวมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

      คุณคาของสหกรณ (Coopertative Values) คือ สหกรณอยูบนพ้ืนฐานแหงคุณคาของ

การชวยตนเอง ความรับผิดชอบตอตนเอง ความเปนประชาธิปไตย ความเสมอภาค  ความเที่ยงธรรม

และความเปนเอกภาพ สมาชิกสหกรณเช่ือม่ันในคุณคาทางจริยธรรมแหงความสุจริต ความเปดเผย 

ความรับผิดชอบตอสังคมและความเอื้ออาทรตอผูอื่น โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผูริเริ่มการ

สหกรณ 

       อุดมการณสหกรณ (Coopertative Ideology) คือ ความเช่ือรวมกันที่วาการชวยตนเอง

และการชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ ซึ่งจะนําไปสูการกินดี อยูดีมีความเปนธรรม 

และสันติสุขในสังคม 

      หลักการสหกรณ (Coopertative Principles)  คือ แนวทางทีส่หกรณยึดถือปฏิบัติเพ่ือให

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 เพ่ือใหไดบุคคลที่เขามาเปน

สมาชิกแลว สามารถรวมกันดําเนินกิจกรรมในสหกรณได และไมสรางปญหาความเดือดรอนใหแก

เพ่ือนสมาชิกและสหกรณ ไมถือวาขัดกับหลักการสหกรณขอน้ี 

 3) สมาชิกสมทบน้ัน ควรมีแตเฉพาะกรณีของสหกรณบางประเภทที่มีลักษณะพิเศษและ

จําเปนเทาน้ัน ไมควรใหมีในสหกรณทั่วไปหรือทุกประเภท เพราะตามปกติสมาชิกสมทบมาจาก

บุคคลซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะเปนสมาชิกธรรมดา หากสหกรณใดรับสมาชิกสมทบจํานวนมากก็อาจ

กระทบตอการสงเสริมผลประโยชนของสมาชิกธรรมดาไดแมวาทางกฏหมายจะไดหามมิใหสมาชิก

สมทบมีสิทธิ์บางประการก็ตาม 

 
 

หลั กการ  อุ ด มการณ  แล ะวิ ธี ก ารสหกรณ
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 
(Democratic Member Control) 

 พึงตระหนักวาเปนหนาที่ของสมาชิกทุกคนที่จะตองรวมแรงกายใจและสติปญญาในการ

ดําเนินการและควบคุมดูแลการดําเนินงานของสหกรณตามวิถีประชาธิปไตยเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธผิล โดยผานชองทางหรือองคกรตางๆเชน คณะกรรมการ

ดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ และที่ประชุมใหญ 

      หลักการที่ 3 การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชกิ 
      (Member Economic Participation) 

 1) หลักการสหกรณขอน้ี มุงเนนใหสมาชิกทุกคนพึงตระหนักวา บทบาทหนาที่สําคัญของตน 

คือการที่ตองเปนทั้งเจาของ และลูกคาในคนๆเดียวกัน จึงตองทําหนาที่เปนทั้งผูสมทบทุน ผูควบคุม

และผูอุดหนุน หรือผูใชบริการของสหกรณ มิใชเขามาเปนสมาชิกเพ่ือมุงหวังไดรับผลประโยชนจาก

สหกรณเทาน้ัน 

 2) ในการจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือความเปนธรรมแกสมาชิก สวนหน่ึงตองกันไวเปนทนุสํารองซึ่ง

จะนําไปแบงกันมิได แตเปนทุนเพ่ือพัฒนาสหกรณของพวกเขาเอง ถือวาเปนทุนทางสังคม นอกน้ัน

อาจแบงเปนเงินปนผลในอตัราจํากัด และเปนเงินเฉลีย่คืนตามสวนแหงธุรกิจ 

      หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเปนอิสระ 
      (Autonomy and Independence) 

 1) สมาชิก กรรมการ และพนักงานสหกรณ รวมทั้งหนวยงานสงเสริมสหกรณตองสํานึกและ

ตระหนักอยูเสมอวา สหกรณเปนองคกรชวยเหลือตนเอง และปกครองตนเองเพราะฉะน้ัน สหกรณ

ตองเปนอิสระในการตัดสินใจหรือทําสัญญาใดๆ ตามเงื่อนไขที่สหกรณยอมรับไดกับบุคคลภายนอก

หรือรัฐบาล 

 2)  การรับความชวยเหลือหรือสนับสนุนจากรัฐหรือบุคคลภายนอกไมขัดกับหลักความเปน

อิสระของสหกรณ หากผูใหความชวยเหลือมุงหมายใหสหกรณชวยเหลือตนเองไดและควบคุมตาม

หลักประชาธิปไตยรวมทั้งดํารงไวซึ่งความเปนตัวเองของสหกรณ 
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      หลักการที่ 5 การศึกษา ฝกอบรมและสารสนเทศ 
      (Education, Training and Information) 

 1) หลักการขอน้ีเปนจุดออนของสหกรณในประเทศไทยทุกระดับ ทั้งสหกรณข้ันประถมและ

สหกรณข้ันสูง เพราะขาดแผนแมบทในการพัฒนาการศึกษาทางสหกรณใหเปนบทบาทและความ

รับผิดชอบของขบวนการสหกรณอยางแทจริง ทั้งๆที่ไดริเริ่มใหจัดต้ังกองทุนและสะสมจัดสหภาพ

สหกรณจากกําไรของสหกรณมาต้ังแต พ.ศ. 2492 และแมจะมีการจัดต้ังสันนิบาตสหกรณแหง

ประเทศไทยและมีชุมนุมสหกรณระดับชาติบางแลวสวนราชการที่ทําหนาที่สงเสริมสหกรณก็ยังคง

ดําเนินการ ใหการศึกษาและฝกอบรมทางสหกรณแทบจะเรียกไดวาซํ้าซอนกับขบวนการสหกรณ 

โดยไมมีเปาหมายที่ชัดเจน ในขบวนการสหกรณสามารถรับผิดชอบการศึกษา และฝกอบรมทาง

สหกรณไดดวยตนเองในที่สุด โดยมีหนวยงานของรัฐ ทําหนาที่ใหการสนับสนุนอยางมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล 

 2)  การศึกษาอบรมและสารสนเทศมีความมุงหมาย และเนนกลุมเปาหมาย ดังน้ี 

  -  การศึกษามุงใหสมาชิกและบุคคลทั่วไปซ่ึงถือวาเปนผูที่จะเปนสมาชิกในอนาคตมี

ความรู ความเขาใจเก่ียวกับสหกรณ รวมทั้งมีความสํานึก และตระหนักในสิทธิและหนาที่ของสมาชิก 

หรือใหเปนผูมีจิตวิญญาณสหกรณ 

   -  การฝกอบรมมุ งใหกรรมการ ผู จัดการและพนักงานสหกรณ  มีความรู 

ความสามารถและทักษะ รวมทั้งความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ของตน  

  - สวนสารสนเทศน้ันมุงใหบุคคลทุกกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับเยาวชนและผูนํา

ดานความคิดเปน เชน ผูนําชุมชน นักหนังสือพิมพ นักเขียน ผูนําองคกรพัฒนาชุมชน ฯลฯ โดยเนน

การติดตอสื่อสาร 2 ทาง 

 3) หลักสูตรและเน้ือหาของการศึกษาอบรม ควรครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมการเมือง 

และวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 
 

หลักการที่ 6 การรวมมือระหวางสหกรณ 
      (Cooperation among Cooperative) 

 1)  แทจริงการรวมมือระหวางสหกรณเปนหลักการเดียวกันกับการรวมมือระหวางบุคคล

ธรรมดาในการจัดต้ังสหกรณน่ันเอง ซ่ึงจะกอใหเกิดการประหยัดดวยขนาด มีอํานาจการตอรองสูงข้ึน 

และนําไปสูการรับใชสมาชิกอยางมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

 2) การรวมมือระหวางสหกรณอาจทําไดทัง้ในแนวนอนและแนวต้ัง ในแนวนอนสหกรณทุก

สหกรณไมวาประเภทเดียวกันหรือไมสามารถรวมมือกันไดในทุกระดับเพ่ือประโยชนสูงสุดของสมาชิก

และขบวนการสหกรณ ในแนวต้ังสหกรณทองถ่ินประเภทเดียวกันควรรวมตัวกันทางธุรกิจเปนชุมนุม

สหกรณระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ และระดับระหวางประเทศ และสหกรณทุกประเภท                

ทุกระดับ ทุกสหกรณควรรวมตัวกันเปนองคการสหกรณสูงสุด(Apex.Organization)เพ่ือประโยชนใน

การสงเสริมดานอุดมการณ การศึกษา การฝกอบรม การสงเสริมแนะนํา การกํากับดูแล             

การตรวจสอบ การวจิัยและการพัฒนา ฯลฯ 

 3)  วัตถุประสงคสําคัญของการรวมมือระหวางสหกรณ คือ เพ่ือใหสหกรณมีอํานาจ

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ เพราะฉะน้ันสหกรณทองถ่ินแตละสหกรณ และสหกรณข้ันสูงตองเปน

สหกรณที่มีความเจมแจงและยั่งยืน มีชีวิตชีวา (Viable & Sustainable) และรวมมือกันในลักษณะ

ของ "ระบบรวม" หรือเปนเอกภาพ 

       หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรตอชุมชน 
      (Concern for Community) 

 1)   สหกรณเปนองคการทางเศรษฐกิจและสังคม เปนสวนหน่ึงของชุมชนที่สหกรณต้ังอยู 

เพราะฉะน้ัน การดําเนินงานของสหกรณตองเปนไปเพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืนของชุมชนน้ันๆ                

ซ่ึงหมายความวาเปนการพัฒนา ที่ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศหรือ

เปนการพัฒนาที่สนองความตองการและความใฝฝนของคนรุนปจจุบันโดยไมทําลายโอกาส 

ความสามารถและอนาคตของคนรุนหลัง 

 2)  เน่ืองจากสมาชิกสหกรณก็เปนสมาชิกชุมชนน้ันเองสหกรณจึงควรมีสวนชวยเหลือการ

พัฒนาชุมชนน้ันเปนแบบยั่งยืน 

      วิธีการสหกรณ (Cooperative Pracrices) คือ การนําหลักการสหกรณมาประยุกตใชในการ

ดําเนินกิจการ ทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือประโยชนของมวลสมาชิกและชุมชน โดยไมละเลย

หลักการธุรกิจที่ดี 
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      หลักการที่ 5 การศึกษา ฝกอบรมและสารสนเทศ 
      (Education, Training and Information) 

 1) หลักการขอน้ีเปนจุดออนของสหกรณในประเทศไทยทุกระดับ ทั้งสหกรณข้ันประถมและ

สหกรณข้ันสูง เพราะขาดแผนแมบทในการพัฒนาการศึกษาทางสหกรณใหเปนบทบาทและความ

รับผิดชอบของขบวนการสหกรณอยางแทจริง ทั้งๆที่ไดริเริ่มใหจัดต้ังกองทุนและสะสมจัดสหภาพ

สหกรณจากกําไรของสหกรณมาต้ังแต พ.ศ. 2492 และแมจะมีการจัดต้ังสันนิบาตสหกรณแหง

ประเทศไทยและมีชุมนุมสหกรณระดับชาติบางแลวสวนราชการที่ทําหนาที่สงเสริมสหกรณก็ยังคง

ดําเนินการ ใหการศึกษาและฝกอบรมทางสหกรณแทบจะเรียกไดวาซํ้าซอนกับขบวนการสหกรณ 

โดยไมมีเปาหมายที่ชัดเจน ในขบวนการสหกรณสามารถรับผิดชอบการศึกษา และฝกอบรมทาง

สหกรณไดดวยตนเองในที่สุด โดยมีหนวยงานของรัฐ ทําหนาที่ใหการสนับสนุนอยางมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล 

 2)  การศึกษาอบรมและสารสนเทศมีความมุงหมาย และเนนกลุมเปาหมาย ดังน้ี 

  -  การศึกษามุงใหสมาชิกและบุคคลทั่วไปซ่ึงถือวาเปนผูที่จะเปนสมาชิกในอนาคตมี

ความรู ความเขาใจเก่ียวกับสหกรณ รวมทั้งมีความสํานึก และตระหนักในสิทธิและหนาที่ของสมาชิก 

หรือใหเปนผูมีจิตวิญญาณสหกรณ 

   -  การฝกอบรมมุ งใหกรรมการ ผู จัดการและพนักงานสหกรณ  มีความรู 

ความสามารถและทักษะ รวมทั้งความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ของตน  

  - สวนสารสนเทศน้ันมุงใหบุคคลทุกกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับเยาวชนและผูนํา

ดานความคิดเปน เชน ผูนําชุมชน นักหนังสือพิมพ นักเขียน ผูนําองคกรพัฒนาชุมชน ฯลฯ โดยเนน

การติดตอสื่อสาร 2 ทาง 

 3) หลักสูตรและเน้ือหาของการศึกษาอบรม ควรครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมการเมือง 

และวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 
 

หลักการที่ 6 การรวมมือระหวางสหกรณ 
      (Cooperation among Cooperative) 

 1)  แทจริงการรวมมือระหวางสหกรณเปนหลักการเดียวกันกับการรวมมือระหวางบุคคล

ธรรมดาในการจัดต้ังสหกรณน่ันเอง ซ่ึงจะกอใหเกิดการประหยัดดวยขนาด มีอํานาจการตอรองสูงข้ึน 

และนําไปสูการรับใชสมาชิกอยางมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

 2) การรวมมือระหวางสหกรณอาจทําไดทัง้ในแนวนอนและแนวต้ัง ในแนวนอนสหกรณทุก

สหกรณไมวาประเภทเดียวกันหรือไมสามารถรวมมือกันไดในทุกระดับเพ่ือประโยชนสูงสุดของสมาชิก

และขบวนการสหกรณ ในแนวต้ังสหกรณทองถ่ินประเภทเดียวกันควรรวมตัวกันทางธุรกิจเปนชุมนุม

สหกรณระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ และระดับระหวางประเทศ และสหกรณทุกประเภท                

ทุกระดับ ทุกสหกรณควรรวมตัวกันเปนองคการสหกรณสูงสุด(Apex.Organization)เพ่ือประโยชนใน

การสงเสริมดานอุดมการณ การศึกษา การฝกอบรม การสงเสริมแนะนํา การกํากับดูแล             

การตรวจสอบ การวจิัยและการพัฒนา ฯลฯ 

 3)  วัตถุประสงคสําคัญของการรวมมือระหวางสหกรณ คือ เพ่ือใหสหกรณมีอํานาจ

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ เพราะฉะน้ันสหกรณทองถ่ินแตละสหกรณ และสหกรณข้ันสูงตองเปน

สหกรณที่มีความเจมแจงและยั่งยืน มีชีวิตชีวา (Viable & Sustainable) และรวมมือกันในลักษณะ

ของ "ระบบรวม" หรือเปนเอกภาพ 

       หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรตอชุมชน 
      (Concern for Community) 

 1)   สหกรณเปนองคการทางเศรษฐกิจและสังคม เปนสวนหน่ึงของชุมชนที่สหกรณต้ังอยู 

เพราะฉะน้ัน การดําเนินงานของสหกรณตองเปนไปเพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืนของชุมชนน้ันๆ                

ซ่ึงหมายความวาเปนการพัฒนา ที่ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศหรือ

เปนการพัฒนาที่สนองความตองการและความใฝฝนของคนรุนปจจุบันโดยไมทําลายโอกาส 

ความสามารถและอนาคตของคนรุนหลัง 

 2)  เน่ืองจากสมาชิกสหกรณก็เปนสมาชิกชุมชนน้ันเองสหกรณจึงควรมีสวนชวยเหลือการ

พัฒนาชุมชนน้ันเปนแบบยั่งยืน 

      วิธีการสหกรณ (Cooperative Pracrices) คือ การนําหลักการสหกรณมาประยุกตใชในการ

ดําเนินกิจการ ทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือประโยชนของมวลสมาชิกและชุมชน โดยไมละเลย

หลักการธุรกิจที่ดี 
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จุ ด เ ด� น ผ ล ก า ร ดํา เ นิ น ง า น ป  2 5 6 5  

+ เพ่ิม
-  ลด

1 ทุนด ำเนินงำน 9,159.26 8,672.70       486.56

2 เงินรับฝำก 5,101.27 4,686.20        415.07

3 ทุนเรือนหุ้น 3,398.96 3,346.23         52.73

4 เงินกู้ให้แก่สมำชิก     8,861.88    8,137.08        724.80
5 รำยได้ 435.23 441.97 -         6.74

6 ค่ำใช้จ่ำย 177.87 179.24 -         1.37

7 ก ำไรสุทธิ 257.36 262.73 -         5.37

(หน่วยล้ำนบำท)

ท่ี รำยกำร ปี 2565 ปี 2564

จํา น ว น ส ม า ชิ ก  

ปี พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 2565

จ ำนวนสมำชิก 8,983 9,359 9,514 9,560 9,882

สมำชิกสมทบ 239 257 267 284 297

396

1950

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2561 2562 2563 2564 2565

8,983 9,359 9,514 9,560 9,882

239 257 267 284 297

จ ำนวนสมำชิก สมำชิกสมทบ 
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จํา น ว น ส ม า ชิ ก  

ปี พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 2565

จ ำนวนสมำชิก 8,983 9,359 9,514 9,560 9,882
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ทุ น ดํา เ นิ น ง า น  

ทุ น เ รื อ น หุ น

ปี พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 2565

ทุนด ำเนินงำน (ล้ำนบำท) 8,006.04 8,612.23      8,348.10         8,672.70         9,159.26
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ปี พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 2565

ทุนเรือนหุ้น(ล้ำนบำท) 2,944.95 3,170.33      3,268.70         3,346.23         3,398.96
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ทุนเรือนหุ้น(ล้ำนบำท)

เ งิ น รั บ ฝ า ก

กํา ไ ร สุ ท ธิ

ปี พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 2565

เงินรับฝำก (ล้ำนบำท) 4,001.40 4,615.60 4,493.43         4,686.20         5,101.27
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ทุ น ดํา เ นิ น ง า น  

ทุ น เ รื อ น หุ น

ปี พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 2565
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เ งิ น รั บ ฝ า ก

กํา ไ ร สุ ท ธิ

ปี พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 2565

เงินรับฝำก (ล้ำนบำท) 4,001.40 4,615.60 4,493.43         4,686.20         5,101.27
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ปี พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 2565
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แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร
สหกรณออมทรพัยครสูมทุรปราการ จาํกดั

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-2569)

แผนยุทธศาสตร 
สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด 

 

การบริหารงานเชิงกลยุทธ ถือเปนกลไกสำคัญที่จะตอบสนองทิศทางการวางแผนยุทธศาสตรของ

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด ดังน้ันแผนยุทธศาสตรฉบับน้ีจึงเกิดจากการประสานงาน ความรวม

แรงรวมใจของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย โดยมีการนำเครื่องมือและเทคนิคการวางแผนอยางเปนขั้นตอนเพื่อเปน

ยุทธศาสตรนำทางไปสูการดำเนินงานดานการสงเสริมและพัฒนาสหกรณ ใหเกิดประสิทธิภาพไดในที่สุด 

รวมทั้งนำไปสูการสรางกรอบทิศทางในการพัฒนาและนำไปใชในการบริหารงานของสหกรณออมทรัพยครู

สมุทรปราการ จำกัด ตอไป 

 สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด เริ่มดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ ซึ่งเปนแผน      

กลยุทธ ฉบับที่ 1 เมื่อป พ.ศ.2556 โดยเปนแผนระยะ 3 ป และดำเนินการตอเน่ืองมาเรื่อยๆ จนถึงแผนกลยุทธ 

ฉบับที่ 3  (พ.ศ.2562 – 2564) เพื่อใชเปนกรอบกำหนดทิศทางในการบริหารงานสหกรณ  สำหรับแผนพัฒนา

สหกรณ ฉบับที่ 4 ไดจัดทำเปนแผนยุทธศาสตรสหกรณ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2565 – 2569) เพื่อใหเกิดความ

ตอเน่ืองในการบริหารจัดการแผน 

 สหกรณไดทำการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และอุปสรรคขององคกร เพื่อคนหาแนวทางการดำเนินงานสูความสำเร็จขององคกรและลดความเสี่ยงที่

จะเกิดข้ึนในอนาคต โดยจะช้ีใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกสหกรณ ทั้งใน

สวนที่เกิดข้ึนแลวและแนวโนมที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่มีตอ

สหกรณทั้งโดยตรงและโดยออม จากน้ันจึงนำมาวิเคราะหหากลยุทธเพื่อการพัฒนา โดยใชการจับคูผลที่ไดจาก

การวิเคราะห SWOT โดยใชตาราง TROWS Matrix เพื่อเปนแนวทางในการกำหนดกลยุทธ 

  1) สรางกลยุทธ SO : กลยุทธเชิงรุก ใชจุดแข็งสรางโอกาส 

  2) สรางกลยุทธ WO : กลยุทธเชิงแกไข เอาชนะจุดออนโดยอาศัยโอกาส 

  3) สรางกลยุทธ ST : กลยุทธเชิงปองกัน และใชจุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค 

4) สรางกลยุทธ WT : กลยุทธเชิงรับ ลดจุดออนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค 

 

 เมื่อไดดำเนินการตามขั้นตอนตางๆ เรียบรอยแลว สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด จึงได

จัดทำวิสัยทัศน  พันธกิจ  และแผนยุทธศาสตร เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการบริหารงานของสหกรณฯ     

ในระยะเวลา 5 ป  (ป 2565 – 2569) โดยกำหนดรายละเอียดไว ดังน้ี 
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แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร
สหกรณออมทรพัยครสูมทุรปราการ จาํกดั

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-2569)

แผนยุทธศาสตร 
สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด 

 

การบริหารงานเชิงกลยุทธ ถือเปนกลไกสำคัญที่จะตอบสนองทิศทางการวางแผนยุทธศาสตรของ

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด ดังน้ันแผนยุทธศาสตรฉบับน้ีจึงเกิดจากการประสานงาน ความรวม

แรงรวมใจของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย โดยมีการนำเครื่องมือและเทคนิคการวางแผนอยางเปนขั้นตอนเพื่อเปน

ยุทธศาสตรนำทางไปสูการดำเนินงานดานการสงเสริมและพัฒนาสหกรณ ใหเกิดประสิทธิภาพไดในที่สุด 

รวมทั้งนำไปสูการสรางกรอบทิศทางในการพัฒนาและนำไปใชในการบริหารงานของสหกรณออมทรัพยครู

สมุทรปราการ จำกัด ตอไป 

 สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จำกัด เริ่มดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ ซึ่งเปนแผน      

กลยุทธ ฉบับที่ 1 เมื่อป พ.ศ.2556 โดยเปนแผนระยะ 3 ป และดำเนินการตอเน่ืองมาเรื่อยๆ จนถึงแผนกลยุทธ 

ฉบับที่ 3  (พ.ศ.2562 – 2564) เพื่อใชเปนกรอบกำหนดทิศทางในการบริหารงานสหกรณ  สำหรับแผนพัฒนา

สหกรณ ฉบับที่ 4 ไดจัดทำเปนแผนยุทธศาสตรสหกรณ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2565 – 2569) เพื่อใหเกิดความ

ตอเน่ืองในการบริหารจัดการแผน 

 สหกรณไดทำการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และอุปสรรคขององคกร เพื่อคนหาแนวทางการดำเนินงานสูความสำเร็จขององคกรและลดความเสี่ยงที่
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 วิสัยทัศน  (VISION) 
 “ เปนสหกรณช้ันนำระดับประเทศที่มีความมั่นคงอยางย่ังยืน และสมาชิกมีคุณภาพชีวิติที่ดี ” 
 
 พันธกิจ  (MISSION) 
  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  2. พัฒนาการใหบริการธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ 
  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ 
  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและบุคลากรของสหกรณ 
  5. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม 
 
 เปาหมายสูงสุด  (ULTIMATE GOAL) 
     สหกรณเปนองคกรที่มีความมั่นคง ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อนำไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ของสมาชิก 
 
 เปาประสงค  (GOAL) 
  1. มีระบบการบริหารจัดการที่ไดมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
  2. การบริการของสหกรณสรางความพึงพอใจและประโยชนสูงสุดแกสมาชิก 
  3. สหกรณมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  สื่อสารไดรวดเร็ว ถูกตอง ทันเวลาและเขาถึง
ขอมูลไดโดยสะดวก 
  4. จัดระบบสวัสดิการที่ครอบคลุม เหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิกและบุคลากร
ของสหกรณใหดีข้ึน 
  5. การพัฒนาสังคมและชุมชนอยางย่ังยืน 
 
 คานิยมรวม  (CORE VALUES) :  มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน  บริหารโปรงใส  ใสใจสมาชิก 
  

ประเด็นยุทธศาสตร  (STRATEGIC ISSUES) 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับการบริหารเงินทุนสหกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมั่นคง 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาบุคลากรสหกรณเปนมืออาชีพ 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบถวน ถูกตองและทันสมัย 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ  (STRATEGY) 
  เพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทศาสตร ไดกำหนดกลยุทธในการดำเนินการไว ดังน้ี 
  
ภายใตประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับการบริหารเงินทุนสหกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมั่นคง 
 กลยุทธที่ 1 ระดมทุนภายใน 
 กลยุทธที่ 2 เพิ่มรายได 
 กลยุทธที่ 3 แกไขปญหาหน้ีสินสมาชิก 

 กลยุทธที่ 4 สรางเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจสหกรณ 
 กลยุทธที่ 5 คุณภาพการบริหารเงินทุน 
 กลยุทธที่ 6 พัฒนาบุคลากรดานบริหารเงินทุนอยางมืออาชีพ 
 
ภายใตประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาบุคลากรสหกรณเปนมืออาชีพ 
 กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรสหกรณ 
 กลยุทธที่ 2 เพิ่มแรงจูงใจแกบุคลากรสหกรณ 
 
ภายใตประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบถวน ถูกตองและทันสมัย 
 กลยุทธที่ 1 จัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณใหเพียงพอพรอมโปรแกรมงานสหกรณ 
 กลยุทธที่ 2 พัฒนาบุคลากรดานคอมพิวเตอร (Peopleware) 
 กลยุทธที่ 3 ฐานขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง 
 กลยุทธที่ 4 ขอมูลขาวสาร 
 
ภายใตประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธที่ 1 ปรับปรุงโครงสรางองคกร 
 กลยุทธที่ 2 ทบทวนการทำงานหลัก 
 กลยุทธที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
 กลยุทธที่ 4 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 กลยุทธที่ 5 คุณภาพการบริหารจัดการ 
 กลยุทธที่ 6 ปรับปรุงระเบียบขอบังคับของสหกรณ 
 กลยุทธที่ 7 สงเสริมใหสหกรณมีสวนรวมตอชุมชนและสังคม 
 กลยุทธที่ 8 ระบบบริการ 
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  3. สหกรณมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  สื่อสารไดรวดเร็ว ถูกตอง ทันเวลาและเขาถึง
ขอมูลไดโดยสะดวก 
  4. จัดระบบสวัสดิการที่ครอบคลุม เหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิกและบุคลากร
ของสหกรณใหดีข้ึน 
  5. การพัฒนาสังคมและชุมชนอยางย่ังยืน 
 
 คานิยมรวม  (CORE VALUES) :  มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน  บริหารโปรงใส  ใสใจสมาชิก 
  

ประเด็นยุทธศาสตร  (STRATEGIC ISSUES) 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับการบริหารเงินทุนสหกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมั่นคง 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาบุคลากรสหกรณเปนมืออาชีพ 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบถวน ถูกตองและทันสมัย 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ  (STRATEGY) 
  เพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทศาสตร ไดกำหนดกลยุทธในการดำเนินการไว ดังน้ี 
  
ภายใตประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับการบริหารเงินทุนสหกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมั่นคง 
 กลยุทธที่ 1 ระดมทุนภายใน 
 กลยุทธที่ 2 เพิ่มรายได 
 กลยุทธที่ 3 แกไขปญหาหน้ีสินสมาชิก 

 กลยุทธที่ 4 สรางเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจสหกรณ 
 กลยุทธที่ 5 คุณภาพการบริหารเงินทุน 
 กลยุทธที่ 6 พัฒนาบุคลากรดานบริหารเงินทุนอยางมืออาชีพ 
 
ภายใตประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาบุคลากรสหกรณเปนมืออาชีพ 
 กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรสหกรณ 
 กลยุทธที่ 2 เพิ่มแรงจูงใจแกบุคลากรสหกรณ 
 
ภายใตประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบถวน ถูกตองและทันสมัย 
 กลยุทธที่ 1 จัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณใหเพียงพอพรอมโปรแกรมงานสหกรณ 
 กลยุทธที่ 2 พัฒนาบุคลากรดานคอมพิวเตอร (Peopleware) 
 กลยุทธที่ 3 ฐานขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง 
 กลยุทธที่ 4 ขอมูลขาวสาร 
 
ภายใตประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธที่ 1 ปรับปรุงโครงสรางองคกร 
 กลยุทธที่ 2 ทบทวนการทำงานหลัก 
 กลยุทธที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
 กลยุทธที่ 4 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 กลยุทธที่ 5 คุณภาพการบริหารจัดการ 
 กลยุทธที่ 6 ปรับปรุงระเบียบขอบังคับของสหกรณ 
 กลยุทธที่ 7 สงเสริมใหสหกรณมีสวนรวมตอชุมชนและสังคม 
 กลยุทธที่ 8 ระบบบริการ 
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แผนยทุธศาสตร ์สหกรณอ์อมทรพัยค์รูสมทุรปราการ จ ากดั ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) 
วิสัยทัศน์  “ เป็นสหกรณ์ชั้นนำระดับประเทศที่มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน และสมาชิกมีคุณภาพชีวิติที่ดี ” 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับบริหารเงินทุนสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมั่นคง 

มุมอง กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
และตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
รวม 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2565 2566 2567 2568 2569 

มุม
มอ

งด
้าน

กา
รเงิ

น 
(Fi

na
nc

ial
 Pe

rsp
ec

tiv
e) 

1.ระดมทุนภายใน สร้างความมั่นคงด้านเงินทุน
แก่สหกรณ์เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

1.ร้อยละ 2 ของเงินรับฝากจาก
สมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
 
 
 
 
2.จำนวนทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นต่อปี
ไม่เกิน 50 ล้านบาท 

5,077 ล้านบาท 
477 ล้านบาท 

 
 
 
 

3,595 ล้านบาท 
250 ล้านบาท 

4,690 
ลา้นบาท 

/ 90 
4,931ล้าน
บาท/93% 

 
3,395 

ล้านบาท 
/ 50 
100% 

4,783 
ล้านบาท 

/ 93 
 
 
 

3,445 
ล้านบาท 

/ 50 

4,879 
ลา้นบาท 

/ 96 
 
 
 

3,495 
ล้านบาท 

/ 50 

4,977 
ลา้นบาท 

/ 98 
 
 
 

3,545 
ล้านบาท 

/ 50 

5,077 
ลา้นบาท 
/ 100 

 
 
 

3,595 
ล้านบาท 

/ 50 
 

2.เพิ่มรายได ้ สหกรณ์มรีายได้ที่เพิ่มขึ้น
จากการดำเนินงาน 

1.ร้อยละ 80 ของสมาชิก
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแกไ้ข
ปัญหาหนีส้ินคร ู
 
2.ร้อยละ 100 ของสมาชกิที่เข้า
รว่มโครงการแกไ้ขปญัหาหนีส้ินครู
ได้รับการปรับโครงสร้างหนี ้
 
3.ร้อยละ 90 ของลูกหนี้ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสญูเรยีกเก็บได้ตามเกณฑ ์
 

80% 
 

 
 

100% 
 
 
 

90% 
(31 ต.ค. 65) 

60% 
85.71% 

 
 

80% 
38.88% 

 
 

50% 
31.34% 

65% 
 

 
 

85% 
 
 
 

60% 
 

 

70% 
 

 
 

90% 
 
 
 

70% 
 

 

75% 
 
 

 
95% 

 
 
 

80% 
 

 

80% 
 

 
 

100% 
 
 
 

90% 
 

มุมอง กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
และตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
รวม 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2565 2566 2567 2568 2569 

   4.ร้อยละ 90 ของลูกหนี้ตามคำ
พิพากษาเรียกเก็บได้ตามเกณฑ ์
 
 
5.ร้อยละ 98.50 ของการเรียกเกบ็
หนี้จากสมาชิกได้ตามเกณฑ ์
 
 
6.ร้อยละ 95 ของการเรียกเก็บหนี้
สมาชิกจากหน่วยงานต้นสังกัด
ต่างจังหวัดไดต้ามเกณฑ ์
 
7.ร้อยละ 100 ของสมาชกิที่
โอนย้ายหักเงินผ่านต้นสังกัด
ต่างจังหวัด 
 
8.ปริมาณธุรกิจใหม่ที่ให้กู้แก่สมาชิก
เพิ่มขึน้จำนวน 500 ลบ. ต่อปี 

90% 
(31 ต.ค. 65) 

 
 

98.50% 
(31 ต.ค. 65) 

 
 

95% 
 
 
 

100% 
 
 
 

2,500 
ล้านบาท 

50% 
24.72% 

 
 

97.50% 
96.76% 

 
 

80% 
96.15% 

 
 

80% 
100% 

 
 

500 
ล้านบาท 
100% 

 

60% 
 
 
 

97.75% 
 
 
 

85% 
 
 
 

85% 
 
 
 

500 
ล้านบาท 

70% 
 
 
 

98.00% 
 
 
 

90% 
 
 
 

90% 
 
 
 

500 
ล้านบาท 

80% 
 
 
 

98.25% 
 
 
 

93% 
 
 
 

95% 
 
 
 

500 
ล้านบาท 

90% 
 
 
 

98.50% 
 
 
 

95% 
 
 
 

100% 
 
 
 

500 
ล้านบาท 

 

 

 

 



    
  สหกรณ

์ออมทรัพ
ย์ครูสมุทรปราการ จำากัด    25

แผนยทุธศาสตร ์สหกรณอ์อมทรพัยค์รูสมทุรปราการ จ ากดั ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) 
วิสัยทัศน์  “ เป็นสหกรณ์ชั้นนำระดับประเทศที่มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน และสมาชิกมีคุณภาพชีวิติที่ดี ” 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับบริหารเงินทุนสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมั่นคง 

มุมอง กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
และตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
รวม 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2565 2566 2567 2568 2569 

มมุ
มอ

งด้
าน

กา
รเงิ

น 
(Fi

na
nc

ial
 Pe

rsp
ec

tiv
e) 

1.ระดมทุนภายใน สร้างความมั่นคงด้านเงินทุน
แก่สหกรณ์เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

1.ร้อยละ 2 ของเงินรับฝากจาก
สมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
 
 
 
 
2.จำนวนทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นต่อปี
ไม่เกิน 50 ล้านบาท 

5,077 ล้านบาท 
477 ล้านบาท 

 
 
 
 

3,595 ล้านบาท 
250 ล้านบาท 

4,690 
ลา้นบาท 

/ 90 
4,931ล้าน
บาท/93% 

 
3,395 

ล้านบาท 
/ 50 
100% 

4,783 
ลา้นบาท 

/ 93 
 
 
 

3,445 
ล้านบาท 

/ 50 

4,879 
ลา้นบาท 

/ 96 
 
 
 

3,495 
ล้านบาท 

/ 50 

4,977 
ลา้นบาท 

/ 98 
 
 
 

3,545 
ล้านบาท 

/ 50 

5,077 
ลา้นบาท 
/ 100 

 
 
 

3,595 
ลา้นบาท 

/ 50 
 

2.เพิ่มรายได ้ สหกรณ์มรีายได้ที่เพิ่มขึ้น
จากการดำเนินงาน 

1.ร้อยละ 80 ของสมาชิก
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแกไ้ข
ปัญหาหนีส้ินคร ู
 
2.ร้อยละ 100 ของสมาชกิที่เข้า
รว่มโครงการแกไ้ขปญัหาหนีส้ินครู
ได้รับการปรับโครงสร้างหนี ้
 
3.ร้อยละ 90 ของลูกหนี้ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสญูเรยีกเก็บได้ตามเกณฑ ์
 

80% 
 

 
 

100% 
 
 
 

90% 
(31 ต.ค. 65) 

60% 
85.71% 

 
 

80% 
38.88% 

 
 

50% 
31.34% 

65% 
 

 
 

85% 
 
 
 

60% 
 

 

70% 
 

 
 

90% 
 
 
 

70% 
 

 

75% 
 
 

 
95% 

 
 
 

80% 
 

 

80% 
 

 
 

100% 
 
 
 

90% 
 

มุมอง กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
และตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
รวม 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2565 2566 2567 2568 2569 

   4.ร้อยละ 90 ของลูกหนี้ตามคำ
พิพากษาเรียกเก็บได้ตามเกณฑ ์
 
 
5.ร้อยละ 98.50 ของการเรียกเกบ็
หนี้จากสมาชิกได้ตามเกณฑ ์
 
 
6.ร้อยละ 95 ของการเรียกเก็บหนี้
สมาชิกจากหน่วยงานต้นสังกัด
ต่างจังหวัดไดต้ามเกณฑ ์
 
7.ร้อยละ 100 ของสมาชกิที่
โอนย้ายหักเงินผ่านต้นสังกัด
ต่างจังหวัด 
 
8.ปริมาณธุรกิจใหม่ที่ให้กู้แก่สมาชิก
เพิ่มขึน้จำนวน 500 ลบ. ต่อปี 

90% 
(31 ต.ค. 65) 

 
 

98.50% 
(31 ต.ค. 65) 

 
 

95% 
 
 
 

100% 
 
 
 

2,500 
ล้านบาท 

50% 
24.72% 

 
 

97.50% 
96.76% 

 
 

80% 
96.15% 

 
 

80% 
100% 

 
 

500 
ล้านบาท 
100% 

 

60% 
 
 
 

97.75% 
 
 
 

85% 
 
 
 

85% 
 
 
 

500 
ล้านบาท 

70% 
 
 
 

98.00% 
 
 
 

90% 
 
 
 

90% 
 
 
 

500 
ล้านบาท 

80% 
 
 
 

98.25% 
 
 
 

93% 
 
 
 

95% 
 
 
 

500 
ล้านบาท 

90% 
 
 
 

98.50% 
 
 
 

95% 
 
 
 

100% 
 
 
 

500 
ล้านบาท 
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มุมอง กลยทุธ ์ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
และตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
รวม 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2565 2566 2567 2568 2569 

มุม
มอ

งด
้าน

กา
รเงิ

น 
(Fi

na
nc

ial
 Pe

rsp
ec

tiv
e) 

3.แก้ไขปัญหาหนีส้ิน
สมาชิก 

สมาชิกมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 1.ร้อยละ 100 ของสมาชกิที่เป็นหนี้
ลงทะเบียนแกไ้ขปัญหาหนีส้ินคร ู
 
2.ร้อยละ 100 ของสมาชิกผู้กูท้ี่เขา้
ร่วมโครงการแก้ไขปญัหาหนีส้ิน    
มีเงินเดือนเหลือใช้จ่ายมากกว่า    
30% ต่อเดือน  (เป้าหมายหลัก) 
 
3.ร้อยละ 25 ของกลุม่สมาชิก (กลุ่ม 1) 
เงินเดือนติดลบที่เข้าร่วมโครงการ
แก้ไขปัญหาหนีส้ินมเีงนิเดือนเหลอื
จากการหักชำระหนี้เพิม่ขึ้น  
 
4.ร้อยละ 40 ของกลุ่มสมาชิก   
(กลุ่ม 2) ที่มีเงินเดือนเหลือไม่พอใช้ 
(ต่ำกว่า 30%) ทีเ่ข้าร่วมโครงการ
แก้ไขปัญหาหนีส้ินมเีงินเดือนเหลอื
จากการหักชำระหนี้เพิ่มขึ้น 
 
5.ร้อยละ 60 ของกลุ่มสมาชิก   
(กลุ่ม 3) ที่มีเงินเดือนเหลือเกิน 
30% ที่เข้ารว่มโครงการแกไ้ข
ปัญหาหนีส้ินมีเงินเดือนเหลือจาก
การหักชำระหนีเ้พิ่มขึ้น 
 

100% 
 
 

100% 
 
 
 

 
25% 

 
 
 

 
40% 

 
 
 
 

 
60% 

 

80% 
4.80% 

 
80% 

85.71% 
 

 
 

5% 
36.96% 

 
 
 

20% 
34.92% 

 
 

 
 

40% 
ไม่ได้

ดำเนินการ 

85% 
 
 

85% 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 

25% 
 
 
 
 
 

45% 

90% 
 
 

90% 
 
 
 
 

15% 
 
 
 
 

30% 
 
 
 
 
 

50% 

95% 
 
 

95% 
 
 
 
 

20% 
 
 
 
 

35% 
 
 
 
 
 

55% 

100% 
 
 

100% 
 
 
 
 

25% 
 
 
 
 

40% 
 
 
 
 
 

60% 

 

มุมอง กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
และตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
รวม 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2565 2566 2567 2568 2569 

มุม
มอ

งด
้าน

กา
รเงิ

น 
(Fi

na
nc

ial
 Pe

rsp
ec

tiv
e) 

  6.รอ้ยละ 10 ของสมาชิกที่เปน็หนี้
ได้เข้ารับการอบรม 
 
 
 
7.จำนวน 1,000 คนของกลุ่ม
สมาชิกทีไ่มม่ีหนี้ (กลุ่ม 4) มีความรู้
การบริหารจัดการทางการเงิน  
 
8.ร้อยละของสมาชิกที่เข้าร่วมอบรม
อาชีพเสริมเพิม่รายไดล้ดคา่ใช้จ่าย 

10% ต่อปี 
นับแบบไมส่ะสม 

 
 
 

1,000 คน 
(ต่อปี) 

นับแบบไมส่ะสม 
 

5% ต่อป ี
นับแบบไมส่ะสม 

10% 
(600 คน) 

ไม่ได้
ดำเนนิการ 

 
1,000 คน 

ไม่ได้
ดำเนนิการ 

 
5% 

(500 คน) 
4.82% 

10% 
(600 คน) 

 
 
 
1,000 คน 

 
 

 
5% 

(500 คน) 
 

10% 
(600 คน) 

 
 
 

1,000 คน 
 

 
 

5% 
(500 คน) 

 

10% 
(600 คน) 

 
 
 

1,000 คน 
 

 
 

5% 
(500 คน) 

 

10% 
(600 คน) 

 
 
 

1,000 คน 
 

 
 

5% 
(500 คน) 

 
 หนี้ NPL ของสหกรณล์ดลง 1.ร้อยละ 60 ของสมาชิกที่ผิดนดั

ชำระหนี้เดือนแรกเข้าสู่การปรับ
โครงสร้างหนี ้
 
2.ร้อยละ 60 ของสมาชิกที่พ้น
สภาพที่ผดินัดในเดือนแรกได้รับการ
ปรับโครงสร้างหนีต้ามเกณฑ ์
 

60% 
 
 
 

60% 

20% 
0% 

 
 

20% 
0% 

 

30% 
 
 
 

30% 
 

40% 
 
 
 

40% 
 

50% 
 
 
 

50% 
 

60% 
 
 
 

60% 
 

4.สร้างเครือข่าย
พันธมิตรทางธุรกิจ
สหกรณ ์

เพิ่มแหล่งลงทุนกับสหกรณ์
อืน่ๆ 

1.จำนวนเงินที่สหกรณ์เชื่อมโยง
ธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์
เครือข่าย จำนวน  
200 ลบ. ต่อป ี
 

200 
ลา้นบาท 

(นับแบบไม่สะสม) 

200 
ลา้นบาท 
100% 

200 
ลา้นบาท 

200 
ลา้นบาท 

200 
ลา้นบาท 

200 
ลา้นบาท 
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มุมอง กลยทุธ ์ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
และตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
รวม 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2565 2566 2567 2568 2569 

มมุ
มอ

งด้
าน

กา
รเงิ

น 
(Fi

na
nc

ial
 Pe

rsp
ec

tiv
e) 

3.แก้ไขปัญหาหนีส้ิน
สมาชิก 

สมาชิกมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 1.ร้อยละ 100 ของสมาชกิที่เป็นหนี้
ลงทะเบียนแกไ้ขปัญหาหนีส้ินคร ู
 
2.ร้อยละ 100 ของสมาชิกผู้กูท้ี่เขา้
ร่วมโครงการแก้ไขปญัหาหนีส้ิน    
มีเงินเดือนเหลือใช้จ่ายมากกว่า    
30% ต่อเดือน  (เป้าหมายหลัก) 
 
3.ร้อยละ 25 ของกลุม่สมาชิก (กลุ่ม 1) 
เงินเดือนติดลบที่เข้าร่วมโครงการ
แก้ไขปัญหาหนีส้ินมเีงนิเดือนเหลอื
จากการหักชำระหนี้เพิม่ขึ้น  
 
4.ร้อยละ 40 ของกลุ่มสมาชิก   
(กลุ่ม 2) ที่มีเงินเดือนเหลือไม่พอใช้ 
(ต่ำกว่า 30%) ทีเ่ข้าร่วมโครงการ
แก้ไขปัญหาหนีส้ินมเีงินเดือนเหลอื
จากการหักชำระหนี้เพิ่มขึ้น 
 
5.ร้อยละ 60 ของกลุ่มสมาชิก   
(กลุ่ม 3) ที่มีเงินเดือนเหลือเกิน 
30% ที่เข้าร่วมโครงการแกไ้ข
ปัญหาหนีส้ินมีเงินเดือนเหลือจาก
การหักชำระหนีเ้พิ่มขึ้น 
 

100% 
 
 

100% 
 
 
 

 
25% 

 
 
 

 
40% 

 
 
 
 

 
60% 

 

80% 
4.80% 

 
80% 

85.71% 
 

 
 

5% 
36.96% 

 
 
 

20% 
34.92% 

 
 

 
 

40% 
ไม่ได้

ดำเนินการ 

85% 
 
 

85% 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 

25% 
 
 
 
 
 

45% 

90% 
 
 

90% 
 
 
 
 

15% 
 
 
 
 

30% 
 
 
 
 
 

50% 

95% 
 
 

95% 
 
 
 
 

20% 
 
 
 
 

35% 
 
 
 
 
 

55% 

100% 
 
 

100% 
 
 
 
 

25% 
 
 
 
 

40% 
 
 
 
 
 

60% 

 

มุมอง กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
และตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
รวม 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2565 2566 2567 2568 2569 

มุม
มอ

งด
้าน

กา
รเงิ

น 
(Fi

na
nc

ial
 Pe

rsp
ec

tiv
e) 

  6.ร้อยละ 10 ของสมาชิกที่เปน็หนี้
ได้เข้ารับการอบรม 
 
 
 
7.จำนวน 1,000 คนของกลุ่ม
สมาชิกทีไ่มม่ีหนี้ (กลุ่ม 4) มีความรู้
การบริหารจัดการทางการเงิน  
 
8.ร้อยละของสมาชิกที่เข้าร่วมอบรม
อาชีพเสริมเพิม่รายไดล้ดคา่ใช้จ่าย 

10% ต่อปี 
นับแบบไมส่ะสม 

 
 
 

1,000 คน 
(ต่อปี) 

นับแบบไมส่ะสม 
 

5% ต่อป ี
นับแบบไมส่ะสม 

10% 
(600 คน) 

ไม่ได้
ดำเนนิการ 

 
1,000 คน 

ไม่ได้
ดำเนนิการ 

 
5% 

(500 คน) 
4.82% 

10% 
(600 คน) 

 
 
 
1,000 คน 

 
 

 
5% 

(500 คน) 
 

10% 
(600 คน) 

 
 
 

1,000 คน 
 

 
 

5% 
(500 คน) 

 

10% 
(600 คน) 

 
 
 

1,000 คน 
 

 
 

5% 
(500 คน) 

 

10% 
(600 คน) 

 
 
 

1,000 คน 
 

 
 

5% 
(500 คน) 

 
 หนี้ NPL ของสหกรณล์ดลง 1.ร้อยละ 60 ของสมาชิกที่ผิดนดั

ชำระหนี้เดือนแรกเข้าสู่การปรับ
โครงสร้างหนี ้
 
2.ร้อยละ 60 ของสมาชิกที่พ้น
สภาพที่ผดินัดในเดือนแรกได้รับการ
ปรับโครงสร้างหนีต้ามเกณฑ ์
 

60% 
 
 
 

60% 

20% 
0% 

 
 

20% 
0% 

 

30% 
 
 
 

30% 
 

40% 
 
 
 

40% 
 

50% 
 
 
 

50% 
 

60% 
 
 
 

60% 
 

4.สร้างเครือข่าย
พันธมิตรทางธุรกิจ
สหกรณ ์

เพิ่มแหล่งลงทุนกับสหกรณ์
อืน่ๆ 

1.จำนวนเงินที่สหกรณ์เชื่อมโยง
ธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์
เครือข่าย จำนวน  
200 ลบ. ต่อป ี
 

200 
ล้านบาท 

(นับแบบไม่สะสม) 

200 
ลา้นบาท 
100% 

200 
ลา้นบาท 

200 
ลา้นบาท 

200 
ล้านบาท 

200 
ลา้นบาท 
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ระจำาป

ี 2565

มุมอง กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
และตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
รวม 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2565 2566 2567 2568 2569 

มุม
มอ

งด
้าน

กา
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น 
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5.คุณภาพการ
บริหารเงินทุน 

เงินทุนของสหกรณ์มคีวาม
มั่นคงและเขม้แข็ง 

1.จำนวน 1 ครั้ง ในปีของการออก
นโยบายที่เป็นลายลักษณ์อกัษร
เกี่ยวกับการบรหิารการลงทุน 

นโยบาย 
ด้านที ่1 บริการ
การเงินแก่สมาชิก 
ด้านที่ 2  
การเชื่อมโยง
เครือข่ายสหกรณ ์
ด้านที่ 3  
การดำรงสินทรัพย์
สภาพคล่อง 
 

1 
100% 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

  
2.วิเคราะห์ข้อมลูทางการเงินเป็น
ประจำทุกเดือน 
 

12 ครั้ง /ปี 12 ครั้ง 
100% 

12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 

6.พฒันาบุคลากร
ด้านบริหารเงินทุน
อย่างมืออาชีพ 

สหกรณ์มีบุคลากรด้านการ
บริหารเงินทุนอย่างมือ
อาชีพ 

1.จำนวนของฝ่ายจัดการที่เกี่ยวขอ้ง
กับการบริหารเงินทุนได้รับใบ 
certificate ด้านการบรหิารเงินจาก 
กลต. 
 

5 คน 
(นับแบบสะสม) 

1 คน 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 

2 คน 3 คน 4 คน 5 คน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  พัฒนาบุคลากรสหกรณ์เป็นมืออาชีพ 
มุมอง กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 

และตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
รวม 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2565 2566 2567 2568 2569 

มมุ
มอ

งด
้าน

กา
รเร

ยีน
รู้แ

ละ
กา

รพ
ฒัน

า (
Le

arn
ing

 an
d G
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th 
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rsp
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e) 

1.พัฒนาบุคลากร
สหกรณ ์

บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจและสมรรถนะสูงต่อ
การดำเนินงานสหกรณ ์

1.ร้อยละ 100 ของกรรมการใหม่
ผ่านการอบรมหลักสูตร
คณะกรรมการดำเนินการใหม่  
 
2.ร้อยละ 100 ของกรรมการ
อำนวยการผ่านการอบรมหลักสูตร 
คณะกรรมการอำนวยการ 
 
3.ร้อยละ 100 ของกรรมการ
ดำเนินการ,ผู้ตรวจสอบกจิการ ผา่น
การอบรมบริหารเงินทุนสหกรณ ์
 
4.ร้อยละ 100 ของฝ่ายผู้จดัการ,
รองผู้จัดการ,หัวหน้าฝ่าย ผา่นการ
อบรมการบริหารเงินทุนสหกรณ ์
 
5.ร้อยละ 100 ของฝ่ายจัดการ 
ผ่านการอบรมหลักสูตรพฤติกรรม
บริการที่ประทับใจ 
 
6.ร้อยละ 90 ของค่าคะแนน
ประเมินตนเองตามเกณฑ์คู่มือ
บริการที่ประทับใจ 
 

100% 
 
 
 

100% 
(7 คน) 

 
 

100% 
(20 คน) 

 
 

100% 
(7 คน) 

 
 

100% 
 
 
 

≥ 90% 

100% 
100% 

 
 

100% 
(7 คน) 
100% 

 
100% 

(20 คน) 
100% 

 
100% 
(7 คน) 
28.58% 

 
100% 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
 

70% 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
 

100% 
 
 
 

100% 
(7 คน) 

 
 

100% 
(20 คน) 

 
 

100% 
(7 คน) 

 
 

100% 
 
 
 

75% 

100% 
 
 
 

100% 
(7 คน) 

 
 

100% 
(20 คน) 

 
 

100% 
(7 คน) 

 
 

100% 
 
 
 

80% 

100% 
 
 
 

100% 
(7 คน) 

 
 

100% 
(20 คน) 

 
 

100% 
(7 คน) 

 
 

100% 
 
 
 

85% 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
(7 คน) 

 
 

100% 
(20 คน) 

 
 

100% 
(7 คน) 

 
 

100% 
 
 
 

90% 
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มุมอง กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
และตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
รวม 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2565 2566 2567 2568 2569 

มมุ
มอ
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5.คุณภาพการ
บริหารเงินทุน 

เงินทุนของสหกรณ์มคีวาม
มั่นคงและเขม้แข็ง 

1.จำนวน 1 ครั้ง ในปีของการออก
นโยบายที่เป็นลายลักษณ์อกัษร
เกี่ยวกับการบรหิารการลงทุน 

นโยบาย 
ด้านที ่1 บริการ
การเงินแก่สมาชิก 
ด้านที่ 2  
การเชื่อมโยง
เครือข่ายสหกรณ ์
ด้านที่ 3  
การดำรงสินทรัพย์
สภาพคล่อง 
 

1 
100% 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

  
2.วิเคราะห์ข้อมลูทางการเงินเป็น
ประจำทุกเดือน 
 

12 ครั้ง /ปี 12 ครั้ง 
100% 

12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 

6.พฒันาบุคลากร
ด้านบริหารเงินทุน
อย่างมืออาชีพ 

สหกรณ์มีบุคลากรด้านการ
บริหารเงินทุนอย่างมือ
อาชีพ 

1.จำนวนของฝ่ายจัดการที่เกี่ยวขอ้ง
กับการบริหารเงินทุนได้รับใบ 
certificate ด้านการบรหิารเงินจาก 
กลต. 
 

5 คน 
(นับแบบสะสม) 

1 คน 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 

2 คน 3 คน 4 คน 5 คน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  พัฒนาบุคลากรสหกรณ์เป็นมืออาชีพ 
มุมอง กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 

และตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
รวม 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2565 2566 2567 2568 2569 

มุม
มอ

งด
้าน

กา
รเร

ยีน
รู้แ
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1.พัฒนาบุคลากร
สหกรณ ์

บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจและสมรรถนะสูงต่อ
การดำเนินงานสหกรณ ์

1.ร้อยละ 100 ของกรรมการใหม่
ผ่านการอบรมหลักสูตร
คณะกรรมการดำเนินการใหม่  
 
2.ร้อยละ 100 ของกรรมการ
อำนวยการผ่านการอบรมหลักสูตร 
คณะกรรมการอำนวยการ 
 
3.ร้อยละ 100 ของกรรมการ
ดำเนินการ,ผู้ตรวจสอบกจิการ ผา่น
การอบรมบริหารเงินทุนสหกรณ ์
 
4.ร้อยละ 100 ของฝ่ายผู้จดัการ,
รองผู้จัดการ,หัวหน้าฝ่าย ผา่นการ
อบรมการบริหารเงินทุนสหกรณ ์
 
5.ร้อยละ 100 ของฝ่ายจัดการ 
ผ่านการอบรมหลักสูตรพฤติกรรม
บริการที่ประทับใจ 
 
6.ร้อยละ 90 ของค่าคะแนน
ประเมินตนเองตามเกณฑ์คู่มือ
บริการที่ประทับใจ 
 

100% 
 
 
 

100% 
(7 คน) 

 
 

100% 
(20 คน) 

 
 

100% 
(7 คน) 

 
 

100% 
 
 
 

≥ 90% 

100% 
100% 

 
 

100% 
(7 คน) 
100% 

 
100% 

(20 คน) 
100% 

 
100% 
(7 คน) 
28.58% 

 
100% 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
 

70% 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
 

100% 
 
 
 

100% 
(7 คน) 

 
 

100% 
(20 คน) 

 
 

100% 
(7 คน) 

 
 

100% 
 
 
 

75% 

100% 
 
 
 

100% 
(7 คน) 

 
 

100% 
(20 คน) 

 
 

100% 
(7 คน) 

 
 

100% 
 
 
 

80% 

100% 
 
 
 

100% 
(7 คน) 

 
 

100% 
(20 คน) 

 
 

100% 
(7 คน) 

 
 

100% 
 
 
 

85% 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
(7 คน) 

 
 

100% 
(20 คน) 

 
 

100% 
(7 คน) 

 
 

100% 
 
 
 

90% 
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ระจำาป
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มุมอง กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
และตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
รวม 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2565 2566 2567 2568 2569 
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7.ร้อยละ 95 ของค่าคะแนน
ประเมินความพึงพอใจระดับ   
ดีขึ้นไป 
 
8. ร้อยละ 1.50 ของตัวแทน
สมาชิกผ่านการอบรมหลักสูตร
บริหารงานสหกรณ์สูค่วามมั่นคง 
 
9.ร้อยละ 15 ของสมาชิกผ่านการ
อบรมในหลักสูตร หลักการ
อุดมการณ์วิธีการสหกรณ์และการ
วางแผนทางการเงิน 
 

≥ 95% 
 
 
 

≥ 1.50% 
 
 
 

≥ 15% 
 
 
 

80% 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
 

0.5% 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
 

5% 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
 
 
 

85% 
 
 
 

0.7% 
 
 
 

8% 
 
 

90% 
 
 
 

1% 
 
 
 

10% 
 
 
 

93% 
 
 
 

1.20% 
 
 
 

13% 
 
 
 

95% 
 
 
 

1.50% 
 
 
 

15% 
 
 
 

2.เพิ่มแรงจูงใจ  
แก่บุคลากรสหกรณ ์

บุคลากรมีขวัญและกำลังใจ  
มีสมรรถนะ ในการ
ปฏิบัติงานต่อองค์กร 

1.ร้อยละ 100 ของกรรมการ
ดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ     
ที่ปรึกษา ได้รบัการประกาศเกยีรติ
คุณเมื่อครบวาระ 
 
2.ร้อยละ 100 ของฝ่ายจัดการที่มี
อายุการปฏิบตัิงาน 25 ปขีึ้นไป 
ได้รับรางวัลและประกาศเกยีรตคิณุ 
 
3.ร้อยละ 5 ของฝ่ายจดัการ ได้รับ
การประกาศเป็นพนักงานดีเด่น 
ประจำปตีามเกณฑ์ที่กำหนด 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

≥ 5% 

100% 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
 

 
100% 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
 

5% 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

5% 
 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

5% 
 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

5% 
 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

5% 
 

 

มุมอง กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
และตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
รวม 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2565 2566 2567 2568 2569 

มมุ
มอ

งด
้าน

กา
รเร

ยีน
รู้แ
ละ

กา
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ฒัน
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4.ร้อยละ 1.50 ของสมาชกิที่ไดร้ับ
การประกาศเป็นสมาชิกต้นแบบ
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 
5.ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่ลา
ป่วยลดลง 
 
6.ร้อยละ 100 ของลูกจ้างชั่วคราว
ที่ลาออกลดลง 

≥ 1.50% 
 
 
 

100% 
 
 

100% 

0.50% 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
 

80% 
11.20% 

 
90% 

33.34% 

0.70% 
 
 
 

85% 
 
 

93% 

1.00% 
 
 
 

90% 
 
 

95% 

1.20% 
 
 
 

95% 
 
 

98% 

1.50% 
 
 
 

100% 
 
 

100% 
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มุมอง กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
และตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
รวม 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2565 2566 2567 2568 2569 

มมุ
มอ

งด้
าน
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ยีน
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7.ร้อยละ 95 ของค่าคะแนน
ประเมินความพึงพอใจระดับ   
ดีขึ้นไป 
 
8. ร้อยละ 1.50 ของตัวแทน
สมาชิกผ่านการอบรมหลักสูตร
บริหารงานสหกรณ์สูค่วามมั่นคง 
 
9.ร้อยละ 15 ของสมาชิกผ่านการ
อบรมในหลักสูตร หลักการ
อุดมการณ์วิธีการสหกรณ์และการ
วางแผนทางการเงิน 
 

≥ 95% 
 
 
 

≥ 1.50% 
 
 
 

≥ 15% 
 
 
 

80% 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
 

0.5% 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
 

5% 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
 
 
 

85% 
 
 
 

0.7% 
 
 
 

8% 
 
 

90% 
 
 
 

1% 
 
 
 

10% 
 
 
 

93% 
 
 
 

1.20% 
 
 
 

13% 
 
 
 

95% 
 
 
 

1.50% 
 
 
 

15% 
 
 
 

2.เพิ่มแรงจูงใจ  
แก่บุคลากรสหกรณ ์

บุคลากรมีขวัญและกำลังใจ  
มีสมรรถนะ ในการ
ปฏิบัติงานต่อองค์กร 

1.ร้อยละ 100 ของกรรมการ
ดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ     
ที่ปรึกษา ได้รบัการประกาศเกยีรติ
คุณเมื่อครบวาระ 
 
2.ร้อยละ 100 ของฝ่ายจัดการที่มี
อายุการปฏิบตัิงาน 25 ปขีึ้นไป 
ได้รับรางวัลและประกาศเกยีรตคิณุ 
 
3.ร้อยละ 5 ของฝ่ายจดัการ ได้รับ
การประกาศเป็นพนักงานดีเด่น 
ประจำปตีามเกณฑ์ที่กำหนด 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

≥ 5% 

100% 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
 

 
100% 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
 

5% 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

5% 
 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

5% 
 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

5% 
 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

5% 
 

 

มุมอง กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
และตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
รวม 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2565 2566 2567 2568 2569 

มมุ
มอ

งด
้าน

กา
รเร

ยีน
รู้แ
ละ

กา
รพ
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4.ร้อยละ 1.50 ของสมาชกิที่ไดร้ับ
การประกาศเป็นสมาชิกต้นแบบ
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 
5.ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่ลา
ป่วยลดลง 
 
6.ร้อยละ 100 ของลูกจ้างชั่วคราว
ที่ลาออกลดลง 

≥ 1.50% 
 
 
 

100% 
 
 

100% 

0.50% 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
 

80% 
11.20% 

 
90% 

33.34% 

0.70% 
 
 
 

85% 
 
 

93% 

1.00% 
 
 
 

90% 
 
 

95% 

1.20% 
 
 
 

95% 
 
 

98% 

1.50% 
 
 
 

100% 
 
 

100% 
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    รายงานกิจการป
ระจำาป

ี 2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย 

มุมอง กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
และตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
รวม 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2565 2566 2567 2568 2569 

มุม
มอ

งด
้าน

กา
รเร

ยีน
รู้แ

ละ
กา

รพ
ฒัน

า (
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1.จัดหาคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ให้
เพียงพอพร้อม
โปรแกรมงาน
สหกรณ ์

เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใช้
งานอย่างเพียงพอ 

1.สัดส่วนคอมพิวเตอรต์่อ 
เจ้าหน้าที่ (1:1) 
 
2.ปรับปรุงโปรแกรมงานสหกรณ์
อย่างน้อย 2 ระบบงาน 
 
3.พัฒนาโปรแกรมสหกรณ์ (เสริม) 
อย่างน้อย 3 โปรแกรม 

1 
 
 

2 ระบบ 
 
 
3  

โปรแกรม 

1 
100% 

 
1 ระบบ 
100% 

 
1 โปรแกรม 

100% 

1 
 
 

1 ระบบ 
 
 

1 โปรแกรม 

1 
 
 
 
 
 

1 โปรแกรม 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

2.พัฒนาบุคลากร
ด้านคอมพวิเตอร์ 
(Peopleware) 

เพือ่ให้บุคลากรในสหกรณ์มี
ความรู้ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงาน 

1.จำนวนโปรแกรมเมอร์ได้รับการ
พัฒนาจำนวน 1 คน 
 
 
2.จำนวนผู้ดูแลระบบไดร้ับการ
พัฒนาจำนวน  2 คน 
 
3.ร้อยละ 90 ของกรรมการ  
ผู้ตรวจสอบกิจการ ไดร้ับการ
พัฒนาการใช้โปรแกรม 
 
 
4.ร้อยละ 100 ของฝ่ายจัดการ
ได้รับการพัฒนาและประมวลผล 

1 คน 
 
 
 

2 คน 
 

 
90% 

(18 คน) 
 
 
 

100% 
(24 คน) 

1 คน 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
 

1 คน 
100% 

 
50% 

(10 คน) 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
 

60% 
(14 คน) 
100% 

1 คน 
 
 
 

1 คน 
 

 
60% 

(12 คน) 
 
 
 

70% 
(17 คน) 

 
 
 
 
 
 
 

70% 
(14 คน) 

 
 
 

80% 
(19 คน) 

 
 
 
 
 
 
 

80% 
(16 คน) 

 
 
 

90% 
(22 คน) 

 
 
 
 
 
 
 

90% 
(18 คน) 

 
 
 

100% 
(24 คน) 

 

มุมอง กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
และตวัชี้วัด 

เป้าหมาย 
รวม 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2565 2566 2567 2568 2569 

มมุ
มอ
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้าน
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รเร

ยีน
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  5.ร้อยละ 50 ของฝ่ายจัดการมี
ความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม
สำเรจ็รูป (Excel advance) 
 
 
6.ร้อยละ 25 ของตัวแทนสมาชิก
ประจำสังกัดได้รับการพัฒนา 
การใช้โปรแกรมเสริม 

50% 
(12 คน) 

 
 
 

25% 
 

30% 
(7 คน) 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
 

5% 
0.13% 

35% 
(8 คน) 

 
 
 

10% 

40% 
(10 คน) 

 
 
 

15% 

45% 
(11 คน) 

 
 
 

20% 

50% 
(12 คน) 

 
 
 

25% 

3.ฐานข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้อง 

เพื่อใหม้ีฐานข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้องและ
ทันสมัย 

1.ร้อยละ 99 ของฐานข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย 
 

99% 
 

90% 
100% 

 

93% 95% 97% 99% 

4.ข้อมูลข่าวสาร เพือ่ให้สมาชิกได้รับข้อมลู
ข่าวสารของสหกรณ์อย่าง
สม่ำเสมอ และทั่วถึงหลาย
ช่องทาง 

1.ร้อยละ 90 ของสมาชิกที่มารับ
บริการได้รับการสอบถาม/
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
 
2.ร้อยละ 90 ของสมาชิกกลุ่ม
บำนาญได้รับข้อมลูข่าวสารของ
สหกรณ ์
 
3.จำนวนช่องทางการส่งข้อมูล
ข่าวสารที่สม่ำเสมออย่างน้อย  
4 ช่องทาง 
 
4.ร้อยละ 95 ของสมาชิกสหกรณ์
ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่าน (Line bot) 

90% 
 

 
 

90% 
 

 
4  

ช่องทาง 
 

 
 

95% 

80% 
100% 

 
 

80% 
100% 

 
4  

ช่องทาง 
100% 

 
 

75% 
100% 

83% 
 

 
 

83% 
 

 
4  

ช่องทาง 
 

 
 

80% 

85% 
 

 
 

85% 
 

 
4  

ช่องทาง 
 

 
 

88% 

88% 
 

 
 

88% 
 

 
4  

ช่องทาง 
 

 
 

90% 

90% 
 

 
 

90% 
 

 
4  

ช่องทาง 
 

 
 

95% 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย 

มุมอง กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
และตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
รวม 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2565 2566 2567 2568 2569 

มุม
มอ
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1.จัดหาคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ให้
เพียงพอพร้อม
โปรแกรมงาน
สหกรณ ์

เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใช้
งานอย่างเพียงพอ 

1.สัดส่วนคอมพิวเตอรต์่อ 
เจ้าหน้าที่ (1:1) 
 
2.ปรับปรุงโปรแกรมงานสหกรณ์
อย่างน้อย 2 ระบบงาน 
 
3.พัฒนาโปรแกรมสหกรณ์ (เสริม) 
อย่างน้อย 3 โปรแกรม 

1 
 
 

2 ระบบ 
 
 
3  

โปรแกรม 

1 
100% 

 
1 ระบบ 
100% 

 
1 โปรแกรม 

100% 

1 
 
 

1 ระบบ 
 
 

1 โปรแกรม 

1 
 
 
 
 
 

1 โปรแกรม 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

2.พัฒนาบุคลากร
ด้านคอมพวิเตอร์ 
(Peopleware) 

เพือ่ให้บุคลากรในสหกรณ์มี
ความรู้ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงาน 

1.จำนวนโปรแกรมเมอร์ได้รับการ
พัฒนาจำนวน 1 คน 
 
 
2.จำนวนผู้ดูแลระบบไดร้ับการ
พัฒนาจำนวน  2 คน 
 
3.ร้อยละ 90 ของกรรมการ  
ผู้ตรวจสอบกิจการ ไดร้ับการ
พัฒนาการใช้โปรแกรม 
 
 
4.ร้อยละ 100 ของฝ่ายจัดการ
ได้รับการพัฒนาและประมวลผล 

1 คน 
 
 
 

2 คน 
 

 
90% 

(18 คน) 
 
 
 

100% 
(24 คน) 

1 คน 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
 

1 คน 
100% 

 
50% 

(10 คน) 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
 

60% 
(14 คน) 
100% 

1 คน 
 
 
 

1 คน 
 

 
60% 

(12 คน) 
 
 
 

70% 
(17 คน) 

 
 
 
 
 
 
 

70% 
(14 คน) 

 
 
 

80% 
(19 คน) 

 
 
 
 
 
 
 

80% 
(16 คน) 

 
 
 

90% 
(22 คน) 

 
 
 
 
 
 
 

90% 
(18 คน) 

 
 
 

100% 
(24 คน) 

 

มุมอง กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
และตวัชี้วัด 

เป้าหมาย 
รวม 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2565 2566 2567 2568 2569 

มุม
มอ

งด
้าน

กา
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ยีน
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  5.ร้อยละ 50 ของฝ่ายจัดการมี
ความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม
สำเรจ็รูป (Excel advance) 
 
 
6.ร้อยละ 25 ของตัวแทนสมาชิก
ประจำสังกัดได้รับการพัฒนา 
การใช้โปรแกรมเสริม 

50% 
(12 คน) 

 
 
 

25% 
 

30% 
(7 คน) 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
 

5% 
0.13% 

35% 
(8 คน) 

 
 
 

10% 

40% 
(10 คน) 

 
 
 

15% 

45% 
(11 คน) 

 
 
 

20% 

50% 
(12 คน) 

 
 
 

25% 

3.ฐานข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้อง 

เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้องและ
ทันสมัย 

1.ร้อยละ 99 ของฐานข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย 
 

99% 
 

90% 
100% 

 

93% 95% 97% 99% 

4.ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมลู
ข่าวสารของสหกรณ์อย่าง
สม่ำเสมอ และทั่วถึงหลาย
ช่องทาง 

1.ร้อยละ 90 ของสมาชิกที่มารับ
บริการได้รับการสอบถาม/
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
 
2.ร้อยละ 90 ของสมาชิกกลุ่ม
บำนาญได้รับข้อมลูข่าวสารของ
สหกรณ ์
 
3.จำนวนช่องทางการส่งข้อมูล
ข่าวสารที่สม่ำเสมออย่างน้อย  
4 ช่องทาง 
 
4.ร้อยละ 95 ของสมาชิกสหกรณ์
ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่าน (Line bot) 

90% 
 

 
 

90% 
 

 
4  

ช่องทาง 
 

 
 

95% 

80% 
100% 

 
 

80% 
100% 

 
4  

ช่องทาง 
100% 

 
 

75% 
100% 

83% 
 

 
 

83% 
 

 
4  

ช่องทาง 
 

 
 

80% 

85% 
 

 
 

85% 
 

 
4  

ช่องทาง 
 

 
 

88% 

88% 
 

 
 

88% 
 

 
4  

ช่องทาง 
 

 
 

90% 

90% 
 

 
 

90% 
 

 
4  

ช่องทาง 
 

 
 

95% 
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    รายงานกิจการป
ระจำาป

ี 2565

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่4 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมมาภบิาล 
มุมอง กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 

และตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
รวม 

ค่าเป้าหมายรายปี 

2565 2566 2567 2568 2569 

มุม
มอ

งด
้าน

กร
ะบ

วน
กา

รภ
าย

ใน
 (In

ter
na

l P
roc

es
s P

ers
pe

cti
ve

) 

1.ปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร 

โครงสร้างองค์กรสอดคล้อง
กับบริบทในปัจจุบัน 

1.จำนวนครั้งของการทบทวน
โครงสร้างองค์กร ปีละ 1 ครั้ง 
 
2.จำนวนครั้งของการทบทวน 
แผนกำลังคนระยะ 10 ปี  
ปีละ 1 ครั้ง 
 

5 ครั้ง 
 
 

5 ครั้ง 

1 ครั้ง 
100% 

 
1 ครั้ง 
100% 

 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 

2.ทบทวนกระบวนการ 
ทำงานหลัก 

กำหนดกระบวนการ 
ทำงานหลัก 

1.จำนวนครั้งของการทบทวน 
กระบวนการหลัก และเผยแพร่
เป็นลายลักษณ์อกัษร  
ปีละ 1 ครั้ง 
 

5 ครั้ง 1 ครั้ง 
100% 

 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

3.เพิม่ประสิทธิภาพ 
การทำงาน 

เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานที่ไดร้ับ
มอบหมายได้อย่าง
ประสิทธิภาพ 

1.ร้อยละ 100 ของตำแหน่งงาน 
ได้รับการกำหนด คุณลักษณะ
เป็นลายลักษณ์อักษร (JD) 
 
2.ร้อยละ 100 ของฝ่ายจัดการ
ได้รับการมอบหมายงาน 
เป็นลายลักษณ์อักษร (JS) 
 
3.ร้อยละ 90 ของฝ่ายจัดการ   
มีผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบตัิงาน
ระดับดีขึน้ไป 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 

90% 
 
 
 

100% 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
 

100% 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
 

80%. 
100% 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 

83% 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 

85% 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 

88% 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 

90% 

 

มุมอง กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
และตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
รวม 

ค่าเป้าหมายรายปี 

2565 2566 2567 2568 2569 

มุม
มอ

งด
้าน

กร
ะบ

วน
กา

รภ
าย

ใน
 (In

ter
na

l P
roc

es
s P

ers
pe

cti
ve

) 

  4.ร้อยละ 90 ของฝ่ายจัดการ
ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา
บุคลากร (IDP) 
 
5.ร้อยละ 90 ของตัวชี้วัด ระดับ
องค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ 
ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 

90% 
 
 
 

90% 

80% 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
 

80% 
36.25% 

83% 
 
 
 

83% 

85% 
 
 
 

85% 

88% 
 
 
 

88% 

90% 
 
 
 

90% 

4.การบริหารความเสี่ยง
และควบคมุภายใน 

ป้องกันแก้ไขข้อบกพร่องใน
การปฏิบัติงานไม่ให้เกดิซ้ำ
ขึ้นอีก 

1.ร้อยละ 100 ของความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง,ด้านเครดิต
,ด้านปฏิบตัิการ,ด้านการตลาด
,ด้านกลยุทธ์ ได้รับการแก้ไข
และปรับปรุง 
 

100% 85% 
100% 

 

90% 95% 98% 100% 

5.คุณภาพการบริหาร
จัดการ 

สหกรณ์ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินเป็นสหกรณ์สีขาว
ระดับประเทศ และเป็นที่
ยอมรบัของสมาชิก 

1.ร้อยละ 98 ของค่าคะแนน
การประเมินตนเองของสหกรณ์
สีขาวตามหลักธรรมมาภิบาล 
 
 

98% 96% 
ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 
 

96% 97% 97% 98% 

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่
สหกรณ ์ 1.รักษาระดบัผลการประเมิน

สหกรณ์ไม่ต่ำกว่าระดับ
มาตรฐานดีเลิศ (ระดับ A) 
 
2.ร้อยละ 90 ของค่าคะแนน
การประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานโครงสร้างทางการเงิน 

ดีเลิศ 
 
 
 

90% 
 

ดีเลิศ 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
 

80% 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
 

ดีเลิศ 
 
 
 

83% 
 

ดีเลิศ 
 
 
 

85% 
 

ดีเลิศ 
 
 
 

87% 
 

ดีเลิศ 
 
 
 

90% 
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่4 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมมาภบิาล 
มุมอง กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 

และตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
รวม 

ค่าเป้าหมายรายปี 

2565 2566 2567 2568 2569 

มุม
มอ

งด้
าน

กร
ะบ

วน
กา

รภ
าย

ใน
 (In

ter
na

l P
roc

es
s P

ers
pe

cti
ve

) 

1.ปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร 

โครงสร้างองค์กรสอดคล้อง
กับบริบทในปัจจุบัน 

1.จำนวนครั้งของการทบทวน
โครงสร้างองค์กร ปีละ 1 ครั้ง 
 
2.จำนวนครั้งของการทบทวน 
แผนกำลังคนระยะ 10 ปี  
ปีละ 1 ครั้ง 
 

5 ครั้ง 
 
 

5 ครั้ง 

1 ครั้ง 
100% 

 
1 ครั้ง 
100% 

 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 

2.ทบทวนกระบวนการ 
ทำงานหลัก 

กำหนดกระบวนการ 
ทำงานหลัก 

1.จำนวนครั้งของการทบทวน 
กระบวนการหลัก และเผยแพร่
เป็นลายลักษณ์อกัษร  
ปีละ 1 ครั้ง 
 

5 ครั้ง 1 ครั้ง 
100% 

 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

3.เพิม่ประสิทธิภาพ 
การทำงาน 

เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานที่ไดร้ับ
มอบหมายได้อย่าง
ประสิทธิภาพ 

1.ร้อยละ 100 ของตำแหน่งงาน 
ได้รับการกำหนด คุณลักษณะ
เป็นลายลักษณ์อักษร (JD) 
 
2.ร้อยละ 100 ของฝ่ายจัดการ
ได้รับการมอบหมายงาน 
เป็นลายลักษณ์อักษร (JS) 
 
3.ร้อยละ 90 ของฝ่ายจัดการ   
มีผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบตัิงาน
ระดับดีขึน้ไป 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 

90% 
 
 
 

100% 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
 

100% 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
 

80%. 
100% 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 

83% 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 

85% 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 

88% 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 

90% 

 

มุมอง กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
และตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
รวม 

ค่าเป้าหมายรายปี 

2565 2566 2567 2568 2569 
มุม

มอ
งด

้าน
กร

ะบ
วน

กา
รภ

าย
ใน

 (In
ter

na
l P

roc
es

s P
ers

pe
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ve
) 

  4.ร้อยละ 90 ของฝ่ายจัดการ
ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา
บุคลากร (IDP) 
 
5.ร้อยละ 90 ของตัวชี้วัด ระดับ
องค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ 
ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 

90% 
 
 
 

90% 

80% 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
 

80% 
36.25% 

83% 
 
 
 

83% 

85% 
 
 
 

85% 

88% 
 
 
 

88% 

90% 
 
 
 

90% 

4.การบริหารความเสี่ยง
และควบคมุภายใน 

ป้องกันแก้ไขข้อบกพร่องใน
การปฏิบัติงานไม่ให้เกดิซ้ำ
ขึ้นอีก 

1.ร้อยละ 100 ของความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง,ด้านเครดิต
,ด้านปฏิบตัิการ,ด้านการตลาด
,ด้านกลยุทธ์ ได้รับการแก้ไข
และปรับปรุง 
 

100% 85% 
100% 

 

90% 95% 98% 100% 

5.คุณภาพการบริหาร
จัดการ 

สหกรณ์ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินเป็นสหกรณ์สีขาว
ระดับประเทศ และเป็นที่
ยอมรับของสมาชิก 

1.ร้อยละ 98 ของค่าคะแนน
การประเมินตนเองของสหกรณ์
สีขาวตามหลักธรรมมาภิบาล 
 
 

98% 96% 
ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 
 

96% 97% 97% 98% 

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่
สหกรณ ์ 1.รักษาระดบัผลการประเมิน

สหกรณ์ไม่ต่ำกว่าระดับ
มาตรฐานดีเลิศ (ระดับ A) 
 
2.ร้อยละ 90 ของค่าคะแนน
การประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานโครงสร้างทางการเงิน 

ดีเลิศ 
 
 
 

90% 
 

ดีเลิศ 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
 

80% 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
 

ดีเลิศ 
 
 
 

83% 
 

ดีเลิศ 
 
 
 

85% 
 

ดีเลิศ 
 
 
 

87% 
 

ดีเลิศ 
 
 
 

90% 
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และตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
รวม 

ค่าเป้าหมายรายปี 

2565 2566 2567 2568 2569 
มุม

มอ
งด

้าน
กร

ะบ
วน

กา
รภ

าย
ใน
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6.ปรับปรุงระเบียบ
ข้อบังคับของสหกรณ ์

ระเบียบข้อบังคับสหกรณ์
เหมาะสมกับบริบทของ
สมาชิกและสอดคล้องกับ
กฎกระทรวง 
 

1.ร้อยละ 100 ของข้อบังคับ
ระเบียบสหกรณ์ ได้รับการ
ปรับปรุง สอดคล้องกับ
กฎกระทรวง 

100 % 80 % 
80% 

85 % 90 % 95 % 100 % 

7.ส่งเสรมิให้สหกรณม์ีส่วน
ร่วมต่อชุมชนและสังคม 

สร้างคณุค่าขององค์กร  
และแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคม 

1.จำนวนกิจกรรมในสังคมและ
ชุมชนที่สหกรณ์ให้การส่งเสรมิ
สนับสนุนต่อปี ทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
 
2.จำนวนกิจกรรมทีส่หกรณ์จดั
ขึ้นเองเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม 

ไม่ต่ำกวา่ 
25 กิจกรรม 

 
 
 

ไม่ต่ำกว่า 
5 กิจกรรม 

ไม่ต่ำกว่า  
5 กิจกรรม 

100% 
 
 
ไม่ต่ำกว่า 
1 กิจกรรม 

100% 

ไม่ต่ำกว่า  
5 กิจกรรม 

 
 
 

ไม่ต่ำกว่า 
1 กิจกรรม 

ไม่ต่ำกว่า  
5 กิจกรรม 

 
 
 

ไม่ต่ำกว่า 
1 กิจกรรม 

ไม่ต่ำกว่า  
5 กิจกรรม 

 
 
 

ไม่ต่ำกว่า 
1 กิจกรรม 

ไม่ต่ำกว่า  
5 กิจกรรม 

 
 
 

ไม่ต่ำกวา่ 
1 กิจกรรม 

มุม
มอ

งด
้าน

สม
าช

ิกแ
ละ

กา
รบ

ริก
าร

  
(Cu

sto
me

r a
nd

 Se
rvi

ce
 Pe

rsp
ec

tiv
e) 8.ระบบบริการ สมาชิกมีความพึงพอใจการ

บริการและสิ่งอำนวยความ
สะดวก 

1.จำนวนครั้งของการทบทวน
ระบบบริการ  
one stop service  
 
2.ปรับปรุงอาคารสถานที่  
ภูมิทัศน์ ไดต้ามเกณฑ์ที่กำหนด 

5 ครั้ง 
 
 
 

5 ครั้ง 

1 ครั้ง 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
 

1 ครั้ง 
100% 

 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 

1 ครั้ง 

1 ครั้ง 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 

1 ครั้ง 

1 ครั้ง 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 

 

 

มุมอง กลยทุธ ์ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
และตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
รวม 

ค่าเป้าหมายรายปี 

2565 2566 2567 2568 2569 

มุม
มอ

งด
้าน

สม
าชิ

กแ
ละ

กา
รบ

ริก
าร

  
(Cu

sto
me

r a
nd
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rvi
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tiv

e)ภ
าย

ใน
   

(In
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s P
ers
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ve
) 8.ระบบบริการ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะของ

สมมชิกสหกรณ์ต่อการ
พัฒนาสหกรณ ์

1.ร้อยละ 80 ของสมาชิกที่ตอบ
กลับแบบสอบถามสหกรณ ์

80% 60% 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
 

65% 70% 75% 80% 

  2.รอ้ยละของข้อร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะได้รับการวาง
แนวทางของการแก้ไขและตอบ
กลับเป็นลายลักษณ์อักษร 

100% 60% 
 100% 

 

70% 80% 90% 100% 
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มุมอง กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย
และตัวชี้วัด
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6.ปรับปรุงระเบียบ
ข้อบังคับของสหกรณ์

ระเบียบข้อบังคับสหกรณ์
เหมาะสมกับบริบทของ
สมาชิกและสอดคล้องกับ
กฎกระทรวง

1.ร้อยละ 100 ของข้อบังคับ
ระเบียบสหกรณ์ ได้รับการ
ปรับปรุง สอดคล้องกับ
กฎกระทรวง

100 % 80 %
80%

85 % 90 % 95 % 100 %

7.ส่งเสรมิให้สหกรณม์ีส่วน
ร่วมต่อชุมชนและสังคม

สร้างคณุค่าขององค์กร 
และแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อชุมชนและ
สงัคม

1.จำนวนกิจกรรมในสังคมและ
ชุมชนที่สหกรณ์ให้การส่งเสรมิ
สนับสนุนต่อปี ทั้งภาครัฐและ
เอกชน

2.จำนวนกิจกรรมทีส่หกรณ์จดั
ขึ้นเองเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม

ไม่ต่ำกวา่
25 กิจกรรม

ไมต่่ำกว่า
5 กิจกรรม

ไม่ต่ำกว่า 
5 กิจกรรม

100%

ไม่ต่ำกว่า
1 กิจกรรม

100%

ไม่ต่ำกว่า 
5 กิจกรรม

ไม่ต่ำกว่า
1 กิจกรรม

ไม่ต่ำกว่า 
5 กิจกรรม

ไม่ต่ำกว่า
1 กิจกรรม

ไม่ต่ำกว่า 
5 กิจกรรม

ไม่ต่ำกว่า
1 กิจกรรม

ไม่ต่ำกว่า 
5 กิจกรรม

ไม่ต่ำกวา่
1 กิจกรรม

มุม
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งด
้าน
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e) 8.ระบบบริการ สมาชิกมีความพึงพอใจการ
บริการและสิ่งอำนวยความ
สะดวก

1.จำนวนครั้งของการทบทวน
ระบบบริการ 
one stop service

2.ปรับปรุงอาคารสถานที่ 
ภูมิทัศน์ ไดต้ามเกณฑ์ที่กำหนด

5 ครั้ง

5 ครั้ง

1 ครั้ง
ยังไม่ได้

ดำเนินการ

1 ครั้ง
100%

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

มุมอง กลยทุธ ์ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
และตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
รวม 

ค่าเป้าหมายรายปี 

2565 2566 2567 2568 2569 
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)8.ระบบบริการ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะของ
สมมชิกสหกรณ์ต่อการ
พัฒนาสหกรณ ์

1.ร้อยละ 80 ของสมาชิกที่ตอบ
กลับแบบสอบถามสหกรณ์

80% 60% 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 

65% 70% 75% 80% 

 2.ร้อยละของข้อร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะได้รับการวาง
แนวทางของการแก้ไขและตอบ
กลับเป็นลายลักษณ์อักษร

100% 60% 
 100% 

70% 80% 90% 100% 
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1.2  แจ้งวิธีการรับเงินของขวัญปีใหม่  เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินค่าอาหารว่างในวันประชุมใหญ่
 สามัญ ประจำปี 2565 

   ➢ เงินของขวัญปีใหม่ 
     สหกรณ์จะทำการโอนเงินของขวัญปีใหม่ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM (บัญชีเงินฝาก

เล่มสีชมพู) ให้กับสมาชิกสามัญทุกคนๆ ละ 3,500 บาท โดยจะโอนพร้อมกับเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี  
ซึ่งเงินส่วนนี้มิใช่เบี้ยประชุม หรือค่าพาหนะในการเดินทางมาร่วมประชุมใหญ่ 

➢ เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน 
     หากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565  ได้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินปันผล และเงิน

เฉลี่ยคืน ตามอัตราที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอ  สหกรณ์จะทำการโอนเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกจะ
ได้รับ (หลังจากการหักค่าเบี้ยประกันชีวิต /เงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ /เงินสงเคราะห์ศพ
ล่วงหน้าสมาคมฌาปนกิจ สสอค. และ สสชสอ. หรือรายการหักอ่ืนๆ (ถ้ามี) ) เข้าบัญชีเงินฝาก ATM (บัญชีเงินฝาก
เล่มสีชมพู) ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2565 

 ➢ เงินค่าอาหารว่างในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 
             สหกรณ์จะทำการโอนเงินค่าอาหารว่างในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 เข้าบัญชี

เงินฝากออมทรัพย์ ATM (บัญชีเงินฝากเล่มสีชมพู) ให้เฉพาะสมาชิกสามัญที่ได้เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ 
ประจำปี 2565  จำนวน 200 บาท โดยจะโอนเข้าบัญชี ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ว ซึ่งเงินส่วนนี้
มิใช่เบี้ยประชุม หรือค่าพาหนะในการเดินทางมาร่วมประชุมใหญ่ 

สมาชิกสามารถนำบัตร ATM ธนาคารกรุงไทยที่ได้ผูกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM 
(บัญชีเงินฝากเล่มสีชมพู) ทำรายการกดถอนเงิน (โดยเสียค่าธรรมเนียมในการกดถอน ครั้งละ 8 บาท) จะหักเงิน
ค่าธรรมเนียมทุกครั้งที่มีการกดถอนเงิน หรือถอนเงินผ่าน Application ได้ตลอด 24 ชั่วโมง (เสียค่าธรรมเนียม
การถอน ครั้งละ 8 บาท) หรือสามารถนำสมุดเงินฝากเล่มสีชมพู ไปติดต่อขอถอนเงินได้ที่สำนักงานสหกรณ์ในวัน
และเวลาทำการ     

 
มติที่ประชุม 
………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………………….. 
 
 
        1.3  ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2565 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้แจ้งให้สหกรณ์รับทราบว่า  ได้ทำการจัดระดับมาตรฐาน
สหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 แล้ว ปรากฎว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด “อยู่ในระดับมาตรฐาน ดี” 
โดยกำหนดตัวชี้วัดระดับมาตรฐานที่พิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระบวนการจัดการภายในสหกรณ์ 

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

  1.4  กำหนดของรางวัลในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ ครั้งท่ี 23/2565 เมื่อวันที่      

25 พฤศจิกายน 2565 โดยมีมติอนุมัติวงเงินของรางวัลในการประชุมใหญ่ ประจำปี 2565 รวมมูลค่าเป็นจำนวน 
350,000 บาท ดังนี้ 

1.สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิร่วมลุ้นรางวัลเป็นจำนวน 200,000 บาท ซึ่งได้เพิ่มขึ้นจากปี
ที่แล้ว เป็นจำนวน 50,000 บาท  

2.สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม สหกรณ์ฯ ให้สิทธิลุ้นรับรางวัล เป็นจำนวน 115,000 บาท  
3.รางวัล (อาวุโส) 1,000 บาท จำนวน 35 รางวัล เป็นจำนวน 35,000 บาท (เดิม 25 คน      

เพ่ิมเป็น 35 คน) 
ผู้สนับสนุนของรางวัลในกิจกรรมวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 คือ บริษัท อาคเนย์

ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นคู่สัญญาในการรับประกันชีวิตในรอบปีกรมธรรม์ 2566 ได้ให้การสนับสนุน     
ให้การจัดของรางวัลให้แก่สมาชิกสหกรณ์ในครั้งนี ้

 
มติที่ประชุม 
………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………………….. 
  
  1.5  อัตราค่าเบี้ยประกันชีวิต (ประกันตาย) ประจำปี 2566 
  สมาชิกซึ่งมีการกู้เงินกับสหกรณ์ ประเภทเงินกู้สามัญ หรือเงินกู้รวมหนี้ หาก ณ สิ้นปีทางบัญชี
ของสหกรณ์ สมาชิกมีหนี้คงเหลือหลังจากการหักค่าหุ้น และเงินสวัสดิการที่จะได้รับเมื่อเสียชีวิตแล้ว (เรียกว่า 
“ส่วนเหลื่อมหนี้”) สมาชิกจะต้องจัดทำประกันตาย หรือทำฌาปนกิจต่างๆ เพ่ือเป็นหลักประกันคุ้มครองหนี้ กรณีผู้กู้
เสียชีวิตให้แก่สหกรณ์ 
   การจัดประกันตายเป็นการซื้อประกันกับบริษัทประกันชีวิต โดยระบุให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ 
รายแรก และหากมีส่วนเหลือหลังจากชำระหนี้เสร็จสิ้น ทางสหกรณ์ก็จะดำเนินคืนให้แก่ทายาทต่อไป และในทุกๆ ปี 
จะมีการออกประกาศให้บริษัทประกันซึ่งประสงค์จะรับทำประกันชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมการเสนอราคา
ประจำปี ความคุ้มครองจะเป็นลักษณะปีต่อปีและเปิดให้บริษัทเสนอราคาประกันใหม่ทุกปี 
  ในปี 2565 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท อาคเนย์ประกัน
ชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้เป็นบริษัทฯ ที่จะรับทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ (ประกันตาย) แก่สมาชิกสหกรณ์
ประจำปี 2566 โดยเสียค่าเบี้ยประกันชีวิต (สมาชิกเป็นผู้จ่าย) ในอัตรา 365 บาทต่อทุนประกัน 100,000 บาท      
(ในปี 2565 อัตราเบี้ย 380 บาทต่อทุน 100,000 บาท) ซึ่งให้ความคุ้มครองผู้กู้ถึงอายุ 80 ปีบริบูรณ์ รวมถึงข้อเสนอ
พิเศษไม่ต้องกรอกใบคำขอแถลงสุขภาพสำหรับทุนประกัน 100,000 – 2,500,000 บาท ให้ความคุ้มครองทันทีโดย
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่มีระยะเวลารอคอย (FCL) สูงสุด 2.5 ล้านบาท (การให้ความคุ้มครองทันทีเมื่อสมาชิก
เสียชีวิตโดยไม่ต้องมีระยะเวลารอคอยโรค 1 ปี ทั้งนี้วงเงิน 2.5 ล้านบาท จะต้องรวมกับทุนเดิมที่มีอยู่ด้วย) 
 
มติที่ประชุม 
………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………………….. 

         2    รายงานกิจการประจำาปี 2565



1.2  แจ้งวิธีการรับเงินของขวัญปีใหม่  เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินค่าอาหารว่างในวันประชุมใหญ่
 สามัญ ประจำปี 2565 

   ➢ เงินของขวัญปีใหม่ 
     สหกรณ์จะทำการโอนเงินของขวัญปีใหม่ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM (บัญชีเงินฝาก

เล่มสีชมพู) ให้กับสมาชิกสามัญทุกคนๆ ละ 3,500 บาท โดยจะโอนพร้อมกับเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี  
ซึ่งเงินส่วนนี้มิใช่เบี้ยประชุม หรือค่าพาหนะในการเดินทางมาร่วมประชุมใหญ่ 

➢ เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน 
     หากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565  ได้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินปันผล และเงิน

เฉลี่ยคืน ตามอัตราที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอ  สหกรณ์จะทำการโอนเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกจะ
ได้รับ (หลังจากการหักค่าเบี้ยประกันชีวิต /เงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ /เงินสงเคราะห์ศพ
ล่วงหน้าสมาคมฌาปนกิจ สสอค. และ สสชสอ. หรือรายการหักอ่ืนๆ (ถ้ามี) ) เข้าบัญชีเงินฝาก ATM (บัญชีเงินฝาก
เล่มสีชมพู) ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2565 

 ➢ เงินค่าอาหารว่างในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 
             สหกรณ์จะทำการโอนเงินค่าอาหารว่างในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 เข้าบัญชี

เงินฝากออมทรัพย์ ATM (บัญชีเงินฝากเล่มสีชมพู) ให้เฉพาะสมาชิกสามัญที่ได้เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ 
ประจำปี 2565  จำนวน 200 บาท โดยจะโอนเข้าบัญชี ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ว ซึ่งเงินส่วนนี้
มิใช่เบี้ยประชุม หรือค่าพาหนะในการเดินทางมาร่วมประชุมใหญ่ 

สมาชิกสามารถนำบัตร ATM ธนาคารกรุงไทยที่ได้ผูกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM 
(บัญชีเงินฝากเล่มสีชมพู) ทำรายการกดถอนเงิน (โดยเสียค่าธรรมเนียมในการกดถอน ครั้งละ 8 บาท) จะหักเงิน
ค่าธรรมเนียมทุกครั้งที่มีการกดถอนเงิน หรือถอนเงินผ่าน Application ได้ตลอด 24 ชั่วโมง (เสียค่าธรรมเนียม
การถอน ครั้งละ 8 บาท) หรือสามารถนำสมุดเงินฝากเล่มสีชมพู ไปติดต่อขอถอนเงินได้ที่สำนักงานสหกรณ์ในวัน
และเวลาทำการ     

 
มติที่ประชุม 
………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………………….. 
 
 
        1.3  ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2565 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้แจ้งให้สหกรณ์รับทราบว่า  ได้ทำการจัดระดับมาตรฐาน
สหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 แล้ว ปรากฎว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด “อยู่ในระดับมาตรฐาน ดี” 
โดยกำหนดตัวชี้วัดระดับมาตรฐานที่พิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระบวนการจัดการภายในสหกรณ์ 

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

  1.4  กำหนดของรางวัลในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ ครั้งท่ี 23/2565 เมื่อวันที่      

25 พฤศจิกายน 2565 โดยมีมติอนุมัติวงเงินของรางวัลในการประชุมใหญ่ ประจำปี 2565 รวมมูลค่าเป็นจำนวน 
350,000 บาท ดังนี้ 

1.สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิร่วมลุ้นรางวัลเป็นจำนวน 200,000 บาท ซึ่งได้เพิ่มขึ้นจากปี
ที่แล้ว เป็นจำนวน 50,000 บาท  

2.สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม สหกรณ์ฯ ให้สิทธิลุ้นรับรางวัล เป็นจำนวน 115,000 บาท  
3.รางวัล (อาวุโส) 1,000 บาท จำนวน 35 รางวัล เป็นจำนวน 35,000 บาท (เดิม 25 คน      

เพ่ิมเป็น 35 คน) 
ผู้สนับสนุนของรางวัลในกิจกรรมวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 คือ บริษัท อาคเนย์

ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นคู่สัญญาในการรับประกันชีวิตในรอบปีกรมธรรม์ 2566 ได้ให้การสนับสนุน     
ให้การจัดของรางวัลให้แก่สมาชิกสหกรณ์ในครั้งนี ้

 
มติที่ประชุม 
………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………………….. 
  
  1.5  อัตราค่าเบี้ยประกันชีวิต (ประกันตาย) ประจำปี 2566 
  สมาชิกซึ่งมีการกู้เงินกับสหกรณ์ ประเภทเงินกู้สามัญ หรือเงินกู้รวมหนี้ หาก ณ สิ้นปีทางบัญชี
ของสหกรณ์ สมาชิกมีหนี้คงเหลือหลังจากการหักค่าหุ้น และเงินสวัสดิการที่จะได้รับเมื่อเสียชีวิตแล้ว (เรียกว่า 
“ส่วนเหลื่อมหนี้”) สมาชิกจะต้องจัดทำประกันตาย หรือทำฌาปนกิจต่างๆ เพ่ือเป็นหลักประกันคุ้มครองหนี้ กรณีผู้กู้
เสียชีวิตให้แก่สหกรณ์ 
   การจัดประกันตายเป็นการซื้อประกันกับบริษัทประกันชีวิต โดยระบุให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ 
รายแรก และหากมีส่วนเหลือหลังจากชำระหนี้เสร็จสิ้น ทางสหกรณ์ก็จะดำเนินคืนให้แก่ทายาทต่อไป และในทุกๆ ปี 
จะมีการออกประกาศให้บริษัทประกันซึ่งประสงค์จะรับทำประกันชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมการเสนอราคา
ประจำปี ความคุ้มครองจะเป็นลักษณะปีต่อปีและเปิดให้บริษัทเสนอราคาประกันใหม่ทุกปี 
  ในปี 2565 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท อาคเนย์ประกัน
ชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้เป็นบริษัทฯ ที่จะรับทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ (ประกันตาย) แก่สมาชิกสหกรณ์
ประจำปี 2566 โดยเสียค่าเบี้ยประกันชีวิต (สมาชิกเป็นผู้จ่าย) ในอัตรา 365 บาทต่อทุนประกัน 100,000 บาท      
(ในปี 2565 อัตราเบี้ย 380 บาทต่อทุน 100,000 บาท) ซึ่งให้ความคุ้มครองผู้กู้ถึงอายุ 80 ปีบริบูรณ์ รวมถึงข้อเสนอ
พิเศษไม่ต้องกรอกใบคำขอแถลงสุขภาพสำหรับทุนประกัน 100,000 – 2,500,000 บาท ให้ความคุ้มครองทันทีโดย
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่มีระยะเวลารอคอย (FCL) สูงสุด 2.5 ล้านบาท (การให้ความคุ้มครองทันทีเมื่อสมาชิก
เสียชีวิตโดยไม่ต้องมีระยะเวลารอคอยโรค 1 ปี ทั้งนี้วงเงิน 2.5 ล้านบาท จะต้องรวมกับทุนเดิมที่มีอยู่ด้วย) 
 
มติที่ประชุม 
………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………………….. 
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คณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 61 ประจำปี 2565 ขอเสนอผลการดำเนินงานของสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2565 ให้สมาชิกทราบ ดังต่อไปนี้  

 
1. รายงานกิจการทั่วไป 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งครั้งแรกตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ พ.ศ. 2471 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2505 และได้เริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2505 นับ
ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 60 ปีเศษ 
  สหกรณ์บริหารงานโดยคณะกรรมการดำเนินการที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปีตามกฎหมาย ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์มีหลักสำคัญเพ่ือส่งเสริมการออมที่
มีลักษณะเป็นการลงทุนร่วมกัน และช่วยเหลือสมาชิกที่มีความจำเป็น สหกรณ์จึงเป็นแหล่งเงินทุ นของมวล
สมาชิกและสถาบันทางการเงินที่ดำเนินการทางธุรกิจกับสหกรณ์ และสวัสดิการต่างๆ 
  ในรอบปี  2565 ณ  วันที่  30 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ มีทุนดำเนินงานจำนวน  
9,159,261,449.53 บาท มีทุนเรือนหุ้น 3,398,964,183.30 บาท มีเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อ่ืน  
5,101,271,637.48 บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 415,075,348.26 บาท และมีกำไรสุทธิ  257,366,303.15 
บาท ทั้งนี้เกิดขึ้นจากคณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้ร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต การ
ดำเนินงานจึงบรรลุเป้าหมาย มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ประสบผลสำเร็จ สร้างประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิก 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ร ะ เ บี ย บ ว า ร ะ ที่  4 เ รื่ อ ง เ ส น อ เ พื่ อ ท ร า บ
4.1  รับทราบรายงานผลการดาํ เนินงาน  ประจาํป  2565
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2. ข้อมูลจ ำนวนสมำชิก ปี 2565 เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ
ข้อมูลจ ำนวนสมำชิก ปี 2565 (คน) ปี 2564 (คน) เพ่ิมข้ึน (ลดลง)

จ ำนวนสมำชิก ณ วันต้นปี
 - สมาชิกสามัญ 9,560 9,514 46
 - สมาชิกสมทบ 284 267 17
สมำชิกเข้ำใหม่ระหว่ำงปี
 - สมาชิกสามัญ 564 401 163
 - สมาชิกสมทบ 16 21 -5
สมำชิกลำออกและโอนไประหว่ำงปี
 - สมาชิกสามัญ 194 301 -107
 - สมาชิกสมทบ 3 4 -1
สมำชิกเสียชีวิตระหว่ำงปี
 - สมาชิกสามัญ 48 54 -6
 - สมาชิกสมทบ - - -
จ ำนวนสมำชิก ณ วันส้ินปี
 - สมาชิกสามัญ 9,882 9,560 322
 - สมาชิกสมทบ 297 284 13
สมำชิก (สำมัญ) เป็นหน้ี 6,172 6,006 166
สมำชิก (สำมัญ) ไม่เป็นหน้ี 3,710 3,554 156

ร ะ เ บี ย บ ว า ร ะ ที่  4 เ รื่ อ ง เ ส น อ เ พื่ อ ท ร า บ
4.1  รับทราบรายงานผลการดาํ เนินงาน  ประจาํป  2565
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รายการ ปี 2565 ปี 2564 เพ่ิม /ลด
สินทรัพย์รวม 9,159,261,449.53    8,672,700,171.58    486,561,277.95       
ทุนเรือนหุ้น 3,398,964,183.30    3,346,225,135.49    52,739,047.81        
ทุนส ำรอง 359,795,748.71       332,467,346.39      27,328,402.32        
ทุนสะสมตำมข้อบังคับ 15,477,372.28        16,627,750.89        (1,150,378.61)         
เงินรับฝำกจำกสมำชิก 4,931,211,421.91    4,636,189,082.12    295,022,339.79       
เงินรับฝำกจำกโรงเรียน 24,512,451.13        30,007,207.10        (5,494,755.97)         
เงินรับฝำกจำกสหกรณ์อ่ืน 145,547,764.44       20,000,000.00        125,547,764.44       
เงินให้กู้ฉุกเฉินคงเหลือ ณ วันท่ีส้ินปี 72,002,242.22        83,739,096.87        (11,736,854.65)       
เงินให้กู้สำมัญคงเหลือ ณ วันท่ีส้ินปี 8,308,745,080.63    7,445,805,013.33    862,940,067.30       
เงินให้กู้พิเศษคงเหลือ ณ วันท่ีส้ินปี 481,074,378.27       607,533,682.38      (126,459,304.11)      
เงินกู้ยืมภำยนอก -                       -                      -                       
ทุนด ำเนินงำนท้ังส้ิน 9,159,261,449.53    8,672,700,171.58    486,561,277.95       
รำยได้ 435,233,420.90       441,966,668.67      (6,733,247.77)         
รำยจ่ำย 177,867,117.75       179,239,605.38      (1,372,487.63)         
ก ำไรสุทธิ 257,366,303.15       262,727,063.29      (5,360,760.14)         

3. ผลการด าเนินงานปี 2565 เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา
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รายการ ปี 2565 ปี 2564 เพ่ิม /ลด
สินทรัพย์รวม 9,159,261,449.53    8,672,700,171.58    486,561,277.95       
ทุนเรือนหุ้น 3,398,964,183.30    3,346,225,135.49    52,739,047.81        
ทุนส ำรอง 359,795,748.71       332,467,346.39      27,328,402.32        
ทุนสะสมตำมข้อบังคับ 15,477,372.28        16,627,750.89        (1,150,378.61)         
เงินรับฝำกจำกสมำชิก 4,931,211,421.91    4,636,189,082.12    295,022,339.79       
เงินรับฝำกจำกโรงเรียน 24,512,451.13        30,007,207.10        (5,494,755.97)         
เงินรับฝำกจำกสหกรณ์อ่ืน 145,547,764.44       20,000,000.00        125,547,764.44       
เงินให้กู้ฉุกเฉินคงเหลือ ณ วันท่ีส้ินปี 72,002,242.22        83,739,096.87        (11,736,854.65)       
เงินให้กู้สำมัญคงเหลือ ณ วันท่ีส้ินปี 8,308,745,080.63    7,445,805,013.33    862,940,067.30       
เงินให้กู้พิเศษคงเหลือ ณ วันท่ีส้ินปี 481,074,378.27       607,533,682.38      (126,459,304.11)      
เงินกู้ยืมภำยนอก -                       -                      -                       
ทุนด ำเนินงำนท้ังส้ิน 9,159,261,449.53    8,672,700,171.58    486,561,277.95       
รำยได้ 435,233,420.90       441,966,668.67      (6,733,247.77)         
รำยจ่ำย 177,867,117.75       179,239,605.38      (1,372,487.63)         
ก ำไรสุทธิ 257,366,303.15       262,727,063.29      (5,360,760.14)         

3. ผลการด าเนินงานปี 2565 เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 4.  การให้เงินกู้แก่สมาชิก 
 การให้เงินกู้แก่สมาชิก เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ยืมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน                      
ในรอบปี 2565  เป็นสัญญาเงินกู้  4,431  สัญญา  เป็นเงิน  3,475,279,958.24 บาท 
 

1. เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน                 จำนวน    173  สัญญา      เป็นจำนวนเงิน         21,021,000.00  บาท 
2. เงินกู้สามัญ                  จำนวน  1,594  สัญญา      เป็นจำนวนเงิน    2,202,573,029.00  บาท 

     2.1 เงินกูส้ามัญ COVID - 19              จำนวน  1,133  สัญญา      เป็นจำนวนเงิน       439,452,000.00  บาท 
     2.2 เงินกูส้ามัญ COVID - 19 ต่ำกว่า 30 % จำนวน 1,204  สัญญา      เป็นจำนวนเงิน       522,069,200.00  บาท 
     2.3 เงินกู้สามัญเงินฝากหลักประกันค้ำประกัน จำนวน    125  สัญญา      เป็นจำนวนเงิน          7,048,200.00  บาท 
     2.4 เงินกู้สามัญเพ่ือสวัสดิการผู้สูงวัย      จำนวน      87  สัญญา      เป็นจำนวนเงิน        13,723,000.00  บาท 
3. เงินกู้สามัญปรับโครงสร้างหนี้            จำนวน       99  สญัญา      เป็นจำนวนเงิน       252,761,429.24  บาท 
4. เงินกู้หุ้นบวกเงินรับฝาก                   จำนวน       16  สญัญา      เป็นจำนวนเงิน        16,632,100.00  บาท 

 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน เงินกูส้ามัญ และเงินกูส้ามัญพิเศษ ประจำปี 2565 

1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2565 อัตราร้อยละ 5 ต่อปี 
 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพ่ือสวัสดิการแก่สมาชิก ประจำปี 2565 
1 พฤษภาคม - 30 พฤศจิกายน 2565 อัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) 

 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ ประจำปี 2565  

1 กุมภาพันธ์ - 30 พฤศจิกายน 2565 
                      1. ผู้กู้ขอปรับโครงสร้างหนี้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) 
เบี้ยปรับเพิ่มกรณีปรับโครงสร้างหนี้แล้ว มีการผิดนัดชำระอีก อัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี นับจากวันที่ผิดนัดชำระหนี้ 

หากจะกู้วนซ้ำ เป็นสัญญากู้เงินประเภทอื่น ผู้กู้จะต้องชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ิมเติมในอัตรา                                    
ร้อยละ 7.50 ต่อปี จากต้นเงิน ณ วันทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จนถึงวันที่ทำเรื่องกู้วนซ้ำ 

                 2. ผู้ค้ำประกันที่รับภาระชำระหนี้แทนผู้กู้ 
งวดชำระท่ี  1 - 120      อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  2 ต่อปี   

                                         งวดชำระท่ี  121 - 240  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  3 ต่อปี 
    งวดชำระท่ี 241 – 400   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี 
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สัดส่วนต่อ สัดส่วนต่อ

เงินฝากรวม เงินฝากรวม
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(สีเขียว)            2,224 2,260,130,027.79     2.55% 44.31              2,132 2,118,919,611.22     3.00% 45.22         141,210,416.57             (0.91)
เงินฝากออมทรัพย์(สีชมพู)           11,401 897,554,182.27       2.50% 17.59             10,810 790,147,494.50       3.00% 16.86         107,406,687.77              0.73
เงินฝากชวนน้องออมทรัพย์                40 24,512,451.13         2.50% 0.48                     40 30,007,207.10         3.50% 0.64           (5,494,755.97)                (0.16)
เงินฝากเกษียณเป่ียมสุข 1            1,002 1,013,769,241.69     3.25% 19.87              1,002 1,022,817,966.75     3.75% 21.83         (9,048,725.06)                (1.95)
เงินฝากหลักประกันเงินกู้ฉุกเฉิน            1,074 26,809.91               1.00% 0.00                1,074 134,789.26             1.00% 0.00           (107,979.35)                  (0.00)
เงินฝากหลักประกันเงินกู้สามัญ            4,801 92,212,390.42         1.00% 1.81                4,434 93,027,971.57         1.00% 1.99           (815,581.15)                  (0.18)
เงินฝากหลักประกันเงินกู้รวมหน้ี               161 14,717,079.36         1.00% 0.29                   161 15,285,056.95         1.00% 0.33           (567,977.59)                  (0.04)
เงินฝากบัญชี (สีน้้าเงิน)            2,429 208,475,798.04       2.50% 4.09                2,203 211,527,644.81       3.00% 4.51           (3,051,846.77)                (0.43)
เงินฝากเกษียณเป่ียมสุข 2               370 182,912,135.54       3.00% 3.59          370 185,571,352.71       3.50% 3.96           (2,659,217.17)                (0.37)
เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 5 ปี                  1 20,000,000.00         4.00% 0.39                      1 20,000,000.00         4.00% 0.43                                  -           (0.03)
เงินฝากออมทรัพย์ (เพ่ิมค่า1)               106 171,696,466.62       2.90% 3.37          106         175,626,466.62       3.40% 3.75           (3,930,000.00)                (0.38)
เงินฝากเกษียณเป่ียมสุข 3                49 22,376,487.26         3.00% 0.44          49           23,130,727.73         3.75% 0.49           (754,240.47)                  (0.05)
เงินฝาก(สหกรณ์อ่ืน 6 เดือน)99                 -                            -    - -           -          -                        0.00% -             -                                  -   
เงินฝาก(สหกรณ์อ่ืน 3 เดือน)101                 -                            -    - -           -          -                        0.00% -             -                                  -   
เงินฝาก(สหกรณ์อ่ืน 6 เดือน)102                 -                            -    - -           -          -                        0.00% -             -                                  -   
เงินฝาก(สหกรณ์อ่ืน 6 เดือน) 106                  5        125,547,764.44 2.60% 2.46          -          -                        0.00% -             125,547,764.44              2.46
เงินออมทรัพย์เกษียณ 4                95          67,339,688.03 2.65% 1.32          -          -                        0.00% -             67,339,688.03                1.32

รวม 23,758         5,101,270,522.50    -        100.00      22,382    4,686,196,289.22    -          100.00       415,074,233.28            0.00

5. การรับ-ฝากเงิน ของสหกรณ์ ปี 2565 เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา

รายการเงินฝากออมทรัพย์

ปี 2565 ปี 2564
เงินฝากเพ่ิมข้ึน

(ลดลง)
เพ่ิมข้ึน

(ลดลง)  %จ านวนบัญชี เงินฝาก (บาท)
อัตรา
ดอกเบ้ีย

จ านวน
บัญชี

เงินฝาก (บาท)
อัตรา
ดอกเบ้ีย

6. การกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้ภายนอก
ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564  อนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค  าประกัน ประจ าปี 2565 ไว้จ านวน 3,000 ล้านบาท  

เพ่ือเสริมสภาพคล่องในการบริหารงานสหกรณ์  
ณ วันสิ นปี 2565 และ 2564 สหกรณ์มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) โดยการออกต๋ัวสัญญาใช้เงิน

วงเงิน 500.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี ย MOR-1.5% ค  าประกันโดยคณะกรรมการและผู้จัดการ 
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7. การให้สวัสดิการ

ท่ี รายการ จ านวน (ราย) จ านวนเงิน (บาท)
1 สวัสดิการเกษียณอายุ 173 3,075,200.00      
2 สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ 115 115,000.00         
3 สวัสดิการรักษาพยาบาล 295 295,000.00         
4 สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม+ค่าปลงศพ 48 17,454,000.00     
5 สวัสดิการส าหรับสมาชิกเจ็บป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 220 220,000.00         
6 สวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร 1,483 2,818,000.00      
7 สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกท่ีประสบภัย 21 375,600.00         
8 สวัสดิการส าหรับสมาชิกไม่มีบุตรหรือเป็นโสด 50 150,000.00         
9 สวัสดิการประสบอุบัติเหตุแก่สมาชิก 0 -                   
10 สวัสดิการช่วยเหลืองานศพ บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรสมาชิก 193 579,000.00         
11 สวัสดิการสมาชิกได้รับเช้ือ Covid-19 1461 7,310,000.00      
12 สวัสดิการแพ้วัคซีน Covid-19 1 5,000.00            

32,396,800.00   

8. การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสังคม
ท่ี รายการ หน่วยงานท่ีรับสนับสนุน จ านวนเงิน(บาท)
1 มุทิตาจิตเกษียณ วันครู กีฬาและสนับสนุนหน่วยงาน สพป.สป.เขต 1 100,000.00         
2 มุทิตาจิตเกษียณ วันครู กีฬาและสนับสนุนหน่วยงาน สพป.สป.เขต 2 100,000.00         
3 มุทิตาจิตเกษียณ วันครู กีฬาและสนับสนุนหน่วยงาน สพม.สป. 200,000.00         
4 มุทิตาจิตเกษียณ วันครู กีฬาและสนับสนุนหน่วยงาน ศึกษาธิการจังหวัด 100,000.00         
5 สนับสนุนจัดงานวันเด็ก วันกิจกรรมสหกรณ์ กฐินพระราชทาน สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 4,000.00            
6 สนับสนุนผ้าป่า,กฐินพระราชทาน กรมตรวจบัญชีฯ 1,000.00            
7 สนับสนุนผ้าป่า,กฐินพระราชทาน สันนิบาต 1,000.00            
8 เงินสนับสนุนหนังสือพิมพ์เพ่ือถวายพระพร ปราการนิวส์ 20,000.00          
9 กฐินพระราชทาน สกสค 1,000.00            
10 สนับสนุนผ้าป่า,กฐินพระราชทาน,คนตาบอด,วันสถาปนาโรงเรียน สหกรณ์อ่ืน 19,000.00          
11 มูลนิธิคนตาบอด มูลนิธิ 1,000.00            
12 เงินสนับสนุนโรงเรียนประสบวาตภัย,โครงการกิจกรรม CSR โรงเรียน 270,000.00         

817,000.00       รวมท้ังส้ิน

รวมท้ังส้ิน
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9.งานพัฒนาบุคลากร 

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อเป็นการกำหนด
วิธ ีการและแนวทางการปฏิบ ัต ิงาน เพื ่อให ้บรรลุผลสำเร ็จและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ตามที ่กำหนดไว้                       
ซ่ึงในปี 2565 – 2569 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดทิศทางการบริหาร      
และจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทั้งนี้ แผนงาน/โครงการต่างๆ ได้กำหนดเป็นแผนปฏิบัติการให้อยู่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยมีการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบ ัต ิการดังกล่าว เพื ่อนำไปสู ่การปรับปรุง                  
และพัฒนากิจการให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน และในปี 2565 นั้น ฝ่ายจัดการได้มีการดำเนินการจัดทำแผน  
ปฏิบัติการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ จึงต้องมีการสรุปผล การดำเนินโครงการเพื่อให้มีการระดมความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่างๆ จากบุคลากรภายในหน่วยงาน ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยมุ่งเป้าหมายและบรรลุซ่ึงวิสัยทัศน์
ของแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงเพื่อสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันในการจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติงานประจำปี เพื่อให้ทุกส่วนงานได้นำแผนฯ ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล นำไปสู่การพัฒนาแนวทางและวิธีการที่เป็นประโยชน์กับองค์กรต่อไป และในปี 2565 นั้น ได้จัดโครงการ
พัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

1.โครงการจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี 2565 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด     
ได้มีกำหนดแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) โดยมีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์                    
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการต่างๆ เพื่อให้มุ่งสู่เป้าหมายและบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ
การประเมินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลของกรมส่งเสริมสหกรณ์นั้น ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนใหญ่สหกรณ์
จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงานโครงการ ให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ของ
สหกรณ์ด้วย ปรากฎว่าจะครบกำหนดแผนและโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2565 นั้น เพื่อให้มีการประเมินและวัดผล
การปฏิบัติงานตามแผนงาน และโครงการต่างๆ ตามแผนงานในรอบปีงบประมาณรายจ่าย 2565 

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด จึงได้จัดโครงการทำแผนงบประมาณ ประจำปี 2566   
ซึ ่งเป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน และโครงการต่างๆ ตามแผนงานในรอบปีงบประมาณรายจ่าย 2565       
อีกทั้งยังมีการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆจากบุคลากรภายในหน่วยงาน ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์     
เพื่อกำหนดเป้าหมายและบรรลุวิสัยทัศน์ของแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อสหก รณ์ และผู้มีส่วน
เก ี ่ยวข ้องทุกฝ่าย รวมถึงเพื ่อสร ้างความเข ้าใจร ่วมกันในการจัดทำรายละเอียดของแผน เพื ่อให ้ท ุกส่วนงาน                      
ได้นำแผนฯ ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยโครงการดังกล่าวจัดในวันที ่ 1 ตุลาคม 2565             
เป็นการสรุปแผนที่ได้ปฏิบัติในปี 2565 และวันที่ 7-8 ตุลาคม 2565 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ชลบุรี จำกัด และได้สรุปแผนงานโครงการที่ได้ปฏิบัติไปในปี 2565 รวมทั้งจัดทำแผนงานโครงการประจำปี 2566          
ในกิจกรรมดังกล่าวใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 190,615.- บาท 

2.เนื่องจากทางสหกรณ์ได้จัดทำประเด็นแผนยุทธศาสตร์ ที่ 4 ในเรื่องพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล ได้มีการจัดทำโครงการทบทวนระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์ โดยกิจกรรมหลัก 
ก็จะเป็น ปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารจัดการสหกรณ์ ทบทวนกระบวนการทำงานประจำปี ปรับปรุงระบบการ
บริหารงานบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ ทางฝ่ายจัดการจึงได้จัดทำโครงการทบทวนระบบการ
บริหารการจัดการสหกรณ์ โดยนำเรื่อง พ .ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ซึ่งจะประกาศใช้ในวันที่       
1 มิถุนายน 2565 ซ่ึงมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสหกรณ์ฯ เพราะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถ
ระบุตัวบุคคลนั ้นได้ ทั ้งทางตรงหรือทางอ้อม แต่จะไม่นับรวมข้อมูลของผู ้ที ่เสียชีว ิตไปแล้วได้แก่ ชื ่อ -นามสกุล               
หรือชื่อเล่น / เลขประจำตัวประชาชน, เลขหนังสือเดินทาง, เลขบัตรประกันสังคม, เลขใบอนุญาตขับข่ี, เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีฯลฯ จึงมีความจำเป็นและสำคัญที่ทางบุคลากรของสหกรณ์ไดเ้รียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพ.ร.บ.ฉบับนี้ และนำมาปฏิบัติ
ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้จัดอบรมแบบ Online จำนวน 7 ครั้ง และแบบ Onsite จำนวน 3 ครั้ง   
รวมทั้งหมด 10 ครั้งในการจัดอบรมแบบ Onsite นั้น ได้มีการกำหนดวันจัดดังนี้ 

ครั้งที่ 1 วันที่ 23 เมษายน 2565 
ครั้งที่ 2 วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 
ครั้งที่ 3 วันที่ 10 กันยายน 2565 
ซ่ึงในกิจกรรมดังกล่าวได้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 202,861.- บาท 

3.ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้มีการแต่งตั ้ง คณะผู้ตรวจสอบกิจการและ
คณะทำงานควบคุมภายใน ประจำปี 2565 นั้น เนื่องจากมีผู้ตรวจสอบกิจการและคณะทำงานควบคุมภายในหลายท่าน
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการและคณะทำงานควบคุมภายในที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาใหม่ จึงทำให้ ยังขาดประสบการณ์        
เพ ื ่อสร ้างประสบการณ ์ เป ็นการพ ัฒนาศ ักยภาพฝ ่ายตรวจสอบและควบค ุมภายใน ซ ึ ่ งจะเก ิดประโยชน์                            
กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ ต่อความมั่นคง โปร่งใส ควบคุมการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ในอนาคตต่อไป    
ทางคณะผู ้ตรวจสอบก ิจการและคณะทำงานควบค ุมภายใน ได ้ลงความเห ็นร ่วมก ันในการหาประสบการณ์                     
โดยการศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด จังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน 

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 14 เมื ่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565        
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ พร้อมทั้งอนุมัติค่าใช้จ่าย         
โดยถัวเฉลี่ยจากงบประมาณรายจ่ายปี 2565 หมวดแผนพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเห็นชอบ
ให้อนุมัติให้ตัวแทนจากฝ่ายจัดการ ประกอบด้วย ผู ้จัดการ รองผู ้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ร่วมศึกษาดูงาน                
ทีส่หกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ด้วย ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2565 

เน ื ่องจากมีคณะกรรมการ ต ิดภารก ิจหลายท่ านจ ึงขอเล ื ่อนว ันการเด ินทางไปศ ึกษาด ูงาน                  
เป็นวันที่ 11-12 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จำกัด จึงกิจกรรมดังกล่าว              
ได้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 38,428.- บาท 

4.ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์
ด้วยโปรแกรม Zoom) เมื ่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ได้มีมติแต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นค่าตอบแทน     
ของพระมหาไพรว ัลย์ วรรณฺ โณ ซึ ่งคณะกรรมการที ่ได ้ร ับการแต่งตั ้งน ั ้น ได้นำสรุปข ้อเท็จจร ิงเข ้าที ่ประชุม      
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 16 เม่ือวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ซ่ึงที่ประชุมมีมติรับทราบ
และเห็นควรให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้ารับการอบรมในเรื่องการจัดซ้ือจัดจ้าง ตามที่คณะทำงานฯ ได้เสนอแนะ ฝ่ายจัดการ
จึงขอเข้าศึกษาดูงาน เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้ คือ ฝ่ายจัดการซึ่งประกอบไป
ด้วย ผู้จัดการ รองผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงคณะผู้ตรวจสอบ กิจการ   
และคณะทำงานควบคุมภายใน เนื่องจากเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งในการขอเข้าศึกษาดูงาน       
ในครั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย เข้าใจถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ตรงกัน และนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานสหกรณ์      
ให้เกิดความถูกต้อง จึงขอเข้าศึกษาดูงานที่ สหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจเงินแผ่นดิน จำกัด ในวันที่ 23 กันยายน 2565    
ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวได้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 10,378.- บาท 

 
 
 
 

         12    รายงานกิจการประจำาปี 2565



9.งานพัฒนาบุคลากร 

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อเป็นการกำหนด
วิธ ีการและแนวทางการปฏิบ ัต ิงาน เพื ่อให ้บรรลุผลสำเร ็จและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ตามที ่กำหนดไว้                       
ซ่ึงในปี 2565 – 2569 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดทิศทางการบริหาร      
และจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทั้งนี้ แผนงาน/โครงการต่างๆ ได้กำหนดเป็นแผนปฏิบัติการให้อยู่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยมีการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบ ัต ิการดังกล่าว เพื ่อนำไปสู ่การปรับปรุง                  
และพัฒนากิจการให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน และในปี 2565 นั้น ฝ่ายจัดการได้มีการดำเนินการจัดทำแผน  
ปฏิบัติการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ จึงต้องมีการสรุปผล การดำเนินโครงการเพื่อให้มีการระดมความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่างๆ จากบุคลากรภายในหน่วยงาน ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยมุ่งเป้าหมายและบรรลุซ่ึงวิสัยทัศน์
ของแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงเพื่อสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันในการจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติงานประจำปี เพื่อให้ทุกส่วนงานได้นำแผนฯ ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล นำไปสู่การพัฒนาแนวทางและวิธีการที่เป็นประโยชน์กับองค์กรต่อไป และในปี 2565 นั้น ได้จัดโครงการ
พัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

1.โครงการจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี 2565 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด     
ได้มีกำหนดแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) โดยมีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์                    
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการต่างๆ เพื่อให้มุ่งสู่เป้าหมายและบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ
การประเมินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลของกรมส่งเสริมสหกรณ์นั้น ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนใหญ่สหกรณ์
จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงานโครงการ ให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ของ
สหกรณ์ด้วย ปรากฎว่าจะครบกำหนดแผนและโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2565 นั้น เพื่อให้มีการประเมินและวัดผล
การปฏิบัติงานตามแผนงาน และโครงการต่างๆ ตามแผนงานในรอบปีงบประมาณรายจ่าย 2565 

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด จึงได้จัดโครงการทำแผนงบประมาณ ประจำปี 2566   
ซึ ่งเป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน และโครงการต่างๆ ตามแผนงานในรอบปีงบประมาณรายจ่าย 2565       
อีกทั้งยังมีการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆจากบุคลากรภายในหน่วยงาน ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์     
เพื่อกำหนดเป้าหมายและบรรลุวิสัยทัศน์ของแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อสหก รณ์ และผู้มีส่วน
เก ี ่ยวข ้องทุกฝ่าย รวมถึงเพื ่อสร ้างความเข ้าใจร ่วมกันในการจัดทำรายละเอียดของแผน เพื ่อให ้ท ุกส่วนงาน                      
ได้นำแผนฯ ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยโครงการดังกล่าวจัดในวันที ่ 1 ตุลาคม 2565             
เป็นการสรุปแผนที่ได้ปฏิบัติในปี 2565 และวันที่ 7-8 ตุลาคม 2565 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ชลบุรี จำกัด และได้สรุปแผนงานโครงการที่ได้ปฏิบัติไปในปี 2565 รวมทั้งจัดทำแผนงานโครงการประจำปี 2566          
ในกิจกรรมดังกล่าวใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 190,615.- บาท 

2.เนื่องจากทางสหกรณ์ได้จัดทำประเด็นแผนยุทธศาสตร์ ที่ 4 ในเรื่องพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล ได้มีการจัดทำโครงการทบทวนระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์ โดยกิจกรรมหลัก 
ก็จะเป็น ปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารจัดการสหกรณ์ ทบทวนกระบวนการทำงานประจำปี ปรับปรุงระบบการ
บริหารงานบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ ทางฝ่ายจัดการจึงได้จัดทำโครงการทบทวนระบบการ
บริหารการจัดการสหกรณ์ โดยนำเรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ซึ่งจะประกาศใช้ในวันที่       
1 มิถุนายน 2565 ซ่ึงมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสหกรณ์ฯ เพราะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถ
ระบุตัวบุคคลนั ้นได้ ทั ้งทางตรงหรือทางอ้อม แต่จะไม่นับรวมข้อมูลของผู ้ที ่เสียชีว ิตไปแล้วได้แก่ ชื ่อ -นามสกุล               
หรือชื่อเล่น / เลขประจำตัวประชาชน, เลขหนังสือเดินทาง, เลขบัตรประกันสังคม, เลขใบอนุญาตขับขี่, เลขประจำตัวผู้เสีย

ภาษีฯลฯ จึงมีความจำเป็นและสำคัญที่ทางบุคลากรของสหกรณ์ไดเ้รียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพ.ร.บ.ฉบับนี้ และนำมาปฏิบัติ
ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้จัดอบรมแบบ Online จำนวน 7 ครั้ง และแบบ Onsite จำนวน 3 ครั้ง   
รวมทั้งหมด 10 ครั้งในการจัดอบรมแบบ Onsite นั้น ได้มีการกำหนดวันจัดดังนี้ 

ครั้งที่ 1 วันที่ 23 เมษายน 2565 
ครั้งที่ 2 วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 
ครั้งที่ 3 วันที่ 10 กันยายน 2565 
ซ่ึงในกิจกรรมดังกล่าวได้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 202,861.- บาท 

3.ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้มีการแต่งตั ้ง คณะผู้ตรวจสอบกิจการและ
คณะทำงานควบคุมภายใน ประจำปี 2565 นั้น เนื่องจากมีผู้ตรวจสอบกิจการและคณะทำงานควบคุมภายในหลายท่าน
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการและคณะทำงานควบคุมภายในที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาใหม่ จึงทำให้ ยังขาดประสบการณ์        
เพ ื ่อสร ้างประสบการณ ์ เป ็นการพ ัฒนาศ ักยภาพฝ ่ายตรวจสอบและควบค ุมภายใน ซ ึ ่ งจะเก ิดประโยชน์                            
กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ ต่อความมั่นคง โปร่งใส ควบคุมการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ในอนาคตต่อไป    
ทางคณะผู ้ตรวจสอบก ิจการและคณะทำงานควบค ุมภายใน ได ้ลงความเห ็นร ่วมก ันในการหาประสบการณ์                     
โดยการศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด จังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน 

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 14 เมื ่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565        
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ พร้อมทั้งอนุมัติค่าใช้จ่าย         
โดยถัวเฉลี่ยจากงบประมาณรายจ่ายปี 2565 หมวดแผนพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเห็นชอบ
ให้อนุมัติให้ตัวแทนจากฝ่ายจัดการ ประกอบด้วย ผู ้จัดการ รองผู ้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ร่วมศึกษาดูงาน                
ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ด้วย ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2565 

เน ื ่องจากมีคณะกรรมการ ต ิดภารก ิจหลายท่ านจ ึงขอเล ื ่อนว ันการเด ินทางไปศ ึกษาด ูงาน                  
เป็นวันที่ 11-12 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จำกัด จึงกิจกรรมดังกล่าว              
ได้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 38,428.- บาท 

4.ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์
ด้วยโปรแกรม Zoom) เมื ่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ได้มีมติแต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นค่าตอบแทน     
ของพระมหาไพรว ัลย์ วรรณฺ โณ ซึ ่งคณะกรรมการที ่ได ้ร ับการแต่งตั ้งน ั ้น ได้นำสรุปข ้อเท็จจร ิงเข ้าที ่ประชุม      
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 16 เม่ือวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ซ่ึงที่ประชุมมีมติรับทราบ
และเห็นควรให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้ารับการอบรมในเรื่องการจัดซ้ือจัดจ้าง ตามที่คณะทำงานฯ ได้เสนอแนะ ฝ่ายจัดการ
จึงขอเข้าศึกษาดูงาน เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้ คือ ฝ่ายจัดการซึ่งประกอบไป
ด้วย ผู้จัดการ รองผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงคณะผู้ตรวจสอบ กิจการ   
และคณะทำงานควบคุมภายใน เนื่องจากเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งในการขอเข้าศึกษาดูงาน       
ในครั้งน้ีเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย เข้าใจถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ตรงกัน และนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานสหกรณ์      
ให้เกิดความถูกต้อง จึงขอเข้าศึกษาดูงานที่ สหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจเงินแผ่นดิน จำกัด ในวันที่ 23 กันยายน 2565    
ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวได้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 10,378.- บาท 
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5.ทางฝ่ายบริหารทั่วไปได้เสนอโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย   
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ที่จะต้องดำเนินการในปี 2565 เพื่อให้การดำเนินกิจการของสหกรณ์เป็นไปตาม
กฎกระทรวงการก ําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเน ินการด ้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย                   
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย  
2. เพื่อสร้างความม่ันใจในเรื่องความปลอดภัยต่อพนักงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้  
3. เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย  
4. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อพนักงานในสถานประกอบการ 

โดยมีกลุ ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมประกอบด้วย คณะกรรมการ ที ่ปรึกษา ผู ้ตรวจสอบกิจการ            
และคณะทำงานควบคุมภายในและเจ้าหน้าที ่ มีความรู ้เบื ้องต้นในการระงับอัคคีภัย  ซึ ่งโครงการดังกล่าวจัดใน              
วันที่ 29 ตุลาคม 2565 ในกิจกรรมดังกล่าว ได้ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 66,485.- บาท 

                    6.โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าพัฒนาครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ  
ของข้าราชการครู (วPA) อยู่ในแผนงานงบประมาณประจำปี 2565  ซึ่งสหกรณ์ต้องจัดทำโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้สมาชิก โดยคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศได้คำนึงถึงว่า การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการ
ครูนั้นสำคัญเช่นกัน จึงขอปรับโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เป็นโครงการส่งเสริมความก้าวหน้าพัฒนาครู ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครู (วPA) โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือของคณะกรรมการ  
ฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ และร่วมกับคณะทำงานประจำคลินิกคลายทุกข์ พัฒนาระบบสหกรณ์  ให้คำปรึกษา
ช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาครู การขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ
โปรแกรม Zoom กำหนดให้ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน Google ฟอร์ม ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ถึง 25 พฤศจิกายน 
2565 เป้าหมายผู้เข้าอบรมจำนวน 100-300 คน โดยมีกำหนดจัดในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ในกิจกรรมดังกล่าว              
ได้ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 68,896.-บาท 

 

 

 

ตารางการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2565 
ลำดับ ผู้เข้าร่วม อบรม/สัมมนา/ประชุม/สถานที ่ วันที ่ จัดโดย 

1 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประชุมใหญส่ามญัประจำปี 2564 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์การประชุม
วายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซน็ทารา 
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 

23 ธ.ค.64 สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย 

2 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทำแผนการแก้ไข
ปัญหาหนีส้ินครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครตู้นแบบเป็นฐาน 
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา จ.นครปฐม 

24-26 ธ.ค.64 
 

สำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

3 นายวรพจน์ สิงหราช 
นายธีรพล โพธิ์เมือง 
นายสมพงษ์ หงษา 
นายสมชาย ทองสุทธ์ิ 
นายวินัย หลำวรรณะ 
นายเอกพจน์ กันภัย 
นายวิชาญ กิ่งก้าน 
นางวาสนา แจ่มเจริญ 
นายวิสูตร ยอดสุข 
นางศิริรัตน์ อ่ำตระกลู 
นายสมชาย พึ่งอิ่ม 

อบรมสมัมนา เรื่อง แนวทางการแก้ไข
ข้อบังคับ,ระเบียบสหกรณ์เพื่อรองรับ
กฎกระทรวงฉบับใหม ่
ณ โรงแรมโกลเด้นซี ต.หัวหิน  
จ.ประจวบครีีขันธ ์

21-23 ม.ค.65 กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์
จังหวัดสระบุรีและพื้นท่ี

ใกล้เคียง 
 

4 นายสมชาย ทองสุทธ์ิ 
นายวิชาญ กิ่งก้าน 
นายวิสูตร ยอดสุข 

อบรมหลักสูตร การเงิน การบญัชี และการ
บริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ รุน่ท่ี 2 
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรสั (น.ม.ส.) 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

14-18 ก.พ.65 
และ 

21-24 ก.พ.65 

สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย 

5 นายณภคั กล่ำเหว่า ประชุมคณะทำงานการแกไ้ขปัญหาหนี้สิน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ณ ห้องประชุมสนั่น อินทรประเสรฐิ อาคาร
ราชมังคลาภเิษก 10 กระทรวงศึกษาธิการ 

18 ก.พ.65 สำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

6 นางสาวศรุตยา หมวดศร ี
นางสาวปรวรรณ คำแก้ว 

อบรมหลักสูตร กฎหมายแรงงานและภาษีท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ รุ่นท่ี 1 
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรสั (น.ม.ส.) 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

15-17 มี.ค.65 สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย 

7 นายพลัฏฐ์ ธนพรรุ่งเพชร 
นายวิฑูรย์ ช่ังโต 
นายวรพงษ์ หาญเขตต ์
นายจรูญโรจน์ โสไกร 
นายไพโรจน์ ตันเจริญ 

อบรมหลักสูตร การตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ 
ณ โรงแรมชินาม่อน เรสซิเด้นท ์

21-26 มี.ค.65 สถาบันการด้านสหกรณ์ 
คณะเศรษฐ์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

8 นางสาวสุธิดา คลีพิมาย อบรมหลักสูตร การบริหารงานเอกสารและ
เขียนหนังสือโตต้อบภาคปฏิบัติ รุน่ท่ี 1 
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรสั (น.ม.ส.) 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

28-30 มี.ค. 65 สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย 
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5.ทางฝ่ายบริหารทั่วไปได้เสนอโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย   
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ที่จะต้องดำเนินการในปี 2565 เพื่อให้การดำเนินกิจการของสหกรณ์เป็นไปตาม
กฎกระทรวงการก ําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเน ินการด ้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย                   
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย  
2. เพื่อสร้างความม่ันใจในเรื่องความปลอดภัยต่อพนักงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้  
3. เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย  
4. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อพนักงานในสถานประกอบการ 

โดยมีกลุ ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมประกอบด้วย คณะกรรมการ ที ่ปรึกษา ผู ้ตรวจสอบกิจการ            
และคณะทำงานควบคุมภายในและเจ้าหน้าที ่ มีความรู ้เบื ้องต้นในการระงับอัคคีภัย  ซึ ่งโครงการดังกล่าวจัดใน              
วนัที่ 29 ตุลาคม 2565 ในกิจกรรมดังกล่าว ได้ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 66,485.- บาท 

                    6.โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าพัฒนาครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ  
ของข้าราชการครู (วPA) อยู่ในแผนงานงบประมาณประจำปี 2565  ซึ่งสหกรณ์ต้องจัดทำโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้สมาชิก โดยคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศได้คำนึงถึงว่า การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการ
ครูนั้นสำคัญเช่นกัน จึงขอปรับโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เป็นโครงการส่งเสริมความก้าวหน้าพัฒนาครู ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครู (วPA) โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือของคณะกรรมการ  
ฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ และร่วมกับคณะทำงานประจำคลินิกคลายทุกข์ พัฒนาระบบสหกรณ์  ให้คำปรึกษา
ช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาครู การขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ
โปรแกรม Zoom กำหนดให้ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน Google ฟอร์ม ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ถึง 25 พฤศจิกายน 
2565 เป้าหมายผู้เข้าอบรมจำนวน 100-300 คน โดยมีกำหนดจัดในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ในกิจกรรมดังกล่าว              
ได้ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 68,896.-บาท 

 

 

 

ตารางการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2565 
ลำดับ ผู้เข้าร่วม อบรม/สัมมนา/ประชุม/สถานที ่ วันที ่ จัดโดย 

1 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประชุมใหญส่ามญัประจำปี 2564 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์การประชุม
วายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซน็ทารา 
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 

23 ธ.ค.64 สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย 

2 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทำแผนการแก้ไข
ปัญหาหนีส้ินครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครตู้นแบบเป็นฐาน 
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา จ.นครปฐม 

24-26 ธ.ค.64 
 

สำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

3 นายวรพจน์ สิงหราช 
นายธีรพล โพธิ์เมือง 
นายสมพงษ์ หงษา 
นายสมชาย ทองสุทธ์ิ 
นายวินัย หลำวรรณะ 
นายเอกพจน์ กันภัย 
นายวิชาญ กิ่งก้าน 
นางวาสนา แจ่มเจริญ 
นายวิสูตร ยอดสุข 
นางศิริรัตน์ อ่ำตระกลู 
นายสมชาย พึ่งอิ่ม 

อบรมสมัมนา เรื่อง แนวทางการแก้ไข
ข้อบังคับ,ระเบียบสหกรณ์เพื่อรองรับ
กฎกระทรวงฉบับใหม ่
ณ โรงแรมโกลเด้นซี ต.หัวหิน  
จ.ประจวบครีีขันธ ์

21-23 ม.ค.65 กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์
จังหวัดสระบุรีและพื้นท่ี

ใกล้เคียง 
 

4 นายสมชาย ทองสุทธ์ิ 
นายวิชาญ กิ่งก้าน 
นายวิสูตร ยอดสุข 

อบรมหลักสูตร การเงิน การบญัชี และการ
บริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ รุน่ท่ี 2 
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรสั (น.ม.ส.) 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

14-18 ก.พ.65 
และ 

21-24 ก.พ.65 

สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย 

5 นายณภคั กล่ำเหว่า ประชุมคณะทำงานการแกไ้ขปัญหาหนี้สิน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ณ ห้องประชุมสนั่น อินทรประเสรฐิ อาคาร
ราชมังคลาภเิษก 10 กระทรวงศึกษาธิการ 

18 ก.พ.65 สำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

6 นางสาวศรุตยา หมวดศร ี
นางสาวปรวรรณ คำแก้ว 

อบรมหลักสูตร กฎหมายแรงงานและภาษีท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ รุ่นท่ี 1 
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรสั (น.ม.ส.) 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

15-17 มี.ค.65 สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย 

7 นายพลัฏฐ์ ธนพรรุ่งเพชร 
นายวิฑูรย์ ช่ังโต 
นายวรพงษ์ หาญเขตต ์
นายจรูญโรจน์ โสไกร 
นายไพโรจน์ ตันเจริญ 

อบรมหลักสูตร การตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ 
ณ โรงแรมชินาม่อน เรสซิเด้นท์ 

21-26 มี.ค.65 สถาบันการด้านสหกรณ์ 
คณะเศรษฐ์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

8 นางสาวสุธิดา คลีพิมาย อบรมหลักสูตร การบริหารงานเอกสารและ
เขียนหนังสือโตต้อบภาคปฏิบัติ รุน่ท่ี 1 
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรสั (น.ม.ส.) 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

28-30 มี.ค. 65 สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย 

  

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำากัด    15



ลำดับ ผู้เข้าร่วม อบรม/สัมมนา/ประชุม/สถานที ่ วันที ่ จัดโดย 
9 นายสมพงษ์ หงษา ประชุมใหญส่ามญัประจำปี 2565 

ณ ห้องประชุมโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนช่ัน ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี่ กทม. 

8 เม.ย.65 บริษัท สหประกันชีวิต
จำกัด (มหาชน) 

10 นายสมชาย ทองสุทธ์ิ 
นายเอกพจน์ กันภัย 
นางวิลาวรรณ ตันรตันะ 
นายวิสูตร ยอดสุข 

อบรมหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงและ
การลงทุนของสหกรณ์ ตามกฎหมายภายใต้
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรสั (น.ม.ส.) 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

5-6 พ.ค.65 สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย 

11 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประชุมตดิตามผลการดำเนินงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูต้นแบบและการดำเนินงาน
สถานีแก้หนี้ครรูะดบัจังหวัดและเขตพื้นที่
และเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 และ     
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี

5-7 พ.ค.65 สำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

12 นางศศมณฑ์ กฤชน้อย 
นายอภิชาติ จำนงค์สังข ์
นางสาวศรุตยา หมวดศร ี
นางสาวปรวรรณ คำแก้ว 

อบรมหลักสูตร พรบ.คุ้มครองข้อมลู 
ส่วนบุคคล 2562  
ผ่านระบบ ZOOM  (ออนไลน์) 

5 มิ.ย.65 รองศาสตราจารย ์
ตรีเนตร สาระพงษ ์

13 นางกัญญ์ชิสา สุขเจรญิ 
นางสาวศรุตยา หมวดศร ี
 

ประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม 
ประจำปี 2565 ให้กับนายจ้างและลูกจ้าง 
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง รุ่นท่ี 4-6 
ณ ห้องอ่าวไทย โรงแรมคูน จ.สมทุรปราการ 

15-17 มิ.ย.65 สำนักงาน
ประกันสังคม 

จังหวัดสมุทรปราการ 

14 นางสาวณิชาภา เกตุอินทร ์ อบรมหลักสูตร UPDATE กฎระเบียบ คำสั่ง 
เกี่ยวกับบัญชีสหกรณ์ทั้งระบบ ปี 2565 
ณ โรงแรมเอส รัชดา กรุงเทพฯ 

16-17 มิ.ย.65 บริษัท เอ็น.เอส.เค 
สอบบัญชีและ
กฎหมาย จำกดั 

15 นายณภคั กล่ำเหว่า อบรมหลักสูตร การอบรมการไกลเ่กลี่ยข้อ
พิพาท ตามพระราชบญัญัติการไกล่เกลีย่ข้อ
พิพาท พ.ศ.2562 (ท่ี กพยช.รับรอง) รุ่นที่ 6 
ผ่านระบบ ZOOM  (ออนไลน์) 

25,26 มิ.ย. 
2,3,9,10 ก.ค.65 

โรงเรียนกฎหมาย 
และการเมือง 

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

16 นายวรพจน์ สิงหราช 
นางสาวสุนิษา ยาม ี
นายณภคั กล่ำเหว่า 

ประชุมหารือการแก้ไขปญัหาหนีส้นิครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เรื่องการหกัชำระหนี้
แก่เจ้าหนี้ทุกรายไมเ่กินร้อยละ 70  
ณ ห้องประชุมสนั่น อินทรประเสรฐิ อาคาร
ราชมังคลาภเิษก 10 กระทรวงศึกษาธิการ 

12 ก.ค.65 สำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

17 นายสมพงษ์ หงษา 
นางสาวสุนิษา ยาม ี
นายณภคั กล่ำเหว่า 

ประชุมพิจารณาและไกล่เกลี่ยแกไ้ขปัญหา
หนี้สินและงานกฎหมาย 
ณ ห้องประชุมเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 
2 ช้ัน 4 สพป.สป.เขต 1 

9 ส.ค.65 สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 

18 นายวรพจน์ สิงหราช 
นางสาวสุนิษา ยาม ี

ประชุมใหญส่ามญัประจำปี 2564 
ณ ห้องประชุมเดอะพอร์ทอล บอลรูม ช้ัน 4 
อาคารเดอะ พอร์ทอล ไลฟ์สไตล์          
คอมเพล็กซ์ อิมแพคเมืองทองธานี  

18 ส.ค.65 ชุมนุมสหกรณ ์
ออมทรัพย์ครูไทย 

จำกัด 

ลำดับ ผู้เข้าร่วม อบรม/สัมมนา/ประชุม/สถานที ่ วันที ่ จัดโดย 
19 นายวรพจน์ สิงหราช 

 
ประชุมใหญส่ามญัประจำปี 2565 
ผ่านระบบ ZOOM  (ออนไลน์) 

21 ส.ค.65 ชุมนุมสหกรณ ์
ออมทรัพย์ไทยไอซีที 

จำกัด 
20 นางสาววรรณผกานต์ บุบผาสุวรรณ ์

นางสาวณัฐนรี มาคำ 
อบรมหลักสูตร นักประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล 
สู่ Smart PR มืออาชีพ 
ณ โรงแรมเอเชียพัทยา อ.บางละมงุ  
จ.ชลบุร ี

23-25 ส.ค.65 ชุมนุมสหกรณ์     
ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จำกัด 

21 นางสาวปรวรรณ คำแก้ว อบรมหลักสูตร การเจรจาต่อรองและ
ติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่ 1 
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรสั (น.ม.ส.) 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

29-31 ส.ค.65 สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย 

22 นายวรพจน์ สิงหราช สัมมนา สหกรณ์ออมทรัพย์ในภมูภิาคเอเชีย 
เรื่อง การเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมและ
เส้นทางสู่การฟื้นตัวจากโรคระบาดโควิด-19 
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม. 

28 ส.ค.–2 ก.ย.65 ชุมนุมสหกรณ์     
ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จำกัด 

23 นางสาวสุนิษา ยาม ี อบรมหลักสูตร การอบรมการไกลเ่กลี่ยข้อ
พิพาท ตามพระราชบญัญัติการไกล่เกลีย่ข้อ
พิพาท พ.ศ.2562 (ท่ี กพยช.รับรอง) รุ่นที่ 7 
ผ่านระบบ ZOOM  (ออนไลน์) 

4,10,11,18,24,25 
ก.ย.65 

โรงเรียนกฎหมาย 
และการเมือง 

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

24 นางสาวศรุตยา หมวดศร ี
นางสาวปรวรรณ คำแก้ว 

อบรมหลักสูตร การบริหารงานเอกสารและ
เขียนหนังสือโตต้อบภาคปฏิบัติ รุน่ท่ี 2  
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรสั (น.ม.ส.) 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

5-7 ก.ย.65 สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย 

25 นายอภิชาติ จำนงค์สังข ์ อบรมหลักสูตร การกำกับปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสรุวงศ์ 

20-22 ก.ย.65 สมาคมรัฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

26 นายวรพจน์ สิงหราช 
นายณภคั กล่ำเหว่า 

อบรมสมัมนา เรื่อง ผลกระทบร่าง
กฎกระทรวง (ฉบับท่ี2) กรอบอำนาจ 
กรมส่งเสรมิสหกรณ ์
ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ เขาพระตำหนัก 
พัทยาใต้ จ.ชลบุร ี

23-25 ก.ย.65 กลุ่มสหกรณ์ออม
ทรัพย์จังหวัดสระบรุี
และพื้นที่ใกล้เคยีง 

 

27 นายไพทูร จันตะเภา 
นางศศวิมล อ๋ังสกุล 
นางสาวประยูร ทูลธรรม 

อบรมสมัมนา หลักสูตร ผูต้รวจสอบกิจการ
ขั้นพื้นฐาน 
ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 

12-13 พ.ย.65 สันนิบาตสหกรณ์
สมุทรปราการ 
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ลำดับ ผู้เข้าร่วม อบรม/สัมมนา/ประชุม/สถานที ่ วันที ่ จัดโดย 
9 นายสมพงษ์ หงษา ประชุมใหญส่ามญัประจำปี 2565 

ณ ห้องประชุมโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนช่ัน ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี่ กทม. 

8 เม.ย.65 บริษัท สหประกันชีวิต
จำกัด (มหาชน) 

10 นายสมชาย ทองสุทธ์ิ 
นายเอกพจน์ กันภัย 
นางวิลาวรรณ ตันรตันะ 
นายวิสูตร ยอดสุข 

อบรมหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงและ
การลงทุนของสหกรณ์ ตามกฎหมายภายใต้
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรสั (น.ม.ส.) 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

5-6 พ.ค.65 สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย 

11 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประชุมตดิตามผลการดำเนินงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูต้นแบบและการดำเนินงาน
สถานีแก้หนี้ครรูะดบัจังหวัดและเขตพื้นที่
และเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 และ     
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี

5-7 พ.ค.65 สำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

12 นางศศมณฑ์ กฤชน้อย 
นายอภิชาติ จำนงค์สังข ์
นางสาวศรุตยา หมวดศร ี
นางสาวปรวรรณ คำแก้ว 

อบรมหลักสูตร พรบ.คุ้มครองข้อมลู 
ส่วนบุคคล 2562  
ผ่านระบบ ZOOM  (ออนไลน์) 

5 มิ.ย.65 รองศาสตราจารย ์
ตรีเนตร สาระพงษ ์

13 นางกัญญ์ชิสา สุขเจรญิ 
นางสาวศรุตยา หมวดศร ี
 

ประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม 
ประจำปี 2565 ให้กับนายจ้างและลูกจ้าง 
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง รุ่นท่ี 4-6 
ณ ห้องอ่าวไทย โรงแรมคูน จ.สมทุรปราการ 

15-17 มิ.ย.65 สำนักงาน
ประกันสังคม 

จังหวัดสมุทรปราการ 

14 นางสาวณิชาภา เกตุอินทร ์ อบรมหลักสูตร UPDATE กฎระเบียบ คำสั่ง 
เกี่ยวกับบัญชีสหกรณ์ทั้งระบบ ปี 2565 
ณ โรงแรมเอส รัชดา กรุงเทพฯ 

16-17 มิ.ย.65 บริษัท เอ็น.เอส.เค 
สอบบัญชีและ
กฎหมาย จำกดั 

15 นายณภคั กล่ำเหว่า อบรมหลักสูตร การอบรมการไกลเ่กลี่ยข้อ
พิพาท ตามพระราชบญัญัติการไกล่เกลีย่ข้อ
พิพาท พ.ศ.2562 (ท่ี กพยช.รับรอง) รุ่นที่ 6 
ผ่านระบบ ZOOM  (ออนไลน์) 

25,26 มิ.ย. 
2,3,9,10 ก.ค.65 

โรงเรียนกฎหมาย 
และการเมือง 

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

16 นายวรพจน์ สิงหราช 
นางสาวสุนิษา ยาม ี
นายณภคั กล่ำเหว่า 

ประชุมหารือการแก้ไขปญัหาหนีส้นิครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เรื่องการหกัชำระหนี้
แก่เจ้าหนี้ทุกรายไมเ่กินร้อยละ 70  
ณ ห้องประชุมสนั่น อินทรประเสรฐิ อาคาร
ราชมังคลาภเิษก 10 กระทรวงศึกษาธิการ 

12 ก.ค.65 สำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

17 นายสมพงษ์ หงษา 
นางสาวสุนิษา ยาม ี
นายณภคั กล่ำเหว่า 

ประชุมพิจารณาและไกล่เกลี่ยแกไ้ขปัญหา
หนี้สินและงานกฎหมาย 
ณ ห้องประชุมเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 
2 ช้ัน 4 สพป.สป.เขต 1 

9 ส.ค.65 สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 

18 นายวรพจน์ สิงหราช 
นางสาวสุนิษา ยาม ี

ประชุมใหญส่ามญัประจำปี 2564 
ณ ห้องประชุมเดอะพอร์ทอล บอลรูม ช้ัน 4 
อาคารเดอะ พอร์ทอล ไลฟ์สไตล์          
คอมเพล็กซ์ อิมแพคเมืองทองธานี  

18 ส.ค.65 ชุมนุมสหกรณ ์
ออมทรัพย์ครูไทย 

จำกัด 

ลำดับ ผู้เข้าร่วม อบรม/สัมมนา/ประชุม/สถานที ่ วันที ่ จัดโดย 
19 นายวรพจน์ สิงหราช 

 
ประชุมใหญส่ามญัประจำปี 2565 
ผ่านระบบ ZOOM  (ออนไลน์) 

21 ส.ค.65 ชุมนุมสหกรณ ์
ออมทรัพย์ไทยไอซีที 

จำกัด 
20 นางสาววรรณผกานต์ บุบผาสุวรรณ ์

นางสาวณัฐนรี มาคำ 
อบรมหลักสูตร นักประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล 
สู่ Smart PR มืออาชีพ 
ณ โรงแรมเอเชียพัทยา อ.บางละมงุ  
จ.ชลบุร ี

23-25 ส.ค.65 ชุมนุมสหกรณ์     
ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จำกัด 

21 นางสาวปรวรรณ คำแก้ว อบรมหลักสูตร การเจรจาต่อรองและ
ติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่ 1 
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรสั (น.ม.ส.) 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

29-31 ส.ค.65 สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย 

22 นายวรพจน์ สิงหราช สัมมนา สหกรณ์ออมทรัพย์ในภมูภิาคเอเชีย 
เรื่อง การเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมและ
เส้นทางสู่การฟื้นตัวจากโรคระบาดโควิด-19 
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม. 

28 ส.ค.–2 ก.ย.65 ชุมนุมสหกรณ์     
ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จำกัด 

23 นางสาวสุนิษา ยาม ี อบรมหลักสูตร การอบรมการไกลเ่กลี่ยข้อ
พิพาท ตามพระราชบญัญัติการไกล่เกลีย่ข้อ
พิพาท พ.ศ.2562 (ท่ี กพยช.รับรอง) รุ่นที่ 7 
ผ่านระบบ ZOOM  (ออนไลน์) 

4,10,11,18,24,25 
ก.ย.65 

โรงเรียนกฎหมาย 
และการเมือง 

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

24 นางสาวศรุตยา หมวดศร ี
นางสาวปรวรรณ คำแก้ว 

อบรมหลักสูตร การบริหารงานเอกสารและ
เขียนหนังสือโตต้อบภาคปฏิบัติ รุน่ท่ี 2  
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรสั (น.ม.ส.) 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

5-7 ก.ย.65 สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย 

25 นายอภิชาติ จำนงค์สังข ์ อบรมหลักสูตร การกำกับปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสรุวงศ์ 

20-22 ก.ย.65 สมาคมรัฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

26 นายวรพจน์ สิงหราช 
นายณภคั กล่ำเหว่า 

อบรมสมัมนา เรื่อง ผลกระทบร่าง
กฎกระทรวง (ฉบับท่ี2) กรอบอำนาจ 
กรมส่งเสรมิสหกรณ ์
ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ เขาพระตำหนัก 
พัทยาใต้ จ.ชลบุร ี

23-25 ก.ย.65 กลุ่มสหกรณ์ออม
ทรัพย์จังหวัดสระบรุี
และพื้นที่ใกล้เคยีง 

 

27 นายไพทูร จันตะเภา 
นางศศวิมล อ๋ังสกุล 
นางสาวประยูร ทูลธรรม 

อบรมสมัมนา หลักสูตร ผูต้รวจสอบกิจการ
ขั้นพื้นฐาน 
ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 

12-13 พ.ย.65 สันนิบาตสหกรณ์
สมุทรปราการ 
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10. การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ ผู้มาเย่ียมชมกิจการ 

 ในรอบปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกดั ได้ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพยต์่างๆ ผู้มาเยี่ยมชม
กิจการและศึกษาดูงาน จำนวน 6 สหกรณ์ ดังนี ้

- สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกดั 
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด 
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด 
- สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 
- สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกดั 
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด 
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10. การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ ผู้มาเย่ียมชมกิจการ 

 ในรอบปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกดั ได้ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพยต์่างๆ ผู้มาเยี่ยมชม
กิจการและศึกษาดูงาน จำนวน 6 สหกรณ์ ดังนี ้

- สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกดั 
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด 
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด 
- สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 
- สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกดั 
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด 

11. การช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน โดยกองทุนผู้ค้ำ    

 ตามที่คณะกรรมการดำเนินการได้มีการจัดทำระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้ 
พ.ศ.2562 เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นผู้ค้ำประกันหนี้เงินกู้ ในกรณีที่ผู้กู้ พ้นสภาพจาก
งานประจำหรือพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และรวมถึงในกรณีที่ผู้เสียชีวิต โดยผู้กู้ไม่สามารถชำระ
หนี้เงินกู้ได้ครบถ้วน และต้องเรียกชำระหนี้จากผู้ค้ำประกัน  

 โดยกองทุนผู้ค้ำประกัน จะมีรายได้ (ท่ีมาของเงินกองทุน) อยู่ 5 ประเภท ได้แก่     

1. เงินสมทบอุดหนุนจากสหกรณ์ 
2. เงินที่ได้รับจากการติดตามทวงหนี้จากสมาชิก 

3. เงินบริจาค 

4. ทุนประเดิมจากดอกเบี้ยกองทุนที่ได้รับจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็นหลักประกัน ตามระเบียบว่าด้ว ยกองทุน
ช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2558 (เดิม) 
5.  เงินสมทบท่ีได้รับจากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 28  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 กองทุนฯ มีเงินช่วยเหลือรวม  4,739,638.64 บาท  (สี่ล้านเจ็ดแสน
สามหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบแปดบาทหกสิบสี่สตางค์) 
 ในรอบปีบัญชี 2565 มีผู้ค้ำประกันซึ่งรับภาระหนี้แทนผู้กู้ ที่ถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิก  ร้องขอ     
ความช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน จำนวน 8 ราย  ได้แก่  

ผู้กู้    ผู้ค้ำประกันรับภาระจ่าย
ชำระหนี้     

มูลหนี้คงค้าง   รายการ
ชำระของผู้
ค้ำประกัน   

กองทุนฯ
ช่วยเหลือไม่เกิน 
50% ของหนี้คง

ค้าง    

หมายเหตุ   

1. นางสาวมาลัยพร 
ทองประเสริฐ 

เลขทะเบียนสมาชิก 
013570 

1.นางสาวปริศนา ชินวงศ์  
เลขทะเบียนสมาชิก 014849 

0 

(ชำระหนี้หมด) 
36,400.00  
(5 เดือน) 

18,950.00 
 

ผู้ค้ำประกันชำระหนี้
ปิดยอดท้ังจำนวน 
สหกรณ์ฯช่วยเหลือ
ตามมติ
คณะกรรมการ 

2.นางสาวรุ่งฤดี ฉันทวี 
เลขทะเบียนสมาชิก 
015057 

1.นางสาวกาญจนา  พุ่มพุทรา 

เลขทะเบียนสมาชิก 012787 
0 

(ชำระหนี้หมด) 
11,258.50 
(คราวเดียว) 

10,774.74 ผู้ค้ำประกันชำระหนี้
ปิดยอดท้ังจำนวน 
สหกรณ์ฯช่วยเหลือ
ตามมติ
คณะกรรมการ 

 

2.นายณัฐวุฒิ  เอี่ยมก๊ัก 

เลขทะเบียนสมาชิก 012363 
0 

(ชำระหนี้หมด) 
5,302.50 
(6เดือน) 

5,687.50 
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ผู้กู้ ผู้ค้ำประกันรับภาระจ่าย
ชำระหนี้ 

มูลหนี้คงค้าง รายการ
ชำระของผู้
ค้ำประกัน 

กองทุนฯ
ช่วยเหลือไม่เกิน 
50%ของหนี้คง

ค้าง 

หมายเหตุ 

3.นายวุฒฐิภัทร มณีคง 

เลขทะเบียนสมาชิก 
013136 

1.นายบุญธวัช พันธ์เสือ 

เลขทะเบียนสมาชิก 013350 
0 

(ชำระหนี้หมด) 
12,228.45 
(คราวเดียว) 

12,228.45 ผู้ค้ำประกันชำระหนี้
ปิดยอดท้ังจำนวน 
สหกรณ์ฯช่วยเหลือ
ตามมติ
คณะกรรมการ 

 
4.นางบุษกร สระประ
ทุม 

เลขทะเบียนสมาชิก 

014444 

1.นายสหรัฐ ปักเคทัง 

เลขทะเบียนสมาชิก 14454 
0 

(ชำระหนี้หมด) 
26,095.68 
(8เดือน) 

25,095.70 ผู้ค้ำประกันชำระหนี้
ปิดยอดท้ังจำนวน 
สหกรณ์ฯช่วยเหลือ
ตามมติ
คณะกรรมการ 

2.นายอัมพร นันนวล 

เลขทะเบียนสมาชิก 13099 
12,187.69 10,000.00 

(10เดือน) 
10,000.02 

 
ผู้ค้ำฯขอผ่อนชำระ
คนละ1,000/เดือน  
(งดเว้นการคิด
ดอกเบี้ย) 

5.นางสาวสุภาพร 
หิรัญฑีรากุล 

เลขทะเบียนสมาชิก 
012160 

1.นางพันวลี พันธิรัตน์ 
เลขทะเบียนสมาชิก 011014 

ผู้ค้ำประกันปรับโครงสร้างหนี้
ตามระเบียบสหกรณ์ฯและขอ
ความช่วยเหลือจากกองทุน

ช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน 

100,000.00 ชำระหนี้ของผู้กู้
จำนวนร้อยละ20 
ของเงินกู้แต่สูงสุดไม่
เกิน100,000 บาท 2.นางอมร บุญโญปกรณ์ 

เลขทะเบียนสมาชิก 012260 

6.นางสาวเพ็ญศรี 
สุวรรณน้อย 

เลขทะเบียนสมาชิก 

014212 

1.นางอารยา วงค์ษา 

เลขทะเบียนสมาชิก 011170 
19,554.09 12,973.36 

(8เดือน) 
12,973.36 

 
ผู้ค้ำฯขอผ่อนชำระ
1,500/เดือน  
(งดเว้นการคิด
ดอกเบี้ย) 

7.นางสาวยุพิน พุ่มสี
นิล 

เลขทะเบียนสมาชิก 

014991 

1.น.ส.กัลยณัฏฐ์ บุญเพิ่มทวี
โชต ิ

เลขทะเบียนสมาชิก 019988 

0 

(ชำระหนี้หมด) 
29,073.97 

(คราวเดียว) 
29,073.97 

 
ผู้ค้ำประกันชำระหนี้
ปิดยอดท้ังจำนวน 
สหกรณ์ฯช่วยเหลือ
ตามมติ
คณะกรรมการ 
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ผู้กู้ ผู้ค้ำประกันรับภาระจ่าย
ชำระหนี้ 

มูลหนี้คงค้าง รายการ
ชำระของผู้
ค้ำประกัน 

กองทุนฯ
ช่วยเหลือไม่เกิน 
50% ของหนี้คง

ค้าง 

หมายเหตุ 

8.นายอิศเรศ สุทธิ
เสริม 

เลขทะเบียนสมาชิก 
016266 

1.นางสาวภารดี จิตตาภาบุร
ภัทร 

เลขทะเบียนสมาชิก 013115 

ผู้ค้ำประกันปรับโครงสร้างหนี้
ตามระเบียบสหกรณ์ฯและขอ
ความช่วยเหลือจากกองทุน

ช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน 

100,000.00 ชำระหนี้ของผู้กู้
จำนวนร้อยละ50 
ของเงินกู้แต่สูงสุดไม่
เกิน 100,000 บาท 2.นางสาวปวีณา ศิริพจน์ 

เลขทะเบียนสมาชิก 016637 

 

* หมายเหตุ กรณีที่ยอดเบิกกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันมียอดมากกว่าที่สมาชิกผู้ค้ำประกันชำระเนื่องจากมี
การชำระในส่วนของดอกเบี้ย 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ประจำปี 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับบริหารเงินทุนสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 1 ระดมทุนภายใน 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการส่งเสริมการออม 1.ส่งเสริมให้สมาชิกฝากเงิน 

2.ถือหุ้นรายเดือนตามระเบียบฯ 

1.ร้อยละของเงินรับฝากจาก
สมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีทีผ่่านมา 

2.จำนวนทนุเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นต่อปี 

4,690 ล้านบาท 
/ 90 

3,395 ล้านบาท 
/ 50 

30,000 บาท 

ถัวจ่ายงบประชาสัมพนัธ ์
ข้อ 8.1.4 

คณะกรรมการฝ่าย
การเงนิและสนิเชื่อ 

สรุป 1.โครงการส่งเสริมการออม 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมให้สมาชกิฝากเงิน 

1.1    คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 18/2565 ในวันที่ 12 กันยายน 2565 มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการส่งเสริมการออมจากสมาชิกตามที่ฝ่าย
จัดการนำเสนอ โดยอนุมัติงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นของรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้สมาชิกจะต้องฝากเงินขั้นต่ำ 2,000 บาท 
(สองพันบาทถ้วน) สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ ในระหว่างวันที่ 15-31 ตุลาคม 2565 (ฝากช่องทางการโอนเงิน หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ 100 รางวัล ฝากโดยตรงที่
สำนักงานสหกรณ์หรือศูนย์บริการสมาชิก 100 รางวัล) 

-     ฝ่ายจัดการได้ทำการจัดซื้อของรางวัลเป็นกระเปา๋ จำนวน 200 ใบ มาแล้วในวันที่ 24 กันยายน 2565 เป็นเงินจำนวน 16,020 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันยีส่ิบบาทถ้วน) 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการแจกรางวัล 

กิจกรรมที่ 2 ถือหุ้นรายเดือนตามระเบียบฯ 
  2.1 สมาชิกสหกรณ์ถือหุ้นรายเดือนตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยระเบียบ หุ้น พ.ศ.2565 

12. รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจําป 2565

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มรายได้ 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการติดตามการ 
ชำระหนี ้

1.เปิดลงทะเบียนสมาชิกเข้าร่วม
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สนิ เพือ่
เป็นฐานข้อมูลการวิเคราะห์ระบบ 
2.กิจกรรมการปรับโครงสร้างหนี้ 

3.ปรบัโครงสร้างหนี้แก่สมาชิก
กลุ่มลูกหนี้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

4.ปรับโครงสร้างหนี้แก่สมาชิก
กลุ่มลูกหนี้ตามคำพพิากษา 
5.ติดตามการหักเงินชำระหนี้จาก
หน่วยหักต้นสังกัด 

6.ตามหักเงินต้นสังกัดตา่งจังหวดั
กรณีสมาชิกโอนยา้ย 

1.ร้อยละของสมาชิกลงทะเบียน
เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหา
หนี้สินครู 
2.ร้อยละของสมาชิกที่เข้าร่วม
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สนิครู
ได้รับการปรบัโครงสร้างหนี ้
3.ร้อยละของลูกหนี้ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเรียกเก็บได ้
ตามเกณฑ์ 
4.ร้อยละของลูกหนี้ตามคำ
พิพากษาเรียกเก็บได้ตามเกณฑ์ 
5.ร้อยละของการเรียกเก็บหนี้
สมาชิกจากหน่วยงานตน้สังกัด 
ได้ตามเกณฑ ์
6.ร้อยละของการเรียกเก็บหนี้
สมาชิกจากหน่วยงานตน้สังกัด
ต่างจังหวัดได้ตามเกณฑ ์

60% 

80% 

50% 

50% 

97.50% 

80% 

- 

ถัวจ่ายงบคา่เบี้ยประชุม 
ข้อ 2.1  

ถัวจ่ายงบคา่เบี้ยประชุม 
ข้อ 2.1  

- 

ถัวจา่ยงบคา่โทรศัพท ์
ข้อ 4.2  
ถัวจ่ายงบคา่ไปรษณีย ์
ข้อ 4.1 

- คณะกรรมการฝ่าย
การเงินและสนิเชื่อ 

-คณะกรรมการปรับ
โครงสร้างหนี ้

-คณะกรรมการติดตาม
หนี้สิน 

- คณะกรรมการฝ่าย
การเงินและสนิเชื่อ 
-คณะกรรมการปรับ
โครงสร้างหนี ้

-คณะกรรมการติดตาม
หนี้สิน 

สรุป โครงการติดตามการชำระหนี ้
กิจกรรมที่ 1 เปิดลงทะเบียนสมาชิกเข้าร่วมโครงการแก้ไขปญัหาหนี้สิน เพื่อเป็นฐานข้อมูลการวิเคราะห์ระบบ 

-     คณะกรรมการดำเนินการชดุที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ได้มีมติแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการติดตามปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกและ
ปรับโครงสรา้งหนี ้

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการปรับโครงสร้างหนี ้
          -     สหกรณ์เปิดลงทะเบียนสมาชิกร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนีส้ิน ตั้งแต่วนัที่ 5 มกราคม 2565 
          -    มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สนิตั้งแต่วนัที่เริ่มเปิดลงทะเบียน จนถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 183 คน 
กิจกรรมที่ 3 ปรับโครงสร้างหนี้แก่สมาชิกกลุ่มลูกหนี้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสญู 
          -     กลุ่มผิดนัดชำระหนีป้รับโครงสร้างหนีส้ำเร็จ จำนวน  29  ราย คิดเป็นเงนิ 63,316,743.05 บาท 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ประจำปี 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับบริหารเงินทุนสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 1 ระดมทุนภายใน 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการส่งเสริมการออม 1.ส่งเสริมให้สมาชิกฝากเงิน 

2.ถือหุ้นรายเดือนตามระเบียบฯ 

1.ร้อยละของเงินรับฝากจาก
สมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีทีผ่่านมา 

2.จำนวนทนุเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นต่อปี 

4,690 ล้านบาท 
/ 90 

3,395 ล้านบาท 
/ 50 

30,000 บาท 

ถัวจ่ายงบประชาสัมพนัธ ์
ข้อ 8.1.4 

คณะกรรมการฝ่าย
การเงนิและสนิเชื่อ 

สรุป 1.โครงการส่งเสริมการออม 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมให้สมาชกิฝากเงิน 

1.1    คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 18/2565 ในวันที่ 12 กันยายน 2565 มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการส่งเสริมการออมจากสมาชิกตามที่ฝ่าย
จัดการนำเสนอ โดยอนุมัติงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นของรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้สมาชิกจะต้องฝากเงินขั้นต่ำ 2,000 บาท 
(สองพันบาทถ้วน) สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ ในระหว่างวันที่ 15-31 ตุลาคม 2565 (ฝากช่องทางการโอนเงิน หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ 100 รางวัล ฝากโดยตรงที่
สำนักงานสหกรณ์หรือศูนย์บริการสมาชิก 100 รางวัล) 

-     ฝ่ายจัดการได้ทำการจัดซื้อของรางวัลเป็นกระเปา๋ จำนวน 200 ใบ มาแล้วในวันที่ 24 กันยายน 2565 เป็นเงินจำนวน 16,020 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันยีส่ิบบาทถ้วน) 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการแจกรางวัล 

กิจกรรมที่ 2 ถือหุ้นรายเดือนตามระเบียบฯ 
  2.1 สมาชิกสหกรณถ์ือหุ้นรายเดือนตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยระเบียบ หุ้น พ.ศ.2565 

12. รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจําป 2565

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มรายได้ 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการติดตามการ 
ชำระหนี ้

1.เปิดลงทะเบียนสมาชิกเข้าร่วม
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สนิ เพือ่
เป็นฐานข้อมูลการวิเคราะห์ระบบ 
2.กิจกรรมการปรับโครงสร้างหนี้ 

3.ปรบัโครงสร้างหนี้แก่สมาชิก
กลุ่มลูกหนี้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

4.ปรับโครงสร้างหนี้แก่สมาชิก
กลุ่มลูกหนี้ตามคำพพิากษา 
5.ติดตามการหักเงินชำระหนี้จาก
หน่วยหักต้นสังกัด 

6.ตามหักเงินต้นสังกัดตา่งจังหวดั
กรณีสมาชิกโอนยา้ย 

1.ร้อยละของสมาชิกลงทะเบียน
เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหา
หนี้สินครู 
2.ร้อยละของสมาชิกที่เข้าร่วม
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สนิครู
ได้รับการปรบัโครงสร้างหนี ้
3.ร้อยละของลูกหนี้ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเรียกเก็บได ้
ตามเกณฑ์ 
4.ร้อยละของลูกหนี้ตามคำ
พิพากษาเรียกเก็บได้ตามเกณฑ์ 
5.ร้อยละของการเรียกเก็บหนี้
สมาชิกจากหน่วยงานตน้สังกัด 
ได้ตามเกณฑ ์
6.ร้อยละของการเรียกเก็บหนี้
สมาชิกจากหน่วยงานตน้สังกัด
ต่างจังหวัดได้ตามเกณฑ ์

60% 

80% 

50% 

50% 

97.50% 

80% 

- 

ถัวจ่ายงบคา่เบี้ยประชุม 
ข้อ 2.1  

ถัวจ่ายงบคา่เบี้ยประชุม 
ข้อ 2.1  

- 

ถัวจ่ายงบคา่โทรศัพท ์
ข้อ 4.2  
ถัวจ่ายงบคา่ไปรษณีย ์
ข้อ 4.1 

- คณะกรรมการฝ่าย
การเงินและสนิเชื่อ 

-คณะกรรมการปรับ
โครงสร้างหนี ้

-คณะกรรมการติดตาม
หนี้สิน 

- คณะกรรมการฝ่าย
การเงินและสนิเชื่อ 
-คณะกรรมการปรับ
โครงสร้างหนี ้

-คณะกรรมการติดตาม
หนี้สิน 

สรุป โครงการติดตามการชำระหนี ้
กิจกรรมที่ 1 เปิดลงทะเบียนสมาชิกเข้าร่วมโครงการแก้ไขปญัหาหนี้สิน เพื่อเป็นฐานข้อมูลการวิเคราะห์ระบบ 

-     คณะกรรมการดำเนินการชดุที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ได้มีมติแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการติดตามปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกและ
ปรับโครงสรา้งหนี ้

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการปรับโครงสร้างหนี ้
          -     สหกรณ์เปิดลงทะเบียนสมาชิกร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนีส้ิน ตั้งแต่วนัที่ 5 มกราคม 2565 
          -    มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สนิตั้งแต่วนัที่เริ่มเปิดลงทะเบียน จนถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 183 คน 
กิจกรรมที่ 3 ปรับโครงสร้างหนี้แก่สมาชิกกลุ่มลูกหนี้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสญู 
          -     กลุ่มผิดนัดชำระหนีป้รับโครงสร้างหนีส้ำเร็จ จำนวน  29  ราย คิดเป็นเงนิ 63,316,743.05 บาท 

    
  สหกรณ

์ออมทรัพ
ย์ครูสมุทรปราการ จำากัด    23



กิจกรรมที่ 4 ปรับโครงสร้างหนี้แก่สมาชิกกลุ่มลูกหนี้ตามคำพิพากษา 
-   กลุ่มลูกหนี้พิพากษาปรบัโครงสร้างหนี้สำเร็จ จำนวน 3 ราย คิดเป็นเงิน 5,047,758.56 บาท 

กิจกรรมที่ 5 ติดตามการหักเงนิชำระหนี้จากหน่วยหักต้นสังกัด และ 
กิจกรรมที่ 6 ตามหักเงินต้นสังกัดต่างจงัหวัดกรณีสมาชิกโอนย้าย 

-   สหกรณ์มีการส่งหักหน่วยงานต่างจงัหวัดจำนวน 404 คน 167 หน่วย 
โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.โครงการสนับสนุน      
ค่าดำเนนิการของหน่วยงาน
ต้นสังกัดปลายทาง 

1.ส่งยอดหักเงินกับหน่วยงานตน้
สังกัดปลายทางเมื่อมีสมาชิก
โอนย้าย 

1.ร้อยละของสมาชิกโอนยา้ยที่
หักเงินผ่านตน้สังกัดตา่งจังหวัด 

80% 170,000 บาท 
งบประมาณข้อ 8.3.1 

คณะกรรมการฝ่าย
การเงินและสนิเชื่อ 

สรุป โครงการสนับสนุน ค่าดำเนินการของหน่วยงานต้นสังกัดปลายทาง  
กิจกรรมที่ 1 ส่งยอดหักเงินกับหน่วยงานต้นสังกัดปลายทางเมือ่มีสมาชิกโอนยา้ย 

1.1 โครงการต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบันมีสมาชิกสหกรณ์ ได้ย้ายกลับภูมิลำเนาและทางสหกรณ์ ได้มีระเบียบการปล่อยเงินกู้ระยะยาว จึงมีผลกระทบต่อการติดตามหนี้ เมื่อ
สมาชิกย้ายภูมิลำเนาจึงไม่สามารถหักเงินได้ จึงขอความร่วมมือจากต้นสังกัดปลายทาง จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับ และสหกรณ์มีค่าตอบแทนให้กับต้นสังกัดเป็นเงิน
จำนวน 1,000 บาท ต่อปี โดยในปี 2565 ได้มีการดำเนินการส่งจดหมาย เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดปลายทาง ดำเนินการหักเงินให้กับสหกรณ์ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2565 มีหน่วยงานที่ทำการหักเงินให้กับสหกรณ์นั้น จำนวน 167 หน่วย 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3.โครงการศึกษาและพัฒนา
ผลิตภัณฑส์ินเชื่อแก่สมาชิก 

1.ปรบัปรุงผลติภัณฑ์สนิเชื่อที่มอียู่
ให้สมาชิกใช้บริการได้สะดวก และ
รวดเร็ว 
2.ออกผลิตภัณฑ์สนิเชื่อประเภท
ใหม่ให้ตอบสนองความต้องการ
ของสมาชิก 

1.ปริมาณธุรกิจใหม่ที่ให้กู้แก่
สมาชิกเพิ่มขึน้ต่อป ี

500 
ล้านบาท 

30,000 บาท 

ถัวจ่ายงบประชาสัมพนัธ ์
ข้อ 8.1.4 

คณะกรรมการฝ่าย
การเงินและสนิเชื่อ 

สรุป โครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อแก่สมาชิก  
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีอยู่ให้สมาชิกใชบ้รกิารได้สะดวก และรวดเร็ว 
กิจกรรมที่ 2 ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภทใหม่ให้ตอบสนองความต้องการของสมาชิก 

-    ทางคณะกรรมการดำเนนิการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครัง้ที่ 4 เมือ่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 มติที่ประชุมเห็นชอบให้สมาชิกยื่นกู้สามัญเพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วง
ภาวะวิกฤต Covid-19 โครงการในระยะที่ 4 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 มีนาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 

-    ตั้งแต่เปิดโครงการกู้สามญัเพื่อเสริมสภาพคล่อง ระยะที่ 4  เริม่ 1 มนีาคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565 มีผู้ยื่นกู้ทั้งหมด 2,035 ราย รวมเป็นเงิน 882,146,200 บาท 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับบริหารเงินทุนสหกรณ์เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพและมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 3 แก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการแก้ไขปัญหา
หนี้สินของสมาชิก 

1.เปิดลงทะเบียนตอบรับความ
ต้องการการแก้ไขปัญหาหนี้สนิครู 

2.ดำเนินการตามมาตรการแผน
แก้ไขปัญหาหนี้สนิครู 

3.กิจกรรมปรับโครงสร้างหนี้
สมาชิก 

1.ร้อยละของสมาชิกที่เป็นหนี้
ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สนิครู 

2.ร้อยละของสมาชิกผู้กู้ที่เข้าร่วม
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สนิมี
เงินเดือนเหลือใช้จ่ายมากกว่า 
30% ต่อเดือน 

3.1 ร้อยละของสมาชิก(กลุ่ม 1) 
เงนิเดอืนติดลบที่เข้าร่วมโครงการ
แก้ไขปัญหาหนี้สนิมีเงินเดือน
เหลือจากการหักชำระหนี้เพิ่มขึ้น 

3.2 ร้อยละของสมาชิก(กลุ่ม 2) 
ที่มีเงินเดือนเหลือไม่พอใช้ (ต่ำ
กว่า 30%) ที่เข้าร่วมโครงการ
แก้ไขปัญหาหนี้สนิมีเงินเดือน
เหลือจากการหักชำระหนี้เพิ่มขึ้น 

3.3 ร้อยละของสมาชิก(กลุ่ม 3) 
ที่มีเงินเดือนเหลือเกิน 30%     
ที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหา
หนี้สินมีเงินเดือนเหลือจากการ
หักชำระหนี้เพิ่มขึ้น 

80% 

80% 

5% 

20% 

40% 

- 

ถัวจ่ายงบคา่เบี้ยประชุม 
ข้อ 2.1  

ถัวจ่ายงบคา่เบี้ยประชุม 
ข้อ 2.1  

ถัวจ่ายงบคา่เบี้ยประชุม 
ข้อ 2.1  

ถัวจ่ายงบคา่เบี้ยประชุม 
ข้อ 2.1  

- คณะกรรมการฝ่าย
การเงินและสนิเชื่อ 

-คณะกรรมการปรับ
โครงสร้างหนี ้

-คณะกรรมการติดตาม
หนี้สิน 
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กิจกรรมที่ 4 ปรับโครงสร้างหนี้แก่สมาชิกกลุ่มลูกหนี้ตามคำพิพากษา 
-   กลุ่มลูกหนี้พิพากษาปรบัโครงสร้างหนี้สำเร็จ จำนวน 3 ราย คิดเป็นเงิน 5,047,758.56 บาท 

กิจกรรมที่ 5 ติดตามการหักเงนิชำระหนี้จากหน่วยหักต้นสังกัด และ 
กิจกรรมที่ 6 ตามหักเงินต้นสังกัดต่างจงัหวัดกรณีสมาชิกโอนย้าย 

-   สหกรณ์มีการส่งหักหน่วยงานต่างจงัหวัดจำนวน 404 คน 167 หน่วย 
โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.โครงการสนับสนุน      
ค่าดำเนนิการของหน่วยงาน
ต้นสังกัดปลายทาง 

1.ส่งยอดหักเงินกับหน่วยงานตน้
สังกัดปลายทางเมื่อมีสมาชิก
โอนย้าย 

1.ร้อยละของสมาชิกโอนยา้ยที่
หักเงินผ่านตน้สังกัดตา่งจังหวัด 

80% 170,000 บาท 
งบประมาณข้อ 8.3.1 

คณะกรรมการฝ่าย
การเงินและสนิเชื่อ 

สรุป โครงการสนับสนุน ค่าดำเนินการของหน่วยงานต้นสังกัดปลายทาง  
กิจกรรมที่ 1 ส่งยอดหักเงินกับหน่วยงานต้นสังกัดปลายทางเมือ่มีสมาชิกโอนยา้ย 

1.1 โครงการต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบันมีสมาชิกสหกรณ์ ได้ย้ายกลับภูมิลำเนาและทางสหกรณ์ ได้มีระเบียบการปล่อยเงินกู้ระยะยาว จึงมีผลกระทบต่อการติดตามหนี้ เมื่อ
สมาชิกย้ายภูมิลำเนาจึงไม่สามารถหักเงินได้ จึงขอความร่วมมือจากต้นสังกัดปลายทาง จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับ และสหกรณ์มีค่าตอบแทนให้กับต้นสังกัดเป็นเงิน
จำนวน 1,000 บาท ต่อปี โดยในปี 2565 ได้มีการดำเนินการส่งจดหมาย เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดปลายทาง ดำเนินการหักเงินให้กับสหกรณ์ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2565 มีหน่วยงานที่ทำการหักเงินให้กับสหกรณ์นั้น จำนวน 167 หน่วย 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3.โครงการศึกษาและพัฒนา
ผลิตภัณฑส์ินเชื่อแก่สมาชิก 

1.ปรบัปรุงผลติภัณฑ์สนิเชื่อที่มอียู่
ให้สมาชิกใช้บริการได้สะดวก และ
รวดเร็ว 
2.ออกผลิตภัณฑ์สนิเชื่อประเภท
ใหม่ให้ตอบสนองความต้องการ
ของสมาชิก 

1.ปริมาณธุรกิจใหม่ที่ให้กู้แก่
สมาชิกเพิ่มขึน้ต่อป ี

500 
ล้านบาท 

30,000 บาท 

ถัวจ่ายงบประชาสัมพนัธ ์
ข้อ 8.1.4 

คณะกรรมการฝ่าย
การเงินและสนิเชื่อ 

สรุป โครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อแก่สมาชิก  
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีอยู่ให้สมาชิกใชบ้รกิารได้สะดวก และรวดเร็ว 
กิจกรรมที่ 2 ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภทใหม่ให้ตอบสนองความต้องการของสมาชิก 

-    ทางคณะกรรมการดำเนนิการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครัง้ที่ 4 เมือ่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 มติที่ประชุมเห็นชอบให้สมาชิกยื่นกู้สามัญเพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วง
ภาวะวิกฤต Covid-19 โครงการในระยะที่ 4 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 มีนาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 

-    ตั้งแต่เปิดโครงการกู้สามญัเพื่อเสริมสภาพคล่อง ระยะที่ 4  เริม่ 1 มนีาคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565 มีผู้ยื่นกู้ทั้งหมด 2,035 ราย รวมเป็นเงิน 882,146,200 บาท 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับบริหารเงินทุนสหกรณ์เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพและมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 3 แก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการแก้ไขปัญหา
หนี้สินของสมาชิก 

1.เปิดลงทะเบียนตอบรับความ
ต้องการการแก้ไขปัญหาหนี้สนิครู 

2.ดำเนินการตามมาตรการแผน
แก้ไขปัญหาหนี้สนิครู 

3.กิจกรรมปรับโครงสร้างหนี้
สมาชิก 

1.ร้อยละของสมาชิกที่เป็นหนี้
ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สนิครู 

2.ร้อยละของสมาชิกผู้กู้ที่เข้าร่วม
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สนิมี
เงินเดือนเหลือใช้จ่ายมากกว่า 
30% ต่อเดือน 

3.1 ร้อยละของสมาชิก(กลุ่ม 1) 
เงนิเดอืนติดลบที่เข้าร่วมโครงการ
แก้ไขปัญหาหนี้สนิมีเงินเดือน
เหลือจากการหักชำระหนี้เพิ่มขึ้น 

3.2 ร้อยละของสมาชิก(กลุ่ม 2) 
ที่มีเงินเดือนเหลือไม่พอใช้ (ต่ำ
กว่า 30%) ที่เข้าร่วมโครงการ
แก้ไขปัญหาหนี้สนิมีเงินเดือน
เหลือจากการหักชำระหนี้เพิ่มขึ้น 

3.3 ร้อยละของสมาชิก(กลุ่ม 3) 
ที่มีเงินเดือนเหลือเกิน 30%     
ที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหา
หนี้สินมีเงินเดือนเหลือจากการ
หักชำระหนี้เพิ่มขึ้น 

80% 

80% 

5% 

20% 

40% 

- 

ถัวจ่ายงบคา่เบี้ยประชุม 
ข้อ 2.1  

ถัวจ่ายงบคา่เบี้ยประชุม 
ข้อ 2.1  

ถัวจ่ายงบคา่เบี้ยประชุม 
ข้อ 2.1  

ถัวจ่ายงบคา่เบี้ยประชุม 
ข้อ 2.1  

- คณะกรรมการฝ่าย
การเงินและสนิเชื่อ 

-คณะกรรมการปรับ
โครงสร้างหนี ้

-คณะกรรมการติดตาม
หนี้สิน 

    
  สหกรณ

์ออมทรัพ
ย์ครูสมุทรปราการ จำากัด    25



 

สรุป โครงการแก้ไขปัญหาหนีส้ินของสมาชิก 
กิจกรรมที่ 1 เปิดลงทะเบยีนตอบรับความต้องการการแก้ไขปญัหาหนี้สินครู 

  - คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ได้มีมติแต่งตั้ง คณะอนกุรรมการตดิตามปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิก       
ปรบัโครงสรา้งหนี ้

 - สหกรณ์เปิดลงทะเบียนสมาชิกร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ตั้งแตว่ันที่ 5 มกราคม 2565 
         - มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สนิตั้งแต่วนัที่เริ่มเปิดลงทะเบียน จนถึงวันที ่30 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 183 คน 
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการตามมาตรการแผนแก้ไขปัญหาหนี้สนิครู 

- สหกรณ์ได้ดำเนินการปรับลดอตัราดอกเบี้ยในส่วนของเงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉิน จาก 5.25% เป็น 5% มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 
- สหกรณ์ได้ดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูป้รับโครงสร้างหนี้ จาก 4.50% เป็น 4% (ไมม่ีเฉลี่ยคืน) มีผลตัง้แต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปรับโครงสร้างหนี้สมาชิก 
- สมาชิกที่มีเงินเหลือใช้จา่ยหลังจากหักชำระหนี้แล้วน้อยกว่าร้อยละ 30% ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้กับทางสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 65 ราย คิดเปน็เงินจำนวน 

184,171,997.76 บาท 
          - สมาชิกที่มปีระวัตผิิดนัดชำระหนี้ ไดด้ำเนนิการปรับโครงสร้างหนี้กับทางสหกรณ์เสร็จสิ้น จำนวน  29  ราย คิดเป็นเงิน 63,316,743.05 บาท 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2.โครงการวางแผนชีวิตใหม่
บริหารจัดการหนี้ 

จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก 
จำนวน 4 ครั้ง /ปี  
(3 เดือน /1 ครั้ง) 

1.ร้อยละของสมาชิกที่เป็นหนี้  
ได้เข้ารบัการอบรม 
(พ.ย.64 สมาชิกเป็นหนี้ 6006 คน) 

10% 
(600 คน) 

400,000 บาท 

งบประมาณข้อ 7.1.2 

คณะกรรมการฝ่าย
สวัสดิการและ
สารสนเทศ 

สรุป โครงการวางแผนชีวิตใหม่บริหารจัดการหนี้ 
ยังไม่ไดด้ำเนนิการโครงการวางแผนชีวิตใหม่บริหารจัดการหนี ้
3.โครงการอบรมให้ความรู้
ในการบริหารจัดการทาง
การเงิน 

จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก 
จำนวน 2 ครั้ง /ป ี

1.จำนวนของกลุ่มสมาชิกทีไ่ม่มี
หนี้ (กลุ่ม 4) มีความรูก้ารบริหาร
จัดการทางการเงนิ 

1,000 คน 250,000 บาท 

งบประมาณข้อ 7.1.3 

คณะกรรมการฝ่าย
สวัสดิการและ
สารสนเทศ 

สรุป โครงการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงนิ 
ยังไม่ไดด้ำเนนิการโครงการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงิน 

 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4.โครงการอบรมอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ลดคา่ใช้จ่ายแก่
สมาชิก 

จัดอบรมให้เพิ่มทักษะด้านอาชพี
เสริมแก่สมาชิก จำนวน 2 ครั้ง /ป ี

1.ร้อยละของสมาชิกที่เข้าร่วม
อบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ฯ 
(พ.ย.64 มีสมาชิก 9564 คน) 

5% 
(500 คน) 

250,000 บาท 

งบประมาณข้อ 7.3 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายสวสัดิการและ
สารสนเทศ 

สรุป โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายแก่สมาชิก 
-    ฝ่ายจัดการได้นำเสนอโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายไดล้ดค่าใช้จ่ายแก่สมาชิก โดยนำเข้าที่ประชุมฝา่ยสวสัดิการและสารสนเทศ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 

8 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 มติที่ให้นำโครงการสง่เสริมพัฒนาครู ขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการคร ูร่วมกับ โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ลดคา่ใช้จ่ายแก่สมาชิก และ
นำเข้าทีป่ระชุม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฝ่ายสวสัดิการและสารสนเทศต่อไป 

-    ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดโครงการส่งเสริมความก้าวหน้าพัฒนา
ครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครู (วPA) งบประมาณที่อนุมัติ 70,000 บาท (เจด็หมื่นบาทถ้วน) ในวนัอาทิตยท์ี่ 27 พฤศจิกายน 2565 
ผ่านระบบโปรแกรม Zoom กำหนดให้ลงทะเบียนออนไลน์ผา่น Google ฟอร์ม ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ถึง 25 พฤศจิกายน 2565 เป้าหมายผู้เข้าอบรมจำนวน100-300 คน 

-    ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโครงการส่งเสริมความก้าวหน้าพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครู  (วPA) เป็นเงินจำนวน     
68,896.-บาท  
5.โครงการควบคุมและลด
ยอดหนี้ NPL 

1.ประสานติดต่อสมาชิกที่มีปัญหา
ค้างชำระให้คำปรึกษาและหา
ทางออกร่วมกัน 

1.ร้อยละของสมาชิกที่ผิดนัด
ชำระหนี้เดอืนแรกเข้าสู่การปรบั
โครงสร้างหนี ้
2.ร้อยละของสมาชิกที่พ้นสภาพที่
ผิดนัดในเดือนแรกได้รับการปรบั
โครงสร้างหนี้ตามเกณฑ ์

20% 

20% 

ถัวจา่ยงบคา่โทรศัพท ์
ข้อ 4.2  

ถัวจ่ายงบคา่เบี้ยประชุม 
ข้อ 2.1  

-คณะกรรมการปรับ
โครงสร้างหนี ้

-คณะกรรมการติดตาม
หนี้สิน 

สรุป โครงการควบคุมและลดยอดหนี้ NPL 
กิจกรรมที ่1 ประสานติดต่อสมาชิกที่มีปัญหาค้างชำระให้คำปรึกษาและหาทางออกร่วมกัน 

1) คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61/2565ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
2) ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายจัดการได้นำเสนอ ชื่อสมาชิกที่จะถูกให้ออกจากการ

เป็นสมาชิกและกลุ่มผู้ถูกตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ มติทีป่ระชุม เห็นชอบให้สมาชิกที่จะถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิก ให้ดำเนินการตามระเบียบของสหกรณ์และ กลุ่มผู้ถูก
ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ ให้มาปรับโครงสรา้งหนี้

3) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหนี้ที่ไม่กอ่ให้เกิดรายได้ ครั้งที่ 3 วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เรียกสมาชิกครั้งที่ 1 ติดตามสมาชิกจำนวน 15 ราย เปน็กลุ่มที่ถูกตั้ง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอ้ยละ 100 ของมูลค่าหนี้ เพื่อนำมาสู่การปรับโครงสร้างหนี้

         26
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สรุป โครงการแก้ไขปัญหาหนีส้ินของสมาชิก 
กิจกรรมที่ 1 เปิดลงทะเบยีนตอบรับความต้องการการแก้ไขปญัหาหนี้สินครู 

  - คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ได้มีมติแต่งตั้ง คณะอนกุรรมการตดิตามปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิก       
ปรบัโครงสรา้งหนี ้

 - สหกรณ์เปิดลงทะเบียนสมาชิกร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ตั้งแตว่ันที่ 5 มกราคม 2565 
         - มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สนิตั้งแต่วนัที่เริ่มเปิดลงทะเบียน จนถึงวันที ่30 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 183 คน 
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการตามมาตรการแผนแก้ไขปัญหาหนี้สนิครู 

- สหกรณ์ได้ดำเนินการปรับลดอตัราดอกเบี้ยในส่วนของเงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉิน จาก 5.25% เป็น 5% มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 
- สหกรณ์ได้ดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงนิกูป้รับโครงสร้างหนี้ จาก 4.50% เป็น 4% (ไมม่ีเฉลี่ยคืน) มีผลตัง้แต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปรับโครงสร้างหนี้สมาชิก 
- สมาชิกที่มีเงินเหลือใช้จา่ยหลังจากหักชำระหนี้แล้วน้อยกว่าร้อยละ 30% ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้กับทางสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 65 ราย คิดเปน็เงินจำนวน 

184,171,997.76 บาท 
          - สมาชิกที่มปีระวัตผิิดนัดชำระหนี้ ไดด้ำเนนิการปรับโครงสร้างหนี้กับทางสหกรณ์เสร็จสิ้น จำนวน  29  ราย คิดเป็นเงิน 63,316,743.05 บาท 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2.โครงการวางแผนชีวิตใหม่
บริหารจัดการหนี้ 

จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก 
จำนวน 4 ครั้ง /ปี  
(3 เดือน /1 ครั้ง) 

1.ร้อยละของสมาชิกที่เป็นหนี้  
ได้เข้ารบัการอบรม 
(พ.ย.64 สมาชิกเป็นหนี้ 6006 คน) 

10% 
(600 คน) 

400,000 บาท 

งบประมาณข้อ 7.1.2 

คณะกรรมการฝ่าย
สวัสดิการและ
สารสนเทศ 

สรุป โครงการวางแผนชีวิตใหม่บริหารจัดการหนี ้
ยังไม่ไดด้ำเนนิการโครงการวางแผนชีวิตใหม่บริหารจัดการหนี ้
3.โครงการอบรมให้ความรู้
ในการบริหารจัดการทาง
การเงิน 

จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก 
จำนวน 2 ครั้ง /ป ี

1.จำนวนของกลุ่มสมาชิกทีไ่ม่มี
หนี้ (กลุ่ม 4) มีความรูก้ารบริหาร
จัดการทางการเงนิ 

1,000 คน 250,000 บาท 

งบประมาณข้อ 7.1.3 

คณะกรรมการฝ่าย
สวัสดิการและ
สารสนเทศ 

สรุป โครงการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงนิ 
ยังไม่ไดด้ำเนนิการโครงการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงิน 

 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4.โครงการอบรมอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ลดคา่ใช้จ่ายแก่
สมาชิก 

จัดอบรมให้เพิ่มทักษะด้านอาชพี
เสริมแก่สมาชิก จำนวน 2 ครั้ง /ป ี

1.ร้อยละของสมาชิกที่เข้าร่วม
อบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ฯ 
(พ.ย.64 มีสมาชิก 9564 คน) 

5% 
(500 คน) 

250,000 บาท 

งบประมาณข้อ 7.3 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายสวสัดิการและ
สารสนเทศ 

สรุป โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายแก่สมาชิก 
-    ฝ่ายจัดการได้นำเสนอโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายไดล้ดค่าใช้จ่ายแก่สมาชิก โดยนำเข้าที่ประชุมฝา่ยสวสัดิการและสารสนเทศ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 

8 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 มติที่ให้นำโครงการสง่เสริมพัฒนาครู ขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการคร ูร่วมกับ โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ลดคา่ใช้จ่ายแก่สมาชิก และ
นำเข้าทีป่ระชุม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฝ่ายสวสัดิการและสารสนเทศต่อไป 

-    ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดโครงการส่งเสริมความก้าวหน้าพัฒนา
ครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครู (วPA) งบประมาณที่อนุมัติ 70,000 บาท (เจด็หมื่นบาทถ้วน) ในวนัอาทิตยท์ี่ 27 พฤศจิกายน 2565 
ผ่านระบบโปรแกรม Zoom กำหนดให้ลงทะเบียนออนไลน์ผา่น Google ฟอร์ม ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ถึง 25 พฤศจิกายน 2565 เป้าหมายผู้เข้าอบรมจำนวน100-300 คน 

-    ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโครงการส่งเสริมความก้าวหน้าพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครู  (วPA) เป็นเงินจำนวน     
68,896.-บาท  
5.โครงการควบคุมและลด
ยอดหนี้ NPL 

1.ประสานติดต่อสมาชิกที่มีปัญหา
ค้างชำระให้คำปรึกษาและหา
ทางออกร่วมกัน 

1.ร้อยละของสมาชิกที่ผิดนัด
ชำระหนี้เดอืนแรกเข้าสู่การปรบั
โครงสร้างหนี ้
2.ร้อยละของสมาชิกที่พ้นสภาพที่
ผิดนัดในเดือนแรกได้รับการปรบั
โครงสร้างหนี้ตามเกณฑ ์

20% 

20% 

ถัวจ่ายงบคา่โทรศัพท ์
ข้อ 4.2  

ถัวจ่ายงบคา่เบี้ยประชุม 
ข้อ 2.1  

-คณะกรรมการปรับ
โครงสร้างหนี ้

-คณะกรรมการติดตาม
หนี้สิน 

สรุป โครงการควบคุมและลดยอดหนี้ NPL 
กิจกรรมที่ 1 ประสานติดต่อสมาชิกที่มีปัญหาค้างชำระให้คำปรึกษาและหาทางออกร่วมกัน 

1) คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61/2565ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
2) ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายจดัการได้นำเสนอ ชื่อสมาชิกที่จะถูกให้ออกจากการ

เป็นสมาชิกและกลุ่มผู้ถูกตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ มติทีป่ระชุม เห็นชอบให้สมาชิกที่จะถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิก ให้ดำเนินการตามระเบียบของสหกรณ์และ กลุ่มผู้ถูก
ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ ให้มาปรับโครงสรา้งหนี้

3) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ครั้งที่ 3 วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เรียกสมาชิกครั้งที่ 1 ติดตามสมาชิกจำนวน 15 ราย เปน็กลุ่มที่ถูกตั้ง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอ้ยละ 100 ของมูลค่าหนี้ เพื่อนำมาสู่การปรับโครงสร้างหนี้

    
  สหกรณ

์ออมทรัพ
ย์ครูสมุทรปราการ จำากัด    27



4) เนื่องจาก ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ในแต่ละครั้งนัน้ เห็นว่า ในการเชิญสมาชิกเข้ามาพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนัน้ สมาชิกจะต้องมา
ดำเนินการต่ออีก จึงเห็นว่า เพื่อไม่ทำการให้เสียเวลา จงึขอรวมกับทางคณะปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อเป็นประโยชนส์ูงสดุกับสมาชกิ จึงได้มีการจัดประชุมรวมคณะทั้ง 2 คณะ
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เป็นครั้งแรก เพื่อหาแนวทางแก้ไขปญัหา

5) ในการประชุมรวมคณะ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เรียกสมาชิกครั้งที่ 2 ติดตามสมาชิกจำนวน 17 ราย ซึ่งเปน็กลุ่มที่ถูกตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอ้ยละ
100 และร้อยละ 50 เพื่อนำมาสู่การปรับโครงสร้างหนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับบริหารเงินทุนสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมั่นคง 
กลยุทธ์ที ่4 สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจสหกรณ์ 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการนำเงินสว่นเกิน
สภาพคล่องไปลงทุนหา
ผลประโยชน์เพิ่มเติม 

นำเงินไปลงทนุกับสถาบนัการเงิน
หรือสหกรณ์ที่มั่นคง 

1.จำนวนเงนิที่สหกรณ์เชื่อมโยง
ธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์
เครือข่ายต่อปี 

200 ล้านบาท - คณะอนุกรรมการ 
การลงทุน 

สรุป โครงการนำเงินส่วนเกินสภาพคลอ่งไปลงทุนหาผลประโยชน์เพิม่เติม 
กิจกรรมที่ 1 นำเงินไปลงทุนกบัสถาบันการเงินหรือสหกรณท์ี่มั่นคง 

1) สหกรณ์ออมทรัพย์ครสูมุทรปราการ จำกัด ได้ดำเนินการฝากเงนิกับสถาบันการเงิน ดังนี้
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จำนวนเงินฝาก 200 ล้านบาท ระยะเวลา 14 วัน อัตราดอกเบี้ย 0.50%
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด

 ฝาก 200 ล้าน ระยะเวลา 1 ปี  อัตรา ดอกเบี้ย 3 % 
        ฝาก 280 ล้าน ระยะเวลา 6 เดือน อัตรา ดอกเบี้ย  2.7% 

 

กลยุทธ์ที ่5 คุณภาพการบริหารเงินทุน 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการจัดทำนโยบาย
เกี่ยวกับการบริหารการ
ลงทุน 

1.บริหารสภาพคล่องทางการเงิน
และธุรกิจสัมพันธท์างการเงิน 

1.จำนวนครั้งในปีของการออก
นโยบายที่เปน็ลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับการบริหารการลงทุน 

1 ครัง้ - คณะอนุกรรมการ 
การลงทุน 

2.โครงการสนับสนุน
สารสนเทศทางการเงนิแก่
ผู้บริหาร 

2.นำข้อมูลทางการเงนิในแต่ละ
เดือนมาวิเคราะห์เป็นสารสนเทศ
แก่ผู้บริหาร 

2.วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเปน็
ประจำทุกเดือน 

12 ครัง้ - ฝ่ายจัดการ 

สรุป โครงการจัดทำนโยบายเกีย่วกับการบริหารการลงทุน 
กิจกรรมที่ 1) โครงการจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการบริหารการลงทุน 

- คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน  
- คณะอนุกรรมการการลงทุน ไดม้ีการจัดทำนโยบายกรอบการลงทุน ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน  ชุดที่ 61/2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 
- บริหารสภาพคล่องทางการเงินและธุรกิจสัมพันธท์างการเงิน ซึง่ในการบริหารนัน้ สหกรณ์นำเงนิไปลงทุนฝากกับสถานบนัการเงินต่างๆ ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนเป็น

ดอกเบี้ย 
สรุป โครงการสนับสนุนสารสนเทศทางการเงินแก่ผู้บริหาร 
กิจกรรมที่ 2) นำข้อมูลทางการเงินในแต่ละเดือนมาวิเคราะห์เปน็สารสนเทศแก่ผู้บริหาร 

- โดยฝ่ายจัดการมีการนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการดำเนินการทราบทุกเดือน 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาบุคลากรด้านบริหารเงินทุนอย่างมืออาชีพ 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  
(ด้านบริหารเงินทนุ) 

พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ใน
ด้านการบริหารเงินลงทนุและ
ได้รับผลการรับรองการผ่าน
หลักสูตรจาก กลต. 

1.จำนวนของฝา่ยจัดการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินทุน
ได้รับใบ certificate ด้านการ
บริหารเงินจาก กลต. 

1 คน ถัวจ่ายข้อ 7.2 
จากงบรวม 900,000 บาท 

*ตดัจ่ายจากทุนเพื่อการศึกษา
อบรมทางสหกรณ์* 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

สรุป โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านบริหารเงินทุน) 
พัฒนาเจา้หน้าที่ให้มีความรู้ในดา้นการบริหารเงินลงทนุและได้รบัผลการรับรองการผา่นหลักสูตรจาก กลต.ยังไม่ได้ดำเนนิการ 
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4) เนื่องจาก ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ในแต่ละครั้งนัน้ เห็นว่า ในการเชิญสมาชิกเข้ามาพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนัน้ สมาชิกจะต้องมา
ดำเนินการต่ออีก จึงเห็นว่า เพื่อไม่ทำการให้เสียเวลา จงึขอรวมกับทางคณะปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อเป็นประโยชนส์ูงสดุกับสมาชกิ จึงได้มีการจัดประชุมรวมคณะทั้ง 2 คณะ
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เป็นครั้งแรก เพื่อหาแนวทางแก้ไขปญัหา

5) ในการประชุมรวมคณะ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เรียกสมาชิกครั้งที่ 2 ติดตามสมาชิกจำนวน 17 ราย ซึ่งเปน็กลุ่มที่ถูกตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอ้ยละ
100 และร้อยละ 50 เพื่อนำมาสู่การปรับโครงสร้างหนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับบริหารเงินทุนสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมั่นคง 
กลยุทธ์ที ่4 สรา้งเครอืข่ายพันธมิตรทางธุรกิจสหกรณ์ 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการนำเงินสว่นเกิน
สภาพคล่องไปลงทุนหา
ผลประโยชน์เพิ่มเติม 

นำเงินไปลงทนุกับสถาบนัการเงิน
หรือสหกรณ์ที่มั่นคง 

1.จำนวนเงนิที่สหกรณ์เชื่อมโยง
ธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์
เครือข่ายต่อปี 

200 ล้านบาท - คณะอนุกรรมการ 
การลงทุน 

สรุป โครงการนำเงินส่วนเกินสภาพคลอ่งไปลงทุนหาผลประโยชน์เพิม่เติม 
กิจกรรมที่ 1 นำเงินไปลงทุนกบัสถาบันการเงินหรือสหกรณท์ี่มั่นคง 

1) สหกรณ์ออมทรัพย์ครสูมุทรปราการ จำกัด ได้ดำเนินการฝากเงนิกับสถาบันการเงิน ดังนี้
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จำนวนเงินฝาก 200 ล้านบาท ระยะเวลา 14 วัน อัตราดอกเบี้ย 0.50%
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด

 ฝาก 200 ล้าน ระยะเวลา 1 ปี  อัตรา ดอกเบี้ย 3 % 
        ฝาก 280 ล้าน ระยะเวลา 6 เดือน อัตรา ดอกเบี้ย  2.7% 

 

กลยุทธ์ที ่5 คุณภาพการบริหารเงินทุน 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการจัดทำนโยบาย
เกี่ยวกับการบริหารการ
ลงทุน 

1.บริหารสภาพคล่องทางการเงิน
และธุรกิจสัมพันธท์างการเงิน 

1.จำนวนครั้งในปีของการออก
นโยบายที่เปน็ลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับการบริหารการลงทุน 

1 ครัง้ - คณะอนุกรรมการ 
การลงทุน 

2.โครงการสนับสนุน
สารสนเทศทางการเงนิแก่
ผู้บริหาร 

2.นำข้อมูลทางการเงนิในแต่ละ
เดือนมาวิเคราะห์เป็นสารสนเทศ
แก่ผู้บริหาร 

2.วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเปน็
ประจำทุกเดือน 

12 ครัง้ - ฝ่ายจัดการ 

สรุป โครงการจัดทำนโยบายเกีย่วกับการบริหารการลงทุน 
กิจกรรมที่ 1) โครงการจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการบริหารการลงทุน 

- คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน  
- คณะอนุกรรมการการลงทุน ไดม้ีการจัดทำนโยบายกรอบการลงทุน ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน  ชุดที่ 61/2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 
- บริหารสภาพคล่องทางการเงินและธุรกิจสัมพันธท์างการเงิน ซึง่ในการบริหารนัน้ สหกรณ์นำเงนิไปลงทุนฝากกับสถานบนัการเงินต่างๆ ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนเป็น

ดอกเบี้ย 
สรุป โครงการสนับสนุนสารสนเทศทางการเงินแก่ผู้บริหาร 
กิจกรรมที่ 2) นำข้อมูลทางการเงินในแต่ละเดือนมาวิเคราะห์เปน็สารสนเทศแก่ผู้บริหาร 

- โดยฝ่ายจัดการมีการนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการดำเนินการทราบทุกเดือน 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาบุคลากรด้านบริหารเงินทุนอย่างมืออาชีพ 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  
(ด้านบริหารเงินทนุ) 

พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ใน
ด้านการบริหารเงินลงทนุและ
ได้รับผลการรับรองการผ่าน
หลักสูตรจาก กลต. 

1.จำนวนของฝา่ยจัดการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินทุน
ได้รับใบ certificate ด้านการ
บริหารเงินจาก กลต. 

1 คน ถัวจ่ายข้อ 7.2 
จากงบรวม 900,000 บาท 

*ตดัจ่ายจากทุนเพื่อการศึกษา
อบรมทางสหกรณ์* 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

สรุป โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านบริหารเงินทุน) 
พัฒนาเจา้หน้าที่ให้มีความรู้ในดา้นการบริหารเงินลงทนุและได้รบัผลการรับรองการผา่นหลักสูตรจาก กลต.ยังไม่ได้ดำเนนิการ 

    
  สหกรณ

์ออมทรัพ
ย์ครูสมุทรปราการ จำากัด    29



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาบุคลากรสหกรณ์เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรสหกรณ์ 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการพัฒนาบุคลากร
ของสหกรณ์เป็นมืออาชีพ 

1.พัฒนาคณะกรรมการชุดใหม่ให้
มีความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับระเบยีบ
และแผนปฏิบัติการ 

2.พัฒนาคณะกรรมการอำนวยการ
ให้มีความรู้ บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการอำนวยการ 

3.พัฒนาคณะกรรมการ,ผู้ตรวจสอบ 
กิจการในด้านการบริหารและ
วิเคราะห์เงินทุนของสหกรณ์ 

1.ร้อยละของกรรมการใหม่ผ่าน
การอบรมหลักสูตร
คณะกรรมการดำเนินการใหม่  

2.ร้อยละของกรรมการอำนวยการ
ผ่านการอบรมหลักสูตร 
คณะกรรมการอำนวยการ 

3.ร้อยละของกรรมการดำเนินการ, 
ผู้ตรวจสอบกิจการ ผา่นการ
อบรมบริหารเงินทุนสหกรณ ์

100% 

100% 
(7 คน) 

100% 
(20 คน) 

ถัวจ่ายข้อ 7.2 
จากงบรวม 900,000 บาท 

*ตัดจ่ายจากทุนเพื่อการศึกษา
อบรมทางสหกรณ์* 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

4.พัฒนาฝา่ยจัดการในหลักสูตร
การบริหารเงินทุนสหกรณ์ 

5.พัฒนาเจ้าหนา้ที่ในหลักสูตร
พฤติกรรมการให้บริการที่
ประทับใจ 

6.กำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการ
ประเมนิตนเอง 

4.ร้อยละของฝ่ายผู้จัดการ,รอง
ผู้จัดการ,หัวหน้าฝา่ย ผา่นการ
อบรมการบริหารเงินทุนสหกรณ์ 

5.ร้อยละของฝ่ายจัดการ ผ่าน
การอบรมหลักสูตรพฤติกรรม
บริการที่ประทบัใจ 

6.ร้อยละของค่าคะแนนประเมนิ
ตนเองตามเกณฑ์คู่มือบริการที่
ประทับใจ 

100% 
(7 คน) 

100% 

70% 

 

สรุป โครงการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์เป็นมืออาชีพ (สรุปกิจกรรมภาพรวม) 
1) คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ส่วนหนึ่งเป็นคณะกรรมการที่มาจากชุด 60/2565 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการ

สหกรณ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกท่าน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว มีการอบรมในเรื่องของระบบสหกรณ์ กฎหมายสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสหกรณ์ ความรู้
ด้านการบัญชี และการอ่านงบการเงินสหกรณ์ การวิเคราะห์งบการเงิน บทบาทหนา้ที่งานของคณะกรรมการดำเนินการ การควบคุมภายใน การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทนทางการเงินและส่วนเหลื่อม การจัดทำประมาณการทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และการบริหารสินเชื่อ การบริหารสหกรณภ์ายใต้
หลักธรรมาภิบาล และศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม เกณฑ์มาตราฐานความมัน่คงทางการเงินสหกรณ์

2) คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ได้ทำการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ขึ้นมา 2 คณะ คือ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการลงทุน ซึ่ง
คณะอนุกรรมการที่อยู่ทั้ง 2 คณะนี้ ได้เข้ารับการอบรม หลักสตูร การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนของสหกรณ์ ตามกฎหมายภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง กับทาง
สันนบิาตแห่งประเทศไทย

3) คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ได้ทำการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้ตรวจสอบกิจการได้รับการอบรม หลักสูตร การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
อย่างผู้ชำนาญการ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา ทั้งหมด 10 วิชา อาทิเช่น 1.บริบทการดำเนนิงานสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน 2.กิจกรรมสันทนา
การเชิงคุณค่า 3.นโยบายการกำกับดูแล สอ.ภายใต้ พรบ.สหกรณ์ฉบับใหม่ 4.ความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี 5.กฎหมายที่ผูต้รวจสอบกิจการต้องรู้ 6.กระบวนการตรวจสอบ
กิจการและรายงานการตรวจสอบกิจการ 7.เทคนิคการตรวจสอบการเงิน การบัญชี 8. เทคนิคการตรวจสอบด้านการบริหารจดัการ 9.เทคนิคการตรวจสอบด้านการบริหาร
เงิน 10.การจัดการความรู้ (KM) สำหรบัผู้ตรวจสอบกิจการ

4) พัฒนาเจ้าหน้าที่ในหลักสูตรพฤติกรรมการให้บริการที่ประทับใจ ยังไม่ได้ดำเนนิการ
5) กำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินตนเอง นั้น ทางเจา้หน้าที่สหกรณ์จะทำการประเมินตนเองในรอบของการประเมนิอยู่แล้ว โดยรอบการประเมินตนเองนั้น 2 ครั้งต่อปี

         30
    รายงานกิจการป

ระจำาป
ี 2565



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาบุคลากรสหกรณ์เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรสหกรณ์ 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการพัฒนาบุคลากร
ของสหกรณ์เป็นมืออาชีพ 

1.พัฒนาคณะกรรมการชุดใหม่ให้
มีความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับระเบยีบ
และแผนปฏิบัติการ 

2.พัฒนาคณะกรรมการอำนวยการ
ให้มีความรู้ บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการอำนวยการ 

3.พัฒนาคณะกรรมการ,ผู้ตรวจสอบ 
กิจการในด้านการบริหารและ
วิเคราะห์เงินทุนของสหกรณ์ 

1.ร้อยละของกรรมการใหม่ผ่าน
การอบรมหลักสูตร
คณะกรรมการดำเนินการใหม่  

2.ร้อยละของกรรมการอำนวยการ
ผ่านการอบรมหลกัสูตร 
คณะกรรมการอำนวยการ 

3.ร้อยละของกรรมการดำเนินการ, 
ผู้ตรวจสอบกิจการ ผา่นการ
อบรมบริหารเงินทุนสหกรณ ์

100% 

100% 
(7 คน) 

100% 
(20 คน) 

ถัวจ่ายข้อ 7.2 
จากงบรวม 900,000 บาท 

*ตัดจ่ายจากทุนเพื่อการศึกษา
อบรมทางสหกรณ์* 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

4.พัฒนาฝา่ยจัดการในหลักสูตร
การบริหารเงินทุนสหกรณ์ 

5.พัฒนาเจ้าหนา้ที่ในหลักสูตร
พฤติกรรมการให้บริการที่
ประทับใจ 

6.กำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการ
ประเมนิตนเอง 

4.ร้อยละของฝ่ายผู้จัดการ,รอง
ผู้จัดการ,หัวหน้าฝา่ย ผา่นการ
อบรมการบริหารเงินทุนสหกรณ์ 

5.ร้อยละของฝา่ยจัดการ ผ่าน
การอบรมหลักสูตรพฤติกรรม
บริการที่ประทบัใจ 

6.ร้อยละของค่าคะแนนประเมนิ
ตนเองตามเกณฑ์คู่มือบริการที่
ประทับใจ 

100% 
(7 คน) 

100% 

70% 

 

สรุป โครงการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์เป็นมืออาชีพ (สรุปกิจกรรมภาพรวม) 
1) คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ส่วนหนึ่งเป็นคณะกรรมการที่มาจากชุด 60/2565 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการ

สหกรณ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกท่าน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว มีการอบรมในเรื่องของระบบสหกรณ์ กฎหมายสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสหกรณ์ ความรู้
ด้านการบัญชี และการอ่านงบการเงินสหกรณ์ การวิเคราะห์งบการเงิน บทบาทหนา้ที่งานของคณะกรรมการดำเนินการ การควบคุมภายใน การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทนทางการเงินและส่วนเหลื่อม การจัดทำประมาณการทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และการบริหารสินเชื่อ การบริหารสหกรณภ์ายใต้
หลักธรรมาภิบาล และศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม เกณฑ์มาตราฐานความมัน่คงทางการเงินสหกรณ์

2) คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ได้ทำการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ขึ้นมา 2 คณะ คือ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการลงทุน ซึ่ง
คณะอนุกรรมการที่อยู่ทั้ง 2 คณะนี้ ได้เข้ารับการอบรม หลักสตูร การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนของสหกรณ์ ตามกฎหมายภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง กับทาง
สันนบิาตแห่งประเทศไทย

3) คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ได้ทำการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้ตรวจสอบกิจการได้รับการอบรม หลักสูตร การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
อย่างผู้ชำนาญการ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา ทั้งหมด 10 วิชา อาทิเช่น 1.บริบทการดำเนนิงานสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน 2.กิจกรรมสันทนา
การเชิงคุณค่า 3.นโยบายการกำกับดูแล สอ.ภายใต้ พรบ.สหกรณ์ฉบับใหม่ 4.ความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี 5.กฎหมายที่ผูต้รวจสอบกิจการต้องรู้ 6.กระบวนการตรวจสอบ
กิจการและรายงานการตรวจสอบกิจการ 7.เทคนิคการตรวจสอบการเงิน การบัญชี 8. เทคนิคการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ 9.เทคนิคการตรวจสอบด้านการบริหาร
เงิน 10.การจัดการความรู้ (KM) สำหรบัผู้ตรวจสอบกิจการ

4) พัฒนาเจ้าหน้าที่ในหลักสูตรพฤติกรรมการให้บริการที่ประทับใจ ยังไม่ได้ดำเนนิการ
5) กำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินตนเอง นั้น ทางเจา้หน้าที่สหกรณ์จะทำการประเมินตนเองในรอบของการประเมนิอยู่แล้ว โดยรอบการประเมินตนเองนั้น 2 ครั้งต่อปี
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาบุคลากรสหกรณ์เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรสหกรณ์

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการพฒันาบุคลากร
ของสหกรณ์เป็นมืออาชีพ 

7.จัดทำแบบประเมินความ   
พึงพอใจจากสมาชิก 

8.อบรมพัฒนาตัวแทนสมาชิก

7.ร้อยละของค่าคะแนนประเมนิ
ความพึงพอใจระดับดีขึน้ไป 

8.ร้อยละของตัวแทนสมาชิกผ่าน
การอบรมหลักสูตรบริหารงาน
สหกรณ์สู่ความมั่นคง 

80% 

0.5% 

ถัวจา่ยข้อ 7.2 
จากงบรวม 900,000 บาท 

*ตัดจ่ายจากทุนเพื่อการศึกษา
อบรมทางสหกรณ์* 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

สรุป  
กิจกรรมที่ 7  จัดทำแบบประเมนิความพึงพอใจจากสมาชิก ยังไม่ได้ดำเนนิการ 
กิจกรรมที่ 8  อบรมพัฒนาตวัแทนสมาชิก ยังไม่ได้ดำเนนิการ 
2.โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านการเงินและระเบียบ
ข้อบังคับสหกรณ์ 

1.จัดอบรมสมาชิกเกี่ยวกับ
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
สหกรณ์ และการวางแผนทาง
การเงิน จำนวน 2 ครั้ง /ป ี

1.ร้อยละของสมาชิกผ่านการ
อบรมในหลักสูตร หลักการ
อุดมการณ์วิธีการสหกรณ์และ
การวางแผนทางการเงิน 

10% 
(1,000 คน) 

250,000 บาท 

งบประมาณข้อ 7.1.3 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายสวสัดิการและ
สารสนเทศ 

สรุป โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินและระเบียบข้อบังคบัสหกรณ์ยังไม่ได้ดำเนนิการ 
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่งแรงจูงใจแก่บุคลากรสหกรณ์ 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการเสริมสร้างขวัญ
กำลังใจให้แก่บุคลากรของ
สหกรณ์ 

1.จัดทำประกาศเกียรติคุณมอบ
แก่บุคลากรเมือ่ครบวาระ 

1.ร้อยละของกรรมการ
ดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่
ปรึกษา ได้รบัการประกาศเกียรติ
คุณเมื่อครบวาระ 

100% - คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาบุคลากรสหกรณเ์ป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที ่2 เพิ่งแรงจูงใจแก่บุคลากรสหกรณ์ 

โครงการ กิจรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการเสริมสร้างขวัญ
กำลังใจให้แก่บุคลากรของ
สหกรณ์ 

2.คัดกรองฝ่ายจัดการที่มีอายุงาน
เข้าเกณฑ์เกิน 25 ปีขึ้นไปมอบ
รางวัลและประกาศเกียรติคณุ 

3.กำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการ
ประเมินพนักงานดีเดน่ 

4.กำหนดเกณฑ์มาตรฐานสมาชกิ
ต้นแบบ 

5.จัดสวัสดิการสนับสนุนคา่ทำ
ประกันสุขภาพรายปีเจา้หน้าที่ 
ไม่เกิน 5,000 บาท/คน/ป ี

6.บรรจุลูกจ้างชั่วคราวที่
ปฏิบัติงานเกิน 3 ปีขึน้ไปเป็น
เจ้าหน้าที่สหกรณ ์

2.ร้อยละของฝ่ายจัดการที่มีอายุ
การปฏิบัติงาน 25 ปีขึ้นไปได้รับ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ 

3.ร้อยละของฝ่ายจัดการได้รับ
การประกาศเป็นพนักงานดีเด่น 
ประจำปีตามเกณฑ์ที่กำหนด 

4.ร้อยละของสมาชิกที่ได้รบัการ
ประกาศเป็นสมาชิกต้นแบบตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 

5.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ 
ที่ลาป่วยลดลง 

6.ร้อยละของลูกจ้างชั่วคราว  
ที่ลาออกลดลง 

100% 

5% 

0.50% 

80% 

90% 

50,000 บาท 

ถัวจ่ายงบคา่ใช้จา่ยอื่นๆ 
ข้อ 5.15 

- 

- 

140,000 บาท 
งบประมาณข้อ 8.5.1 

ถัวจ่ายงบหมวดเงนิเดือน 
ข้อ 1.1 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่2 : พัฒนาบุคลากรสหกรณ์เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรสหกรณ์

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการพฒันาบุคลากร
ของสหกรณ์เป็นมืออาชีพ 

7.จัดทำแบบประเมินความ   
พึงพอใจจากสมาชิก 

8.อบรมพัฒนาตัวแทนสมาชิก

7.ร้อยละของค่าคะแนนประเมนิ
ความพึงพอใจระดับดีขึน้ไป 

8.ร้อยละของตัวแทนสมาชิกผ่าน
การอบรมหลักสูตรบริหารงาน
สหกรณ์สู่ความมั่นคง 

80% 

0.5% 

ถัวจา่ยข้อ 7.2 
จากงบรวม 900,000 บาท 

*ตัดจ่ายจากทุนเพื่อการศึกษา
อบรมทางสหกรณ์* 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

สรุป  
กิจกรรมที่ 7  จัดทำแบบประเมนิความพึงพอใจจากสมาชิก ยังไม่ได้ดำเนนิการ 
กิจกรรมที่ 8  อบรมพัฒนาตวัแทนสมาชิก ยังไม่ได้ดำเนนิการ 
2.โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านการเงินและระเบียบ
ข้อบังคับสหกรณ์ 

1.จัดอบรมสมาชิกเกี่ยวกับ
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
สหกรณ์ และการวางแผนทาง
การเงิน จำนวน 2 ครั้ง /ป ี

1.ร้อยละของสมาชิกผ่านการ
อบรมในหลักสูตร หลักการ
อุดมการณ์วิธีการสหกรณ์และ
การวางแผนทางการเงิน 

10% 
(1,000 คน) 

250,000 บาท 

งบประมาณข้อ 7.1.3 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายสวสัดิการและ
สารสนเทศ 

สรุป โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินและระเบียบข้อบังคบัสหกรณ์ยังไม่ได้ดำเนนิการ 
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่งแรงจูงใจแก่บุคลากรสหกรณ์ 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการเสริมสร้างขวัญ
กำลังใจให้แก่บุคลากรของ
สหกรณ ์

1.จัดทำประกาศเกยีรติคุณมอบ
แก่บุคลากรเมือ่ครบวาระ 

1.ร้อยละของกรรมการ
ดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่
ปรึกษา ได้รบัการประกาศเกียรติ
คุณเมื่อครบวาระ 

100% - คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาบุคลากรสหกรณ์เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที ่2 เพิ่งแรงจูงใจแก่บุคลากรสหกรณ์ 

โครงการ กิจรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการเสริมสร้างขวัญ
กำลังใจให้แก่บุคลากรของ
สหกรณ์ 

2.คัดกรองฝ่ายจัดการที่มีอายุงาน
เข้าเกณฑ์เกิน 25 ปีขึ้นไปมอบ
รางวัลและประกาศเกียรติคณุ 

3.กำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการ
ประเมินพนักงานดีเดน่ 

4.กำหนดเกณฑ์มาตรฐานสมาชกิ
ต้นแบบ 

5.จัดสวัสดิการสนับสนุนคา่ทำ
ประกันสุขภาพรายปีเจา้หน้าที่ 
ไม่เกิน 5,000 บาท/คน/ป ี

6.บรรจุลูกจ้างชั่วคราวที่
ปฏิบัติงานเกิน 3 ปีขึน้ไปเป็น
เจ้าหน้าที่สหกรณ ์

2.ร้อยละของฝ่ายจัดการที่มีอายุ
การปฏิบัติงาน 25 ปีขึ้นไปได้รับ
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ 

3.ร้อยละของฝ่ายจัดการได้รับ
การประกาศเป็นพนักงานดีเด่น 
ประจำปีตามเกณฑ์ที่กำหนด 

4.ร้อยละของสมาชิกที่ได้รบัการ
ประกาศเป็นสมาชิกต้นแบบตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 

5.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ 
ที่ลาป่วยลดลง 

6.ร้อยละของลูกจ้างชั่วคราว  
ที่ลาออกลดลง 

100% 

5% 

0.50% 

80% 

90% 

50,000 บาท 

ถัวจ่ายงบคา่ใช้จา่ยอื่นๆ 
ข้อ 5.15 

- 

- 

140,000 บาท 
งบประมาณข้อ 8.5.1 

ถัวจ่ายงบหมวดเงนิเดือน 
ข้อ 1.1 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

    
  สหกรณ
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สรุป โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรของสหกรณ ์
1) การจัดทำประกาศเกียรติคุณมอบแก่บุคลากรเมื่อครบวาระ
2) คัดกรองฝ่ายจัดการที่มีอายุงานเข้าเกณฑ์เกิน 25 ปีขึ้นไปมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ
3) กำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินพนักงานดีเด่น
4) กำหนดเกณฑ์มาตรฐานสมาชิกต้นแบบ

กิจกรรมทั้ง 4 หัวข้อ ทางฝ่ายจดัการได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 มีมติเห็นควรให้ฝ่าย
จัดการหาข้อมูลเพิ่มเติมในการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ

5) จัดสวัสดิการสนับสนุนค่าทำประกันสุขภาพรายปีเจา้หน้าที่ ไม่เกิน 5,000 บาท/คน/ปี ทางฝ่ายจัดการได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ชุดที่61/2565
ในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ได้ทำการเปรียบเทียบราคาการทำประกัน ระหว่าง บริษัท ไทยประกันสุขภาพและประกันชีวิต เอไอเอ ซึ่งทางบริษัท
ไทยประกันสุขภาพได้เสนอราคามาต่ำกว่า ทางประกันชีวิตเอไอเอ ซึ่งการทำประกันนั้น ได้ตัดค่าใช้จ่ายจากงบที่ 8 แผนพัฒนาระบบงานสหกรณ์ 8.5 ระบบสวัสดิการ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน 8.5.1 โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรของสหกรณ์ จำนวนเงิน 130,000 บาท เพือ่เป็นสวัสดิการสนับสนุนค่าประกันสุขภาพรายปี
เจ้าหน้าที่ไม่เกิน 5,000 บาท/คน/ปี (เจ้าหน้าที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 339.76บาท/คน) มติที่ประชุมจึงเห็นควรให้จัดซื้อประกันสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่ โดยทำการ
จัดซื้อกับ บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) โดยให้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดต่อไป
- คณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที ่8/2565 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 มีมติเห็นชอบอนุมัติเงินสนับสนนุค่าทำประกนัสุขภาพรายปีกับเจา้หน้าทีส่หกรณ์ จำนวน 26 คน

กับบริษัท ไทยประกนัสุขภาพ จำนวน 138,834 บาท ตามที่คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปเสนอ 
- ทางฝา่ยพัสดุได้ดำเนินการจัดซือ้ประกันภัยสุขภาพกลุ่มให้กับเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ ตามรายงานการขอซื้อ เลขที่ 280/2565 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยเริ่มความ

คุ้มครอง วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 
6) บรรจุลูกจ้างชั่วคราวทีป่ฏิบัติงานเกิน 3 ปีขึ้นไปเป็นเจา้หน้าที่สหกรณ์

- คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 ในการประชุมครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติมอบหมายคณะกรรมการฝ่ายวชิาการและระเบียบ ยกร่าง
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับโครงการสรา้งขวัญและกำลังใจในการปฏิบตัิงาน โดยให้มีการบรรจุลูกจ้างชั่วคราว เป็นเจา้หน้าที่สหกรณ์ สำหรับ
ลูกจ้างชัว่คราวซึ่งได้มีการทำงานกับสหกรณ์มาแล้วเปน็ระยะเวลาไมน่้อยกว่า 3 ปี จงึจะเข้าเกณฑ์ในการพิจารณา 

- คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาการต่อสัญญาจา้งลูกจา้งชัว่คราวเป็นระยะเวลา 6 เดือน และได้
มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ ดำเนนิการปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการบรรจุของลูกจ้างชั่วคราว 

- คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ ไดด้ำเนนิการปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการบรรจุของลูกจ้างชัว่คราวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยอ้างอิง “ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยเจา้หน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  พ.ศ. 2565”บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 
2565  เป็นต้นไป 

 

- เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยเจา้หน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  พ.ศ. 2565 ในการ
ประเมินบรรจุลูกจา้งชั่วคราวเปน็เจ้าหน้าที่สหกรณ์นั้น คณะกรรมการดำเนินการชดุที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ได้มีมติ
มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เป็นเจ้าหนา้ที่สหกรณ์ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการต่อไป 

- คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบชุดที่ 61 ในการประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติมอบหมายให้ฝ่ายจัดการ ร่างหลักเกณฑ์และวธิีการในการ
คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเปน็เจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบยีบในการประชุมครั้งต่อไป 

- คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ได้มีมติยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกลูกจ้าง
ชั่วคราวเป็นเจา้หน้าที่สหกรณ์เพื่อนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการพิจารณา 

- คณะกรรมการอำนวยการชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็น
เจ้าหน้าที่สหกรณ์และนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาต่อไป 

- คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบประกาศ หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลลูกจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเปน็เจ้าหนา้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้เพียงพอพร้อมโปรแกรมงานสหกรณ์  

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.จัดให้เจ้าหน้าที่มีคอมพิวเตอร์ใช้ 
ในอัตรา 1 : 1 
2.ปรับปรุงฟังก์ชัน่ในระบบ
โปรแกรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้ 

3.พัฒนาระบบโปรแกรมงานเสรมิ
สหกรณ์ 
(ระบบการยืนยนัหุ้น หนี้ และเงนิ
ฝากคงเหลือของสมาชิก) 

1.สัดส่วนคอมพิวเตอร์ต่อ
เจา้หน้าที่ (1 : 1) 
2.ปรับปรงุโปรแกรมงานสหกรณ ์

6.พัฒนาโปรแกรมสหกรณ์ 
(เสริม) 

1 : 1 

1 ระบบ 

1 โปรแกรม 

งบประมาณข้อ 6.1 (2) 

300,000 บาท 
งบประมาณข้อ 6.1 (3) 

200,000 บาท 
งบประมาณข้อ 6.1 (3) 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

         34
    รายงานกิจการป

ระจำาป
ี 2565



 

สรุป โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรของสหกรณ ์
1) การจัดทำประกาศเกียรติคุณมอบแก่บุคลากรเมื่อครบวาระ
2) คัดกรองฝ่ายจัดการที่มีอายุงานเข้าเกณฑ์เกิน 25 ปีขึ้นไปมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ
3) กำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินพนักงานดีเด่น
4) กำหนดเกณฑ์มาตรฐานสมาชิกต้นแบบ

กิจกรรมทั้ง 4 หัวข้อ ทางฝ่ายจดัการได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 มีมติเห็นควรให้ฝ่าย
จัดการหาข้อมูลเพิ่มเติมในการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ

5) จัดสวัสดิการสนับสนุนค่าทำประกันสุขภาพรายปีเจา้หน้าที่ ไม่เกิน 5,000 บาท/คน/ปี ทางฝ่ายจัดการได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ชุดที่61/2565
ในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ได้ทำการเปรียบเทียบราคาการทำประกัน ระหว่าง บริษัท ไทยประกันสุขภาพและประกันชีวิต เอไอเอ ซึ่งทางบริษัท
ไทยประกันสุขภาพได้เสนอราคามาต่ำกว่า ทางประกันชีวิตเอไอเอ ซึ่งการทำประกันนั้น ได้ตัดค่าใช้จ่ายจากงบที่ 8 แผนพัฒนาระบบงานสหกรณ์ 8.5 ระบบสวัสดิการ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน 8.5.1 โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรของสหกรณ์ จำนวนเงิน 130,000 บาท เพือ่เป็นสวัสดิการสนับสนุนค่าประกันสุขภาพรายปี
เจ้าหน้าที่ไม่เกิน 5,000 บาท/คน/ปี (เจ้าหน้าที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 339.76บาท/คน) มติที่ประชุมจึงเห็นควรให้จดัซื้อประกันสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่ โดยทำการ
จัดซื้อกับ บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) โดยให้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดต่อไป
- คณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที ่8/2565 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 มีมติเห็นชอบอนุมัติเงินสนับสนนุค่าทำประกนัสุขภาพรายปีกับเจา้หน้าทีส่หกรณ์ จำนวน 26 คน

กับบริษัท ไทยประกนัสุขภาพ จำนวน 138,834 บาท ตามที่คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปเสนอ 
- ทางฝา่ยพัสดุได้ดำเนินการจัดซือ้ประกันภัยสุขภาพกลุ่มให้กับเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ ตามรายงานการขอซื้อ เลขที่ 280/2565 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยเริ่มความ

คุ้มครอง วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 
6) บรรจุลูกจ้างชั่วคราวทีป่ฏิบัติงานเกิน 3 ปีขึ้นไปเปน็เจา้หน้าที่สหกรณ์

- คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 ในการประชุมครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติมอบหมายคณะกรรมการฝ่ายวชิาการและระเบียบ ยกร่าง
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับโครงการสรา้งขวัญและกำลังใจในการปฏิบตัิงาน โดยให้มีการบรรจุลูกจ้างชั่วคราว เป็นเจา้หน้าที่สหกรณ์ สำหรับ
ลูกจ้างชัว่คราวซึ่งได้มีการทำงานกับสหกรณ์มาแล้วเปน็ระยะเวลาไมน่้อยกว่า 3 ปี จงึจะเข้าเกณฑ์ในการพิจารณา 

- คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาการต่อสัญญาจา้งลกูจา้งชัว่คราวเป็นระยะเวลา 6 เดือน และได้
มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ ดำเนนิการปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการบรรจุของลูกจ้างชั่วคราว 

- คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ ไดด้ำเนนิการปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการบรรจุของลูกจ้างชัว่คราวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยอ้างอิง “ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยเจา้หน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์และข้อบังคบัเกี่ยวกับการทำงาน  พ.ศ. 2565”บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 
2565  เป็นต้นไป 

 

- เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยเจา้หน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  พ.ศ. 2565 ในการ
ประเมินบรรจุลูกจา้งชั่วคราวเปน็เจ้าหน้าที่สหกรณ์นั้น คณะกรรมการดำเนินการชดุที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ได้มีมติ
มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เป็นเจ้าหนา้ที่สหกรณ์ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการต่อไป 

- คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบชุดที่ 61 ในการประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติมอบหมายให้ฝ่ายจัดการ ร่างหลักเกณฑ์และวธิีการในการ
คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเปน็เจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบยีบในการประชุมครั้งต่อไป 

- คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ได้มีมติยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกลูกจ้าง
ชั่วคราวเป็นเจา้หน้าที่สหกรณ์เพื่อนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการพิจารณา 

- คณะกรรมการอำนวยการชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็น
เจ้าหน้าที่สหกรณ์และนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาต่อไป 

- คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบประกาศ หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลลูกจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเปน็เจ้าหนา้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้เพียงพอพร้อมโปรแกรมงานสหกรณ์  

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.จัดให้เจ้าหน้าที่มีคอมพิวเตอร์ใช้ 
ในอัตรา 1 : 1 
2.ปรับปรุงฟังก์ชัน่ในระบบ
โปรแกรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้ 

3.พัฒนาระบบโปรแกรมงานเสรมิ
สหกรณ์ 
(ระบบการยืนยนัหุ้น หนี้ และเงนิ
ฝากคงเหลือของสมาชิก) 

1.สัดส่วนคอมพิวเตอร์ต่อ
เจา้หน้าที่ (1 : 1) 
2.ปรับปรงุโปรแกรมงานสหกรณ ์

6.พัฒนาโปรแกรมสหกรณ์ 
(เสริม) 

1 : 1 

1 ระบบ 

1 โปรแกรม 

งบประมาณข้อ 6.1 (2) 

300,000 บาท 
งบประมาณข้อ 6.1 (3) 

200,000 บาท 
งบประมาณข้อ 6.1 (3) 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

    
  สหกรณ

์ออมทรัพ
ย์ครูสมุทรปราการ จำากัด    35



 

สรุป 1. โครงการพัฒนาระบบขอ้มูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) จัดให้เจ้าหน้าที่มีคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรา 1 : 1 สหกรณ์จัดให้เจ้าหน้าทีทุ่กคนมคีอมพิวเตอร์ใชค้นละ 1 เครื่องในการทำงาน
2) ปรับปรุงฟงัก์ชัน่ในระบบโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

2.1 ฝ่ายจัดการได้นำเสนอโครงการพฒันาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรมชำระหุ้น-หนี้เงนิกู้ ผ่าน Mobile Application) ธุรกรรมที่สมาชิกสามารถทำผ่าน 
Mobile Application มีเพียงการฝาก-ถอน เงินฝาก และกู้เงินฉกุเฉิน ATM เท่านั้น สหกรณ์ฯ จึงต้องมีการพัฒนาระบบโปรแกรมชำระหุ้น-หนีเ้งินกู้ ผ่าน Mobile 
Application เพื่อชว่ยอำนวยความสะดวกสบายให้สมาชิกในการชำระหนี้เงนิกูไ้ด้ตลอด 24 ชั่วโมง 

- คณะกรรมฝ่ายบริหารทัว่ไป ชุดที ่61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการพฒันาระบบโปรแกรมชำระ
หุ้น-หนีเ้งินกู้ ผ่าน Mobile Application โดยให้ทำเข้าคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาต่อไป 
- คณะกรรมการดำเนนิการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการพัฒนาระบบโปรแกรมชำระหุ้น-หนี้
เงินกู้ ผ่าน Mobile Application จำนวนเงิน 64,200 บาท ตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ 
- ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณปีบัญช ี2565 ข้อ6 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง (6.1) ค่าครุภัณฑ์ 3) ค่าพัฒนาโปรแกรม  1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ  1.1 ปรับปรุงฟังก์ชันในระบบโปรแกรมใหม้ีประสิทธิภาพสูงขึ้น จำนวนเงิน 300,000 บาท 

3) พัฒนาระบบโปรแกรมงานเสริมสหกรณ์ (ระบบการยืนยันหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลอืของสมาชิก)
3.1ฝ่ายจัดการได้นำเสนอโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบยืนยันยอดหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือของสมาชิก)ในปัจจุบันการยืนยันยอด หุ้น หนี้ 

เงินฝาก ของสหกรณ์ฯ ยังเป็นแบบดั้งเดิม ออกหนังสือสอบทานหุ้นหนี้แล้วส่งให้สมาชิกเพื่อยืนยันยอด จากนั้นสมาชิกต้องส่งไปยังผู้ตรวจสอบบัญชีโดยตรงทางไปรษณีย์ 
ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถตรวจสอบจำนวนสมาชิกที่ส่งหนังสือ และไม่สามารถควบคุมระยะเวลาในการจัดส่งได้ ดังนั้น 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด จึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาระบบโปรแกรมสหกรณ์(ระบบยืนยันยอดหุ้ น หนี้ และเงินฝากคงเหลือของสมาชิก)เพื่อให้
สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูล และยื่นยันยอดหุ้น หนี้ เงินฝาก แบบออนไลน์ เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาในการจัดส่งเอกสาร ตรวจสอบจำนวนสมาชิกที่ยืนยันยอด 
และนำพาสหกรณ์ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ให้บริการอย่างรวดเร็วและมีมาตรฐานก้าวไปสู่การบริการแบบ     E-Service  

- คณะกรรมฝ่ายบริหารทัว่ไป ชุดที ่61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบขอ้มูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบยืนยันยอดหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือของสมาชิก) โดยให้ทำเข้าคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาต่อไป 
- คณะกรรมการดำเนนิการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบยืนยันยอดหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือของสมาชิก) จำนวนเงิน 66,340 บาท ตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ 
- ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณปีบัญช2ี565 ข้อ6 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง (6.1) ค่าครุภัณฑ์   3) ค่าพัฒนาโปรแกรม  1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ  1.2 พัฒนาระบบโปรแกรมงานเสริมสหกรณ์  งบประมาณ 200,000 บาท 

     3.2 นอกเหนือจากโครงการดังกล่าว ทั้ง 2 ตวั ฝ่ายจัดการได้มีการนำเสนอจัดจ้างปรับปรงุระบบ Application SPKTCOOP ให้รองรบั พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ. 
2562 (PDPA) และเพิ่มพีเจอร์ (Feature) โดยได้นำเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการดำเนนิการชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครัง้ที่ 5 วนัที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติ
เห็นชอบอนุมัติปรับปรุงโปรแกรมดังกล่าว โดยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 203,300 บาท ซึ่งใช้จ่ายจากงบประมาณ หมวด ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าพัฒนาโปรแกรม 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ (Peopleware) 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  
(ด้านซอฟต์แวร)์ 

1.พัฒนาบุคลากรด้าน
คอมพิวเตอร์ให้มีความรู้ในระดับ
โปรแกรมเมอร์ 
2.จัดให้ผู้ดูแลระบบสหกรณ์ได้
อบรมพัฒนาความรู้เพิ่มเติม 

1.จำนวนโปรแกรมเมอร์ได้รับการ
พัฒนา 

2.จำนวนผู้ดูแลระบบได้รับการ
พัฒนา 

รอพัฒนา 
ปี 2566 

1 คน 

- 

ถัวจ่ายข้อ 7.2 
จากงบรวม 900,000 บาท 

*ตดัจ่ายจากทุนเพื่อการศึกษา
อบรมทางสหกรณ์* 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ (Peopleware) 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  
(ด้านซอฟต์แวร)์ 

3.จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมแก่
กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 

4.ให้เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรูซ้ึง่
กันและกัน 
5.จัดหลักสูตรอบรมการใช้ Excel 
advance แก่ฝ่ายจัดการ 

6.จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม
เสริมสหกรณแ์ก่สมาชิก 

3.ร้อยละของกรรมการ     
ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้รบัการ
พัฒนาการใช้โปรแกรม 
4.ร้อยละของฝ่ายจัดการได้รับ
การพัฒนาและประมวลผล 
5.ร้อยละของฝ่ายจัดการมีความ
เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป (Excel advance) 

6.ร้อยละของตัวแทนสมาชิก
ประจำสังกดัได้รบัการพัฒนาการ
ใช้โปรแกรมเสริม 

50% 
(10 คน) 

60% 
(14 คน) 
30% 

(7 คน) 

5% 

ถัวจ่ายข้อ 7.2 
จากงบรวม 900,000 บาท 

*ตดัจ่ายจากทุนเพื่อการ
ศึกษาอบรมทางสหกรณ์* 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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สรุป 1. โครงการพฒันาระบบขอ้มูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) จัดให้เจ้าหน้าที่มีคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรา 1 : 1 สหกรณ์จัดให้เจ้าหน้าทีท่กุคนมคีอมพิวเตอร์ใชค้นละ 1 เครื่องในการทำงาน
2) ปรับปรุงฟงัก์ชัน่ในระบบโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

2.1 ฝ่ายจัดการได้นำเสนอโครงการพฒันาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรมชำระหุ้น-หนี้เงนิกู้ ผ่าน Mobile Application) ธุรกรรมที่สมาชิกสามารถทำผ่าน 
Mobile Application มีเพียงการฝาก-ถอน เงินฝาก และกู้เงินฉกุเฉิน ATM เท่านั้น สหกรณ์ฯ จึงต้องมีการพัฒนาระบบโปรแกรมชำระหุ้น-หนีเ้งินกู้ ผ่าน Mobile 
Application เพื่อชว่ยอำนวยความสะดวกสบายให้สมาชิกในการชำระหนี้เงนิกูไ้ด้ตลอด 24 ชั่วโมง 

- คณะกรรมฝ่ายบริหารทัว่ไป ชุดที ่61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการพฒันาระบบโปรแกรมชำระ
หุ้น-หนีเ้งินกู้ ผ่าน Mobile Application โดยให้ทำเข้าคณะกรรมการดำเนินการเพือ่พิจารณาต่อไป 
- คณะกรรมการดำเนนิการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 19 เมื่อวันที ่26 กันยายน 2565 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการพัฒนาระบบโปรแกรมชำระหุ้น-หนี้
เงินกู้ ผ่าน Mobile Application จำนวนเงิน 64,200 บาท ตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ 
- ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณปีบัญช ี2565 ข้อ6 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง (6.1) ค่าครุภัณฑ์ 3) ค่าพัฒนาโปรแกรม  1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ  1.1 ปรับปรุงฟังก์ชันในระบบโปรแกรมใหม้ีประสิทธิภาพสูงขึ้น จำนวนเงิน 300,000 บาท 

3) พัฒนาระบบโปรแกรมงานเสริมสหกรณ์ (ระบบการยืนยันหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลอืของสมาชิก)
3.1ฝ่ายจัดการได้นำเสนอโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบยืนยันยอดหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือของสมาชิก)ในปัจจุบันการยืนยันยอด หุ้น หนี้ 

เงินฝาก ของสหกรณ์ฯ ยังเป็นแบบดั้งเดิม ออกหนังสือสอบทานหุ้นหนี้แล้วส่งให้สมาชิกเพื่อยืนยันยอด จากนั้นสมาชิกต้องส่งไปยังผู้ตรวจสอบบัญชีโดยตรงทางไปรษณีย์ 
ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถตรวจสอบจำนวนสมาชิกที่ส่งหนังสือ และไม่สามารถควบคุมระยะเวลาในการจัดส่งได้ ดังนั้น 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด จึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาระบบโปรแกรมสหกรณ์(ระบบยืนยันยอดหุ้ น หนี้ และเงินฝากคงเหลือของสมาชิก)เพื่อให้
สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูล และยื่นยันยอดหุ้น หนี้ เงินฝาก แบบออนไลน์ เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาในการจัดส่งเอกสาร ตรวจสอบจำนวนสมาชิกที่ยืนยันยอด 
และนำพาสหกรณ์ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ให้บริการอย่างรวดเร็วและมีมาตรฐานก้าวไปสู่การบริการแบบ     E-Service  

- คณะกรรมฝ่ายบริหารทัว่ไป ชุดที ่61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบขอ้มูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบยืนยันยอดหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือของสมาชิก) โดยให้ทำเข้าคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาต่อไป 
- คณะกรรมการดำเนนิการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบยืนยันยอดหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือของสมาชิก) จำนวนเงิน 66,340 บาท ตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ 
- ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณปีบัญช2ี565 ข้อ6 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง (6.1) ค่าครุภัณฑ์   3) ค่าพัฒนาโปรแกรม  1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ  1.2 พัฒนาระบบโปรแกรมงานเสริมสหกรณ์  งบประมาณ 200,000 บาท 

     3.2 นอกเหนือจากโครงการดังกล่าว ทั้ง 2 ตวั ฝ่ายจัดการได้มีการนำเสนอจัดจ้างปรับปรงุระบบ Application SPKTCOOP ให้รองรบั พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ. 
2562 (PDPA) และเพิ่มพีเจอร์ (Feature) โดยได้นำเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการดำเนนิการชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครัง้ที่ 5 วนัที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติ
เห็นชอบอนุมัติปรับปรุงโปรแกรมดังกล่าว โดยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 203,300 บาท ซึ่งใช้จ่ายจากงบประมาณ หมวด ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าพัฒนาโปรแกรม 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ (Peopleware) 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  
(ด้านซอฟต์แวร์) 

1.พัฒนาบุคลากรด้าน
คอมพิวเตอร์ให้มีความรู้ในระดับ
โปรแกรมเมอร์ 
2.จัดให้ผู้ดูแลระบบสหกรณ์ได้
อบรมพัฒนาความรู้เพิ่มเติม 

1.จำนวนโปรแกรมเมอร์ได้รับการ
พัฒนา 

2.จำนวนผู้ดูแลระบบได้รับการ
พัฒนา 

รอพัฒนา 
ปี 2566 

1 คน 

- 

ถัวจ่ายข้อ 7.2 
จากงบรวม 900,000 บาท 

*ตดัจ่ายจากทุนเพื่อการศึกษา
อบรมทางสหกรณ์* 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ (Peopleware) 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  
(ด้านซอฟต์แวร)์ 

3.จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมแก่
กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 

4.ให้เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรูซ้ึง่
กันและกัน 
5.จัดหลักสูตรอบรมการใช้ Excel 
advance แก่ฝ่ายจัดการ 

6.จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม
เสริมสหกรณแ์ก่สมาชิก 

3.ร้อยละของกรรมการ     
ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้รบัการ
พัฒนาการใช้โปรแกรม 
4.ร้อยละของฝ่ายจัดการได้รับ
การพัฒนาและประมวลผล 
5.ร้อยละของฝ่ายจัดการมีความ
เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป (Excel advance) 

6.ร้อยละของตัวแทนสมาชิก
ประจำสังกดัได้รบัการพัฒนาการ
ใช้โปรแกรมเสริม 

50% 
(10 คน) 

60% 
(14 คน) 
30% 

(7 คน) 

5% 

ถัวจ่ายข้อ 7.2 
จากงบรวม 900,000 บาท 

*ตดัจ่ายจากทุนเพื่อการ
ศึกษาอบรมทางสหกรณ์* 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

    
  สหกรณ

์ออมทรัพ
ย์ครูสมุทรปราการ จำากัด    37



 

สรุป 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านซอฟต์แวร์)

1) พัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ให้มีความรู้ในระดับโปรแกรมเมอร์ ยังไม่ได้ดำเนินการ
2) จัดให้ผู้ดูแลระบบสหกรณ์ได้อบรมพัฒนาความรู้เพิ่มเติม

- สหกรณ์ได้ส่งฝา่ยจัดการเข้าอบรมในหลักสูตร พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 แนวปฏบิัติด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และ
สาระสำคัญของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในวันที่ 5 มิถุนายน 2565 กับทาง รองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ ผ่านระบบออนไลน์
- สหกรณ์ได้ส่งฝา่ยจัดการเข้าอบรมในหลักสูตร การกำกับปฏบิตัิงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ กับทางสถาบนัสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในวันที่ 20-22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. รวมระยะเวลาในการอบรม 3 วัน ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์

3) จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมแก่กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ยังไม่ไดด้ำเนนิการ
4) ให้เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน ทางเจ้าหนา้ทีไ่ด้มีการถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมกันอยู่แล้ว
5) จัดหลักสูตรอบรมการใช้ Excel advance แก่ฝา่ยจัดการ ยังไมไ่ด้ดำเนนิการ
6) จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมเสริมสหกรณ์แก่สมาชิก

- กลุ่มโรงเรียนบางบ่อ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 2 ได้กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวันเกษียณอายุราชการแด่ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและข้าราชการครูจำนวนทั้งสิน้ 6 ท่าน ในวนัที่ 16 กันยายน 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดสุคันธาวาส อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

           ซึ่งทางฝ่ายจัดการ เข้าร่วมบรรยาย หัวข้อ การวางแผนการเงินชีวติหลังเกษียณอายุราชการ และการใช้โปรแกรมพื้นฐานของสหกรณ์ เพือ่ให้กลุ่มสมาชิกไดท้ราบข้อมูล  
ข่าวสารของทางสหกรณ์ 

กลยุทธ์ที่ 3 ฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลเทคโนโลยสีารสนเทศ 

พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศและฐานข้อมูลสหกรณ์ 

ร้อยละของฐานข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้องและทันสมัย 

90% 300,000 บาท 
งบประมาณข้อ 6.1 (3) 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

สรุป พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและฐานข้อมูลสหกรณ์ ยังไม่ได้ดำเนินการ 

 

กลยุทธ์ที่ 4 ข้อมูลข่าวสาร 
โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการประชาสัมพันธ์
ก้าวไกล 

1.พัฒนาระบบติดตาม ประเมินผล
จากสมาชิกหลังการใช้บริการ 

2.ปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก
บำนาญให้เป็นปัจจุบนั (Update) 

3.ส่งข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

4.จัดกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบ
คำถามกับสหกรณ์ เพื่อลุ้นรบั
รางวัล 

1.ร้อยละของสมาชิกที่มารับ
บริการได้รับการสอบถาม/
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
2.ร้อยละของสมาชิกกลุ่มบำนาญ
ได้รับขอ้มูลข่าวสารของสหกรณ์ 

3.จำนวนช่องทางการส่งข้อมูล
ข่าวสารทีส่ม่ำเสมอ 

4.ร้อยละของสมาชิกสหกรณ์
ได้รบัข้อมูลข่าวสารผ่าน  
(Line bot) 

80% 

80% 

4 
ช่องทาง 

75% 

900,000 บาท 

งบประมาณข้อ 8.1 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายสวสัดิการและ
สารสนเทศ 

สรุป 
1) โครงการประชาสัมพนัธ์ก้าวไกล ฝ่ายจัดการได้นำเสนอเข้าทีป่ระชุม ฝา่ยสวัสดิการและสารสนเทศ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง คือ

จัดส่งสารสัมพันธ์ ให้กับสมาชิก เพื่อให้สมาชิกรับทราบข้อมูลขา่วสารตา่งๆ ที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ ในปัจจบุัน ทางฝา่ยได้จัดทำสารสัมพนัธ์มาทัง้หมด 11 ฉบับ เป็นจำนวนเงนิ
199,555.- บาท โดยค่าใชจ้่ายจากงบประมาณที่ 8. แผนพัฒนาระบบงานสหกรณ์ 8.1 ระบบงานประชาสัมพันธ์ 8.1.1 ค่าสารสมัพันธ์ จำนวนเงนิ 250,000 บาท

2) ทางฝา่ยจัดการได้มีการปรบัปรุงฐานข้อมูลสมาชิกบำนาญให้เปน็ปัจจบุันอยู่อย่างต่อเนื่อง หากสารสัมพนัธ์ที่จัดส่งนัน้ถูกตีกลับมา ฝ่ายจัดการก็จะประสานงานไปยังสมาขิก
3) การส่งขอ้มูลข่าวสารนั้น ทางฝ่ายจัดการได้ทำการ Update ข้อมูลลงผา่นสื่อออนไลนต์่างๆ เพือ่ให้สมาชิกได้ทราบความเคลื่อนไหวของสหกรณ์
4) จัดกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบคำถามกับทางสหกรณ์ เพื่อลุ้นรับรางวัลนั้น ทางฝ่ายจัดการไดน้ำเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศในการ

ประชุม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 และได้มีการจับรางวลั ครั้งแรก ในเดือน พฤษภาคม 2565 ครั้งที่สอง เดือน กรกฎาคม 2565 ครั้งที่สาม ตุลาคม
2565 
- ในการจัดกิจกรรมตอบคำถามรางวัลนั้น ใชง้บประมาณจากหมวดที่ 8 แผนพฒันาระบบงานสหกรณ์ 8.1 ระบบงานประชาสัมพันธ์ 8.1.4 ค่าดำเนินการประชาสัมพันธ์ 

งบประมาณ 50,000 บาท เพื่อใช้เป็นรางวัลในการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้สมาชิกอ่านข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ 
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สรุป 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านซอฟต์แวร์)

1) พัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ให้มีความรู้ในระดับโปรแกรมเมอร์ ยังไม่ได้ดำเนินการ
2) จัดให้ผู้ดูแลระบบสหกรณ์ได้อบรมพัฒนาความรู้เพิ่มเติม

- สหกรณ์ได้ส่งฝา่ยจัดการเข้าอบรมในหลักสูตร พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 แนวปฏบิัติด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และ
สาระสำคัญของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในวันที่ 5 มิถุนายน 2565 กับทาง รองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ ผ่านระบบออนไลน์
- สหกรณ์ได้ส่งฝา่ยจัดการเข้าอบรมในหลักสูตร การกำกับปฏบิตัิงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ กับทางสถาบนัสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในวันที่ 20-22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. รวมระยะเวลาในการอบรม 3 วัน ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์

3) จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมแก่กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ยังไม่ไดด้ำเนนิการ
4) ให้เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน ทางเจ้าหนา้ทีไ่ด้มีการถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมกันอยู่แล้ว
5) จัดหลักสูตรอบรมการใช้ Excel advance แก่ฝา่ยจัดการ ยังไมไ่ด้ดำเนนิการ
6) จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมเสริมสหกรณ์แก่สมาชิก

- กลุ่มโรงเรียนบางบ่อ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 2 ได้กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวันเกษียณอายุราชการแด่ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและข้าราชการครูจำนวนทั้งสิน้ 6 ท่าน ในวนัที่ 16 กันยายน 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดสุคันธาวาส อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

           ซึ่งทางฝ่ายจัดการ เข้าร่วมบรรยาย หัวข้อ การวางแผนการเงินชีวติหลังเกษียณอายุราชการ และการใช้โปรแกรมพื้นฐานของสหกรณ์ เพือ่ให้กลุ่มสมาชิกไดท้ราบข้อมูล  
ข่าวสารของทางสหกรณ์ 

กลยุทธ์ที่ 3 ฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลเทคโนโลยสีารสนเทศ 

พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศและฐานข้อมูลสหกรณ์ 

ร้อยละของฐานข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้องและทันสมัย 

90% 300,000 บาท 
งบประมาณข้อ 6.1 (3) 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

สรุป พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและฐานข้อมูลสหกรณ์ ยังไม่ได้ดำเนินการ 

 

กลยุทธ์ที่ 4 ข้อมูลข่าวสาร 
โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการประชาสัมพันธ์
ก้าวไกล 

1.พัฒนาระบบติดตาม ประเมินผล
จากสมาชิกหลังการใช้บริการ 

2.ปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก
บำนาญให้เป็นปัจจุบนั (Update) 

3.ส่งข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

4.จัดกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบ
คำถามกับสหกรณ์ เพื่อลุ้นรบั
รางวัล 

1.ร้อยละของสมาชิกที่มารับ
บริการได้รับการสอบถาม/
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
2.ร้อยละของสมาชิกกลุ่มบำนาญ
ได้รับข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ 

3.จำนวนช่องทางการส่งข้อมูล
ข่าวสารทีส่ม่ำเสมอ 

4.ร้อยละของสมาชิกสหกรณ์
ได้รบัข้อมูลข่าวสารผ่าน  
(Line bot) 

80% 

80% 

4 
ช่องทาง 

75% 

900,000 บาท 

งบประมาณข้อ 8.1 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายสวสัดิการและ
สารสนเทศ 

สรุป 
1) โครงการประชาสัมพนัธ์ก้าวไกล ฝ่ายจัดการได้นำเสนอเข้าทีป่ระชุม ฝา่ยสวัสดิการและสารสนเทศ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง คือ

จัดส่งสารสัมพันธ์ ให้กับสมาชิก เพื่อให้สมาชิกรับทราบข้อมูลขา่วสารตา่งๆ ที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ ในปัจจบุัน ทางฝา่ยได้จัดทำสารสัมพนัธ์มาทัง้หมด 11 ฉบับ เป็นจำนวนเงนิ
199,555.- บาท โดยค่าใชจ้่ายจากงบประมาณที่ 8. แผนพัฒนาระบบงานสหกรณ์ 8.1 ระบบงานประชาสัมพันธ์ 8.1.1 ค่าสารสมัพันธ์ จำนวนเงนิ 250,000 บาท

2) ทางฝา่ยจัดการได้มีการปรบัปรุงฐานข้อมูลสมาชิกบำนาญให้เปน็ปัจจบุันอยู่อย่างต่อเนื่อง หากสารสัมพนัธ์ที่จัดส่งนัน้ถูกตีกลับมา ฝ่ายจัดการก็จะประสานงานไปยังสมาขิก
3) การส่งขอ้มูลข่าวสารนั้น ทางฝ่ายจัดการได้ทำการ Update ข้อมูลลงผา่นสื่อออนไลนต์่างๆ เพือ่ให้สมาชิกได้ทราบความเคลื่อนไหวของสหกรณ์
4) จัดกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบคำถามกับทางสหกรณ์ เพื่อลุ้นรับรางวัลนั้น ทางฝ่ายจัดการไดน้ำเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศในการ

ประชุม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 และได้มีการจับรางวลั ครั้งแรก ในเดือน พฤษภาคม 2565 ครั้งที่สอง เดือน กรกฎาคม 2565 ครั้งที่สาม ตุลาคม
2565 
- ในการจัดกิจกรรมตอบคำถามรางวัลนั้น ใชง้บประมาณจากหมวดที่ 8 แผนพฒันาระบบงานสหกรณ์ 8.1 ระบบงานประชาสัมพันธ์ 8.1.4 ค่าดำเนินการประชาสัมพันธ์ 

งบประมาณ 50,000 บาท เพื่อใช้เป็นรางวัลในการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้สมาชิกอ่านข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ 

    
  สหกรณ

์ออมทรัพ
ย์ครูสมุทรปราการ จำากัด    39



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  
กลยุทธ์ที่ 2 ทบทวนกระบวนการทำงานหลัก 
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการทบทวนระบบ
การบริหารจัดการสหกรณ์ 

1.ปรบัปรุงโครงสรา้งและระบบ
บริหารจัดการสหกรณ์ 

2.ทบทวนแผนอัตรากำลงัประจำป ี

3.ทบทวนกระบวนการทำงาน
ประจำป ี

4.ปรับปรุงคุณลักษณะของ
ตำแหน่งงานให้เหมาะสม 

5.ทบทวนคำสั่งมอบหมายงาน
ประจำป ี

1.จำนวนครั้งของการทบทวน
โครงสร้างองค์กรในรอบปี  

2.จำนวนครั้งของการทบทวน 
แผนกำลงัคนระยะ 10 ปี  
ในรอบป ี

3.จำนวนครั้งของการทบทวน
กระบวนการหลัก และเผยแพร่
เป็นลายลักษณ์อกัษรในรอบป ี

4.ร้อยละของตำแหน่งงาน ได้รบั
การกำหนด คุณลักษณะเปน็ลาย
ลักษณ์อักษร (JD) 

5.ร้อยละของฝ่ายจัดการได้รับ
การมอบหมายงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (JS) 

1 ครั้ง 

1 ครั้ง 

1 ครั้ง 

100% 

100% 

- 

- 

- 

- 

- 

คณะกรรมการฝ่าย 
วิชาการและระเบียบ 

คณะกรรมการฝ่าย 
วิชาการและระเบียบ 

คณะกรรมการฝ่าย 
วิชาการและระเบียบ 

คณะกรรมการฝ่าย 
วิชาการและระเบียบ 

คณะกรรมการฝ่าย 
วิชาการและระเบียบ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  
กลยุทธ์ที่ 2 ทบทวนกระบวนการทำงานหลัก 
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการทบทวนระบบ
การบริหารจัดการสหกรณ์ 

6.ปรับปรุงระบบการบริหารงาน
บุคคล 

7.พัฒนาเจ้าหนา้ที่ตามแผนพัฒนา
บุคลากร (IDP) 

8.ประเมินและติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ระดับองค์กร 

6.ร้อยละของฝ่ายจัดการมี
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏบิัติงาน
ระดับดีขึ้นไป 

7.ร้อยละของฝ่ายจัดการได้รับ
การพัฒนาตามแผนพฒันา
บุคลากร (IDP) 

8.ร้อยละของตัวชี้วัด ระดับ
องค์กรตามแผนยุทธศาสตร์  
ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด 

80% 

80% 

80% 

- 

- 

- 

คณะกรรมการฝ่าย 
บริหารทั่วไป 

คณะกรรมการฝ่าย 
บริหารทั่วไป 

คณะกรรมการฝ่าย 
บริหารทั่วไป 

สรุป 
กิจกรรมที่ 

1) ปรบัปรุงโครงสร้างและระบบบริหารจัดการสหกรณ์
2) ทบทวนแผนอัตรากำลังประจำปี

- ทางคณะกรรมการดำเนนิการ ชดุที่ 61/2565 ในการประชุม ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 มติเห็นชอบอนุมัติยกร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
สมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2565 ประกาศใช้เมื่อวันที ่1 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีการปรับปรุง
โครงสร้างและระบบบริหารจัดการสหกรณ์ ทบทวนแผนอัตรากำลังประจำป ี

         40
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  
กลยุทธ์ที่ 2 ทบทวนกระบวนการทำงานหลัก 
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการทบทวนระบบ
การบริหารจัดการสหกรณ์ 

1.ปรบัปรุงโครงสรา้งและระบบ
บริหารจัดการสหกรณ์ 

2.ทบทวนแผนอัตรากำลงัประจำป ี

3.ทบทวนกระบวนการทำงาน
ประจำป ี

4.ปรับปรุงคุณลักษณะของ
ตำแหน่งงานให้เหมาะสม 

5.ทบทวนคำสั่งมอบหมายงาน
ประจำป ี

1.จำนวนครั้งของการทบทวน
โครงสร้างองค์กรในรอบปี  

2.จำนวนครั้งของการทบทวน 
แผนกำลงัคนระยะ 10 ปี  
ในรอบป ี

3.จำนวนครั้งของการทบทวน
กระบวนการหลัก และเผยแพร่
เป็นลายลักษณ์อกัษรในรอบป ี

4.ร้อยละของตำแหน่งงาน ได้รบั
การกำหนด คุณลักษณะเปน็ลาย
ลกัษณ์อักษร (JD) 

5.ร้อยละของฝ่ายจัดการได้รับ
การมอบหมายงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (JS) 

1 ครั้ง 

1 ครั้ง 

1 ครั้ง 

100% 

100% 

- 

- 

- 

- 

- 

คณะกรรมการฝ่าย 
วิชาการและระเบียบ 

คณะกรรมการฝ่าย 
วิชาการและระเบียบ 

คณะกรรมการฝ่าย 
วิชาการและระเบียบ 

คณะกรรมการฝ่าย 
วิชาการและระเบียบ 

คณะกรรมการฝ่าย 
วิชาการและระเบียบ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  
กลยุทธ์ที่ 2 ทบทวนกระบวนการทำงานหลัก 
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการทบทวนระบบ
การบริหารจัดการสหกรณ์ 

6.ปรับปรุงระบบการบริหารงาน
บุคคล 

7.พัฒนาเจ้าหนา้ที่ตามแผนพัฒนา
บุคลากร (IDP) 

8.ประเมินและติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ระดับองค์กร 

6.ร้อยละของฝ่ายจัดการมี
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏบิัติงาน
ระดับดีขึ้นไป 

7.ร้อยละของฝ่ายจัดการได้รับ
การพัฒนาตามแผนพฒันา
บุคลากร (IDP) 

8.ร้อยละของตัวชี้วัด ระดับ
องค์กรตามแผนยุทธศาสตร์  
ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด 

80% 

80% 

80% 

- 

- 

- 

คณะกรรมการฝ่าย 
บริหารทั่วไป 

คณะกรรมการฝ่าย 
บริหารทั่วไป 

คณะกรรมการฝ่าย 
บริหารทั่วไป 

สรุป 
กิจกรรมที่ 

1) ปรบัปรุงโครงสร้างและระบบบริหารจัดการสหกรณ์
2) ทบทวนแผนอัตรากำลังประจำปี

- ทางคณะกรรมการดำเนนิการ ชดุที่ 61/2565 ในการประชุม ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 มติเห็นชอบอนุมัติยกร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2565 ประกาศใช้เมื่อวันที ่1 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีการปรับปรุง
โครงสร้างและระบบบริหารจัดการสหกรณ์ ทบทวนแผนอัตรากำลังประจำป ี

    
  สหกรณ

์ออมทรัพ
ย์ครูสมุทรปราการ จำากัด    41



3) ทบทวนกระบวนการทำงานประจำปี
- ทางฝา่ยจัดการได้มีการนำเสนอ โครงการทบทวนระบบการบรหิารการจัดการสหกรณ์ เรื่องของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)ซึ่งจะประกาศใช้ใน

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสหกรณ์ฯ เพราะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลนัน้ได้ ทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อม แต่จะไมน่ับรวมข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วได้แก่ ชื่อ-นามสกุล หรือชื่อเล่น / เลขประจำตัวประชาชน, เลขหนังสือเดินทาง, เลขบัตรประกันสังคม, เลข
ใบอนุญาตขับขี่, เลขประจำตัวผูเ้สียภาษีฯลฯ จงึมีความจำเป็นและสำคัญที่ทางบุคลากรของสหกรณ์จะต้องเรียนรู้ เนื่องจาก พรบ.ฉบับนี้ ทางฝ่ายจดัการได้มีการ
เปรียบเทียบราคา จำนวน 2 ที่ คือ นายตรีเนตร สาระพงษ์ และ บริษัท โซเซน่ เดอะ เบสท์ จำกัด 

- คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 เห็นควรให้จัดจ้าง รองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ มาเป็น
วิทยากรในโครงการทบทวนระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์ เรื่องของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) 

- คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เห็นชอบให้จัดโครงการทบทวนระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์ เรื่อง
ของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ.2562 (PDPA) งบประมาณ 250,000 บาท ตามทีฝ่่ายจัดการเสนอมา โดยถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปี 2565 จาก
ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ งบประมาณ 900,000 บาท 

- ในการจัดอบรม โครงการดังกลา่วนี้ ได้มีกำหนดการจัดทั้งหมด 10 ครัง้ โดยแบ่งเป็น การอบรมแบบ onsite 3 ครั้ง และแบบ online 7 ครั้ง  
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในโครงการทบทวนระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์ เรื่องของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) แบบ Onsite ทั้งหมด 3 ครั้ง

เป็นเงินจำนวน 202,861 บาท (สองแสนสองพนัแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) 
4) ปรับปรุงคุณลักษณะของตำแหน่งงานให้เหมาะสม
5) ทบทวนคำสัง่มอบหมายงานประจำปี
6) ปรับปรุงระบบการบริหารงานบคุคล ยังไม่ดำเนินการ
7) พัฒนาเจ้าหน้าที่ตามแผนพฒันาบุคลากร (IDP) ยังไม่ดำเนินการ
8) ประเมินและตดิตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระดบัองค์กร

- ทางสหกรณ์ได้จัดโครงการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสรุปการทำงานตามแผนปฏิบัติการ ตามยุทธศาสตร์ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2565 และวันที่ 7-8 ตุลาคม 2565 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานทีส่หกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกดั และไดส้รุปแผนงานโครงการที่ได้ปฏบิัติไปในปี 2565 รวมทั้งจัดทำ
แผนงานโครงการประจำปี 2566 ในกิจกรรมดังกล่าว ได้ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 190,615.- บาท 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลกัธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที ่4 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
กลยุทธ์ที่ 5 คุณภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการสหกรณ์ด้วย
หลักธรรมาภิบาล 

1.ตรวจสอบและปรับปรงุการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

2.การประเมินตนเองตามเกณฑ์
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 

3.การประเมินตามเกณฑ์มาตร 
ฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ 

4.การประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานโครงสร้างทางการเงิน 

5.ทบทวนและปรับปรุงข้อบังคบั
และระเบียบให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวง 

1.ร้อยละของความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง,ด้านเครดิต,ด้าน
ปฏิบัติการ,ด้านการตลาด,ด้านกล
ยุทธ์ ได้รับการแก้ไขและปรบัปรุง 
2.ร้อยละของค่าคะแนนการ
ประเมนิตนเองของสหกรณ์สีขาว
ตามหลักธรรมมาภิบาล 

3.รักษาระดับผลการประเมิน
สหกรณ์ไม่ต่ำกว่าระดบัมาตรฐาน
ดีเลิศ (ระดับ A) 

4.ร้อยละของค่าคะแนนการ
ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
โครงสร้างทางการเงิน 

5.ร้อยละของข้อบังคับระเบียบ
สหกรณ์ ได้รับการปรับปรุง 
สอดคล้องกับกฎกระทรวง 

85% 

96% 

ดีเลิศ 

80% 

80% 

- 

- 

- 

- 

- 

คณะกรรมการฝ่าย 
บริหารทั่วไป 

คณะกรรมการฝ่าย 
บริหารทั่วไป 

คณะกรรมการฝ่าย 
บริหารทั่วไป 

คณะกรรมการฝ่าย 
บริหารทั่วไป 

คณะกรรมการฝ่าย 
วิชาการและระเบียบ 

สรุป โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ด้วยหลักธรรมาภิบาล ยังไม่ดำเนนิการ 
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3) ทบทวนกระบวนการทำงานประจำปี
- ทางฝา่ยจัดการได้มีการนำเสนอ โครงการทบทวนระบบการบรหิารการจัดการสหกรณ์ เรื่องของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)ซึ่งจะประกาศใช้ใน

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสหกรณ์ฯ เพราะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลนัน้ได้ ทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อม แต่จะไมน่ับรวมข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วได้แก่ ชื่อ-นามสกุล หรือชื่อเล่น / เลขประจำตัวประชาชน, เลขหนังสือเดินทาง, เลขบัตรประกันสังคม, เลข
ใบอนุญาตขับขี่, เลขประจำตัวผูเ้สียภาษีฯลฯ จงึมีความจำเป็นและสำคัญที่ทางบุคลากรของสหกรณ์จะต้องเรียนรู้ เนื่องจาก พรบ.ฉบับนี้ ทางฝ่ายจดัการได้มีการ
เปรียบเทียบราคา จำนวน 2 ที่ คือ นายตรีเนตร สาระพงษ์ และ บริษัท โซเซน่ เดอะ เบสท์ จำกัด 

- คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 เห็นควรให้จัดจ้าง รองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ มาเป็น
วิทยากรในโครงการทบทวนระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์ เรื่องของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) 

- คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เห็นชอบให้จัดโครงการทบทวนระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์ เรื่อง
ของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ.2562 (PDPA) งบประมาณ 250,000 บาท ตามทีฝ่่ายจัดการเสนอมา โดยถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปี 2565 จาก
ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ งบประมาณ 900,000 บาท 

- ในการจัดอบรม โครงการดังกลา่วนี้ ได้มีกำหนดการจัดทั้งหมด 10 ครัง้ โดยแบ่งเป็น การอบรมแบบ onsite 3 ครั้ง และแบบ online 7 ครั้ง  
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในโครงการทบทวนระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์ เรื่องของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) แบบ Onsite ทั้งหมด 3 ครั้ง

เป็นเงินจำนวน 202,861 บาท (สองแสนสองพนัแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) 
4) ปรับปรุงคุณลักษณะของตำแหน่งงานให้เหมาะสม
5) ทบทวนคำสัง่มอบหมายงานประจำปี
6) ปรับปรุงระบบการบริหารงานบคุคล ยังไม่ดำเนินการ
7) พัฒนาเจ้าหน้าที่ตามแผนพฒันาบุคลากร (IDP) ยังไม่ดำเนินการ
8) ประเมินและตดิตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระดบัองค์กร

- ทางสหกรณ์ได้จัดโครงการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสรุปการทำงานตามแผนปฏิบัติการ ตามยุทธศาสตร์ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2565 และวันที่ 7-8 ตุลาคม 2565 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานทีส่หกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกดั และไดส้รุปแผนงานโครงการที่ได้ปฏบิัติไปในปี 2565 รวมทั้งจัดทำ
แผนงานโครงการประจำปี 2566 ในกิจกรรมดังกล่าว ได้ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 190,615.- บาท 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลกัธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที ่4 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
กลยุทธ์ที่ 5 คุณภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการสหกรณ์ด้วย
หลักธรรมาภิบาล 

1.ตรวจสอบและปรับปรงุการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

2.การประเมินตนเองตามเกณฑ์
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 

3.การประเมินตามเกณฑ์มาตร 
ฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ 

4.การประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานโครงสร้างทางการเงิน 

5.ทบทวนและปรับปรุงข้อบังคบั
และระเบียบให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวง 

1.ร้อยละของความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง,ด้านเครดิต,ด้าน
ปฏิบัติการ,ด้านการตลาด,ด้านกล
ยุทธ์ ได้รับการแก้ไขและปรบัปรุง 
2.ร้อยละของค่าคะแนนการ
ประเมนิตนเองของสหกรณ์สีขาว
ตามหลักธรรมมาภิบาล 

3.รักษาระดับผลการประเมิน
สหกรณ์ไม่ต่ำกว่าระดบัมาตรฐาน
ดีเลิศ (ระดับ A) 

4.ร้อยละของค่าคะแนนการ
ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
โครงสร้างทางการเงิน 

5.ร้อยละของข้อบังคับระเบียบ
สหกรณ์ ได้รับการปรับปรุง 
สอดคล้องกับกฎกระทรวง 

85% 

96% 

ดีเลิศ 

80% 

80% 

- 

- 

- 

- 

- 

คณะกรรมการฝ่าย 
บริหารทั่วไป 

คณะกรรมการฝ่าย 
บริหารทั่วไป 

คณะกรรมการฝ่าย 
บริหารทั่วไป 

คณะกรรมการฝ่าย 
บริหารทั่วไป 

คณะกรรมการฝ่าย 
วิชาการและระเบียบ 

สรุป โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ด้วยหลักธรรมาภิบาล ยังไม่ดำเนนิการ 

    
  สหกรณ

์ออมทรัพ
ย์ครูสมุทรปราการ จำากัด    43



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลกัธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมให้สหกรณ์มีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการสหกรณด์้วย
ธรรมาภิบาล 

1.ให้การสนับสนนุกิจกรรมใน
สังคมและชุมชนทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

2.จัดกิจกรรม CSR เพื่อประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคม 
(โครงการผ้าป่าเพื่อการศึกษาและ
บำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม) 

1.จำนวนกิจกรรมในสังคมและ
ชุมชนที่สหกรณ์ให้การส่งเสริม
สนับสนนุต่อปีทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

2.จำนวนกิจกรรมที่สหกรณ์จัด
ขึ้นเองเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสงัคม 

ไม่ต่ำกว่า 
5 กิจกรรม 

ไม่ต่ำกว่า 
1 กิจกรรม 

50,000 บาท 
*ตัดจ่ายจากทุน
สาธารประโยชน์* 

150,000 บาท 
*ตัดจ่ายจากทุน
สาธารประโยชน์* 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการฝ่าย
สวัสดิการและ
สารสนเทศ 

สรุป โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ด้วยธรรมาภิบาล 
1) ให้การสนับสนุนกิจกรรมในสังคมและชุมชนทัง้ภาครัฐและเอกชน ทางสหกรณ์ได้ร่วมกิจกรรมในสังคมและชุมชน โดยให้การสนับสนุนหนว่ยงานตา่งๆ อาทิเชน่

- การจัดซื้อ DVD เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนมูลมงัหลวงปู่ชอบฐานสโม วัดทา่แขก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จำนวนเงิน 1,000 บาท
- สนับสนนุโครงการเพื่อน้อง โครงการ 8 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร ่กับทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เป็นเงิน

จำนวน 1,000 บาท 
- ร่วมทำบุญกับ มลูนิธิคนตาบอดไทย และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในโครงการ “ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทัง้แผน่ดิน ให้รู้หนังสือ และมีงานทำ เพื่อ

จัดหารายไดส้นบัสนุนการดำเนนิงานด้านการพัฒนาคุณภาพชวีติคนตาบอดไทยเปน็เงินจำนวน 1,000 บาท 
- ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อหาทุนสนบัสนุนในการปรับปรุงห้องเรียนชั้นอนุบาลและเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสำราญ จังหวัดเพชรบูรณ์

กับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมธิราช จำกัด เปน็เงินจำนวน 1,000 บาท 
- ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อส่งมอบอาคารเรียนสำหรับชั้นอนบุาล ณ โรงเรียนบา้นเมืองหนองเขียว ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กบัสหภาพ

แรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟา้นครหลวงร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เครือข่ายไฟฟ้าประปาและยา เพื่อ
ประชาชนเป็นเงนิจำนวน 1,000 บาท 

 

2) จัดกิจกรรม CSR เพื่อประโยชนต์่อชุมชนและสังคม
- คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 เห็นชอบให้จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม CSR

ประจำปี 2565 กิจกรรม”ร่วมสนับสนุน โครงการของโรงเรียน เราทำด้วยหัวใจ” สหกรณ์ฯได้ตัง้งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 หมวดค่าใช้จ่ายงบลงทุนและ
พัฒนาประเภทแผนพัฒนาระบบงานสหกรณ์ โครงการจัดกิจกรรม CSR เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม วงเงินงบประมาณจำนวน 150,000 บาท (ตัดจ่ายจากทุน
สาธารณประโยชน)์ โดยให้นำเสนอให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาต่อไป 

- คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เห็นชอบให้จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม CSR ประจำปี 
2565 กิจกรรม “ร่วมสนับสนุน โครงการของโรงเรียน เราทำด้วยหัวใจ” โดยค่าใช้จ่ายจากหมวดที่ 8 แผนพัฒนาระบบงานสหกรณ์ 8.6 โครงการจัดกิจกรรม CSR เพื่อ
ประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม งบประมาณ 150,000 บาท 

- ซึ่งการจัดกิจกรรม “ร่วมสนับสนุน โครงการของโรงเรียน เราทำด้วยหัวใจ” ได้มีโรงเรียนตา่งๆให้ความสนใจอย่างมากมาย จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม CSR   ประจำปี 2565 กิจกรรม “ร่วมสนับสนุน โครงการของโรงเรียน เราทำด้วยหัวใจ”ซึ่งคณะกรรมการตรวจ
คุณสมบัติได้พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัตโิครงการเสร็จสิ้นแล้ว โดยคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมและได้รบัคะแนนสูงสุด จำนวน 3 โรงเรียน เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติในการมอบเงินสนับสนุน ดงันี้ 

1.โรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธไิชยบำรุง) โครงการน้ำดื่มสะอาดใสทำด้วยหัวใจเพื่อน้องคลองแสนสุข
2.โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส โครงการการพัฒนาระบบนำ้ดื่มสะอาดในโรงเรียน
3.โรงเรียนบ้านขุนสมทุรไทย (จ้อย-อบเชยอุทิศ) โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning ด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัด เพื่อแก้ไขปัญหา

ภาวะถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning  Loss
- คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 มีมติเห็นชอบอนุมัติมอบเงินสนบัสนนุโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อ

สังคม CSR ประจำปี 2565 กิจกรรม “ร่วมสนับสนนุ โครงการโรงเรียน เราทำด้วยใจ” จำนวน 3 โครงการๆ ละ 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 150,000 บาท (หนึง่แสนห้า
หมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบตัินำเสนอ 

- คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 รวมทั้งอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปมอบเงนิสนับสนนุโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม CSR ประจำปี 2565 
กิจกรรม “ร่วมสนับสนุน โครงการโรงเรียน เราทำด้วยใจ” จำนวน 3 โครงการ ที่โรงเรียนทีไ่ด้รบัรางวัล ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 

         44
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลกัธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมให้สหกรณ์มีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการสหกรณด์้วย
ธรรมาภิบาล 

1.ให้การสนับสนนุกิจกรรมใน
สังคมและชุมชนทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

2.จัดกิจกรรม CSR เพื่อประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคม 
(โครงการผ้าป่าเพื่อการศึกษาและ
บำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม) 

1.จำนวนกิจกรรมในสังคมและ
ชมุชนที่สหกรณ์ให้การส่งเสริม
สนับสนนุต่อปีทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

2.จำนวนกิจกรรมที่สหกรณ์จัด
ขึ้นเองเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสงัคม 

ไม่ต่ำกว่า 
5 กิจกรรม 

ไม่ต่ำกว่า 
1 กิจกรรม 

50,000 บาท 
*ตัดจ่ายจากทุน
สาธารประโยชน์* 

150,000 บาท 
*ตัดจ่ายจากทุน
สาธารประโยชน์* 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการฝ่าย
สวัสดิการและ
สารสนเทศ 

สรุป โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ด้วยธรรมาภิบาล 
1) ให้การสนับสนุนกิจกรรมในสังคมและชุมชนทัง้ภาครัฐและเอกชน ทางสหกรณ์ได้ร่วมกิจกรรมในสังคมและชุมชน โดยให้การสนับสนุนหนว่ยงานตา่งๆ อาทิเชน่

- การจัดซื้อ DVD เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนมูลมงัหลวงปู่ชอบฐานสโม วัดทา่แขก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จำนวนเงิน 1,000 บาท
- สนับสนนุโครงการเพื่อน้อง โครงการ 8 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร ่กับทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เป็นเงิน

จำนวน 1,000 บาท 
- ร่วมทำบุญกับ มลูนิธิคนตาบอดไทย และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในโครงการ “ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทัง้แผน่ดิน ให้รู้หนังสือ และมีงานทำ เพื่อ

จัดหารายไดส้นบัสนุนการดำเนนิงานด้านการพัฒนาคุณภาพชวีติคนตาบอดไทยเปน็เงินจำนวน 1,000 บาท 
- ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อหาทุนสนบัสนุนในการปรับปรุงห้องเรียนชั้นอนุบาลและเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสำราญ จังหวัดเพชรบูรณ์

กับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมธิราช จำกัด เปน็เงินจำนวน 1,000 บาท 
- ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อส่งมอบอาคารเรียนสำหรับชั้นอนบุาล ณ โรงเรียนบา้นเมืองหนองเขียว ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กบัสหภาพ

แรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟา้นครหลวงร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เครือข่ายไฟฟ้าประปาและยา เพื่อ
ประชาชนเป็นเงนิจำนวน 1,000 บาท 

 

2) จัดกิจกรรม CSR เพื่อประโยชนต์่อชุมชนและสังคม
- คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 เห็นชอบให้จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม CSR

ประจำปี 2565 กิจกรรม”ร่วมสนับสนุน โครงการของโรงเรียน เราทำด้วยหัวใจ” สหกรณ์ฯได้ตัง้งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 หมวดค่าใช้จ่ายงบลงทุนและ
พัฒนาประเภทแผนพัฒนาระบบงานสหกรณ์ โครงการจัดกิจกรรม CSR เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม วงเงินงบประมาณจำนวน 150,000 บาท (ตัดจ่ายจากทุน
สาธารณประโยชน)์ โดยให้นำเสนอให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาต่อไป 

- คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เห็นชอบให้จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม CSR ประจำปี 
2565 กิจกรรม “ร่วมสนับสนุน โครงการของโรงเรียน เราทำด้วยหัวใจ” โดยค่าใช้จ่ายจากหมวดที่ 8 แผนพัฒนาระบบงานสหกรณ์ 8.6 โครงการจัดกิจกรรม CSR เพื่อ
ประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม งบประมาณ 150,000 บาท 

- ซึ่งการจัดกิจกรรม “ร่วมสนับสนุน โครงการของโรงเรียน เราทำด้วยหัวใจ” ได้มีโรงเรียนตา่งๆให้ความสนใจอย่างมากมาย จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม CSR   ประจำปี 2565 กิจกรรม “ร่วมสนับสนุน โครงการของโรงเรียน เราทำด้วยหัวใจ”ซึ่งคณะกรรมการตรวจ
คุณสมบัติได้พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัตโิครงการเสร็จสิ้นแล้ว โดยคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมและได้รบัคะแนนสูงสุด จำนวน 3 โรงเรียน เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติในการมอบเงินสนับสนุน ดงันี้ 

1.โรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธไิชยบำรุง) โครงการน้ำดื่มสะอาดใสทำด้วยหัวใจเพื่อน้องคลองแสนสุข
2.โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส โครงการการพัฒนาระบบนำ้ดื่มสะอาดในโรงเรียน
3.โรงเรียนบ้านขุนสมทุรไทย (จ้อย-อบเชยอุทิศ) โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning ด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัด เพื่อแก้ไขปัญหา

ภาวะถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning  Loss
- คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 มีมติเห็นชอบอนุมัติมอบเงินสนบัสนนุโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อ

สังคม CSR ประจำปี 2565 กิจกรรม “ร่วมสนับสนนุ โครงการโรงเรียน เราทำด้วยใจ” จำนวน 3 โครงการๆ ละ 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 150,000 บาท (หนึง่แสนห้า
หมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบตัินำเสนอ 

- คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 รวมทั้งอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปมอบเงนิสนับสนนุโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม CSR ประจำปี 2565 
กิจกรรม “ร่วมสนับสนุน โครงการโรงเรียน เราทำด้วยใจ” จำนวน 3 โครงการ ที่โรงเรียนทีไ่ด้รบัรางวัล ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 
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กลยุทธ์ที่ 8 ระบบบริการ 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานสหกรณ์ 

1.ทบทวนกิจกรรมการให้บริการ
สมาชิก one stop service 

2.สำรวจอาคารสถานที่ ให้มีความ
พรอ้มใช้งาน 
   2.1 จัดทำลิฟท์นอกตัวอาคาร
เพื่อบริการสมาชิก  

1.จำนวนครั้งของการทบทวน
ระบบบริการ one stop service 
ในรอบป ี

2.ปรบัปรุงอาคารสถานที่  
ภูมิทัศน์ ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

1 ครั้ง 

1 ครั้ง 

- 

5,000,000 บาท 
งบประมาณข้อ 6.2 (2) 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการ      
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 8 ระบบบริการ  

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานสหกรณ์ 

2.สำรวจอาคารสถานที่ ให้มีความ
พร้อมใช้งาน 
   2.2 จัดทำห้องจัดเก็บเอกสาร
บริเวณชั้น 2 สำนักงานใหญ่  

   2.3 จ้างเหมาบุคคล Scan 
เอกสารจัดเก็บเข้าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2.ปรับปรุงอาคารสถานที่  
ภูมิทัศน์ ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

1 ครั้ง 

500,000 บาท 
งบประมาณข้อ 6.1 (1) 

254,000 บาท 
งบประมาณข้อ 5.15 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
   2.4 ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มี
พื้นที่ใช้สอยที่เป็นประโยชน์ 
ซ่อมแซมอาคารส่วนที่ชำรุดให้
พร้อมใช้งาน 
     - จัดทำห้อง Relax Zone 
     - ซ่อมแซมรอยรั่วภายใน
อาคารเพื่อป้องกันน้ำฝนไหลเข้า
ภายในอาคาร 
     - ซ่อมแซมฝ้าเพดานให้อยู่ใน
สภาพการใช้งานได้ปกต ิ
     - ติดฟิล์มอาคาร 
     - ติดตั้งประตูม้วนดา้นหนา้ 
และด้านข้างอาคาร 
     - ปรับปรุงห้องนำ้ ชัน้ 1 
     - เปลี่ยนตน้ไม้ ปรับภูมิทัศน์ 
     - ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ
ชั้น 1   
3.จัดทำแบบสอบถาม 
   3 เดือน /ครั้ง 

4.แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่อง
ร้องเรียนเพื่อพิจารณาปัญหา 

3.ร้อยละของสมาชิกที่ตอบกลบั
แบบสอบถามสหกรณ์ 

4.ร้อยละของข้อร้องเรียน /
ข้อเสนอแนะได้รับการวาง
แนวทางของการแก้ไขและตอบ
กลับเป็นลายลักษณ์อักษร 

60% 

60% 

2,500,000 บาท 
งบประมาณข้อ 6.2 (1) 

- 

- 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 8 ระบบบริการ 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานสหกรณ์ 

1.ทบทวนกิจกรรมการให้บริการ
สมาชิก one stop service 

2.สำรวจอาคารสถานที่ ให้มีความ
พรอ้มใช้งาน 
   2.1 จัดทำลิฟท์นอกตัวอาคาร
เพื่อบริการสมาชิก  

1.จำนวนครั้งของการทบทวน
ระบบบริการ one stop service 
ในรอบป ี

2.ปรบัปรุงอาคารสถานที่  
ภูมิทัศน์ ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

1 ครั้ง 

1 ครั้ง 

- 

5,000,000 บาท 
งบประมาณข้อ 6.2 (2) 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

คณะกรรมการ      
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 8 ระบบบริการ  

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานสหกรณ์ 

2.สำรวจอาคารสถานที่ ให้มีความ
พร้อมใช้งาน 
   2.2 จัดทำห้องจัดเก็บเอกสาร
บริเวณชั้น 2 สำนักงานใหญ่  

   2.3 จ้างเหมาบุคคล Scan 
เอกสารจัดเก็บเข้าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2.ปรับปรุงอาคารสถานที่  
ภูมิทัศน์ ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

1 ครั้ง 

500,000 บาท 
งบประมาณข้อ 6.1 (1) 

254,000 บาท 
งบประมาณข้อ 5.15 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
   2.4 ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มี
พื้นที่ใช้สอยที่เป็นประโยชน์ 
ซ่อมแซมอาคารส่วนที่ชำรุดให้
พร้อมใช้งาน 
     - จัดทำห้อง Relax Zone 
     - ซ่อมแซมรอยรั่วภายใน
อาคารเพื่อป้องกันน้ำฝนไหลเข้า
ภายในอาคาร 
     - ซ่อมแซมฝ้าเพดานให้อยู่ใน
สภาพการใช้งานได้ปกต ิ
     - ติดฟิล์มอาคาร 
     - ติดตั้งประตูม้วนดา้นหนา้ 
และด้านข้างอาคาร 
     - ปรับปรุงห้องนำ้ ชัน้ 1 
     - เปลี่ยนตน้ไม้ ปรับภูมิทัศน์ 
     - ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ
ชั้น 1   
3.จัดทำแบบสอบถาม 
   3 เดือน /ครั้ง 

4.แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่อง
ร้องเรียนเพื่อพิจารณาปัญหา 

3.ร้อยละของสมาชิกที่ตอบกลบั
แบบสอบถามสหกรณ์ 

4.ร้อยละของข้อร้องเรียน /
ข้อเสนอแนะได้รับการวาง
แนวทางของการแก้ไขและตอบ
กลับเป็นลายลักษณ์อักษร 

60% 

60% 

2,500,000 บาท 
งบประมาณข้อ 6.2 (1) 

- 

- 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

    
  สหกรณ

์ออมทรัพ
ย์ครูสมุทรปราการ จำากัด    47



 

สรุป โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารงานสหกรณ์ 
กิจกรรมที่ 

1) ทบทวนกิจกรรมการให้บริการสมาชิก one stop service ยังไม่ดำเนินการ
2) สำรวจอาคารสถานที่ ให้มีความพร้อมใช้งาน

3.2 จัดทำลิฟท์นอกตัวอาคารเพื่อบริการสมาชิก ถูกยกเลิกจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 
3.3 จัดทำห้องจัดเก็บเอกสารบริเวณชั้น 2 สำนักงานใหญ่ 

- คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ชุดที่ 61/2565 ในการประชมุครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 มีมติเห็นชอบให้จัดซื้อตู้รางเลื่อน ระบบพวงมาลัย กบั  
บริษัท ภีมเชษฐ์ จำกัด 

     - คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 16 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดซื้อตู้รางเลื่อน ระบบพวงมาลัย กับ         
บริษัท ภีมเชษฐ์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 499,968.20 บาท 

     - ฝ่ายพัสดุได้ดำเนินการจัดซื้อตู้รางเลื่อน ระบบพวงมาลัย ตามรายงานการขอซื้อเลขที่ 637-2/2565 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เป็นจำนวนเงนิ 499,968.20 
บาท โดยตัดค่าใช้จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ (โครงการพฒันาประสทิธิภาพการบริหารงานสหกรณ์) จำนวนเงิน 500,000 
บาท กำหนดการติดตั้งโดยประมาณ วันที่ 15 ตุลาคม 2565 

2.3 จ้างเหมาบุคคล Scan เอกสารจัดเก็บเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการจัดจา้งเหมาบุคคล Scan เอกสารจัดเก็บเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสแกนนั้นเป็นสญัญาของฝา่ยสินเชื่อ เนื่องจากสญัญาการกู้เงิน
ของสหกรณ์นั้น มีค่อนข้างเยอะ และการ Scan เอกสารนั้น สามารถสืบค้นเอกสารไดง้่าย ป้องกันเอกสารสูญหาย ลดเวลาการหาเอกสาร โดยปัจจบุันทำการจดั
จ้างบุคคล จำนวน 1 ทา่น คา่จา้งอยู่ที่ 10,570 บาท 

            2.4 ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีพื้นที่ใช้สอยที่เป็นประโยชน์ ซ่อมแซมอาคารส่วนที่ชำรุดให้พร้อมใช้งาน 
2.4.1 จัดทำห้อง Relax Zone ยังไม่ดำเนินการ 

              2.4.2 ซ่อมแซมรอยรั่วภายในอาคารเพื่อป้องกันน้ำฝนไหลเข้าภายในอาคาร ยังไม่ดำเนินการ 
  2.4.3 ซ่อมแซมฝ้าเพดานให้อยู่ในสภาพการใช้งานไดป้กต ิ

 - ฝา่ยจัดการได้นำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทั่วไป ชุดที่ 61 ในการประชุม ครัง้ที่ 5 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
ให้ฝ่ายจัดการดำเนนิการตามทีฝ่่ายจัดการนำเสนอ ซึ่งตอนนีฝ้า้ของสหกรณ์ฯ ชำรุดที่ชัน้ 4 เนือ่งจากมีรอยรั่วของน้ำจากชัน้ 5 อยู่ในระหว่างดำเนนิการ 

 2.4.4 ติดฟิล์มอาคาร ยังไมด่ำเนนิการ 
   2.4.5 ติดตั้งประตูม้วนด้านหน้า และดา้นขา้งอาคาร ยังไม่ดำเนินการ 

    2.4.6 ปรับปรุงห้องน้ำ ชัน้ 1 ยังไม่ดำเนนิการ 

 

   2.4.7 เปลี่ยนต้นไม้ ปรับภูมทิัศน์ ยังไม่ดำเนินการ 
   2.4.8 ปรับปรุงอาคารศูนยบ์ริการชั้น 1  

 - ฝ่ายจดัการได้นำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทั่วไป ชุดที่ 61 ในการประชุม ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
ให้ฝ่ายจัดการดำเนนิการซ่อมแซมปรับปรงุศนูย์บริการสมาชิก เบื้องต้น ไดป้รับปรุงรางนำ้ฝน , ซ่อมประตูเนื่องจากพื้นทรุด 

       2.5 ปรับปรุงระบบห้องประชุม ชั้น 3 และชั้น 4 
    - ฝ่ายจัดการได้นำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 มติที่ประชุมเห็นชอบให้    

จัดจ้างงานเดนิระบบห้องประชมุ กับ เคแอนส์บี ไอที เซอร์วิส ตามที่ฝา่ยจัดการเสนอมา 
 - ฝ่ายพัสดุได้ดำเนินการจัดจ้าง เคแอนสบ์ี ไอที เซอร์วิส ตามรายงานขอจ้างเลขที่ 585/2565 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เป็นจำนวนเงนิ 93,000 บาท   

ทาง เคแอนส์บี ไอที เซอรว์ิส ได้ส่งมอบงานจา้ง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 
          2.6 พัฒนาระบบการ Live สด ให้มีประสทิธิภาพ ยังไม่ดำเนินการ 

3) จัดทำแบบสอบถาม 3 เดือน /ครั้ง ยังไม่ดำเนนิการ
4) แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อพิจารณาปัญหา

-   คณะกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 61/2565 ในการประชมุครั้งที ่2 เมื่อวนัที่ 14 มกราคม 2565 ทีป่ระชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียน มีหน้าที่ ให้ผู้ที่ได้รบัการแต่งตั้งมีหนา้ที่ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน บริหารจัดการข้อร้องเรียน รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำ ประสานงาน ดำเนนิการ
ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเบื้องต้น ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด จากนั้นให้รายงานผลต่อคณะกรรมการดำเนินการต่อไป
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สรุป โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารงานสหกรณ์ 
กิจกรรมที่ 

1) ทบทวนกิจกรรมการให้บริการสมาชิก one stop service ยังไม่ดำเนินการ
2) สำรวจอาคารสถานที่ ให้มีความพร้อมใช้งาน

3.2 จัดทำลิฟท์นอกตัวอาคารเพื่อบริการสมาชิก ถูกยกเลิกจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 
3.3 จัดทำห้องจัดเก็บเอกสารบริเวณชั้น 2 สำนักงานใหญ่ 

- คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ชุดที่ 61/2565 ในการประชมุครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 มีมติเห็นชอบให้จัดซื้อตู้รางเลื่อน ระบบพวงมาลัย กบั  
บริษัท ภีมเชษฐ์ จำกัด 

     - คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 16 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดซื้อตู้รางเลื่อน ระบบพวงมาลัย กับ         
บริษัท ภีมเชษฐ์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 499,968.20 บาท 

     - ฝ่ายพัสดุได้ดำเนินการจัดซื้อตู้รางเลื่อน ระบบพวงมาลัย ตามรายงานการขอซื้อเลขที่ 637-2/2565 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เป็นจำนวนเงนิ 499,968.20 
บาท โดยตัดค่าใช้จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ (โครงการพฒันาประสทิธิภาพการบริหารงานสหกรณ์) จำนวนเงิน 500,000 
บาท กำหนดการติดตั้งโดยประมาณ วันที่ 15 ตุลาคม 2565 

2.3 จ้างเหมาบุคคล Scan เอกสารจัดเก็บเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส ์
- ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการจัดจา้งเหมาบุคคล Scan เอกสารจัดเก็บเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสแกนนั้นเป็นสญัญาของฝา่ยสินเชื่อ เนื่องจากสญัญาการกู้เงิน
ของสหกรณ์นั้น มีค่อนข้างเยอะ และการ Scan เอกสารนั้น สามารถสืบค้นเอกสารไดง้่าย ป้องกันเอกสารสูญหาย ลดเวลาการหาเอกสาร โดยปัจจบุันทำการจดั
จ้างบุคคล จำนวน 1 ทา่น คา่จา้งอยู่ที่ 10,570 บาท 

            2.4 ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีพื้นที่ใช้สอยที่เป็นประโยชน์ ซ่อมแซมอาคารส่วนที่ชำรุดให้พร้อมใช้งาน 
2.4.1 จัดทำห้อง Relax Zone ยังไม่ดำเนินการ 

              2.4.2 ซ่อมแซมรอยรั่วภายในอาคารเพื่อป้องกันน้ำฝนไหลเข้าภายในอาคาร ยังไม่ดำเนินการ 
  2.4.3 ซ่อมแซมฝ้าเพดานให้อยู่ในสภาพการใช้งานไดป้กต ิ

 - ฝ่ายจัดการได้นำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทั่วไป ชุดที่ 61 ในการประชุม ครัง้ที่ 5 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
ให้ฝ่ายจัดการดำเนนิการตามทีฝ่่ายจัดการนำเสนอ ซึ่งตอนนีฝ้า้ของสหกรณ์ฯ ชำรุดที่ชัน้ 4 เนือ่งจากมีรอยรั่วของน้ำจากชัน้ 5 อยู่ในระหว่างดำเนนิการ 

 2.4.4 ติดฟิล์มอาคาร ยังไมด่ำเนนิการ 
   2.4.5 ติดตั้งประตูม้วนด้านหน้า และดา้นขา้งอาคาร ยังไม่ดำเนินการ 

    2.4.6 ปรับปรุงห้องน้ำ ชัน้ 1 ยังไม่ดำเนนิการ 

 

   2.4.7 เปลี่ยนต้นไม้ ปรับภูมทิัศน์ ยังไม่ดำเนินการ 
   2.4.8 ปรับปรุงอาคารศูนยบ์ริการชั้น 1  

 - ฝ่ายจดัการได้นำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทั่วไป ชุดที่ 61 ในการประชุม ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
ให้ฝ่ายจัดการดำเนนิการซ่อมแซมปรับปรุงศนูย์บริการสมาชิก เบื้องต้น ไดป้รับปรุงรางนำ้ฝน , ซ่อมประตูเนื่องจากพื้นทรุด 

       2.5 ปรับปรุงระบบห้องประชุม ชั้น 3 และชั้น 4 
    - ฝ่ายจัดการได้นำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 มติที่ประชุมเห็นชอบให้    

จัดจ้างงานเดนิระบบห้องประชมุ กับ เคแอนส์บี ไอที เซอร์วิส ตามที่ฝา่ยจัดการเสนอมา 
 - ฝ่ายพัสดุได้ดำเนินการจัดจ้าง เคแอนสบ์ี ไอที เซอร์วิส ตามรายงานขอจ้างเลขที่ 585/2565 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เป็นจำนวนเงนิ 93,000 บาท   

ทาง เคแอนส์บี ไอที เซอรว์ิส ได้ส่งมอบงานจา้ง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 
          2.6 พัฒนาระบบการ Live สด ให้มีประสทิธิภาพ ยังไม่ดำเนินการ 

3) จัดทำแบบสอบถาม 3 เดือน /ครั้ง ยังไม่ดำเนนิการ
4) แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อพิจารณาปัญหา

-   คณะกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 61/2565 ในการประชมุครั้งที ่2 เมื่อวนัที่ 14 มกราคม 2565 ทีป่ระชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียน มีหน้าที่ ให้ผู้ที่ได้รบัการแต่งตั้งมีหนา้ที่ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน บริหารจัดการข้อร้องเรียน รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำ ประสานงาน ดำเนนิการ
ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเบื้องต้น ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด จากนั้นให้รายงานผลต่อคณะกรรมการดำเนินการต่อไป

    
  สหกรณ

์ออมทรัพ
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13. รับทราบผลประโยชนและค่าตอบแทนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

กฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
พ.ศ. 2564 ข้อ 14 (1) และ (4) ให้แจ้งผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการ
จัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ ได้รับจากสหกรณ์นั้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และให้แสดงรายละเอียด
ค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นรายบุคคล โดยแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. ..........................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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13.รับทราบผลประโยชนและค่าตอบแทนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

กฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
พ.ศ. 2564 ข้อ 14 (1) และ (4) ให้แจ้งผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการ
จัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ ได้รับจากสหกรณ์นั้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และให้แสดงรายละเอียด
ค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นรายบุคคล โดยแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

1.ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง

เงินเดือน /ค่าจ้าง โบนัส (ชุดที่60) ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ รวม

1.นายวรพจน์ สิงหราช กรรมการ ชุดที่ 60 และ              
ประธานกรรมการ ชุดที่ 61 -                       173,075.56 4,969.00 47,850.00 20,250.00 51,900.00 -                     298,044.56

2.นายธีรพล  โพธิ์เมือง กรรมการ ชุดที่ 60 และ                    
รองประธานกรรมการ ชุดที่ 61 -                       211,300.68 31,017.00 5,600.00 23,650.00 60,300.00 -                     331,867.68

3.นายสมพงษ์  หงษา กรรมการ ชุดที่ 60  และ                  
รองประธานกรรมการ ชุดที่ 61 -                       176,954.00 2,526.00 5,600.00 12,150.00 47,700.00 -                     244,930.00

4.นายสมชาย  ทองสุทธิ์ รองประธานกรรมการ ชุดที่ 61 -                       -                  3,210.00 11,600.00 12,600.00 54,000.00 -                     81,410.00

5.นายวินัย  หล าวรรณะ กรรมการ ชุดที่ 60  และ                   
รองประธานกรรมการ ชุดที่ 61 -                       211,300.68 6,824.00 5,600.00 11,700.00 36,900.00 -                     272,324.68

6.นางวิลาวรรณ  ตันรัตนะ กรรมการ ชุดที่ 60 และ                 
กรรมการและเหรัญญิก ชุดที่ 61 -                       211,300.68 2,421.00 8,100.00 10,350.00 48,600.00 -                     280,771.68

7.นายเอกพจน์  กันภัย กรรมการ ชุดที่ 60 และ                  
กรรมการและเลขานุการ ชุดที่ 61 -                       -                  2,822.00 8,100.00 9,000.00 57,600.00 -                     77,522.00

8.นายวิชาญ  กิ่งก้าน รองประธานกรรมการ ชุดที่ 61 -                       -                  3,108.00 9,100.00 9,450.00 34,200.00 -                     55,858.00
9.นางวาสนา  แจ่มเจริญ กรรมการ ชุดที่ 60 และกรรมการ ชุดที่ 61 -                       211,300.68 2,090.00 5,600.00 7,200.00 34,200.00 -                     260,390.68
10.นายวิสูตร  ยอดสุข กรรมการ ชุดที่ 61 -                       -                  3,009.00 11,600.00 8,550.00 38,700.00 -                     61,859.00

11.นางศิริรัตน์  อ่ าตระกูล กรรมการและเหรัญญิก ชุดที่ 60 และ
กรรมการ ชุดที่ 61 -                       245,317.08 1,997.50 5,600.00 5,850.00 36,900.00 -                     295,664.58

12.นายเมธชนัน  เสืออากาศ กรรมการชุดที่ 60 และกรรมการ ชุดที่ 61 -                       211,300.68 -                     -                          2,700.00 25,200.00 -                     239,200.68

13.นายอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการ ชุดที่ 60 และกรรมการ 
ชุดที่ 61 -                       278,646.37 9,088.00 -                          4,050.00 27,600.00 -                     319,384.37

14.นางสาวนวลอนงค์  วงษ์เพ็ชร กรรมการและเลขานุการ ชุดที่ 60 และ
กรรมการ ชุดที่ 61 -                       245,317.08 -                     -                          2,700.00 27,900.00 -                     275,917.08

15.นายสมชาย  พึ่งอิ่ม กรรมการ ชุดที่ 61 -                       -                  1,960.00 5,600.00 6,300.00 26,100.00 -                     39,960.00
16.นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง รองประธานกรรมการ ชุดที่ 60 -                       245,317.08 -                     -                          -                          7,200.00 -                     252,517.08
17.นายไพฑูรย์  คงเทียน รองประธานกรรมการ ชุดที่ 60 -                       245,317.08 -                     -                          -                          4,500.00 -                     249,817.08
18.นายณัฐพล  นุชอุดม รองประธานกรรมการ ชุดที่ 60 -                       245,317.08 -                     -                          -                          5,400.00 -                     250,717.08
19.นายก าจัด  สุวรรณปาล รองประธานกรรมการ ชุดที่ 60 -                       245,317.08 -                     -                          -                          5,400.00 -                     250,717.08
20.ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ที่ปรึกษา ชุดที่ 60 และ ที่ปรึกษา ชุดที่ 61 -                       70,000.00 -                     -                          900.00 9,900.00 -                     80,800.00
21.ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1

ที่ปรึกษา ชุดที่ 60 และ ที่ปรึกษา ชุดที่ 61 -                       70,000.00 -                     -                          900.00 9,000.00 -                     79,900.00

ค่าตอบแทนกรรมการ / ผู้มีอ านาจในการจัดการ

    
  สหกรณ

์ออมทรัพ
ย์ครูสมุทรปราการ จำากัด    51



ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง
เงินเดือน /ค่าจ้าง โบนัส (ชุดที่60) ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ รวม

22.ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2

ที่ปรึกษา ชุดที่ 60 และ ที่ปรึกษา ชุดที่ 61 -                       70,000.00 -                     -                          900.00 10,800.00 -                     81,700.00

23.ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิค
สมุทรปราการ ที่ปรึกษา ชุดที่ 60 -                       70,000.00 -                     -                          -                          -                          -                     70,000.00

24.ผู้อ านวยส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ที่ปรึกษา ชุดที่ 61 -                       -                  -                     -                          900.00 9,900.00 -                     10,800.00

25.นายณรงค์  ธีระกุล ที่ปรึกษา ชุดที่ 61 -                       -                  -                     -                          1,800.00 5,400.00 -                     7,200.00
26.นายสุวิทย์  สุพัฒนานนท์ ที่ปรึกษา ชุดที่ 61 -                       -                  843.00 -                          6,550.00 12,600.00 -                     19,993.00
27.นายณรงค์  สิงห์ศิฬิ ที่ปรึกษา ชุดที่ 61 -                       -                  -                     -                          900.00 2,700.00 -                     3,600.00
28.น.ส.สุนิษา  ยามี ผู้จัดการ 1,060,600.00 230,280.00 1,573.00 4,550.00 9,100.00 -                          -                     1,306,103.00
29.นางศศมณฑ์  กฤชน้อย รองผู้จัดการ 857,310.00 207,360.00 234.00 -                          3,500.00 -                          -                     1,068,404.00

1,917,910.00 3,874,721.81 77,691.50 134,500.00 171,950.00 690,600.00 0.00 6,867,373.31

2.ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง

เครื่องแบบ รถรับส่ง รถประจ าต าแหน่ง ค่าศึกษาดูงาน - - ฯลฯ รวม

1.นายวรพจน์ สิงหราช กรรมการ ชุดที่ 60 และ                 
ประธานกรรมการ ชุดที่61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00

2.นายธีรพล  โพธิ์เมือง กรรมการ ชุดที่ 60 และ                    
รองประธานกรรมการ ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00

3.นายสมพงษ์  หงษา กรรมการ ชุดที่ 60  และ                  
รองประธานกรรมการ ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00

4.นายสมชาย  ทองสุทธิ์ รองประธานกรรมการ ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00

5.นายวินัย  หล าวรรณะ กรรมการ ชุดที่ 60  และ                   
รองประธานกรรมการ ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00

6.นางวิลาวรรณ  ตันรัตนะ กรรมการ ชุดที่ 60 และ                 
กรรมการและเหรัญญิก ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00

7.นายเอกพจน์  กันภัย กรรมการ ชุดที่ 60 และ                  
กรรมการและเลขานุการ ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00

8.นายวิชาญ  กิ่งก้าน รองประธานกรรมการ ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00
9.นางวาสนา  แจ่มเจริญ กรรมการ ชุดที่ 60 และกรรมการ ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00
10.นายวิสูตร  ยอดสุข กรรมการ ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00

11.นางศิริรัตน์  อ่ าตระกูล กรรมการและเหรัญญิก ชุดที่ 60 และ
กรรมการ ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00

12.นายเมธชนัน  เสืออากาศ กรรมการ ชุดที่ 60 และกรรมการ ชุดที่ 61 -                    -                  -                     -                          -                          -                          -                     -                      

ค่าตอบแทนกรรมการ / ผู้มีอ านาจในการจัดการ

รวมทั้งสิ้น

ค่าตอบแทนกรรมการ / ผู้มีอ านาจในการจัดการ

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง
เครื่องแบบ รถรับส่ง รถประจ าต าแหน่ง ค่าศึกษาดูงาน - - ฯลฯ รวม

13.นายอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการ ชุดที่ 60 และกรรมการ 
ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00

14.นางสาวนวลอนงค์  วงษ์เพ็ชร กรรมการและเลขานุการ ชุดที่ 60 และ
กรรมการ ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00

15.นายสมชาย  พึ่งอิ่ม กรรมการ ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00
16.นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง รองประธานกรรมการ ชุดที่ 60 -                    -                  -                     -                          -                          -                          -                     -                      
17.นายไพฑูรย์  คงเทียน รองประธานกรรมการ ชุดที่ 60 -                    -                  -                     -                          -                          -                          -                     -                      
18.นายณัฐพล  นุชอุดม รองประธานกรรมการ ชุดที่ 60 -                    -                  -                     -                          -                          -                          -                     -                      
19.นายก าจัด  สุวรรณปาล รองประธานกรรมการ ชุดที่ 60 -                    -                  -                     -                          -                          -                          -                     -                      
20.ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ที่ปรึกษา ชุดที่ 60 และ ที่ปรึกษา ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00
21.ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1

ที่ปรึกษา ชุดที่ 60 และ ที่ปรึกษา ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00

22.ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต 2

ที่ปรึกษา ชุดที่ 60 และ ที่ปรึกษา ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00

23.ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิค
สมุทรปราการ ที่ปรึกษา ชุดที่ 60 0.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     -                      

24.ผู้อ านวยส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ที่ปรึกษา ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00

25.นายณรงค์  ธีระกุล ที่ปรึกษา ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00
26.นายสุวิทย์  สุพัฒนานนท์ ที่ปรึกษา ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00
27.นายณรงค์  สิงห์ศิฬิ ที่ปรึกษา ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00
28.น.ส.สุนิษา  ยามี ผู้จัดการ -                    -                  -                     -                          -                          -                          -                     -                      
29.นางศศมณฑ์  กฤชน้อย รองผู้จัดการ -                    -                  -                     -                          -                          -                          -                     -                      

52,500.00 -              -                 -                     -                     -                     -                 52,500.00รวมทั้งสิ้น

ค่าตอบแทนกรรมการ / ผู้มีอ านาจในการจัดการ
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ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง
เงินเดือน /ค่าจ้าง โบนัส (ชุดที่60) ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ รวม

22.ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2

ที่ปรึกษา ชุดที่ 60 และ ที่ปรึกษา ชุดที่ 61 -                       70,000.00 -                     -                          900.00 10,800.00 -                     81,700.00

23.ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิค
สมุทรปราการ ที่ปรึกษา ชุดที่ 60 -                       70,000.00 -                     -                          -                          -                          -                     70,000.00

24.ผู้อ านวยส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ที่ปรึกษา ชุดที่ 61 -                       -                  -                     -                          900.00 9,900.00 -                     10,800.00

25.นายณรงค์  ธีระกุล ที่ปรึกษา ชุดที่ 61 -                       -                  -                     -                          1,800.00 5,400.00 -                     7,200.00
26.นายสุวิทย์  สุพัฒนานนท์ ที่ปรึกษา ชุดที่ 61 -                       -                  843.00 -                          6,550.00 12,600.00 -                     19,993.00
27.นายณรงค์  สิงห์ศิฬิ ที่ปรึกษา ชุดที่ 61 -                       -                  -                     -                          900.00 2,700.00 -                     3,600.00
28.น.ส.สุนิษา  ยามี ผู้จัดการ 1,060,600.00 230,280.00 1,573.00 4,550.00 9,100.00 -                          -                     1,306,103.00
29.นางศศมณฑ์  กฤชน้อย รองผู้จัดการ 857,310.00 207,360.00 234.00 -                          3,500.00 -                          -                     1,068,404.00

1,917,910.00 3,874,721.81 77,691.50 134,500.00 171,950.00 690,600.00 0.00 6,867,373.31

2.ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง

เครื่องแบบ รถรับส่ง รถประจ าต าแหน่ง ค่าศึกษาดูงาน - - ฯลฯ รวม

1.นายวรพจน์ สิงหราช กรรมการ ชุดที่ 60 และ                 
ประธานกรรมการ ชุดที่61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00

2.นายธีรพล  โพธิ์เมือง กรรมการ ชุดที่ 60 และ                    
รองประธานกรรมการ ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00

3.นายสมพงษ์  หงษา กรรมการ ชุดที่ 60  และ                  
รองประธานกรรมการ ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00

4.นายสมชาย  ทองสุทธิ์ รองประธานกรรมการ ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00

5.นายวินัย  หล าวรรณะ กรรมการ ชุดที่ 60  และ                   
รองประธานกรรมการ ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00

6.นางวิลาวรรณ  ตันรัตนะ กรรมการ ชุดที่ 60 และ                 
กรรมการและเหรัญญิก ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00

7.นายเอกพจน์  กันภัย กรรมการ ชุดที่ 60 และ                  
กรรมการและเลขานุการ ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00

8.นายวิชาญ  กิ่งก้าน รองประธานกรรมการ ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00
9.นางวาสนา  แจ่มเจริญ กรรมการ ชุดที่ 60 และกรรมการ ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00
10.นายวิสูตร  ยอดสุข กรรมการ ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00

11.นางศิริรัตน์  อ่ าตระกูล กรรมการและเหรัญญิก ชุดที่ 60 และ
กรรมการ ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00

12.นายเมธชนัน  เสืออากาศ กรรมการ ชุดที่ 60 และกรรมการ ชุดที่ 61 -                    -                  -                     -                          -                          -                          -                     -                      

ค่าตอบแทนกรรมการ / ผู้มีอ านาจในการจัดการ

รวมทั้งสิ้น

ค่าตอบแทนกรรมการ / ผู้มีอ านาจในการจัดการ

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง
เครื่องแบบ รถรับส่ง รถประจ าต าแหน่ง ค่าศึกษาดูงาน - - ฯลฯ รวม

13.นายอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการ ชุดที่ 60 และกรรมการ 
ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00

14.นางสาวนวลอนงค์  วงษ์เพ็ชร กรรมการและเลขานุการ ชุดที่ 60 และ
กรรมการ ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00

15.นายสมชาย  พึ่งอิ่ม กรรมการ ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00
16.นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง รองประธานกรรมการ ชุดที่ 60 -                    -                  -                     -                          -                          -                          -                     -                      
17.นายไพฑูรย์  คงเทียน รองประธานกรรมการ ชุดที่ 60 -                    -                  -                     -                          -                          -                          -                     -                      
18.นายณัฐพล  นุชอุดม รองประธานกรรมการ ชุดที่ 60 -                    -                  -                     -                          -                          -                          -                     -                      
19.นายก าจัด  สุวรรณปาล รองประธานกรรมการ ชุดที่ 60 -                    -                  -                     -                          -                          -                          -                     -                      
20.ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ที่ปรึกษา ชุดที่ 60 และ ที่ปรึกษา ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00
21.ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1

ที่ปรึกษา ชุดที่ 60 และ ที่ปรึกษา ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00

22.ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต 2

ที่ปรึกษา ชุดที่ 60 และ ที่ปรึกษา ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00

23.ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิค
สมุทรปราการ ที่ปรึกษา ชุดที่ 60 0.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     -                      

24.ผู้อ านวยส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ที่ปรึกษา ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00

25.นายณรงค์  ธีระกุล ที่ปรึกษา ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00
26.นายสุวิทย์  สุพัฒนานนท์ ที่ปรึกษา ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00
27.นายณรงค์  สิงห์ศิฬิ ที่ปรึกษา ชุดที่ 61 2,500.00 -                  -                     -                          -                          -                          -                     2,500.00
28.น.ส.สุนิษา  ยามี ผู้จัดการ -                    -                  -                     -                          -                          -                          -                     -                      
29.นางศศมณฑ์  กฤชน้อย รองผู้จัดการ -                    -                  -                     -                          -                          -                          -                     -                      

52,500.00 -              -                 -                     -                     -                     -                 52,500.00รวมทั้งสิ้น

ค่าตอบแทนกรรมการ / ผู้มีอ านาจในการจัดการ

    
  สหกรณ

์ออมทรัพ
ย์ครูสมุทรปราการ จำากัด    53



สรุปการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ฯ ในรอบปี 2565 (ข้อมูล ณ 13 ธันวาคม 2565) 
ลำดับ ระเบียบที่แก้ไข สาระสำคัญ วันที่มีมติอนุมัติ วันประกาศใช้ 

1 แก้ไขระเบียบฯว่าด้วยการ
ปรับโครงสร้างหนี้  พ.ศ. 
2563 

เพิ่มเติม ลักษณะของบุคคลที่จะขอปรับโครงสร้างหนี้ 
ข้อ  7  บุคคลที่จะขอปรับโครงสร้างหนี้ได้  ต้องมีลักษณะดังนี้ 

7.1  เป็นสมาชิกของสหกรณ์ และไม่สามารถชำระหนี้ตามสัญญาที่กำหนดไว้ได้ 
7.2  เป็นผู้กู้ที่มีภาระหนี้สินจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติโดยให้พิจารณาจาก

รายได้และรายจ่ายตามรายละเอียดบัญชีเงินเดือนของสมาชิกและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง  
และต้องปรากฏว่ามีรายได้คงเหลือสุทธิไม่เพียงพอในการชำระหนี้หรือไม่เพียงพอแก่การดำรง
ชีพอย่างแท้จริง 

 7.3  เป็นสมาชิกผู้กู้ที่ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้แต่ปรากฎว่ามีรายได้คงเหลือสุทธิ
ภายหลังจากหักเงินชำระหนี้แล้วเหลือน้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน 

        7.4  เป็นผู้ค้ำประกันที่ต้องรับภาระการชำระแทนผู้กู้  โดยหนี้นั้นเป็นภาระหนักอัน
เกิดจากเหตุสุจริตหรือเหตุจำเป็น   

 7.5  สมัครใจและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบนี้   
เพิ่มเติม  หมวดเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้สำหรับกลุ่มที่มีเงินเดือนไม่ถึงร้อยละ 30 
ข้อ  10 คณะกรรมการจะพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิกผู้ปรับโครงสร้างหนี้สมาชิกต้องชำระหนี้

ไม่เกิน 360 งวดและอายุไม่เกิน 90 ปี แบ่งเป็น 5 กลุ่มดังนี้ 
10.1 เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อชำระหนี้ค้างชำระ 
10.2 เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อแก้ปัญหากลุ่มที่ผิดนัดชำระหนี้ 
10.3 เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ในกรณีรับสภาพหนี้ 
10.4 เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อชำระหนี้ค้ำประกัน 
10.5 เงินกู้ปรับโครสร้างหนี้เพื่อเสริมสภาพคล่อง 

คณะกรรมการ
ดำเนินการ  ชุดที่ 
61/2565 
ครั้งที่  3/2565  
วันที่  28 มกราคม 
2565 

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วัน
ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
เป็นต้นไป 

14. สรุปการปรับปรุงแกไขขอบังคับและระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสมุปราการ จํากัด  ประจําป 2565

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มเติม หมวดเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มเสริมสภาพคล่อง 
หมวด 6 เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อเสริมสภาพคล่อง 
ข้อ 27  หลักเกณฑ์การกู้เงินปรับโครงสร้างหนี้เพื่อเสริมสภาพคล่อง 
        27.1 สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อเสริมสภาพคล่อง ต้องมี

ระยะเวลาการเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
        27.2 สมาชิกจะต้องส่งคืนต้นเงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด เว้นแต่สมาชิกที่มี

อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จะต้องส่งคืนต้นเงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด 
        27.3 สมาชิกจะต้องมีเงินเหลือใช้จ่ายภายหลังจากหักเงินชำระหนี้สหกรณ์แล้ว

เหลือต่ำกว่าร้อยละ 30 
        27.4 สมาชิกจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับทางสหกรณ์ 
ข้อ 28  เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อเสริมสภาพคล่อง ให้กู้ได้ไม่เกินกว่าหนี้คงเหลือทุกสัญญา

รวมกันสูงสุดไม่เกิน 360 งวด แต่ต้องไม่เกินอายุ 90 ปี และต้องมีเงินได้รายเดือนสุทธิ
หลังชำระหนี้แล้วคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ตลอดอายุสัญญาที่ปรับโครงสร้างหนี้ 
หรือสมาชิกอาจของดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนชั่วคราวจนกว่าจะมีหนี้เงินต้นคงเหลือ
น้อยกว่าเงินค่าหุ้นที่มีอยู่กับทางสหกรณ์ เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็น
คณะกรรมการอาจพิจารณาเป็นรายๆ ไปโดยวิธีการดังต่อไปนี้ 

         28.1 การคิดคำนวณเงินในส่วนของเงินต้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
  ส่วนที่ 1 การคิดคำนวณเงินต้นตั้งแต่วันทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ถึงอายุ 

80 ปีให้นำต้นเงินกู้ทุกสัญญามารวมกันโดยคิดคำนวณการชำระเงินต้นโดยหักเงินค่า
หุ้น สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม ที่มีสิทธิ์ได้รับจากทางสหกรณ์ ณ ขณะยื่นกู้ และ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ถ้ามี) และปรับงวดชำระหนี้ใหม่โดยจะต้องชำระให้เสร็จ
สิ้นภายในอายุ 80 ปี  

   ส่วนที่ 2 หนี้เงินต้นคงเหลือภายหลังอายุ 80 ปี ให้ผ่อนชำระในอัตราเดียวกัน
กับ ส่วนที่ 1 ตามข้อ 28.1 เว้นงวดสุดท้ายจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้นแต่ทั้งนี้ต้อง
ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในอายุ 90 ปี     
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สรุปการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ฯ ในรอบปี 2565 (ข้อมูล ณ 13 ธันวาคม 2565) 
ลำดับ ระเบียบที่แก้ไข สาระสำคัญ วันที่มีมติอนุมัติ วันประกาศใช้ 

1 แก้ไขระเบียบฯว่าด้วยการ
ปรับโครงสร้างหนี้  พ.ศ. 
2563 

เพิ่มเติม ลักษณะของบุคคลที่จะขอปรับโครงสร้างหนี้ 
ข้อ  7  บุคคลที่จะขอปรับโครงสร้างหนี้ได้  ต้องมีลักษณะดังนี้ 

7.1  เป็นสมาชิกของสหกรณ์ และไม่สามารถชำระหนี้ตามสัญญาที่กำหนดไว้ได้ 
7.2  เป็นผู้กู้ที่มีภาระหนี้สินจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติโดยให้พิจารณาจาก

รายได้และรายจ่ายตามรายละเอียดบัญชีเงินเดือนของสมาชิกและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง  
และต้องปรากฏว่ามีรายได้คงเหลือสุทธิไม่เพียงพอในการชำระหนี้หรือไม่เพียงพอแก่การดำรง
ชีพอย่างแท้จริง 

 7.3  เป็นสมาชิกผู้กู้ที่ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้แต่ปรากฎว่ามีรายได้คงเหลือสุทธิ
ภายหลังจากหักเงินชำระหนี้แล้วเหลือน้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน 

        7.4  เป็นผู้ค้ำประกันที่ต้องรับภาระการชำระแทนผู้กู้  โดยหนี้นั้นเป็นภาระหนักอัน
เกิดจากเหตุสุจริตหรือเหตุจำเป็น   

 7.5  สมัครใจและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบนี้   
เพิ่มเติม  หมวดเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้สำหรับกลุ่มที่มีเงินเดือนไม่ถึงร้อยละ 30 
ข้อ  10 คณะกรรมการจะพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิกผู้ปรับโครงสร้างหนี้สมาชิกต้องชำระหนี้

ไม่เกิน 360 งวดและอายุไม่เกิน 90 ปี แบ่งเป็น 5 กลุ่มดังนี้ 
10.1 เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อชำระหนี้ค้างชำระ 
10.2 เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อแก้ปัญหากลุ่มที่ผิดนัดชำระหนี้ 
10.3 เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ในกรณีรับสภาพหนี้ 
10.4 เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อชำระหนี้ค้ำประกัน 
10.5 เงินกู้ปรับโครสร้างหนี้เพื่อเสริมสภาพคล่อง 

คณะกรรมการ
ดำเนินการ  ชุดที่ 
61/2565 
ครั้งที่  3/2565  
วันที่  28 มกราคม 
2565 

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วัน
ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
เป็นต้นไป 

14. สรุปการปรับปรุงแกไขขอบังคับและระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสมุปราการ จํากัด  ประจําป 2565

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มเติม หมวดเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มเสริมสภาพคล่อง 
หมวด 6 เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อเสริมสภาพคล่อง 
ข้อ 27  หลักเกณฑ์การกู้เงินปรับโครงสร้างหนี้เพื่อเสริมสภาพคล่อง 
        27.1 สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อเสริมสภาพคล่อง ต้องมี

ระยะเวลาการเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
        27.2 สมาชิกจะต้องส่งคืนต้นเงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด เว้นแต่สมาชิกที่มี

อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จะต้องส่งคืนต้นเงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด 
        27.3 สมาชิกจะต้องมีเงินเหลือใช้จ่ายภายหลังจากหักเงินชำระหนี้สหกรณ์แล้ว

เหลือต่ำกว่าร้อยละ 30 
        27.4 สมาชิกจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับทางสหกรณ์ 
ข้อ 28  เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อเสริมสภาพคล่อง ให้กู้ได้ไม่เกินกว่าหนี้คงเหลือทุกสัญญา

รวมกันสูงสุดไม่เกิน 360 งวด แต่ต้องไม่เกินอายุ 90 ปี และต้องมีเงินได้รายเดือนสุทธิ
หลังชำระหนี้แล้วคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ตลอดอายุสัญญาที่ปรับโครงสร้างหนี้ 
หรือสมาชิกอาจของดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนชั่วคราวจนกว่าจะมีหนี้เงินต้นคงเหลือ
น้อยกว่าเงินค่าหุ้นที่มีอยู่กับทางสหกรณ์ เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็น
คณะกรรมการอาจพิจารณาเป็นรายๆ ไปโดยวิธีการดังต่อไปนี้ 

         28.1 การคิดคำนวณเงินในส่วนของเงินต้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
  ส่วนที่ 1 การคิดคำนวณเงินต้นตั้งแต่วันทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ถึงอายุ 

80 ปีให้นำต้นเงินกู้ทุกสัญญามารวมกันโดยคิดคำนวณการชำระเงินต้นโดยหักเงินค่า
หุ้น สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม ที่มีสิทธิ์ได้รับจากทางสหกรณ์ ณ ขณะยื่นกู้ และ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ถ้ามี) และปรับงวดชำระหนี้ใหม่โดยจะต้องชำระให้เสร็จ
สิ้นภายในอายุ 80 ปี  

   ส่วนที่ 2 หนี้เงินต้นคงเหลือภายหลังอายุ 80 ปี ให้ผ่อนชำระในอัตราเดียวกัน
กับ ส่วนที่ 1 ตามข้อ 28.1 เว้นงวดสุดท้ายจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้นแต่ทั้งนี้ต้อง
ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในอายุ 90 ปี     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  สหกรณ

์ออมทรัพ
ย์ครูสมุทรปราการ จำากัด    55



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                28.2 การคิดคำนวณดอกเบี้ยการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อเสริมสภาพคล่องในการ
คิดคำนวณดอกเบี้ยการปรับโครงสร้างหนี้ในหมวดนี้จะคิดคำนวณจากเงินต้นก่อนหัก
เงินค่าหุ้น สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรมที่มีสิทธิ์ได้รับจากทางสหกรณ์ ณ ขณะยื่นกู้ 
และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ถ้ามี) โดยคิดเป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินคงเหลือ
จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น 

ข้อ 29  หลักประกันสำหรับเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อเสริมสภาพคล่อง 
          29.1 สมาชิกที่ได้รับการพิจารณาให้ปรับโครงสร้างหนี้ สามารถใช้ผู้ค้ำประกัน

ตามสัญญาเดิมเข้าค้ำประกันหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งผู้ค้ำประกันจะต้อง
ลงนาม ต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือตามวิธีการที่สหกรณ์กำหนดเท่านั้น  

          29.2 จัดหาผู้ค้ำประกันรายใหม่ โดยให้สิทธิ์สมาชิกค้ำประกันเงินกู้ปรับ
โครงสร้างหนี้โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

   29.2.1 สมาชิกที่มีความประสงค์กู้เงินไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำ
ประกัน อย่างน้อย 1 คน ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่มี
เงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป 

   29.2.2 สมาชิกที่มีความประสงค์กู้เงิน ตั้งแต่ 300,001 บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 
600,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างประจำที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป อย่างน้อย 1 คน และผู้ค้ำ
ประกันรายอื่นอาจเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหรือสมาชิกทั่วไปที่มีเงินเดือน
ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปก็ได้ 

  29.2.3 สมาชิกที่มีความประสงค์กู้เงิน ตั้งแต่ 600,001 บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 
1,000,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างประจำที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป อย่างน้อย 1 คน และผู้ค้ำ
ประกันรายอื่นอาจเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหรือสมาชิกทั่วไปที่มีเงินเดือน
ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปก็ได้ 

  29.2.4 สมาชิกที่มีความประสงค์กู้เงิน ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป แต่ไม่
เกิน 2,000,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 4 คน ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป อย่างน้อย 1 คน 
และผู้ค้ำประกันรายอื่นอาจเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหรือสมาชิกทั่วไปที่มี
เงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปก็ได้ 

  29.2.5 สมาชิกที่มีความประสงค์กู้เงิน ตั้งแต่ 2,000,001 บาท ขึ้นไป ต้องมีผู้
ค้ำประกันอย่างน้อย 5 คน ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่มี
เงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป อย่างน้อย 1 คน และผู้ค้ำประกันรายอื่นอาจเป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหรือสมาชิกทั่วไปที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปก็
ได้ 

   29.2.6 การคิดคำนวณสิทธิ์การค้ำประกันเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อเสริม
สภาพคล่อง ไม่คิดคำนวณรวมกับการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญและดอกเบี้ยเงินกู้ โดย
สมาชิกจะต้องหาผู้ค้ำประกันตามที่สหกรณ์กำหนดเท่านั้น เว้นแต่มีเหตุผลและความ
จำเป็นคณะกรรมการอาจพิจารณาเป็นรายๆ ไป 

        29.3  มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจำนองรายอื่น จำนองเป็นประกัน
เต็มจำนวนเงินกู้รายนั้น หรือหลักประกันอื่น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้
ในระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ และดอกเบี้ยเงินกู้ 

ข้อ 30  การส่งเงินงวดชำระหนี้ 
 การส่งเงินงวดชำระหนี้ตามข้อ 28 กำหนดให้ผู้กู้ส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวด

รายเดือนเท่าๆ กัน ทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย)  (ส่งแบบธนาคาร)  
  กรณีผู้กู้จะมีหนี้คงเหลือน้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของเงินค่าหุ้นที่สมาชิกนั้นมีอยู่ใน

สหกรณ์ ให้เปลี่ยนสัญญาเป็นการกู้สามัญตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญและดอกเบี้ยเงินกู้กรณีผู้กู้เสียชีวิต ตกลง
ยินยอมให้สหกรณ์นำเงินค่าหุ้น  สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรมที่มีสิทธิ์ได้รับจากทาง
สหกรณ์ และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ถ้ามี)  มาหักกลบลบหนี้ตามสัญญาปรับ
โครงสร้างหนี้ 
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                28.2 การคิดคำนวณดอกเบี้ยการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อเสริมสภาพคล่องในการ
คิดคำนวณดอกเบี้ยการปรับโครงสร้างหนี้ในหมวดนี้จะคิดคำนวณจากเงินต้นก่อนหัก
เงินค่าหุ้น สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรมที่มีสิทธิ์ได้รับจากทางสหกรณ์ ณ ขณะยื่นกู้ 
และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ถ้ามี) โดยคิดเป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินคงเหลือ
จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น 

ข้อ 29  หลักประกันสำหรับเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อเสริมสภาพคล่อง 
          29.1 สมาชิกที่ได้รับการพิจารณาให้ปรับโครงสร้างหนี้ สามารถใช้ผู้ค้ำประกัน

ตามสัญญาเดิมเข้าค้ำประกันหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งผู้ค้ำประกันจะต้อง
ลงนาม ต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือตามวิธีการที่สหกรณ์กำหนดเท่านั้น  

          29.2 จัดหาผู้ค้ำประกันรายใหม่ โดยให้สิทธิ์สมาชิกค้ำประกันเงินกู้ปรับ
โครงสร้างหนี้โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

   29.2.1 สมาชิกที่มีความประสงค์กู้เงินไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำ
ประกัน อย่างน้อย 1 คน ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่มี
เงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป 

   29.2.2 สมาชิกที่มีความประสงค์กู้เงิน ตั้งแต่ 300,001 บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 
600,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างประจำที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป อย่างน้อย 1 คน และผู้ค้ำ
ประกันรายอื่นอาจเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหรือสมาชิกทั่วไปที่มีเงินเดือน
ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปก็ได้ 

  29.2.3 สมาชิกที่มีความประสงค์กู้เงิน ตั้งแต่ 600,001 บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 
1,000,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างประจำที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป อย่างน้อย 1 คน และผู้ค้ำ
ประกันรายอื่นอาจเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหรือสมาชิกทั่วไปที่มีเงินเดือน
ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปก็ได้ 

  29.2.4 สมาชิกที่มีความประสงค์กู้เงิน ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป แต่ไม่
เกิน 2,000,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 4 คน ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป อย่างน้อย 1 คน 
และผู้ค้ำประกันรายอื่นอาจเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหรือสมาชิกทั่วไปที่มี
เงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปก็ได้ 

  29.2.5 สมาชิกที่มีความประสงค์กู้เงิน ตั้งแต่ 2,000,001 บาท ขึ้นไป ต้องมีผู้
ค้ำประกันอย่างน้อย 5 คน ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่มี
เงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป อย่างน้อย 1 คน และผู้ค้ำประกันรายอื่นอาจเป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหรือสมาชิกทั่วไปที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปก็
ได้ 

   29.2.6 การคิดคำนวณสิทธิ์การค้ำประกันเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อเสริม
สภาพคล่อง ไม่คิดคำนวณรวมกับการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญและดอกเบี้ยเงินกู้ โดย
สมาชิกจะต้องหาผู้ค้ำประกันตามที่สหกรณ์กำหนดเท่านั้น เว้นแต่มีเหตุผลและความ
จำเป็นคณะกรรมการอาจพิจารณาเป็นรายๆ ไป 

        29.3  มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจำนองรายอื่น จำนองเป็นประกัน
เต็มจำนวนเงินกู้รายนั้น หรือหลักประกันอื่น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้
ในระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ และดอกเบี้ยเงินกู้ 

ข้อ 30  การส่งเงินงวดชำระหนี้ 
 การส่งเงินงวดชำระหนี้ตามข้อ 28 กำหนดให้ผู้กู้ส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวด

รายเดือนเท่าๆ กัน ทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย)  (ส่งแบบธนาคาร)  
  กรณีผู้กู้จะมีหนี้คงเหลือน้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของเงินค่าหุ้นที่สมาชิกนั้นมีอยู่ใน

สหกรณ์ ให้เปลี่ยนสัญญาเป็นการกู้สามัญตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญและดอกเบี้ยเงินกู้กรณีผู้กู้เสียชีวิต ตกลง
ยินยอมให้สหกรณ์นำเงินค่าหุ้น  สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรมที่มีสิทธิ์ได้รับจากทาง
สหกรณ์ และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ถ้ามี)  มาหักกลบลบหนี้ตามสัญญาปรับ
โครงสร้างหนี้ 
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เพิ่มเติม  ให้สวัสดิการสำหรับกลุ่มปรับโครงสร้างหนี้ 
27.12.3 การกู้ปรับโครงสร้างหนี้ทุกประเภททางสหกรณ์จะระงับสวัสดิการทุกประเภท ยกเว้น

สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเจ็บป่วยที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ และสวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 

           เว้นแต่การปรับโครงสร้างหนี้ในหมวดที่ 5 (เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อชำระหนี้ค้ำ
ประกัน)ให้คงสิทธิรับสวัสดิการจากสหกรณ์ได้ทุกประเภท  

ปรับเปลี่ยนการชำระดอกเบี้ยกรณีสมาชิกจะกู้ครั้งใหม่ (รีไฟแนนท์) 
เดิม 
27.12.7 หากสมาชิกประสงค์จะกู้ครั้งใหม่ (รีไฟแนนท์) สัญญากู้เงินเพื่อใช้สิทธิการกู้ตาม

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ สมาชิกจะต้องชำระดอกเบี้ยคงค้าง
ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นและจะต้องชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
จากต้นเงิน ณ วันที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จนถึงวันที่ทำเรื่องกู้ครั้งใหม่ (รี
ไฟแนนท์) 

แก้ไข 
27.12.7 หากสมาชิกประสงค์จะกู้ครั้งใหม่ (รีไฟแนนท์) สัญญากู้เงินเพื่อใช้สิทธิการกู้ตาม

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ สมาชิกจะต้องชำระดอกเบี้ยคงค้าง
ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นและจะต้องชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มเติมให้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สามัญปกติ ณ ขณะนั้น  จากต้นเงิน ณ วันที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จนถึงวันที่ทำ
เรื่องกู้ครั้งใหม่ (รีไฟแนนท์) 

เพิ่มเติม  เงื่อนไขการนำหลักประกันมาหักกลบลบหนี้ 
27.12.9 สมาชิกที่ปรับโครงสร้างหนี้ยินยอมให้สหกรณ์นำเงินฝากออกทรัพย์เพื่อหลักประกัน

หนี้เงินกู้นำมาหักกลบลบหนี้ในส่วนของ เงินค่าหุ้นคงค้าง  ดอกเบี้ยคงค้าง และต้นเงิน
ในสัญญาเงินกู้ตามสัญญาที่สหกรณ์เห็นสมควร 
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ยกร่างระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
ว่าด้วยหุ้น  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    สาระสำคัญในการยกร่างระเบียบมีดังนี้ 
1. สมาชิกที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงาน รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำจากต้นสังกัด 

ให้ชำระค่าหุ้นรายเดือนในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินได้ราย
เดือน 

2. สมาชิกผู้เกษียณอายุ รับเงินบำนาญหรือเงินได้รายเดือนจากต้นสังกัด ให้ชำระค่าหุ้น
รายเดือนในอัตราไม่ต่ำกว่าเดือนละ 200 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท 

3. สมาชิกที่ไม่มีเงินได้รายเดือน ให้ชำระค่าหุ้นรายเดือนในอัตราไม่ต่ำกว่าเดือนละ 200 
บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท 

4. ทั้งนี้สมาชิกที่ได้ถือหุ้นตามอัตราที่สหกรณ์กำหนดไว้แล้วก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ให้ถือว่า
สมาชิกผู้นั้นยังคงใช้สิทธิการส่งค่าหุ้นได้ตามอัตราเดิม หรือประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงได้
ตามระเบียบนี้   

5. ปรับเปลี่ยนวิธีการชำระค่าหุ้นตามแนวทางที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน 
6. ปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการแสดงความจำนงในการของดส่งเงินค่าหุ้นชั่วคราวเพื่อให้

เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการปฏิบัติงาน 
7. ปรับเปลี่ยนการจ่ายคืนค่าหุ้นให้สอดคล้องกับข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สมุทรปราการ จำกัด 
8. ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการคิดเงินปันผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการ
ดำเนินการ  ชุดที่ 
61/2565 
ครั้งที่  3/2565  
วันที่  28 มกราคม 
2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
เป็นต้นไป 
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เพิ่มเติม  ให้สวัสดิการสำหรับกลุ่มปรับโครงสร้างหนี้ 
27.12.3 การกู้ปรับโครงสร้างหนี้ทุกประเภททางสหกรณ์จะระงับสวัสดิการทุกประเภท ยกเว้น

สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเจ็บป่วยที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ และสวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 

           เว้นแต่การปรับโครงสร้างหนี้ในหมวดที่ 5 (เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อชำระหนี้ค้ำ
ประกัน)ให้คงสิทธิรับสวัสดิการจากสหกรณ์ได้ทุกประเภท  

ปรับเปลี่ยนการชำระดอกเบี้ยกรณีสมาชิกจะกู้ครั้งใหม่ (รีไฟแนนท์) 
เดิม 
27.12.7 หากสมาชิกประสงค์จะกู้ครั้งใหม่ (รีไฟแนนท์) สัญญากู้เงินเพื่อใช้สิทธิการกู้ตาม

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ สมาชิกจะต้องชำระดอกเบี้ยคงค้าง
ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นและจะต้องชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
จากต้นเงิน ณ วันที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จนถึงวันที่ทำเรื่องกู้ครั้งใหม่ (รี
ไฟแนนท์) 

แก้ไข 
27.12.7 หากสมาชิกประสงค์จะกู้ครั้งใหม่ (รีไฟแนนท์) สัญญากู้เงินเพื่อใช้สิทธิการกู้ตาม

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ สมาชิกจะต้องชำระดอกเบี้ยคงค้าง
ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นและจะต้องชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มเติมให้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สามัญปกติ ณ ขณะนั้น  จากต้นเงิน ณ วันที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จนถึงวันที่ทำ
เรื่องกู้ครั้งใหม่ (รีไฟแนนท์) 

เพิ่มเติม  เงื่อนไขการนำหลักประกันมาหักกลบลบหนี้ 
27.12.9 สมาชิกที่ปรับโครงสร้างหนี้ยินยอมให้สหกรณ์นำเงินฝากออกทรัพย์เพื่อหลักประกัน

หนี้เงินกู้นำมาหักกลบลบหนี้ในส่วนของ เงินค่าหุ้นคงค้าง  ดอกเบี้ยคงค้าง และต้นเงิน
ในสัญญาเงินกู้ตามสัญญาที่สหกรณ์เห็นสมควร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยกร่างระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
ว่าด้วยหุ้น  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    สาระสำคัญในการยกร่างระเบียบมีดังนี้ 
1. สมาชิกที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงาน รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำจากต้นสังกัด 

ให้ชำระค่าหุ้นรายเดือนในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินได้ราย
เดือน 

2. สมาชิกผู้เกษียณอายุ รับเงินบำนาญหรือเงินได้รายเดือนจากต้นสังกัด ให้ชำระค่าหุ้น
รายเดือนในอัตราไม่ต่ำกว่าเดือนละ 200 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท 

3. สมาชิกที่ไม่มีเงินได้รายเดือน ให้ชำระค่าหุ้นรายเดือนในอัตราไม่ต่ำกว่าเดือนละ 200 
บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท 

4. ทั้งนี้สมาชิกที่ได้ถือหุ้นตามอัตราที่สหกรณ์กำหนดไว้แล้วก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ให้ถือว่า
สมาชิกผู้นั้นยังคงใช้สิทธิการส่งค่าหุ้นได้ตามอัตราเดิม หรือประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงได้
ตามระเบียบนี้   

5. ปรับเปลี่ยนวิธีการชำระค่าหุ้นตามแนวทางที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน 
6. ปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการแสดงความจำนงในการของดส่งเงินค่าหุ้นชั่วคราวเพื่อให้

เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการปฏิบัติงาน 
7. ปรับเปลี่ยนการจ่ายคืนค่าหุ้นให้สอดคล้องกับข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สมุทรปราการ จำกัด 
8. ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการคิดเงินปันผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการ
ดำเนินการ  ชุดที่ 
61/2565 
ครั้งที่  3/2565  
วันที่  28 มกราคม 
2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
เป็นต้นไป 
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ยกร่างระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
สามัญ  และดอกเบี้ยเงินกู้   
พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับลดระยะเวลาการเป็นสมาชิกในการใช้สิทธิ์กู้เงินให้ลดลง เพื่อให้สมาชิกได้มี
สิทธิ์ในการขอกู้เงินที่รวดเร็วขึ้น 
หมวด 2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
ข้อ 12  หลักเกณฑ์การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน  กำหนดไว้ ดังนี้ 
       12.1 สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินนั้น ต้องมีระยะเวลาการเป็นสมาชิก  
           ก. สมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ  ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้

ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน เดิม ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
           ข. สมาชิกที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ  ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้

ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน เดิม ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
          ทั้งนี้ห้ามมิให้ผู้กู้ใช้สิทธิ์กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน หรือกู้เงินสามัญทั่วไป หรือกู้สามัญเพื่อ

การรวมหนี้ในเวลาเดียวกัน  ยกเว้นการกู้เงินทั้ง 3 ประเภทมีจำนวนไม่เกินมูลค่าหุ้น 
และหรือเงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ 
ปรับเพิ่มเท่าการกู้ และเพดานการกู้เงินรวมถึงจำกัดสิทธิ์การค้ำประกันฉุกเฉินได้

ไม่เกิน 1 คน 
       12.2 การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน สมาชิกสามารถเลือกกู้ได้วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 
        (1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน กรณีทำสัญญากู้โดยตรง ณ สำนักงานสหกรณ์   
                ก. สมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ให้กู้ได้ไม่เกินยี่สิบเท่า ของมูลค่า

หุ้น และหรือเงินฝากที่ผู้กู้อยู่ในสหกรณ์ สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท  เดิม ไม่เกิน 
150,000 บาท 

           ทั้งนี้ให้สิทธิ์ค้ำประกันเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินได้ไม่เกิน 1 คน 
                ข. สมาชิกที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ให้กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท 

เดิม ไม่เกิน 80,000 ยกเว้นสมาชิกซึ่งเป็นครูเอกชน  ให้กู้ได้ไม่เกิน 40,000 บาท   
 แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินมูลค่าหุ้น และหรือเงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ 

 
 
 

คณะกรรมการ
ดำเนินการ  ชุดที่ 
61/2565 
ครั้งที่  4/2565  
วันที่  9 กุมภาพันธ์ 
2565 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม 2565
เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          เพิ่มทางเลือกในการหาหลักประกัน สำหรับสมาชิกผู้กู้ 
                ค. ในกรณีที่ผู้กู้มีมูลค่าหุ้น และหรือเงินฝากในสหกรณ์ไม่เพียงพอสำหรับวงเงินกู้

ตาม ข้อ ก. สามารถใช้บัญชีเงินฝากของสมาชิกรายอื่น ซึ่งให้หมายรวมถึงบัญชีเงิน
ฝากของคู่สมรสสมาชิกผู้กู้ด้วย ที่มีอยู่ในสหกรณ์ มาจำนำเป็นประกันได้ ทั้งนี้โดย
ได้รับความยินยอมจากสมาชิกผู้เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝาก  ยกเว้นบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ ตามระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจาก
สมาชิกสหกรณ์ ไม่สามารถนำมาจำนำเป็นประกันได้ 

                     กรณีสมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
และเงินได้รายเดือนเหลือต่ำกว่าร้อยละ 30 ผู้กู้ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อ
เป็นหลักประกันเงินกู้ฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด  และให้สมาชิกผู้กู้
จัดหาผู้ค้ำประกันซึ่งต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน 
หรือบัญชีเงินฝากของสมาชิกรายอื่นซึ่งให้หมายรวมถึงบัญชีเงินฝากของคู่สมรส
สมาชิกผู้กู้ด้วย ที่มีอยู่ในสหกรณ์ มาจำนำเป็นประกันได้ ทั้งนี้โดยได้รับความยินยอม
จากสมาชิกผู้เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝาก และจะต้องปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขที่สหกรณ์
กำหนด 

          ปรับเพิ่มเท่าการกู้ และเพดานการกู้เงิน 
            (2) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM  ให้กู้ได้ไม่เกินยี่สิบเท่าของเงินได้รายเดือนนั้นๆ สูงสุด

ไม่เกิน 300,000 บาท  เดิม ไม่เกิน 150,000 บาท แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินมูลค่าหุ้น และ
หรือเงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์  และเมื่อได้รับเงินกู้แล้ว  สมาชิกผู้กู้ต้องมีเงิน
คงเหลือไว้ใช้จ่ายหลังจากชำระค่าหุ้นและหนี้ทุกประเภทแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ของเงินได้รายเดือน หากสมาชิก มีเหตุผลและความจำเป็นเดือดร้อนให้คณะกรรมการ
วินิจฉัยเป็นรายๆ ไป 
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ยกร่างระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
สามัญ  และดอกเบี้ยเงินกู้   
พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับลดระยะเวลาการเป็นสมาชิกในการใช้สิทธิ์กู้เงินให้ลดลง เพื่อให้สมาชิกได้มี
สิทธิ์ในการขอกู้เงินที่รวดเร็วขึ้น 
หมวด 2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
ข้อ 12  หลักเกณฑ์การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน  กำหนดไว้ ดังนี้ 
       12.1 สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินนั้น ต้องมีระยะเวลาการเป็นสมาชิก  
           ก. สมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ  ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้

ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน เดิม ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
           ข. สมาชิกที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ  ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้

ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน เดิม ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
          ทั้งนี้ห้ามมิให้ผู้กู้ใช้สิทธิ์กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน หรือกู้เงินสามัญทั่วไป หรือกู้สามัญเพื่อ

การรวมหนี้ในเวลาเดียวกัน  ยกเว้นการกู้เงินทั้ง 3 ประเภทมีจำนวนไม่เกินมูลค่าหุ้น 
และหรือเงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ 
ปรับเพิ่มเท่าการกู้ และเพดานการกู้เงินรวมถึงจำกัดสิทธิ์การค้ำประกันฉุกเฉินได้

ไม่เกิน 1 คน 
       12.2 การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน สมาชิกสามารถเลือกกู้ได้วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 
        (1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน กรณีทำสัญญากู้โดยตรง ณ สำนักงานสหกรณ์   
                ก. สมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ให้กู้ได้ไม่เกินยี่สิบเท่า ของมูลค่า

หุ้น และหรือเงินฝากที่ผู้กู้อยู่ในสหกรณ์ สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท  เดิม ไม่เกิน 
150,000 บาท 

           ทั้งนี้ให้สิทธิ์ค้ำประกันเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินได้ไม่เกิน 1 คน 
                ข. สมาชิกที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ให้กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท 

เดิม ไม่เกิน 80,000 ยกเว้นสมาชิกซึ่งเป็นครูเอกชน  ให้กู้ได้ไม่เกิน 40,000 บาท   
 แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินมูลค่าหุ้น และหรือเงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ 

 
 
 

คณะกรรมการ
ดำเนินการ  ชุดที่ 
61/2565 
ครั้งที่  4/2565  
วันที่  9 กุมภาพันธ์ 
2565 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม 2565
เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          เพิ่มทางเลือกในการหาหลักประกัน สำหรับสมาชิกผู้กู้ 
                ค. ในกรณีที่ผู้กู้มีมูลค่าหุ้น และหรือเงินฝากในสหกรณ์ไม่เพียงพอสำหรับวงเงินกู้

ตาม ข้อ ก. สามารถใช้บัญชีเงินฝากของสมาชิกรายอื่น ซึ่งให้หมายรวมถึงบัญชีเงิน
ฝากของคู่สมรสสมาชิกผู้กู้ด้วย ที่มีอยู่ในสหกรณ์ มาจำนำเป็นประกันได้ ทั้งนี้โดย
ได้รับความยินยอมจากสมาชิกผู้เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝาก  ยกเว้นบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ ตามระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจาก
สมาชิกสหกรณ์ ไม่สามารถนำมาจำนำเป็นประกันได้ 

                     กรณีสมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
และเงินได้รายเดือนเหลือต่ำกว่าร้อยละ 30 ผู้กู้ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อ
เป็นหลักประกันเงินกู้ฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด  และให้สมาชิกผู้กู้
จัดหาผู้ค้ำประกันซึ่งต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน 
หรือบัญชีเงินฝากของสมาชิกรายอื่นซึ่งให้หมายรวมถึงบัญชีเงินฝากของคู่สมรส
สมาชิกผู้กู้ด้วย ที่มีอยู่ในสหกรณ์ มาจำนำเป็นประกันได้ ทั้งนี้โดยได้รับความยินยอม
จากสมาชิกผู้เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝาก และจะต้องปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขที่สหกรณ์
กำหนด 

          ปรับเพิ่มเท่าการกู้ และเพดานการกู้เงิน 
            (2) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM  ให้กู้ได้ไม่เกินยี่สิบเท่าของเงินได้รายเดือนนั้นๆ สูงสุด

ไม่เกิน 300,000 บาท  เดิม ไม่เกิน 150,000 บาท แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินมูลค่าหุ้น และ
หรือเงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์  และเมื่อได้รับเงินกู้แล้ว  สมาชิกผู้กู้ต้องมีเงิน
คงเหลือไว้ใช้จ่ายหลังจากชำระค่าหุ้นและหนี้ทุกประเภทแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ของเงินได้รายเดือน หากสมาชิก มีเหตุผลและความจำเป็นเดือดร้อนให้คณะกรรมการ
วินิจฉัยเป็นรายๆ ไป 
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            ขยายงวดการผ่อนชำระให้มากขึ้น 
ข้อ 13  การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ตามข้อ 12 (1) หรือ (2) ให้

พิจารณา ดังนี้  
            เงินกู้ที่สหกรณ์จ่ายให้ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนให้ชำระงวดแรกภายในสิ้นเดือน

ถัดไปที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้นั้น 
            13.1  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตามข้อ 12 (1) ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน

เท่า ๆ กัน พร้อมดอกเบี้ยภายในระยะเวลาไม่เกิน 36 งวด เดิม ไม่เกิน 12 งวด 
ตามจำนวนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้โดยไม่มีการผ่อนผันเวลาแต่อย่างใด   

                    13.2  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตามข้อ 12 (2) ให้ผู้กู้ส่งชำระคืนเงินต้นงวดละ    
ไม่ต่ำกว่า 2.80%  เดิม ไม่ต่ำกว่า 8.34% และไม่ต่ำกว่างวดละ 1,500 บาทของ
จำนวนเงินกู้ที่เบิกไป พร้อมดอกเบี้ยตามที่สหกรณ์กำหนด  และให้เสร็จสิ้นภายใน 36 
งวด  นับจากวันที่เบิกเงินกู้ครั้งสุดท้ายจากบัญชีเงินกู้ 

          ปรับหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ และเพิ่มเพดานการกู้เงินสำหรับสมาชิกกลุ่ม
ข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ 

            20.2.1 สมาชิกสามัญที่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ และส่งเงินงวดชำระหนี้
โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่ายต้นสังกัด  ให้กู้สามัญทั่วไปในวงเงินไม่
เกิน 100 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ต้องไม่เกินวงเงินกู้ดังนี้ 

เดิม 
(1) เป็นสมาชิกครบ 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท 
(2) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท 
(3) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 8 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท 
(4) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 2,500,000 บาท 
(5) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป  จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แก้ไข 
(1) เป็นสมาชิกครบ 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท 
(2) เป็นสมาชิกมากกว่า 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6 ปี  จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท 
(3) เป็นสมาชิกมากกว่า 6 ปีขึ้นไป  จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 4,000,000 บาท 
          ปรับหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ และเพิ่มเพดานการกู้เงินสำหรับสมาชิกกลุ่มครู

เอกชน และกลุ่มพนักงานราชการ รวมถึงครูอัตราจ้าง งบจากส่วนกลาง 
  เดิม 
            20.2.3 สมาชิกสามัญ ซึ่งเป็นครูสังกัดสถานศึกษาเอกชน ที่ได้ส่งเงินงวดชำระหนี้โดย

วิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่ายต้นสังกัด  ให้กู้เงินสามัญทั่วไปได้ตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

           (1) เป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี  ให้กู้เงินสามัญทั่วไปได้ไม่เกิน 3 เท่าของ
เงินได้รายเดือน  สูงสุดไม่เกิน 45,000 บาท   

           (2) เป็นสมาชิก 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 ปี  ให้กู้เงินสามัญทั่วไปได้ไม่เกิน 4 เท่าของ
เงินได้รายเดือน  สูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท 

           (3) เป็นสมาชิก 4 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ปี  ให้กู้เงินสามัญทั่วไปได้ไม่เกิน 6 เท่าของ
เงินได้รายเดือน  สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท 

           (4) เป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป  ให้กู้เงินสามัญทั่วไปได้ไม่เกิน 8 เท่าของเงินได้รายเดือน  
สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท 

          20.2.4 สมาชิกสามัญ ซึ่งเป็นครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวตามสัญญาจ้าง (กลุ่ม
พนักงานราชการ และกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ที่ได้รับเงินได้รายเดือนจากการจัดสรรจาก
ราชการส่วนกลาง) ต้องเป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป ให้กู้เงินสามัญทั่วไปได้ไม่เกิน 3 เท่า
ของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ทั้งนี้กำหนดให้ผู้กู้ต้องเปิดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้สามัญทั่วไปตามวงเงินที่สหกรณ์กำหนด  หรือให้
กู้ได้ภายในจำนวนไม่เกินร้อยละ 90  ของเงินค่าหุ้นและหรือเงินฝากในสหกรณ์      ที่
มีอยู่ในขณะนั้น 
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            ขยายงวดการผ่อนชำระให้มากขึ้น 
ข้อ 13  การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ตามข้อ 12 (1) หรือ (2) ให้

พิจารณา ดังนี้  
            เงินกู้ที่สหกรณ์จ่ายให้ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนให้ชำระงวดแรกภายในสิ้นเดือน

ถัดไปที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้นั้น 
            13.1  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตามข้อ 12 (1) ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน

เท่า ๆ กัน พร้อมดอกเบี้ยภายในระยะเวลาไม่เกิน 36 งวด เดิม ไม่เกิน 12 งวด 
ตามจำนวนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้โดยไม่มีการผ่อนผันเวลาแต่อย่างใด   

                    13.2  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตามข้อ 12 (2) ให้ผู้กู้ส่งชำระคืนเงินต้นงวดละ    
ไม่ต่ำกว่า 2.80%  เดิม ไม่ต่ำกว่า 8.34% และไม่ต่ำกว่างวดละ 1,500 บาทของ
จำนวนเงินกู้ที่เบิกไป พร้อมดอกเบี้ยตามที่สหกรณ์กำหนด  และให้เสร็จสิ้นภายใน 36 
งวด  นับจากวันที่เบิกเงินกู้ครั้งสุดท้ายจากบัญชีเงินกู้ 

          ปรับหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ และเพิ่มเพดานการกู้เงินสำหรับสมาชิกกลุ่ม
ข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ 

            20.2.1 สมาชิกสามัญที่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ และส่งเงินงวดชำระหนี้
โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่ายต้นสังกัด  ให้กู้สามัญทั่วไปในวงเงินไม่
เกิน 100 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ต้องไม่เกินวงเงินกู้ดังนี้ 

เดิม 
(1) เป็นสมาชิกครบ 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท 
(2) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท 
(3) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 8 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท 
(4) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 2,500,000 บาท 
(5) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป  จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แก้ไข 
(1) เป็นสมาชิกครบ 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท 
(2) เป็นสมาชิกมากกว่า 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6 ปี  จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท 
(3) เป็นสมาชิกมากกว่า 6 ปีขึ้นไป  จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 4,000,000 บาท 
          ปรับหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ และเพิ่มเพดานการกู้เงินสำหรับสมาชิกกลุ่มครู

เอกชน และกลุ่มพนักงานราชการ รวมถึงครูอัตราจ้าง งบจากส่วนกลาง 
  เดิม 
            20.2.3 สมาชิกสามัญ ซึ่งเป็นครูสังกัดสถานศึกษาเอกชน ที่ได้ส่งเงินงวดชำระหนี้โดย

วิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่ายต้นสังกัด  ให้กู้เงินสามัญทั่วไปได้ตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

           (1) เป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี  ให้กู้เงินสามัญทั่วไปได้ไม่เกิน 3 เท่าของ
เงินได้รายเดือน  สูงสุดไม่เกิน 45,000 บาท   

           (2) เป็นสมาชิก 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 ปี  ให้กู้เงินสามัญทั่วไปได้ไม่เกิน 4 เท่าของ
เงินได้รายเดือน  สูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท 

           (3) เป็นสมาชิก 4 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ปี  ให้กู้เงินสามัญทั่วไปได้ไม่เกิน 6 เท่าของ
เงินได้รายเดือน  สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท 

           (4) เป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป  ให้กู้เงินสามัญทั่วไปได้ไม่เกิน 8 เท่าของเงินได้รายเดือน  
สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท 

          20.2.4 สมาชิกสามัญ ซึ่งเป็นครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวตามสัญญาจ้าง (กลุ่ม
พนักงานราชการ และกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ที่ได้รับเงินได้รายเดือนจากการจัดสรรจาก
ราชการส่วนกลาง) ต้องเป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป ให้กู้เงินสามัญทั่วไปได้ไม่เกิน 3 เท่า
ของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ทั้งนี้กำหนดให้ผู้กู้ต้องเปิดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้สามัญทั่วไปตามวงเงินที่สหกรณ์กำหนด  หรือให้
กู้ได้ภายในจำนวนไม่เกินร้อยละ 90  ของเงินค่าหุ้นและหรือเงินฝากในสหกรณ์      ที่
มีอยู่ในขณะนั้น 
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แก้ไข           
           20.2.3 สมาชิกสามัญ ซึ่งเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเอกชน ที่ได้ส่ง

เงินงวดชำระหนี้โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่ายต้นสังกัด  และสมาชิก
สามัญ ซึ่งเป็นครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวตามสัญญาจ้าง (กลุ่มพนักงานราชการ 
และกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ที่ได้รับเงินได้รายเดือนจากการจัดสรรจากราชการส่วนกลาง)  
ให้กู้เงินสามัญทั่วไปได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

           (1) เป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี  ให้กู้เงินสามัญทั่วไปได้ไม่เกิน 100,000 
บาท 

 (2) เป็นสมาชิกมากกว่า 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6 ปี  ให้กู้เงินสามัญทั่วไปได้   ไม่เกิน 
200,000 บาท 

 (3) เป็นสมาชิกมากกว่า 6 ปีขึ้นไป  ให้กู้เงินสามัญทั่วไปได้ไม่เกิน 300,000 บาท 
           ทั้งนี้กำหนดให้ผู้กู้ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้สามัญ

ทั่วไปตามวงเงินที่สหกรณ์กำหนด  หรือให้กู้ได้ภายในจำนวนไม่เกินร้อยละ 90  ของ
เงินค่าหุ้นและหรือเงินฝากในสหกรณ์ที่มีอยู่ในขณะนั้น 

          เพิ่มเงื่อนไขการเปิดบัญชีหลักประกันเงินกู้ 
เดิม 
            20.2.6  การกู้เงินตามข้อ 20.2.3 ถึง 20.2.5 ยกเว้นกรณีมีผู้ค้ำประกันเป็น                        
            ข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ อย่างน้อย 1 คน หากผู้กู้เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้   
            ติดต่อกันมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้กู้สามัญทั่วไปได้ภายในจำนวนไม่เกิน       
            5 เท่าของเงินได้รายเดือน 
แก้ไข 
           20.2.5 การกู้เงินตามข้อ 20.2.3 ถึง 20.2.4 ยกเว้นกรณีมีผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการ 

หรือลูกจ้างประจำ อย่างน้อย 1 คน หากผู้กู้เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้กู้สามัญทั่วไปได้ภายในจำนวนไม่เกิน 300,000 บาท 
ทั้งนี้กำหนดให้ผู้กู้ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้สามัญ
ทั่วไปตามวงเงินที่สหกรณ์กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ขยายงวดการผ่อนชำระ 
           20.7 เงินกู้สามัญทั่วไป ผู้กู้จะต้องส่งชำระหนี้คืนสหกรณ์ ดังนี้ 
                20.7.1 สมาชิกที่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิรับเงินบำนาญหัก ณ 

ที่จ่ายต้นสังกัด  โดยใช้บุคคลค้ำประกัน ให้ส่งคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 240 งวด    เดิม ไม่
เกิน 180 งวด และกรณีใช้บุคคลค้ำประกันร่วมกับหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์เพียง
อย่างเดียวให้ส่งคืนเงินกู้ได้ ไม่เกิน 300 งวด ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก และ
ต้องส่งคืนภายในอายุไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่เป็นการกู้เงินไม่เกินมูลค่าหุ้นและ
เงินฝากที่มีในสหกรณ์ 

 กรณีลูกจ้างประจำที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จรายเดือน ต้องส่งชำระคืนภายในอายุ
ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่เป็นการกู้เงินไม่เกินมูลค่าหุ้นและเงินฝากที่มีในสหกรณ์ 

                20.7.2 สมาชิกกลุ่มครูเอกชน ให้ส่งคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 120 งวด เดิม ไม่เกิน 60 
งวด และภายในอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่เป็นการกู้เงินไม่เกินมูลค่าหุ้นและ
เงินฝากที่มีในสหกรณ์ 

                20.7.3 สมาชิกกลุ่มครูอัตราจ้างที่ได้ทำสัญญาจ้างกับหน่วยงานราชการต้นสังกัด 
ให้ส่งคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 120 งวด  เดิม ไม่เกิน 36 งวด สำหรับกลุ่มครูอัตราจ้างที่ทำ
สัญญาจ้างกับสถานศึกษา และลูกจ้างชั่วคราวตามสัญญาจ้าง  ให้ส่งคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน
ระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาจ้าง เว้นแต่เป็นการกู้เงินไม่เกินมูลค่าหุ้นและเงินฝากที่
มีในสหกรณ์ 
ปรับเงื่อนไขโฉนดต้องติดถนนสาธารณะออก เพราะต้องมีการประเมินอยู่แล้ว และ
ใช้ราคาราชการเป็นหลัก จึงปรับลดหลักเกณฑ์ลง 

           ข้อ 21  หลักประกันสำหรับเงินกู้สามัญทั่วไป 
                21.2.2  มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจำนองรายอื่น และต้องเป็นโฉนด

ที่ดินเท่านั้น จำนองเป็นประกันเต็มจำนวนเงินกู้รายนั้น  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการว่าจำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นและหรือเงินฝากของผู้กู้ต้องอยู่
ภายในร้อยละ 80  แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้นตามราคาประเมินของทางราชการ 
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แก้ไข           
           20.2.3 สมาชิกสามัญ ซึ่งเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเอกชน ที่ได้ส่ง

เงินงวดชำระหนี้โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่ายต้นสังกัด  และสมาชิก
สามัญ ซึ่งเป็นครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวตามสัญญาจ้าง (กลุ่มพนักงานราชการ 
และกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ที่ได้รับเงินได้รายเดือนจากการจัดสรรจากราชการส่วนกลาง)  
ให้กู้เงินสามัญทั่วไปได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

           (1) เป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี  ให้กู้เงินสามัญทั่วไปได้ไม่เกิน 100,000 
บาท 

 (2) เป็นสมาชิกมากกว่า 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6 ปี  ให้กู้เงินสามัญทั่วไปได้   ไม่เกิน 
200,000 บาท 

 (3) เป็นสมาชิกมากกว่า 6 ปีขึ้นไป  ให้กู้เงินสามัญทั่วไปได้ไม่เกิน 300,000 บาท 
           ทั้งนี้กำหนดให้ผู้กู้ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้สามัญ

ทั่วไปตามวงเงินที่สหกรณ์กำหนด  หรือให้กู้ได้ภายในจำนวนไม่เกินร้อยละ 90  ของ
เงินค่าหุ้นและหรือเงินฝากในสหกรณ์ที่มีอยู่ในขณะนั้น 

          เพิ่มเงื่อนไขการเปิดบัญชีหลักประกันเงินกู้ 
เดิม 
            20.2.6  การกู้เงินตามข้อ 20.2.3 ถึง 20.2.5 ยกเว้นกรณีมีผู้ค้ำประกันเป็น                        
            ข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ อย่างน้อย 1 คน หากผู้กู้เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้   
            ติดต่อกันมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้กู้สามัญทั่วไปได้ภายในจำนวนไม่เกิน       
            5 เท่าของเงินได้รายเดือน 
แก้ไข 
           20.2.5 การกู้เงินตามข้อ 20.2.3 ถึง 20.2.4 ยกเว้นกรณีมีผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการ 

หรือลูกจ้างประจำ อย่างน้อย 1 คน หากผู้กู้เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้กู้สามัญทั่วไปได้ภายในจำนวนไม่เกิน 300,000 บาท 
ทั้งนี้กำหนดให้ผู้กู้ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้สามัญ
ทั่วไปตามวงเงินที่สหกรณ์กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ขยายงวดการผ่อนชำระ 
           20.7 เงินกู้สามัญทั่วไป ผู้กู้จะต้องส่งชำระหนี้คืนสหกรณ์ ดังนี้ 
                20.7.1 สมาชิกที่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิรับเงินบำนาญหัก ณ 

ที่จ่ายต้นสังกัด  โดยใช้บุคคลค้ำประกัน ให้ส่งคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 240 งวด    เดิม ไม่
เกิน 180 งวด และกรณีใช้บุคคลค้ำประกันร่วมกับหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์เพียง
อย่างเดียวให้ส่งคืนเงินกู้ได้ ไม่เกิน 300 งวด ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก และ
ต้องส่งคืนภายในอายุไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่เป็นการกู้เงินไม่เกินมูลค่าหุ้นและ
เงินฝากที่มีในสหกรณ์ 

 กรณีลูกจ้างประจำที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จรายเดือน ต้องส่งชำระคืนภายในอายุ
ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่เป็นการกู้เงินไม่เกินมูลค่าหุ้นและเงินฝากที่มีในสหกรณ์ 

                20.7.2 สมาชิกกลุ่มครูเอกชน ให้ส่งคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 120 งวด เดิม ไม่เกิน 60 
งวด และภายในอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่เป็นการกู้เงินไม่เกินมูลค่าหุ้นและ
เงินฝากที่มีในสหกรณ์ 

                20.7.3 สมาชิกกลุ่มครูอัตราจ้างที่ได้ทำสัญญาจ้างกับหน่วยงานราชการต้นสังกัด 
ให้ส่งคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 120 งวด  เดิม ไม่เกิน 36 งวด สำหรับกลุ่มครูอัตราจ้างที่ทำ
สัญญาจ้างกับสถานศึกษา และลูกจ้างชั่วคราวตามสัญญาจ้าง  ให้ส่งคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน
ระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาจ้าง เว้นแต่เป็นการกู้เงินไม่เกินมูลค่าหุ้นและเงินฝากที่
มีในสหกรณ์ 
ปรับเงื่อนไขโฉนดต้องติดถนนสาธารณะออก เพราะต้องมีการประเมินอยู่แล้ว และ
ใช้ราคาราชการเป็นหลัก จึงปรับลดหลักเกณฑ์ลง 

           ข้อ 21  หลักประกันสำหรับเงินกู้สามัญทั่วไป 
                21.2.2  มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจำนองรายอื่น และต้องเป็นโฉนด

ที่ดินเท่านั้น จำนองเป็นประกันเต็มจำนวนเงินกู้รายนั้น  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการว่าจำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นและหรือเงินฝากของผู้กู้ต้องอยู่
ภายในร้อยละ 80  แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้นตามราคาประเมินของทางราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  สหกรณ

์ออมทรัพ
ย์ครูสมุทรปราการ จำากัด    65



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หรือร้อยละ 60 แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น หากผู้ประเมินหลักทรัพย์นั้นสหกรณ์
เป็นผู้จัดหาให้  โดยให้ผู้กู้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประเมิน 

          เพิ่มทางเลือกในการหาหลักประกัน สำหรับสมาชิกผู้กู้ 
           21.2.4 มีบัญชีเงินฝากของสมาชิกรายอื่น ซึ่งให้หมายรวมถึงบัญชีเงินฝากของคู่สมรส

สมาชิกผู้กู้ด้วย ที่มีอยู่ในสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
และสินเชื่อ  เห็นสมควรจำนำเป็นประกัน โดยจำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นและ
หรือเงินฝากของผู้กู้อยู่ภายในมูลค่าของบัญชีเงินฝากนั้น  ทั้งนี้โดยได้รับความยินยอม
จากสมาชิกผู้เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝาก  ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็น
หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ ตามระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ ไม่
สามารถนำมาจำนำเป็นประกันได้           

          ปรับหลักเกณฑ์การค้ำประกัน โดยดูจำนวนคน เป็นหลัก แทนการจำกัดวงเงิน 
เดิม 
           21.3 สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันผู้กู้ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ค้ำประกัน โดย

จำนวนต้นเงินรวมกันทั้งหมด ต้องไม่เกินกว่าข้อจำกัดของวงเงินกู้ในข้อ 20 
แก้ไข      
          21.3 สมาชิกคนหนึ่งจะมีสิทธิ์ในการค้ำประกันให้สมาชิกรายอื่น  ดังนี้ 
 เงินได้รายเดือนไม่เกิน 20,000 บาท  ค้ำประกันเงินกู้สามัญไม่เกิน 4 คน   
 เงินได้รายเดือนตั้งแต่ 20,001 บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30,000 บาท  ค้ำประกันเงินกู้

สามัญไม่เกิน 5 คน  
 เงินได้รายเดือนตั้งแต่ 30,001 บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40,000 บาท  ค้ำประกันเงินกู้

สามัญไม่เกิน 6 คน   
 เงินได้รายเดือนตั้งแต่ 40,001 บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ค้ำประกันเงินกู้

สามัญไม่เกิน 7 คน   
 เงินได้รายเดือนตั้งแต่ 50,001 บาท ขึ้นไป ค้ำประกันเงินกู้สามัญไม่เกิน 8 คน  
 ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน  ค้ำประกันเงินกู้สามัญ     ไม่เกิน 4 

คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ปรับเกณฑ์การเรียกหลักประกันเงินกู้โดยใช้บุคคลค้ำประกัน ตามวงเงินกู้ 
เดิม 
        21.4 การให้สิทธิ์สมาชิกค้ำประกันเงินกู้สามัญ   
 21.4.1 สมาชิกที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปไม่เกิน 1,000,000 บาท  ต้องมีผู้

ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำค้ำ
ประกันอย่างน้อย 1 คน 

 21.4.2 สมาชิกที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปตั้งแต่ 1,000,001 บาทขึ้นไป แต่
ไม่เกิน 1,500,000 บาท  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน  ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน 

            21.4.3 สมาชิกที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปตั้งแต่ 1,500,001 บาทขึ้นไป 
แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 4 คน  ซึ่งผู้ค้ำประกันต้อง
เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน 

            21.4.4 สมาชิกที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปตั้งแต่ 2,000,001 บาทขึ้นไป 
แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 5 คน  ซึ่งผู้ค้ำประกันต้อง
เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำค้ำประกันอย่างน้อย 4 คน 

 21.4.5 ในภาคเอกชนผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน จำนวน 1 คนให้มีสิทธิค้ำประกัน
วงเงินกู้ได้ไม่เกิน 6 สัญญาในวงเงินจำนวน 500,000 บาท     

 21.4.6 กรณีสมาชิกขอกู้เงินสามัญทั่วไป และไม่เป็นไปตามระเบียบข้อ 20.8 และข้อ 
21.4.1 ถึงข้อ 21.4.4  ผู้กู้ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักทรัพย์ในการ
ค้ำประกันเงินกู้สามัญทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด  และให้สมาชิกผู้กู้จัดหา
ผู้ค้ำประกัน ดังนี้ 

       (1) สมาชิกสามัญกลุ่มครูเอกชน  ที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไป 
 ไม่เกิน 3 เท่าของเงินได้รายเดือน  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน 
 ไม่เกิน 4 เท่าของเงินได้รายเดือน  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 4 คน 
 ไม่เกิน 6 เท่าของเงินได้รายเดือน  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 5 คน 
 ไม่เกิน 8 เท่าของเงินได้รายเดือน  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 6 คน 
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หรือร้อยละ 60 แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น หากผู้ประเมินหลักทรัพย์นั้นสหกรณ์
เป็นผู้จัดหาให้  โดยให้ผู้กู้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประเมิน 

          เพิ่มทางเลือกในการหาหลักประกัน สำหรับสมาชิกผู้กู้ 
           21.2.4 มีบัญชีเงินฝากของสมาชิกรายอื่น ซึ่งให้หมายรวมถึงบัญชีเงินฝากของคู่สมรส

สมาชิกผู้กู้ด้วย ที่มีอยู่ในสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
และสินเชื่อ  เห็นสมควรจำนำเป็นประกัน โดยจำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นและ
หรือเงินฝากของผู้กู้อยู่ภายในมูลค่าของบัญชีเงินฝากนั้น  ทั้งนี้โดยได้รับความยินยอม
จากสมาชิกผู้เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝาก  ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็น
หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ ตามระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ ไม่
สามารถนำมาจำนำเป็นประกันได้           

          ปรับหลักเกณฑ์การค้ำประกัน โดยดูจำนวนคน เป็นหลัก แทนการจำกัดวงเงิน 
เดิม 
           21.3 สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันผู้กู้ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ค้ำประกัน โดย

จำนวนต้นเงินรวมกันทั้งหมด ต้องไม่เกินกว่าข้อจำกัดของวงเงินกู้ในข้อ 20 
แก้ไข      
          21.3 สมาชิกคนหนึ่งจะมีสิทธิ์ในการค้ำประกันให้สมาชิกรายอื่น  ดังนี้ 
 เงินได้รายเดือนไม่เกิน 20,000 บาท  ค้ำประกันเงินกู้สามัญไม่เกิน 4 คน   
 เงินได้รายเดือนตั้งแต่ 20,001 บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30,000 บาท  ค้ำประกันเงินกู้

สามัญไม่เกิน 5 คน  
 เงินได้รายเดือนตั้งแต่ 30,001 บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40,000 บาท  ค้ำประกันเงินกู้

สามัญไม่เกิน 6 คน   
 เงินได้รายเดือนตั้งแต่ 40,001 บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ค้ำประกันเงินกู้

สามัญไม่เกิน 7 คน   
 เงินได้รายเดือนตั้งแต่ 50,001 บาท ขึ้นไป ค้ำประกันเงินกู้สามัญไม่เกิน 8 คน  
 ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน  ค้ำประกันเงินกู้สามัญ     ไม่เกิน 4 

คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ปรับเกณฑ์การเรียกหลักประกันเงินกู้โดยใช้บุคคลค้ำประกัน ตามวงเงินกู้ 
เดิม 
        21.4 การให้สิทธิ์สมาชิกค้ำประกันเงินกู้สามัญ   
 21.4.1 สมาชิกที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปไม่เกิน 1,000,000 บาท  ต้องมีผู้

ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำค้ำ
ประกันอย่างน้อย 1 คน 

 21.4.2 สมาชิกที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปตั้งแต่ 1,000,001 บาทขึ้นไป แต่
ไม่เกิน 1,500,000 บาท  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน  ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน 

            21.4.3 สมาชิกที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปตั้งแต่ 1,500,001 บาทขึ้นไป 
แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 4 คน  ซึ่งผู้ค้ำประกันต้อง
เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน 

            21.4.4 สมาชิกที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปตั้งแต่ 2,000,001 บาทขึ้นไป 
แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 5 คน  ซึ่งผู้ค้ำประกันต้อง
เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำค้ำประกันอย่างน้อย 4 คน 

 21.4.5 ในภาคเอกชนผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน จำนวน 1 คนให้มีสิทธิค้ำประกัน
วงเงินกู้ได้ไม่เกิน 6 สัญญาในวงเงินจำนวน 500,000 บาท     

 21.4.6 กรณีสมาชิกขอกู้เงินสามัญทั่วไป และไม่เป็นไปตามระเบียบข้อ 20.8 และข้อ 
21.4.1 ถึงข้อ 21.4.4  ผู้กู้ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักทรัพย์ในการ
ค้ำประกันเงินกู้สามัญทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด  และให้สมาชิกผู้กู้จัดหา
ผู้ค้ำประกัน ดังนี้ 

       (1) สมาชิกสามัญกลุ่มครูเอกชน  ที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไป 
 ไม่เกิน 3 เท่าของเงินได้รายเดือน  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน 
 ไม่เกิน 4 เท่าของเงินได้รายเดือน  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 4 คน 
 ไม่เกิน 6 เท่าของเงินได้รายเดือน  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 5 คน 
 ไม่เกิน 8 เท่าของเงินได้รายเดือน  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 6 คน 
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       (2) สมาชิกสามัญกลุ่มครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวตามสัญญาจ้าง  ที่มีความประสงค์
ขอกู้เงินสามัญทั่วไปไม่เกิน 3 เท่าของเงินได้รายเดือน ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 
คน 

       (3) สมาชิกสามัญที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปไม่เกิน 1,000,000 บาท  ต้องมีผู้
ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน  ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำค้ำ
ประกันอย่างน้อย 1 คน 

       (4) สมาชิกสามัญที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปตั้งแต่ 1,000,001 บาทขึ้นไป แต่
ไม่เกิน 2,000,000 บาท  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน  ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน 

       (5) สมาชิกสามัญที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปตั้งแต่ 2,000,001 บาทขึ้นไป แต่
ไม่เกิน 3,000,000 บาท  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 4 คน  ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน 

แก้ไข 
        21.4 การให้สิทธิ์สมาชิกค้ำประกันเงินกู้สามัญ   
 21.4.1 สมาชิกที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปไม่เกิน 500,000 บาท  ต้องมี ผู้

ค้ำประกันอย่างน้อย 1 คนซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำค้ำ
ประกัน 

 21.4.2 สมาชิกที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปตั้งแต่ 500,001 บาทขึ้นไป แต่
ไม่เกิน 1,000,000 บาท  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คนซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน 

 21.4.3 สมาชิกที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปตั้งแต่ 1,000,001 บาทขึ้นไป แต่
ไม่เกิน 2,000,000 บาท  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน  ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน 

            21.4.4 สมาชิกที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปตั้งแต่ 2,000,001 บาทขึ้นไป 
แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 4 คน  ซึ่งผู้ค้ำประกันต้อง
เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            21.4.5 สมาชิกที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปตั้งแต่ 3,000,001 บาทขึ้นไป 
แต่ไม่เกิน 4,000,000 บาท  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 5 คน  ซึ่งผู้ค้ำประกันต้อง
เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำค้ำประกันอย่างน้อย 4 คน 

            21.4.6 สมาชิกสามัญกลุ่มครูเอกชน  และสมาชิกสามัญ ซึ่งเป็นครูอัตราจ้าง หรือ
ลูกจ้างชั่วคราวตามสัญญาจ้าง (กลุ่มพนักงานราชการ และกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ที่
ได้รับเงินได้รายเดือนจากการจัดสรรจากราชการส่วนกลาง) ที่มีความประสงค์ขอกู้เงิน
สามัญทั่วไป 

                      ไม่เกิน 100,000 บาท  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน 
                      ไม่เกิน 200,000 บาท  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน  
                      ไม่เกิน 300,000 บาท  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 4 คน  
            21.4.7 สมาชิกสามัญกลุ่มครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวตามสัญญาจ้าง ที่มีความ

ประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปไม่เกิน 3 เท่าของเงินได้รายเดือน ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่าง
น้อย 2 คน  (คงเดิม) 

 21.4.8  กรณีสมาชิกขอกู้เงินสามัญทั่วไป และไม่เป็นไปตามระเบียบข้อ 20.8 ผู้กู้ต้อง
เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้สามัญทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่
สหกรณ์กำหนด 

           ปรับปรุงเพื่อให้สมาชิกสามารถนำหนี้บัตรเครดิต หรือบัตรกดเงินสด จากสถาบัน
การเงินมารวมหนี้ได้ปรับลดระยะเวลาการให้สิทธิ์สมาชิกที่จะขอกู้เงินให้น้อยลง 

          ปรับเกณฑ์การได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
หมวด 4 เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ 
ข้อ 22  ข้อกำหนดทั่วไป 
 22.1  การให้เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้นั้น ให้สมาชิกกู้เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงิน

เท่านั้น  ยกเว้น  สินเชื่อบัตรกดเงินสด สินเชื่อนอกระบบ สินเชื่อธนวัฏที่ผู้กู้มีอายุต่ำ
กว่า 58 ปีบริบูรณ์ 
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       (2) สมาชิกสามัญกลุ่มครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวตามสัญญาจ้าง  ที่มีความประสงค์
ขอกู้เงินสามัญทั่วไปไม่เกิน 3 เท่าของเงินได้รายเดือน ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 
คน 

       (3) สมาชิกสามัญที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปไม่เกิน 1,000,000 บาท  ต้องมีผู้
ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน  ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำค้ำ
ประกันอย่างน้อย 1 คน 

       (4) สมาชิกสามัญที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปตั้งแต่ 1,000,001 บาทขึ้นไป แต่
ไม่เกิน 2,000,000 บาท  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน  ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน 

       (5) สมาชิกสามัญที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปตั้งแต่ 2,000,001 บาทขึ้นไป แต่
ไม่เกิน 3,000,000 บาท  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 4 คน  ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน 

แก้ไข 
        21.4 การให้สิทธิ์สมาชิกค้ำประกันเงินกู้สามัญ   
 21.4.1 สมาชิกที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปไม่เกิน 500,000 บาท  ต้องมี ผู้

ค้ำประกันอย่างน้อย 1 คนซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำค้ำ
ประกัน 

 21.4.2 สมาชิกที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปตั้งแต่ 500,001 บาทขึ้นไป แต่
ไม่เกิน 1,000,000 บาท  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คนซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน 

 21.4.3 สมาชิกที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปตั้งแต่ 1,000,001 บาทขึ้นไป แต่
ไม่เกิน 2,000,000 บาท  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน  ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน 

            21.4.4 สมาชิกที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปตั้งแต่ 2,000,001 บาทขึ้นไป 
แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 4 คน  ซึ่งผู้ค้ำประกันต้อง
เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            21.4.5 สมาชิกที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปตั้งแต่ 3,000,001 บาทขึ้นไป 
แต่ไม่เกิน 4,000,000 บาท  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 5 คน  ซึ่งผู้ค้ำประกันต้อง
เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำค้ำประกันอย่างน้อย 4 คน 

            21.4.6 สมาชิกสามัญกลุ่มครูเอกชน  และสมาชิกสามัญ ซึ่งเป็นครูอัตราจ้าง หรือ
ลูกจ้างชั่วคราวตามสัญญาจ้าง (กลุ่มพนักงานราชการ และกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ที่
ได้รับเงินได้รายเดือนจากการจัดสรรจากราชการส่วนกลาง) ที่มีความประสงค์ขอกู้เงิน
สามัญทั่วไป 

                      ไม่เกิน 100,000 บาท  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน 
                      ไม่เกิน 200,000 บาท  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน  
                      ไม่เกิน 300,000 บาท  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 4 คน  
            21.4.7 สมาชิกสามัญกลุ่มครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวตามสัญญาจ้าง ที่มีความ

ประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปไม่เกิน 3 เท่าของเงินได้รายเดือน ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่าง
น้อย 2 คน  (คงเดิม) 

 21.4.8  กรณีสมาชิกขอกู้เงินสามัญทั่วไป และไม่เป็นไปตามระเบียบข้อ 20.8 ผู้กู้ต้อง
เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้สามัญทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่
สหกรณ์กำหนด 

           ปรับปรุงเพื่อให้สมาชิกสามารถนำหนี้บัตรเครดิต หรือบัตรกดเงินสด จากสถาบัน
การเงินมารวมหนี้ได้ปรับลดระยะเวลาการให้สิทธิ์สมาชิกที่จะขอกู้เงินให้น้อยลง 

          ปรับเกณฑ์การได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
หมวด 4 เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ 
ข้อ 22  ข้อกำหนดทั่วไป 
 22.1  การให้เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้นั้น ให้สมาชิกกู้เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงิน

เท่านั้น  ยกเว้น  สินเชื่อบัตรกดเงินสด สินเชื่อนอกระบบ สินเชื่อธนวัฏที่ผู้กู้มีอายุต่ำ
กว่า 58 ปีบริบูรณ์ 
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            22.2  สมาชิกซึ่งจะขอกู้เงินสามัญเพื่อการรวมหนี้ตามระเบียบนี้ได้ ต้องเป็นสมาชิก
ในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน  เดิม ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และต้อง
เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำซึ่งมีเงินได้รายเดือนหัก ณ ที่จ่ายต้นสังกัด 

            22.3  การพิจารณาให้เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้แก่สมาชิกแต่ละราย ต้องได้รับ
ความเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เดิม ไม่น้อยกว่าสามในห้า ของคณะกรรมการ
ดำเนินการ          

         ปรับเพิ่มเพดานการให้เงินกู้รวมหนี้ 
ข้อ 23  เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ มีเงื่อนไขดังนี้ 
            23.3  ฯลฯ 
                ในกรณีที่สมาชิกขอกู้เงินสามัญเพื่อการรวมหนี้ วัตถุประสงค์เพื่อชำระหนี้สถาบัน

การเงินอื่นโดยรวมหนี้ไว้ ณ สหกรณ์เพียงแห่งเดียว  คณะกรรมการดำเนินการอาจ
พิจารณาให้เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้แก่สมาชิกแต่ละราย  ให้กู้ได้ 100 เท่าของเงิน
ได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)  เดิม แต่ไม่เกิน 
5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)  ทั้งนี้ สมาชิกผู้กู้ต้องมีเงินค่าหุ้นและหรือเงิน
ฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ (เล่มสีน้ำเงิน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 ของวงเงินกู้สามัญทั่วไป ถ้าหากสมาชิกที่มีฐานหุ้นและหรือเงินฝากออมทรัพย์เพื่อ
เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ (เล่มสีน้ำเงิน) ไม่ครบตามเกณฑ์สหกรณ์จะหักจากหนี้
เงินกู้และนำฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหนี้เงินกู้ (เล่มสีน้ำ
เงิน) โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ATM 
ของสหกรณ์          

          ปรับเพิ่มงวดการผ่อนชำระ 
            23.6 การส่งเงินงวดชำระหนี้ 
                   สมาชิกที่เป็นข้าราชการที่มีสิทธิรับเงินบำนาญหัก ณ ที่จ่ายต้นสังกัด  หรือ

ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิรับเงินบำเหน็จรายเดือน ณ ที่จ่ายต้นสังกัด โดยใช้บุคคลค้ำ
ประกัน ให้ส่งคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 300 งวด เดิม ไม่เกิน 180 งวด  และกรณีใช้บุคคล
ค้ำประกันร่วมกับหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียวให้ส่งคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

360 งวด ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก และต้องส่งคืนภายในอายุไม่เกิน 75 ปี
บริบูรณ์ เว้นแต่เป็นการกู้เงินไม่เกินมูลค่าหุ้นและเงินฝากที่มีในสหกรณ์ 

          ปรับเงื่อนไขการค้ำประกันเพิ่มขึ้นเนื่องจากวงเงินกู้สูงขึ้น 
          ข้อ 24  หลักประกันสำหรับเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ 
 ผู้กู้ต้องทำสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ และต้องมีผู้ค้ำประกันอย่าง

น้อย 8 คน  เดิม ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 6 คน  ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำค้ำประกันอย่างน้อย 5 คน  ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำค้ำประกันเท่านั้น โดยสิทธิ์ในการค้ำประกันของสมาชิก
ให้ถือปฏิบัติตามข้อ 21.3 

            และผู้กู้ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันเงินกู้
สามัญเพื่อการรวมหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด 

         เพื่อให้สมาชิกที่มีเงินเหลือใช้จ่ายต่ำกว่า 30% ได้ใช้สิทธิ์กู้เงินตามวงเงินกู้เดิมได้ 
แต่ถ้าต้องการยอดกู้ที่เพิ่มสูงขึ้นจากเดิม จะต้องมีเงินเหลือใช้จ่าย 30% ขึ้นไป 
เดิม 
บทเฉพาะกาล  ข้อ 36  สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้คงค้างตามหลักเกณฑ์เดิม หากต้องการกู้ครั้งใหม่  

(รีไฟแนนท์) จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี้  
  36.1  เงินกู้สามัญทั่วไป หรือเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ หากผู้กู้มีเงินได้รายเดือน

คงเหลือหลังหักชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภทแล้วต่ำกว่าร้อยละ 30 ให้พิจารณาผ่อนผัน
ใช้เกณฑ์อ้างอิง ดังนี้ 

 กู้ครั้งใหม่ครั้งที่ 1 (รีไฟแนนท์)   ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักชำระหนี้
เงินกู้ทุกประเภทแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 

 กู้ครั้งใหม่ครั้งที่ 2 (รีไฟแนนท์)   ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักชำระหนี้
เงินกู้ทุกประเภทแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 

 กู้ครั้งใหม่ครั้งที่ 3 (รีไฟแนนท์)   ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักชำระหนี้
เงินกู้ทุกประเภทแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 
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            22.2  สมาชิกซึ่งจะขอกู้เงินสามัญเพื่อการรวมหนี้ตามระเบียบนี้ได้ ต้องเป็นสมาชิก
ในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน  เดิม ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และต้อง
เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำซึ่งมีเงินได้รายเดือนหัก ณ ที่จ่ายต้นสังกัด 

            22.3  การพิจารณาให้เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้แก่สมาชิกแต่ละราย ต้องได้รับ
ความเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เดิม ไม่น้อยกว่าสามในห้า ของคณะกรรมการ
ดำเนินการ          

         ปรับเพิ่มเพดานการให้เงินกู้รวมหนี้ 
ข้อ 23  เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ มีเงื่อนไขดังนี้ 
            23.3  ฯลฯ 
                ในกรณีที่สมาชิกขอกู้เงินสามัญเพื่อการรวมหนี้ วัตถุประสงค์เพื่อชำระหนี้สถาบัน

การเงินอื่นโดยรวมหนี้ไว้ ณ สหกรณ์เพียงแห่งเดียว  คณะกรรมการดำเนินการอาจ
พิจารณาให้เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้แก่สมาชิกแต่ละราย  ให้กู้ได้ 100 เท่าของเงิน
ได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)  เดิม แต่ไม่เกิน 
5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)  ทั้งนี้ สมาชิกผู้กู้ต้องมีเงินค่าหุ้นและหรือเงิน
ฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ (เล่มสีน้ำเงิน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 ของวงเงินกู้สามัญทั่วไป ถ้าหากสมาชิกที่มีฐานหุ้นและหรือเงินฝากออมทรัพย์เพื่อ
เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ (เล่มสีน้ำเงิน) ไม่ครบตามเกณฑ์สหกรณ์จะหักจากหนี้
เงินกู้และนำฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหนี้เงินกู้ (เล่มสีน้ำ
เงิน) โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ATM 
ของสหกรณ์          

          ปรับเพิ่มงวดการผ่อนชำระ 
            23.6 การส่งเงินงวดชำระหนี้ 
                   สมาชิกที่เป็นข้าราชการที่มีสิทธิรับเงินบำนาญหัก ณ ที่จ่ายต้นสังกัด  หรือ

ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิรับเงินบำเหน็จรายเดือน ณ ที่จ่ายต้นสังกัด โดยใช้บุคคลค้ำ
ประกัน ให้ส่งคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 300 งวด เดิม ไม่เกิน 180 งวด  และกรณีใช้บุคคล
ค้ำประกันร่วมกับหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียวให้ส่งคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

360 งวด ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก และต้องส่งคืนภายในอายุไม่เกิน 75 ปี
บริบูรณ์ เว้นแต่เป็นการกู้เงินไม่เกินมูลค่าหุ้นและเงินฝากที่มีในสหกรณ์ 

          ปรับเงื่อนไขการค้ำประกันเพิ่มขึ้นเนื่องจากวงเงินกู้สูงขึ้น 
          ข้อ 24  หลักประกันสำหรับเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ 
 ผู้กู้ต้องทำสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ และต้องมีผู้ค้ำประกันอย่าง

น้อย 8 คน  เดิม ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 6 คน  ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำค้ำประกันอย่างน้อย 5 คน  ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำค้ำประกันเท่านั้น โดยสิทธิ์ในการค้ำประกันของสมาชิก
ให้ถือปฏิบัติตามข้อ 21.3 

            และผู้กู้ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันเงินกู้
สามัญเพื่อการรวมหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด 

         เพื่อให้สมาชิกที่มีเงินเหลือใช้จ่ายต่ำกว่า 30% ได้ใช้สิทธิ์กู้เงินตามวงเงินกู้เดิมได้ 
แต่ถ้าต้องการยอดกู้ที่เพิ่มสูงขึ้นจากเดิม จะต้องมีเงินเหลือใช้จ่าย 30% ขึ้นไป 
เดิม 
บทเฉพาะกาล  ข้อ 36  สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้คงค้างตามหลักเกณฑ์เดิม หากต้องการกู้ครั้งใหม่  

(รีไฟแนนท์) จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี้  
  36.1  เงินกู้สามัญทั่วไป หรือเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ หากผู้กู้มีเงินได้รายเดือน

คงเหลือหลังหักชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภทแล้วต่ำกว่าร้อยละ 30 ให้พิจารณาผ่อนผัน
ใช้เกณฑ์อ้างอิง ดังนี้ 

 กู้ครั้งใหม่ครั้งที่ 1 (รีไฟแนนท์)   ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักชำระหนี้
เงินกู้ทุกประเภทแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 

 กู้ครั้งใหม่ครั้งที่ 2 (รีไฟแนนท์)   ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักชำระหนี้
เงินกู้ทุกประเภทแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 

 กู้ครั้งใหม่ครั้งที่ 3 (รีไฟแนนท์)   ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักชำระหนี้
เงินกู้ทุกประเภทแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 
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 กู้ครั้งใหม่ครั้งที่ 4 (รีไฟแนนท์)   ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักชำระหนี้
เงินกู้ทุกประเภทแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 

 กู้ครั้งใหม่ครั้งที่ 5 (รีไฟแนนท์)   ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักชำระหนี้
เงินกู้ทุกประเภทแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 

 กู้ครั้งใหม่ครั้งที่ 6 (รีไฟแนนท์)   ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักชำระหนี้
เงินกู้ทุกประเภทแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 

 ทั้งนี้ในการกู้รีไฟแนนท์ครั้งแรกตามระเบียบนี้  ผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ
หลังหักชำระหนี้เงินกู้เท่ากับการกู้เงินครั้งสุดท้ายก่อนทำการรีไฟแนนท์ แต่ต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 และในการกู้รีไฟแนนท์ครั้งต่อไปจะต้องมีเงินเหลือหลังหักชำระหนี้
เงินกู้มากกว่าเงินคงเหลือหลังหักชำระหนี้เงินกู้ครั้งสุดท้ายก่อนทำการกู้รีไฟแนนท์ 

  การกู้รีไฟแนนท์สำหรับสมาชิกผู้กู้รายเก่าก่อนการประกาศใช้ระเบียบนี้ให้กู้รีไฟแนนท์
ได้ในวงเงินกู้ยืมตามสัญญาเงินกู้สามัญเดิมที่มีอยู่ ณ ขณะยื่นกู้รีไฟแนนท์ แต่ทั้งนี้เงิน
คงเหลือหลังหักชำระหนี้เงินกู้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด และการส่ง
เงินงวดชำระหนี้นั้นผู้กู้จะต้องมีระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้เงินกู้เท่ากับการกู้เงินครั้ง
สุดท้ายก่อนทำการรีไฟแนนท์ และในการกู้รีไฟแนนท์ครั้งต่อไปจะต้องมีระยะเวลา
การผ่อนชำระหนี้เงินกู้น้อยกว่าการกู้เงินครั้งสุดท้ายก่อนทำการรีไฟแนนท์ไม่น้อยกว่า 
12 เดือน ทั้งนี้ต้องอายุไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์ 

 การให้สิทธิสมาชิกค้ำประกันเงินกู้สามัญทั่วไป หากผู้กู้ประสงค์กู้ครั้งใหม่    (รี
ไฟแนนท์) ผู้กู้สามารถจัดหาผู้ค้ำประกันเงินกู้ตามสัญญาเงินกู้เดิมที่มีอยู่ ณ ขณะยื่นกู้
รีไฟแนนท์แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขระเบียบ ข้อ 21.5 แต่หากผู้กู้มีความ
ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันรายใหม่ที่เข้าค้ำประกันจะต้อง
คำนวณสิทธิการค้ำประกันเงินกู้ภายใต้ระเบียบนี้ 

            36.2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน กรณีทำสัญญากู้โดยตรง ณ สำนักงานสหกรณ์ สำหรับผู้กู้
รายเก่าก่อนการประกาศใช้ระเบียบนี้ หากขอกู้เงินแล้วได้วงเงินกู้ต่ำกว่าเงินกู้ตาม
สัญญาเดิม หรือมีภาระหนักในการส่งคืนเงินงวดชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 12 งวด 
ให้สหกรณ์ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การให้กู้ได้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   36.2.1 ให้สมาชิกกู้รีไฟแนนท์ได้ในวงเงินกู้ตามสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เดิมที่มีอยู่ ณ ขณะยื่นกู้รีไฟแนนท์ แต่ทั้งนี้เงินคงเหลือหลังหักชำระหนี้เงินกู้แล้ว ต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของเงินได้รายเดือน 

  36.2.2 การส่งเงินงวดชำระหนี้ ให้พิจารณาผ่อนผันโดยใช้เกณฑ์อ้างอิง ดังนี้ 
                        (1) กู้ครั้งใหม่ ครั้งที่ 1 (รีไฟแนนท์) ให้ส่งคืนเงินกู้ภายในระยะเวลา 
            ไม่เกิน 20 งวด  
                        (2) กู้ครั้งใหม่ ครั้งที่ 2 (รีไฟแนนท์) ให้ส่งคืนเงินกู้ภายในระยะเวลา 
            ไม่เกิน 16 งวด  
                        (3) กู้ครั้งใหม่ ครั้งที่ 3 (รีไฟแนนท์) ให้ส่งคืนเงินกู้ภายในระยะเวลา 
            ไม่เกิน 12 งวด 
                        การให้สิทธิสมาชิกค้ำประกันเงินกู้ฉุกเฉิน กรณีทำสัญญากู้โดยตรง ณ 

สำนักงานสหกรณ์  หากผู้กู้ประสงค์กู้ครั้งใหม่ (รีไฟแนนท์) ผู้กู้สามารถจัดหาผู้ค้ำ
ประกันเงินกู้ตามสัญญาเงินกู้เดิมที่มีอยู่ ณ ขณะยื่นกู้รีไฟแนนท์ แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไขระเบียบ ข้อ 21.5 แต่หากผู้กู้มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำ
ประกัน  ผู้ค้ำประกันรายใหม่ที่เข้าค้ำประกันจะต้องคำนวณสิทธิการค้ำประกันเงินกู้
ภายใต้ระเบียบนี้ 

แก้ไข 
บทเฉพาะกาล  ข้อ 36  สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้คงค้างตามหลักเกณฑ์เดิม หากต้องการกู้ครั้งใหม่  

(รีไฟแนนท์) จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี้  
            เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน หรือเงินกู้สามัญทั่วไป หรือเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ หากผู้กู้

มีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภทแล้วต่ำกว่าร้อยละ 30 ให้กู้
รีไฟแนนท์ได้ภายในวงเงินกู้ยืมเดิมตามสัญญาเงินกู้ประเภทนั้นๆ ที่มีอยู่ ณ ขณะยื่นกู้
รีไฟแนนท์  ส่วนงวดการผ่อนชำระ และหลักประกันเงินกู้ รวมถึงหลักเกณฑ์หรือ
เงื่อนไขต่างๆ ให้ถือปฏิบัติภายใต้ระเบียบนี้ 
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 กู้ครั้งใหม่ครั้งที่ 4 (รีไฟแนนท์)   ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักชำระหนี้
เงินกู้ทุกประเภทแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 

 กู้ครั้งใหม่ครั้งที่ 5 (รีไฟแนนท์)   ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักชำระหนี้
เงินกู้ทุกประเภทแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 

 กู้ครั้งใหม่ครั้งที่ 6 (รีไฟแนนท์)   ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักชำระหนี้
เงินกู้ทุกประเภทแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 

 ทั้งนี้ในการกู้รีไฟแนนท์ครั้งแรกตามระเบียบนี้  ผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ
หลังหักชำระหนี้เงินกู้เท่ากับการกู้เงินครั้งสุดท้ายก่อนทำการรีไฟแนนท์ แต่ต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 และในการกู้รีไฟแนนท์ครั้งต่อไปจะต้องมีเงินเหลือหลังหักชำระหนี้
เงินกู้มากกว่าเงินคงเหลือหลังหักชำระหนี้เงินกู้ครั้งสุดท้ายก่อนทำการกู้รีไฟแนนท์ 

  การกู้รีไฟแนนท์สำหรับสมาชิกผู้กู้รายเก่าก่อนการประกาศใช้ระเบียบนี้ให้กู้รีไฟแนนท์
ได้ในวงเงินกู้ยืมตามสัญญาเงินกู้สามัญเดิมที่มีอยู่ ณ ขณะยื่นกู้รีไฟแนนท์ แต่ทั้งนี้เงิน
คงเหลือหลังหักชำระหนี้เงินกู้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด และการส่ง
เงินงวดชำระหนี้นั้นผู้กู้จะต้องมีระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้เงินกู้เท่ากับการกู้เงินครั้ง
สุดท้ายก่อนทำการรีไฟแนนท์ และในการกู้รีไฟแนนท์ครั้งต่อไปจะต้องมีระยะเวลา
การผ่อนชำระหนี้เงินกู้น้อยกว่าการกู้เงินครั้งสุดท้ายก่อนทำการรีไฟแนนท์ไม่น้อยกว่า 
12 เดือน ทั้งนี้ต้องอายุไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์ 

 การให้สิทธิสมาชิกค้ำประกันเงินกู้สามัญทั่วไป หากผู้กู้ประสงค์กู้ครั้งใหม่    (รี
ไฟแนนท์) ผู้กู้สามารถจัดหาผู้ค้ำประกันเงินกู้ตามสัญญาเงินกู้เดิมที่มีอยู่ ณ ขณะยื่นกู้
รีไฟแนนท์แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขระเบียบ ข้อ 21.5 แต่หากผู้กู้มีความ
ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันรายใหม่ที่เข้าค้ำประกันจะต้อง
คำนวณสิทธิการค้ำประกันเงินกู้ภายใต้ระเบียบนี้ 

            36.2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน กรณีทำสัญญากู้โดยตรง ณ สำนักงานสหกรณ์ สำหรับผู้กู้
รายเก่าก่อนการประกาศใช้ระเบียบนี้ หากขอกู้เงินแล้วได้วงเงินกู้ต่ำกว่าเงินกู้ตาม
สัญญาเดิม หรือมีภาระหนักในการส่งคืนเงินงวดชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 12 งวด 
ให้สหกรณ์ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การให้กู้ได้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   36.2.1 ให้สมาชิกกู้รีไฟแนนท์ได้ในวงเงินกู้ตามสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เดิมที่มีอยู่ ณ ขณะยื่นกู้รีไฟแนนท์ แต่ทั้งนี้เงินคงเหลือหลังหักชำระหนี้เงินกู้แล้ว ต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของเงินได้รายเดือน 

  36.2.2 การส่งเงินงวดชำระหนี้ ให้พิจารณาผ่อนผันโดยใช้เกณฑ์อ้างอิง ดังนี้ 
                        (1) กู้ครั้งใหม่ ครั้งที่ 1 (รีไฟแนนท์) ให้ส่งคืนเงินกู้ภายในระยะเวลา 
            ไม่เกิน 20 งวด  
                        (2) กู้ครั้งใหม่ ครั้งที่ 2 (รีไฟแนนท์) ให้ส่งคืนเงินกู้ภายในระยะเวลา 
            ไม่เกิน 16 งวด  
                        (3) กู้ครั้งใหม่ ครั้งที่ 3 (รีไฟแนนท์) ให้ส่งคืนเงินกู้ภายในระยะเวลา 
            ไม่เกิน 12 งวด 
                        การให้สิทธิสมาชิกค้ำประกันเงินกู้ฉุกเฉิน กรณีทำสัญญากู้โดยตรง ณ 

สำนักงานสหกรณ์  หากผู้กู้ประสงค์กู้ครั้งใหม่ (รีไฟแนนท์) ผู้กู้สามารถจัดหาผู้ค้ำ
ประกันเงินกู้ตามสัญญาเงินกู้เดิมที่มีอยู่ ณ ขณะยื่นกู้รีไฟแนนท์ แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไขระเบียบ ข้อ 21.5 แต่หากผู้กู้มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำ
ประกัน  ผู้ค้ำประกันรายใหม่ที่เข้าค้ำประกันจะต้องคำนวณสิทธิการค้ำประกันเงินกู้
ภายใต้ระเบียบนี้ 

แก้ไข 
บทเฉพาะกาล  ข้อ 36  สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้คงค้างตามหลักเกณฑ์เดิม หากต้องการกู้ครั้งใหม่  

(รีไฟแนนท์) จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี้  
            เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน หรือเงินกู้สามัญทั่วไป หรือเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ หากผู้กู้

มีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภทแล้วต่ำกว่าร้อยละ 30 ให้กู้
รีไฟแนนท์ได้ภายในวงเงินกู้ยืมเดิมตามสัญญาเงินกู้ประเภทนั้นๆ ที่มีอยู่ ณ ขณะยื่นกู้
รีไฟแนนท์  ส่วนงวดการผ่อนชำระ และหลักประกันเงินกู้ รวมถึงหลักเกณฑ์หรือ
เงื่อนไขต่างๆ ให้ถือปฏิบัติภายใต้ระเบียบนี้ 
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4 ยกร่างระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ของสหกรณ์และข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทำงาน 
พ.ศ.2565 
 

ยกร่างใหม่เพื่อให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
ดำเนินการ  ชุดที่ 
61/2565 
ครั้งที่  8/2565  
วันที่  11 เมษายน 
2565 
 

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม 
2565 เป็นต้นไป 

5 ยกร่างระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
ว่าด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

ข้อมูลส่วนบุคคล 

เนื่องด้วยสหกรณ์ไม่เคยมีระเบียบฯดังกล่าวถือใช้มาก่อน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายข้อมูล
ส่วนบุคคลจึงได้มีการยกร่างระเบียบเพื่อถือใช้ต่อไป 

คณะกรรมการ
ดำเนินการ  ชุดที่ 
61/2565 
ครั้งที่  11/2565  
วันที่  30 พฤษภาคม 
2565 

 

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่  1 มิถุนายน 2565 
เป็นต้นไป 

6 ยกร่างนโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 

เนื่องด้วยสหกรณ์ไม่เคยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถือใช้มาก่อน เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลจึงได้มีการยกร่างระเบียบเพื่อถือใช้ต่อไป 

คณะกรรมการ
ดำเนินการ  ชุดที่ 
61/2565 
ครั้งที่  11/2565  
วันที่  30 พฤษภาคม 
2565 

 

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่  1 มิถุนายน 2565 
เป็นต้นไป 

7 แก้ไขระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษเพื่อที่
อยู่อาศัยแก่สมาชิก พ.ศ.2558 

ปรับลดเวลาการเป็นสมาชิกลง 
ข้อ  6  สมาชิกซึ่งจะขอกู้เงินพิเศษเพื่อที่อยู่อาศัยตามระเบียบนี้ได้ ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้
ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน เดิม ไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน 
ปรับเงื่อนไขการเห็นชอบในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ 
ข้อ  7  การพิจารณาให้เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัยแก่สมาชิกแต่ละราย จะต้องได้รับความ
เห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการดำเนินการ เดิม ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
คณะกรรมการขณะที่พิจารณาคำร้องขอกู้รายนั้น ๆ 
เพิ่มการกู้เพื่อต่อเติมและปรับปรุงอาคาร และอาคารชุด 
ข้อ 10 การให้เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย ได้แก่ เงินกู้เพื่อต่อเติมและปรับปรุงอาคาร ซื้ออาคาร
ชุด ซื้อที่ดินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย  เงินกู้เพื่อการก่อสร้างที่อยู่อาศัย  เงินกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้าง และเงินกู้เพื่อไถ่ถอนจำนองหรือเปลี่ยนแปลงสถาบันเงินกู้ 
เพิ่มวงเงินกู้ 
ข้อ 14  จำนวนเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัยซึ่งให้แก่สมาชิกแต่ละรายนั้น ให้อยู่ในดุลพินิจ 
ของคณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควรตามนัยแห่งข้อ 7  โดยคำนึงถึงความเหมาะสมความ
จำเป็นในข้อ 10  และข้อ 11  และความสามารถในการชำระหนี้ที่กำหนดไว้ในระเบียบ
สหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ และดอกเบี้ยเงินกู้  ซึ่งการให้เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่
อาศัยแก่สมาชิกแต่ละรายกู้ได้ไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) เดิม กู้ได้ไม่เกิน 
3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
ปรับเปลี่ยนทรัพย์ที่นำมาจดจำนองและปรับเปลี่ยนมูลค่าของทรัพย์ที่นำมาจดจำนอง 
เดิม 
ข้อ 16  การกู้เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย ผู้กู้ต้องทำสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ 
ถ้าเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัยมีจำนวนเกินกว่าเงินค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งมีอยู่ในสหกรณ์ขณะนั้น 
สมาชิกจะต้องนำหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดมาเป็นหลักประกันไว้  ดังนี้ 
   

คณะกรรมการ
ดำเนินการ  ชุดที่ 
61/2565 
ครั้งที่  11/2565  
วันที่  30 พฤษภาคม 
2565 
 

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่  1 มิถุนายน 2565 
เป็นต้นไป 
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4 ยกร่างระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ของสหกรณ์และข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทำงาน 
พ.ศ.2565 
 

ยกร่างใหม่เพื่อให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
ดำเนินการ  ชุดที่ 
61/2565 
ครั้งที่  8/2565  
วันที่  11 เมษายน 
2565 
 

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม 
2565 เป็นต้นไป 

5 ยกร่างระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
ว่าด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

ข้อมูลส่วนบุคคล 

เนื่องด้วยสหกรณ์ไม่เคยมีระเบียบฯดังกล่าวถือใช้มาก่อน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายข้อมูล
ส่วนบุคคลจึงได้มีการยกร่างระเบียบเพื่อถือใช้ต่อไป 

คณะกรรมการ
ดำเนินการ  ชุดที่ 
61/2565 
ครั้งที่  11/2565  
วันที่  30 พฤษภาคม 
2565 

 

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่  1 มิถุนายน 2565 
เป็นต้นไป 

6 ยกร่างนโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 

เนื่องด้วยสหกรณ์ไม่เคยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถือใช้มาก่อน เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลจึงได้มีการยกร่างระเบียบเพื่อถือใช้ต่อไป 

คณะกรรมการ
ดำเนินการ  ชุดที่ 
61/2565 
ครั้งที่  11/2565  
วันที่  30 พฤษภาคม 
2565 

 

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่  1 มิถุนายน 2565 
เป็นต้นไป 

7 แก้ไขระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษเพื่อที่
อยู่อาศัยแก่สมาชิก พ.ศ.2558 

ปรับลดเวลาการเป็นสมาชิกลง 
ข้อ  6  สมาชิกซึ่งจะขอกู้เงินพิเศษเพื่อที่อยู่อาศัยตามระเบียบนี้ได้ ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้
ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน เดิม ไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน 
ปรับเงื่อนไขการเห็นชอบในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ 
ข้อ  7  การพิจารณาให้เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัยแก่สมาชิกแต่ละราย จะต้องได้รับความ
เห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการดำเนินการ เดิม ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
คณะกรรมการขณะที่พิจารณาคำร้องขอกู้รายนั้น ๆ 
เพิ่มการกู้เพื่อต่อเติมและปรับปรุงอาคาร และอาคารชุด 
ข้อ 10 การให้เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย ได้แก่ เงินกู้เพื่อต่อเติมและปรับปรุงอาคาร ซื้ออาคาร
ชุด ซื้อที่ดินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย  เงินกู้เพื่อการก่อสร้างที่อยู่อาศัย  เงินกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้าง และเงินกู้เพื่อไถ่ถอนจำนองหรือเปลี่ยนแปลงสถาบันเงินกู้ 
เพิ่มวงเงินกู้ 
ข้อ 14  จำนวนเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัยซึ่งให้แก่สมาชิกแต่ละรายนั้น ให้อยู่ในดุลพินิจ 
ของคณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควรตามนัยแห่งข้อ 7  โดยคำนึงถึงความเหมาะสมความ
จำเป็นในข้อ 10  และข้อ 11  และความสามารถในการชำระหนี้ที่กำหนดไว้ในระเบียบ
สหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ และดอกเบี้ยเงินกู้  ซึ่งการให้เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่
อาศัยแก่สมาชิกแต่ละรายกู้ได้ไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) เดิม กู้ได้ไม่เกิน 
3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
ปรับเปลี่ยนทรัพย์ที่นำมาจดจำนองและปรับเปลี่ยนมูลค่าของทรัพย์ที่นำมาจดจำนอง 
เดิม 
ข้อ 16  การกู้เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย ผู้กู้ต้องทำสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ 
ถ้าเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัยมีจำนวนเกินกว่าเงินค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งมีอยู่ในสหกรณ์ขณะนั้น 
สมาชิกจะต้องนำหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดมาเป็นหลักประกันไว้  ดังนี้ 
   

คณะกรรมการ
ดำเนินการ  ชุดที่ 
61/2565 
ครั้งที่  11/2565  
วันที่  30 พฤษภาคม 
2565 
 

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่  1 มิถุนายน 2565 
เป็นต้นไป 

    
  สหกรณ

์ออมทรัพ
ย์ครูสมุทรปราการ จำากัด    75



          16.1  มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากจำนองรายอื่น ซึ่งเป็นของคู่สมรส หรือบิดา
มารดา บุตรของผู้จำนอง หรือบุคคลอื่น  โดยจำนองเป็นประกันจำนวนเงินกู้รายนั้นต้องอยู่ใน
ร้อยละแปดสิบของหลักทรัพย์ที่เป็นโฉนด และร้อยละเจ็ดสิบของหลักทรัพย์ที่เป็น น.ส.  
3 ก   กรณีที่อสังหาริมทรัพย์เป็นของบุคคลอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วในวรรคก่อน ให้ผู้
ถือกรรมสิทธิ์และคู่สมรสแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ         
           16.2  มีพันธบัตรรัฐบาล หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด โดยต้องอยู่ภายในร้อยละเก้าสิบแห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น 
    16.3  เมื่อผู้กู้นำหลักทรัพย์เข้าจำนองตามข้อ 16.1  มาเป็นประกันเงินกู้  หากหลักทรัพย์มี
สิ่งปลูกสร้างรวมอยู่ด้วย เมื่อประเมินหลักทรัพย์ที่นำมาเป็นประกันไม่เพียงพอต่อวงเงินที่ขอกู้ 
คณะกรรมการอาจให้ผู้กู้นำสิ่งปลูกสร้างเข้าจำนองร่วมกับหลักทรัพย์เดิมที่นำมาเป็นประกัน
นั้น  ทั้งนี้ ให้กรรมการที่แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการทำการตรวจสอบเป็นคราว ๆ ไป  
ซึ่งสมาชิกผู้กู้ต้องทำประกันชีวิตและทำประกันภัยสิ่งปลูกสร้างไว้กับบริษัทประกันที่สหกรณ์
เป็นผู้กำหนด            
          16.4  กรณีสมาชิกกู้เงินพิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย ให้ผู้กู้นำหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าจำนอง 
กับสหกรณ์  ตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัยแก่สมาชิก  
แก้ไข 
ข้อ 16  การกู้เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย ผู้กู้ต้องทำสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ 
ถ้าเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัยมีจำนวนเกินกว่าเงินค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งมีอยู่ในสหกรณ์ขณะนั้น 
สมาชิกจะต้องนำหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดมาเป็นหลักประกันไว้  ดังนี้         
           16.1  กรณีสมาชิกกู้เงินพิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย ให้ผู้กู้นำหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าจำนอง  
จำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นและหรือเงินฝากของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละ 100  แห่งค่า
ของอสังหาริมทรัพย์นั้นตามราคาประเมินของทางราชการ หรือร้อยละ 80 แห่งค่าของ
อสังหาริมทรัพย์นั้น หากผู้ประเมินหลักทรัพย์นั้นสหกรณ์เป็นผู้จัดหาให้  โดยให้ผู้กู้เป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประเมิน 

กับสหกรณ์  ตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัยแก่สมาชิก       
                    16.2  มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจำนองรายอื่น และต้องเป็นโฉนด
ที่ดิน   เท่านั้น  จำนองเป็นประกันเต็มจำนวนเงินกู้รายนั้น  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการว่าจำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นและหรือเงินฝากของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อย
ละ 100  แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้นตามราคาประเมินของทางราชการ หรือร้อยละ 80 
แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น หากผู้ประเมินหลักทรัพย์นั้นสหกรณ์เป็นผู้จัดหาให้  โดยให้ผู้กู้
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประเมิน 
                    16.3  มีพันธบัตรรัฐบาล หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด โดยต้องอยู่ภายในร้อยละเก้าสิบแห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น 
                    16.4  เมื่อผู้กู้นำหลักทรัพย์เข้าจำนองตามข้อ 16.1 และ 16.2 มาเป็นประกัน
เงินกู้  หากหลักทรัพย์มีสิ่งปลูกสร้างรวมอยู่ด้วย เมื่อประเมินหลักทรัพย์ที่นำมาเป็นประกันไม่
เพียงพอต่อวงเงินที่ขอกู้ คณะกรรมการอาจให้ผู้กู้นำสิ่งปลูกสร้างเข้าจำนองร่วมกับหลักทรัพย์
เดิมที่นำมาเป็นประกันนั้น  ทั้งนี้  
ให้กรรมการที่แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการทำการตรวจสอบเป็นคราว ๆ ไป  ซึ่ง
สมาชิกผู้กู้ต้องทำประกันชีวิตและทำประกันภัยสิ่งปลูกสร้างไว้กับบริษัทประกันที่สหกรณ์เป็นผู้
กำหนด  
ปรับเปลี่ยนเงือนไขพื้นที่ในการรับจดจำนอง 
เดิม 
        16.5  หลักประกันเงินกู้ที่นำมาจดจำนองกับสหกรณ์ ต้องมีอาณาเขตติดต่อกับ 
ถนนสาธารณะและอยู่ในเขตจังหวัด ต่อไปนี้  สมุทรปราการ  กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  
ปทุมธานี  นครปฐม  ฉะเชิงเทรา  และสมุทรสาคร 
แก้ไข 
        16.5  หลักประกันเงินกู้ที่นำมาจดจำนองกับสหกรณ์ ได้ทั่วราชอาณาจักร 
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          16.1  มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากจำนองรายอื่น ซึ่งเป็นของคู่สมรส หรือบิดา
มารดา บุตรของผู้จำนอง หรือบุคคลอื่น  โดยจำนองเป็นประกันจำนวนเงินกู้รายนั้นต้องอยู่ใน
ร้อยละแปดสิบของหลักทรัพย์ที่เป็นโฉนด และร้อยละเจ็ดสิบของหลักทรัพย์ที่เป็น น.ส.  
3 ก   กรณีที่อสังหาริมทรัพย์เป็นของบุคคลอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วในวรรคก่อน ให้ผู้
ถือกรรมสิทธิ์และคู่สมรสแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ         
           16.2  มีพันธบัตรรัฐบาล หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด โดยต้องอยู่ภายในร้อยละเก้าสิบแห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น 
    16.3  เมื่อผู้กู้นำหลักทรัพย์เข้าจำนองตามข้อ 16.1  มาเป็นประกันเงินกู้  หากหลักทรัพย์มี
สิ่งปลูกสร้างรวมอยู่ด้วย เมื่อประเมินหลักทรัพย์ที่นำมาเป็นประกันไม่เพียงพอต่อวงเงินที่ขอกู้ 
คณะกรรมการอาจให้ผู้กู้นำสิ่งปลูกสร้างเข้าจำนองร่วมกับหลักทรัพย์เดิมที่นำมาเป็นประกัน
นั้น  ทั้งนี้ ให้กรรมการที่แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการทำการตรวจสอบเป็นคราว ๆ ไป  
ซึ่งสมาชิกผู้กู้ต้องทำประกันชีวิตและทำประกันภัยสิ่งปลูกสร้างไว้กับบริษัทประกันที่สหกรณ์
เป็นผู้กำหนด            
          16.4  กรณีสมาชิกกู้เงินพิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย ให้ผู้กู้นำหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าจำนอง 
กับสหกรณ์  ตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัยแก่สมาชิก  
แก้ไข 
ข้อ 16  การกู้เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย ผู้กู้ต้องทำสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ 
ถ้าเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัยมีจำนวนเกินกว่าเงินค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งมีอยู่ในสหกรณ์ขณะนั้น 
สมาชิกจะต้องนำหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดมาเป็นหลักประกันไว้  ดังนี้         
           16.1  กรณีสมาชิกกู้เงินพิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย ให้ผู้กู้นำหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าจำนอง  
จำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นและหรือเงินฝากของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละ 100  แห่งค่า
ของอสังหาริมทรัพย์นั้นตามราคาประเมินของทางราชการ หรือร้อยละ 80 แห่งค่าของ
อสังหาริมทรัพย์นั้น หากผู้ประเมินหลักทรัพย์นั้นสหกรณ์เป็นผู้จัดหาให้  โดยให้ผู้กู้เป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประเมิน 

กับสหกรณ์  ตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัยแก่สมาชิก       
                    16.2  มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจำนองรายอื่น และต้องเป็นโฉนด
ที่ดิน   เท่านั้น  จำนองเป็นประกันเต็มจำนวนเงินกู้รายนั้น  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการว่าจำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นและหรือเงินฝากของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อย
ละ 100  แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้นตามราคาประเมินของทางราชการ หรือร้อยละ 80 
แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น หากผู้ประเมินหลักทรัพย์นั้นสหกรณ์เป็นผู้จัดหาให้  โดยให้ผู้กู้
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประเมิน 
                    16.3  มีพันธบัตรรัฐบาล หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด โดยต้องอยู่ภายในร้อยละเก้าสิบแห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น 
                    16.4  เมื่อผู้กู้นำหลักทรัพย์เข้าจำนองตามข้อ 16.1 และ 16.2 มาเป็นประกัน
เงินกู้  หากหลักทรัพย์มีสิ่งปลูกสร้างรวมอยู่ด้วย เมื่อประเมินหลักทรัพย์ที่นำมาเป็นประกันไม่
เพียงพอต่อวงเงินที่ขอกู้ คณะกรรมการอาจให้ผู้กู้นำสิ่งปลูกสร้างเข้าจำนองร่วมกับหลักทรัพย์
เดิมที่นำมาเป็นประกันนั้น  ทั้งนี้  
ให้กรรมการที่แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการทำการตรวจสอบเป็นคราว ๆ ไป  ซึ่ง
สมาชิกผู้กู้ต้องทำประกันชีวิตและทำประกันภัยสิ่งปลูกสร้างไว้กับบริษัทประกันที่สหกรณ์เป็นผู้
กำหนด  
ปรับเปลี่ยนเงือนไขพื้นที่ในการรับจดจำนอง 
เดิม 
        16.5  หลักประกันเงินกู้ที่นำมาจดจำนองกับสหกรณ์ ต้องมีอาณาเขตติดต่อกับ 
ถนนสาธารณะและอยู่ในเขตจังหวัด ต่อไปนี้  สมุทรปราการ  กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  
ปทุมธานี  นครปฐม  ฉะเชิงเทรา  และสมุทรสาคร 
แก้ไข 
        16.5  หลักประกันเงินกู้ที่นำมาจดจำนองกับสหกรณ์ ได้ทั่วราชอาณาจักร 
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ปรับหลักประกันเงินกู้ที่นำมาจดจำนองกับสหกรณ์ ได้ทั่วราชอาณาจักร  ปรับเปลี่ยน
เงื่อนไขดอกเบี้ยเงินกู้  ขยายอายุการผ่อนชำระหนี้ของผู้กู้ ปรับลดระยะเวลาเงื่อนไขการ
ปรับเปลี่ยนการชำระ 
ข้อ 17  คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เป็นจำนวนงวดรายเดือนเท่ากัน 
พร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนกี่งวด ก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จำนวนและ
ความมุ่งหมาย 
แห่งเงินกู้ 
          สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัยให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์โดย
จะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป เดิม สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัยให้
เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ และดอกเบี้ยเงินกู้  โดยจะ
ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 
           เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัยให้ผ่อนชำระคืนไม่เกิน 30 ปี  โดยงวดสุดท้ายที่ชำระเงินกู้   
ผู้กู้ต้องมีอายุไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์ เดิม อายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ 
       ผู้กู้มีความประสงค์ชำระเงินกู้แบบธนาคาร ผู้กู้ต้องมีรายได้เพียงพอในการหักจาก 
เงินได้รายเดือน และเมื่อหักชำระหนี้เงินกู้แล้ว เงินได้รายเดือนของผู้กู้ต้องเหลือไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน เดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน การชำระ
เงินกู้เป็นงวด ๆ ทั้งสองแบบ  เมื่อผู้กู้ชำระเงินกู้เกิน 12 งวด เดิม 36 งวด จะขอเปลี่ยนแปลง
การชำระจากแบบหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งก็ทำได้ การเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้เงินกู้ทำได้เพียง
ครั้งเดียว 
 
 
 
 
 
 

8 ยกร่างระเบียบปรับโครงสร้าง
หนี้ ยกร่างระเบียบฯว่าด้วย
การปรับโครงสร้างหนี้  พ.ศ. 
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เพิ่มลักษณะหนี้ที่สามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สมาชิก 
ข้อ  6  หนี้ที่จะสามารถขอปรับโครงสร้างหนี้ได้ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
           6.1 เป็นหนี้ที่มีอยู่กับสหกรณ์  
           6.2 หนี้ที่มีอยู่เป็นภาระหนัก  โดยพิจารณาแล้วมีเงินคงเหลือสุทธิไม่เพียงพอในการ
ชำระหนี้ หรือไม่เพียงพอแก่การดำรงชีพ  หรือเป็นภาระหนักอันเกิดจากเหตุสุจริตหรือเหตุ
จำเป็น ได้แก่สาเหตุจากภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ ปัญหาสุขภาพ ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ 
          6.3  เป็นหนี้ที่ต้องรับภาระในฐานะผู้ค้ำประกันหนี้รายอื่น 
          6.4  เป็นหนี้ที่ค้างชำระติดต่อกันเป็นเวลานานตามข้อบังคับสหกรณ์  จนถือว่าเป็นหนี้
ผิดนัดการชำระหนี้ 
          6.5  หนี้ตามคำพิพากษา  
          6.6  หนี้คงค้างภายหลังโอนหุ้นตัดหนี้ 
          6.7.   หนี้สถาบันการเงินอื่น  ยกเว้น  สินเชื่อนอกระบบ สินเชื่อธนวัฏที่ผู้กู้มีอายุต่ำ
กว่า 58 ปีบริบูรณ์ 
         6.8 หนี้ตามหมายบังคับคดี 
เพิ่มประเภทเงินกู้ที่คณะกรรมการจะให้เงินกู้แก่สมาชิกผู้ปรับโครงสร้างหนี้ 
ข้อ  10 คณะกรรมการจะพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิกผู้ปรับโครงสร้างหนี้ สมาชิกต้องชำระหนี้
ไม่เกิน 360 งวดและอายุไม่เกิน 90 ปี แบ่งเป็น 6 กลุ่มดังนี้ 
  10.1 เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อชำระหนี้ค้างชำระ 
  10.2 เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อแก้ปัญหากลุ่มที่ผิดนัดชำระหนี้ 
  10.3 เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ในกรณีรับสภาพหนี้ 
  10.4 เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อชำระหนี้ค้ำประกัน 
               10.5 เงินกู้ปรับโครสร้างหนี้เพื่อเสริมสภาพคล่อง 
  10.6 เงินกู้เฉพาะกิจกรณีปรับโครงสร้างหนี้ 
 

คณะกรรมการ
ดำเนินการ  ชุดที่ 
61/2565 
ครั้งที่  11/2565  
วันที่  30 พฤษภาคม 
2565 
 

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่  1 มิถุนายน 2565 
เป็นต้นไป 
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ปรับหลักประกันเงินกู้ที่นำมาจดจำนองกับสหกรณ์ ได้ทั่วราชอาณาจักร  ปรับเปลี่ยน
เงื่อนไขดอกเบี้ยเงินกู้  ขยายอายุการผ่อนชำระหนี้ของผู้กู้ ปรับลดระยะเวลาเงื่อนไขการ
ปรับเปลี่ยนการชำระ 
ข้อ 17  คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เป็นจำนวนงวดรายเดือนเท่ากัน 
พร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนกี่งวด ก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จำนวนและ
ความมุ่งหมาย 
แห่งเงินกู้ 
          สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัยให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์โดย
จะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป เดิม สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัยให้
เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ และดอกเบี้ยเงินกู้  โดยจะ
ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 
           เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัยให้ผ่อนชำระคืนไม่เกิน 30 ปี  โดยงวดสุดท้ายที่ชำระเงินกู้   
ผู้กู้ต้องมีอายุไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์ เดิม อายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ 
       ผู้กู้มีความประสงค์ชำระเงินกู้แบบธนาคาร ผู้กู้ต้องมีรายได้เพียงพอในการหักจาก 
เงินได้รายเดือน และเมื่อหักชำระหนี้เงินกู้แล้ว เงินได้รายเดือนของผู้กู้ต้องเหลือไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน เดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน การชำระ
เงินกู้เป็นงวด ๆ ทั้งสองแบบ  เมื่อผู้กู้ชำระเงินกู้เกิน 12 งวด เดิม 36 งวด จะขอเปลี่ยนแปลง
การชำระจากแบบหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งก็ทำได้ การเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้เงินกู้ทำได้เพียง
ครั้งเดียว 
 
 
 
 
 
 

8 ยกร่างระเบียบปรับโครงสร้าง
หนี้ ยกร่างระเบียบฯว่าด้วย
การปรับโครงสร้างหนี้  พ.ศ. 
2565 

เพิ่มลักษณะหนี้ที่สามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สมาชิก 
ข้อ  6  หนี้ที่จะสามารถขอปรับโครงสร้างหนี้ได้ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
           6.1 เป็นหนี้ที่มีอยู่กับสหกรณ์  
           6.2 หนี้ที่มีอยู่เป็นภาระหนัก  โดยพิจารณาแล้วมีเงินคงเหลือสุทธิไม่เพียงพอในการ
ชำระหนี้ หรือไม่เพียงพอแก่การดำรงชีพ  หรือเป็นภาระหนักอันเกิดจากเหตุสุจริตหรือเหตุ
จำเป็น ได้แก่สาเหตุจากภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ ปัญหาสุขภาพ ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ 
          6.3  เป็นหนี้ที่ต้องรับภาระในฐานะผู้ค้ำประกันหนี้รายอื่น 
          6.4  เป็นหนี้ที่ค้างชำระติดต่อกันเป็นเวลานานตามข้อบังคับสหกรณ์  จนถือว่าเป็นหนี้
ผิดนัดการชำระหนี้ 
          6.5  หนี้ตามคำพิพากษา  
          6.6  หนี้คงค้างภายหลังโอนหุ้นตัดหนี้ 
          6.7.   หนี้สถาบันการเงินอื่น  ยกเว้น  สินเชื่อนอกระบบ สินเชื่อธนวัฏที่ผู้กู้มีอายุต่ำ
กว่า 58 ปีบริบูรณ์ 
         6.8 หนี้ตามหมายบังคับคดี 
เพิ่มประเภทเงินกู้ที่คณะกรรมการจะให้เงินกู้แก่สมาชิกผู้ปรับโครงสร้างหนี้ 
ข้อ  10 คณะกรรมการจะพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิกผู้ปรับโครงสร้างหนี้ สมาชิกต้องชำระหนี้
ไม่เกิน 360 งวดและอายุไม่เกิน 90 ปี แบ่งเป็น 6 กลุ่มดังนี้ 
  10.1 เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อชำระหนี้ค้างชำระ 
  10.2 เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อแก้ปัญหากลุ่มที่ผิดนัดชำระหนี้ 
  10.3 เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ในกรณีรับสภาพหนี้ 
  10.4 เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อชำระหนี้ค้ำประกัน 
               10.5 เงินกู้ปรับโครสร้างหนี้เพื่อเสริมสภาพคล่อง 
  10.6 เงินกู้เฉพาะกิจกรณีปรับโครงสร้างหนี้ 
 

คณะกรรมการ
ดำเนินการ  ชุดที่ 
61/2565 
ครั้งที่  11/2565  
วันที่  30 พฤษภาคม 
2565 
 

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่  1 มิถุนายน 2565 
เป็นต้นไป 
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ปรับลดระยะเวลาการปรับโครงส้างหนี้สำหรับสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
หมวด 6 เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อเสริมสภาพคล่อง 
 ข้อ 27 หลักเกณฑ์การกู้เงินปรับโครงสร้างหนี้เพื่อเสริมสภาพคล่อง        
   27.1 สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อเสริมสภาพคล่อง ต้องมี
ระยะเวลาการเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  27.2 สมาชิกจะต้องส่งคืนต้นเงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด เว้นแต่สมาชิกที่มีอายุ 
60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จะต้องส่งคืนต้นเงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด เดิม สมาชิกจะต้องส่งคืน
ต้นเงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด 
  27.3 สมาชิกจะต้องมีเงินเหลือใช้จ่ายภายหลังจากหักเงินชำระหนี้สหกรณ์แล้วเหลือ
ต่ำกว่าร้อยละ 30  
  27.4 สมาชิกจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับทางสหกรณ์ 
ยกหมวดเงินกู้ขึ้นใหม่ 
หมวด 7 เงินกู้เฉพาะกิจกรณีปรับโครงสร้างหนี้ 
 ข้อ  31  ในระเบียบนี้สหกรณ์ให้เงินกู้เฉพาะกิจกรณีปรับโครงสร้างหนี้แก่สมาชิก 2 ประเภท  
คือ 
   (1)  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินในกรณีปรับโครงสร้างหนี้               
             (2)  เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ในกรณีปรับโครงสร้างหนี้ 
ข้อ  32  สหกรณ์ให้เงินกู้เฉพาะสมาชิกสามัญปรับโครงสร้างหนี้เท่านั้น เว้นแต่การปรับ
โครงสร้างหนี้หมวด 5 เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อชำระหนี้ค้ำประกัน ให้ใช้สิทธิ์การกู้เงินตาม
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญและดอกเบี้ยเงินกู้ 
 ข้อ  33  การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้นจะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์
ตามที่คณะกรรมการ เห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งกำไรไม่ได้ 
ข้อ  34  สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินต้องเสนอคำขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์กำหนดไว้ 
ข้อ  35  การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องทำหนังสือสัญญากู้และสมาชิกผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)  
ต้องทำหนังสือค้ำประกันตามแบบที่สหกรณ์กำหนด 

 ข้อ 36  สมาชิกที่ใช้สิทธิ์การกู้ในหมวดนี้ต้องเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำซึ่งมีเงินได้ราย
เดือนหัก ณ ที่จ่ายต้นสังกัด  ตลอดอายุสัญญากู้ 
 ข้อ 37  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินในกรณีปรับโครงสร้างหนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้
ประธานกรรมการหรือรอง ประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ หรือ
ผู้จัดการ ตามที่เห็นสมควรเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการก็
ได้ และให้ผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวนั้น แถลงรายการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแจ้งให้
คณะกรรมการทราบทุกเดือน 
 ข้อ 38  หลักเกณฑ์การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินในกรณีปรับโครงสร้างหนี้  กำหนดไว้ ดังนี้ 
           38.1 สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินในกรณีปรับโครงสร้างหนี้นั้น ต้องมี
ระยะเวลาการปรับโครงสร้างหนี้และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 3 เดือน 
  38.2 การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีปรับโครงสร้างหนี้ สมาชิกต้องทำสัญญากู้โดยตรง 
ณ สำนักงานสหกรณ์สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อได้รับเงินกู้แล้ว สมาชิกผู้กู้ต้องมีเงิน
คงเหลือไว้ใช้จ่ายหลังจากชำระค่าหุ้นและหนี้ทุกประเภทแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงิน
ได้รายเดือน แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท หากสมาชิกมีเหตุผลและความจำเป็นเดือดร้อนให้
คณะกรรมการวินิจฉัยเป็นรายๆ ไป และให้สมาชิกผู้กู้จัดหาผู้ค้ำประกันซึ่งต้องเป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างประจำค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน โดยผู้ค้ำประกันจะต้องมีสิทธิค้ำประกันคงเหลือ
ตามเกณฑ์เงินกู้สามัญที่กำหนดตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ ว่าด้วยการให้
เงินกู้สามัญและดอกเบี้ยเงินกู้ หรือบัญชีเงินฝากของสมาชิกรายอื่นซึ่งให้หมายรวมถึงบัญชีเงิน
ฝากของคู่สมรสสมาชิกผู้กู้ด้วย   ที่มีอยู่ในสหกรณ์ มาจำนำเป็นประกันได้ ทั้งนี้โดยได้รับความ
ยินยอมจากสมาชิกผู้เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝาก และจะต้องปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขที่สหกรณ์
กำหนด 
  ในกรณีที่สมาชิกมีหนี้สินและอาจมีปัญหาในการชำระหนี้ สหกรณ์สงวนสิทธิที่จะให้กู้
น้อยกว่าสิทธิหรือไม่ให้กู้ก็ได้    
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ปรับลดระยะเวลาการปรับโครงส้างหนี้สำหรับสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
หมวด 6 เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อเสริมสภาพคล่อง 
 ข้อ 27 หลักเกณฑ์การกู้เงินปรับโครงสร้างหนี้เพื่อเสริมสภาพคล่อง        
   27.1 สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อเสริมสภาพคล่อง ต้องมี
ระยะเวลาการเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  27.2 สมาชิกจะต้องส่งคืนต้นเงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด เว้นแต่สมาชิกที่มีอายุ 
60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จะต้องส่งคืนต้นเงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด เดิม สมาชิกจะต้องส่งคืน
ต้นเงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด 
  27.3 สมาชิกจะต้องมีเงินเหลือใช้จ่ายภายหลังจากหักเงินชำระหนี้สหกรณ์แล้วเหลือ
ต่ำกว่าร้อยละ 30  
  27.4 สมาชิกจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับทางสหกรณ์ 
ยกหมวดเงินกู้ขึ้นใหม่ 
หมวด 7 เงินกู้เฉพาะกิจกรณีปรับโครงสร้างหนี้ 
 ข้อ  31  ในระเบียบนี้สหกรณ์ให้เงินกู้เฉพาะกิจกรณีปรับโครงสร้างหนี้แก่สมาชิก 2 ประเภท  
คือ 
   (1)  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินในกรณีปรับโครงสร้างหนี้               
             (2)  เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ในกรณีปรับโครงสร้างหนี้ 
ข้อ  32  สหกรณ์ให้เงินกู้เฉพาะสมาชิกสามัญปรับโครงสร้างหนี้เท่านั้น เว้นแต่การปรับ
โครงสร้างหนี้หมวด 5 เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อชำระหนี้ค้ำประกัน ให้ใช้สิทธิ์การกู้เงินตาม
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญและดอกเบี้ยเงินกู้ 
 ข้อ  33  การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้นจะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์
ตามที่คณะกรรมการ เห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งกำไรไม่ได้ 
ข้อ  34  สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินต้องเสนอคำขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์กำหนดไว้ 
ข้อ  35  การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องทำหนังสือสัญญากู้และสมาชิกผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)  
ต้องทำหนังสือค้ำประกันตามแบบที่สหกรณ์กำหนด 

 ข้อ 36  สมาชิกที่ใช้สิทธิ์การกู้ในหมวดนี้ต้องเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำซึ่งมีเงินได้ราย
เดือนหัก ณ ที่จ่ายต้นสังกัด  ตลอดอายุสัญญากู้ 
 ข้อ 37  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินในกรณีปรับโครงสร้างหนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้
ประธานกรรมการหรือรอง ประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ หรือ
ผู้จัดการ ตามที่เห็นสมควรเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการก็
ได้ และให้ผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวนั้น แถลงรายการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแจ้งให้
คณะกรรมการทราบทุกเดือน 
 ข้อ 38  หลักเกณฑ์การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินในกรณีปรับโครงสร้างหนี้  กำหนดไว้ ดังนี้ 
           38.1 สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินในกรณีปรับโครงสร้างหนี้นั้น ต้องมี
ระยะเวลาการปรับโครงสร้างหนี้และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 3 เดือน 
  38.2 การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีปรับโครงสร้างหนี้ สมาชิกต้องทำสัญญากู้โดยตรง 
ณ สำนักงานสหกรณ์สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อได้รับเงินกู้แล้ว สมาชิกผู้กู้ต้องมีเงิน
คงเหลือไว้ใช้จ่ายหลังจากชำระค่าหุ้นและหนี้ทุกประเภทแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงิน
ได้รายเดือน แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท หากสมาชิกมีเหตุผลและความจำเป็นเดือดร้อนให้
คณะกรรมการวินิจฉัยเป็นรายๆ ไป และให้สมาชิกผู้กู้จัดหาผู้ค้ำประกันซึ่งต้องเป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างประจำค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน โดยผู้ค้ำประกันจะต้องมีสิทธิค้ำประกันคงเหลือ
ตามเกณฑ์เงินกู้สามัญที่กำหนดตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ ว่าด้วยการให้
เงินกู้สามัญและดอกเบี้ยเงินกู้ หรือบัญชีเงินฝากของสมาชิกรายอื่นซึ่งให้หมายรวมถึงบัญชีเงิน
ฝากของคู่สมรสสมาชิกผู้กู้ด้วย   ที่มีอยู่ในสหกรณ์ มาจำนำเป็นประกันได้ ทั้งนี้โดยได้รับความ
ยินยอมจากสมาชิกผู้เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝาก และจะต้องปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขที่สหกรณ์
กำหนด 
  ในกรณีที่สมาชิกมีหนี้สินและอาจมีปัญหาในการชำระหนี้ สหกรณ์สงวนสิทธิที่จะให้กู้
น้อยกว่าสิทธิหรือไม่ให้กู้ก็ได้    
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 ข้อ 39  การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินในกรณีปรับโครงสร้างหนี้ ตามข้อ 
38 ให้พิจารณา ดังนี้  
           39.1 เงินกู้ที่สหกรณ์จ่ายให้ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนให้ชำระงวดแรกภายในสิ้นเดือน
ถัดไปที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้นั้น 
   39.2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีปรับโครงสร้างหนี้ ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน
เท่า ๆ กัน พร้อมดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉินตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรปราการ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญและดอกเบี้ยเงินกู้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 36 งวด  
ตามจำนวนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้โดยไม่มีการผ่อนผันเวลาแต่อย่างใด 
ข้อ 40 สิทธิในการยื่นกู้ใหม่ สมาชิกต้องไม่มีหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีปรับโครงสร้างหนี้คง
ค้าง  
ข้อ 41 สมาชิกผู้กู้ต้องแนบหลักฐานการรับจ่ายเงินเดือนล่าสุดประกอบการขอกู้ทุกครั้ง  
ข้อ 42 เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้กรณีปรับโครงสร้างหนี้ ข้อกำหนดทั่วไป 
  42.1  การให้เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้กรณีปรับโครงสร้างหนี้นั้น ให้สมาชิกกู้เพื่อ
ชำระหนี้สถาบันการเงินเท่านั้น  ยกเว้น  สินเชื่อนอกระบบ สินเชื่อธนวัฏที่ผู้กู้มีอายุต่ำกว่า 58 
ปีบริบูรณ์    
   42.2  สมาชิกซึ่งจะขอกู้เงินสามัญเพื่อการรวมหนี้กรณีปรับโครงสร้างหนี้ตามระเบียบ
นี้ได้ ต้องเป็นสมาชิกที่ประสงค์ปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้ 
    42.2.1 เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อแก้ปัญหากลุ่มที่ผิดนัดชำระหนี้  
   42.2.2 เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ในกรณีรับสภาพหนี้ 
   42.2.3 เงินกู้ปรับโครสร้างหนี้เพื่อเสริมสภาพคล่อง 
 42.3  การพิจารณาให้เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้กรณีปรับโครงสร้างหนี้แก่สมาชิกแต่
ละราย ต้องได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของคณะกรรมการดำเนินการ 
 42.4  การจ่ายเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้กรณีปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน 
ให้สหกรณ์เป็นผู้ดำเนินการชำระหนี้แทนสมาชิก 

 ข้อ 43 หลักเกณฑ์การกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้กรณีปรับโครงสร้างหนี้ กำหนดไว้ ดังนี้  43.1  
สมาชิกผู้ประสงค์กู้เงินสามัญเพื่อการรวมหนี้ จะต้องดำเนินการ ดังนี้ 
         (1)  เสนอคำขอกู้ถึงคณะกรรมการดำเนินการตามแบบที่สหกรณ์กำหนด 
   (2)  เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงการเป็นหนี้จากสถาบันการเงิน 
 43.2  คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการปรับโครงสร้างหนี้ 
หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตรวจสอบกับสถาบันการเงิน หรือสอบสวนหลักฐานการเป็นหนี้
สถาบันการเงินก่อนนำเสนอคณะกรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อพิจารณากลั่นกรองอีกครั้ง  
เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติต่อไป    
           43.3 จำนวนเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้กรณีปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่สมาชิกแต่ละ
รายนั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยคำนึงถึงความ
เหมาะสมและความจำเป็น  ในกรณีที่สมาชิกขอกู้เงินสามัญเพื่อการรวมหนี้กรณีปรับโครงสร้าง
หนี้ วัตถุประสงค์เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่นโดยรวมหนี้ไว้ ณ สหกรณ์เพียงแห่งเดียว  
คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้กรณีปรับโครงสร้างหนี้แก่
สมาชิกแต่ละราย  ให้กู้ได้ 100 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกินกว่าจำนวนเงินกู้สามัญเพื่อ
การรวมหนี้ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญและ
ดอกเบี้ยเงินกู้กำหนด ทั้งนี้ สมาชิกผู้กู้ต้องมีเงินค่าหุ้นและหรือเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็น
หลักทรัพย์ค้ำประกันหนี้เงินกู้ (เล่มสีน้ำเงิน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้สามัญทั่วไป 
ถ้าหากสมาชิกที่มีฐานหุ้นและหรือเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหนี้เงินกู้ 
(เล่มสีน้ำเงิน) ไม่ครบตามเกณฑ์สหกรณ์จะหักจากหนี้เงินกู้และนำฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์เพื่อ
เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหนี้เงินกู้ (เล่มสีน้ำเงิน) โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้เป็นไปตามอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ATM ของสหกรณ์ และสามารถถอนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดใน
ระเบียบนี้   
ข้อ 44  การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้กรณีปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องส่ง
ต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย  และเมื่อได้รับเงินกู้แล้ว 
สมาชิกผู้กู้ต้องมีเงินคงเหลือไว้ใช้จ่ายหลังจากชำระค่าหุ้นและหนี้ทุกประเภทแล้วไม่น้อยกว่า
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 ข้อ 39  การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินในกรณีปรับโครงสร้างหนี้ ตามข้อ 
38 ให้พิจารณา ดังนี้  
           39.1 เงินกู้ที่สหกรณ์จ่ายให้ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนให้ชำระงวดแรกภายในสิ้นเดือน
ถัดไปที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้นั้น 
   39.2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีปรับโครงสร้างหนี้ ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน
เท่า ๆ กัน พร้อมดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉินตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรปราการ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญและดอกเบี้ยเงินกู้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 36 งวด  
ตามจำนวนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้โดยไม่มีการผ่อนผันเวลาแต่อย่างใด 
ข้อ 40 สิทธิในการยื่นกู้ใหม่ สมาชิกต้องไม่มีหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีปรับโครงสร้างหนี้คง
ค้าง  
ข้อ 41 สมาชิกผู้กู้ต้องแนบหลักฐานการรับจ่ายเงินเดือนล่าสุดประกอบการขอกู้ทุกครั้ง  
ข้อ 42 เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้กรณีปรับโครงสร้างหนี้ ข้อกำหนดทั่วไป 
  42.1  การให้เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้กรณีปรับโครงสร้างหนี้นั้น ให้สมาชิกกู้เพื่อ
ชำระหนี้สถาบันการเงินเท่านั้น  ยกเว้น  สินเชื่อนอกระบบ สินเชื่อธนวัฏที่ผู้กู้มีอายุต่ำกว่า 58 
ปีบริบูรณ์    
   42.2  สมาชิกซึ่งจะขอกู้เงินสามัญเพื่อการรวมหนี้กรณีปรับโครงสร้างหนี้ตามระเบียบ
นี้ได้ ต้องเป็นสมาชิกที่ประสงค์ปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้ 
    42.2.1 เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อแก้ปัญหากลุ่มที่ผิดนัดชำระหนี้  
   42.2.2 เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ในกรณีรับสภาพหนี้ 
   42.2.3 เงินกู้ปรับโครสร้างหนี้เพื่อเสริมสภาพคล่อง 
 42.3  การพิจารณาให้เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้กรณีปรับโครงสร้างหนี้แก่สมาชิกแต่
ละราย ต้องได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของคณะกรรมการดำเนินการ 
 42.4  การจ่ายเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้กรณีปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน 
ให้สหกรณ์เป็นผู้ดำเนินการชำระหนี้แทนสมาชิก 

 ข้อ 43 หลักเกณฑ์การกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้กรณีปรับโครงสร้างหนี้ กำหนดไว้ ดังนี้  43.1  
สมาชิกผู้ประสงค์กู้เงินสามัญเพื่อการรวมหนี้ จะต้องดำเนินการ ดังนี้ 
         (1)  เสนอคำขอกู้ถึงคณะกรรมการดำเนินการตามแบบที่สหกรณ์กำหนด 
   (2)  เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงการเป็นหนี้จากสถาบันการเงิน 
 43.2  คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการปรับโครงสร้างหนี้ 
หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตรวจสอบกับสถาบันการเงิน หรือสอบสวนหลักฐานการเป็นหนี้
สถาบันการเงินก่อนนำเสนอคณะกรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อพิจารณากลั่นกรองอีกครั้ง  
เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติต่อไป    
           43.3 จำนวนเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้กรณีปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่สมาชิกแต่ละ
รายนั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยคำนึงถึงความ
เหมาะสมและความจำเป็น  ในกรณีที่สมาชิกขอกู้เงินสามัญเพื่อการรวมหนี้กรณีปรับโครงสร้าง
หนี้ วัตถุประสงค์เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่นโดยรวมหนี้ไว้ ณ สหกรณ์เพียงแห่งเดียว  
คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้กรณีปรับโครงสร้างหนี้แก่
สมาชิกแต่ละราย  ให้กู้ได้ 100 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกินกว่าจำนวนเงินกู้สามัญเพื่อ
การรวมหนี้ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญและ
ดอกเบี้ยเงินกู้กำหนด ทั้งนี้ สมาชิกผู้กู้ต้องมีเงินค่าหุ้นและหรือเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็น
หลักทรัพย์ค้ำประกันหนี้เงินกู้ (เล่มสีน้ำเงิน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้สามัญทั่วไป 
ถ้าหากสมาชิกที่มีฐานหุ้นและหรือเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหนี้เงินกู้ 
(เล่มสีน้ำเงิน) ไม่ครบตามเกณฑ์สหกรณ์จะหักจากหนี้เงินกู้และนำฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์เพื่อ
เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหนี้เงินกู้ (เล่มสีน้ำเงิน) โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้เป็นไปตามอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ATM ของสหกรณ์ และสามารถถอนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดใน
ระเบียบนี้   
ข้อ 44  การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้กรณีปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องส่ง
ต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย  และเมื่อได้รับเงินกู้แล้ว 
สมาชิกผู้กู้ต้องมีเงินคงเหลือไว้ใช้จ่ายหลังจากชำระค่าหุ้นและหนี้ทุกประเภทแล้วไม่น้อยกว่า
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ร้อยละ 10 ของเงินได้รายเดือน หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด หากมีเหตุผลและความ
จำเป็นภายใต้เงื่อนไขที่สหกรณ์กำหนด  
ข้อ 45  เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้กรณีปรับโครงสร้างหนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกลด
ภาระในการชำระหนี้ ให้มีเงินเหลือเป็นค่าครองชีพเพิ่มขึ้น มิใช่ไปสร้างภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น 
   เมื่อสมาชิกผู้กู้เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้กรณีปรับโครงสร้างหนี้ ประสงค์จะขอกู้
รวมหนี้ครั้งต่อไป จะต้องเป็นหนี้ที่เกิดก่อนการกู้เงินสามัญเพื่อการรวมหนี้กรณีปรับโครงสร้าง
หนี้ครั้งแรกเท่านั้น 
ข้อ 46  หลักประกันสำหรับเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้กรณีปรับโครงสร้างหนี้ให้เป็นตาม
หลักเกณฑ์ที่ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญและ
ดอกเบี้ยเงินกู้กำหนด 
เพิ่มเงื่อนไขการกู้เงินภายใต้ระเบียบนี้ 
เดิม 
31.12 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้สมาชิกรายใดปรับโครงสร้างหนี้แล้ว เว้นแต่กรณี
บุคคลที่ต้องรับภาระในฐานะผู้ค้ำประกันหนี้รายอื่นให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
          31.12.1 ระงับการกู้เงินจากสหกรณ์ทุกประเภท จนกว่าจะมีหนี้เหลือน้อยกว่าร้อยละ
เก้าสิบของเงินค่าหุ้นที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ ให้เปลี่ยนสัญญาเป็นการกู้สามัญ โดยไม่ต้องมี
หลักประกันหรือมีมติคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายๆ ไป หากคณะกรรมการมีมติให้กู้เงินได้
จะต้องนำเงินต้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่เหลือมารวมกับสัญญาที่ขอกู้ใหม่ และให้ถือว่า
การปรับโครงสร้างหนี้สิ้นสุดลง 
         31.12.2 ระงับการเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิกรายอื่น เว้นแต่เป็นการค้ำ 
ประกันผู้ค้ำประกันรายเดิมที่ได้ค้ำประกันไว้แล้ว โดยคิดคำนวณสิทธิการค้ำประกันให้เป็นไป
ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญและดอกเบี้ยเงินกู้ 
หรือเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้กับสมาชิกซึ่งปรับโครงสร้างหนี้ตามเกณฑ์ที่สหกรณ์ได้กำหนดใน
หมวดนั้นๆ 
 

           *31.12.3 การกู้ปรับโครงสร้างหนี้ทุกประเภททางสหกรณ์จะระงับสวัสดิการทุก 
ประเภท ยกเว้นสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเจ็บป่วยที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ และสวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร เว้นแต่การปรับโครงสร้างหนี้ใน
หมวดที่ 5 (เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อชำระหนี้ค้ำประกัน) ให้คงสิทธิรับสวัสดิการจากสหกรณ์
ได้ทุกประเภท 
          31.12.4 สหกรณ์จะไม่คิดเงินเฉลี่ยคืนให้กับผู้กู้ 
          31.12.5 สมาชิกจะขอผ่อนเวลาการชำระหนี้ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
สมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ และดอกเบี้ยเงินกู้อีกไม่ได้ ใน
ระหว่างที่สมาชิกมีข้อผูกพันตามระเบียบนี้ 
          31.12.6 ยินยอมให้สหกรณ์หักเงินปันผล ที่อาจได้รับในแต่ละปีร้อยละ 70 ของ 
จำนวนเงินที่สมาชิกมีสิทธิได้รับภายหลังจากการหักเงินอื่นใดที่สมาชิกพึงต้องชำระให้แก่
สหกรณ์เสร็จสิ้นแล้วเพื่อนำมาชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ 
          *31.12.7 หากสมาชิกประสงค์จะกู้ครั้งใหม่ (รีไฟแนนท์) สัญญากู้เงินเพื่อใช้สิทธิการกู้
ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ สมาชิกจะต้องชำระดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมด
ให้เสร็จสิ้นและจะต้องชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มเติมให้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญปกติ ณ 
ขณะนั้น จากต้นเงิน ณ วันที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จนถึงวันที่ทำเรื่องกู้ครั้งใหม่ (รี
ไฟแนนท์) 
          31.12.8 สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกัน
เป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ ให้
ถือว่าเงินกู้เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
ในทันที โดยมิพักต้องคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการจัดการเรียกคืนโดยมิ
ชักช้า 
 
 
          *31.12.9 สมาชิกที่ปรับโครงสร้างหนี้ยินยอมให้สหกรณ์นำเงินฝากออมทรัพย์เพื่อ 
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ร้อยละ 10 ของเงินได้รายเดือน หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด หากมีเหตุผลและความ
จำเป็นภายใต้เงื่อนไขที่สหกรณ์กำหนด  
ข้อ 45  เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้กรณีปรับโครงสร้างหนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกลด
ภาระในการชำระหนี้ ให้มีเงินเหลือเป็นค่าครองชีพเพิ่มขึ้น มิใช่ไปสร้างภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น 
   เมื่อสมาชิกผู้กู้เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้กรณีปรับโครงสร้างหนี้ ประสงค์จะขอกู้
รวมหนี้ครั้งต่อไป จะต้องเป็นหนี้ที่เกิดก่อนการกู้เงินสามัญเพื่อการรวมหนี้กรณีปรับโครงสร้าง
หนี้ครั้งแรกเท่านั้น 
ข้อ 46  หลักประกันสำหรับเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้กรณีปรับโครงสร้างหนี้ให้เป็นตาม
หลักเกณฑ์ที่ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญและ
ดอกเบี้ยเงินกู้กำหนด 
เพิ่มเงื่อนไขการกู้เงินภายใต้ระเบียบนี้ 
เดิม 
31.12 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้สมาชิกรายใดปรับโครงสร้างหนี้แล้ว เว้นแต่กรณี
บุคคลที่ต้องรับภาระในฐานะผู้ค้ำประกันหนี้รายอื่นให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
          31.12.1 ระงับการกู้เงินจากสหกรณ์ทุกประเภท จนกว่าจะมีหนี้เหลือน้อยกว่าร้อยละ
เก้าสิบของเงินค่าหุ้นที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ ให้เปลี่ยนสัญญาเป็นการกู้สามัญ โดยไม่ต้องมี
หลักประกันหรือมีมติคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายๆ ไป หากคณะกรรมการมีมติให้กู้เงินได้
จะต้องนำเงินต้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่เหลือมารวมกับสัญญาที่ขอกู้ใหม่ และให้ถือว่า
การปรับโครงสร้างหนี้สิ้นสุดลง 
         31.12.2 ระงับการเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิกรายอื่น เว้นแต่เป็นการค้ำ 
ประกันผู้ค้ำประกันรายเดิมที่ได้ค้ำประกันไว้แล้ว โดยคิดคำนวณสิทธิการค้ำประกันให้เป็นไป
ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญและดอกเบี้ยเงินกู้ 
หรือเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้กับสมาชิกซึ่งปรับโครงสร้างหนี้ตามเกณฑ์ที่สหกรณ์ได้กำหนดใน
หมวดนั้นๆ 
 

           *31.12.3 การกู้ปรับโครงสร้างหนี้ทุกประเภททางสหกรณ์จะระงับสวัสดิการทุก 
ประเภท ยกเว้นสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเจ็บป่วยที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ และสวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร เว้นแต่การปรับโครงสร้างหนี้ใน
หมวดที่ 5 (เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อชำระหนี้ค้ำประกัน) ให้คงสิทธิรับสวัสดิการจากสหกรณ์
ได้ทุกประเภท 
          31.12.4 สหกรณ์จะไม่คิดเงินเฉลี่ยคืนให้กับผู้กู้ 
          31.12.5 สมาชิกจะขอผ่อนเวลาการชำระหนี้ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
สมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ และดอกเบี้ยเงินกู้อีกไม่ได้ ใน
ระหว่างที่สมาชิกมีข้อผูกพันตามระเบียบนี้ 
          31.12.6 ยินยอมให้สหกรณ์หักเงินปันผล ที่อาจได้รับในแต่ละปีร้อยละ 70 ของ 
จำนวนเงินที่สมาชิกมีสิทธิได้รับภายหลังจากการหักเงินอื่นใดที่สมาชิกพึงต้องชำระให้แก่
สหกรณ์เสร็จสิ้นแล้วเพื่อนำมาชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ 
          *31.12.7 หากสมาชิกประสงค์จะกู้ครั้งใหม่ (รีไฟแนนท์) สัญญากู้เงินเพื่อใช้สิทธิการกู้
ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ สมาชิกจะต้องชำระดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมด
ให้เสร็จสิ้นและจะต้องชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มเติมให้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญปกติ ณ 
ขณะนั้น จากต้นเงิน ณ วันที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จนถึงวันที่ทำเรื่องกู้ครั้งใหม่ (รี
ไฟแนนท์) 
          31.12.8 สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกัน
เป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ ให้
ถือว่าเงินกู้เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
ในทันที โดยมิพักต้องคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการจัดการเรียกคืนโดยมิ
ชักช้า 
 
 
          *31.12.9 สมาชิกที่ปรับโครงสร้างหนี้ยินยอมให้สหกรณ์นำเงินฝากออมทรัพย์เพื่อ 
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เป็นหลักประกันเงินกู้นำมาหักกลบลบหนี้ในส่วนของดอกเบี้ยคงค้าง เงินค่าหุ้นคงค้าง และต้น
เงินในสัญญาเงินกู้ตามสัญญาที่สหกรณ์เห็นสมควร 
แก้ไข 
ข้อ 47.12 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้สมาชิกรายใดปรับโครงสร้างหนี้แล้ว เว้นแต่
กรณีบุคคลที่ต้องรับภาระในฐานะผู้ค้ำประกันหนี้รายอื่นให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
          47.12.1 ระงับการกู้เงินจากสหกรณ์ทุกประเภทตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญและดอกเบี้ยเงินกู้ตลอดจนโครงการอื่นๆ (ถ้ามี) เว้น
แต่เป็นการกู้ภายใต้ระเบียบนี้  จนกว่าจะมีหนี้เหลือน้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของเงินค่าหุ้นที่
สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ ให้เปลี่ยนสัญญาเป็นการกู้สามัญ โดยไม่ต้องมีหลักประกัน  หรือมี
มติคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายๆ ไป หากคณะกรรมการมีมติให้กู้เงินได้จะต้องนำเงินต้น
จากการปรับโครงสร้างหนี้ที่เหลือมารวมกับสัญญาที่ขอกู้ใหม่ และให้ถือว่าการปรับโครงสร้าง
หนี้สิ้นสุดลง    
           47.12.2 การกู้ปรับโครงสร้างหนี้ทุกประเภททางสหกรณ์จะระงับสวัสดิการทุก
ประเภท ยกเว้นสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเจ็บป่วยที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ และสวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร  เว้นแต่การปรับโครงสร้างหนี้ใน
หมวดที่ 5 (เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อชำระหนี้ค้ำประกัน)  ให้คงสิทธิรับสวัสดิการจาก
สหกรณ์ได้ทุกประเภท     
          47.12.3 สหกรณ์จะไม่คิดเงินเฉลี่ยคืนให้กับผู้กู้    
          47.12.4 สมาชิกจะขอผ่อนเวลาการชำระหนี้ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ และดอกเบี้ยเงินกู้อีกไม่ได้ ใน
ระหว่างที่สมาชิก  มีข้อผูกพันตามระเบียบนี้    
          47.12.5 ยินยอมให้สหกรณ์หักเงินปันผล ที่อาจได้รับในแต่ละปีร้อยละ 70 ของจำนวน
เงินที่สมาชิกมีสิทธิได้รับภายหลังจากการหักเงินอื่นใดที่สมาชิกพึงต้องชำระให้แก่สหกรณ์เสร็จ
สิ้นแล้ว เพื่อนำมาชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์    

          47.12.6 หากสมาชิกประสงค์จะกู้ครั้งใหม่ (รีไฟแนนท์) สัญญากู้เงินเพื่อใช้สิทธิการกู้
ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ สมาชิกจะต้องชำระดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมด
ให้เสร็จสิ้นและจะต้องชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มเติมให้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญปกติ ณ 
ขณะนั้น จากต้นเงิน ณ วันที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จนถึงวันที่ทำเรื่องกู้ครั้งใหม่ (รี
ไฟแนนท์)  
          47.12.7 สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกัน
เป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ ให้
ถือว่าเงินกู้เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี
ในทันที  โดยมิพักต้องคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการจัดการเรียกคืนโดยมิ
ชักช้า  
           47.12.8 สมาชิกที่ปรับโครงสร้างหนี้ยินยอมให้สหกรณ์นำเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็น
หลักประกันงินกู้นำมาหักกลบลบหนี้ในส่วนของดอกเบี้ยคงค้าง เงินค่าหุ้นคงค้าง และต้นเงิน
ในสัญญาเงินกู้ตามสัญญาที่สหกรณ์เห็นสมควร      
          47.12.9 สมาชิกที่ปรับโครงสร้างหนี้ที่มีบัญชีบัญชีออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำ
ประกันหนี้เงินกู้ (เล่มสีน้ำเงิน) โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ ATM ของสหกรณ์ และสามารถถอนได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
(1) ถอนได้เมื่อหนี้เหลือน้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของเงินค่าหุ้นที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์หนี้
เงินกู้คงเหลือ 
(2) ชำระหนี้คืนสหกรณ์ครบถ้วนแล้ว 
(3) เมื่อสมาชิกกู้ครั้งใหม่ (รีไฟแนนท์) สัญญากู้เงินเพื่อใช้สิทธิการกู้ตามระเบียบว่าด้วยการให้
เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ  และดอกเบี้ยเงินกู้  โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระเบียบดังกล่าวกำหนด 
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เป็นหลักประกันเงินกู้นำมาหักกลบลบหนี้ในส่วนของดอกเบี้ยคงค้าง เงินค่าหุ้นคงค้าง และต้น
เงินในสัญญาเงินกู้ตามสัญญาที่สหกรณ์เห็นสมควร 
แก้ไข 
ข้อ 47.12 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้สมาชิกรายใดปรับโครงสร้างหนี้แล้ว เว้นแต่
กรณีบุคคลที่ต้องรับภาระในฐานะผู้ค้ำประกันหนี้รายอื่นให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
          47.12.1 ระงับการกู้เงินจากสหกรณ์ทุกประเภทตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญและดอกเบี้ยเงินกู้ตลอดจนโครงการอื่นๆ (ถ้ามี) เว้น
แต่เป็นการกู้ภายใต้ระเบียบนี้  จนกว่าจะมีหนี้เหลือน้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของเงินค่าหุ้นที่
สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ ให้เปลี่ยนสัญญาเป็นการกู้สามัญ โดยไม่ต้องมีหลักประกัน  หรือมี
มติคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายๆ ไป หากคณะกรรมการมีมติให้กู้เงินได้จะต้องนำเงินต้น
จากการปรับโครงสร้างหนี้ที่เหลือมารวมกับสัญญาที่ขอกู้ใหม่ และให้ถือว่าการปรับโครงสร้าง
หนี้สิ้นสุดลง    
           47.12.2 การกู้ปรับโครงสร้างหนี้ทุกประเภททางสหกรณ์จะระงับสวัสดิการทุก
ประเภท ยกเว้นสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเจ็บป่วยที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ และสวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร  เว้นแต่การปรับโครงสร้างหนี้ใน
หมวดที่ 5 (เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อชำระหนี้ค้ำประกัน)  ให้คงสิทธิรับสวัสดิการจาก
สหกรณ์ได้ทุกประเภท     
          47.12.3 สหกรณ์จะไม่คิดเงินเฉลี่ยคืนให้กับผู้กู้    
          47.12.4 สมาชิกจะขอผ่อนเวลาการชำระหนี้ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ และดอกเบี้ยเงินกู้อีกไม่ได้ ใน
ระหว่างที่สมาชิก  มีข้อผูกพันตามระเบียบนี้    
          47.12.5 ยินยอมให้สหกรณ์หักเงินปันผล ที่อาจได้รับในแต่ละปีร้อยละ 70 ของจำนวน
เงินที่สมาชิกมีสิทธิได้รับภายหลังจากการหักเงินอื่นใดที่สมาชิกพึงต้องชำระให้แก่สหกรณ์เสร็จ
สิ้นแล้ว เพื่อนำมาชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์    

          47.12.6 หากสมาชิกประสงค์จะกู้ครั้งใหม่ (รีไฟแนนท์) สัญญากู้เงินเพื่อใช้สิทธิการกู้
ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ สมาชิกจะต้องชำระดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมด
ให้เสร็จสิ้นและจะต้องชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มเติมให้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญปกติ ณ 
ขณะนั้น จากต้นเงิน ณ วันที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จนถึงวันที่ทำเรื่องกู้ครั้งใหม่ (รี
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          47.12.7 สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกัน
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เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ  และดอกเบี้ยเงินกู้  โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระเบียบดังกล่าวกำหนด 
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9 ยกร่างระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
ว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติ
บุคคล พ.ศ. 2565 

ปรับแก้ไข ระเบียบดังกล่าวเป็นไปตามคำแนะนำนายทะเบียน  คณะกรรมการ
ดำเนินการ  ชุดที่ 
61/2565 
ครั้งที่  11/2565  
วันที่  30 พฤษภาคม 
2565 

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่  1 มิถุนายน 2565 
เป็นต้นไป 

10 แก้ไขระเบียบสหกรณ์ฯ ว่า
ด้วยการใช้ทุนสวัสดิการของ
สมาชิก พ.ศ.2560 

ปรับแก้ไขหมวด 6 การให้สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม กรณีจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่ทายาท
ผู้ค้ำประกันซึ่งเสียชีวิตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ทายาทของผู้ค้ำประกัน 
ข้อ 30  กรณีสมาชิกถึงแก่กรรมและยังมีหนี้สินผูกพันกับสหกรณ์ ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน
ให้สหกรณ์หักสวัสดิการนี้ชำระหนี้สินที่ผูกพันให้หมดสิ้นก่อน จึงจะจ่ายสวัสดิการสมาชิกถึงแก่
กรรมส่วนที่เหลือให้ทายาท 
ปรับแก้ไขหมวด 8 การให้สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัย เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
การขอรับสวัสดิการ 
เดิม 
ข้อ 44  หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัย  มีดังนี้ 
            44.1  สมาชิกผู้นั้นจะต้องมีรายชื่อในทะเบียนบ้าน 
            44.2  บ้านที่สมาชกิอยู่นั้นจะต้องมีระยะทางที่เดินทางไป – กลับ สำหรับไป
ปฏิบัติงานได้เป็นประจำ 
            44.3  จะต้องมีหนังสือรับรองของทางราชการ ว่าบ้านนั้นประสบภัยจริง 
ข้อ 45  ผู้ขอรับสวัสดิการการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัย ต้องยื่นเอกสารหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้ 
             45.1  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการของสมาชิกผู้ขอรับ
สวัสดิการ 
            45.2  สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกผู้ขอรับสวัสดิการ 

คณะกรรมการ
ดำเนินการ  ชุดที่ 
61/2565 
ครั้งที่  12/2565  
วันที่  13 มิถุนายน 
2565 

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 
วันที่  14 มิถุนายน 
2565 เป็นต้นไป 

            45.3  ภาพถ่าย หรือสำเนาหนังสือรับรองของทางราชการ ว่าบ้านนั้นประสบภัยจริง
แก้ไข 
ข้อ 44  หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัย  มีดังนี้ 
            44.1  สมาชิกผู้นั้นจะต้องมีรายชื่อในทะเบียนบ้าน 
            44.2  จะต้องมีหนังสือรับรองของทางราชการ ว่าบ้านนั้นประสบภัยจริง 
            44.3 หนังสือประเมินความเสียหายของหน่วยงานราชการหรือคณะกรรมการ
ดำเนินการ 

11 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด 
ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืมและ
ทำลายเอกสาร  พ.ศ. 2565 

เนื่องด้วยสหกรณ์ไม่เคยมีระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืมและทำลายเอกสาร  พ.ศ. 2565 มาก่อน จึงได้มีการยกร่างระเบียบ
เพื่อถือใช้ต่อไป 

คณะกรรมการ
ดำเนินการ  ชุดที่ 
61/2565 
ครั้งที่  12/2565  
วันที่  13 มิถุนายน 
2565  

ให้มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่ 
วันที่  14 มิถุนายน 
2565 เป็นต้นไป 

12 นโยบายหลักและแนวทาง
ปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง.
และกฎหมาย ปกอ. 

เนื่องด้วยสหกรณ์ไม่มีการจัดทำนโยบายดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามที่สำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินกำหนด จึงได้ประกาศนโยบายดังกล่าวถือใช้เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 

คณะกรรมการ
ดำเนินการ  ชุดที่ 
61/2565 
ครั้งที่  15/2565  
วันที่  25 กรกฎาคม 
2565  
 
 

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 
วันที่  26 กรกฎาคม 
2565 เป็นต้นไป 
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9 ยกร่างระเบียบสหกรณ์ออม
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2565 

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่  1 มิถุนายน 2565 
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วันที่  14 มิถุนายน 
2565 เป็นต้นไป 

            45.3  ภาพถ่าย หรือสำเนาหนังสือรับรองของทางราชการ ว่าบ้านนั้นประสบภัยจริง
แก้ไข 
ข้อ 44  หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัย  มีดังนี้ 
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ดำเนินการ 

11 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด 
ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืมและ
ทำลายเอกสาร  พ.ศ. 2565 

เนื่องด้วยสหกรณ์ไม่เคยมีระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืมและทำลายเอกสาร  พ.ศ. 2565 มาก่อน จึงได้มีการยกร่างระเบียบ
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คณะกรรมการ
ดำเนินการ  ชุดที่ 
61/2565 
ครั้งที่  12/2565  
วันที่  13 มิถุนายน 
2565  

ให้มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่ 
วันที่  14 มิถุนายน 
2565 เป็นต้นไป 

12 นโยบายหลักและแนวทาง
ปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง.
และกฎหมาย ปกอ. 

เนื่องด้วยสหกรณ์ไม่มีการจัดทำนโยบายดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามที่สำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินกำหนด จึงได้ประกาศนโยบายดังกล่าวถือใช้เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 

คณะกรรมการ
ดำเนินการ  ชุดที่ 
61/2565 
ครั้งที่  15/2565  
วันที่  25 กรกฎาคม 
2565  
 
 

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 
วันที่  26 กรกฎาคม 
2565 เป็นต้นไป 
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13 แก้ไขระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อ
สวัสดิการสมาชิกผู้สูงวัย พ.ศ.
2564 

แก้ไขคำนิยาม “สมาชิกผู้สูงวัย” 
สมาชิกผู้สูงวัย  หมายถึง สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ที่มีอายุตัว 
ตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เดิม ตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  
ปรับลดช่วงอายุสำหรับสมาชิกที่ต้องการกู้เงินสามัญเพื่อสวัสดิการสมาชิกผู้สูงวัย 
เดิม 
6.3 ผู้กู้จะมีสิทธิกู้เงินสวัสดิการสมาชิกผู้สูงวัย ได้ตามสิทธิที่พึงจะได้รับเงินสวัสดิการสมาชิกถึง
แก่กรรม ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ
ของสมาชิก ที่สหกรณ์ถือใช้อยู่ ณ วันที่ยื่นคำขอกู้ โดยแบ่งตามช่วงอายุผู้กู้ 
          6.3.1 ช่วงอายุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรมที่พึงจะได้รับ 
          6.3.2 ช่วงอายุตั้งแต่ 75 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน
ร้อยละ 60 ของเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรมที่พึงจะได้รับ 
         6.3.3 ชว่งอายุตั้งแต่ 80 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสิทธิกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินสวัสดิการ
สมาชิกถึงแก่กรรมที่พึงจะได้รับ 
แก้ไข 
6.3 ผู้กู้จะมีสิทธิกู้เงินสวัสดิการสมาชิกผู้สูงวัย ได้ตามสิทธิที่พึงจะได้รับเงินสวัสดิการสมาชิกถึง
แก่กรรม ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ
ของสมาชิก ที่สหกรณ์ถือใช้อยู่ ณ วันที่ยื่นคำขอกู้ โดยแบ่งตามช่วงอายุผู้กู้         
        6.3.1 ช่วงอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิกู้ได้ไม่เกินร้อย
ละ 40 ของเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรมที่พึงจะได้รับ 
          6.3.2 ช่วงอายุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรมที่พึงจะได้รับ 
          6.3.3 ช่วงอายุตั้งแต่ 75 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน
ร้อยละ 60 ของเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรมที่พึงจะได้รับ 

คณะกรรมการ
ดำเนินการ  ชุดที่ 
61/2565 
ครั้งที่  15/2565  
วันที่  25 กรกฎาคม 
2565  

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 
วันที่  26 กรกฎาคม 
2565 เป็นต้นไป 

         6.3.4 ชว่งอายุตั้งแต่ 80 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสิทธิกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินสวัสดิการ
สมาชิกถึงแก่กรรมที่พึงจะได้รับ 

14 เสนอแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ฯ เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การกำหนดรายการในข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วน
ระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ข้อ 10/1 การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก เมื่อสหกรณ์ได้ปิดบัญชีเป็นปัจจุบัน 
และไม่มียอดขาดทุนสะสม สหกรณ์จึงจะจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนให้แก่สมาชิกในระหว่างที่ยัง
เป็นสมาชิกได้และสมาชิกจะต้องให้หน่วยงานต้นสังกัดสมาชิกหักเงิน ณ ที่จ่ายนำส่งสหกรณ์ได้ 
          คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจในการจัดทำแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้น
บางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกในปีถัดไป เสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ โดยให้คำนวณวงเงินการ
จ่ายในปีถัดไปจากการเปรียบเทียบทุนเรือนหุ้น 2 ปีทางบัญชีที่ผ่านมา ซึ่งให้จ่ายได้ไม่เกินยอด
ทุนเรือนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 
          เมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติแผนการจ่ายเงินค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกแล้ว 
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นให้สมาชิกไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปี
ทางบัญชีที่ผ่านมา 
          สมาชิกแต่ละรายจะได้รับคืนค่าหุ้นไม่เกินร้อยละ75 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกรายนั้นถือ
อยู่ 
          ข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายคืนค่าหุ้น ลำดับการจ่าย 
และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และระเบียบของสหกรณ์ 
ข้อ 10/2 คุณสมบัติของสมาชิกที่สามารถรับคืนค่าหุ้นบางส่วน มีดังนี้ 
(1) เป็นสมาชิก โดยไม่รวมสมาชิกสมทบ 
(2) ต้องพ้นจากงานประจำ 
(3) ไม่มีภาระผูกพันต่อสหกรณ์ทั้งในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน 
(4) ไม่เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาของสหกรณ์และสถาบันการเงินอื่น ๆ 
 
 

คณะกรรมการ
ดำเนินการ  ชุดที่ 
61/2565 
ครั้งที่  19/2565  
วันที่  26 กันยายน 
2565  

นำเสนอที่ประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2565
และอนุมัติโดยที่ประชุม
ใหญ่วิสามัญประจำปี 
2565 เมื่อวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2565 ณ 
โรงเรียนป้อมนาคราช
สวาทยานนท์ 
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13 แก้ไขระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อ
สวัสดิการสมาชิกผู้สูงวัย พ.ศ.
2564 

แก้ไขคำนิยาม “สมาชิกผู้สูงวัย” 
สมาชิกผู้สูงวัย  หมายถึง สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ที่มีอายุตัว 
ตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เดิม ตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  
ปรับลดช่วงอายุสำหรับสมาชิกที่ต้องการกู้เงินสามัญเพื่อสวัสดิการสมาชิกผู้สูงวัย 
เดิม 
6.3 ผู้กู้จะมีสิทธิกู้เงินสวัสดิการสมาชิกผู้สูงวัย ได้ตามสิทธิที่พึงจะได้รับเงินสวัสดิการสมาชิกถึง
แก่กรรม ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ
ของสมาชิก ที่สหกรณ์ถือใช้อยู่ ณ วันที่ยื่นคำขอกู้ โดยแบ่งตามช่วงอายุผู้กู้ 
          6.3.1 ช่วงอายุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรมที่พึงจะได้รับ 
          6.3.2 ช่วงอายุตั้งแต่ 75 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน
ร้อยละ 60 ของเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรมที่พึงจะได้รับ 
         6.3.3 ชว่งอายุตั้งแต่ 80 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสิทธิกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินสวัสดิการ
สมาชิกถึงแก่กรรมที่พึงจะได้รับ 
แก้ไข 
6.3 ผู้กู้จะมีสิทธิกู้เงินสวัสดิการสมาชิกผู้สูงวัย ได้ตามสิทธิที่พึงจะได้รับเงินสวัสดิการสมาชิกถึง
แก่กรรม ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ
ของสมาชิก ที่สหกรณ์ถือใช้อยู่ ณ วันที่ยื่นคำขอกู้ โดยแบ่งตามช่วงอายุผู้กู้         
        6.3.1 ช่วงอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิกู้ได้ไม่เกินร้อย
ละ 40 ของเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรมที่พึงจะได้รับ 
          6.3.2 ช่วงอายุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรมที่พึงจะได้รับ 
          6.3.3 ช่วงอายุตั้งแต่ 75 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน
ร้อยละ 60 ของเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรมที่พึงจะได้รับ 

คณะกรรมการ
ดำเนินการ  ชุดที่ 
61/2565 
ครั้งที่  15/2565  
วันที่  25 กรกฎาคม 
2565  

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 
วันที่  26 กรกฎาคม 
2565 เป็นต้นไป 

         6.3.4 ชว่งอายุตั้งแต่ 80 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสิทธิกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินสวัสดิการ
สมาชิกถึงแก่กรรมที่พึงจะได้รับ 

14 เสนอแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ฯ เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การกำหนดรายการในข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วน
ระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ข้อ 10/1 การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก เมื่อสหกรณ์ได้ปิดบัญชีเป็นปัจจุบัน 
และไม่มียอดขาดทุนสะสม สหกรณ์จึงจะจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนให้แก่สมาชิกในระหว่างที่ยัง
เป็นสมาชิกได้และสมาชิกจะต้องให้หน่วยงานต้นสังกัดสมาชิกหักเงิน ณ ที่จ่ายนำส่งสหกรณ์ได้ 
          คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจในการจัดทำแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้น
บางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกในปีถัดไป เสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ โดยให้คำนวณวงเงินการ
จ่ายในปีถัดไปจากการเปรียบเทียบทุนเรือนหุ้น 2 ปีทางบัญชีที่ผ่านมา ซึ่งให้จ่ายได้ไม่เกินยอด
ทุนเรือนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 
          เมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติแผนการจ่ายเงินค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกแล้ว 
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นให้สมาชิกไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปี
ทางบัญชีที่ผ่านมา 
          สมาชิกแต่ละรายจะได้รับคืนค่าหุ้นไม่เกินร้อยละ75 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกรายนั้นถือ
อยู่ 
          ข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายคืนค่าหุ้น ลำดับการจ่าย 
และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และระเบียบของสหกรณ์ 
ข้อ 10/2 คุณสมบัติของสมาชิกที่สามารถรับคืนค่าหุ้นบางส่วน มีดังนี้ 
(1) เป็นสมาชิก โดยไม่รวมสมาชิกสมทบ 
(2) ต้องพ้นจากงานประจำ 
(3) ไม่มีภาระผูกพันต่อสหกรณ์ทั้งในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน 
(4) ไม่เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาของสหกรณ์และสถาบันการเงินอื่น ๆ 
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หมวด 7 การประชุมใหญ่ 
ข้อ 69 อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง ทั้ง
ปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
เดิม 
(10) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ 
แก้ไข 
(10) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ หรือแผนปรับปรุงการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ หรือ แผนและวงเงินการจ่ายคืนหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก 
 

15 เสนอแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ฯ เพิ่มอัตราการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีให้สอดคล้องกับการใช้จ่ายจริง 
กำไรสุทธิประจำปี 
ข้อ 29 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี  เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว  ปรากฏว่าสหกรณ์มีกำไร
สุทธิ  ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ  และเป็นค่าบำรุงสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ในอัตราร้อยละหนึ่งของกำไรสุทธิ 
แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท 
         กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น  ที่ประชุมใหญ่
อาจจะจัดสรรได้ดังต่อไปนี้ 
เดิม 
(7) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละสิบ
ของกำไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
แก้ไข 
 (7) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละ
ยีส่ิบของกำไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 

คณะกรรมการ
ดำเนินการ  ชุดที่ 
61/2565 
ครั้งที่  21/2565  
วันที่  26 ตุลาคม 
2565  

นำเสนอที่ประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2565
และอนุมัติโดยที่ประชุม
ใหญ่วิสามัญประจำปี 
2565 เมื่อวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2565 ณ 
โรงเรียนป้อมนาคราช
สวาทยานนท์ 

16 ยกร่างระเบียบว่าด้วยการสรร
หาบุคคลที่จะได้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ
ดำเนินการ  พ.ศ. 2565 

แก้ไขเพื่อให้สมาชิกทุกคนสามารถลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการจากทุก
หน่วยสมาชิก 
เดิม 
ข้อ 9 ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหา ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ทุกคน ดังนี้ 
          9.1 การออกเสียงสำหรับสรรหาประธานกรรมการ สมาชิกสหกรณ์    ทุกคนมีสิทธิ์
ออกเสียง 
          9.2 การออกเสียงสำหรับสรรหากรรมการ สมาชิกสามารถออกเสียงได้เฉพาะผู้สมัคร
กรรมการในหน่วยสมาชิกของตนเองเท่านั้น และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา
กรรมการดำเนินการได้ไม่เกินจำนวนตามประกาศตำแหน่งที่ว่าง 
แก้ไข 
ข้อ  9  ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหา ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ทุกคน โดยไปออกเสียงได้ใน
หน่วยสรรหาที่สมาชิกสังกัดอยู่ และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ
ดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ได้ไม่เกินจำนวนตามประกาศตำแหน่งที่ว่างลง 
เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการตีความสำหรับสมาชิกกลุ่มที่มีการโอนย้ายออกนอก
เขตจังหวัดสมุทรปราการ ให้สมัครรับการสรรหาได้ตามหน่วยงานสุดท้ายก่อนการโอนย้าย 
เดิม 
ข้อ 10 ผู้มีสิทธิ์สมัครรับการสรรหา ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์นี้  ตามหน่วยสมาชิกที่ปฏิบัติงานใน
ปัจจุบัน หรือก่อนการเกษียณอายุ หรือลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้มีสิทธิ์สมัครรับการสรรหา
ตามหน่วยสมาชิกที่ตนเองสังกัดอยู่ 
แก้ไข 
ข้อ 10 ผู้มีสิทธิ์สมัครรับการสรรหา ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์นี้  ตามหน่วยสมาชิกที่ปฏิบัติงานใน
ปัจจุบัน หรือก่อนการเกษียณอายุ หรือก่อนการโอนย้ายออกนอกเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
หรือลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้มีสิทธิ์สมัครรับการสรรหาตามหน่วยสมาชิกที่ตนเองสังกัดอยู่ 
 
 

คณะกรรมการ
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และอนุมัติโดยที่ประชุม
ใหญ่วิสามัญประจำปี 
2565 เมื่อวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2565  
ณ โรงเรียนป้อมนาคราช
สวาทยานนท์ 
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หมวด 7 การประชุมใหญ่ 
ข้อ 69 อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง ทั้ง
ปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
เดิม 
(10) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ 
แก้ไข 
(10) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ หรือแผนปรับปรุงการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ หรือ แผนและวงเงินการจ่ายคืนหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก 
 

15 เสนอแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ฯ เพิ่มอัตราการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีให้สอดคล้องกับการใช้จ่ายจริง 
กำไรสุทธิประจำปี 
ข้อ 29 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี  เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว  ปรากฏว่าสหกรณ์มีกำไร
สุทธิ  ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ  และเป็นค่าบำรุงสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ในอัตราร้อยละหนึ่งของกำไรสุทธิ 
แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท 
         กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น  ที่ประชุมใหญ่
อาจจะจัดสรรได้ดังต่อไปนี้ 
เดิม 
(7) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละสิบ
ของกำไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
แก้ไข 
 (7) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละ
ยีส่ิบของกำไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 

คณะกรรมการ
ดำเนินการ  ชุดที่ 
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ครั้งที่  21/2565  
วันที่  26 ตุลาคม 
2565  

นำเสนอที่ประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2565
และอนุมัติโดยที่ประชุม
ใหญ่วิสามัญประจำปี 
2565 เมื่อวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2565 ณ 
โรงเรียนป้อมนาคราช
สวาทยานนท์ 

16 ยกร่างระเบียบว่าด้วยการสรร
หาบุคคลที่จะได้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ
ดำเนินการ  พ.ศ. 2565 

แก้ไขเพื่อให้สมาชิกทุกคนสามารถลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการจากทุก
หน่วยสมาชิก 
เดิม 
ข้อ 9 ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหา ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ทุกคน ดังนี้ 
          9.1 การออกเสียงสำหรับสรรหาประธานกรรมการ สมาชิกสหกรณ์    ทุกคนมีสิทธิ์
ออกเสียง 
          9.2 การออกเสียงสำหรับสรรหากรรมการ สมาชิกสามารถออกเสียงได้เฉพาะผู้สมัคร
กรรมการในหน่วยสมาชิกของตนเองเท่านั้น และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา
กรรมการดำเนินการได้ไม่เกินจำนวนตามประกาศตำแหน่งที่ว่าง 
แก้ไข 
ข้อ  9  ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหา ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ทุกคน โดยไปออกเสียงได้ใน
หน่วยสรรหาที่สมาชิกสังกัดอยู่ และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ
ดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ได้ไม่เกินจำนวนตามประกาศตำแหน่งที่ว่างลง 
เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการตีความสำหรับสมาชิกกลุ่มที่มีการโอนย้ายออกนอก
เขตจังหวัดสมุทรปราการ ให้สมัครรับการสรรหาได้ตามหน่วยงานสุดท้ายก่อนการโอนย้าย 
เดิม 
ข้อ 10 ผู้มีสิทธิ์สมัครรับการสรรหา ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์นี้  ตามหน่วยสมาชิกที่ปฏิบัติงานใน
ปัจจุบัน หรือก่อนการเกษียณอายุ หรือลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้มีสิทธิ์สมัครรับการสรรหา
ตามหน่วยสมาชิกที่ตนเองสังกัดอยู่ 
แก้ไข 
ข้อ 10 ผู้มีสิทธิ์สมัครรับการสรรหา ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์นี้  ตามหน่วยสมาชิกที่ปฏิบัติงานใน
ปัจจุบัน หรือก่อนการเกษียณอายุ หรือก่อนการโอนย้ายออกนอกเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
หรือลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้มีสิทธิ์สมัครรับการสรรหาตามหน่วยสมาชิกที่ตนเองสังกัดอยู่ 
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แก้ไขหน่วยการสรรหาสมาชิก 
เดิม 
 หน่วยการสรรหาสมาชิก 
 หน่วยสมาชิกที่ 1  ได้แก่   
1) สมาชิกสังกัดประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
สำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1 และข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอเมืองสมุทรปราการ  อำเภอ
พระประแดง  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการ
โอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
2) สมาชิกสังกัดอาชีวะศึกษาในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ  อำเภอพระประแดง  อำเภอ
พระสมุทรเจดีย์ ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษาในสังกัด 
และข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอเมืองสมุทรปราการ  อำเภอพระ
ประแดง  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการ
โอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
3) สมาชิกสังกัดอื่นๆ ประกอบด้วย ข้าราชการ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  วัฒนธรรมจังหวัด  สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู  รวมถึงเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ที่
ปฏิบัติหน้าที่หรือลาออก หรือเกษียณอายุการทำงานจากอำเภอเมืองสมุทรปราการ  อำเภอ
พระประแดง  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการ
โอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก  และสมาชิกอื่นๆ    ที่มิได้สังกัดในหน่วยสมาชิกที่ 
2 ถึง 5 
 หน่วยสมาชิกที่ 2  ได้แก่ 
1) สมาชิกสังกัดประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
สำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2 และข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอบางพลี  อำเภอบางบ่อ  

อำเภอบางเสาธง  รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อน
เกษียณอายุ หรือลาออก 
2) สมาชิกสังกัดอาชีวะศึกษาในเขตอำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง 
ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานและสถานศึกษาในสังกัด และข้าราชการ
บำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอบางพลี  อำเภอบางบ่อ  อำเภอบางเสาธง  รวมถึง
สมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
    หน่วยสมาชิกที่ 3  สมาชิกที่สังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย  
สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ  และ ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานนี้
รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือ
ลาออก 
 หน่วยสมาชิกที่ 4  สมาชิกที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ 
ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ  และ ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจาก
หน่วยงานนี้รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อน
เกษียณอายุ หรือลาออก 
          หน่วยสมาชิกที่ 5  สมาชิกที่สังกัดสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ 
ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสถานศึกษาเอกชน
ในจังหวัดสมุทรปราการ  หรือผู้ที่เคยเป็นครูและลาออก หรือเกษียณอายุการทำงานจาก
หน่วยงานนี้ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อน
เกษียณอายุ หรือลาออก 
แก้ไข 
          หน่วยการสรรหาสมาชิก 
 หน่วยสมาชิกที่ 1  สมาชิกสังกัดประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประกอบด้วย 
สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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แก้ไขหน่วยการสรรหาสมาชิก 
เดิม 
 หน่วยการสรรหาสมาชิก 
 หน่วยสมาชิกที่ 1  ได้แก่   
1) สมาชิกสังกัดประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
สำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1 และข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอเมืองสมุทรปราการ  อำเภอ
พระประแดง  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการ
โอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
2) สมาชิกสังกัดอาชีวะศึกษาในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ  อำเภอพระประแดง  อำเภอ
พระสมุทรเจดีย์ ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษาในสังกัด 
และข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอเมืองสมุทรปราการ  อำเภอพระ
ประแดง  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการ
โอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
3) สมาชิกสังกัดอื่นๆ ประกอบด้วย ข้าราชการ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  วัฒนธรรมจังหวัด  สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู  รวมถึงเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ที่
ปฏิบัติหน้าที่หรือลาออก หรือเกษียณอายุการทำงานจากอำเภอเมืองสมุทรปราการ  อำเภอ
พระประแดง  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการ
โอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก  และสมาชิกอื่นๆ    ที่มิได้สังกัดในหน่วยสมาชิกที่ 
2 ถึง 5 
 หน่วยสมาชิกที่ 2  ได้แก่ 
1) สมาชิกสังกัดประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
สำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2 และข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอบางพลี  อำเภอบางบ่อ  

อำเภอบางเสาธง  รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อน
เกษียณอายุ หรือลาออก 
2) สมาชิกสังกัดอาชีวะศึกษาในเขตอำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง 
ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานและสถานศึกษาในสังกัด และข้าราชการ
บำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอบางพลี  อำเภอบางบ่อ  อำเภอบางเสาธง  รวมถึง
สมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
    หน่วยสมาชิกที่ 3  สมาชิกที่สังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย  
สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ  และ ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานนี้
รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือ
ลาออก 
 หน่วยสมาชิกที่ 4  สมาชิกที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ 
ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ  และ ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจาก
หน่วยงานนี้รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อน
เกษียณอายุ หรือลาออก 
          หน่วยสมาชิกที่ 5  สมาชิกที่สังกัดสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ 
ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสถานศึกษาเอกชน
ในจังหวัดสมุทรปราการ  หรือผู้ที่เคยเป็นครูและลาออก หรือเกษียณอายุการทำงานจาก
หน่วยงานนี้ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อน
เกษียณอายุ หรือลาออก 
แก้ไข 
          หน่วยการสรรหาสมาชิก 
 หน่วยสมาชิกที่ 1  สมาชิกสังกัดประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประกอบด้วย 
สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอ
เมืองสมุทรปราการ  อำเภอพระประแดง  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมถึงสมาชิกที่เคย
ปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
           หนว่ยสมาชิกที่ 2  สมาชิกสังกัดประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ประกอบด้วย 
สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอ
บางพลี  อำเภอบางบ่อ  อำเภอบางเสาธง  รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อน
การโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
            หนว่ยสมาชิกที่ 3  สมาชิกที่สังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย  
สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ  และ ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานนี้
รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือ
ลาออก 
 หน่วยสมาชิกที่ 4  สมาชิกที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ 
ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ  และ ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจาก
หน่วยงานนี้รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อน
เกษียณอายุ หรือลาออก 
          หน่วยสมาชิกที่ 5  สมาชิกที่สังกัดสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ 
ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสถานศึกษาเอกชน
ในจังหวัดสมุทรปราการ  หรือผู้ที่เคยเป็นครูและลาออก หรือเกษียณอายุการทำงานจาก
หน่วยงานนี้ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อน
เกษียณอายุ หรือลาออก 
          หน่วยสมาชิกที่ 6  สมาชิกสังกัดอาชีวะศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย 
สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษาอาชีวะศึกษาในจังหวัด

สมุทรปราการ  และข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานนี้รวมถึงสมาชิก
ที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
          สมาชิกสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย 
สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษาในสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนใน
จังหวัดสมุทรปราการ  และข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานนี้รวมถึง
สมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
           สมาชิกสังกัดอื่นๆ ประกอบด้วย ข้าราชการ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัด
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  วัฒนธรรมจังหวัด  สำนกังานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครู  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ  รวมถึง
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือลาออก หรือเกษียณอายุการทำงาน และ
ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานนี้ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติใน
หน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก และสมาชิกอื่นๆ ที่มิได้สังกัด
ในหน่วยสมาชิกที่ 1 ถึง 5 
 

17 แก้ไขระเบียบสหกรณ์ฯ ว่า
ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้  
พ.ศ. 2565 

ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการกู้ปรับโครงสร้างหนี้ครั้งใหม่ให้สามารถรวมหนี้ภายนอกได้ใน
กรณีที่กู้ครั้งแรกไม่ได้นำหนี้ภายนอกมาคิดคำนวณ 
เดิม 
47.10 การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกรายใดรายหนึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 ครั้ง และยอดเงิน
ที่ปรับโครงสร้างหนี้แต่ละครั้งจะต้องไม่เกินกว่าหนี้คงเหลือ การปรับโครงสร้างหนี้ไม่ได้ระงับซึ่ง
สิทธิเรียกร้องการดำเนินคดี การเรียกร้องให้ชำระหนี้ตามกฎหมายและสิทธิอื่นอันพึงมีต่อ
ลูกหนี้ของสหกรณ์ 
แก้ไข 
47.10 ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์จะปรับโครงสร้างหนี้ครั้งใหม่ จะต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขดังนี้ 

คณะกรรมการ
ดำเนินการ  ชุดที่ 
61/2565 
ครั้งที่  21/2565  
วันที่  26 ตุลาคม 
2565  

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่  27 ตุลาคม 2565 
เป็นต้นไป 
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ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอ
เมืองสมุทรปราการ  อำเภอพระประแดง  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมถึงสมาชิกที่เคย
ปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
           หนว่ยสมาชิกที่ 2  สมาชิกสังกัดประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ประกอบด้วย 
สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอ
บางพลี  อำเภอบางบ่อ  อำเภอบางเสาธง  รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อน
การโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
            หนว่ยสมาชิกที่ 3  สมาชิกที่สังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย  
สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ  และ ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานนี้
รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือ
ลาออก 
 หน่วยสมาชิกที่ 4  สมาชิกที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ 
ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ  และ ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจาก
หน่วยงานนี้รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อน
เกษียณอายุ หรือลาออก 
          หน่วยสมาชิกที่ 5  สมาชิกที่สังกัดสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ 
ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสถานศึกษาเอกชน
ในจังหวัดสมุทรปราการ  หรือผู้ที่เคยเป็นครูและลาออก หรือเกษียณอายุการทำงานจาก
หน่วยงานนี้ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อน
เกษียณอายุ หรือลาออก 
          หน่วยสมาชิกที่ 6  สมาชิกสังกัดอาชีวะศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย 
สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษาอาชีวะศึกษาในจังหวัด

สมุทรปราการ  และข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานนี้รวมถึงสมาชิก
ที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
          สมาชิกสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย 
สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษาในสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนใน
จังหวัดสมุทรปราการ  และข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานนี้รวมถึง
สมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
           สมาชิกสังกัดอื่นๆ ประกอบด้วย ข้าราชการ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัด
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  วัฒนธรรมจังหวัด  สำนกังานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครู  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ  รวมถึง
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือลาออก หรือเกษียณอายุการทำงาน และ
ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานนี้ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติใน
หน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก และสมาชิกอื่นๆ ที่มิได้สังกัด
ในหน่วยสมาชิกที่ 1 ถึง 5 
 

17 แก้ไขระเบียบสหกรณ์ฯ ว่า
ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้  
พ.ศ. 2565 

ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการกู้ปรับโครงสร้างหนี้ครั้งใหม่ให้สามารถรวมหนี้ภายนอกได้ใน
กรณีที่กู้ครั้งแรกไม่ได้นำหนี้ภายนอกมาคิดคำนวณ 
เดิม 
47.10 การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกรายใดรายหนึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 ครั้ง และยอดเงิน
ที่ปรับโครงสร้างหนี้แต่ละครั้งจะต้องไม่เกินกว่าหนี้คงเหลือ การปรับโครงสร้างหนี้ไม่ได้ระงับซึ่ง
สิทธิเรียกร้องการดำเนินคดี การเรียกร้องให้ชำระหนี้ตามกฎหมายและสิทธิอื่นอันพึงมีต่อ
ลูกหนี้ของสหกรณ์ 
แก้ไข 
47.10 ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์จะปรับโครงสร้างหนี้ครั้งใหม่ จะต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขดังนี้ 

คณะกรรมการ
ดำเนินการ  ชุดที่ 
61/2565 
ครั้งที่  21/2565  
วันที่  26 ตุลาคม 
2565  

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่  27 ตุลาคม 2565 
เป็นต้นไป 
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         47.10.1 สมาชิกจะต้องส่งชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้มาแล้วภายใต้
ระยะเวลาที่กำหนดในหมวดนั้น 
         47.10.2 การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกรายใดรายหนึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 5 ครั้ง 
เว้นแต่ การปรับโครงสร้างหนี้ครั้งใหม่เป็นการรวมหนี้ในกรณีปรับโครงสร้างหนี้ ตามหมวด 7 
โดยหนี้ที่จะขอปรับโครงสร้างหนี้จะต้องเป็นหนี้ที่เกิดก่อนการกู้เงินปรับโครงสร้างหนี้ครั้งแรก
เท่านั้น 
          การปรับโครงสร้างหนี้ไม่ได้ระงับซึ่งสิทธิเรียกร้องการดำเนินคดี การเรียกร้องให้ชำระ
หนี้ตามกฎหมายและสิทธิอื่นอันพึงมีต่อลูกหนี้ของสหกรณ์ 
 

 

 

ระเบียบวาระที่ 4เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2 รับทราบรายงานของผู�ตรวจสอบกิจการ ประจาํป 2565

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ

์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

****************************** 
เรียนที่ประชุมใหญ่สหกรณ

์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ 
ตามที่ประชุมใหญ่ประจำปี 2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 ได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้า/ข้าพเจ้า และคณะ

เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
ข้าพเจ้า/ข้าพเจ้าและคณะได้เข้าตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน
ที่เข้าตรวจสอบนั้นจึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำปีโดยสรุปดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินงานทั้งปวง 
1.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
1.3 เพ่ือตรวจสอบการดำเนินงานอื่นๆของสหกรณ์ 

2. ขอบข่ายการตรวจสอบ 
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์ 
2.3 ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับระเบียบและมติของที่ประชุม 
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณ 
ที่กําหนดไว้ 

3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะท่ีสหกรณ
์ควรแก้ไข 

3.1 ผลการดำเนินงาน 
สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อต้นปี 9,560 คนระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 564 คน ลาออกจากสหกรณ์ 242 คน 

สมาชิกคงเหลือ ณ วันสิ้นปี  9,882 คนในวันสิ้นปีสหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 9,159,261,449.53.บาทเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน 486,561,277.95 บาท และในรอบปีสหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น 435,233,420.90 บาท ค่าใช้จ่าย177,867,117.75 บาท 
มีกำไรสุทธิ 257,366,303.15 บาท ลดลงจากปีก่อน 5,360,760.14 บาท  

3.2 ด้านบริหารงานทั่วไป 
3.2.1 มีการดำเนินงานตามนโยบายและมีการกําหนดผู้รับผิดชอบงานไว้เหมาะสมเป็นไป 

ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการและมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
3.2.2 คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือนโดยมีการประชุม 

คณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ 1 ครั้งประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 1 ครั้งและมีการ
ประชุมย่อยของคณ

ะกรรมการแต่ละชุดตามโอกาสและวาระที่จำเป็นโดยเฉพาะด้านสินเชื่อมีการตรวจสอบเอกสาร
และอนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้กู้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.3 ในการประชุมคณะกรรมการประจำเดือนได้กําหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า 
และบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งเพ่ือเป็นมติของคณะกรรมการ 
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4.2  รับทราบรายงานของผู� ตรวจสอบกิจการ  ประจาํป  2565

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
****************************** 

เรียนที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ 
ตามที่ประชุมใหญ่ประจำปี 2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 ได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้า/ข้าพเจ้า และคณะ

เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
ข้าพเจ้า/ข้าพเจ้าและคณะได้เข้าตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน
ที่เข้าตรวจสอบนั้นจึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำปีโดยสรุปดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินงานทั้งปวง 
1.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
1.3 เพ่ือตรวจสอบการดำเนินงานอื่นๆของสหกรณ์ 

2. ขอบข่ายการตรวจสอบ 
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์ 
2.3 ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับระเบียบและมติของที่ประชุม 
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณ 
ที่กําหนดไว้ 

3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะท่ีสหกรณ์ควรแก้ไข 
3.1 ผลการดำเนินงาน 
สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อต้นปี 9,560 คนระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 564 คน ลาออกจากสหกรณ์ 242 คน 

สมาชิกคงเหลือ ณ วันสิ้นปี  9,882 คนในวันสิ้นปีสหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 9,159,261,449.53.บาทเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน 486,561,277.95 บาท และในรอบปีสหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น 435,233,420.90 บาท ค่าใช้จ่าย177,867,117.75 บาท 
มีกำไรสุทธิ 257,366,303.15 บาท ลดลงจากปีก่อน 5,360,760.14 บาท  

3.2 ด้านบริหารงานทั่วไป 
3.2.1 มีการดำเนินงานตามนโยบายและมีการกําหนดผู้รับผิดชอบงานไว้เหมาะสมเป็นไป 

ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการและมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
3.2.2 คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือนโดยมีการประชุม 

คณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ 1 ครั้งประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 1 ครั้งและมีการ
ประชุมย่อยของคณะกรรมการแต่ละชุดตามโอกาสและวาระที่จำเป็นโดยเฉพาะด้านสินเชื่อมีการตรวจสอบเอกสาร
และอนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้กู้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.3 ในการประชุมคณะกรรมการประจำเดือนได้กําหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า 
และบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งเพ่ือเป็นมติของคณะกรรมการ 

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำากัด    99



3.2.4 มีการปฏิบัติงานตามข้อบังคับระเบียบและกฎหมายอ่ืน ๆที่เก่ียวข้องรวมทั้งตาม 
มติที่ประชุมใหญ่มติคณะกรรมการดำเนินการอย่างเหมาะสมจัดทำสารสัมพันธ์ประจำเดือนเพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบ
ข่าวสารต่างๆและการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด อย่างพอเหมาะต่อการดำเนินการ 

3.3 ด้านบัญชี 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้จ้างผู้สอบบัญชีให้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน  2565 พบว่าเอกสารประกอบรายการด้านบัญชีเป็นไปตามที่ผู้สอบบัญชีนำเสนอ และผล
จากการตรวจสอบเอกสารครบถ้วน พบว่ามีรายการทางบัญชีดังนี้ 
  ด้านสินทรัพย์    9,159,261,449.53  บาท 
  ด้านหนี้สิน    5,127,657,842.09  บาท 
  ด้านทุน     3,774,237,304.29  บาท 
  ด้านรายได ้      435,233,421.00  บาท 
  ด้านค่าใช้จ่าย      177,867,117.75  บาท 
  กำไรสุทธิ      257,366,303.15  บาท 

3.4 ด้านการเงิน 
สหกรณฯ์ มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปีบัญชีจำนวน  295,131.89 บาทถูกต้องตรงตามบัญชีซ่ึง 

อยู่ในความรับผิดชอบของ นางศศมณฑ์  กฤชน้อย ตำแหน่ง รองผู้จัดการ  
  รายจ่ายของสหกรณ์เป็นไปเพื่อกิจการของสหกรณ์สหกรณ์มีการควบคุมการใช้เงินเป็นไป 
ตามระเบียบว่าด้วยการรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงิน 
  3.5 ด้านสินเชื่อ 

สหกรณ์บริการให้เงินกู้แก่สมาชิก เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน                      
ในรอบปี 2565  เป็นสัญญาเงินกู้  4,431  สัญญา  เป็นเงิน  3,475,279,958.24 บาท 

(1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน       จำนวน    173  สัญญา      เป็นจำนวนเงิน         21,021,000.00  บาท 
(2) เงินกู้สามัญ              จำนวน  1,594  สัญญา      เป็นจำนวนเงิน    2,202,573,029.00  บาท 
(3) เงินกู้สามัญ COVID - 19   จำนวน  1,133  สัญญา      เป็นจำนวนเงิน       439,452,000.00  บาท 
(4) เงินกู้สามัญ COVID - 19 ต่ำกว่า 30 % จำนวน 1,204  สัญญา เป็นจำนวนเงิน 522,069,200.00  บาท 
(5) เงินกู้สามัญเงินฝากหลักประกนัค้ำประกัน จำนวน   125   สญัญา เป็นจำนวนเงิน    7,048,200.00  บาท 
(6) เงินกู้สามัญเพ่ือสวัสดิการผู้สูงวัย     จำนวน      87   สัญญา เป็นจำนวนเงิน   13,723,000.00  บาท 
(7) เงินกู้สามัญปรับโครงสร้างหนี้        จำนวน      99   สญัญา เป็นจำนวนเงิน  252,761,429.24  บาท 
(8) เงินกู้หุ้นบวกเงินรับฝาก               จำนวน      16   สญัญา เป็นจำนวนเงิน   16,632,100.00  บาท 

3.6 ด้านการลงทุน 
3.6.1 การลงทุนซื้อหุ้น/พันธบัตรรัฐบาลและอ่ืนๆ 

  เงินลงทุนระยะสั้น 
 ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด 220,000,000  บาท  
   รวมเงินลงทุนระยะสั้น    220,000,000  บาท 

  เงินลงทุนระยะยาว 
 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด    4,790,500.00 บาท 
 หุ้นสามัญบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน )      100,000.00  บาท 
 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด   1,000,000.00  บาท 
 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด        77,620.00  บาท 
   รวม      5,968,120.00  บาท 
 หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าหุ้นชุมนุมสหกรณ์    

     สหกรณ์ออมทรัพย์ไอซีที     1,000,000.00  บาท 
   รวมเงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ   4,968,120.00  บาท 
   รวมเงินลงทุน-สุทธิ          224,977,970.00  บาท 

3.6.2 ที่ดิน/อาคาร/อุปกรณ์   -    
  3.7 ด้านเงินรับฝาก 

สหกรณ์รับฝากเงินในระหว่างปี 2565 คือ 
เงินรับฝากจากสมาชิก       5,101,271,637.48   บาท 

3.8 ด้านหนี้สินอ่ืนๆ             13,941,733.44    บาท 
3.9 ด้านทุน 

3.9.1 ทุนเรือนหุ้น 
ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน  2565   3,398,964,183.30 บาท 

3.9.2 ทุนสำรองและทุนสะสมต่างๆ 
  1. ทุนสำรอง           359,795,748.71  บาท 
  2. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืนๆ 
   2.1 ทุนสร้างขยายสำนักงาน           4,004,026.09  บาท 
   2.2 ทุนสาธารณะประโยชน์           4,369,812.84  บาท 
   2.3 ทุนรักษาระดับเงินปันผล           1,195,639.71 บาท 
   2.4 ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก        -   บาท 
   2.5 ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์          1,168,255.00 บาท 
   2.6 ทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน           4,739,638.64 บาท 
   รวมทั้งสิ้น       3,774,237,304.29 บาท 

4. การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง 
คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ในฐานะ องค์คณะที่ได้รับความ

ไว้วางใจจากสมาชิกให้เข้ามาดูแลตรวจสอบทั้งด้านนโยบายและการบริหารงานทั้งปวงของคณะกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการชุดที่ 61/2565 ขอยืนยันว่าคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการจำกัดมีการกำกับติดตามการทำงานรวมไปถึงการบริหารจัดการด้านการเงินด้วยความบริสุทธิ์
ยุติธรรมโปร่งใสเพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการจำกัดว่าเป็นกลางโปร่งใสและยุติธรรม 

         100    รายงานกิจการประจำาปี 2565



3.2.4 มีการปฏิบัติงานตามข้อบังคับระเบียบและกฎหมายอ่ืน ๆที่เก่ียวข้องรวมทั้งตาม 
มติที่ประชุมใหญ่มติคณะกรรมการดำเนินการอย่างเหมาะสมจัดทำสารสัมพันธ์ประจำเดือนเพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบ
ข่าวสารต่างๆและการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด อย่างพอเหมาะต่อการดำเนินการ 

3.3 ด้านบัญชี 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้จ้างผู้สอบบัญชีให้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน  2565 พบว่าเอกสารประกอบรายการด้านบัญชีเป็นไปตามที่ผู้สอบบัญชีนำเสนอ และผล
จากการตรวจสอบเอกสารครบถ้วน พบว่ามีรายการทางบัญชีดังนี้ 
  ด้านสินทรัพย์    9,159,261,449.53  บาท 
  ด้านหนี้สิน    5,127,657,842.09  บาท 
  ด้านทุน     3,774,237,304.29  บาท 
  ด้านรายได ้      435,233,421.00  บาท 
  ด้านค่าใช้จ่าย      177,867,117.75  บาท 
  กำไรสุทธิ      257,366,303.15  บาท 

3.4 ด้านการเงิน 
สหกรณฯ์ มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปีบัญชีจำนวน  295,131.89 บาทถูกต้องตรงตามบัญชีซ่ึง 

อยู่ในความรับผิดชอบของ นางศศมณฑ์  กฤชน้อย ตำแหน่ง รองผู้จัดการ  
  รายจ่ายของสหกรณ์เป็นไปเพื่อกิจการของสหกรณ์สหกรณ์มีการควบคุมการใช้เงินเป็นไป 
ตามระเบียบว่าด้วยการรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงิน 
  3.5 ด้านสินเชื่อ 

สหกรณ์บรกิารให้เงินกู้แก่สมาชิก เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน                      
ในรอบปี 2565  เป็นสัญญาเงินกู้  4,431  สัญญา  เป็นเงิน  3,475,279,958.24 บาท 

(1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน       จำนวน    173  สัญญา      เป็นจำนวนเงิน         21,021,000.00  บาท 
(2) เงินกู้สามัญ              จำนวน  1,594  สัญญา      เป็นจำนวนเงิน    2,202,573,029.00  บาท 
(3) เงินกู้สามัญ COVID - 19   จำนวน  1,133  สัญญา      เป็นจำนวนเงิน       439,452,000.00  บาท 
(4) เงินกู้สามัญ COVID - 19 ต่ำกว่า 30 % จำนวน 1,204  สัญญา เป็นจำนวนเงิน 522,069,200.00  บาท 
(5) เงินกู้สามัญเงินฝากหลักประกนัค้ำประกัน จำนวน   125   สญัญา เป็นจำนวนเงิน    7,048,200.00  บาท 
(6) เงินกู้สามัญเพ่ือสวัสดิการผู้สูงวัย     จำนวน      87   สัญญา เป็นจำนวนเงิน   13,723,000.00  บาท 
(7) เงินกู้สามัญปรับโครงสร้างหนี้        จำนวน      99   สญัญา เป็นจำนวนเงิน  252,761,429.24  บาท 
(8) เงินกู้หุ้นบวกเงินรับฝาก               จำนวน      16   สญัญา เป็นจำนวนเงิน   16,632,100.00  บาท 

3.6 ด้านการลงทุน 
3.6.1 การลงทุนซื้อหุ้น/พันธบัตรรัฐบาลและอ่ืนๆ 

  เงินลงทุนระยะสั้น 
 ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด 220,000,000  บาท  
   รวมเงินลงทุนระยะสั้น    220,000,000  บาท 

  เงินลงทุนระยะยาว 
 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด    4,790,500.00 บาท 
 หุ้นสามัญบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน )      100,000.00  บาท 
 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด   1,000,000.00  บาท 
 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด        77,620.00  บาท 
   รวม      5,968,120.00  บาท 
 หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าหุ้นชุมนุมสหกรณ์    

     สหกรณ์ออมทรัพย์ไอซีที     1,000,000.00  บาท 
   รวมเงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ   4,968,120.00  บาท 
   รวมเงินลงทุน-สุทธิ          224,977,970.00  บาท 

3.6.2 ที่ดิน/อาคาร/อุปกรณ์   -    
  3.7 ด้านเงินรับฝาก 

สหกรณ์รับฝากเงินในระหว่างปี 2565 คือ 
เงินรับฝากจากสมาชิก       5,101,271,637.48   บาท 

3.8 ด้านหนี้สินอ่ืนๆ             13,941,733.44    บาท 
3.9 ด้านทุน 

3.9.1 ทุนเรือนหุ้น 
ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน  2565   3,398,964,183.30 บาท 

3.9.2 ทุนสำรองและทุนสะสมต่างๆ 
  1. ทุนสำรอง           359,795,748.71  บาท 
  2. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืนๆ 
   2.1 ทุนสร้างขยายสำนักงาน           4,004,026.09  บาท 
   2.2 ทุนสาธารณะประโยชน์           4,369,812.84  บาท 
   2.3 ทุนรักษาระดับเงินปันผล           1,195,639.71 บาท 
   2.4 ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก        -   บาท 
   2.5 ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์          1,168,255.00 บาท 
   2.6 ทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน           4,739,638.64 บาท 
   รวมทั้งสิ้น       3,774,237,304.29 บาท 

4. การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง 
คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ในฐานะ องค์คณะที่ได้รับความ

ไว้วางใจจากสมาชิกให้เข้ามาดูแลตรวจสอบทั้งด้านนโยบายและการบริหารงานทั้งปวงของคณะกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการชุดที่ 61/2565 ขอยืนยันว่าคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการจำกัดมีการกำกับติดตามการทำงานรวมไปถึงการบริหารจัดการด้านการเงินด้วยความบริสุทธิ์
ยุติธรรมโปร่งใสเพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการจำกัดว่าเป็นกลางโปร่งใสและยุติธรรม 
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5. เรื่องอ่ืนๆ 
คณะผู้ตรวจสอบทั้ง 5 คนพยายามติดตามตรวจสอบการทำงานนโยบายแผนการใช้เงินและให้ 

ข้อคิดถึงการทักท้วงกรณีพบว่าจะส่งถึงความไม่โปร่งใสให้มีการทบทวนมาตลอดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้
สมาชิกได้รับผลประโยชน์มากที่สุด 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการจำกัดเป็นของสมาชิกทุกคนคณะกรรมการเป็นเพียงตัวแทน 
ของสมาชิกเพราะฉะนั้นสมาชิกทุกคนคณะกรรมการเป็นเพียงตัวแทนของสมาชิกเพราะฉะนั้นสมาชิกทุกคนควรใส่ใจ
ในการดำเนินงานเพราะผลประโยชน์ทั้งหลายทั้งปวงจะย้อนกลับมาสู่สมาชิกถ้ามีสิ่งใดให้ฝ่ายตรวจสอบดำเนินการ
เสนอความคิดเห็นได้ที่ตู้รับความคิดเห็นได้ที่ตู้รับความคิดเห็นชั้น  1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการจำกัดหรือ
โทรศัพท์ติดต่อ 

1. นายพลัฏฐ์ ธนพรรุ่งเพชร โทร. 094-3852428  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
2. นายวิฑูรย์ ชั่งโต  โทร. 089-7502843  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
3. นายวรพงษ์ หาญเขต  โทร. 081-0152872  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
4. นายไพโรจน์ ตันเจริญ  โทร. 095-8529292  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
5. นายจรูญโรจน์ โสไกร  โทร. 081-6367236  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
 

 
ลงชื่อ    ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 

(นายพลัฎฐ์ ธนพรรุ่งเพชร)  
 

 

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
ประจำปี 2565 

 

กิจกรรมควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เป็นกลไกสำคัญในการควบคุม และป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ 
จำกัด ชุดที่ 61/2565 จัดให้มีนโยบายและกระบวนการเพื่อลดความเสี่ยง อย่างชัดเจน พร้อมแนวทางใน
การดำเนินการที่เหมาะสม โดยแนวทางที่สหกรณ์ใช้ควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ มีดังนี้ 

1. แบบประเมินความเสี่ยงการเงินและการบัญชี 
2. แบบประเมินความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 
3. แบบประเมินความเสี่ยงด้านเงินฝาก 
4. แบบประเมินความเสี่ยงสำนักงาน 
5. แบบประเมินความเสี่ยงเจ้าหนี้เงินกู้ 
6. แบบประเมินความเสี่ยงสมาชิกและทุนเรือนหุ้น 
7. แบบประเมินความเสี่ยงการจัดเก็บเอกสาร 
8. แบบประเมินความเสี่ยงระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระดับควบคุมมีดังนี้ 

ระดับการควบคุม คำอธิบาย 
1 ปกต/ิความเสี่ยงสูง 
2 ปานกลาง/ความเสี่ยงปานกลาง 
3 มาก/ความเสี่ยงน้อย 

 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการกำหนดกิจกรรมควบคุมอย่างชัดเจน โดยมี
การจัดทำนโยบายและวิธีปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ชุดที่ 61/2565 
เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการดำเนินการมั่นใจว่า ได้มีการบริหารจัดการ ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรม
การควบคุมมีทั้งการควบคุมความเสี่ยงแบบป้องกันและแก้ไข โดยการประเมินครั้งที่ 2 ได้มีการติดตามในส่วน
ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงสูง โดยสรุปผลคะแนนได้ดังนี้ 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ รวม 

1.1 ความเสี่ยงการเงินและการบัญชี 93 92 98.92 
1.2 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 66 66 100.00 
1.3 ความเสี่ยงด้านเงินฝาก 45 44 97.78 
1.4 ความเสี่ยงสำนักงาน 93 86 92.47 
1.5 ความเสี่ยงเจ้าหนี้เงินกู้ 21 21 100.00 
1.6 ความเสี่ยงสมาชิกและทุนเรือนหุ้น 48 48 100.00 
1.7 ความเสี่ยงการจัดเก็บเอกสาร 21 16 76.19 
1.8 ความเสี่ยงระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 51 51 100.00 

รวม 438 424 96.80 
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การจัดทำนโยบายและวิธีปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ชุดที่ 61/2565 
เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการดำเนินการมั่นใจว่า ได้มีการบริหารจัดการ ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรม
การควบคุมมีทั้งการควบคุมความเสี่ยงแบบป้องกันและแก้ไข โดยการประเมินครั้งที่ 2 ได้มีการติดตามในส่วน
ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงสูง โดยสรุปผลคะแนนได้ดังนี้ 

รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ รวม 

1.1 ความเสี่ยงการเงินและการบัญชี 93 92 98.92 
1.2 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 66 66 100.00 
1.3 ความเสี่ยงด้านเงินฝาก 45 44 97.78 
1.4 ความเสี่ยงสำนักงาน 93 86 92.47 
1.5 ความเสี่ยงเจ้าหนี้เงินกู้ 21 21 100.00 
1.6 ความเสี่ยงสมาชิกและทุนเรือนหุ้น 48 48 100.00 
1.7 ความเสี่ยงการจัดเก็บเอกสาร 21 16 76.19 
1.8 ความเสี่ยงระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 51 51 100.00 

รวม 438 424 96.80 

ร ะ เ บี ย บ ว า ร ะ ที่  4 เ รื่ อ ง เ ส น อ เ พื่ อ ท ร า บ
4.3 รับทราบนโยบายและการบริหารความเสี่ยง  ประจาํป  2565
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ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม คะแนน 
เต็ม 

ผลรวม ระดับ 
ความเสี่ยง คะแนน 

1.ความเสี่ยงการเงินและบัญชี
1.1 การปฏิบัติงานด้าน
การเงินไม่เหมาะสม 

1. มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ทำ
หน้าที่การเงิน บัญชี และอนุมัติ ออก
จากกัน

3 3 ต่ำ 

2. มีการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
ธนาคาร 

3 3 ต่ำ 

1.2 รับเงินแล้ว ไม่บันทึก
บัญชี 

1. มีระบบเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่
เหมาะสมตามสภาพ

3 3 ต่ำ 

2. มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มี
การรับเงิน

3 3 ต่ำ 

3. ใช้ใบเสร็จรับเงิน เรียงตามลำดับ
เลขที่และลงลายมือชื่อผู้รับเงิน

3 3 ต่ำ 

4. ใบเสร็จรับเงินที่ถูกยกเลิก ได้นำมา
แนบติดไว้กับสำเนา

3 3 ต่ำ 

5. การรับเงินด้วยเช็ค มีการจัดทำ
ทะเบียนคุมเช็ค

3 3 ต่ำ 

1.3 รับเงินโดยไม่มีหลักฐาน
การจ่าย / จ่ายเงินซ้ำ / 
จ่ายเงินเกิน 

1. มีการตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร หลักฐานก่อนการ
จ่ายเงินและประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว”
ภายหลังการจ่ายเงิน

3 3 ต่ำ 

2. มีการอนุมัติการจ่ายเงินโดยผู้มี
อำนาจอนุมัติ 

3 3 ต่ำ 

3. การจ่ายเงินด้วยเช็ค มีการระบุชื่อผู้มี
สิทธิรับเงินและมีการขีดคำว่า
“ผู้ถือ” ออก

3 3 ต่ำ 

4. เช็คที่ยกเลิกการจ่าย ได้มีการ
ประทับตรา “ยกเลิก” และนำมาติดกับ
ต้นขั้ว 

3 3 ต่ำ 

5. มีการจัดทำทะเบียนคุมเช็คจ่าย 3 3 ต่ำ 
6. ไม่มีการลงลายมือชื่อล่วงหน้าในการ
สั่งจ่ายเช็ค

3 3 ต่ำ 

 

ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม คะแนน
เต็ม

ผลรวม ระดับ
คะแนน ความเสี่ยง

1.ความเสี่ยงการเงินและบัญชี
1.4 การเก็บรักษาเงิน 
ไม่ปลอดภัย

1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการเก็บ
รักษาเงินสด

3 3 ต่ำ

2. มีการเก็บรักษาเงินสด ตามวงเงินที่
กำหนด

3 3 ต่ำ

3. มีการเก็บรักษาเงินและเช็คของ
สหกรณ์อยู่ในตู้นิรภัยหรือในที่ที่มีความ
ปลอดภัย

3 3 ต่ำ

4. มีการตรวจนับเงินสดในมือ
เปรียบเทียบกับบัญชีทุกวัน

3 3 ต่ำ

1.5 การจัดทำบัญชี 
ไม่ถูกต้อง

1. มีการสอบทานความถูกต้องในการ
บันทึกบัญชี

3 3 ต่ำ

2. มีการจัดทำบัญชีเรียบร้อย เป็น
ปัจจุบันตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กำหนด

3 3 ต่ำ

3. มีการเปรียบเทียบยอดรวมของบัญชี
ย่อยกับบัญชีคุม เป็นประจำอย่าง
เหมาะสม

3 3 ต่ำ

4. มีการเปรียบเทียบยอดคงเหลือตาม
หลักฐาน ของธนาคารกับบัญชีเงินฝาก
ธนาคารเป็นประจำ

3 3 ต่ำ

5. มีการจัดทำงบทดลองอย่างน้อยเดือน
ละครั้ง

3 3 ต่ำ

1.6 การใช้โปรแกรม
ระบบบัญชี

1. มีการใช้โปรแกรมระบบงานที่
เหมาะสม กับลักษณะการดำเนินงาน/
ธุรกิจ

3 2 ปานกลาง

2. มีคู่มือการใช้โปรแกรมระบบงานต่างๆ 3 3 ต่ำ
3. กรณีออกใบเสร็จรับเงินจาก
โปรแกรมมีการเรียงเลขที่ใบเสร็จรับเงิน

3 3 ต่ำ

4. มีการเริ่มต้นเลขที่ใบเสร็จรับเงินใหม่
ทุกปีบัญชี

3 3 ต่ำ

5. มีรายงานการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 3 3 ต่ำ
6. โปรแกรมระบบงาน ไม่สามารถแก้ไข
โดยไร้ร่องรอย

3 3 ต่ำ

7. ระบบงานที่ใช้อยู่ ไม่เปิดโอกาสให้
แก้ไขโดยไร้ร่องรอย

3 3 ต่ำ
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ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม คะแนน 
เต็ม 

ผลรวม ระดับ 
ความเสี่ยง คะแนน 

1.ความเสี่ยงการเงินและบัญชี 
1.1 การปฏิบัติงานด้าน
การเงินไม่เหมาะสม 

1. มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ทำ
หน้าที่การเงิน บัญชี และอนุมัติ ออก
จากกัน 

3 3 ต่ำ 
 

2. มีการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
ธนาคาร 

3 3 ต่ำ 

1.2 รับเงินแล้ว ไม่บันทึก
บัญชี 

1. มีระบบเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่
เหมาะสมตามสภาพ 

3 3 ต่ำ 
 

2. มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มี
การรับเงิน 

3 3 ต่ำ 

3. ใช้ใบเสร็จรับเงิน เรียงตามลำดับ
เลขที่และลงลายมือชื่อผู้รับเงิน 

3 3 ต่ำ 
 

4. ใบเสร็จรับเงินที่ถูกยกเลิก ได้นำมา
แนบติดไว้กับสำเนา 

3 3 ต่ำ 
 

5. การรับเงินด้วยเช็ค มีการจัดทำ
ทะเบียนคุมเช็ค 

3 3 ต่ำ 
 

1.3 รับเงินโดยไม่มีหลักฐาน
การจ่าย / จ่ายเงินซ้ำ / 
จ่ายเงินเกิน 

1. มีการตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้องของเอกสาร หลักฐานก่อนการ
จ่ายเงินและประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” 
ภายหลังการจ่ายเงิน 

3 3 ต่ำ 
 

2. มีการอนุมัติการจ่ายเงินโดยผู้มี
อำนาจอนุมัติ 

3 3 ต่ำ 

3. การจ่ายเงินด้วยเช็ค มีการระบุชื่อผู้มี
สิทธิรับเงินและมีการขีดคำว่า  
“ผู้ถือ” ออก 

3 3 ต่ำ 
 

4. เช็คที่ยกเลิกการจ่าย ได้มีการ
ประทับตรา “ยกเลิก” และนำมาติดกับ
ต้นขั้ว 

3 3 ต่ำ 
 

5. มีการจัดทำทะเบียนคุมเช็คจ่าย 3 3 ต่ำ 
6. ไม่มีการลงลายมือชื่อล่วงหน้าในการ
สั่งจ่ายเช็ค 

3 3 ต่ำ 
 

 
 
 
 

ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม คะแนน
เต็ม 

ผลรวม ระดับ 
คะแนน ความเสี่ยง 

1.ความเสี่ยงการเงินและบัญชี 
1.4 การเก็บรักษาเงิน  
ไม่ปลอดภัย 

1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการเก็บ
รักษาเงินสด 

3 
 

3 ต่ำ 
 

2. มีการเก็บรักษาเงินสด ตามวงเงินที่
กำหนด 

3 
 

3 ต่ำ 
 

3. มีการเก็บรักษาเงินและเช็คของ
สหกรณ์อยู่ในตู้นิรภัยหรือในที่ที่มีความ
ปลอดภัย 

3 
 

3 ต่ำ 
 

4. มีการตรวจนับเงินสดในมือ
เปรียบเทียบกับบัญชีทุกวัน 

3 3 ต่ำ 

1.5 การจัดทำบัญชี  
ไม่ถูกต้อง 

1. มีการสอบทานความถูกต้องในการ
บันทึกบัญชี 

3 
 

3 ต่ำ 
 

2. มีการจัดทำบัญชีเรียบร้อย เป็น
ปัจจุบันตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กำหนด 

3 
 

3 ต่ำ 
 

3. มีการเปรียบเทียบยอดรวมของบัญชี
ย่อยกับบัญชีคุม เป็นประจำอย่าง
เหมาะสม 

3 
 

3 ต่ำ 
 

4. มีการเปรียบเทียบยอดคงเหลือตาม
หลักฐาน ของธนาคารกับบัญชีเงินฝาก
ธนาคารเป็นประจำ 

3 
 

3 ต่ำ 
 

5. มีการจัดทำงบทดลองอย่างน้อยเดือน
ละครั้ง 

3 
 

3 ต่ำ 
 

1.6 การใช้โปรแกรม
ระบบบัญชี 

1. มีการใช้โปรแกรมระบบงานที่
เหมาะสม กับลักษณะการดำเนินงาน/
ธุรกิจ 

3 
 

2 ปานกลาง 
 

2. มีคู่มือการใช้โปรแกรมระบบงานต่างๆ  3 3 ต่ำ 
3. กรณีออกใบเสร็จรับเงินจาก
โปรแกรมมีการเรียงเลขที่ใบเสร็จรับเงิน 

3 
 

3 ต่ำ 
 

4. มีการเริ่มต้นเลขที่ใบเสร็จรับเงินใหม่
ทุกปีบัญชี 

3 
 

3 ต่ำ 
 

5. มีรายงานการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 3 3 ต่ำ 
6. โปรแกรมระบบงาน ไม่สามารถแก้ไข
โดยไร้ร่องรอย 

3 
 

3 ต่ำ 
 

7. ระบบงานที่ใช้อยู่ ไม่เปิดโอกาสให้
แก้ไขโดยไร้ร่องรอย 

3 
 

3 ต่ำ 
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ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม คะแนน 

เต็ม 
ผลรวม ระดับ 

ความเสี่ยง คะแนน 
1.ความเสี่ยงการเงินและบัญชี 
1.6 การใช้โปรแกรมระบบ
บัญชี  

8. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ 

3 3 ต่ำ 
 

9. มีการกำหนดรหัสผ่าน และเก็บเป็น
ความลับสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกระดับใน
การเข้าถึงข้อมูล 

3 3 ต่ำ 

คะแนนรวม 93 92  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม คะแนน
เต็ม 

ผลรวม ระดับ 
คะแนน ความเสี่ยง 

2. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 
2.1 การดำเนินงาน ไม่
เป็นไปตามแผน / 
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

1. มีการกำหนดแผน / เป้าหมายการ
ดำเนินธุรกิจ 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

2.2 เจ้าหน้าที่สินเชื่อทำ
หน้าที่รับ – จ่าย เงิน
และจัดทำบัญชีย่อย
  
   

1. มีการแบ่งแยกหน้าที่และความ
รับผิดชอบระหว่างเจ้าหน้าที่สินเชื่อ 
เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่บัญชี 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

2. มีการจดบันทึกรายงานการประชุม
เกี่ยวกับการอนุมัติเงินกู้ 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

2.3 จ่ายเงินกู้เกินกว่า
วงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

1. ก่อนการจ่ายเงินกู ้มีการตรวจสอบ
ใบรับเงินกู้กับสัญญาเงินกู้และมติ
คณะกรรมการที่อนุมัติเงินกู้ โดย
ถูกต้อง ตรงกัน 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

2. มีการบันทึกจำนวนเงินที่อนุมัติใน
คำขอกู้โดยผู้มีอำนาจอนุมัติ 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

2.4 เจ้าหน้าที่สินเชื่อทำ
หน้าที่รับ – จ่าย เงิน
และจัดทำบัญชีย่อย  
จ่ายเงินกู้โดยไม่มี
หลักประกัน / 
หลักประกันไม่เป็นไป
ตามระเบียบฯ 

1. มีการตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้องของเอกสาร หลักฐานก่อนการ
จ่ายเงินและประทับตรา “จ่ายเงิน
แล้ว” ภายหลังการจ่ายเงิน 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

2. มีการอนุมัติการจ่ายเงินโดยผู้มี
อำนาจอนุมัติ 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

3. มีการจัดทำทะเบียนผู้ค้ำประกัน /
หลักประกัน 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

4. มีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
ที่นำมาเป็นหลักประกัน  

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

2.5 จ่ายเงินกู้โดยไม่มี
หลักประกัน / 
หลักประกันไม่เป็นไป
ตามระเบียบฯ การ
บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการ
ชําระหนี้ 

1. มีการออกใบเสร็จรับเงินและบันทึก
บัญชีย่อยทุกครั้งที่มีการชําระหนี้ 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

2. มีการเปรียบเทียบบัญชีย่อย ให้ตรง
กับบัญชีคุมยอดทุกเดือน 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

3. มีการยืนยันยอดลูกหนี้เงินกู้อย่าง
น้อยปีละครั้ง 
 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
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ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม คะแนน 

เต็ม 
ผลรวม ระดับ 

ความเสี่ยง คะแนน 
1.ความเสี่ยงการเงินและบัญชี 
1.6 การใช้โปรแกรมระบบ
บัญชี  

8. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ 

3 3 ต่ำ 
 

9. มีการกำหนดรหัสผ่าน และเก็บเป็น
ความลับสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกระดับใน
การเข้าถึงข้อมูล 

3 3 ต่ำ 

คะแนนรวม 93 92  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม คะแนน
เต็ม 

ผลรวม ระดับ 
คะแนน ความเสี่ยง 

2. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 
2.1 การดำเนินงาน ไม่
เป็นไปตามแผน / 
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

1. มีการกำหนดแผน / เป้าหมายการ
ดำเนินธุรกิจ 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

2.2 เจ้าหน้าที่สินเชื่อทำ
หน้าที่รับ – จ่าย เงิน
และจัดทำบัญชีย่อย
  
   

1. มีการแบ่งแยกหน้าที่และความ
รับผิดชอบระหว่างเจ้าหน้าที่สินเชื่อ 
เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่บัญชี 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

2. มีการจดบันทึกรายงานการประชุม
เกี่ยวกับการอนุมัติเงินกู้ 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

2.3 จ่ายเงินกู้เกินกว่า
วงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

1. ก่อนการจ่ายเงินกู ้มีการตรวจสอบ
ใบรับเงินกู้กับสัญญาเงินกู้และมติ
คณะกรรมการที่อนุมัติเงินกู้ โดย
ถูกต้อง ตรงกัน 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

2. มีการบันทึกจำนวนเงินที่อนุมัติใน
คำขอกู้โดยผู้มีอำนาจอนุมัติ 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

2.4 เจ้าหน้าที่สินเชื่อทำ
หน้าที่รับ – จ่าย เงิน
และจัดทำบัญชีย่อย  
จ่ายเงินกู้โดยไม่มี
หลักประกัน / 
หลักประกันไม่เป็นไป
ตามระเบียบฯ 

1. มีการตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้องของเอกสาร หลักฐานก่อนการ
จ่ายเงินและประทับตรา “จ่ายเงิน
แล้ว” ภายหลังการจ่ายเงิน 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

2. มีการอนุมัติการจ่ายเงินโดยผู้มี
อำนาจอนุมัติ 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

3. มีการจัดทำทะเบียนผู้ค้ำประกัน /
หลักประกัน 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

4. มีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
ที่นำมาเป็นหลักประกัน  

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

2.5 จ่ายเงินกู้โดยไม่มี
หลักประกัน / 
หลักประกันไม่เป็นไป
ตามระเบียบฯ การ
บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการ
ชําระหนี้ 

1. มีการออกใบเสร็จรับเงินและบันทึก
บัญชีย่อยทุกครั้งที่มีการชําระหนี้ 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

2. มีการเปรียบเทียบบัญชีย่อย ให้ตรง
กับบัญชีคุมยอดทุกเดือน 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

3. มีการยืนยันยอดลูกหนี้เงินกู้อย่าง
น้อยปีละครั้ง 
 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
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ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม คะแนน
เต็ม 

ผลรวม ระดับ 
คะแนน ความเสี่ยง 

2. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 
2.6 ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ ไม่เพียงพอ 

1. มีการวิเคราะห์สภาพลูกหนี้ และ
หลักประกันเป็นครั้งคราว 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

2. มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตาม
ระเบียบและคำแนะนำของนาย
ทะเบียน สหกรณ์ 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

2.7 คำนวณดอกเบี้ยเงิน
ให้กู้ ผิดพลาด 

1. มีการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้
กู้ในที่เปิดเผย 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

2. มีการทดสอบการคำนวณดอกเบี้ย
เงินให้กู้ / ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
คำนวณดอกเบี้ย 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

2.8 การปลอมลายมือ
ชื่อผู้กู้และผู้ค้ำประกัน 
สำหรับสินเชื่อที่ใช้
บุคคลค้ำประกัน 

1. มีการแจ้งภาระการค้ำประกัน
ทั้งหมดให้ผู้ค้ำประกันทราบทุกเดือน 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

2. มีการแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้กู้
รับทราบทาง SMS หรือ 
Application ของสหกรณ์ ก่อนการ
จ่ายเงินกู้ 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

2.9 ไม่ได้รับชําระหนี้
กรณีผู้กู้พ้นจากสมาชิก
ภาพ 

1. มีการทำประกันชีวิตผู้กู้ครอบคลุม
วงเงินสินเชื่อ 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

2. มีการทำกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำ
ประกัน 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

2.10 การเปลี่ยนแปลง
กฎหมายการค้ำประกัน 

1. ติดตามความก้าวหน้าของการ
ปรับปรุงกฎหมาย ให้สอดคล้องและ
ทันต่อสถานการณ์ 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

2. มีหนังสือแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบ
ภายใน 60 วัน ก่อนจะต้องรับผิดเมื่อ
ผู้กู้ผิดนัด ชําระหนี้ 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

คะแนนรวม 66 66  
 
 
 
 
 
 
 

 
ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม คะแนน

เต็ม 
ผลรวม ระดับ 
คะแนน ความเสี่ยง 

3. ความเสี่ยงด้านเงินฝาก 
3.1 การดำเนินงาน ไม่
เป็นไปตามแผน / 
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

1. มีการกำหนดแผน / เป้าหมายการ
ดำเนินธุรกิจ 

3 
 

3 ต่ำ 
 

3.2 เจ้าหน้าที่รับฝากเงิน
ทำหน้าที่ รับ-จ่ายเงิน 
และจัดทำบัญชีย่อย 

1. ทุกสิ้นวัน มีการตรวจสอบเอกสารการ
รับฝาก - ถอนเงินฝาก และการบันทึก
บัญชีย่อยเจ้าหน้าที่เงินฝาก โดยผู้มิได้ทำ
หน้าที่รับฝากเงิน 

3 
 

3 ต่ำ 
 

3.3 ปฏิบัติผิดระเบียบ
ข้อบังคับ 

1. ก่อนรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน มีการ
ตรวจสอบเงินฝากให้อยู่ในวงเงิน กู้ยืมที่
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ 

3 3 ต่ำ 

2. ไม่มีการรับฝากเงินจาก
บุคคลภายนอก 

3 3 ต่ำ 

3.4 การรับฝากและออม
เงิน ไม่ตรงกับ หลักฐาน 

1. สมาชิกผู้ฝากเป็นผู้จัดทำใบนำฝาก / 
ใบถอนเงินฝาก เว้นแต่สมาชิกรายใดที่ 
เขียนไม่ได้ อาจให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้เขียน 
แทน แต่สมาชิกต้องลงลายมือชื่อหรือ 
ลายนิ้วมือของสมาชิกผู้ฝาก/ผู้ถอนเงิน
ตามตัวอย่างที่ให้ไว้ 

3 
 

3 ต่ำ 
 

2. มีการตรวจสอบลายมือชื่อผู้ถอนเงิน
ใน ใบถอนเงินฝากเปรียบเทียบกับ
ตัวอย่าง ลายมือชื่อของผู้ฝากเงินหลัง
สมุดทุกครั้งที่มีการถอนเงิน 

3 3 ต่ำ 

3. มีการตรวจสอบใบนำฝาก / ใบถอน
เงินฝากเปรียบเทียบกับสมุดคู่ฝาก 

3 3 ต่ำ 

4. มีการยนืยันเจา้หนี้เงินรบัฝากไม่ถูกต้อง 3 3 ต่ำ 
3.5 การถอนเงินฝากโดย
ทุจริต 

1. ไม่มีการเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของ
สมาชิกหรือผู้ฝากเงินไว้ที่สหกรณ์ 

3 
 

3 
 

ต่ำ 

2. การทำสมุดคู่ฝากใหม่กรณีชํารุดหรือ 
สูญหาย ต้องมีเอกสารรับรอง (ใบแจ้ง
ความจากสถานีตำรวจ) 

3 2 ปานกลาง 

3. มีการจัดทำทะเบียน เลขที่สมุดคู่ฝาก
และบันทึกไว้ในระบบ 

3 3 ต่ำ 
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ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม คะแนน
เต็ม 

ผลรวม ระดับ 
คะแนน ความเสี่ยง 

2. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 
2.6 ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ ไม่เพียงพอ 

1. มีการวิเคราะห์สภาพลูกหนี้ และ
หลักประกันเป็นครั้งคราว 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

2. มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตาม
ระเบียบและคำแนะนำของนาย
ทะเบียน สหกรณ์ 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

2.7 คำนวณดอกเบี้ยเงิน
ให้กู้ ผิดพลาด 

1. มีการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้
กู้ในที่เปิดเผย 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

2. มีการทดสอบการคำนวณดอกเบี้ย
เงินให้กู้ / ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
คำนวณดอกเบี้ย 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

2.8 การปลอมลายมือ
ชื่อผู้กู้และผู้ค้ำประกัน 
สำหรับสินเชื่อที่ใช้
บุคคลค้ำประกัน 

1. มีการแจ้งภาระการค้ำประกัน
ทั้งหมดให้ผู้ค้ำประกันทราบทุกเดือน 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

2. มีการแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้กู้
รับทราบทาง SMS หรือ 
Application ของสหกรณ์ ก่อนการ
จ่ายเงินกู้ 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

2.9 ไม่ได้รับชําระหนี้
กรณีผู้กู้พ้นจากสมาชิก
ภาพ 

1. มีการทำประกันชีวิตผู้กู้ครอบคลุม
วงเงินสินเชื่อ 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

2. มีการทำกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำ
ประกัน 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

2.10 การเปลี่ยนแปลง
กฎหมายการค้ำประกัน 

1. ติดตามความก้าวหน้าของการ
ปรับปรุงกฎหมาย ให้สอดคล้องและ
ทันต่อสถานการณ์ 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

2. มีหนังสือแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบ
ภายใน 60 วัน ก่อนจะต้องรับผิดเมื่อ
ผู้กู้ผิดนัด ชําระหนี้ 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

คะแนนรวม 66 66  
 
 
 
 
 
 
 

 
ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม คะแนน

เต็ม 
ผลรวม ระดับ 
คะแนน ความเสี่ยง 

3. ความเสี่ยงด้านเงินฝาก 
3.1 การดำเนินงาน ไม่
เป็นไปตามแผน / 
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

1. มีการกำหนดแผน / เป้าหมายการ
ดำเนินธุรกิจ 

3 
 

3 ต่ำ 
 

3.2 เจ้าหน้าที่รับฝากเงิน
ทำหน้าที่ รับ-จ่ายเงิน 
และจัดทำบัญชีย่อย 

1. ทุกสิ้นวัน มีการตรวจสอบเอกสารการ
รับฝาก - ถอนเงินฝาก และการบันทึก
บัญชีย่อยเจ้าหน้าที่เงินฝาก โดยผู้มิได้ทำ
หน้าที่รับฝากเงิน 

3 
 

3 ต่ำ 
 

3.3 ปฏิบัติผิดระเบียบ
ข้อบังคับ 

1. ก่อนรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน มีการ
ตรวจสอบเงินฝากให้อยู่ในวงเงิน กู้ยืมที่
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ 

3 3 ต่ำ 

2. ไม่มีการรับฝากเงินจาก
บุคคลภายนอก 

3 3 ต่ำ 

3.4 การรับฝากและออม
เงิน ไม่ตรงกับ หลักฐาน 

1. สมาชิกผู้ฝากเป็นผู้จัดทำใบนำฝาก / 
ใบถอนเงินฝาก เว้นแต่สมาชิกรายใดที่ 
เขียนไม่ได้ อาจให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้เขียน 
แทน แต่สมาชิกต้องลงลายมือชื่อหรือ 
ลายนิ้วมือของสมาชิกผู้ฝาก/ผู้ถอนเงิน
ตามตัวอย่างที่ให้ไว้ 

3 
 

3 ต่ำ 
 

2. มีการตรวจสอบลายมือชื่อผู้ถอนเงิน
ใน ใบถอนเงินฝากเปรียบเทียบกับ
ตัวอย่าง ลายมือชื่อของผู้ฝากเงินหลัง
สมุดทุกครั้งที่มีการถอนเงิน 

3 3 ต่ำ 

3. มีการตรวจสอบใบนำฝาก / ใบถอน
เงินฝากเปรียบเทียบกับสมุดคู่ฝาก 

3 3 ต่ำ 

4. มีการยนืยันเจา้หนี้เงินรบัฝากไม่ถูกต้อง 3 3 ต่ำ 
3.5 การถอนเงินฝากโดย
ทุจริต 

1. ไม่มีการเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของ
สมาชิกหรือผู้ฝากเงินไว้ที่สหกรณ์ 

3 
 

3 
 

ต่ำ 

2. การทำสมุดคู่ฝากใหม่กรณีชํารุดหรือ 
สูญหาย ต้องมีเอกสารรับรอง (ใบแจ้ง
ความจากสถานีตำรวจ) 

3 2 ปานกลาง 

3. มีการจัดทำทะเบียน เลขที่สมุดคู่ฝาก
และบันทึกไว้ในระบบ 

3 3 ต่ำ 
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ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม คะแนน
เต็ม 

ผลรวม ระดับ 
คะแนน ความเสี่ยง 

3. ความเสี่ยงด้านเงินฝาก
3.6 บัญชีย่อยเจ้าหนี้เงิน
รับฝากไม่ถูกต้อง 

1. มีการบันทึกรายการฝาก – ถอนใน
แผนบัญชีย่อยรายบุคคลทันทีที่มีการ
ฝาก-ถอน

3 3 ต่ำ 

2. มีการเปรียบเทียบจำนวนเงินฝาก-
ถอน ระหว่างบัญชีคุมกับบัญชีย่อยเป็น
ประจำ 

3 3 ต่ำ 

3.7 การคำนวณดอกเบี้ย
เงินรับฝาก ผิดพลาด 

1. มีการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ในที่เปิดเผย

3 3 ต่ำ 

2. มีการทดสอบการคำนวณดอกเบี้ย
เงินรับฝาก / ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
คำนวณดอกเบี้ย 

3 3 ต่ำ 

คะแนนรวม 45 44 

 

ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม คะแนน
เต็ม

ผลรวม ระดับ
คะแนน ความเสี่ยง

4. ความเสี่ยงด้านสำนักงาน
4.1 การจัดซื้อหรือ
ปรับปรุงซ่อมแซม ไม่
เป็นไปตามระเบียบ / 
มติที่ประชุมใหญ่ /มติที่
ประชุมคณะกรรมการ

1. มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง

3 3 ต่ำ

2. มีการกำหนดงบประมาณและ
แผนการจัดซื้อ / ก่อสร้างไว้ในแผนงาน
ประจำปี

3 3 ต่ำ

4.2 ทรัพย์สินของ
สหกรณ์เสื่อมชํารุด / 
เสียหาย / สูญหาย

1. มีรายงานจากคณะกรรมการตรวจนับ
ทรัพย์สินทุกสิ้นปี และมีการแจ้งรายการ
ทรัพย์สินชํารุดหรือเสื่อมสภาพพร้อมทั้ง 
เสนอความเห็น

3 3 ต่ำ

2. มีการกำหนดมาตรการป้องกันและ
ดูแลรักษาทรัพย์สินไม่ให้สูญหายหรือ
เสียหาย

3 3 ต่ำ

3. มีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และ
ติด / เขียนหมายเลขรหัส หรือ
หมายเลขครุภัณฑ์กำกับไว้ที่ทรัพย์สิน

3 2 ปานกลาง

4.3 การดูแลบำรุงรักษา
ทรัพย์สินไม่เหมาะสม

1. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ
ดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน

3 3 ต่ำ

2. มีการประกันภัยทรัพย์สินไว้อย่าง
เหมาะสม

3 3 ต่ำ

4.4 จำหน่ายทรัพย์สิน
ออกจากทะเบียนคุมไม่มี
เหตุผล

1. มีการจัดทำรายงานทรัพย์สินที่ไม่ใช้
งานพร้อมทั้งระบุสาเหตุที่ไม่ได้ใช้งาน

3 2 ปานกลาง

2. การจำหน่ายทรัพย์สิน ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการและเป็นไป
ตาม ระเบียบที่กำหนด

3 3 ต่ำ

3. มีการตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจาก
ทะเบียนคุม เมื่อมีการขายหรือเลิกใช้

3 2 ปานกลาง

4. เมื่อสิ้นปีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ

3 1 สูง

4.5 ซื้อทรัพย์สินในราคา
สูงกว่าที่ควร

1. มีการแต่งตั้งกรรมการจัดซื้อ – จัดจ้าง 3 3 ต่ำ
2. มีการสอบถามเพ่ือเปรียบเทียบราคา
ทรัพย์สินก่อนซื้อหรือจัดจ้าง

3 3 ต่ำ

4.6 บันทึกมูลค่า
ทรัพย์สินในบัญชี ไม่
ถูกต้อง

1. มีการตรวจสอบการบันทึกมูลค่า
ทรัพย์สิน ที่ซื้อหรือก่อสร้างในราคา
เริ่มแรกโดยใช้ราคาซื้อรวมภาษี ต้นทุน
การกู้ยืม และ ต้นทุนทางตรงอ่ืนๆ

3 3 ต่ำ
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ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม คะแนน
เต็ม

ผลรวม ระดับ
คะแนน ความเสี่ยง

3. ความเสี่ยงด้านเงินฝาก
3.6 บัญชีย่อยเจ้าหนี้เงิน
รับฝากไม่ถูกต้อง

1. มีการบันทึกรายการฝาก – ถอนใน
แผนบัญชีย่อยรายบุคคลทันทีที่มีการ
ฝาก-ถอน

3 3 ต่ำ

2. มีการเปรียบเทียบจำนวนเงินฝาก-
ถอน ระหว่างบัญชีคุมกับบัญชีย่อยเป็น
ประจำ

3 3 ต่ำ

3.7 การคำนวณดอกเบี้ย
เงินรับฝาก ผิดพลาด

1. มีการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ในที่เปิดเผย

3 3 ต่ำ

2. มีการทดสอบการคำนวณดอกเบี้ย 
เงินรับฝาก / ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
คำนวณดอกเบี้ย

3 3 ต่ำ

คะแนนรวม 45 44

ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม คะแนน
เต็ม 

ผลรวม ระดับ 
คะแนน ความเสี่ยง 

4. ความเสี่ยงด้านสำนักงาน
4.1 การจัดซื้อหรือ
ปรับปรุงซ่อมแซม ไม่
เป็นไปตามระเบียบ / 
มติที่ประชุมใหญ่ /มติที่
ประชุมคณะกรรมการ 

1. มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง

3 3 ต่ำ 

2. มีการกำหนดงบประมาณและ
แผนการจัดซื้อ / ก่อสร้างไว้ในแผนงาน
ประจำปี 

3 3 ต่ำ 

4.2 ทรัพย์สินของ
สหกรณ์เสื่อมชํารุด / 
เสียหาย / สูญหาย 

1. มีรายงานจากคณะกรรมการตรวจนับ
ทรัพย์สินทุกสิ้นปี และมีการแจ้งรายการ
ทรัพย์สินชํารุดหรือเสื่อมสภาพพร้อมทั้ง
เสนอความเห็น

3 3 ต่ำ 

2. มีการกำหนดมาตรการป้องกันและ
ดูแลรักษาทรัพย์สินไม่ให้สูญหายหรือ
เสียหาย 

3 3 ต่ำ 

3. มีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และ
ติด / เขียนหมายเลขรหัส หรือ
หมายเลขครุภัณฑ์กำกับไว้ที่ทรัพย์สิน 

3 2 ปานกลาง 

4.3 การดูแลบำรุงรักษา
ทรัพย์สินไม่เหมาะสม 

1. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ
ดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน

3 3 ต่ำ 

2. มีการประกันภัยทรัพย์สินไว้อย่าง
เหมาะสม 

3 3 ต่ำ 

4.4 จำหน่ายทรัพย์สิน
ออกจากทะเบียนคุมไม่มี
เหตุผล 

1. มีการจัดทำรายงานทรัพย์สินที่ไม่ใช้
งานพร้อมทั้งระบุสาเหตุที่ไม่ได้ใช้งาน

3 2 ปานกลาง 

2. การจำหน่ายทรัพย์สิน ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการและเป็นไป
ตาม ระเบียบที่กำหนด 

3 3 ต่ำ 

3. มีการตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจาก
ทะเบียนคุม เมื่อมีการขายหรือเลิกใช้ 

3 2 ปานกลาง 

4. เมื่อสิ้นปีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ 

3 1 สูง 

4.5 ซื้อทรัพย์สินในราคา
สูงกว่าที่ควร 

1. มีการแต่งตั้งกรรมการจัดซื้อ – จัดจ้าง 3 3 ต่ำ 
2. มีการสอบถามเพ่ือเปรียบเทียบราคา
ทรัพย์สินก่อนซื้อหรือจัดจ้าง

3 3 ต่ำ 

4.6 บันทึกมูลค่า
ทรัพย์สินในบัญชี ไม่
ถูกต้อง 

1. มีการตรวจสอบการบันทึกมูลค่า
ทรัพย์สิน ที่ซื้อหรือก่อสร้างในราคา
เริ่มแรกโดยใช้ราคาซื้อรวมภาษี ต้นทุน
การกู้ยืม และ ต้นทุนทางตรงอ่ืนๆ

3 3 ต่ำ 
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ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม คะแนน

เต็ม 
ผลรวม ระดับ 
คะแนน ความเสี่ยง 

4. ความเสี่ยงด้านสำนักงาน 
4.7 การไม่สามารถ
ปฏิบัติงานหรือ 
ให้บริการสมาชิกได้ กรณี
ไฟฟ้าดับ 

1. มีระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

3 
 

3 ต่ำ 

2. มีเครื่องสำรองไฟฟ้า และไฟฟ้าแสง
สว่างบางส่วน 

3 
 

3 ต่ำ 

4.8 การเกิดภัยพิบัติ
ต่างๆ 

1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการถอด
ปลั๊กไฟฟ้าสำหรับกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า 

3 2 ปานกลาง 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปิด
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน 

3 2 ปานกลาง 

3. จัดให้พนักงานรักษาความปลอดภัย
ตรวจสอบถังดับเพลิง ตามเกณฑ์อายุ
การใช้งาน 

3 
 

3 ต่ำ 

4. มีการกำจัดแหล่งที่อาจเป็นเชื้อเพลิง 
เช่น ขยะ กระดาษท่ีไม่ใช้แล้ว ทุกวัน 

3 
 

3 ต่ำ 

5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์
แจ้งเตือนกรณีไฟฟ้าลัดวงจร 

3 3 
 

ต่ำ 

6. มีการประกันอัคคีภัยไว้อย่าง
เหมาะสม 

3 
 

3 ต่ำ 

7. มีการประกันกรณีการเกิดอุทกภัย 3 3 ต่ำ 
8. จัดให้มีการทบทวนและซักซ้อมแผน
ฉุกเฉินทุกปี 

3 
 

3 ต่ำ 

4.9 บุคคลภายนอก 
สามารถเข้าถึงพ้ืนที่การ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การเงินและเก็บเอกสาร
สำคัญ 

1. จัดให้มีห้องเก็บเอกสารสำคัญ
โดยเฉพาะ 

3 
 

3 ต่ำ 
 

2. จัดให้มีพ้ืนที่เฉพาะสำหรับการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน 

3 3 ต่ำ 

4.10 การเกิดโจรกรรม 
ทำให้ทรัพย์สินสูญหาย 

1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย 3 3 ต่ำ 
2. จัดให้มีพ้ืนที่เขตปลอดภัย โดยมิให้
บุคคลภายนอกเข้า 

3 3 ต่ำ 

3. มีระบบติดตาม เช่น กล้องวงจรปิด
เพ่ือใช้เป็นหลักฐาน 

3 3 ต่ำ 

4. มีการประกันการโจรกรรม 3 3 ต่ำ 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม คะแนน
เต็ม 

ผลรวม ระดับ 
คะแนน ความเสี่ยง 

4. ความเสี่ยงด้านสำนักงาน 
4.11 บุคลากรได้รับ
อุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทางไปปฏิบัติงาน ทำ
ให้สหกรณ์ไม่ สามารถ
บริการสมาชิกได้ 

1. จัดให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงาน
ทดแทนกันได้ 

3 
 

3 ต่ำ 
 

คะแนนรวม 93 86  
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ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม คะแนน
เต็ม

ผลรวม ระดับ
คะแนน ความเสี่ยง

4. ความเสี่ยงด้านสำนักงาน
4.7 การไม่สามารถ
ปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการสมาชิกได้ กรณี
ไฟฟ้าดับ

1. มีระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์

3 3 ต่ำ

2. มีเครื่องสำรองไฟฟ้า และไฟฟ้าแสง
สว่างบางส่วน

3 3 ต่ำ

4.8 การเกิดภัยพิบัติ
ต่างๆ

1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการถอด
ปลั๊กไฟฟ้าสำหรับกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า

3 2 ปานกลาง

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปิด
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน

3 2 ปานกลาง

3. จัดให้พนักงานรักษาความปลอดภัย
ตรวจสอบถังดับเพลิง ตามเกณฑ์อายุ
การใช้งาน

3 3 ต่ำ

4. มีการกำจัดแหล่งที่อาจเป็นเชื้อเพลิง 
เช่น ขยะ กระดาษท่ีไม่ใช้แล้ว ทุกวัน

3 3 ต่ำ

5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์
แจ้งเตือนกรณีไฟฟ้าลัดวงจร

3 3 ต่ำ

6. มีการประกันอัคคีภัยไว้อย่าง
เหมาะสม

3 3 ต่ำ

7. มีการประกันกรณีการเกิดอุทกภัย 3 3 ต่ำ
8. จัดให้มีการทบทวนและซักซ้อมแผน
ฉุกเฉินทุกปี

3 3 ต่ำ

4.9 บุคคลภายนอก 
สามารถเข้าถึงพ้ืนที่การ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การเงินและเก็บเอกสาร
สำคัญ

1. จัดให้มีห้องเก็บเอกสารสำคัญ
โดยเฉพาะ

3 3 ต่ำ

2. จัดให้มีพ้ืนที่เฉพาะสำหรับการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน

3 3 ต่ำ

4.10 การเกิดโจรกรรม 
ทำให้ทรัพย์สินสูญหาย

1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย 3 3 ต่ำ
2. จัดให้มีพ้ืนที่เขตปลอดภัย โดยมิให้
บุคคลภายนอกเข้า

3 3 ต่ำ

3. มีระบบติดตาม เช่น กล้องวงจรปิด
เพ่ือใช้เป็นหลักฐาน

3 3 ต่ำ

4. มีการประกันการโจรกรรม 3 3 ต่ำ

ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม คะแนน
เต็ม 

ผลรวม ระดับ 
คะแนน ความเสี่ยง 

4. ความเสี่ยงด้านสำนักงาน
4.11 บุคลากรได้รับ
อุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทางไปปฏิบัติงาน ทำ
ให้สหกรณ์ไม่ สามารถ
บริการสมาชิกได้ 

1. จัดให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงาน
ทดแทนกันได้

3 3 ต่ำ 

คะแนนรวม 93 86 
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ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม คะแนน
เต็ม 

ผลรวม ระดับ 
คะแนน ความเสี่ยง 

5. ความเสี่ยงด้านเจ้าหนี้เงินกู้
5.1 สหกรณ์กู้เงินโดยไม่
ผ่านการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการ / ที่
ประชุมใหญ่ 

1. การกู้เงิน อยู่ภายในวงเงินกู้ทีไ่ด้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบ จากนายทะเบียน
สหกรณ์

3 3 ต่ำ 

2. มีการกำหนดผู้มีอำนาจลงนามแทน
สหกรณ์ในการกู้ยืม 

3 3 ต่ำ 

5.2 สหกรณ์นำเงินกู้ไป
ใช้ผิดวัตถุประสงค์ 

1. รวบรวมผลการกู้ยืมเงิน 3 3 ต่ำ 

5.3 สหกรณ์จ่ายเงิน
ชําระหนี้ให้เจ้าหนี้เกิน
กว่าหนี้ที่มีอยู่ 

1. มีการอนุมัติการจ่ายชําระหนี้ 3 3 ต่ำ 
2. มีการตรวจสอบเอกสารการเป็นหนี้และ
การคำนวณดอกเบี้ยจ่ายก่อน การชําระหนี้

3 3 ต่ำ 

3. การชําระหนี้ เป็นไปตามกำหนดสัญญา 3 3 ต่ำ 

4. มีการยืนยันยอดเจ้าหนี้เงินกู้ 3 3 ต่ำ 

คะแนนรวม 21 21 

 

ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม คะแนน
เต็ม

ผลรวม ระดับ
คะแนน ความเสี่ยง

6. ความเสี่ยงด้านสมาชิกและทุนเรือนหุ้น
6.1 กู้เงินโดยไม่ผ่านการ
อนุมัติจาก 
คณะกรรมการ / ที่
ประชุมใหญ่

1. มีการกำหนดแผนและเป้าหมาย
เกี่ยวกับสมาชิกและทุนเรือนหุ้น

3 3 ต่ำ

2. มีการรายงานผลการดำเนินงานทุก
เดือน

3 3 ต่ำ

6.2 การรับสมัครสมาชิก 
ไม่เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ในข้อบังคับ

1. ผู้สมัครเป็นสมาชิกทุกราย มี
คุณสมบัติถูกต้องตามข้อบังคับสหกรณ์

3 3 ต่ำ

2. มีมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการให้รับเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์

3 3 ต่ำ

3. มีการจ่ายคืนค่าหุ้นภายหลังจากการ
ได้รับอนุมัติให้ลาออก

3 3 ต่ำ

4. มีการเปรียบเทียบยอดในทะเบียนหุ้น
ว่าตรงกับยอดในบัญชีคุม

3 3 ต่ำ

5. มีการยืนยันยอดทุนเรือนหุ้น อย่าง
น้อยปีละครั้ง

3 3 ต่ำ

6.3 สมาชิกลาออกโดย
ยังมีภาระผูกพันกับ
สหกรณ์

1. มีการตรวจสอบภาระผูกพันก่อน
อนุมัติให้ลาออก

3 3 ต่ำ

2. มีมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการอนุมัติให้ลาออก หรือให้ออก

3 3 ต่ำ

6.4 จ่ายเงินปันผล ไม่
ถูกต้อง

1. มีการคำนวณยอดจ่ายเงินปันผลของ
หุ้นตามระยะเวลาการถือหุ้น

3 3 ต่ำ

2. มีการจัดทำรายละเอียดเงินปันผล
ของหุ้นค้างจ่าย

3 3 ต่ำ

3. มีหลักฐานการจ่ายเงินปันผลตามหุ้น
ครบถ้วน

3 3 ต่ำ

6.5 ข้อมูลสมาชิก 
ไม่ถูกต้อง

1. มีการจัดทำแบบฟอร์มการขอ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก

3 3 ต่ำ

2. มีการสำรวจข้อมูลสมาชิกให้เป็น
ปัจจุบัน

3 3 ต่ำ

3. มีการบันทึกข้อมูลสมาชิก โดย
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

3 3 ต่ำ

4. มีการตรวจทานความถูกต้องของ
ข้อมูลสมาชิกท่ีบันทึกในระบบ

3 3 ต่ำ

คะแนนรวม 48 48
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ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม คะแนน
เต็ม 

ผลรวม ระดับ 
คะแนน ความเสี่ยง 

5. ความเสี่ยงด้านเจ้าหนี้เงินกู้ 
5.1 สหกรณ์กู้เงินโดยไม่
ผ่านการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการ / ที่
ประชุมใหญ่ 

1. การกู้เงิน อยู่ภายในวงเงินกู้ทีไ่ด้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบ จากนายทะเบียน
สหกรณ์ 

3 
 

3 ต่ำ 

2. มีการกำหนดผู้มีอำนาจลงนามแทน
สหกรณ์ในการกู้ยืม 

3 
 

3 ต่ำ 

5.2 สหกรณ์นำเงินกู้ไป
ใช้ผิดวัตถุประสงค์ 

1. รวบรวมผลการกู้ยืมเงิน 3 3 ต่ำ 

5.3 สหกรณ์จ่ายเงิน
ชําระหนี้ให้เจ้าหนี้เกิน
กว่าหนี้ที่มีอยู่ 

1. มีการอนุมัติการจ่ายชําระหนี้ 3 3 ต่ำ 
2. มีการตรวจสอบเอกสารการเป็นหนี้และ
การคำนวณดอกเบี้ยจ่ายก่อน การชําระหนี้ 

3 
 

3 ต่ำ 

3. การชําระหนี้ เป็นไปตามกำหนดสัญญา 3 
 

3 ต่ำ 

4. มีการยืนยันยอดเจ้าหนี้เงินกู ้ 3 
 

3 ต่ำ 

คะแนนรวม 21 21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม คะแนน
เต็ม 

ผลรวม ระดับ 
คะแนน ความเสี่ยง 

6. ความเสี่ยงด้านสมาชิกและทุนเรือนหุ้น 
6.1 กู้เงินโดยไม่ผ่านการ
อนุมัติจาก 
คณะกรรมการ / ที่
ประชุมใหญ่ 

1. มีการกำหนดแผนและเป้าหมาย
เกี่ยวกับสมาชิกและทุนเรือนหุ้น 

3 
 

3 ต่ำ 
 

2. มีการรายงานผลการดำเนินงานทุก
เดือน 

3 3 ต่ำ 
 

6.2 การรับสมัครสมาชิก 
ไม่เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ในข้อบังคับ
  

1. ผู้สมัครเป็นสมาชิกทุกราย มี
คุณสมบัติถูกต้องตามข้อบังคับสหกรณ์ 

3 3 ต่ำ 

2. มีมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการให้รับเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

3 3 ต่ำ 

3. มีการจ่ายคืนค่าหุ้นภายหลังจากการ
ได้รับอนุมัติให้ลาออก 

3 3 ต่ำ 

4. มีการเปรียบเทียบยอดในทะเบียนหุ้น
ว่าตรงกับยอดในบัญชีคุม 

3 3 ต่ำ 

5. มีการยืนยันยอดทุนเรือนหุ้น อย่าง
น้อยปีละครั้ง 

3 3 ต่ำ 

6.3 สมาชิกลาออกโดย
ยังมีภาระผูกพันกับ
สหกรณ์ 

1. มีการตรวจสอบภาระผูกพันก่อน
อนุมัติให้ลาออก 

3 
 

3 ต่ำ 
 

2. มีมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการอนุมัติให้ลาออก หรือให้ออก 

3 3 ต่ำ 

6.4 จ่ายเงินปันผล ไม่
ถูกต้อง 

1. มีการคำนวณยอดจ่ายเงินปันผลของ
หุ้นตามระยะเวลาการถือหุ้น 

3 3 ต่ำ 

2. มีการจัดทำรายละเอียดเงินปันผล
ของหุ้นค้างจ่าย 

3 3 ต่ำ 

3. มีหลักฐานการจ่ายเงินปันผลตามหุ้น
ครบถ้วน 

3 3 ต่ำ 

6.5 ข้อมูลสมาชิก  
ไม่ถูกต้อง 
 

1. มีการจัดทำแบบฟอร์มการขอ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก 

3 3 ต่ำ 

2. มีการสำรวจข้อมูลสมาชิกให้เป็น
ปัจจุบัน 

3 3 ต่ำ 

3. มีการบันทึกข้อมูลสมาชิก โดย
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

3 3 ต่ำ 

4. มีการตรวจทานความถูกต้องของ
ข้อมูลสมาชิกท่ีบันทึกในระบบ 

3 3 ต่ำ 

คะแนนรวม 48 48  
 
 
 

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำากัด    115



ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม คะแนน
เต็ม 

ผลรวม ระดับ 
คะแนน ความเสี่ยง 

7. ความเสี่ยงด้านการจัดเก็บเอกสาร 
7.1 การจัดเก็บเอกสาร
สหกรณ์ 

1. สถานที่การจัดเก็บเอกสาร มีความ 
ปลอดภัย และกำหนดระดับความ
ปลอดภัยตามประเภทเอกสาร 

3 3 ต่ำ 
 

2. การจัดเก็บเอกสาร มีการจัดทำ
ทะเบียนและแยกตามประเภทเอกสาร 

3 3 ต่ำ 
 

3. มีการกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บ
เอกสารตามมาตรฐานของกรมตรวจ
บัญชี สหกรณ์ 

3 3 ต่ำ 
 

4. สามารถสืบค้นและเบิกเอกสาร
ภายในระยะเวลาที่ต้องการได้ 

3 3 ต่ำ 
 

5. สามารถตรวจสอบรายการเอกสารที่
เบิกมาใช้งานและยังมิได้เก็บคืน 

3 1 สูง 

6. ตรวจสอบวันที่เบิกเอกสาร ผู้เบิก
ผู้อนุมัต ิและวันที่เก็บเอกสารคืนได้ 

3 
 

1 สูง 

7. มีคณะกรรมการตรวจสอบก่อนและ
หลัง เมื่อมีการทำลายเอกสาร 

3 2 ปานกลาง 

คะแนนรวม 21 16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม คะแนน
เต็ม 

ผลรวม ระดับ 
คะแนน ความเสี่ยง 

8. ความเสี่ยงด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
8.1 ข้อมูลข่าวสาร 1. มีการสำรวจความต้องการและความ

คิดเห็นจากสมาชิกและภายนอก 
3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

2. มีการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงาน
ผล การดำเนนิงานประจำเดือน เพื่อใช้ใน
การบริการและตัดสนิใจของคณะกรรมการ 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

3. มีการรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานกิจการ 
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และคำแนะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 

3 3 ต่ำ 
 

4. มีการแจ้งข้อมลูข่าวสารการดำเนินธรุกิจ 
และการประชาสมัพนัธ์ดา้นต่างๆ แก่สมาชิก 

3 3 ต่ำ 
 

5. มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร 3 3 ต่ำ 
6. มีการให้บริการข้อมูลแก่สมาชิกอย่าง
รวดเร็ว 

3 3 ต่ำ 

8.2 ระบบสารสนเทศ 1. คณะกรรมการใช้ข้อมูลทางการเงิน 
การบัญชีในการบริหารงานทันต่อเหตุการณ์ 

3 3 ต่ำ 
 

2. มีคู่มือ / คำแนะนำการปฏิบัติงานหรือ ให้
การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมระบบงานบัญชี 

3 3 ต่ำ 
 

3. สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องตน้เกีย่วกับ 
การใช้คอมพวิเตอร์เพื่อให้ปฏบิัติงานต่อไปได ้

3 3 ต่ำ 
 

4. มีการบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ตามความเหมาะสม 

3 3 ต่ำ 
 

5. ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์และ
ระบบงานตา่งๆ เหมาะสมกับการใช้งาน 

3 3 ต่ำ 

8.3 การป้องกันดูแล
รักษาสารสนเทศ 

1. มีระบบความปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศ โดยกำหนดการเข้าถึงข้อมูล
ของผู้ใช้ตาม ระดบัความสำคัญของข้อมูล 

3 3 ต่ำ 
 

2. มีการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 3 3 ต่ำ 
3. มีการปรับระบบ (Update) การป้องกัน
ไวรัสคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ 

3 3 ต่ำ 
 

4. มีการสำรวจข้อมูลอย่างเพียงพอตาม 
ระยะเวลาที่กำหนด และเก็บข้อมูลชุด
สำรองไว้ในที่ปลอดภัย 

3 3 ต่ำ 
 

5. มีระบบป้องกันและเตือนภัยที่จำเป็น
สำหรับระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงเครื่อง
สำรองไฟฟา้ รับเหตุสุดวิสัย 

3 3 ต่ำ 
 

6. มีการจัดวางคอมพิวเตอร์ใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

3 3 ต่ำ 
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ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม คะแนน
เต็ม 

ผลรวม ระดับ 
คะแนน ความเสี่ยง 

7. ความเสี่ยงด้านการจัดเก็บเอกสาร 
7.1 การจัดเก็บเอกสาร
สหกรณ์ 

1. สถานที่การจัดเก็บเอกสาร มีความ 
ปลอดภัย และกำหนดระดับความ
ปลอดภัยตามประเภทเอกสาร 

3 3 ต่ำ 
 

2. การจัดเก็บเอกสาร มีการจัดทำ
ทะเบียนและแยกตามประเภทเอกสาร 

3 3 ต่ำ 
 

3. มีการกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บ
เอกสารตามมาตรฐานของกรมตรวจ
บัญชี สหกรณ์ 

3 3 ต่ำ 
 

4. สามารถสืบค้นและเบิกเอกสาร
ภายในระยะเวลาที่ต้องการได้ 

3 3 ต่ำ 
 

5. สามารถตรวจสอบรายการเอกสารที่
เบิกมาใช้งานและยังมิได้เก็บคืน 

3 1 สูง 

6. ตรวจสอบวันที่เบิกเอกสาร ผู้เบิก
ผู้อนุมัต ิและวันที่เก็บเอกสารคืนได้ 

3 
 

1 สูง 

7. มีคณะกรรมการตรวจสอบก่อนและ
หลัง เมื่อมีการทำลายเอกสาร 

3 2 ปานกลาง 

คะแนนรวม 21 16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม คะแนน
เต็ม 

ผลรวม ระดับ 
คะแนน ความเสี่ยง 

8. ความเสี่ยงด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
8.1 ข้อมูลข่าวสาร 1. มีการสำรวจความต้องการและความ

คิดเห็นจากสมาชิกและภายนอก 
3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

2. มีการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงาน
ผล การดำเนนิงานประจำเดือน เพื่อใช้ใน
การบริการและตัดสนิใจของคณะกรรมการ 

3 
 

3 
 

ต่ำ 
 

3. มีการรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานกิจการ 
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และคำแนะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 

3 3 ต่ำ 
 

4. มีการแจ้งข้อมลูข่าวสารการดำเนินธรุกิจ 
และการประชาสมัพนัธ์ดา้นต่างๆ แก่สมาชิก 

3 3 ต่ำ 
 

5. มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร 3 3 ต่ำ 
6. มีการให้บริการข้อมูลแก่สมาชิกอย่าง
รวดเร็ว 

3 3 ต่ำ 

8.2 ระบบสารสนเทศ 1. คณะกรรมการใช้ข้อมูลทางการเงิน 
การบัญชีในการบริหารงานทันต่อเหตุการณ์ 

3 3 ต่ำ 
 

2. มีคู่มือ / คำแนะนำการปฏิบัติงานหรือ ให้
การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมระบบงานบัญชี 

3 3 ต่ำ 
 

3. สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องตน้เกีย่วกับ 
การใช้คอมพวิเตอร์เพื่อให้ปฏบิัติงานต่อไปได ้

3 3 ต่ำ 
 

4. มีการบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ตามความเหมาะสม 

3 3 ต่ำ 
 

5. ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์และ
ระบบงานตา่งๆ เหมาะสมกับการใช้งาน 

3 3 ต่ำ 

8.3 การป้องกันดูแล
รักษาสารสนเทศ 

1. มีระบบความปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศ โดยกำหนดการเข้าถึงข้อมูล
ของผู้ใช้ตาม ระดบัความสำคัญของข้อมูล 

3 3 ต่ำ 
 

2. มีการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 3 3 ต่ำ 
3. มีการปรับระบบ (Update) การป้องกัน
ไวรัสคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ 

3 3 ต่ำ 
 

4. มีการสำรวจข้อมูลอย่างเพียงพอตาม 
ระยะเวลาที่กำหนด และเก็บข้อมูลชุด
สำรองไว้ในที่ปลอดภัย 

3 3 ต่ำ 
 

5. มีระบบป้องกันและเตือนภัยที่จำเป็น
สำหรับระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงเครื่อง
สำรองไฟฟา้ รับเหตุสุดวิสัย 

3 3 ต่ำ 
 

6. มีการจัดวางคอมพิวเตอร์ใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

3 3 ต่ำ 
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สรุปรายงานความเสี่ยงจากการประเมินครั้งที่ 2 โดยพบความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงปานกลาง ดังนี้ 
1.ความเสี่ยงด้านการเงินและบัญชี 
 ข้อ 1.6 การใช้โปรแกรมระบบบัญชี มีระดับความเสี่ยงปานกลาง  
  1. มีการใช้โปรแกรมระบบงานที่เหมาะสม กับลักษณะการดำเนินงาน/ธุรกิจมีระดับ 
  ความปานกลาง 
   
2.ความเสี่ยงด้านเงินฝาก 
 ข้อ 3.5 การถอนเงินฝากโดยทุจริต 
  2. การทำสมุดคู่ฝากใหม่กรณีชํารุดหรือ สูญหาย ต้องมีเอกสารรับรอง (ใบแจ้งความจาก 
  สถานีตำรวจ) มีระดับความเสี่ยงปานกลาง 
   
4.ความเสี่ยงด้านสำนักงาน 
 ข้อ 4.2 ทรัพย์สินของสหกรณ์เสื่อมชํารุด / เสียหาย / สูญหาย 
  3. มีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และติด / เขียนหมายเลขรหัส หรือหมายเลขครุภัณฑ์กำกับ
  ไว้ที่ทรัพย์สิน มีระดับความเสี่ยงปานกลาง 
 ข้อ 4.4 จำหน่ายทรัพย์สินออกจากทะเบียนคุมไม่มีเหตุผล 
  1. มีการจัดทำรายงานทรัพย์สินที่ไม่ใช้งานพร้อมทั้งระบุสาเหตุที่ไม่ได้ใช้งาน มีระดับความ
  เสี่ยงปานกลาง 
  3. มีการตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากทะเบียนคุม เมื่อมีการขายหรือเลิกใช้  มีระดับความ
  เสี่ยงปานกลาง 
  4. เมื่อสิ้นปีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ มีระดับความเสี่ยงสูง 
 ข้อ 4.8 การเกิดภัยพิบัติต่างๆ 
  1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการถอดปลั๊กไฟฟ้าสำหรับกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า  มีระดับความ
  เสี่ยงปานกลาง 
  2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน มีระดับความเสี่ยง
  ปานกลาง   
  
6.ความเสี่ยงด้านสมาชิกและทุนเรือนหุ้น 
 ข้อ 6.5 ข้อมูลสมาชิก ไม่ถูกต้อง 
  2. มีการสำรวจข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน มีระดับความเสี่ยงปานกลาง 
 
7. ความเสี่ยงด้านการจัดเก็บเอกสาร 
 ข้อ 7.1 การจัดเก็บเอกสารสหกรณ์ 
  5. สามารถตรวจสอบรายการเอกสารที่เบิกมาใช้งานและยังมิได้เก็บคืน มีระดับความเสี่ยงสูง 
  6. ตรวจสอบวันที่เบิกเอกสาร ผู้เบิกผู้อนุมัติ และวันที่เก็บเอกสารคืนได้ มีระดับความเสี่ยงสูง 
  7. เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ในการจัดเก็บและการเบิกเอกสารออกไม่เป็นบุคคลเดียวกัน มีระดับ
  ความเสี่ยงปานกลาง 
  8. มีคณะกรรมการตรวจสอบก่อนและหลัง เมื่อมีการทำลายเอกสาร มีระดับความเสี่ยงปานกลาง 
   

ระ เบียบวาระที่  5  เรื่ อง เสนอเพื่ อพิจารณา
5 . 1  พิ จ า รณ า อ นุ มั ติ ง บ แ ส ด ง ฐ า น ะ ท า ง ก า ร เ งิ น  ง บ กาํ ไ ร ข า ด ทุ น  

แ ล ะ ง บ ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด  ป ร ะ จาํ ป  2 5 6 5
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สรุปรายงานความเสี่ยงจากการประเมินครั้งที่ 2 โดยพบความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงปานกลาง ดังนี้ 
1.ความเสี่ยงด้านการเงินและบัญชี 
 ข้อ 1.6 การใช้โปรแกรมระบบบัญชี มีระดับความเสี่ยงปานกลาง  
  1. มีการใช้โปรแกรมระบบงานที่เหมาะสม กับลักษณะการดำเนินงาน/ธุรกิจมีระดับ 
  ความปานกลาง 
   
2.ความเสี่ยงด้านเงินฝาก 
 ข้อ 3.5 การถอนเงินฝากโดยทุจริต 
  2. การทำสมุดคู่ฝากใหม่กรณีชํารุดหรือ สูญหาย ต้องมีเอกสารรับรอง (ใบแจ้งความจาก 
  สถานีตำรวจ) มีระดับความเสี่ยงปานกลาง 
   
4.ความเสี่ยงด้านสำนักงาน 
 ข้อ 4.2 ทรัพย์สินของสหกรณ์เสื่อมชํารุด / เสียหาย / สูญหาย 
  3. มีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และติด / เขียนหมายเลขรหัส หรือหมายเลขครุภัณฑ์กำกับ
  ไว้ที่ทรัพย์สิน มีระดับความเสี่ยงปานกลาง 
 ข้อ 4.4 จำหน่ายทรัพย์สินออกจากทะเบียนคุมไม่มีเหตุผล 
  1. มีการจัดทำรายงานทรัพย์สินที่ไม่ใช้งานพร้อมทั้งระบุสาเหตุที่ไม่ได้ใช้งาน มีระดับความ
  เสี่ยงปานกลาง 
  3. มีการตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากทะเบียนคุม เมื่อมีการขายหรือเลิกใช้  มีระดับความ
  เสี่ยงปานกลาง 
  4. เมื่อสิ้นปีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ มีระดับความเสี่ยงสูง 
 ข้อ 4.8 การเกิดภัยพิบัติต่างๆ 
  1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการถอดปลั๊กไฟฟ้าสำหรับกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า  มีระดับความ
  เสี่ยงปานกลาง 
  2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน มีระดับความเสี่ยง
  ปานกลาง   
  
6.ความเสี่ยงด้านสมาชิกและทุนเรือนหุ้น 
 ข้อ 6.5 ข้อมูลสมาชิก ไม่ถูกต้อง 
  2. มีการสำรวจข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน มีระดับความเสี่ยงปานกลาง 
 
7. ความเสี่ยงด้านการจัดเก็บเอกสาร 
 ข้อ 7.1 การจัดเก็บเอกสารสหกรณ์ 
  5. สามารถตรวจสอบรายการเอกสารที่เบิกมาใช้งานและยังมิได้เก็บคืน มีระดับความเสี่ยงสูง 
  6. ตรวจสอบวันที่เบิกเอกสาร ผู้เบิกผู้อนุมัติ และวันที่เก็บเอกสารคืนได้ มีระดับความเสี่ยงสูง 
  7. เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ในการจัดเก็บและการเบิกเอกสารออกไม่เป็นบุคคลเดียวกัน มีระดับ
  ความเสี่ยงปานกลาง 
  8. มีคณะกรรมการตรวจสอบก่อนและหลัง เมื่อมีการทำลายเอกสาร มีระดับความเส่ียงปานกลาง 
   

ระ เบียบวาระที่  5  เรื่ อง เสนอเพื่ อพิจารณา
5 . 1  พิ จ า รณ า อ นุ มั ติ ง บ แ ส ด ง ฐ า น ะ ท า ง ก า ร เ งิ น  ง บ กาํ ไ ร ข า ด ทุ น  

แ ล ะ ง บ ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด  ป ร ะ จาํ ป  2 5 6 5
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7.  ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  ประกอบดว้ย (ต่อ) ปี 2565 ปี 2564
บาท บาท

ส่วนที�แสดงค่าเสื�อมราคาสะสม
เครื�องใชส้าํนกังาน 5,881,936.42 4,825,085.32

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม 2,672,228.78 1,660,860.34

รวมส่วนที�แสดงค่าเสื�อมราคาสะสม 3,209,707.64 3,164,224.98
รวมที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 19,695,030.74 20,908,626.76

8.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื�น  ประกอบดว้ย ปี 2565 ปี 2564
บาท บาท

เงินประกนัไปรษณีย์ 10,000.00 10,000.00

เงินประกนัไฟฟ้า 57,550.00 57,550.00

รวม 67,550.00 67,550.00

9.  เงนิเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงนิกู้ ยืมระยะสั�น   ประกอบดว้ย
ณ วนัสิ�นปี 2565 และ 2564 สหกรณ์มีวงเงินกูย้ืมจากธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โดยการออกตั�วสญัญาใชเ้งิน 

วงเงิน 500.00 ลา้นบาท อตัราดอกเบี�ย MOR-1.5%  คํ�าประกนัโดยคณะกรรมการและผูจ้ดัการ 

10.  เงนิรับฝาก   ประกอบดว้ย ปี 2565 ปี 2564
บาท บาท

เงนิรับฝาก-สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์ 2,666,240,148.13 2,514,234,169.88

เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ 2,260,130,027.79 2,087,835,291.24

รวม 4,926,370,175.92 4,602,069,461.12

สําหรับปี สิ�นสุดวนัที� 30 พฤศจิกายน 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จาํกดั
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)
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7.  ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  ประกอบดว้ย (ต่อ) ปี 2565 ปี 2564
บาท บาท

ส่วนที�แสดงค่าเสื�อมราคาสะสม
เครื�องใชส้าํนกังาน 5,881,936.42 4,825,085.32

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม 2,672,228.78 1,660,860.34

รวมส่วนที�แสดงค่าเสื�อมราคาสะสม 3,209,707.64 3,164,224.98
รวมที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 19,695,030.74 20,908,626.76

8.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื�น  ประกอบดว้ย ปี 2565 ปี 2564
บาท บาท

เงินประกนัไปรษณีย์ 10,000.00 10,000.00

เงินประกนัไฟฟ้า 57,550.00 57,550.00

รวม 67,550.00 67,550.00

9.  เงนิเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงนิกู้ ยืมระยะสั�น   ประกอบดว้ย
ณ วนัสิ�นปี 2565 และ 2564 สหกรณ์มีวงเงินกูย้ืมจากธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โดยการออกตั�วสญัญาใชเ้งิน 

วงเงิน 500.00 ลา้นบาท อตัราดอกเบี�ย MOR-1.5%  คํ�าประกนัโดยคณะกรรมการและผูจ้ดัการ 

10.  เงนิรับฝาก   ประกอบดว้ย ปี 2565 ปี 2564
บาท บาท

เงนิรับฝาก-สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์ 2,666,240,148.13 2,514,234,169.88

เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ 2,260,130,027.79 2,087,835,291.24

รวม 4,926,370,175.92 4,602,069,461.12

สําหรับปี สิ�นสุดวนัที� 30 พฤศจิกายน 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จาํกดั
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)
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10.  เงนิรับฝาก   ประกอบดว้ย (ต่อ) ปี 2565 ปี 2564
เงนิรับฝาก-สหกรณ์อื�น บาท บาท

เงินรับฝากประจาํ 145,547,764.44 20,000,000.00

รวม 145,547,764.44 20,000,000.00
เงนิรับฝาก-อื�นๆ

เงินรับฝากออมทรัพย์ 29,353,697.12 33,042,508.12

เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ 0.00 31,084,319.98

รวม 29,353,697.12 64,126,828.10
รวมเงนิรับฝาก 5,101,271,637.48 4,686,196,289.22

เงินรับฝากอื�นๆ ประกอบดว้ย บคุคลหรือนิติบคุคลต่างๆ เช่น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทนุ มูลนิธิ ชมรม และ
กลุ่มต่างๆ  รวมถึงโรงเรียนต่างๆ ในสงักดักระทรวงศึกษาธิการ

11.  หนี�สินหมุนเวยีนอื�น   ประกอบดว้ย ปี 2565 ปี 2564
บาท บาท

เงินรอจ่ายคืน 9,477,237.27 11,123,074.37

เงินโอนรอการตรวจสอบ 1,744,814.43 2,146,776.57

ภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่าย รอนาํส่ง 19,984.44 20,460.50

เงินประกนัสงัคมรอนาํส่ง 21,808.00 18,014.00

กองทนุสาํรองเลี�ยงชีพรอนาํส่ง 24,827.50 31,198.00

ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการคา้งจ่าย 134,000.00 109,200.00

ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบภายในคา้งจ่าย 105,000.00 105,000.00

ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีคา้งจ่าย 70,000.00 70,000.00

ดอกเบี�ยเงินรับฝากคา้งจ่าย 533,296.17 31,780.82

เงินปันผลคา้งจ่าย 39,901.60 94,403.52

บญัชีพกัเจา้หนี�  ATM 13,000.00 13,000.00

ค่าเบี�ยประกนัส่วนเหลื�อมหนี� -คา้งจ่าย 198,899.95 61,560.75

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,558,964.08 2,645,035.21

รวม 13,941,733.44 16,469,503.74

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จาํกดั
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)

สําหรับปี สิ�นสุดวนัที� 30 พฤศจิกายน 2565
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ระเบียบวาระท่ี  5.2  เรื่องการพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ  ประจำปี  2565  
  ผลการดำเนินงานในปี 2565 สหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 257,366,303.15 บาท        
(สองร้อยห้าสิบเจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยสามบาทสิบห้าสตางค์) ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการฯ 
ชุดที่ 61 ในการประชุมครั้งที่ 26/2565 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ได้พิจารณาแล้ว เห็นควร
จัดสรรกำไรสุทธิตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ.2564 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2565 ข้อ 29 เพ่ือเสนอต่อ    
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565  ดังนี้ 

รายการ ปี 2565 % ปี 2564 % ป ี2563 % 
กำไรสุทธ ิ 257,366,303.15 100.00 262,727,063.29 100.00 224,151,340.30 100.00 
1. หักเป็นทุนสำรอง (ไมน่้อยกวา่ 25,763,890.49 10.01 27,134,897.48 10.33 22,461,075.63 10.02 
    ร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ)       
2. ค่าบำรุงสนันบิาตสหกรณ์ 30,000.00 0.01 30,000.00 0.01 30,000.00 0.01 
   (ไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสทุธิ       
   แต่ไม่เกิน 30,000 บาท       

กำไรสุทธิทีเ่หลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้น  จัดสรรดังนี้ 
รายการ ปี 2565 % ปี 2564 % ปี 2563 % 

1. - เงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว 4.60  4.60  4.40  
(ไม่เกินร้อยละ 10 ตามกฎกระทรวง)       
    - จำนวนเงินปันผลที่จา่ย 153,104,244.49 59.49 150,375,408.13 57.24 140,266,794.12 62.58 
2. - เงินเฉลี่ยคืน (ตามสว่นดอกเบี้ย 10.00  12.00  10.00  
       ที่ชำระระหว่างปี        
    - จำนวนเงินเฉลี่ยคืนที่จ่าย 37,357,168.17 14.51 48,659,757.68 18.52 43,897,470.55 19.58 
3. โบนัสแก่กรรมการดำเนินงาน 5,611,000.00 2.18 5,727,000.00 2.18 4,886,000.00 2.18 
    และเจ้าหน้าที่ (ไม่เกินร้อยละ 10       
    ของกำไรสุทธิ)       
4. ทุนรักษาระดับอัตราเงนิปนัผล 50,000.00 0.02 50,000.00 0.02 20,000.00 0.01 
   (ไม่เกนิร้อยละ 2 ของทนุเรือนหุ้น)       
5. ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์     
    ไม่เกินรอ้ยละ 10 ของกำไรสุทธ ิ

200,000.00 0.08 500,000.00 0.19 1,000,000.00 0.45 

6. ทุนสาธารณประโยชน์ (ไม่เกิน 100,000.00 0.04 4,100,000.00 1.56 50,000.00 0.02 
    ร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ)       
7. ทุนสวัสดิการ (ไม่เกินร้อยละ 20 35,000,000.00 13.60 26,000,000.00 9.90 11,500,000.00 5.13 
    ของกำไรสุทธิ) *ข้อบังคับแก้ไข    
     เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2565*         
     เดิมไม่เกินร้อยละ 10 

      

8. ทุนสร้างและขยายสำนักงานฯ   50,000.00 0.02 50,000.00 0.02 20,000.00 0.01 
       
9. กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน      
   (ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสทุธิ)   
 

100,000.00 0.04 100,000.00 0.03 20,000.00 0.01 

 

 
หมายเหตุ  .- ปีงบประมาณ 2565  มีรายการยอดคงเหลือ  ดังนี้ 
 
  
  

 การวิเคราะห์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  ในปี 2565 หลงัจากหักเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกได้รับ  เป็นดังนี้ 
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ (สามัญ, ฉุกเฉิน)   

(1 ธันวาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)   ร้อยละ 5.25  ต่อปี 
(1 มกราคม 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565)  ร้อยละ  5.00  ต่อปี 

   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ย ปี 2565    ร้อยละ  5.02  ต่อปี 
หัก  เงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก  (ร้อยละ 10.00 ของดอกเบี้ยเงินให้กู้)  0.50  ต่อปี   
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ (สุทธิ)  ที่สมาชิกจ่ายในปี  2565   ร้อยละ  4.52  ต่อปี 
       ** ปี  2564   ร้อยละ  4.75  ต่อปี  
       ** ปี  2563   ร้อยละ  5.04  ต่อปี  
       ** ปี  2562   ร้อยละ  5.22  ต่อปี 
       ** ปี  2561   ร้อยละ  5.43  ต่อปี 
       ** ปี  2560   ร้อยละ  5.58  ต่อปี 
       ** ปี  2559   ร้อยละ  5.69  ต่อปี 
       ** ปี  2558   ร้อยละ  5.78  ต่อปี   
 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565  ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้ 
1.  เป็นของสมาชิกสหกรณ์  ร้อยละ  74.00  ของกำไรสุทธิ  คือ 
 1.1  เงินปันผล  (ร้อยละ 59.49)    153,104,244.49  บาท 
 1.2  เงินเฉลี่ยคืน  (ร้อยละ 14.51)      37,357,168.17  บาท  
                 รวม     190,461,412.66  บาท 
2.  เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก  ร้อยละ  13.78  ของกำไรสุทธิ  คือ 
 2.1  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  (ร้อยละ 0.02)          50,000.00  บาท 
 2.2  ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ ์ (ร้อยละ  0.08)        200,000.00  บาท 
 2.3  ทุนสาธารณประโยชน์  (ร้อยละ  0.04)          100,000.00  บาท 
 2.4  ทุนสวัสดิการ  (ร้อยละ  13.60)               35,000,000.00  บาท 
 2.5  กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน (ร้อยละ  0.04)                  100,000.00  บาท 
                 รวม       35,450,000.00  บาท 
3  เป็นทรัพย์สินส่วนรวม (คงอยู่ในสหกรณ์)  ร้อยละ  10.03  ของกำไรสุทธิ  คือ 
 3.1  ทุนสำรอง  (ร้อยละ 10.01)     25,763,890.49  บาท 
 3.2  ทุนสร้างและขยายสำนักงานฯ  (ร้อยละ 0.02)         50,000.00  บาท 
                 รวม               25,813,890.49  บาท 
4.  เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 2.18 ของกำไรสุทธิ คือ 
 - โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่  (ร้อยละ 2.18)     5,611,000.00  บาท 
5.  เป็นของสันนิบาตสหกรณ์  ร้อยละ 0.01  ของกำไรสุทธิ            30,000.00  บาท 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    257,366,303.15  บาท 

1. ทุนสำรองของสหกรณ์      จำนวน  359,795,748.71 บาท 5. ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ ์ จำนวน  1,168,255.00 บาท 
2. ทุนรักษาระดับเงินปันผล   จำนวน  1,195,639.71 บาท      6. ทุนสร้างและขยายสำนักงานฯ   จำนวน  4,004,026.09 บาท   
3. ทุนสาธารณประโยชน์       จำนวน  4,369,812.84 บาท  7. กองทนุช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน  จำนวน  4,739,638.64  บาท 
4. ทุนสวัสดิการ    จำนวน  -6,090,962.31 บาท  

ระ เบียบวาระที่  5  เรื่ อง เสนอเพื่ อพิจารณา
5.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิ  ประจาํป  2565
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ระเบียบวาระท่ี  5.2  เรื่องการพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ  ประจำปี  2565  
  ผลการดำเนินงานในปี 2565 สหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 257,366,303.15 บาท        
(สองร้อยห้าสิบเจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยสามบาทสิบห้าสตางค์) ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการฯ 
ชุดที่ 61 ในการประชุมครั้งที่ 26/2565 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ได้พิจารณาแล้ว เห็นควร
จัดสรรกำไรสุทธิตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ.2564 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2565 ข้อ 29 เพ่ือเสนอต่อ    
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565  ดังนี้ 

รายการ ปี 2565 % ปี 2564 % ป ี2563 % 
กำไรสุทธ ิ 257,366,303.15 100.00 262,727,063.29 100.00 224,151,340.30 100.00 
1. หักเป็นทุนสำรอง (ไมน่้อยกวา่ 25,763,890.49 10.01 27,134,897.48 10.33 22,461,075.63 10.02 
    ร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ)       
2. ค่าบำรุงสนันบิาตสหกรณ์ 30,000.00 0.01 30,000.00 0.01 30,000.00 0.01 
   (ไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสทุธิ       
   แต่ไม่เกิน 30,000 บาท       

กำไรสุทธิทีเ่หลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้น  จัดสรรดังนี้ 
รายการ ปี 2565 % ปี 2564 % ปี 2563 % 

1. - เงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว 4.60  4.60  4.40  
(ไม่เกินร้อยละ 10 ตามกฎกระทรวง)       
    - จำนวนเงินปันผลที่จา่ย 153,104,244.49 59.49 150,375,408.13 57.24 140,266,794.12 62.58 
2. - เงินเฉลี่ยคืน (ตามสว่นดอกเบี้ย 10.00  12.00  10.00  
       ที่ชำระระหว่างปี        
    - จำนวนเงินเฉลี่ยคืนที่จ่าย 37,357,168.17 14.51 48,659,757.68 18.52 43,897,470.55 19.58 
3. โบนัสแก่กรรมการดำเนินงาน 5,611,000.00 2.18 5,727,000.00 2.18 4,886,000.00 2.18 
    และเจ้าหน้าที่ (ไม่เกินร้อยละ 10       
    ของกำไรสุทธิ)       
4. ทุนรักษาระดับอัตราเงนิปนัผล 50,000.00 0.02 50,000.00 0.02 20,000.00 0.01 
   (ไม่เกนิร้อยละ 2 ของทนุเรือนหุ้น)       
5. ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์     
    ไม่เกินรอ้ยละ 10 ของกำไรสุทธ ิ

200,000.00 0.08 500,000.00 0.19 1,000,000.00 0.45 

6. ทุนสาธารณประโยชน์ (ไม่เกิน 100,000.00 0.04 4,100,000.00 1.56 50,000.00 0.02 
    ร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ)       
7. ทุนสวัสดิการ (ไม่เกินร้อยละ 20 35,000,000.00 13.60 26,000,000.00 9.90 11,500,000.00 5.13 
    ของกำไรสุทธิ) *ข้อบังคับแก้ไข    
     เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2565*         
     เดิมไม่เกินร้อยละ 10 

      

8. ทุนสร้างและขยายสำนักงานฯ   50,000.00 0.02 50,000.00 0.02 20,000.00 0.01 
       
9. กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน      
   (ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสทุธิ)   
 

100,000.00 0.04 100,000.00 0.03 20,000.00 0.01 

 

 
หมายเหตุ  .- ปีงบประมาณ 2565  มีรายการยอดคงเหลือ  ดังนี้ 
 
  
  

 การวิเคราะห์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  ในปี 2565 หลงัจากหักเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกได้รับ  เป็นดังนี้ 
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ (สามัญ, ฉุกเฉิน)   

(1 ธันวาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)   ร้อยละ 5.25  ต่อปี 
(1 มกราคม 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565)  ร้อยละ  5.00  ต่อปี 

   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ย ปี 2565    ร้อยละ  5.02  ต่อปี 
หัก  เงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก  (ร้อยละ 10.00 ของดอกเบี้ยเงินให้กู้)  0.50  ต่อปี   
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ (สุทธิ)  ที่สมาชิกจ่ายในปี  2565   ร้อยละ  4.52  ต่อปี 
       ** ปี  2564   ร้อยละ  4.75  ต่อปี  
       ** ปี  2563   ร้อยละ  5.04  ต่อปี  
       ** ปี  2562   ร้อยละ  5.22  ต่อปี 
       ** ปี  2561   ร้อยละ  5.43  ต่อปี 
       ** ปี  2560   ร้อยละ  5.58  ต่อปี 
       ** ปี  2559   ร้อยละ  5.69  ต่อปี 
       ** ปี  2558   ร้อยละ  5.78  ต่อปี   
 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565  ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้ 
1.  เป็นของสมาชิกสหกรณ์  ร้อยละ  74.00  ของกำไรสุทธิ  คือ 
 1.1  เงินปันผล  (ร้อยละ 59.49)    153,104,244.49  บาท 
 1.2  เงินเฉลี่ยคืน  (ร้อยละ 14.51)      37,357,168.17  บาท  
                 รวม     190,461,412.66  บาท 
2.  เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก  ร้อยละ  13.78  ของกำไรสุทธิ  คือ 
 2.1  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  (ร้อยละ 0.02)          50,000.00  บาท 
 2.2  ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ ์ (ร้อยละ  0.08)        200,000.00  บาท 
 2.3  ทุนสาธารณประโยชน์  (ร้อยละ  0.04)          100,000.00  บาท 
 2.4  ทุนสวัสดิการ  (ร้อยละ  13.60)               35,000,000.00  บาท 
 2.5  กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน (ร้อยละ  0.04)                  100,000.00  บาท 
                 รวม       35,450,000.00  บาท 
3  เป็นทรัพย์สินส่วนรวม (คงอยู่ในสหกรณ์)  ร้อยละ  10.03  ของกำไรสุทธิ  คือ 
 3.1  ทุนสำรอง  (ร้อยละ 10.01)     25,763,890.49  บาท 
 3.2  ทุนสร้างและขยายสำนักงานฯ  (ร้อยละ 0.02)         50,000.00  บาท 
                 รวม               25,813,890.49  บาท 
4.  เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 2.18 ของกำไรสุทธิ คือ 
 - โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่  (ร้อยละ 2.18)     5,611,000.00  บาท 
5.  เป็นของสันนิบาตสหกรณ์  ร้อยละ 0.01  ของกำไรสุทธิ            30,000.00  บาท 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    257,366,303.15  บาท 

1. ทุนสำรองของสหกรณ์      จำนวน  359,795,748.71 บาท 5. ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ ์ จำนวน  1,168,255.00 บาท 
2. ทุนรักษาระดับเงินปันผล   จำนวน  1,195,639.71 บาท      6. ทุนสร้างและขยายสำนักงานฯ   จำนวน  4,004,026.09 บาท   
3. ทุนสาธารณประโยชน์       จำนวน  4,369,812.84 บาท  7. กองทนุช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน  จำนวน  4,739,638.64  บาท 
4. ทุนสวัสดิการ    จำนวน  -6,090,962.31 บาท  

ระ เบียบวาระที่  5  เรื่ อง เสนอเพื่ อพิจารณา
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  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติที่ประชุม 
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 

ระเบยีบวาระที่  5.3  พิจารณานโยบาย ทศิทาง และเปา้หมายเชิงกลยุทธ์ ปี 2566 
 

  ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
พ.ศ. 2564 หมวด 2 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ข้อ 5 นอกจากอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 และมาตรา 
51/1 ให้คณะกรรมการของสหกรณ์ขนาดใหญ่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย 
  (1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์เพื่อเสนอ       
ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (ฉบับที่ 4) ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2565 – 2569 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงานของสหกรณ์ฯ ดังนี ้
 
 วิสัยทัศน์  (VISION) 
 “ เป็นสหกรณ์ชั้นนำระดับประเทศที่มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน และสมาชิกมีคุณภาพชีวิติที่ดี ” 
 
 พันธกิจ  (MISSION) 
  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  2. พัฒนาการให้บริการธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ ์
  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ 
  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและบุคลากรของสหกรณ ์
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม 
 
 เป้าหมายสูงสุด  (ULTIMATE GOAL) 
     สหกรณ์เป็นองค์กรที่มีความมั่นคง ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ของสมาชิก 
 
 เป้าประสงค์  (GOAL) 
  1. มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
  2. การบริการของสหกรณ์สร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก 
  3. สหกรณ์มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  สื่อสารได้รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลาและเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยสะดวก 
  4. จัดระบบสวัสดิการที่ครอบคลุม เหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิกและบุคลากรของ
สหกรณ์ให้ดีขึ้น 
  5. การพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน 
 
 ค่านิยมร่วม  (CORE VALUES) :  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  บริหารโปร่งใส  ใส่ใจสมาชิก  
 
 

ระ เบียบวาระที่  5 เรื่ อง เสนอเพื่ อพิจารณา
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ระเบยีบวาระที่  5.3  พิจารณานโยบาย ทศิทาง และเปา้หมายเชิงกลยุทธ์ ปี 2566 
 

  ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
พ.ศ. 2564 หมวด 2 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ข้อ 5 นอกจากอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 และมาตรา 
51/1 ให้คณะกรรมการของสหกรณ์ขนาดใหญ่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย 
  (1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์เพื่อเสนอ       
ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (ฉบับที่ 4) ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2565 – 2569 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงานของสหกรณ์ฯ ดังนี้ 
 
 วิสัยทัศน์  (VISION) 
 “ เป็นสหกรณ์ชั้นนำระดับประเทศที่มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน และสมาชิกมีคุณภาพชีวิติที่ดี ” 
 
 พันธกิจ  (MISSION) 
  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  2. พัฒนาการให้บริการธรุกรรมทางการเงินของสหกรณ ์
  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ 
  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและบุคลากรของสหกรณ ์
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม 
 
 เป้าหมายสูงสุด  (ULTIMATE GOAL) 
     สหกรณ์เป็นองค์กรที่มีความมั่นคง ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ของสมาชิก 
 
 เป้าประสงค์  (GOAL) 
  1. มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
  2. การบริการของสหกรณ์สร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก 
  3. สหกรณ์มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  สื่อสารได้รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลาและเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยสะดวก 
  4. จัดระบบสวัสดิการที่ครอบคลุม เหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิกและบุคลากรของ
สหกรณ์ให้ดีขึ้น 
  5. การพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน 
 
 ค่านิยมร่วม  (CORE VALUES) :  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  บริหารโปร่งใส  ใส่ใจสมาชิก  
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ประเด็นยุทธศาสตร์  (STRATEGIC ISSUES) 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบริหารเงินทุนสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมั่นคง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรสหกรณ์เป็นมืออาชีพ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 
 ดังนั้น ในการกำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ปี 2566 จะต้องพิจารณาตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ ประกอบกับปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจมีผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมต่อการ
บริหารงานด้วยภาพรวมทั้งหมด 
 
 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 26/2565 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 
2565  ได้มีมติเห็นชอบนำเสนอการกำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ปี 2566 ดังนี้ 
 1. ปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกในยุคปัจจุบัน 
 2. บริหารความเสี่ยงในด้านสินเชื่ออย่างรัดกุม 
 3. บริหารต้นทุนทางการเงิน 
 4. บริหารจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 
 5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ ์
 
 รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปี 2566  (Action Plan)  ตามเอกสารประกอบ 

 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  (STRATEGIC ISSUES) 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยกระดับการบริหารเงินทุนสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมั่นคง 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

พัฒนาบุคลากรสหกรณ์เป็นมืออาชีพ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  

ดังนั้น ในการกำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ปี 2566 จะต้องพิจารณาตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ ประกอบกับปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจมีผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมต่อการ
บริหารงานด้วยภาพรวมท้ังหมด 
  

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 26/2565 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 
2565  ได้มีมติเห็นชอบนำเสนอการกำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ปี 2566 ดังนี ้
 

1. ปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกในยุคปัจจุบัน 
 

2. บริหารความเสี่ยงในด้านสินเชื่ออย่างรัดกุม 
 

3. บริหารต้นทุนทางการเงิน 
 

4. บริหารจัดการหนี้ทีไ่ม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 
 

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ ์
  

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปี 2566  (Action Plan)  ตามเอกสารประกอบ 
 

 
 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 

 มติที่ประชุม 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 

 

แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ประจำปี 2566  (Action Plan) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับบริหารเงินทุนสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 1 ระดมทุนภายใน 
 

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการส่งเสริม 
การออม 

ข้อ 3 บริหารต้นทุน 
ทางการเงิน 

1.ส่งเสริมให้สมาชิกฝากเงิน 
 
 
2.ถือหุ้นรายเดือนตามระเบียบฯ 

1.ร้อยละของเงินรับฝากจาก
สมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีทีผ่่านมา 
 
2.จำนวนทนุเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น
ต่อปี 
 

5,024 ล้านบาท 
/ 93 

 
3,448 ล้านบาท 

/ 50 
 

40,000 บาท 
 
ถัวจ่ายงบประชาสัมพนัธ ์
ข้อ 8.1.4 

คณะกรรมการฝ่าย
การเงนิและสนิเชื่อ 

 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มรายได้ 
 

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการติดตาม
การชำระหนี ้
 
 
 
 

ข้อ 4 บริหารจัดการหนี้ 
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 

1.เปิดลงทะเบียนสมาชิกเข้าร่วม
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สนิ เพือ่
เป็นฐานข้อมูลการวิเคราะห์ระบบ 
 
2.กิจกรรมการปรับโครงสร้างหนี้ 
 
 
 
3.ปรับโครงสร้างหนี้แก่สมาชิก
กลุ่มลูกหนี้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

1.ร้อยละของสมาชิก
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
แก้ไขปัญหาหนี้สนิครู 
 
2.ร้อยละของสมาชิกที่เข้าร่วม
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สนิครู
ได้รับการปรบัโครงสร้างหนี ้
 
3.ร้อยละของลูกหนี้ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเรียกเก็บได ้
ตามเกณฑ์ 

65% 
 
 
 

85% 
 
 
 

60% 

- 
 
 
 

ถัวจ่ายงบคา่เบี้ยประชุม 
ข้อ 2.1  
 
 
ถัวจ่ายงบคา่เบี้ยประชุม 
ข้อ 2.1  

คณะร่วม 
- คณะกรรมการฝ่าย
การเงินและสนิเชื่อ 
 
-คณะกรรมการปรับ
โครงสร้างหนี ้
 
-คณะกรรมการ
ติดตามหนี้สนิ 

 
 

    
  สหกรณ

์ออมทรัพ
ย์ครูสมุทรปราการ จำากัด    147



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับบริหารเงินทุนสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มรายได้ 
โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย

เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 
กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการติดตาม
การชำระหนี ้
 

ข้อ 4 บริหารจัดการหนี้ 
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 

4.ปรับโครงสร้างหนี้แก่สมาชิก 
กลุ่มลูกหนี้ตามคำพพิากษา 
 
5.ติดตามการหักเงินชำระหนี้
จากหน่วยหักต้นสังกัด 
 
 
6.ตามหักเงินต้นสังกัด
ต่างจังหวัดกรณีสมาชิกโอนยา้ย 

4.ร้อยละของลูกหนี้ตามคำ
พิพากษาเรียกเก็บได้ตามเกณฑ์ 
 
5.ร้อยละของการเรียกเก็บหนี้
สมาชิกจากหน่วยงานตน้สังกัด 
ได้ตามเกณฑ ์
 
6.ร้อยละของการเรียกเก็บหนี้
สมาชิกจากหน่วยงานตน้สังกัด
ต่างจังหวัดได้ตามเกณฑ ์
 

60% 
 
 

97.75% 
 
 
 

85% 
 

ถัวจ่ายงบคา่เบี้ยประชุม 
ข้อ 2.1  
 

- 
 
 
 

ถัวจ่ายงบคา่โทรศัพท ์
ข้อ 4.2  
ถัวจ่ายงบคา่ไปรษณีย ์
ข้อ 4.1  

- คณะกรรมการฝ่าย
การเงินและสนิเชื่อ 
 
-คณะกรรมการปรับ
โครงสร้างหนี ้
 
-คณะกรรมการ
ติดตามหนี้สนิ 

2.โครงการสนบัสนุน
ค่าดำเนนิการของ
หน่วยงานต้นสังกัด
ปลายทาง 
 

ข้อ 2 บริหารความเสี่ยง     
ในด้านสินเชื่ออย่างรัดกุม 

1.ส่งยอดหักเงินกับหน่วยงาน  
ต้นสังกัดปลายทางเมื่อมีสมาชิก
โอนย้าย 
 

1.ร้อยละของสมาชิกโอนยา้ยที่
หักเงินผ่านตน้สังกัดตา่งจังหวัด 

85% 300,000 บาท 
 
งบประมาณข้อ 8.3.1 

คณะกรรมการฝ่าย
การเงินและสนิเชื่อ 

3.โครงการศึกษา
และพัฒนา
ผลิตภัณฑส์ินเชื่อ 
แก่สมาชิก 

ข้อ 1 ปรับปรุงผลิตภัณฑ์
หรือออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสมาชิกในยุคปจัจุบนั 

1.ปรับปรุงผลติภัณฑ์สนิเชื่อที่มี
อยู่ให้สมาชิกใช้บริการไดส้ะดวก 
และรวดเร็ว 
 
2.ออกผลิตภัณฑ์สนิเชื่อประเภท
ใหม่ให้ตอบสนองความต้องการ
ของสมาชิก 

1.ปริมาณธุรกิจใหม่ที่ให้กู้แก่
สมาชิกเพิ่มขึน้ต่อป ี

500 
ล้านบาท 

ถัวจ่ายงบคา่เบี้ยประชุม 
ข้อ 2.1  
 

คณะกรรมการฝ่าย
การเงินและสนิเชื่อ 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับบริหารเงินทุนสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 3 แก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก 
 

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของ
สมาชิก 
 
 

ข้อ 2 บริหารความเสี่ยง       
ในด้านสินเชื่ออย่างรัดกุม 

1.เปิดลงทะเบียนตอบรับความ
ต้องการการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
 

2.ดำเนินการตามมาตรการแผน
แก้ไขปัญหาหนี้สนิครู 
 
 
 

3.กิจกรรมปรับโครงสร้างหนี้
สมาชิก 
 
 

1.ร้อยละของสมาชิกที่เป็นหนี้
ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สนิครู 
 

2.ร้อยละของสมาชิกผู้กู้ที่เข้ารว่ม
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สนิมี
เงินเดือนเหลือใช้จ่ายมากกว่า 
30% ต่อเดือน 
 

3.1 ร้อยละของสมาชิก(กลุ่ม 1) 
เงินเดอืนติดลบที่เข้าร่วม
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สนิมี
เงินเดือนเหลือจากการหักชำระ
หนี้เพิ่มขึ้น 
 

3.2 ร้อยละของสมาชิก(กลุ่ม 2) 
ที่มีเงินเดือนเหลือไม่พอใช้ (ต่ำ
กว่า 30%) ที่เข้าร่วมโครงการ
แก้ไขปัญหาหนี้สนิมีเงินเดอืน
เหลือจากการหักชำระหนี้เพิ่มขึ้น 
 

3.3 ร้อยละของสมาชิก(กลุ่ม 3) 
ที่มีเงินเดือนเหลือเกิน 30%      
ที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหา
หนี้สินมีเงินเดือนเหลือจากการ
หักชำระหนี้เพิ่มขึ้น 
 

85% 
 
 

85% 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 

25% 
 
 
 
 
 

45% 

- 
 
 

ถัวจ่ายงบคา่เบี้ยประชุม 
ข้อ 2.1  
 
 
 

ถัวจ่ายงบคา่เบี้ยประชุม 
ข้อ 2.1  
 
 
 
 

ถัวจ่ายงบคา่เบี้ยประชุม 
ข้อ 2.1  
 
 
 
 

ถัวจ่ายงบคา่เบี้ยประชุม 
ข้อ 2.1  

- คณะกรรมการฝ่าย
การเงินและสนิเชื่อ 
 
-คณะกรรมการปรับ
โครงสร้างหนี ้
 
-คณะกรรมการติดตาม
หนี้สิน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับบริหารเงินทุนสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มรายได้ 
โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย

เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 
กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการติดตาม
การชำระหนี ้
 

ข้อ 4 บริหารจัดการหนี้ 
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 

4.ปรับโครงสร้างหนี้แก่สมาชิก 
กลุ่มลูกหนี้ตามคำพพิากษา 
 
5.ติดตามการหักเงินชำระหนี้
จากหน่วยหักต้นสังกัด 
 
 
6.ตามหักเงินต้นสังกัด
ต่างจังหวัดกรณีสมาชิกโอนยา้ย 

4.ร้อยละของลูกหนี้ตามคำ
พิพากษาเรียกเก็บไดต้ามเกณฑ์ 
 
5.ร้อยละของการเรียกเก็บหนี้
สมาชิกจากหน่วยงานตน้สังกัด 
ได้ตามเกณฑ ์
 
6.ร้อยละของการเรียกเก็บหนี้
สมาชิกจากหน่วยงานตน้สังกัด
ต่างจังหวัดได้ตามเกณฑ ์
 

60% 
 
 

97.75% 
 
 
 

85% 
 

ถัวจ่ายงบคา่เบี้ยประชุม 
ข้อ 2.1  
 

- 
 
 
 

ถัวจา่ยงบคา่โทรศัพท ์
ข้อ 4.2  
ถัวจ่ายงบคา่ไปรษณีย ์
ข้อ 4.1  

- คณะกรรมการฝ่าย
การเงินและสนิเชื่อ 
 
-คณะกรรมการปรับ
โครงสร้างหนี ้
 
-คณะกรรมการ
ติดตามหนี้สนิ 

2.โครงการสนบัสนุน
ค่าดำเนนิการของ
หน่วยงานต้นสังกัด
ปลายทาง 
 

ข้อ 2 บริหารความเสี่ยง     
ในด้านสินเชื่ออย่างรัดกุม 

1.ส่งยอดหักเงินกับหน่วยงาน  
ต้นสังกัดปลายทางเมื่อมีสมาชิก
โอนย้าย 
 

1.ร้อยละของสมาชิกโอนยา้ยที่
หักเงินผ่านตน้สังกัดตา่งจังหวัด 

85% 300,000 บาท 
 
งบประมาณข้อ 8.3.1 

คณะกรรมการฝ่าย
การเงินและสนิเชื่อ 

3.โครงการศึกษา
และพัฒนา
ผลิตภัณฑส์ินเชื่อ 
แก่สมาชิก 

ข้อ 1 ปรับปรุงผลิตภัณฑ์
หรือออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสมาชิกในยุคปจัจุบนั 

1.ปรับปรุงผลติภัณฑ์สนิเชื่อที่มี
อยู่ให้สมาชิกใช้บริการไดส้ะดวก 
และรวดเร็ว 
 
2.ออกผลิตภัณฑ์สนิเชื่อประเภท
ใหม่ให้ตอบสนองความต้องการ
ของสมาชิก 

1.ปริมาณธุรกิจใหม่ที่ให้กู้แก่
สมาชิกเพิ่มขึน้ต่อป ี

500 
ล้านบาท 

ถัวจ่ายงบคา่เบี้ยประชุม 
ข้อ 2.1  
 

คณะกรรมการฝ่าย
การเงินและสนิเชื่อ 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับบริหารเงินทุนสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 3 แก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก 
 

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของ
สมาชิก 
 
 

ข้อ 2 บริหารความเสี่ยง       
ในด้านสินเชื่ออย่างรัดกุม 

1.เปิดลงทะเบียนตอบรับความ
ต้องการการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
 

2.ดำเนินการตามมาตรการแผน
แก้ไขปัญหาหนี้สนิครู 
 
 
 

3.กิจกรรมปรับโครงสร้างหนี้
สมาชิก 
 
 

1.ร้อยละของสมาชิกที่เป็นหนี้
ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สนิครู 
 

2.ร้อยละของสมาชิกผู้กู้ที่เข้ารว่ม
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สนิมี
เงินเดือนเหลือใช้จ่ายมากกว่า 
30% ต่อเดือน 
 

3.1 ร้อยละของสมาชิก(กลุ่ม 1) 
เงินเดอืนติดลบที่เข้าร่วม
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สนิมี
เงินเดือนเหลือจากการหักชำระ
หนี้เพิ่มขึ้น 
 

3.2 ร้อยละของสมาชิก(กลุ่ม 2) 
ที่มีเงินเดือนเหลือไม่พอใช้ (ต่ำ
กว่า 30%) ที่เข้าร่วมโครงการ
แก้ไขปัญหาหนี้สนิมีเงินเดอืน
เหลือจากการหักชำระหนี้เพิ่มขึ้น 
 

3.3 ร้อยละของสมาชิก(กลุ่ม 3) 
ที่มีเงินเดือนเหลือเกิน 30%      
ที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหา
หนี้สินมีเงินเดือนเหลือจากการ
หักชำระหนี้เพิ่มขึ้น 
 

85% 
 
 

85% 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 

25% 
 
 
 
 
 

45% 

- 
 
 

ถัวจ่ายงบคา่เบี้ยประชุม 
ข้อ 2.1  
 
 
 

ถัวจ่ายงบคา่เบี้ยประชุม 
ข้อ 2.1  
 
 
 
 

ถัวจ่ายงบคา่เบี้ยประชุม 
ข้อ 2.1  
 
 
 
 

ถัวจ่ายงบคา่เบี้ยประชุม 
ข้อ 2.1  

- คณะกรรมการฝ่าย
การเงินและสนิเชื่อ 
 
-คณะกรรมการปรับ
โครงสร้างหนี ้
 
-คณะกรรมการติดตาม
หนี้สิน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับบริหารเงินทุนสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมัน่คง 
กลยุทธ์ที่ 3 แก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก 
โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย

เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 
กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.โครงการอบรมให้
ความรู้ในการบริหาร
จัดการทางการเงนิ 
และระเบียบ 

ข้อ 2 บริหารความเสี่ยง      
ในด้านสินเชื่ออย่างรัดกุม 

จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก 
จำนวน 2 รอบๆ ละ 300-500 
คน ผ่านโปรแกรม Zoom 

1.ร้อยละของสมาชิกที่เป็นหนี้   
ได้เข้ารบัการอบรม 
(พ.ย.65 สมาชิกเป็นหนี้ 6234 คน) 
 

10% 
(600 คน) 

250,000 บาท 
 
งบประมาณข้อ 7.1.3 

คณะกรรมการฝ่าย
สวัสดิการและ
สารสนเทศ 

ข้อบังคับสหกรณ์   2.จำนวนของกลุ่มสมาชิกทีไ่ม่มี
หนี้ (กลุ่ม 4) มีความรู้การบริหาร
จัดการทางการเงนิ 
 

1,000 คน   

3.โครงการอบรม
เพิ่มทักษะ และ
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพครู 

 จัดอบรมส่งเสริมพัฒนาครู ขอ
เลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู 
จำนวน 2 รอบๆ ละ 300-500 คน 
ผ่านโปรแกรม Zoom 
 

1.ร้อยละของสมาชิกที่เข้าร่วม
อบรมฯ 
(พ.ย.65 มีสมาชิก 9882 คน) 

5% 
(500 คน) 

250,000 บาท 
 
งบประมาณข้อ 7.3 

 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายสวสัดิการและ
สารสนเทศ 

4.โครงการควบคุม
และลดยอดหนี้ NPL 

ข้อ 4 บริหารจัดการหนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 

1.ประสานติดต่อสมาชิกที่มี
ปัญหาค้างชำระให้คำปรึกษาและ
หาทางออกร่วมกัน 

1.ร้อยละของสมาชิกที่ผิดนัด
ชำระหนี้เดือนแรกเข้าสู่การปรบั
โครงสร้างหนี ้
 
2.ร้อยละของสมาชิกที่พ้นสภาพที่
ผิดนัดในเดือนแรกได้รับการปรบั
โครงสร้างหนี้ตามเกณฑ ์

30% 
 
 
 

30% 
 
 
 

ถัวจ่ายงบคา่โทรศัพท ์
ข้อ 4.2  
 
 
ถัวจ่ายงบคา่เบี้ยประชุม 
ข้อ 2.1  

-คณะกรรมการปรับ
โครงสร้างหนี ้
 
 
-คณะกรรมการติดตาม
หนี้สิน 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับบริหารเงินทุนสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 4 สรา้งเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจสหกรณ์  
 

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการนำเงินสว่นเกิน
สภาพคล่องไปลงทุนหา
ผลประโยชน์เพิ่มเติม 

ข้อ 3 บริหารต้นทุน 
ทางการเงิน 

นำเงินไปลงทนุกับสถาบนั
การเงินหรือสหกรณ์ที่มั่นคง 

1.จำนวนเงนิที่สหกรณ์เชื่อมโยง
ธรุกรรมทางการเงินกับสหกรณ์
เครือข่ายต่อปี 
 

200 ล้านบาท - คณะอนุกรรมการ 
การลงทุน 

 

กลยุทธ์ที่ 5 คุณภาพการบริหารเงินทุน  
 

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการจัดทำนโยบาย
เกี่ยวกับการบริหารการ
ลงทุน 

ข้อ 3 บริหารต้นทุน 
ทางการเงิน 

1.บริหารสภาพคล่องทาง
การเงินและธุรกิจสัมพนัธ์
ทางการเงิน 
 

1.จำนวนครั้งในปีของการออก
นโยบายที่เปน็ลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับการบริหารการลงทุน 
 

1 ครัง้ - คณะอนุกรรมการ 
การลงทุน 

2.โครงการสนับสนุน
สารสนเทศทางการเงนิแก่
ผู้บริหาร 

 2.นำข้อมูลทางการเงนิใน
แต่ละเดือนมาวิเคราะห์เปน็
สารสนเทศแก่ผูบ้ริหาร 
 

2.วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเปน็
ประจำทุกเดือน 

12 ครั้ง - ฝ่ายจัดการ 

 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาบุคลากรด้านบริหารเงินทุนอย่างมืออาชีพ  
 

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร  
(ด้านบริหารเงินทนุ) 

 พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ใน
ด้านการบริหารเงินลงทนุและ
ได้รับผลการรับรองการผ่าน
หลักสูตรจาก กลต. 

1.จำนวนของฝา่ยจัดการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินทุน
ได้รับใบ certificate ด้านการ
บริหารเงินจาก กลต. 
 

2 คน ถัวจ่ายข้อ 7.2 
จากงบรวม 900,000 บาท 

 
*ตดัจ่ายจากทุนเพื่อ
การศึกษาอบรมทางสหกรณ์* 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับบริหารเงินทุนสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมัน่คง 
กลยุทธ์ที่ 3 แก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก 
โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย

เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 
กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.โครงการอบรมให้
ความรู้ในการบริหาร
จัดการทางการเงนิ 
และระเบียบ 

ข้อ 2 บริหารความเสี่ยง      
ในด้านสินเชื่ออย่างรัดกุม 

จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก 
จำนวน 2 รอบๆ ละ 300-500 
คน ผ่านโปรแกรม Zoom 

1.ร้อยละของสมาชิกที่เป็นหนี้   
ได้เข้ารบัการอบรม 
(พ.ย.65 สมาชิกเป็นหนี้ 6234 คน) 
 

10% 
(600 คน) 

250,000 บาท 
 
งบประมาณข้อ 7.1.3 

คณะกรรมการฝ่าย
สวัสดิการและ
สารสนเทศ 

ข้อบังคับสหกรณ์   2.จำนวนของกลุ่มสมาชิกทีไ่ม่มี
หนี้ (กลุ่ม 4) มีความรู้การบริหาร
จัดการทางการเงนิ 
 

1,000 คน   

3.โครงการอบรม
เพิ่มทักษะ และ
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพครู 

 จัดอบรมส่งเสริมพัฒนาครู ขอ
เลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู 
จำนวน 2 รอบๆ ละ 300-500 คน 
ผ่านโปรแกรม Zoom 
 

1.ร้อยละของสมาชิกที่เข้าร่วม
อบรมฯ 
(พ.ย.65 มีสมาชิก 9882 คน) 

5% 
(500 คน) 

250,000 บาท 
 
งบประมาณข้อ 7.3 

 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายสวสัดิการและ
สารสนเทศ 

4.โครงการควบคุม
และลดยอดหนี้ NPL 

ข้อ 4 บริหารจัดการหนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 

1.ประสานติดต่อสมาชิกที่มี
ปัญหาค้างชำระให้คำปรึกษาและ
หาทางออกร่วมกัน 

1.ร้อยละของสมาชิกที่ผิดนัด
ชำระหนี้เดือนแรกเข้าสู่การปรบั
โครงสร้างหนี ้
 
2.ร้อยละของสมาชิกที่พ้นสภาพที่
ผิดนัดในเดือนแรกได้รับการปรบั
โครงสร้างหนี้ตามเกณฑ ์

30% 
 
 
 

30% 
 
 
 

ถัวจา่ยงบคา่โทรศัพท ์
ข้อ 4.2  
 
 
ถัวจ่ายงบคา่เบี้ยประชุม 
ข้อ 2.1  

-คณะกรรมการปรับ
โครงสร้างหนี ้
 
 
-คณะกรรมการติดตาม
หนี้สิน 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับบริหารเงินทุนสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจสหกรณ์  
 

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการนำเงินสว่นเกิน
สภาพคล่องไปลงทุนหา
ผลประโยชน์เพิ่มเติม 

ข้อ 3 บริหารต้นทุน 
ทางการเงิน 

นำเงินไปลงทนุกับสถาบนั
การเงินหรือสหกรณ์ที่มั่นคง 

1.จำนวนเงนิที่สหกรณ์เชื่อมโยง
ธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์
เครือข่ายต่อปี 
 

200 ล้านบาท - คณะอนุกรรมการ 
การลงทุน 

 

กลยุทธ์ที่ 5 คุณภาพการบริหารเงินทุน  
 

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการจัดทำนโยบาย
เกี่ยวกับการบริหารการ
ลงทุน 

ข้อ 3 บริหารต้นทุน 
ทางการเงิน 

1.บริหารสภาพคล่องทาง
การเงินและธุรกิจสัมพนัธ์
ทางการเงิน 
 

1.จำนวนครั้งในปีของการออก
นโยบายที่เปน็ลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับการบริหารการลงทุน 
 

1 ครัง้ - คณะอนุกรรมการ 
การลงทุน 

2.โครงการสนับสนุน
สารสนเทศทางการเงนิแก่
ผู้บริหาร 

 2.นำข้อมูลทางการเงนิใน
แต่ละเดือนมาวิเคราะห์เปน็
สารสนเทศแก่ผูบ้ริหาร 
 

2.วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเปน็
ประจำทุกเดือน 

12 ครั้ง - ฝ่ายจัดการ 

 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาบุคลากรด้านบริหารเงินทุนอย่างมืออาชีพ  
 

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร  
(ด้านบริหารเงินทนุ) 

 พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ใน
ด้านการบริหารเงินลงทนุและ
ได้รับผลการรับรองการผ่าน
หลักสูตรจาก กลต. 

1.จำนวนของฝา่ยจัดการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินทุน
ได้รับใบ certificate ด้านการ
บริหารเงินจาก กลต. 
 

2 คน ถัวจ่ายข้อ 7.2 
จากงบรวม 900,000 บาท 

 
*ตดัจ่ายจากทุนเพื่อ
การศึกษาอบรมทางสหกรณ์* 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

    
  สหกรณ

์ออมทรัพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาบุคลากรสหกรณ์เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรสหกรณ์  
 

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการพัฒนาบุคลากร
ของสหกรณ์เป็นมืออาชีพ 

 1.พัฒนาคณะกรรมการชุดใหม่
ให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับ
ระเบียบและแผนปฏิบัติการ 
 

2.พัฒนาคณะกรรมการ
อำนวยการให้มีความรู้ บทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการ
อำนวยการ 
 

3.พัฒนาคณะกรรมการ,ผู้
ตรวจสอบ กิจการในด้านการ
บริหารและวิเคราะห์เงินทนุ
ของสหกรณ์ 

1.ร้อยละของกรรมการใหม่
ผ่านการอบรมหลักสูตร
คณะกรรมการดำเนินการใหม่  
 

2.ร้อยละของกรรมการ
อำนวยการผ่านการอบรม
หลักสูตร คณะกรรมการ
อำนวยการ 
 

3.ร้อยละของกรรมการ
ดำเนินการ, ผู้ตรวจสอบ
กิจการ ผ่านการอบรมบริหาร
เงินทุนสหกรณ ์

100% 
 
 
 

100% 
(7 คน) 

 
 
 

100% 
(20 คน) 

 

ถัวจ่ายข้อ 7.2 
จากงบรวม 900,000 บาท 

 
*ตัดจ่ายจากทุนเพื่อการศึกษา
อบรมทางสหกรณ์* 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

  4.พัฒนาฝา่ยจัดการใน
หลักสูตรการบริหารเงินทุน
สหกรณ์ 
 
 

5.พัฒนาเจ้าหนา้ที่ในหลักสูตร
พฤติกรรมการให้บริการที่
ประทับใจ 
 

6.กำหนดเกณฑ์มาตรฐานใน
การการประเมินตนเอง 
 

4.ร้อยละของฝ่ายผู้จัดการ,
รองผู้จัดการ,หัวหน้าฝ่าย ผ่าน
การอบรมการบริหารเงินทุน
สหกรณ์ 
 

5.ร้อยละของฝ่ายจัดการ ผ่าน
การอบรมหลักสูตรพฤติกรรม
บริการที่ประทบัใจ 
 

6.ร้อยละของค่าคะแนน
ประเมินตนเองตามเกณฑ์
คู่มือบริการที่ประทับใจ 

100% 
(7 คน) 

 
 
 

100% 
 
 
 

75% 

  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาบุคลากรสหกรณ์เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรสหกรณ์ 

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการพัฒนาบุคลากร
ของสหกรณ์เป็นมืออาชีพ 

 7.จัดทำแบบประเมินความ      
พึงพอใจจากสมาชิก 
 
 
8.อบรมพัฒนาตัวแทนสมาชิก 
 

7.ร้อยละของค่าคะแนน
ประเมินความพงึพอใจระดับ
ดีขึ้นไป 
 
8.ร้อยละของตัวแทนสมาชิก
ผ่านการอบรมหลักสูตร
บริหารงานสหกรณ์สู่ความ
มั่นคง 
 

85% 
 
 
 

0.70% 
 

ถัวจ่ายข้อ 7.2 
จากงบรวม 900,000 บาท 

 
*ตัดจ่ายจากทุนเพื่อการศึกษา
อบรมทางสหกรณ์* 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

2.โครงการอบรมให้ความรู้
ในการบริหารจัดการทาง
การเงินและระเบียบ
ข้อบังคับสหกรณ์ 
 

 จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก 
จำนวน 2 รอบๆ ละ 300-500 
คน ผ่านโปรแกรม Zoom 

1.ร้อยละของสมาชิกผ่าน
การอบรมในหลักสูตร 
หลักการอุดมการณ์วิธีการ
สหกรณ์และการวางแผน  
ทางการเงิน 
(พ.ย.65 มีสมาชิก 9882 คน) 
 

8% 
 

250,000 บาท 
 
งบประมาณข้อ 7.1.3 

 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายสวสัดิการและ
สารสนเทศ 

 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่งแรงจูงใจแก่บุคลากรสหกรณ์  
 

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการเสริมสร้าง
ขวัญกำลังใจให้แก่
บุคลากรของสหกรณ ์

 1.จัดทำประกาศเกยีรติคุณมอบ
แก่บุคลากรเมือ่ครบวาระ 
 
 

1.ร้อยละของกรรมการ
ดำเนินการ ผู้ตรวจสอบ
กิจการ ที่ปรึกษา ได้รบัการ
ประกาศเกียรติคุณเมื่อ 
ครบวาระ 

100% 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาบุคลากรสหกรณ์เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรสหกรณ์  
 

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการพัฒนาบุคลากร
ของสหกรณ์เป็นมืออาชีพ 

 1.พัฒนาคณะกรรมการชุดใหม่
ให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับ
ระเบียบและแผนปฏิบัติการ 
 

2.พัฒนาคณะกรรมการ
อำนวยการให้มีความรู้ บทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการ
อำนวยการ 
 

3.พัฒนาคณะกรรมการ,ผู้
ตรวจสอบ กิจการในด้านการ
บริหารและวิเคราะห์เงินทนุ
ของสหกรณ์ 

1.ร้อยละของกรรมการใหม่
ผ่านการอบรมหลักสูตร
คณะกรรมการดำเนินการใหม่  
 

2.ร้อยละของกรรมการ
อำนวยการผ่านการอบรม
หลักสูตร คณะกรรมการ
อำนวยการ 
 

3.ร้อยละของกรรมการ
ดำเนินการ, ผู้ตรวจสอบ
กิจการ ผ่านการอบรมบริหาร
เงินทุนสหกรณ ์

100% 
 
 
 

100% 
(7 คน) 

 
 
 

100% 
(20 คน) 

 

ถัวจ่ายข้อ 7.2 
จากงบรวม 900,000 บาท 

 
*ตัดจ่ายจากทุนเพื่อการศึกษา
อบรมทางสหกรณ์* 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

  4.พัฒนาฝา่ยจัดการใน
หลักสูตรการบริหารเงินทุน
สหกรณ์ 
 
 

5.พัฒนาเจ้าหนา้ที่ในหลักสูตร
พฤติกรรมการให้บริการที่
ประทับใจ 
 

6.กำหนดเกณฑ์มาตรฐานใน
การการประเมินตนเอง 
 

4.ร้อยละของฝ่ายผู้จัดการ,
รองผู้จัดการ,หัวหน้าฝ่าย ผ่าน
การอบรมการบริหารเงินทุน
สหกรณ์ 
 

5.ร้อยละของฝ่ายจัดการ ผ่าน
การอบรมหลักสูตรพฤติกรรม
บริการที่ประทบัใจ 
 

6.ร้อยละของค่าคะแนน
ประเมินตนเองตามเกณฑ์
คู่มือบริการที่ประทับใจ 

100% 
(7 คน) 

 
 
 

100% 
 
 
 

75% 

  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาบุคลากรสหกรณ์เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรสหกรณ์ 

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการพัฒนาบุคลากร
ของสหกรณ์เป็นมืออาชีพ 

 7.จัดทำแบบประเมินความ      
พึงพอใจจากสมาชิก 
 
 
8.อบรมพัฒนาตัวแทนสมาชิก 
 

7.ร้อยละของค่าคะแนน
ประเมินความพงึพอใจระดับ
ดีขึ้นไป 
 
8.ร้อยละของตัวแทนสมาชิก
ผ่านการอบรมหลักสูตร
บริหารงานสหกรณ์สู่ความ
มั่นคง 
 

85% 
 
 
 

0.70% 
 

ถัวจ่ายข้อ 7.2 
จากงบรวม 900,000 บาท 

 
*ตัดจ่ายจากทุนเพื่อการศึกษา
อบรมทางสหกรณ์* 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

2.โครงการอบรมให้ความรู้
ในการบริหารจัดการทาง
การเงินและระเบียบ
ข้อบังคับสหกรณ์ 
 

 จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก 
จำนวน 2 รอบๆ ละ 300-500 
คน ผ่านโปรแกรม Zoom 

1.ร้อยละของสมาชิกผ่าน
การอบรมในหลักสูตร 
หลักการอุดมการณ์วิธีการ
สหกรณ์และการวางแผน  
ทางการเงิน 
(พ.ย.65 มีสมาชิก 9882 คน) 
 

8% 
 

250,000 บาท 
 
งบประมาณข้อ 7.1.3 

 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายสวสัดิการและ
สารสนเทศ 

 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่งแรงจูงใจแก่บุคลากรสหกรณ์  
 

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการเสริมสร้าง
ขวัญกำลังใจให้แก่
บุคลากรของสหกรณ ์

 1.จัดทำประกาศเกยีรติคุณมอบ
แก่บุคลากรเมือ่ครบวาระ 
 
 

1.ร้อยละของกรรมการ
ดำเนินการ ผู้ตรวจสอบ
กิจการ ที่ปรึกษา ได้รบัการ
ประกาศเกียรติคุณเมื่อ 
ครบวาระ 

100% 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

    
  สหกรณ

์ออมทรัพ
ย์ครูสมุทรปราการ จำากัด    153



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาบุคลากรสหกรณ์เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที ่2 เพิ่งแรงจูงใจแก่บุคลากรสหกรณ์  

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการเสริมสร้าง
ขวัญกำลังใจให้แก่
บุคลากรของสหกรณ์ 

 2.คัดกรองฝ่ายจัดการที่จะ
เกษียณอายุ 60 ปี และมีอายุ
การทำงานเข้าเกณฑ์เกิน 25 ปี
ขึน้ไปมอบรางวัลและประกาศ 
เกียรติคณุ 
 
3.กำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการ
ประเมินพนักงานดีเดน่ 
 
 
 
4.กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน
สมาชิกตน้แบบ 
 
 
5.จัดสวัสดิการสนับสนุนคา่ทำ
ประกันสุขภาพรายปีเจา้หน้าที่   
ไม่เกิน 5,000 บาท/คน/ป ี
 
6.บรรจุลูกจ้างชั่วคราวที่
ปฏิบัติงานเกิน 3 ปีขึน้ไปเป็น
เจ้าหน้าที่สหกรณ ์

2.ร้อยละของฝ่ายจัดการที่
จะเกษียณอายุ 60 ปีและมี
อายุการปฏิบัติงาน 25 ปีขึน้
ไปได้รับรางวลัและประกาศ
เกียรติคณุ 
 
3.ร้อยละของฝ่ายจัดการ
ได้รับการประกาศเป็น
พนักงานดีเด่น ประจำปีตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 
 
4.ร้อยละของสมาชิกที่ได้รบั
การประกาศเป็นสมาชิก
ต้นแบบตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 
5.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ 
ที่ลาป่วยลดลง 
 
 
6.ร้อยละของลูกจ้างชั่วคราว      
ที่ลาออกลดลง 
 

100% 
 
 
 
 
 

5% 
 
 
 
 

0.70% 
 
 
 

85% 
 
 
 

93% 

50,000 บาท 
 

ถัวจ่ายงบคา่ใช้จา่ยอื่นๆ 
ข้อ 5.15 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

140,000 บาท 
งบประมาณข้อ 8.5.1 
 

 
ถัวจ่ายงบหมวดเงนิเดือน 
ข้อ 1.1 

 
 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 
คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้เพียงพอพร้อมโปรแกรมงานสหกรณ์  
 

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมลูเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสหกรณ์ 

1.จัดให้เจ้าหน้าที่มีคอมพิวเตอร์ใช้ 
ในอัตรา 1 : 1 
 
2.ปรับปรุงฟังก์ชัน่ในระบบ
โปรแกรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้ 
 
3.พัฒนาระบบโปรแกรมงาน 
เสริมสหกรณ์ 
(App เดียว ครบ จบ ในเรื่อง
สวัสดิการ) 
 

1.สัดส่วนคอมพิวเตอร์ต่อ
เจา้หน้าที่ (1 : 1) 
 
2.ปรับปรุงโปรแกรมงาน
สหกรณ์ 
 
3.พัฒนาโปรแกรมสหกรณ์ 
(เสริม) 
 
 

1 : 1 
 
 

1 ระบบ 
 
 

1 โปรแกรม 

งบประมาณข้อ 6.1 (2) 
 
 

300,000 บาท 
งบประมาณข้อ 6.1 (3) 

 
200,000 บาท 

งบประมาณข้อ 8.2.2 
 

 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
คณะกรรมการ 
ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
 
คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ (Peopleware)  
โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย

เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 
กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร  
(ด้านซอฟต์แวร์) 

 1.พัฒนาบุคลากรด้าน
คอมพิวเตอร์ให้มีความรู้ในระดับ
โปรแกรมเมอร์ 
 
2.จัดให้ผู้ดูแลระบบสหกรณ์ได้
อบรมพัฒนาความรู้เพิ่มเติม 
 
 

1.จำนวนโปรแกรมเมอร์
ได้รับการพัฒนา 
 
 
2.จำนวนผู้ดูแลระบบได้รับ
การพัฒนา 
 
 

1 คน 
 
 
 

1 คน 
 
 
 

 
ถัวจ่ายข้อ 7.2 

   จากงบรวม 900,000 บาท 
     *ตดัจ่ายจากทุนเพื่อ        
      การศึกษาอบรมทาง 
      สหกรณ์* 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาบุคลากรสหกรณ์เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที ่2 เพิ่งแรงจูงใจแก่บุคลากรสหกรณ์  

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการเสริมสร้าง
ขวัญกำลังใจให้แก่
บุคลากรของสหกรณ์ 

 2.คัดกรองฝ่ายจัดการที่จะ
เกษียณอายุ 60 ปี และมีอายุ
การทำงานเข้าเกณฑ์เกิน 25 ปี
ขึน้ไปมอบรางวัลและประกาศ 
เกียรติคณุ 
 
3.กำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการ
ประเมินพนักงานดีเดน่ 
 
 
 
4.กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน
สมาชิกตน้แบบ 
 
 
5.จัดสวัสดิการสนับสนุนคา่ทำ
ประกันสุขภาพรายปีเจา้หน้าที่   
ไม่เกิน 5,000 บาท/คน/ป ี
 
6.บรรจุลูกจ้างชั่วคราวที่
ปฏิบัติงานเกิน 3 ปีขึน้ไปเป็น
เจ้าหน้าที่สหกรณ ์

2.ร้อยละของฝ่ายจัดการที่
จะเกษียณอายุ 60 ปีและมี
อายุการปฏิบัติงาน 25 ปีขึน้
ไปได้รับรางวลัและประกาศ
เกียรติคณุ 
 
3.ร้อยละของฝ่ายจัดการ
ได้รับการประกาศเป็น
พนักงานดีเด่น ประจำปีตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 
 
4.ร้อยละของสมาชิกที่ได้รบั
การประกาศเป็นสมาชิก
ต้นแบบตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 
5.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ 
ที่ลาป่วยลดลง 
 
 
6.ร้อยละของลูกจ้างชั่วคราว      
ที่ลาออกลดลง 
 

100% 
 
 
 
 
 

5% 
 
 
 
 

0.70% 
 
 
 

85% 
 
 
 

93% 

50,000 บาท 
 

ถัวจ่ายงบคา่ใช้จา่ยอื่นๆ 
ข้อ 5.15 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

140,000 บาท 
งบประมาณข้อ 8.5.1 
 

 
ถัวจ่ายงบหมวดเงนิเดือน 
ข้อ 1.1 

 
 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 
คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้เพียงพอพร้อมโปรแกรมงานสหกรณ์  
 

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสหกรณ์ 

1.จัดให้เจ้าหน้าที่มีคอมพิวเตอร์ใช้ 
ในอัตรา 1 : 1 
 
2.ปรับปรุงฟังก์ชัน่ในระบบ
โปรแกรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้ 
 
3.พัฒนาระบบโปรแกรมงาน 
เสริมสหกรณ์ 
(App เดียว ครบ จบ ในเรื่อง
สวัสดิการ) 
 

1.สัดส่วนคอมพิวเตอร์ต่อ
เจา้หน้าที่ (1 : 1) 
 
2.ปรับปรุงโปรแกรมงาน
สหกรณ์ 
 
3.พัฒนาโปรแกรมสหกรณ์ 
(เสริม) 
 
 

1 : 1 
 
 

1 ระบบ 
 
 

1 โปรแกรม 

งบประมาณข้อ 6.1 (2) 
 
 

300,000 บาท 
งบประมาณข้อ 6.1 (3) 

 
200,000 บาท 

งบประมาณข้อ 8.2.2 
 

 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ (Peopleware)  
โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย

เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 
กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร  
(ด้านซอฟต์แวร์) 

 1.พัฒนาบุคลากรด้าน
คอมพิวเตอร์ให้มีความรู้ในระดับ
โปรแกรมเมอร์ 
 
2.จัดให้ผู้ดูแลระบบสหกรณ์ได้
อบรมพัฒนาความรู้เพิ่มเติม 
 
 

1.จำนวนโปรแกรมเมอร์
ได้รับการพัฒนา 
 
 
2.จำนวนผู้ดูแลระบบได้รับ
การพัฒนา 
 
 

1 คน 
 
 
 

1 คน 
 
 
 

 
ถัวจ่ายข้อ 7.2 

   จากงบรวม 900,000 บาท 
     *ตดัจ่ายจากทุนเพื่อ        
      การศึกษาอบรมทาง 
      สหกรณ์* 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
 
 
 

    
  สหกรณ

์ออมทรัพ
ย์ครูสมุทรปราการ จำากัด    155



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ (Peopleware)  

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร  
(ด้านซอฟต์แวร)์ 

 3.จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมแก่
กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
 
4.ให้เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ซึง่
กันและกัน 
 
5.จัดหลักสูตรอบรมการใช้ Excel 
advance แก่ฝ่ายจัดการ 
 
 
6.จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม
เสริมสหกรณแ์ก่สมาชิก 

3.ร้อยละของกรรมการ            
ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้รบั
การพัฒนาการใช้โปรแกรม 
 
4.ร้อยละของฝ่ายจัดการ
ได้รับการพัฒนาและ
ประมวลผล 
 
5.ร้อยละของฝ่ายจัดการมี
ความเชี่ยวชาญในการใช้
โปรแกรมสำเร็จรูป (Excel 
advance) 
 
6.ร้อยละของตัวแทน
สมาชิกประจำสังกดัได้รบั
การพัฒนาการใช้โปรแกรม
เสริม 

60% 
(12 คน) 

 
 

70% 
(17 คน) 

 
35% 

(8 คน) 
 
 

10% 
 
 
 

ถัวจ่ายข้อ 7.2 
จากงบรวม 900,000 บาท 

 
*ตัดจ่ายจากทุนเพื่อการ 
ศึกษาอบรมทางสหกรณ์* 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 

 

กลยุทธ์ที่ 3 ฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง  

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสหกรณ์ 

พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศและฐานข้อมูลสหกรณ์ 
 

ร้อยละของฐานข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้องและ
ทันสมัย 

93% 
 

300,000 บาท 
งบประมาณข้อ 6.1 (3) 
 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

กลยุทธ์ที่ 4 ข้อมูลข่าวสาร  

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการ
ประชาสัมพนัธ์ก้าวไกล 

 1.พัฒนาระบบติดตาม ประเมินผล
จากสมาชิกหลังการใช้บริการ 
 
 
2.ปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก
บำนาญให้เป็นปัจจุบนั (Update) 
 
 
3.ส่งข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 
4.จัดกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบ
คำถามกับสหกรณ์ เพื่อลุ้นรับ
รางวัล 
 

1.ร้อยละของสมาชิกที่มารับ
บริการได้รับการสอบถาม/
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
 
2.ร้อยละของสมาชิกกลุ่ม
บำนาญได้รับข้อมูลข่าวสาร
ของสหกรณ์ 
 
3.จำนวนช่องทางการส่ง
ข้อมูลข่าวสารที่สมำ่เสมอ 
 
4.ร้อยละของสมาชิก
สหกรณ์ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ผ่าน (Line bot) 
(Line Connect) 
 

83% 
 
 
 

83% 
 
 
 
4 

ช่องทาง 
 

80% 

1,000,000 บาท 
 

งบประมาณข้อ 8.1 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายสวสัดิการ
และสารสนเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ (Peopleware)  

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร  
(ด้านซอฟต์แวร)์ 

 3.จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมแก่
กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
 
4.ให้เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ซึง่
กันและกนั 
 
5.จัดหลักสูตรอบรมการใช้ Excel 
advance แก่ฝ่ายจัดการ 
 
 
6.จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม
เสริมสหกรณแ์ก่สมาชิก 

3.ร้อยละของกรรมการ            
ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้รบั
การพัฒนาการใช้โปรแกรม 
 
4.ร้อยละของฝ่ายจัดการ
ได้รับการพัฒนาและ
ประมวลผล 
 
5.ร้อยละของฝ่ายจัดการมี
ความเชี่ยวชาญในการใช้
โปรแกรมสำเร็จรูป (Excel 
advance) 
 
6.ร้อยละของตัวแทน
สมาชิกประจำสังกดัได้รบั
การพัฒนาการใช้โปรแกรม
เสริม 

60% 
(12 คน) 

 
 

70% 
(17 คน) 

 
35% 

(8 คน) 
 
 

10% 
 
 
 

ถัวจ่ายข้อ 7.2 
จากงบรวม 900,000 บาท 

 
*ตัดจ่ายจากทุนเพื่อการ 
ศึกษาอบรมทางสหกรณ์* 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 

 

กลยุทธ์ที่ 3 ฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง  

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสหกรณ์ 

พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศและฐานข้อมูลสหกรณ์ 
 

ร้อยละของฐานข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้องและ
ทันสมัย 

93% 
 

300,000 บาท 
งบประมาณข้อ 6.1 (3) 
 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

กลยุทธ์ที่ 4 ข้อมูลข่าวสาร  

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการ
ประชาสัมพนัธ์ก้าวไกล 

 1.พัฒนาระบบติดตาม ประเมินผล
จากสมาชิกหลังการใช้บริการ 
 
 
2.ปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก
บำนาญให้เป็นปัจจุบนั (Update) 
 
 
3.ส่งข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 
4.จัดกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบ
คำถามกับสหกรณ์ เพื่อลุ้นรับ
รางวัล 
 

1.ร้อยละของสมาชิกที่มารับ
บริการได้รับการสอบถาม/
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
 
2.ร้อยละของสมาชิกกลุ่ม
บำนาญได้รับข้อมูลข่าวสาร
ของสหกรณ์ 
 
3.จำนวนช่องทางการส่ง
ข้อมูลข่าวสารที่สมำ่เสมอ 
 
4.ร้อยละของสมาชิก
สหกรณ์ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ผ่าน (Line bot) 
(Line Connect) 
 

83% 
 
 
 

83% 
 
 
 
4 

ช่องทาง 
 

80% 

1,000,000 บาท 
 

งบประมาณข้อ 8.1 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายสวสัดิการ
และสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  สหกรณ

์ออมทรัพ
ย์ครูสมุทรปราการ จำากัด    157



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  
กลยุทธ์ที่ 2 ทบทวนกระบวนการทำงานหลัก 
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
 

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการทบทวน
ระบบการบริหารจัดการ
สหกรณ์ 

 1.ปรบัปรุงโครงสรา้งและระบบ
บริหารจัดการสหกรณ์ 
 
2.ทบทวนแผนอัตรากำลงัประจำป ี
 
 
 
3.ทบทวนกระบวนการทำงาน
ประจำป ี
 
 
 
4.ปรับปรุงคุณลักษณะของ
ตำแหน่งงานให้เหมาะสม 
 
 
5.ทบทวนคำสั่งมอบหมายงาน
ประจำป ี
 
 

1.จำนวนครั้งของการทบทวน
โครงสร้างองค์กรในรอบปี  
 
2.จำนวนครั้งของการทบทวน 
แผนกำลงัคนระยะ 10 ปี  
ในรอบป ี
 
3.จำนวนครั้งของการทบทวน 
กระบวนการหลัก และ
เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร
ในรอบป ี
 
4.ร้อยละของตำแหน่งงาน 
ได้รับการกำหนด คุณลักษณะ
เป็นลายลักษณ์อักษร (JD) 
 
5.ร้อยละของฝ่ายจัดการได้รับ
การมอบหมายงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (JS) 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

คณะกรรมการฝ่าย 
วิชาการและระเบียบ 
 
คณะกรรมการฝ่าย 
วิชาการและระเบียบ 
 
 
คณะกรรมการฝ่าย 
วิชาการและระเบียบ 
 
 
 
คณะกรรมการฝ่าย 
วิชาการและระเบียบ 
 
 
คณะกรรมการฝ่าย 
วิชาการและระเบียบ 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  
กลยุทธ์ที่ 2 ทบทวนกระบวนการทำงานหลัก 
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
 

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย 
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการทบทวนระบบ
การบริหารจัดการ
สหกรณ์ 

 6.ปรับปรุงระบบการบริหารงาน
บุคคล 
 
 
7.พัฒนาเจ้าหนา้ที่ตามแผนพัฒนา
บุคลากร (IDP) 
 

6.ร้อยละของฝ่ายจัดการมี
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏบิัติงาน
ระดับดีขึ้นไป 
 
7.ร้อยละของฝ่ายจัดการได้รับ
การพัฒนาตามแผนพฒันา
บุคลากร (IDP) 

83% 
 
 
 

83% 

- 
 
 
 
- 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

2.โครงการตรวจสอบ
และประเมินผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏบิัติงาน 
 

 1.ประเมินและติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ระดับองค์กร 

1.ร้อยละของตัวชี้วัด ระดับ
องค์กรตามแผนยุทธศาสตร ์   
ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด 

83% 
 

- คณะกรรมการ 
ฝ่ายวชิาการและ
ระเบียบ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  
กลยุทธ์ที่ 2 ทบทวนกระบวนการทำงานหลัก 
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
 

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการทบทวน
ระบบการบริหารจัดการ
สหกรณ์ 

 1.ปรบัปรุงโครงสรา้งและระบบ
บริหารจัดการสหกรณ์ 
 
2.ทบทวนแผนอัตรากำลงัประจำป ี
 
 
 
3.ทบทวนกระบวนการทำงาน
ประจำป ี
 
 
 
4.ปรับปรุงคุณลักษณะของ
ตำแหน่งงานให้เหมาะสม 
 
 
5.ทบทวนคำสั่งมอบหมายงาน
ประจำป ี
 
 

1.จำนวนครั้งของการทบทวน
โครงสร้างองค์กรในรอบปี  
 
2.จำนวนครั้งของการทบทวน 
แผนกำลงัคนระยะ 10 ปี  
ในรอบป ี
 
3.จำนวนครั้งของการทบทวน 
กระบวนการหลัก และ
เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร
ในรอบป ี
 
4.ร้อยละของตำแหน่งงาน 
ได้รับการกำหนด คุณลักษณะ
เป็นลายลักษณ์อักษร (JD) 
 
5.ร้อยละของฝ่ายจัดการได้รับ
การมอบหมายงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (JS) 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

คณะกรรมการฝ่าย 
วิชาการและระเบียบ 
 
คณะกรรมการฝ่าย 
วิชาการและระเบียบ 
 
 
คณะกรรมการฝ่าย 
วิชาการและระเบียบ 
 
 
 
คณะกรรมการฝ่าย 
วิชาการและระเบียบ 
 
 
คณะกรรมการฝ่าย 
วิชาการและระเบียบ 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  
กลยุทธ์ที่ 2 ทบทวนกระบวนการทำงานหลัก 
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
 

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย 
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการทบทวนระบบ
การบริหารจัดการ
สหกรณ์ 

 6.ปรับปรุงระบบการบริหารงาน
บุคคล 
 
 
7.พัฒนาเจ้าหนา้ที่ตามแผนพัฒนา
บุคลากร (IDP) 
 

6.ร้อยละของฝ่ายจัดการมี
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏบิัติงาน
ระดับดีขึ้นไป 
 
7.ร้อยละของฝ่ายจัดการได้รับ
การพัฒนาตามแผนพฒันา
บุคลากร (IDP) 

83% 
 
 
 

83% 

- 
 
 
 
- 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

2.โครงการตรวจสอบ
และประเมินผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏบิัติงาน 
 

 1.ประเมินและติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ระดับองค์กร 

1.ร้อยละของตัวชี้วัด ระดับ
องค์กรตามแผนยุทธศาสตร ์   
ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด 

83% 
 

- คณะกรรมการ 
ฝ่ายวชิาการและ
ระเบียบ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลกัธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที ่4 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
กลยุทธ์ที่ 5 คุณภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ 
 

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย 
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการสหกรณ์ด้วย
หลักธรรมาภิบาล 

 1.ตรวจสอบและปรับปรงุการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 
 
 
2.การประเมินตนเองตามเกณฑ์
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
 
 
3.การประเมินตามเกณฑ์     
มาตร ฐานการบริหารจัดการ
สหกรณ์ 
 
4.การประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานโครงสร้างทางการเงิน 

1.ร้อยละของความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง,ด้านเครดิต,ด้าน
ปฏิบัติการ,ด้านการตลาด,ด้าน 
กลยุทธ์ ได้รับการแก้ไขและปรบัปรุง 
 
2.ร้อยละของค่าคะแนนการ
ประเมินตนเองของสหกรณ์สีขาว
ตามหลักธรรมมาภิบาล 
 
3.รักษาระดับผลการประเมิน
สหกรณ์ไม่ต่ำกว่าระดบัมาตรฐาน
ดีเลิศ (ระดับ A) 
 
4.ร้อยละของค่าคะแนนการ
ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
โครงสร้างทางการเงิน 

90% 
 
 
 
 

96% 
 
 
 

ดีเลิศ 
 
 
 

83% 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
 
 
 
คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

2.โครงการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบนั 

 1.ทบทวนและปรับปรุงข้อบังคบั
และระเบียบให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวง 

1.ร้อยละของข้อบังคับระเบียบ
สหกรณ์ ได้รับการปรับปรุง 
สอดคล้องกับกฎกระทรวง 
 

85% - คณะกรรมการ 
ฝ่ายวชิาการและ
ระเบียบ 

 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมให้สหกรณ์มีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม  
 

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย 
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการสหกรณ์ด้วย
ธรรมาภิบาล 

 1.ให้การสนับสนนุกิจกรรมใน
สังคมและชุมชนทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
 

1.จำนวนกิจกรรมในสังคมและ
ชุมชนที่สหกรณ์ให้การส่งเสริม
สนับสนนุต่อปีทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
 

ไม่ต่ำกว่า 
5 กิจกรรม 

 

50,000 บาท 
*ตัดจ่ายจากทุน 
สาธารประโยชน์* 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

2.โครงการบำเพ็ญประโยชน์
เพื่อสังคม CSR 

 2.จัดกิจกรรม CSR เพื่อประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคม 
(จัดกจิกรรมสนับสนุนโครงการ
ของโรงเรียน) 
 

2.จำนวนกิจกรรมที่สหกรณ์จัด
ขึ้นเองเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสงัคม 

ไม่ต่ำกว่า  
1 กิจกรรม 

150,000 บาท 
*ตัดจ่ายจากทุน 
สาธารประโยชน์* 

 

คณะกรรมการ
ฝ่ายสวสัดิการ
และสารสนเทศ 

 
กลยุทธ์ที่ 8 ระบบบริการ  
 

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย 
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานสหกรณ์ 

 1.ทบทวนกิจกรรมการให้บริการ
สมาชิก one stop service 
 
 
2.สำรวจอาคารสถานที่ ให้มี
ความพร้อมใช้งาน 
   2.1 จัดทำลิฟท์นอกตัวอาคาร
เพื่อบริการสมาชิก  
 

1.จำนวนครั้งของการทบทวน
ระบบบริการ one stop service 
ในรอบป ี
 
2.ปรับปรุงอาคารสถานที่  
ภูมิทัศน์ ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

1 ครั้ง 
 
 
 

1 ครั้ง 

- 
 
 

 
 
 

5,000,000 บาท 
งบประมาณข้อ 6.2 (2) 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
คณะกรรมการ      
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลกัธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที ่4 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
กลยุทธ์ที่ 5 คุณภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ 
 

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย 
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการสหกรณ์ด้วย
หลักธรรมาภิบาล 

 1.ตรวจสอบและปรับปรงุการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 
 
 
2.การประเมินตนเองตามเกณฑ์
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
 
 
3.การประเมินตามเกณฑ์     
มาตร ฐานการบริหารจัดการ
สหกรณ์ 
 
4.การประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานโครงสร้างทางการเงิน 

1.ร้อยละของความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง,ด้านเครดิต,ด้าน
ปฏิบัติการ,ด้านการตลาด,ด้าน 
กลยุทธ์ ได้รับการแก้ไขและปรบัปรุง 
 
2.ร้อยละของค่าคะแนนการ
ประเมินตนเองของสหกรณ์สีขาว
ตามหลักธรรมมาภิบาล 
 
3.รักษาระดับผลการประเมิน
สหกรณ์ไม่ต่ำกว่าระดบัมาตรฐาน
ดีเลิศ (ระดับ A) 
 
4.ร้อยละของค่าคะแนนการ
ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
โครงสร้างทางการเงิน 

90% 
 
 
 
 

96% 
 
 
 

ดีเลิศ 
 
 
 

83% 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
 
 
 
คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

2.โครงการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบนั 

 1.ทบทวนและปรับปรุงข้อบังคบั
และระเบียบให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวง 

1.ร้อยละของข้อบังคับระเบียบ
สหกรณ์ ได้รับการปรับปรุง 
สอดคล้องกับกฎกระทรวง 
 

85% - คณะกรรมการ 
ฝ่ายวชิาการและ
ระเบียบ 

 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมให้สหกรณ์มีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม  
 

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย 
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการสหกรณ์ด้วย
ธรรมาภิบาล 

 1.ให้การสนับสนนุกิจกรรมใน
สังคมและชุมชนทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
 

1.จำนวนกิจกรรมในสังคมและ
ชุมชนที่สหกรณ์ให้การส่งเสริม
สนับสนนุต่อปีทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
 

ไม่ต่ำกว่า 
5 กิจกรรม 

 

50,000 บาท 
*ตัดจ่ายจากทุน 
สาธารประโยชน์* 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

2.โครงการบำเพ็ญประโยชน์
เพื่อสังคม CSR 

 2.จัดกิจกรรม CSR เพื่อประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคม 
(จัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการ
ของโรงเรียน) 
 

2.จำนวนกิจกรรมที่สหกรณ์จัด
ขึ้นเองเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสงัคม 

ไม่ต่ำกว่า  
1 กิจกรรม 

150,000 บาท 
*ตัดจ่ายจากทุน 
สาธารประโยชน์* 

 

คณะกรรมการ
ฝ่ายสวสัดิการ
และสารสนเทศ 

 
กลยุทธ์ที่ 8 ระบบบริการ  
 

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย 
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานสหกรณ์ 

 1.ทบทวนกิจกรรมการให้บริการ
สมาชิก one stop service 
 
 
2.สำรวจอาคารสถานที่ ให้มี
ความพร้อมใช้งาน 
   2.1 จัดทำลิฟท์นอกตัวอาคาร
เพื่อบริการสมาชิก  
 

1.จำนวนครั้งของการทบทวน
ระบบบริการ one stop service 
ในรอบป ี
 
2.ปรับปรุงอาคารสถานที่  
ภูมิทัศน์ ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

1 ครั้ง 
 
 
 

1 ครั้ง 

- 
 
 

 
 
 

5,000,000 บาท 
งบประมาณข้อ 6.2 (2) 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
คณะกรรมการ      
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
 

    
  สหกรณ

์ออมทรัพ
ย์ครูสมุทรปราการ จำากัด    161



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 8 ระบบบริการ  

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย 
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานสหกรณ์ 

    2.2 จัดทำห้องจัดเก็บเอกสาร
ฝ่ายตา่งๆ  
   2.3 ปรบัปรุงระบบห้องประชมุ 
ชั้น 3 และชั้น 4 
   2.4 จดัทำห้องอเนกประสงค์ 
   2.5 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ห้องเก็บสัญญา 
   2.6 ติดตั้งเครื่อง Scan เข้า-
ออกห้องเก็บสัญญาเพื่อความ
ปลอดภัย 
   2.7 ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ ทีช่ำรุด หรือซื้อเปลี่ยน
ทดแทน ตามความจำเป็น 
   2.8 ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มี
พื้นที่ใช้สอยที่เป็นประโยชน์ 
ซ่อมแซมอาคารส่วนที่ชำรุดให้
พร้อมใช้งาน 
   2.9 จ้างเหมาบุคคล Scan 
เอกสารจัดเก็บเข้าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

2.ปรับปรุงอาคารสถานที่  
ภูมิทัศน์ ได้ตามเกณฑ์ที่
กำหนด 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

2,500,000 บาท 
งบประมาณข้อ 6.1 (1) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2,500,000 บาท 
งบประมาณข้อ 6.2 (1) 
 
 

254,000 บาท 
งบประมาณข้อ 2.2 
 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 8 ระบบบริการ  

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย 
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานสหกรณ์ 

 3.จัดทำแบบสอบถาม  
   6 เดอืน /ครั้ง 

3.ร้อยละของสมาชิกที่ตอบกลบั
แบบสอบถามสหกรณ์ 
 

65% - คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
  4.แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่อง

ร้องเรียนเพื่อพิจารณาปัญหา 
4.ร้อยละของข้อร้องเรียน /
ข้อเสนอแนะได้รับการวาง
แนวทางของการแก้ไขและตอบ
กลับเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

70% - คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 8 ระบบบริการ  

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย 
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานสหกรณ์ 

    2.2 จัดทำห้องจัดเก็บเอกสาร
ฝา่ยตา่งๆ  
   2.3 ปรบัปรุงระบบหอ้งประชมุ 
ชั้น 3 และชั้น 4 
   2.4 จดัทำห้องอเนกประสงค์ 
   2.5 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ห้องเก็บสัญญา 
   2.6 ติดตั้งเครื่อง Scan เข้า-
ออกห้องเก็บสัญญาเพื่อความ
ปลอดภัย 
   2.7 ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ ทีช่ำรุด หรือซื้อเปลี่ยน
ทดแทน ตามความจำเป็น 
   2.8 ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มี
พื้นที่ใช้สอยที่เป็นประโยชน์ 
ซ่อมแซมอาคารส่วนที่ชำรุดให้
พร้อมใช้งาน 
   2.9 จ้างเหมาบุคคล Scan 
เอกสารจัดเก็บเข้าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

2.ปรับปรุงอาคารสถานที่  
ภูมิทัศน์ ได้ตามเกณฑ์ที่
กำหนด 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

2,500,000 บาท 
งบประมาณข้อ 6.1 (1) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2,500,000 บาท 
งบประมาณข้อ 6.2 (1) 
 
 

254,000 บาท 
งบประมาณข้อ 2.2 
 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 8 ระบบบริการ  

โครงการ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย 
เชิงกลยุทธ์ ปี 2566 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานสหกรณ์ 

 3.จัดทำแบบสอบถาม  
   6 เดอืน /ครั้ง 

3.ร้อยละของสมาชิกที่ตอบกลบั
แบบสอบถามสหกรณ์ 
 

65% - คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
  4.แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่อง

ร้องเรียนเพื่อพิจารณาปัญหา 
4.ร้อยละของข้อร้องเรียน /
ข้อเสนอแนะได้รับการวาง
แนวทางของการแก้ไขและตอบ
กลับเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

70% - คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

 

    
  สหกรณ

์ออมทรัพ
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ระเบียบวาระท่ี  5.6  เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2566 

 
  ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2564 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2565 

ข้อ 77  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ  คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจ
หน้าที่ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎกระทรวง  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และ
คำสั่งของสหกรณ์  กับทั้งในทางอันจะทำให้เกิดความจำเริญแก่สหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(16) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
 
ข้อ  69  อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่  ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง    

ทั้งปวงที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
(10)  อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ หรือแผนปรับปรุงการ

ดำเนินงานของสหกรณ์ หรือ แผนและวงเงินการจ่ายคืนหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก 
 

ดังนั ้นเพื ่อให้การจัดทำงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2566 สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 23/2565     
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  ได้มีมติเห็นชอบนำเสนองบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2566 
เพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่สามัญพิจารณา ดังนี้ 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. ..........................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย และกำไร ประจำปี 2566 

ที ่ รายได้ ประมาณการ ปี 2565 ประมาณการ 

งบประมาณ 2565 รับจริง* ผลต่าง ปี 2566 

1 ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ 413,800,000.00 423,197,936.30 +9,397,936.30 443,300,000.00 

2 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากและ
เงินลงทุน 

7,000,000.00 10,659,671.31 +3,659,671.31 1,000,000.00 

3 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50,000.00 69,200.00 +19,200.00 50,000.00 

4 รายได้อื่น 800,000.00 1,306,613.29 +506,613.29 1,000,000.00 

 รวมรายได้ 

 

421,650,000.00 435,233,420.90 +13,583,420.90 445,350,000.00 

 

ที ่ ค่าใช้จ่าย ประมาณการ ปี 2565 ประมาณการ 

งบประมาณ 2565 จ่ายจริง* ผลต่าง ปี 2566 

1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ภายนอก 1,000,000.00 259,539.73 -740,460.27 2,000,000.00 

2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 155,000,000.00 144,123,594.28 -10,876,405.72 150,000,000.00 

3 งบประมาณรายจ่าย  

(ส่วนงบปกติ) 

60,609,000.00 32,435,532.49 -28,173,467.51 78,971,000.00 

4 งบประมาณรายจ่าย  

(ส่วนงบลงทุนและพัฒนา) 

1,410,000.00 1,048,451.25 -361,548.75 1,940,000.00 

 รวมค่าใช้จ่าย 

 

218,019,000.00 177,867,117.75 -40,151,882.25 232,911,000.00 

 

 

ประมาณการกำไร 203,631,000.00 257,366,303.15 +53,735,303.15 212,439,000.00 

 
*หมายเหตุ .- รับจริง จ่ายจริง เปน็ตัวเลข จากข้อมลูงบการเงิน ณ 30 พ.ย.65 

 
 
 

ระ เบียบวาระที่  5 เรื่ อง เสนอเพื่ อพิจารณา
5 . 4  พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย รั บ - ร า ย จ� า ย

 ป ร ะ จาํ ป  2 5 6 6
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ระเบียบวาระท่ี  5.6  เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2566 

 
  ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2564 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2565 

ข้อ 77  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ  คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจ
หน้าที่ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎกระทรวง  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และ
คำสั่งของสหกรณ์  กับทั้งในทางอันจะทำให้เกิดความจำเริญแก่สหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(16) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
 
ข้อ  69  อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่  ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง    

ทั้งปวงที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
(10)  อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ หรือแผนปรับปรุงการ

ดำเนินงานของสหกรณ์ หรือ แผนและวงเงินการจ่ายคืนหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก 
 

ดังนั ้นเพื ่อให้การจัดทำงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2566 สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 23/2565     
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  ได้มีมติเห็นชอบนำเสนองบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2566 
เพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่สามัญพิจารณา ดังนี้ 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. ..........................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย และกำไร ประจำปี 2566 

ที ่ รายได้ ประมาณการ ปี 2565 ประมาณการ 

งบประมาณ 2565 รับจริง* ผลต่าง ปี 2566 

1 ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ 413,800,000.00 423,197,936.30 +9,397,936.30 443,300,000.00 

2 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากและ
เงินลงทุน 

7,000,000.00 10,659,671.31 +3,659,671.31 1,000,000.00 

3 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50,000.00 69,200.00 +19,200.00 50,000.00 

4 รายได้อื่น 800,000.00 1,306,613.29 +506,613.29 1,000,000.00 

 รวมรายได้ 

 

421,650,000.00 435,233,420.90 +13,583,420.90 445,350,000.00 

 

ที ่ ค่าใช้จ่าย ประมาณการ ปี 2565 ประมาณการ 

งบประมาณ 2565 จ่ายจริง* ผลต่าง ปี 2566 

1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ภายนอก 1,000,000.00 259,539.73 -740,460.27 2,000,000.00 

2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 155,000,000.00 144,123,594.28 -10,876,405.72 150,000,000.00 

3 งบประมาณรายจ่าย  

(ส่วนงบปกติ) 

60,609,000.00 32,435,532.49 -28,173,467.51 78,971,000.00 

4 งบประมาณรายจ่าย  

(ส่วนงบลงทุนและพัฒนา) 

1,410,000.00 1,048,451.25 -361,548.75 1,940,000.00 

 รวมค่าใช้จ่าย 

 

218,019,000.00 177,867,117.75 -40,151,882.25 232,911,000.00 

 

 

ประมาณการกำไร 203,631,000.00 257,366,303.15 +53,735,303.15 212,439,000.00 

 
*หมายเหตุ .- รับจริง จ่ายจริง เปน็ตัวเลข จากข้อมลูงบการเงิน ณ 30 พ.ย.65 

 
 
 

ระ เบียบวาระที่  5 เรื่ อง เสนอเพื่ อพิจารณา
5 . 4  พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย รั บ - ร า ย จ� า ย

 ป ร ะ จาํ ป  2 5 6 6
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 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566  แยกตามหมวด 

ส่วนที่ 1 งบปกติ งบประมาณ 
(บาท) 

รวม 

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 11,020,000.00  

2. หมวดค่าตอบแทน 4,524,000.00  

3. หมวดค่าวัสดุ เครื่องเขียน และแบบพิมพ์ 900,000.00  

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 1,520,000.00  

5. หมวดค่าใช้จ่ายทั่วไป 61,007,000.00  

            รวมส่วนที่ 1 งบปกติ  78,971,000.00 

6. หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  12,000,000.00 

 

ส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา งบประมาณ 
(บาท) 

รวม 

1. แผนพัฒนาบุคลากร 2,100,000.00  

2. แผนพัฒนาระบบงานสหกรณ์ 2,090,000.00  

            รวมส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา  4,190,000.00 
 

หมายเหตุ .- งบประมาณทุกรายการให้ถัวจ่ายได้ภายในวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน  
                และสิ่งก่อสร้าง ให้ถัวจ่ายได้ภายในวงเงินรวมของหมวดนั้นๆ 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566  แยกตามหมวด 

ส่วนที่ 1 งบปกติ 
งบประมาณ 

(บาท) 
รวม 

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
11,020,000.00 

 

2. หมวดค่าตอบแทน 
4,524,000.00 

 

3. หมวดค่าวัสดุ เครื่องเขียน และแบบพิมพ์ 
900,000.00 

 

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 
1,520,000.00 

 

5. หมวดค่าใช้จ่ายทั่วไป 
61,007,000.00 

 

            รวมส่วนที่ 1 งบปกติ 
 

78,971,000.00 

6. หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
 

12,000,000.00 

 ส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา 
งบประมาณ 

(บาท) 
รวม 

1. แผนพัฒนาบุคลากร 
2,100,000.00 

 

2. แผนพัฒนาระบบงานสหกรณ์ 
2,090,000.00 

 

            รวมส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา 
 

4,190,000.00 
 

หมายเหตุ .- งบประมาณทุกรายการให้ถัวจ่ายได้ภายในวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน  
                และสิ่งก่อสร้าง ให้ถัวจ่ายได้ภายในวงเงินรวมของหมวดนั้นๆ 

 

รายละเอียด (1) งบประมาณ (2) รับจริง /จ่ายจริง (3) สูง /ตํ�า (4) งบประมาณ (5) + เพิ�ม , - ลด (6)  เหตุผลและความจาํเป็น
ปีบัญชี 2565 ธ.ค.64 - พ.ย.65 กว่างบประมาณ ปีบัญชี 2566 จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 65

รายได้
1.  ดอกเบี�ยรับจากการให้กู ้ 413,800,000.00 423,197,936.30 9,397,936.30 443,300,000.00 20,102,063.70

     1.1 เงินกูส้ามญั 410,000,000.00 440,000,000.00 คาดว่าจะปล่อยกูใ้ห้สมาชิกเดือนละ 200 ลา้นบาท
อตัราดอกเบี�ยเงินกูเ้ฉลี�ย  (4.90%) 

     1.2 เงินกูฉุ้กเฉิน 3,800,000.00 3,300,000.00 คาดว่าจะปล่อยกูใ้ห้สมาชิกเดือนละ 6 ลา้นบาท
อตัราดอกเบี�ยเงินกูเ้ฉลี�ย  (5.00%) 

2.  ดอกเบี�ยรับจากเงินฝากธนาคาร /เงินลงทุน 7,000,000.00 10,659,671.31 3,659,671.31 1,000,000.00 -9,659,671.31 คาดว่าจะมีเงินรักษาสภาพคล่องลงทุนระยะสั�นต่อ
เดือนประมาณ 50 ลา้นบาท ผลตอบแทน 0.50% ต่อปี /

ผลตอบแทนจากหุ้น ชสอ. /ดอกเบี�ยเงินฝากธนาคาร 0.125%

ลงทุนจากเงินส่วนเกินสภาพคล่อง
3.  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 50,000.00 69,200.00 19,200.00 50,000.00 -19,200.00 คาดว่าจะมีสมาชิกสมคัรใหมป่ระมาณ 500 คน

คา่ธรรมเนียมแรกเขา้คนละ 100 บาท
4.  รายไดอ้ื�นๆ 800,000.00 1,306,613.29 506,613.29 1,000,000.00 -306,613.29 อาทิเช่น คา่ธรรมเนียมการถอนเงินฝาก /เงินสนบัสนุนจากหน่วยงาน

ภายนอก  รายไดค้า่เช่าพื�นที�ตั�งตู ้ATM / เช่าพื�นที�ขายของ ฯลฯ
     รวมรายได้ทั�งหมด (1) 421,650,000.00 435,233,420.90 13,583,420.90 445,350,000.00 10,116,579.10

ค่าใช้จ่าย
1. รายจ่ายตามขอ้ผูกพนั 156,000,000.00 144,383,134.01 -11,616,865.99 152,000,000.00 7,616,865.99

     1.1 ดอกเบี�ยจ่ายเงินกู้ 1,000,000.00 259,539.73 -740,460.27 2,000,000.00 1,740,460.27 ประมาณการดอกเบี�ยจ่ายเงินกูภ้ายนอกเฉลี�ย 4.00% ต่อปี
โดยคาดว่าจะมีหนี� เงินกูภ้ายนอกระหว่างปี 100 ลา้นบาท

     1.2 ดอกเบี�ยจ่ายเงินรับฝาก 155,000,000.00 144,123,594.28 -10,876,405.72 150,000,000.00 5,876,405.72 ประมาณการดอกเบี�ยจ่ายเงินฝากโดยเฉลี�ย 3.00% ต่อปี
โดยคาดว่าจะมีเงินฝากเพิ�มระหว่างปี 300 ลา้นบาท

2. งบประมาณรายจ่าย (ส่วนที� 1 งบปกติ) 60,609,000.00 32,435,532.49 -28,173,467.51 78,971,000.00 46,535,467.51

3. งบประมาณรายจ่าย (ส่วนที� 2 งบลงทุนและพฒันา) 4,631,000.00 2,179,303.25 -2,451,696.75 4,190,000.00 2,010,696.75

4. งบทรัพยส์ิน (ครุภณัฑ)์ 6,500,000.00 1,369,035.10 -5,130,964.90 12,000,000.00 10,630,964.90

     รวมค่าใช้จ่ายทั�งหมด 227,740,000.00 180,367,004.85 -47,372,995.15 247,161,000.00 66,793,995.15
     ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมงบทรัพย์สิน)  (2) 218,019,000.00 177,867,117.75 -42,745,178.25 232,911,000.00 55,043,882.25
ประมาณการรายได้ สูงกว่ารายจ่าย  (1) - (2) 203,631,000.00 257,366,303.15 56,328,599.15 212,439,000.00 -44,927,303.15 

หน้า 1
ประมาณการรายได้  ค่าใช้จ่าย  และกาํไรสุทธิ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จาํกัด

ปีบัญชี 2566 (1 ธันวาคม 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566)

    
  สหกรณ

์ออมทรัพ
ย์ครูสมุทรปราการ จำากัด    167



ประเภทงบประมาณรายจ่าย (1) งบประมาณ (2) รับจริง /จ่ายจริง (3) สูง /ตํ�า (4) งบประมาณ (5) + เพิ�ม , - ลด (6)  เหตุผลและความจาํเป็น
ส่วนที� 1 งบปกติ ปีบัญชี 2565 ธ.ค.64 - พ.ย.65 กว่างบประมาณ ปีบัญชี 2566 จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 65

1.  หมวดเงนิเดือนและค่าจ้างประจํา
       1.1 เงินเดือน 9,300,000.00 9,391,927.00 91,927.00 10,500,000.00 1,108,073.00 1. เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนเจา้หนา้ที�สหกรณ์ จาํนวน

26 อตัรา (จา้งชั�วคราว 8 อตัรา / ประจาํ 18 อตัรา)
2. สาํรองรับเจา้หนา้ที� เพิ�ม 1 อตัรา 
15,320 บาท /เดือน รวม 183,840 บาท /ปี

       1.3 ค่าจา้งบริษทัรักษาความปลอดภยั 520,000.00 512,880.00 -7,120.00 520,000.00 7,120.00 เพื�อจ่ายเป็นคา่จา้งบริษทัรักษาความปลอดภยัสาํนกังานใหญ่
สหกรณ์  จาํนวน 2 คน เดือนละประมาณ 43,500 บาท

     รวมหมวดเงนิเดือนและค่าจ้างประจํา 9,820,000.00 9,904,807.00 84,807.00 11,020,000.00 1,115,193.00
2.  หมวดค่าตอบแทน
       2.1 ค่าเบี�ยประชุม 1,000,000.00 1,032,600.00 32,600.00 1,000,000.00 -32,600.00 เพื�อจ่ายเบี�ยประชุมให้คณะกรรมการดาํเนินการ, ที�ปรึกษา

คณะอนุกรรมการ,  คณะทาํงานตามคาํสั�ง  และผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม ครั� งละ 900 บาทต่อคน (ประธานครั� งละ  1,000 บาท) 

       2.2 ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที�ช่วยปฏิบตัิงานสหกรณ์ 220,000.00 204,000.00 -16,000.00 490,000.00 286,000.00 1. เพื�อจ่ายให้เจา้หนา้ที�เขตซึ� งช่วยปฏิบตัิงานสหกรณ์ในการนาํส่ง
ยอดหกัรายเดือนส่งสหกรณ์ จาํนวน 3 เขต รวม 7 คนๆละ 

1,000 บาท ต่อเดือน
2. เพื�อจ่ายเป็นคา่ตอบแทนคณะทาํงานควบคุมภายในตาม
คาํสั�งสหกรณ์  คนละ 35,000 บาท /ปี
3. เพื�อจ่าย จนท.ตาํแหน่งหวัหนา้ศนูยบ์ริการ 2,000 บาท/เดือน
4. เพื�อจ่ายใหบุ้คคลภายนอกซึ� งช่วยปฏิบตัิงาน ตามคาํสั�งของสหกรณ์
5. เพื�อจ่ายเป็นคา่จา้งบุคคลภายนอกคดัแยกสารสมัพนัธ์ พร้อมใบเสร็จ 

รับเงินประจาํเดือน นาํส่งให้แก่สมาชิกกลุ่มบาํนาญเป็นรายบุคคล  

และส่งตามหน่วยงานต่างๆ  เดือนละ 1,500 บาท
6. คา่จา้งเหมาบุคลากรภายนอก Scan เอกสารจดัเกบ็เขา้ระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ จาํนวน 2 คน รวมประมาณ 254,000 บาท

       2.3 ค่าสมมนาคุณหน่วยงาน 388,000.00 395,280.00 7,280.00 400,000.00 4,720.00 เพื�อจ่ายเป็นคา่ตอบแทนหน่วยงานที�หกัเงินเดือนจาก
สมาชิกส่งต่อสหกรณ์  โดยให้หวัละ 40 บาท  คาํนวณ
จากสมาชิก ณ วนัสิ�นปีบญัชี 2566  (หน่วยงาน 20 บาท 

เจา้หนา้ที� 20 บาท) ซึ� งคาดว่า 30 พ.ย. 2566 จะมีสมาชิก
ประมาณ 10,000 คน

หน้า 2
งบประมาณรายจ่าย 2565

ประเภทงบประมาณรายจ่าย (1) งบประมาณ (2) รับจริง /จ่ายจริง (3) สูง /ตํ�า (4) งบประมาณ (5) + เพิ�ม , - ลด (7)  เหตุผลและความจาํเป็น
ส่วนที� 1 งบปกติ ปีบัญชี 2565 ธ.ค.64 - พ.ย.65 กว่างบประมาณ ปีบัญชี 2566 จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 65

       2.4 ค่าทาํงานล่วงเวลา 700,000.00 656,641.64 -43,358.36 800,000.00 143,358.36 เพื�อจ่ายให้เจา้หนา้ที�ที�มาปฏิบตัิงานเร่งด่วนนอกเวลาทาํงาน
และเพื�อบริการสมาชิกให้มีประสิทธิภาพโดยจ่ายเป็น
รายชั�วโมงตามกฎหมายแรงงาน

       2.5 ค่าตอบแทนอนุกรรมการ 0.00 0.00 0.00 700,000.00 700,000.00 เพื�อจ่ายให้อนุกรรมการ ตามที�ไดร้ับการแตง่ตั�ง ในรอบ
ปีบญัชี 2566

       2.6 ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ 464,000.00 464,000.00 0.00 464,000.00 0.00 เพื�อจ่ายให้ผูต้รวจสอบกิจการ ตามที�ไดร้ับการเลือกตั�ง
จากที�ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ตามพระราชบญัญตัิ
สหกรณ์ มาตรา 53 จาํนวน 5 คน

       2.7 ค่าตอบแทนที�ปรึกษาสหกรณ์ 490,000.00 262,500.00 -227,500.00 490,000.00 227,500.00 เพื�อจ่ายให้ที�ปรึกษา ตามที�ไดร้ับการแตง่ตั�ง ในรอบปี
บญัชี 2566

       2.8 ค่าตรวจสอบบญัชี 150,000.00 140,000.00 -10,000.00 180,000.00 40,000.00 เพื�อจ่ายใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตที�นายทะเบียนสหกรณ์
แต่งตั�งเป็นผูส้อบบญัชีของสหกรณ์ ประจาํปี 2565

   รวมค่าตอบแทน 3,412,000.00 3,155,021.64 -256,978.36 4,524,000.00 1,368,978.36
3.  หมวดค่าวสัดุ เครื�องเขียน และแบบพิมพ์
       3.1 ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ 400,000.00 158,646.51 -241,353.49 400,000.00 241,353.49 เพื�อจ่ายเป็นคา่เครื�องเขียนแบบพิมพ ์เช่น คาํขอกู ้ สญัญา

เงินกู ้ แบบพิมพเ์งินรับฝาก  สมดุเงินฝาก  ใบเสร็จรับเงิน
กระดาษถ่ายเอกสาร  กระดาษต่อเนื�อง และอื�นๆ ที�จาํเป็น

       3.2 ค่าวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 300,000.00 160,923.37 -139,076.63 300,000.00 139,076.63 เพื�อจ่ายเป็นคา่จดัซื�อวสัดุสาํหรับคอมพิวเตอร์ เช่น
หมึกพิมพ ์ และวสัดุอื�นที�จาํเป็นสาํหรับคอมพิวเตอร์

       3.3 ค่าวสัดุสาํนกังาน 200,000.00 168,923.67 -31,076.33 200,000.00 31,076.33 เพื�อจ่ายเป็นคา่ของใชส้าํนกังาน  อุปกรณ์ทาํความ
สะอาด  นํ�ายาลา้งจาน  เครื� องสุขภณัฑ ์ กระดาษชาํระ  

 วสัดุเครื� องเขียน  และสิ�งอื�นๆ ที�จาํเป็นในสาํนกังาน
   รวมค่าวสัดุ เครื�องเขียน และแบบพิมพ์ 900,000.00 488,493.55 -411,506.45 900,000.00 411,506.45

4.  หมวดค่าสาธารณูปโภค
       4.1 ค่าไปรษณีย์ 400,000.00 287,590.90 -112,409.10 400,000.00 112,409.10 เพื�อจ่ายเป็นคา่แสตมป์  คา่ลงทะเบียนจดหมาย  

เอกสารถึงสมาชิก คา่จดัส่งสารสมัพนัธ์ ฯลฯ
       4.2 ค่าโทรศพัท์ 35,000.00 32,464.24 -2,535.76 40,000.00 7,535.76 เพื�อจ่ายเป็นคา่โทรศพัท ์และโทรสาร

       4.3 ค่าไฟฟ้า 700,000.00 657,139.51 -42,860.49 700,000.00 42,860.49 เพื�อจ่ายเป็นคา่ไฟฟ้าอาคารสาํนกังานสหกรณ์ทุกแห่ง
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ประเภทงบประมาณรายจ่าย (1) งบประมาณ (2) รับจริง /จ่ายจริง (3) สูง /ตํ�า (4) งบประมาณ (5) + เพิ�ม , - ลด (6)  เหตุผลและความจาํเป็น
ส่วนที� 1 งบปกติ ปีบัญชี 2565 ธ.ค.64 - พ.ย.65 กว่างบประมาณ ปีบัญชี 2566 จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 65

1.  หมวดเงนิเดือนและค่าจ้างประจํา
       1.1 เงินเดือน 9,300,000.00 9,391,927.00 91,927.00 10,500,000.00 1,108,073.00 1. เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนเจา้หนา้ที�สหกรณ์ จาํนวน

26 อตัรา (จา้งชั�วคราว 8 อตัรา / ประจาํ 18 อตัรา)
2. สาํรองรับเจา้หนา้ที� เพิ�ม 1 อตัรา 
15,320 บาท /เดือน รวม 183,840 บาท /ปี

       1.3 ค่าจา้งบริษทัรักษาความปลอดภยั 520,000.00 512,880.00 -7,120.00 520,000.00 7,120.00 เพื�อจ่ายเป็นคา่จา้งบริษทัรักษาความปลอดภยัสาํนกังานใหญ่
สหกรณ์  จาํนวน 2 คน เดือนละประมาณ 43,500 บาท

     รวมหมวดเงนิเดือนและค่าจ้างประจํา 9,820,000.00 9,904,807.00 84,807.00 11,020,000.00 1,115,193.00
2.  หมวดค่าตอบแทน
       2.1 ค่าเบี�ยประชุม 1,000,000.00 1,032,600.00 32,600.00 1,000,000.00 -32,600.00 เพื�อจ่ายเบี�ยประชุมให้คณะกรรมการดาํเนินการ, ที�ปรึกษา

คณะอนุกรรมการ,  คณะทาํงานตามคาํสั�ง  และผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม ครั� งละ 900 บาทต่อคน (ประธานครั� งละ  1,000 บาท) 

       2.2 ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที�ช่วยปฏิบตัิงานสหกรณ์ 220,000.00 204,000.00 -16,000.00 490,000.00 286,000.00 1. เพื�อจ่ายให้เจา้หนา้ที�เขตซึ� งช่วยปฏิบตัิงานสหกรณ์ในการนาํส่ง
ยอดหกัรายเดือนส่งสหกรณ์ จาํนวน 3 เขต รวม 7 คนๆละ 

1,000 บาท ต่อเดือน
2. เพื�อจ่ายเป็นคา่ตอบแทนคณะทาํงานควบคุมภายในตาม
คาํสั�งสหกรณ์  คนละ 35,000 บาท /ปี
3. เพื�อจ่าย จนท.ตาํแหน่งหวัหนา้ศนูยบ์ริการ 2,000 บาท/เดือน
4. เพื�อจ่ายใหบุ้คคลภายนอกซึ� งช่วยปฏิบตัิงาน ตามคาํสั�งของสหกรณ์
5. เพื�อจ่ายเป็นคา่จา้งบุคคลภายนอกคดัแยกสารสมัพนัธ์ พร้อมใบเสร็จ 

รับเงินประจาํเดือน นาํส่งให้แก่สมาชิกกลุ่มบาํนาญเป็นรายบุคคล  

และส่งตามหน่วยงานต่างๆ  เดือนละ 1,500 บาท
6. คา่จา้งเหมาบุคลากรภายนอก Scan เอกสารจดัเกบ็เขา้ระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ จาํนวน 2 คน รวมประมาณ 254,000 บาท

       2.3 ค่าสมมนาคุณหน่วยงาน 388,000.00 395,280.00 7,280.00 400,000.00 4,720.00 เพื�อจ่ายเป็นคา่ตอบแทนหน่วยงานที�หกัเงินเดือนจาก
สมาชิกส่งต่อสหกรณ์  โดยให้หวัละ 40 บาท  คาํนวณ
จากสมาชิก ณ วนัสิ�นปีบญัชี 2566  (หน่วยงาน 20 บาท 

เจา้หนา้ที� 20 บาท) ซึ� งคาดว่า 30 พ.ย. 2566 จะมีสมาชิก
ประมาณ 10,000 คน

หน้า 2
งบประมาณรายจ่าย 2565

ประเภทงบประมาณรายจ่าย (1) งบประมาณ (2) รับจริง /จ่ายจริง (3) สูง /ตํ�า (4) งบประมาณ (5) + เพิ�ม , - ลด (7)  เหตุผลและความจาํเป็น
ส่วนที� 1 งบปกติ ปีบัญชี 2565 ธ.ค.64 - พ.ย.65 กว่างบประมาณ ปีบัญชี 2566 จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 65

       2.4 ค่าทาํงานล่วงเวลา 700,000.00 656,641.64 -43,358.36 800,000.00 143,358.36 เพื�อจ่ายให้เจา้หนา้ที�ที�มาปฏิบตัิงานเร่งด่วนนอกเวลาทาํงาน
และเพื�อบริการสมาชิกให้มีประสิทธิภาพโดยจ่ายเป็น
รายชั�วโมงตามกฎหมายแรงงาน

       2.5 ค่าตอบแทนอนุกรรมการ 0.00 0.00 0.00 700,000.00 700,000.00 เพื�อจ่ายให้อนุกรรมการ ตามที�ไดร้ับการแตง่ตั�ง ในรอบ
ปีบญัชี 2566

       2.6 ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ 464,000.00 464,000.00 0.00 464,000.00 0.00 เพื�อจ่ายให้ผูต้รวจสอบกิจการ ตามที�ไดร้ับการเลือกตั�ง
จากที�ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ตามพระราชบญัญตัิ
สหกรณ์ มาตรา 53 จาํนวน 5 คน

       2.7 ค่าตอบแทนที�ปรึกษาสหกรณ์ 490,000.00 262,500.00 -227,500.00 490,000.00 227,500.00 เพื�อจ่ายให้ที�ปรึกษา ตามที�ไดร้ับการแตง่ตั�ง ในรอบปี
บญัชี 2566

       2.8 ค่าตรวจสอบบญัชี 150,000.00 140,000.00 -10,000.00 180,000.00 40,000.00 เพื�อจ่ายใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตที�นายทะเบียนสหกรณ์
แต่งตั�งเป็นผูส้อบบญัชีของสหกรณ์ ประจาํปี 2565

   รวมค่าตอบแทน 3,412,000.00 3,155,021.64 -256,978.36 4,524,000.00 1,368,978.36
3.  หมวดค่าวสัดุ เครื�องเขียน และแบบพิมพ์
       3.1 ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ 400,000.00 158,646.51 -241,353.49 400,000.00 241,353.49 เพื�อจ่ายเป็นคา่เครื�องเขียนแบบพิมพ ์เช่น คาํขอกู ้ สญัญา

เงินกู ้ แบบพิมพเ์งินรับฝาก  สมดุเงินฝาก  ใบเสร็จรับเงิน
กระดาษถ่ายเอกสาร  กระดาษต่อเนื�อง และอื�นๆ ที�จาํเป็น

       3.2 ค่าวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 300,000.00 160,923.37 -139,076.63 300,000.00 139,076.63 เพื�อจ่ายเป็นคา่จดัซื�อวสัดุสาํหรับคอมพิวเตอร์ เช่น
หมึกพิมพ ์ และวสัดุอื�นที�จาํเป็นสาํหรับคอมพิวเตอร์

       3.3 ค่าวสัดุสาํนกังาน 200,000.00 168,923.67 -31,076.33 200,000.00 31,076.33 เพื�อจ่ายเป็นคา่ของใชส้าํนกังาน  อุปกรณ์ทาํความ
สะอาด  นํ�ายาลา้งจาน  เครื� องสุขภณัฑ ์ กระดาษชาํระ  

 วสัดุเครื� องเขียน  และสิ�งอื�นๆ ที�จาํเป็นในสาํนกังาน
   รวมค่าวสัดุ เครื�องเขียน และแบบพิมพ์ 900,000.00 488,493.55 -411,506.45 900,000.00 411,506.45

4.  หมวดค่าสาธารณูปโภค
       4.1 ค่าไปรษณีย์ 400,000.00 287,590.90 -112,409.10 400,000.00 112,409.10 เพื�อจ่ายเป็นคา่แสตมป์  คา่ลงทะเบียนจดหมาย  

เอกสารถึงสมาชิก คา่จดัส่งสารสมัพนัธ์ ฯลฯ
       4.2 ค่าโทรศพัท์ 35,000.00 32,464.24 -2,535.76 40,000.00 7,535.76 เพื�อจ่ายเป็นคา่โทรศพัท ์และโทรสาร

       4.3 ค่าไฟฟ้า 700,000.00 657,139.51 -42,860.49 700,000.00 42,860.49 เพื�อจ่ายเป็นคา่ไฟฟ้าอาคารสาํนกังานสหกรณ์ทุกแห่ง

หน้า 3
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ประเภทงบประมาณรายจ่าย (1) งบประมาณ (2) รับจริง /จ่ายจริง (3) สูง /ตํ�า (5) งบประมาณ (6) + เพิ�ม , - ลด (7)  เหตุผลและความจาํเป็น
ส่วนที� 1 งบปกติ ปีบัญชี 2565 ธ.ค.64 - พ.ย.65 กว่างบประมาณ ปีบัญชี 2566 จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 65

       4.4 ค่าประปา 25,000.00 23,276.07 -1,723.93 30,000.00 6,723.93 เพื�อจ่ายเป็นคา่นํ�าประปาใชภ้ายในอาคารสาํนกังานทุกแห่ง

       4.5 ค่าอินเตอร์เน็ต 350,000.00 134,152.32 -215,847.68 350,000.00 215,847.68 1) คา่ Internet ความเร็วสูง เชื�อมต่อขอ้มูลระหว่าง
สาํนกังานใหญ่ และศูนยบ์ริการ (VPN) จาํนวน 1 Link ๆ ละ  

1,500 บาท  ปีละ 19,260 บาท  (รวม VAT %)

2) คา่ Internet ความเร็วสูง ใชภ้ายในสาํนกังานสหกรณ์ 

จาํนวน 3 Link (2,500 , 2,350, 2,200) รวมเดือนละ 7,050 บาท
ปีละ 91,000 บาท  (รวม VAT 7%)

3) คา่ Internet ความเร็วสูง ใชภ้ายในศูนยบ์ริการสหกรณ์ จาํนวน
1 Link ๆ ละ 2,000 บาท ปีละ 25,680 บาท (รวม VAT 7%)

4) คา่ Lease Line และ Router  ระบบเชื�อมต่อ ATM KTB 

เดือนละ 11,235 บาท  ปีละ 134,820 บาท
5) คา่บริการเชื�อมต่อ CAT INTERNET DATACENTER 

เดือนละ 2,500 บาท ปีละ 32,100 บาท  (รวม VAT 7%) 

สาํหรับระบบโปรแกรมบริหารสหกรณ์  (UPBEAN)

6) คา่บริการ Ethernet Card และ IP รายเดือนๆละ 800 บาท
ปีละ 10,272 บาท  (รวม VAT 7%) สาํหรับระบบโปรแกรม
บริหารสหกรณ์  (UPBEAN)

7) คา่ Internet สาํหรับการใชง้านในอนาคต
   รวมค่าสาธารณูปโภค 1,510,000.00 1,134,623.04 -375,376.96 1,520,000.00 385,376.96

5.  หมวดค่าใช้จ่ายทั�วไป
       5.1 ค่าเบี�ยเลี�ยง พาหนะ และที�พกั 150,000.00 143,005.50 -6,994.50 150,000.00 6,994.50 เพื�อจ่ายเป็นคา่เบี�ยเลี�ยง คา่พาหนะ คา่เช่าที�พกัของกรรมการ

ดาํเนินการ  ผูต้รวจสอบกิจการ ที�ปรึกษาสหกรณ์  อนุกรรมการ
เจา้หนา้ที�สหกรณ์ และบุคคลภายนอกที�ไดร้ับมอบหมาย ให้ไป
ติดต่อเกี�ยวกบังานของสหกรณ์  ไปเขา้ร่วมประชุมสมัมนา 
ดูงาน หรือไปปฏิบตัิงานอื�นๆ โดยใหเ้บิกไดต้ามระเบียบว่าดว้ย
คา่ใชจ้่ายในการเดินทางฯ ของสหกรณ์

       5.2 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์และทรัพยส์ิน 150,000.00 15,560.00 -134,440.00 150,000.00 134,440.00 เพื�อซ่อมแซมครุภณัฑ ์อุปกรณ์และเครื� องใชต้่างๆ ของ
สาํนกังานที�ชาํรุด ไม่สามารถใชง้านได ้ หรือเพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ให้ดีขึ�น

หน้า 4
งบประมาณรายจ่าย 2565

ประเภทงบประมาณรายจ่าย (1) งบประมาณ (2) รับจริง /จ่ายจริง (3) สูง /ตํ�า (5) งบประมาณ (6) + เพิ�ม , - ลด (7)  เหตุผลและความจาํเป็น
ส่วนที� 1 งบปกติ ปีบัญชี 2565 ธ.ค.64 - พ.ย.65 กว่างบประมาณ ปีบัญชี 2566 จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 65

       5.3 ค่าใชจ้่ายประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 25,100,000.00 25,512,850.34 412,850.34 36,200,000.00 10,687,149.66 1) เพื�อจ่ายเป็นคา่ดาํเนินการจดัประชุมใหญ่ เช่น คา่เช่าสถานที�
ค่าอาหารวา่งจ่ายให้สมาชิกผูเ้ขา้ร่วมประชุมคนละ 200 บาท
และคา่ใชจ้่ายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง จาํนวน 500,000 บาท
2) คา่จดัทาํรายงานกิจการประจาํปี จาํนวน 1,000 เล่ม
เล่มๆ ละประมาณ 300 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท
3) เพื�อจ่ายเป็นของขวญัปีใหมแ่ก่สมาชิกทุกคนๆ ละ 3,500 บาท
คาดว่าจะมีสมาชิก 9,900 คน เป็นเงิน 34,650,000 บาท
4) เพื�อจ่ายเป็นคา่ของรางวลัแก่สมาชิกผูเ้ขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญั
จาํนวน 350,000 บาท
5) สาํรองไวเ้พื�อประชุมใหญ่วิสามญั จาํนวน 400,000 บาท

       5.4 ค่าใชจ้่ายในการสรรหากรรมการ 9,600,000.00 9,337,065.78 -262,934.22 14,700,000.00 5,362,934.22 1) เพื�อจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายดาํเนินการสรรหากรรมการ หรือผูต้รวจ
สอบกิจการ ประจาํปีและคา่พาหนะให้สมาชิก 1,500 บาท /คน 

(ประมาณการสมาชิก 9,900 คน ใชส้ิทธิ�  95%)

2) เพื�อจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายในการจดัการเลือกตั�ง ประมาณ 600,000.-

      5.5 สวสัดิการเจา้หนา้ที�
             5.5.1 ค่ารักษาพยาบาล 135,000.00 88,649.00 -46,351.00 135,000.00 46,351.00  -เพื�อจ่ายเป็นคา่รักษาพยาบาลเจา้หนา้ที� เพิ�มเติมจากส่วนที�เบิก

จากประกนัสงัคมไมไ่ด ้ ไมเ่กิน 5,000 บาท /คน /ปี
             5.5.2 ค่าเล่าเรียนบุตร 100,000.00 54,685.50 -45,314.50 100,000.00 45,314.50 เพื�อจ่ายเป็นเงินสนบัสนุนคา่เล่าเรียนบุตรเจา้หนา้ที� 

ถึงระดบัปริญญาตรี (อ้างอิงหลกัเกณฑ์ตามราชการ)
             5.5.3 ค่าตรวจสุขภาพประจาํปี 100,000.00 88,530.00 -11,470.00 100,000.00 11,470.00 เพื�อจ่ายเป็นคา่ตรวจสุขภาพเจา้หนา้ที� ไมเ่กิน 4,000 บาท /คน /ปี

             5.5.4 ค่าของที�ระลึกเจา้หนา้ที�เกษียณ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 เพื�อจดัทาํประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรเมื�อครบวาระ และมอบ
รางวลัของที�ระลึกแก่เจา้หนา้ที�ที�ครบเกษียณอาย ุ60 ปี

       5.6 เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมตามกฎหมาย 250,000.00 168,424.00 -81,576.00 240,000.00 71,576.00 1) เพื�อจ่ายสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคมตาม พ.ร.บ.ประกนัสงัคม
ซึ� งกาํหนดให้สถานประกอบการตอ้งขึ�นทะเบียนนายจา้ง 

โดยให้นายจา้งจ่ายเงินสมทบ 5% ของเงินเดือนลูกจา้ง
2) เพื�อจ่ายสมทบเงินกองทุนทดแทน 0.20% ของคา่จา้งทั�งปี

       5.7 เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพสาํหรับ 160,000.00 145,093.60 -14,906.40 172,000.00 26,906.40  - เพื�อเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนให้เจา้หนา้ที�สหกรณ์
             เจา้หนา้ที�สหกรณ์ มีเงินออมไวใ้ชจ้่ายยามเกษียณอายรุาชการ หรือออกจากงาน 

เนื�องจากไมไ่ดร้ับเงินบาํนาญเหมือนระบบราชการ โดย

งบประมาณรายจ่าย 2565
หน้า 5
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ประเภทงบประมาณรายจ่าย (1) งบประมาณ (2) รับจริง /จ่ายจริง (3) สูง /ตํ�า (5) งบประมาณ (6) + เพิ�ม , - ลด (7)  เหตุผลและความจาํเป็น
ส่วนที� 1 งบปกติ ปีบัญชี 2565 ธ.ค.64 - พ.ย.65 กว่างบประมาณ ปีบัญชี 2566 จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 65

       4.4 ค่าประปา 25,000.00 23,276.07 -1,723.93 30,000.00 6,723.93 เพื�อจ่ายเป็นคา่นํ�าประปาใชภ้ายในอาคารสาํนกังานทุกแห่ง

       4.5 ค่าอินเตอร์เน็ต 350,000.00 134,152.32 -215,847.68 350,000.00 215,847.68 1) คา่ Internet ความเร็วสูง เชื�อมต่อขอ้มูลระหว่าง
สาํนกังานใหญ่ และศูนยบ์ริการ (VPN) จาํนวน 1 Link ๆ ละ  

1,500 บาท  ปีละ 19,260 บาท  (รวม VAT %)

2) คา่ Internet ความเร็วสูง ใชภ้ายในสาํนกังานสหกรณ์ 

จาํนวน 3 Link (2,500 , 2,350, 2,200) รวมเดือนละ 7,050 บาท
ปีละ 91,000 บาท  (รวม VAT 7%)

3) คา่ Internet ความเร็วสูง ใชภ้ายในศูนยบ์ริการสหกรณ์ จาํนวน
1 Link ๆ ละ 2,000 บาท ปีละ 25,680 บาท (รวม VAT 7%)

4) คา่ Lease Line และ Router  ระบบเชื�อมต่อ ATM KTB 

เดือนละ 11,235 บาท  ปีละ 134,820 บาท
5) คา่บริการเชื�อมต่อ CAT INTERNET DATACENTER 

เดือนละ 2,500 บาท ปีละ 32,100 บาท  (รวม VAT 7%) 

สาํหรับระบบโปรแกรมบริหารสหกรณ์  (UPBEAN)

6) คา่บริการ Ethernet Card และ IP รายเดือนๆละ 800 บาท
ปีละ 10,272 บาท  (รวม VAT 7%) สาํหรับระบบโปรแกรม
บริหารสหกรณ์  (UPBEAN)

7) คา่ Internet สาํหรับการใชง้านในอนาคต
   รวมค่าสาธารณูปโภค 1,510,000.00 1,134,623.04 -375,376.96 1,520,000.00 385,376.96

5.  หมวดค่าใช้จ่ายทั�วไป
       5.1 ค่าเบี�ยเลี�ยง พาหนะ และที�พกั 150,000.00 143,005.50 -6,994.50 150,000.00 6,994.50 เพื�อจ่ายเป็นคา่เบี�ยเลี�ยง คา่พาหนะ คา่เช่าที�พกัของกรรมการ

ดาํเนินการ  ผูต้รวจสอบกิจการ ที�ปรึกษาสหกรณ์  อนุกรรมการ
เจา้หนา้ที�สหกรณ์ และบุคคลภายนอกที�ไดร้ับมอบหมาย ให้ไป
ติดต่อเกี�ยวกบังานของสหกรณ์  ไปเขา้ร่วมประชุมสมัมนา 
ดูงาน หรือไปปฏิบตัิงานอื�นๆ โดยใหเ้บิกไดต้ามระเบียบว่าดว้ย
คา่ใชจ้่ายในการเดินทางฯ ของสหกรณ์

       5.2 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์และทรัพยส์ิน 150,000.00 15,560.00 -134,440.00 150,000.00 134,440.00 เพื�อซ่อมแซมครุภณัฑ ์อุปกรณ์และเครื� องใชต้่างๆ ของ
สาํนกังานที�ชาํรุด ไม่สามารถใชง้านได ้ หรือเพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ให้ดีขึ�น
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ประเภทงบประมาณรายจ่าย (1) งบประมาณ (2) รับจริง /จ่ายจริง (3) สูง /ตํ�า (5) งบประมาณ (6) + เพิ�ม , - ลด (7)  เหตุผลและความจาํเป็น
ส่วนที� 1 งบปกติ ปีบัญชี 2565 ธ.ค.64 - พ.ย.65 กว่างบประมาณ ปีบัญชี 2566 จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 65

       5.3 ค่าใชจ้่ายประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 25,100,000.00 25,512,850.34 412,850.34 36,200,000.00 10,687,149.66 1) เพื�อจ่ายเป็นคา่ดาํเนินการจดัประชุมใหญ่ เช่น คา่เช่าสถานที�
ค่าอาหารวา่งจ่ายให้สมาชิกผูเ้ขา้ร่วมประชุมคนละ 200 บาท
และคา่ใชจ้่ายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง จาํนวน 500,000 บาท
2) คา่จดัทาํรายงานกิจการประจาํปี จาํนวน 1,000 เล่ม
เล่มๆ ละประมาณ 300 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท
3) เพื�อจ่ายเป็นของขวญัปีใหมแ่ก่สมาชิกทุกคนๆ ละ 3,500 บาท
คาดว่าจะมีสมาชิก 9,900 คน เป็นเงิน 34,650,000 บาท
4) เพื�อจ่ายเป็นคา่ของรางวลัแก่สมาชิกผูเ้ขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญั
จาํนวน 350,000 บาท
5) สาํรองไวเ้พื�อประชุมใหญ่วิสามญั จาํนวน 400,000 บาท

       5.4 ค่าใชจ้่ายในการสรรหากรรมการ 9,600,000.00 9,337,065.78 -262,934.22 14,700,000.00 5,362,934.22 1) เพื�อจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายดาํเนินการสรรหากรรมการ หรือผูต้รวจ
สอบกิจการ ประจาํปีและคา่พาหนะให้สมาชิก 1,500 บาท /คน 

(ประมาณการสมาชิก 9,900 คน ใชส้ิทธิ�  95%)

2) เพื�อจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายในการจดัการเลือกตั�ง ประมาณ 600,000.-

      5.5 สวสัดิการเจา้หนา้ที�
             5.5.1 ค่ารักษาพยาบาล 135,000.00 88,649.00 -46,351.00 135,000.00 46,351.00  -เพื�อจ่ายเป็นคา่รักษาพยาบาลเจา้หนา้ที� เพิ�มเติมจากส่วนที�เบิก

จากประกนัสงัคมไมไ่ด ้ ไมเ่กิน 5,000 บาท /คน /ปี
             5.5.2 ค่าเล่าเรียนบุตร 100,000.00 54,685.50 -45,314.50 100,000.00 45,314.50 เพื�อจ่ายเป็นเงินสนบัสนุนคา่เล่าเรียนบุตรเจา้หนา้ที� 

ถึงระดบัปริญญาตรี (อ้างอิงหลกัเกณฑ์ตามราชการ)
             5.5.3 ค่าตรวจสุขภาพประจาํปี 100,000.00 88,530.00 -11,470.00 100,000.00 11,470.00 เพื�อจ่ายเป็นคา่ตรวจสุขภาพเจา้หนา้ที� ไมเ่กิน 4,000 บาท /คน /ปี

             5.5.4 ค่าของที�ระลึกเจา้หนา้ที�เกษียณ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 เพื�อจดัทาํประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรเมื�อครบวาระ และมอบ
รางวลัของที�ระลึกแก่เจา้หนา้ที�ที�ครบเกษียณอาย ุ60 ปี

       5.6 เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมตามกฎหมาย 250,000.00 168,424.00 -81,576.00 240,000.00 71,576.00 1) เพื�อจ่ายสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคมตาม พ.ร.บ.ประกนัสงัคม
ซึ� งกาํหนดให้สถานประกอบการตอ้งขึ�นทะเบียนนายจา้ง 

โดยให้นายจา้งจ่ายเงินสมทบ 5% ของเงินเดือนลูกจา้ง
2) เพื�อจ่ายสมทบเงินกองทุนทดแทน 0.20% ของคา่จา้งทั�งปี

       5.7 เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพสาํหรับ 160,000.00 145,093.60 -14,906.40 172,000.00 26,906.40  - เพื�อเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนให้เจา้หนา้ที�สหกรณ์
             เจา้หนา้ที�สหกรณ์ มีเงินออมไวใ้ชจ้่ายยามเกษียณอายรุาชการ หรือออกจากงาน 

เนื�องจากไมไ่ดร้ับเงินบาํนาญเหมือนระบบราชการ โดย

งบประมาณรายจ่าย 2565
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ประเภทงบประมาณรายจ่าย (1) งบประมาณ (2) รับจริง /จ่ายจริง (3) สูง /ตํ�า (5) งบประมาณ (6) + เพิ�ม , - ลด (7)  เหตุผลและความจาํเป็น
ส่วนที� 1 งบปกติ ปีบัญชี 2565 ธ.ค.64 - พ.ย.65 กว่างบประมาณ ปีบัญชี 2566 จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 65

นายจา้ง (สหกรณ์) เป็นผูจ้่ายเงินสมทบในอตัราที�ไมต่ ํ�ากว่า
ลูกจา้งจ่าย  (สหกรณ์จ่ายสมทบ 2%)

 - กฎหมายกาํหนดให้ลูกจา้งจ่ายเงินสะสมไดใ้น
อตัรา 2-15% ของค่าจา้งต่อเดือน

       5.8 สาํรองบาํเหน็จเจา้หนา้ที� 1,200,000.00 1,311,200.88 111,200.88 1,300,000.00 -11,200.88  -เพื�อสมทบไวเ้ป็นเงินบาํเหน็จให้แก่เจา้หนา้ที�สหกรณ์
ที�ปฏิบตัิงานเกินกว่า 5 ปีขึ�นไป ตามระเบียบสหกรณ์
 - เพื�อจ่ายเป็นเงินบาํเหน็จรายเดือนแก่เจา้หนา้ที� 1 ราย 

ตามคาํพิพากษา เดือนละ 65,343 บาท ปีละ 784,116.-  

       5.9 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 150,000.00 117,169.00 -32,831.00 150,000.00 32,831.00 1) เพื�อจ่ายเป็นคา่ธรรมเนียมโอนเงินธนาคาร เขา้บญัชีสมาชิก  

(KTB รายการละ 7 บาท / ธนาคารอื�นตามอตัราเรียกเกบ็)

2) คา่เช็ค  คา่อากรแสตมป์ และอื�นๆ  

       5.10 ค่ารับรอง 200,000.00 202,399.08 2,399.08 200,000.00 -2,399.08 เพื�อจ่ายเป็นคา่อาหารและเครื� องดื�มสาํหรับสมาชิกที�มาใชบ้ริการ
ติดต่องานกบัสหกรณ์  คา่รับรองในการประชุมทุกคณะของสหกรณ์
คา่รับรองคณะกรรมการ และคา่รับรองสาํหรับผูม้าเยี�ยมชมสหกรณ์ 

จากหน่วยงานภายนอก
       5.11 ค่าดูแลระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 650,000.00 788,031.30 138,031.30 650,000.00 -138,031.30 1) คา่ดูแลระบบ Network ภายในสาํนกังานสหกรณ์ และศูนย์
                บริการ เดือนละ 12,000 บาท ปีละ 144,000 บาท (รวม VAT 7%)

2) คา่ดูแลระบบโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์ UPBEAN

ปีละไม่เกิน 15% ของราคาซื�อขาย ประมาณ 200,000 บาท
3) คา่บริการดูแลและบาํรุงรายปี ระบบเวบ็ไซตส์หกรณ์
คา่บริการต่ออายชุื�อเวบ็ไซต ์ ระบบความปลอดภยั SSL  ป้องกนั
Malware และ Virus ระบบสาํรองขอ้มลู ประมาณ 6,000 บาท
4) คา่บริการดูแลรักษาระบบ Mobile Application 

และระบบสมาชิกออนไลน์  ประมาณ 80,000 บาท
5) คา่สมคัร Apple Developer รายปี /คา่บริการเชื�อมต่อ Port ATM

เดือนละ 3,400 บาท ปีละ 43,656 บาท (รวม VAT)

คา่บริการ Server 5,000 /เดือน ปีละ 64,200 บาท (รวม VAT)

รวมทั�งสิ�นประมาณ 150,000 บาท
6) คา่ดูแลระบบ Line Connect  ประมาณ 20,000 บาท

หน้า 6
งบประมาณรายจ่าย 2565

ประเภทงบประมาณรายจ่าย (1) งบประมาณ (2) รับจริง /จ่ายจริง (3) สูง /ตํ�า (5) งบประมาณ (6) + เพิ�ม , - ลด (7)  เหตุผลและความจาํเป็น
ส่วนที� 1 งบปกติ ปีบัญชี 2565 ธ.ค.64 - พ.ย.65 กว่างบประมาณ ปีบัญชี 2566 จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 65

7) คา่ดูแลระบบโปรแกรมต่างๆที�อาจเกิดขึ�นในอนาคต
8) เพื�อปรับปรุงเพิ�มเติมประสิทธิภาพของระบบ
โปรแกรมทุกระบบ  

       5.12 ค่าพาหนะเหมาจ่ายเจา้หนา้ที� 72,000.00 71,000.00 -1,000.00 60,000.00 -11,000.00 1) เพื�อจ่ายใหแ้ก่เจา้หนา้ที�สหกรณ์ซึ� งใชพ้าหนะส่วนตวัเดินทาง
ไปติดต่อธนาคาร และรับส่งเอกสารระหว่างสาขากบัสาํนกังาน
ใหญ่ เป็นประจาํทุกวนั  โดยเหมาจ่ายเดือนละ  5,000 บาท

       5.13 ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการทางกฎหมาย 500,000.00 35,200.00 -464,800.00 200,000.00 164,800.00 เพื�อจ่ายเป็นคา่ดาํเนินการทางกฎหมาย เป็นคา่ใชจ้่าย
              ในการฟ้องร้องต่อสู้คดีต่างๆ ของสหกรณ์ เช่น 

คา่ธรรมเนียมศาล  คา่ทนายความ
       5.14 ค่าเสื�อมราคา และค่าใชจ้่ายตดัจ่าย 5,000,000.00 -21,055,992.34 -26,055,992.34 5,000,000.00 26,055,992.34 เป็นรายการปรับปรุงทางบญัชี  เพื�อคิดคา่เสื�อมราคา
               หนี�สงสยัจะสูญ จากสินทรัพยท์ี�สหกรณ์ใชอ้ยู่ในปัจจุบนั  และการตั�ง

คา่เผื�อหนี�สงสยัจะสูญ
       5.15 ค่าใชจ้่ายอื�นๆ  (ตามระบบบญัชี) 1,000,000.00 434,478.59 -565,521.41 1,000,000.00 565,521.41 1)คา่จดัทาํเอกสารคูม่ือตามโครงการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บงัคบัและ

ระเบียบสหกรณ์ฯให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 20,000 บาท
2) เพื�อเป็นคา่ใชจ้่ายอื�นๆ ที�อาจเกิดขึ�นโดยสหกรณ์
มิไดต้ั�งงบประมาณไว้

       5.16 ค่าเช่าเครื�องถ่ายเอกสาร และหมึกพิมพ์ 300,000.00 194,453.78 -105,546.22 300,000.00 105,546.22 เพื�อจ่ายเป็นคา่เช่าเครื� องถ่ายเอกสารประจาํสาํนกังาน
และหมึกพิมพเ์ครื� องถ่าย

       5.17 ค่าประกนัภยั 100,000.00 80,763.25 -19,236.75 100,000.00 19,236.75 1) เพื�อจ่ายเป็นคา่เบี�ยประกนัการเสี�ยงภยัอาคารสาํนกังาน
สหกรณ์  เฟอร์นิเจอร์ สิ�งตกแต่ง อุปกรณ์สาํนกังาน
 เครื� องใชไ้ฟฟ้า ตู ้ATM  และอื�นๆ  ทุนประกนัประมาณ
61 ลา้นบาท   เบี�ยประกนัประมาณ 60,000 บาท
2) เพื�อจ่ายเป็นคา่เบี�ยประกนัภยั การขนเงินสด ระหว่างสหกรณ์
กบัธนาคาร  เบี�ยประกนัประมาณ 40,000 บาท

       5.18 ค่าเช่ายานพาหนะ 50,000.00 20,020.00 -29,980.00 50,000.00 29,980.00 เพื�อไวส้าํหรับกรณีที�บุคลากรของสหกรณ์ตอ้งมีการ
เดินทางเป็นหมูค่ณะไปปฏิบตัิงานหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ

           รวมค่าใช้จ่ายทั�วไป 44,967,000.00 17,752,587.26 -27,214,412.74 61,007,000.00 43,254,412.74

รวมงบประมาณรายจ่าย  (ส่วนที� 1 งบปกติ) 60,609,000.00 32,435,532.49 -28,173,467.51 78,971,000.00 46,535,467.51
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ประเภทงบประมาณรายจ่าย (1) งบประมาณ (2) รับจริง /จ่ายจริง (3) สูง /ตํ�า (5) งบประมาณ (6) + เพิ�ม , - ลด (7)  เหตุผลและความจาํเป็น
ส่วนที� 1 งบปกติ ปีบัญชี 2565 ธ.ค.64 - พ.ย.65 กว่างบประมาณ ปีบัญชี 2566 จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 65

นายจา้ง (สหกรณ์) เป็นผูจ้่ายเงินสมทบในอตัราที�ไมต่ ํ�ากว่า
ลูกจา้งจ่าย  (สหกรณ์จ่ายสมทบ 2%)

 - กฎหมายกาํหนดให้ลูกจา้งจ่ายเงินสะสมไดใ้น
อตัรา 2-15% ของค่าจา้งต่อเดือน

       5.8 สาํรองบาํเหน็จเจา้หนา้ที� 1,200,000.00 1,311,200.88 111,200.88 1,300,000.00 -11,200.88  -เพื�อสมทบไวเ้ป็นเงินบาํเหน็จให้แก่เจา้หนา้ที�สหกรณ์
ที�ปฏิบตัิงานเกินกว่า 5 ปีขึ�นไป ตามระเบียบสหกรณ์
 - เพื�อจ่ายเป็นเงินบาํเหน็จรายเดือนแก่เจา้หนา้ที� 1 ราย 

ตามคาํพิพากษา เดือนละ 65,343 บาท ปีละ 784,116.-  

       5.9 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 150,000.00 117,169.00 -32,831.00 150,000.00 32,831.00 1) เพื�อจ่ายเป็นคา่ธรรมเนียมโอนเงินธนาคาร เขา้บญัชีสมาชิก  

(KTB รายการละ 7 บาท / ธนาคารอื�นตามอตัราเรียกเกบ็)

2) คา่เช็ค  คา่อากรแสตมป์ และอื�นๆ  

       5.10 ค่ารับรอง 200,000.00 202,399.08 2,399.08 200,000.00 -2,399.08 เพื�อจ่ายเป็นคา่อาหารและเครื� องดื�มสาํหรับสมาชิกที�มาใชบ้ริการ
ติดต่องานกบัสหกรณ์  คา่รับรองในการประชุมทุกคณะของสหกรณ์
คา่รับรองคณะกรรมการ และคา่รับรองสาํหรับผูม้าเยี�ยมชมสหกรณ์ 

จากหน่วยงานภายนอก
       5.11 ค่าดูแลระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 650,000.00 788,031.30 138,031.30 650,000.00 -138,031.30 1) คา่ดูแลระบบ Network ภายในสาํนกังานสหกรณ์ และศูนย์
                บริการ เดือนละ 12,000 บาท ปีละ 144,000 บาท (รวม VAT 7%)

2) คา่ดูแลระบบโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์ UPBEAN

ปีละไม่เกิน 15% ของราคาซื�อขาย ประมาณ 200,000 บาท
3) คา่บริการดูแลและบาํรุงรายปี ระบบเวบ็ไซตส์หกรณ์
คา่บริการต่ออายชุื�อเวบ็ไซต ์ ระบบความปลอดภยั SSL  ป้องกนั
Malware และ Virus ระบบสาํรองขอ้มลู ประมาณ 6,000 บาท
4) คา่บริการดูแลรักษาระบบ Mobile Application 

และระบบสมาชิกออนไลน์  ประมาณ 80,000 บาท
5) คา่สมคัร Apple Developer รายปี /คา่บริการเชื�อมต่อ Port ATM

เดือนละ 3,400 บาท ปีละ 43,656 บาท (รวม VAT)

คา่บริการ Server 5,000 /เดือน ปีละ 64,200 บาท (รวม VAT)

รวมทั�งสิ�นประมาณ 150,000 บาท
6) คา่ดูแลระบบ Line Connect  ประมาณ 20,000 บาท

หน้า 6
งบประมาณรายจ่าย 2565

ประเภทงบประมาณรายจ่าย (1) งบประมาณ (2) รับจริง /จ่ายจริง (3) สูง /ตํ�า (5) งบประมาณ (6) + เพิ�ม , - ลด (7)  เหตุผลและความจาํเป็น
ส่วนที� 1 งบปกติ ปีบัญชี 2565 ธ.ค.64 - พ.ย.65 กว่างบประมาณ ปีบัญชี 2566 จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 65

7) คา่ดูแลระบบโปรแกรมต่างๆที�อาจเกิดขึ�นในอนาคต
8) เพื�อปรับปรุงเพิ�มเติมประสิทธิภาพของระบบ
โปรแกรมทุกระบบ  

       5.12 ค่าพาหนะเหมาจ่ายเจา้หนา้ที� 72,000.00 71,000.00 -1,000.00 60,000.00 -11,000.00 1) เพื�อจ่ายใหแ้ก่เจา้หนา้ที�สหกรณ์ซึ� งใชพ้าหนะส่วนตวัเดินทาง
ไปติดต่อธนาคาร และรับส่งเอกสารระหว่างสาขากบัสาํนกังาน
ใหญ่ เป็นประจาํทุกวนั  โดยเหมาจ่ายเดือนละ  5,000 บาท

       5.13 ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการทางกฎหมาย 500,000.00 35,200.00 -464,800.00 200,000.00 164,800.00 เพื�อจ่ายเป็นคา่ดาํเนินการทางกฎหมาย เป็นคา่ใชจ้่าย
              ในการฟ้องร้องต่อสู้คดีต่างๆ ของสหกรณ์ เช่น 

คา่ธรรมเนียมศาล  คา่ทนายความ
       5.14 ค่าเสื�อมราคา และค่าใชจ้่ายตดัจ่าย 5,000,000.00 -21,055,992.34 -26,055,992.34 5,000,000.00 26,055,992.34 เป็นรายการปรับปรุงทางบญัชี  เพื�อคิดคา่เสื�อมราคา
               หนี�สงสยัจะสูญ จากสินทรัพยท์ี�สหกรณ์ใชอ้ยู่ในปัจจุบนั  และการตั�ง

คา่เผื�อหนี�สงสยัจะสูญ
       5.15 ค่าใชจ้่ายอื�นๆ  (ตามระบบบญัชี) 1,000,000.00 434,478.59 -565,521.41 1,000,000.00 565,521.41 1)คา่จดัทาํเอกสารคูม่ือตามโครงการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บงัคบัและ

ระเบียบสหกรณ์ฯให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 20,000 บาท
2) เพื�อเป็นคา่ใชจ้่ายอื�นๆ ที�อาจเกิดขึ�นโดยสหกรณ์
มิไดต้ั�งงบประมาณไว้

       5.16 ค่าเช่าเครื�องถ่ายเอกสาร และหมึกพิมพ์ 300,000.00 194,453.78 -105,546.22 300,000.00 105,546.22 เพื�อจ่ายเป็นคา่เช่าเครื� องถ่ายเอกสารประจาํสาํนกังาน
และหมึกพิมพเ์ครื� องถ่าย

       5.17 ค่าประกนัภยั 100,000.00 80,763.25 -19,236.75 100,000.00 19,236.75 1) เพื�อจ่ายเป็นคา่เบี�ยประกนัการเสี�ยงภยัอาคารสาํนกังาน
สหกรณ์  เฟอร์นิเจอร์ สิ�งตกแต่ง อุปกรณ์สาํนกังาน
 เครื� องใชไ้ฟฟ้า ตู ้ATM  และอื�นๆ  ทุนประกนัประมาณ
61 ลา้นบาท   เบี�ยประกนัประมาณ 60,000 บาท
2) เพื�อจ่ายเป็นคา่เบี�ยประกนัภยั การขนเงินสด ระหว่างสหกรณ์
กบัธนาคาร  เบี�ยประกนัประมาณ 40,000 บาท

       5.18 ค่าเช่ายานพาหนะ 50,000.00 20,020.00 -29,980.00 50,000.00 29,980.00 เพื�อไวส้าํหรับกรณีที�บุคลากรของสหกรณ์ตอ้งมีการ
เดินทางเป็นหมูค่ณะไปปฏิบตัิงานหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ

           รวมค่าใช้จ่ายทั�วไป 44,967,000.00 17,752,587.26 -27,214,412.74 61,007,000.00 43,254,412.74

รวมงบประมาณรายจ่าย  (ส่วนที� 1 งบปกติ) 60,609,000.00 32,435,532.49 -28,173,467.51 78,971,000.00 46,535,467.51
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ประเภทงบประมาณรายจ่าย (1) งบประมาณ (2) รับจริง /จ่ายจริง (3) สูง /ตํ�า (5) งบประมาณ (6) + เพิ�ม , - ลด (7)  เหตุผลและความจาํเป็น
ส่วนที� 1 งบปกติ ปีบัญชี 2565 ธ.ค.64 - พ.ย.65 กว่างบประมาณ ปีบัญชี 2566 จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 65

6.  หมวดครุภณัฑ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
     6.1  ค่าครุภณัฑ์
        1) ครุภณัฑส์าํนกังาน 2,000,000.00 985,281.80 -1,014,718.20 2,500,000.00 1,514,718.20 1.โครงการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารงานสหกรณ์
             1.1 แอร์ปรับอากาศ 2 เครื�อง+ชั�น1(1ค) 120,500.00    1.1 จดัทาํห้องจดัเกบ็เอกสารฝ่ายต่างๆ ประมาณ 500,000.-

             1.2 เกา้อี�สาํนกังาน 1 ตวั (ทดแทนของเดิมชาํรุด)   - ตูร้างเลื�อนสาํหรับจดัเกบ็เอกสาร  ตูช้ั�นอเนกประสงค์
             1.3 ทีวี LED สาํหรับห้องประชุมชั�น 4 และเครื�อง 93,000.00 ตูจ้ดัเกบ็การ์ดลายเซ็นแบบกนัไฟ  ตูเ้ซฟนิรภยัห้องการเงิน
                   ควบคุมเสียง และศูนยบ์ริการ
             1.4 ตูเ้ก็บเอกสาร 17,120.00   1.2 ปรับปรุงระบบห้องประชุมชั�น 3 และชั�น 4 สาํนกังานใหญ่
             1.5โต๊ะสาํนกังาน 14,958.60 ประมาณ 500,000 บาท
             1.6 โทรทศัน์/โทรศพัท์ 31,807.00   1.3 จดัทาํห้องอเนกประสงค ์ประมาณ 500,000 บาท
             1.7 เกา้อี�(สินเชื�อ) 19,560.00 2.เครื� องปรับอากาศ ติดตั�งห้องเกบ็สญัญา ราคาโดยประมาณ
             1.8 ตู+้โต๊ะ (คกก.ตรวจสอบภายใน) 27,499.00 50,000 บาท
             1.9 กระติกนํ�าร้อน 2,270.00 3.ติดตั�งเครื� อง Scan เขา้-ออกห้องเกบ็สญัญาเพื�อความ
             1.10 เครื�องนบัธนบตัร 58,636.00 ปลอดภยั ราคาประมาณ 7,000 บาท
             1.11 ตูร้างเลื�อน ระบบพวงมาลยั 499,968.20 4. ปรับปรุงซ่อมแซมครุภณัฑท์ี�ชาํรุด หรือซื�อทดแทน
             1.12 กลอ้งถ่ายรูปงานประชาสมัพนัธ์และ Live (2 ตวั) 99,963.00 ประมาณ 300,000 บาท

5.ปรับเปลี�ยนอุปกรณ์และหลอดไฟภายในสาํนกังานเป็นชนิด
ประหยดัพลงังาน เช่น หลอดไฟ LED และปรับเปลี�ยน
เครื� องปรับอากาศเป็นชนิดประหยดัพลงังาน เพื�อลดคา่ใชจ้่าย
ดา้นไฟฟ้าตามความจาํเป็น ประมาณ 200,000 บาท
6.ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภยัสาํนกังาน อาทิ
กลอ้งวงจรปิด  ถงัดบัเพลิง ฯลฯ
7. เพื�อจดัซื�อโตะ๊ / เกา้อี�  / และครุภณัฑอ์ื�นๆ ที�จาํเป็น
ในการปฏิบตัิงาน  ประมาณ 250,000 บาท

       2) ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 1,000,000.00 71,569.30 -928,430.70 1,000,000.00 928,430.70 1.สาํรองไวส้าํหรับซื�อเครื� อง Computer , เครื� องสาํรองไฟ
             2.1 เครื�อง Printer 1 เครื�อง (ทดแทนเครื�องเดิมชาํรุด) 7,479.30  เครื� อง printer, เครื� องปรับสมดุคูฝ่าก, อุปกรณ์ Network 

             2.2 เครื�อง Printer 1 ตวั 4,090.00 ต่างๆ ที�จาํเป็น
             2.3 อุปกรณ์อินเตอร์เน็ต-ศูนยฯ์ 60,000.00 2.สาํรองไวส้าํหรับซื�ออุปกรณ์ต่างๆ ที�เกี�ยวกบั Computer 

หากมีการชาํรุด  เสียหาย หรือเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ
การทาํงานของ Computer
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ประเภทงบประมาณรายจ่าย (1) งบประมาณ (2) รับจริง /จ่ายจริง (3) สูง /ตํ�า (5) งบประมาณ (6) + เพิ�ม , - ลด (7)  เหตุผลและความจาํเป็น
ส่วนที� 1 งบปกติ ปีบัญชี 2565 ธ.ค.64 - พ.ย.65 กว่างบประมาณ ปีบัญชี 2566 จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 65

       3) ค่าพฒันาระบบโปรแกรม 1,000,000.00 203,300.00 -796,700.00 1,000,000.00 796,700.00 1.โครงการพฒันาระบบขอ้มลูเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       - ปรับปรุง Application SPKTCOOP ให้รองรับ   1.1 ปรับปรุงฟังกช์ั�นในระบบโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพ
       พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) สูงขึ�น  ประมาณ 300,000 บาท
       และเพิ�มฟีเจอร์ (Feature) การโอนเงินภายในสหกรณ์   1.2 พฒันาระบบโปรแกรมงานเสริมสหกรณ์ ประมาณ

200,000 บาท
  1.3 พฒันาระบบจดัเกบ็ขอ้มลูสารสนเทศและฐานขอ้มลู
สหกรณ์  ประมาณ 300,000 บาท
2.สาํรองไวส้าํหรับการพฒันาระบบโปรแกรมงานตา่งๆ ที�ตอ้ง
เร่งดาํเนินการตามความจาํเป็น  และมิไดอ้ยู่ในแผนโครงการ 

ของสหกรณ์ เพื�อให้การทาํงานมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และทนัสมยัมากขึ�น

             รวมค่าครุภณัฑ์ 4,000,000.00 1,260,151.10 -2,739,848.90 4,500,000.00 3,239,848.90
     6.2  ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
        1) ค่าปรับปรุง และพฒันาอาคารสถานที�สาํนกังาน 2,500,000.00 108,884.00 -2,391,116.00 2,500,000.00 2,391,116.00 1.โครงการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารงานสหกรณ์

  -ปรับปรุงอาคารสถานที�ให้มีพื�นที�ใชส้อยที�เป็นประโยชน์
ซ่อมแซมอาคารส่วนที�ชาํรุดให้พร้อมใชง้าน 

  1.1 จดัทาํลิฟทข์นของขนาดเลก็
  1.2 ซ่อมรอยรั�วภายในอาคารเพื�อป้องกนันํ�าฝนไหลเขา้ภายในอาคาร
  1.3 ซ่อมแซมฝ้าเพดานให้อยู่ในสภาพการใชง้านไดป้กติ
  1.4 ติดฟิลม์อาคาร
  1.5 ติดตั�งประตูมว้นดา้นหนา้และดา้นขา้งอาคารระบบไฟฟ้า
  1.6 ปรับปรุงห้องนํ�าชั�น 1

  1.7 เปลี�ยนตน้ไม ้ปรับภูมิทศัน์
  1.8 ปรับปรุงอาคารศูนยบ์ริการ 

2.โครงการหลงัคาที�จอดรถดา้นขา้งตวัอาคารตลอดแนว
ประมาณ 300,000 บาท
3.เพื�อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสาํนกังาน และศูนยบ์ริการ
สมาชิก กรณีเกิดชาํรุด เสียหาย ที�ไมไ่ดค้าดการณ์ไว ้

4.เพื�อตกแต่งอาคารสาํนกังาน หรือปรับปรุงภูมิทศัน์เพิ�มเติมตามความจาํเป็น  

หน้า 9
งบประมาณรายจ่าย 2565

         174
    รายงานกิจการป

ระจำาป
ี 2565



ประเภทงบประมาณรายจ่าย (1) งบประมาณ (2) รับจริง /จ่ายจริง (3) สูง /ตํ�า (5) งบประมาณ (6) + เพิ�ม , - ลด (7)  เหตุผลและความจาํเป็น
ส่วนที� 1 งบปกติ ปีบัญชี 2565 ธ.ค.64 - พ.ย.65 กว่างบประมาณ ปีบัญชี 2566 จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 65

6.  หมวดครุภณัฑ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
     6.1  ค่าครุภณัฑ์
        1) ครุภณัฑส์าํนกังาน 2,000,000.00 985,281.80 -1,014,718.20 2,500,000.00 1,514,718.20 1.โครงการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารงานสหกรณ์
             1.1 แอร์ปรับอากาศ 2 เครื�อง+ชั�น1(1ค) 120,500.00    1.1 จดัทาํห้องจดัเกบ็เอกสารฝ่ายต่างๆ ประมาณ 500,000.-

             1.2 เกา้อี�สาํนกังาน 1 ตวั (ทดแทนของเดิมชาํรุด)   - ตูร้างเลื�อนสาํหรับจดัเกบ็เอกสาร  ตูช้ั�นอเนกประสงค์
             1.3 ทีวี LED สาํหรับห้องประชุมชั�น 4 และเครื�อง 93,000.00 ตูจ้ดัเกบ็การ์ดลายเซ็นแบบกนัไฟ  ตูเ้ซฟนิรภยัห้องการเงิน
                   ควบคุมเสียง และศูนยบ์ริการ
             1.4 ตูเ้ก็บเอกสาร 17,120.00   1.2 ปรับปรุงระบบห้องประชุมชั�น 3 และชั�น 4 สาํนกังานใหญ่
             1.5โต๊ะสาํนกังาน 14,958.60 ประมาณ 500,000 บาท
             1.6 โทรทศัน์/โทรศพัท์ 31,807.00   1.3 จดัทาํห้องอเนกประสงค ์ประมาณ 500,000 บาท
             1.7 เกา้อี�(สินเชื�อ) 19,560.00 2.เครื� องปรับอากาศ ติดตั�งห้องเกบ็สญัญา ราคาโดยประมาณ
             1.8 ตู+้โต๊ะ (คกก.ตรวจสอบภายใน) 27,499.00 50,000 บาท
             1.9 กระติกนํ�าร้อน 2,270.00 3.ติดตั�งเครื� อง Scan เขา้-ออกห้องเกบ็สญัญาเพื�อความ
             1.10 เครื�องนบัธนบตัร 58,636.00 ปลอดภยั ราคาประมาณ 7,000 บาท
             1.11 ตูร้างเลื�อน ระบบพวงมาลยั 499,968.20 4. ปรับปรุงซ่อมแซมครุภณัฑท์ี�ชาํรุด หรือซื�อทดแทน
             1.12 กลอ้งถ่ายรูปงานประชาสมัพนัธ์และ Live (2 ตวั) 99,963.00 ประมาณ 300,000 บาท

5.ปรับเปลี�ยนอุปกรณ์และหลอดไฟภายในสาํนกังานเป็นชนิด
ประหยดัพลงังาน เช่น หลอดไฟ LED และปรับเปลี�ยน
เครื� องปรับอากาศเป็นชนิดประหยดัพลงังาน เพื�อลดคา่ใชจ้่าย
ดา้นไฟฟ้าตามความจาํเป็น ประมาณ 200,000 บาท
6.ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภยัสาํนกังาน อาทิ
กลอ้งวงจรปิด  ถงัดบัเพลิง ฯลฯ
7. เพื�อจดัซื�อโตะ๊ / เกา้อี�  / และครุภณัฑอ์ื�นๆ ที�จาํเป็น
ในการปฏิบตัิงาน  ประมาณ 250,000 บาท

       2) ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 1,000,000.00 71,569.30 -928,430.70 1,000,000.00 928,430.70 1.สาํรองไวส้าํหรับซื�อเครื� อง Computer , เครื� องสาํรองไฟ
             2.1 เครื�อง Printer 1 เครื�อง (ทดแทนเครื�องเดิมชาํรุด) 7,479.30  เครื� อง printer, เครื� องปรับสมดุคูฝ่าก, อุปกรณ์ Network 

             2.2 เครื�อง Printer 1 ตวั 4,090.00 ต่างๆ ที�จาํเป็น
             2.3 อุปกรณ์อินเตอร์เน็ต-ศูนยฯ์ 60,000.00 2.สาํรองไวส้าํหรับซื�ออุปกรณ์ต่างๆ ที�เกี�ยวกบั Computer 

หากมีการชาํรุด  เสียหาย หรือเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ
การทาํงานของ Computer
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ประเภทงบประมาณรายจ่าย (1) งบประมาณ (2) รับจริง /จ่ายจริง (3) สูง /ตํ�า (5) งบประมาณ (6) + เพิ�ม , - ลด (7)  เหตุผลและความจาํเป็น
ส่วนที� 1 งบปกติ ปีบัญชี 2565 ธ.ค.64 - พ.ย.65 กว่างบประมาณ ปีบัญชี 2566 จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 65

       3) ค่าพฒันาระบบโปรแกรม 1,000,000.00 203,300.00 -796,700.00 1,000,000.00 796,700.00 1.โครงการพฒันาระบบขอ้มลูเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       - ปรับปรุง Application SPKTCOOP ให้รองรับ   1.1 ปรับปรุงฟังกช์ั�นในระบบโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพ
       พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) สูงขึ�น  ประมาณ 300,000 บาท
       และเพิ�มฟีเจอร์ (Feature) การโอนเงินภายในสหกรณ์   1.2 พฒันาระบบโปรแกรมงานเสริมสหกรณ์ ประมาณ

200,000 บาท
  1.3 พฒันาระบบจดัเกบ็ขอ้มลูสารสนเทศและฐานขอ้มลู
สหกรณ์  ประมาณ 300,000 บาท
2.สาํรองไวส้าํหรับการพฒันาระบบโปรแกรมงานตา่งๆ ที�ตอ้ง
เร่งดาํเนินการตามความจาํเป็น  และมิไดอ้ยู่ในแผนโครงการ 

ของสหกรณ์ เพื�อให้การทาํงานมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และทนัสมยัมากขึ�น

             รวมค่าครุภณัฑ์ 4,000,000.00 1,260,151.10 -2,739,848.90 4,500,000.00 3,239,848.90
     6.2  ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
        1) ค่าปรับปรุง และพฒันาอาคารสถานที�สาํนกังาน 2,500,000.00 108,884.00 -2,391,116.00 2,500,000.00 2,391,116.00 1.โครงการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารงานสหกรณ์

  -ปรับปรุงอาคารสถานที�ให้มีพื�นที�ใชส้อยที�เป็นประโยชน์
ซ่อมแซมอาคารส่วนที�ชาํรุดให้พร้อมใชง้าน 

  1.1 จดัทาํลิฟทข์นของขนาดเลก็
  1.2 ซ่อมรอยรั�วภายในอาคารเพื�อป้องกนันํ�าฝนไหลเขา้ภายในอาคาร
  1.3 ซ่อมแซมฝ้าเพดานให้อยู่ในสภาพการใชง้านไดป้กติ
  1.4 ติดฟิลม์อาคาร
  1.5 ติดตั�งประตูมว้นดา้นหนา้และดา้นขา้งอาคารระบบไฟฟ้า
  1.6 ปรับปรุงห้องนํ�าชั�น 1

  1.7 เปลี�ยนตน้ไม ้ปรับภูมิทศัน์
  1.8 ปรับปรุงอาคารศูนยบ์ริการ 

2.โครงการหลงัคาที�จอดรถดา้นขา้งตวัอาคารตลอดแนว
ประมาณ 300,000 บาท
3.เพื�อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสาํนกังาน และศูนยบ์ริการ
สมาชิก กรณีเกิดชาํรุด เสียหาย ที�ไมไ่ดค้าดการณ์ไว ้

4.เพื�อตกแต่งอาคารสาํนกังาน หรือปรับปรุงภูมิทศัน์เพิ�มเติมตามความจาํเป็น  

หน้า 9
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(1) (2)  / (3)  / (5) (6) +  , - (7)  

 2  2565 . .64 - . .65  2566 /   65

        2) 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00  -   

 -  4 

 

 

             2,500,000.00 108,884.00 -2,391,116.00 7,500,000.00 7,391,116.00

              6,500,000.00 1,369,035.10 -5,130,964.90 12,000,000.00 10,630,964.90

 2 

7.  

       7.1 

              7.1.1 250,000.00 0.00 -250,000.00 0.00 0.00  -  2566  

                        

              7.1.2 400,000.00 0.00 -400,000.00 0.00 0.00  -  2566  

 

 

              7.1.3 250,000.00 0.00 -250,000.00 250,000.00 250,000.00  -   

                         2  /  

 -  300 - 500   2  

 -   

 

  

    

  

( )

          7.1.4 700,000.00 24,400.00 -675,600.00 700,000.00 675,600.00

 

   100 

( )

 10

 2565

(1) (2)  / (3)  / (5) (6) +  , - (7)  

 2  2565 . .64 - . .65  2566 /   65

       7.2 900,000.00 875,736.00 -24,264.00 900,000.00 24,264.00  - 

 -  ( )

 - 

    

  

 -    

 ( )

( )

       7.3 250,000.00 68,896.00 -181,104.00 250,000.00 181,104.00  -  

                  2  

               2566  300- 500   (  zoom) 

              "   80 %   

              "  -  ONSITE 

 

( )

             2,750,000.00 969,032.00 -1,780,968.00 2,100,000.00 1,130,968.00

8.  

       8.1 

              8.1.1 250,000.00 199,555.00 -50,445.00 250,000.00 50,445.00 1)   3,500 

 6.25   250,000  ( )

              8.1.2  SMS 200,000.00 135,889.58 -64,110.42 200,000.00 64,110.42 1)  SMS  

 2    150,000  

 Line Connect  

2)  SMS OTP  Spktcoop App , Spktc Online 

Line Connect   Mobile App SPKTC & Krungthai NEXT

 Upbean   50,000 

(  0.59 )

 2565

 11
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(1) (2)  / (3)  / (5) (6) +  , - (7)  

 2  2565 . .64 - . .65  2566 /   65

        2) 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00  -   

 -  4 

 

 

             2,500,000.00 108,884.00 -2,391,116.00 7,500,000.00 7,391,116.00

              6,500,000.00 1,369,035.10 -5,130,964.90 12,000,000.00 10,630,964.90

 2 

7.  

       7.1 

              7.1.1 250,000.00 0.00 -250,000.00 0.00 0.00  -  2566  

                        

              7.1.2 400,000.00 0.00 -400,000.00 0.00 0.00  -  2566  

 

 

              7.1.3 250,000.00 0.00 -250,000.00 250,000.00 250,000.00  -   

                         2  /  

 -  300 - 500   2  

 -   

 

  

    

  

( )

          7.1.4 700,000.00 24,400.00 -675,600.00 700,000.00 675,600.00

 

   100 

( )

 10

 2565

(1) (2)  / (3)  / (5) (6) +  , - (7)  

 2  2565 . .64 - . .65  2566 /   65

       7.2 900,000.00 875,736.00 -24,264.00 900,000.00 24,264.00  - 

 -  ( )

 - 

    

  

 -    

 ( )

( )

       7.3 250,000.00 68,896.00 -181,104.00 250,000.00 181,104.00  -  

                  2  

               2566  300- 500   (  zoom) 

              "   80 %   

              "  -  ONSITE 

 

( )

             2,750,000.00 969,032.00 -1,780,968.00 2,100,000.00 1,130,968.00

8.  

       8.1 

              8.1.1 250,000.00 199,555.00 -50,445.00 250,000.00 50,445.00 1)   3,500 

 6.25   250,000  ( )

              8.1.2  SMS 200,000.00 135,889.58 -64,110.42 200,000.00 64,110.42 1)  SMS  

 2    150,000  

 Line Connect  

2)  SMS OTP  Spktcoop App , Spktc Online 

Line Connect   Mobile App SPKTC & Krungthai NEXT

 Upbean   50,000 

(  0.59 )

 2565

 11

    
  สหกรณ

์ออมทรัพ
ย์ครูสมุทรปราการ จำากัด    177



ประเภทงบประมาณรายจ่าย (1) งบประมาณ (2) รับจริง /จ่ายจริง (3) สูง /ตํ�า (5) งบประมาณ (6) + เพิ�ม , - ลด (7)  เหตุผลและความจาํเป็น
ส่วนที� 2 งบลงทุนและพัฒนา ปีบัญชี 2565 ธ.ค.64 - พ.ย.65 กว่างบประมาณ ปีบัญชี 2566 จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 65

              8.1.3 ค่าส่งขอ้ความผ่าน Line 50,000.00 43,060.74 -6,939.26 50,000.00 6,939.26 1) คา่บริการ LINE OFFICIAL ACCOUNT เดือนละประมาณ
1,500 บาท  ส่งขอ้ความได ้35,000 ขอ้ความ /เดือน
2) คา่บริการ LINE CONNECT เดือนละประมาณ 1,500 บาท
ส่งขอ้ความได ้35,000 ขอ้ความ /เดือน
3) คา่บริการส่วนเกินจากแพค็เกจ็ คิดเป็นขอ้ความละประมาณ 

0.04 บาท/ขอ้ความ
              8.1.4 ค่าดาํเนินการประชาสมัพนัธ์ 300,000.00 46,520.00 -253,480.00 400,000.00 353,480.00 1.เพื�อเป็นรางวลัในการจดักิจกรรมกระตุน้ใหส้มาชิกอ่านขอ้มลู

ข่าวสารของสหกรณ์ งบโดยประมาณ 100,000 บาท
2.เพื�อจดัทาํ Animation Logo สหกรณ์ ประมาณ 50,000 บาท
3.เพื�อจดัทาํสติ�กเกอร์ Line Animation สาํหรับองคก์รสหกรณ์
ประมาณ 100,000 บาท 

4.จดัจา้งทาํสื�อนาํเสนอประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลในดา้นต่างๆ 

เพื�อให้ง่ายแก่การจดจาํ  ประมาณ 100,000 บาท
5.เป็นรางวลัตอบแทนตามโครงการส่งเสริมการออมจากสมาชิก
ประมาณ 40,000 บาท 

6.ค่าสื�อประชาสมัพนัธ์ดา้นอื�นๆ
              8.1.5 ป้ายโฆษณา 100,000.00 0.00 -100,000.00 100,000.00 100,000.00 สาํหรับเป็นสื�อประชาสมัพนัธ์งานสหกรณ์ในรูปแบบต่างๆ 

เช่น ป้ายไวนิล ,บูธประชาสมัพนัธ์, ป้ายดิจิตอล ฯลฯ 

       8.2 ระบบสารสนเทศ
              8.2.1 โครงการพฒันาระบบเชื�อมต่อตูถ้อนเงิน 321,000.00 214,000.00 -107,000.00 0.00 -214,000.00 ปี 2566 ไม่ไดต้ั�งงบประมาณรายจ่าย เนื�องจากพฒันาแลว้เสร็จ
                   ผ่าน Mobile Application ภายในปี 2565  เรียบร้อยแลว้
              8.2.2 โครงการพฒันา Application 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 เพื�อเป็นค่าจา้งพฒันา Application ในส่วนของสวสัดิการ
              "App เดียว ครบ จบ ในเรื�องสวสัดิการ" ทาํให้สมาชิกไดท้ราบ หลกัเกณฑ ์เงื�อนไขการขอรับสวสัดิการ

ประเภทต่างๆ และสามารถทาํรายการขอสวสัดิการผ่านทาง
Application ได ้เพื�อลดขั�นตอนให้สมาชิกไดร้ับสวสัดิการที�
รวดเร็วมากยิ�งขึ�น

หน้า 12
งบประมาณรายจ่าย 2565

ประเภทงบประมาณรายจ่าย (1) งบประมาณ (2) รับจริง /จ่ายจริง (3) สูง /ตํ�า (5) งบประมาณ (6) + เพิ�ม , - ลด (7)  เหตุผลและความจาํเป็น
ส่วนที� 2 งบลงทุนและพัฒนา ปีบัญชี 2565 ธ.ค.64 - พ.ย.65 กว่างบประมาณ ปีบัญชี 2566 จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 65

       8.3 หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัสหกรณ์
             8.3.1 โครงการสนบัสนุนคา่ดาํเนินการของหน่วยงาน 170,000.00 164,000.00 -6,000.00 300,000.00 136,000.00 เพื�อเป็นคา่ใชจ้่ายสนบัสนุนหน่วยงานตน้สงักดัต่างจงัหวดัซึ� ง
                       ตน้สงักดัปลายทาง หกัเงินเดือนสมาชิกนาํส่งให้สอ.ครูสมทุรปราการหน่วยงานละ

1,000 บาทหรือตามความเหมาะสม หรืออาจจดัหาเป็นของ
ที�ระลึกแก่หน่วยงาน

       8.4  โครงการจดัทาํแผนงบประมาณประจาํปี 200,000.00 190,615.00 -9,385.00 300,000.00 109,385.00  เพื�อเป็นค่าใชจ้่ายในการจดัประชุม สมัมนา ทาํแผนงาน 

และงบประมาณประจาํปีของสหกรณ์
       8.5 ระบบสวสัดิการบุคลากรในการปฏิบตัิงาน
              8.5.1 โครงการเสริมสร้างขวญักาํลงัใจให้แก่ 140,000.00 66,630.93 -73,369.07 140,000.00 73,369.07  -เพื�อเป็นสวสัดิการในการสนบัสนุนค่าทาํประกนัสุขภาพ
                       บุคลากรของสหกรณ์ รายปีเจา้หนา้ที� ไม่เกิน 5,000 บาท /คน /ปี
       8.6 โครงการบาํเพญ็ประโยชน์เพื�อสงัคม CSR 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00  - กิจกรรมสนบัสนุนโครงการของโรงเรียน โดยการเปิดรับสมคัร

ให้โรงเรียนส่งโครงการเขา้ร่วม และคณะกรรมการจะพิจารณา
โครงการที�ดีและเป็นประโยชน์แก่เด็กนกัเรียนมากที�สุด เพื�อ
มอบเงินสนบัสนุน จาํนวน 3 โรงเรียนๆ ละ 50,000 บาท
หรืออาจเปลี�ยนแปลงการจดัในรูปแบบอื�นตามที�คณะกรรมการ
กาํหนดไวใ้นแผนปฏิบตัิการ
     (ใชจ้่ายจากทุนสาธารณประโยชน์)

             รวมงบแผนพัฒนาระบบงานสหกรณ์ 1,881,000.00 1,210,271.25 -670,728.75 2,090,000.00 879,728.75
รวมงบประมาณรายจ่าย  (ส่วนที� 2 งบลงทุนและพัฒนา) 4,631,000.00 2,179,303.25 -2,451,696.75 4,190,000.00 2,010,696.75

หมายเหตุ.-  หมวดรายจ่ายใดไม่พอให้นาํหมวดอื�นมาถวัเฉลี�ยไดใ้นวงเงินรวมที�ไดร้ับอนุมตัิแลว้ ยกเวน้หมวดครุภณัฑ ์ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ให้ถวัเฉลี�ยไดภ้ายในวงเงินรวมของหมวดนั�นๆ

หน้า 13
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ประเภทงบประมาณรายจ่าย (1) งบประมาณ (2) รับจริง /จ่ายจริง (3) สูง /ตํ�า (5) งบประมาณ (6) + เพิ�ม , - ลด (7)  เหตุผลและความจาํเป็น
ส่วนที� 2 งบลงทุนและพัฒนา ปีบัญชี 2565 ธ.ค.64 - พ.ย.65 กว่างบประมาณ ปีบัญชี 2566 จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 65

              8.1.3 ค่าส่งขอ้ความผ่าน Line 50,000.00 43,060.74 -6,939.26 50,000.00 6,939.26 1) คา่บริการ LINE OFFICIAL ACCOUNT เดือนละประมาณ
1,500 บาท  ส่งขอ้ความได ้35,000 ขอ้ความ /เดือน
2) คา่บริการ LINE CONNECT เดือนละประมาณ 1,500 บาท
ส่งขอ้ความได ้35,000 ขอ้ความ /เดือน
3) คา่บริการส่วนเกินจากแพค็เกจ็ คิดเป็นขอ้ความละประมาณ 

0.04 บาท/ขอ้ความ
              8.1.4 ค่าดาํเนินการประชาสมัพนัธ์ 300,000.00 46,520.00 -253,480.00 400,000.00 353,480.00 1.เพื�อเป็นรางวลัในการจดักิจกรรมกระตุน้ใหส้มาชิกอ่านขอ้มลู

ข่าวสารของสหกรณ์ งบโดยประมาณ 100,000 บาท
2.เพื�อจดัทาํ Animation Logo สหกรณ์ ประมาณ 50,000 บาท
3.เพื�อจดัทาํสติ�กเกอร์ Line Animation สาํหรับองคก์รสหกรณ์
ประมาณ 100,000 บาท 

4.จดัจา้งทาํสื�อนาํเสนอประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลในดา้นต่างๆ 

เพื�อให้ง่ายแก่การจดจาํ  ประมาณ 100,000 บาท
5.เป็นรางวลัตอบแทนตามโครงการส่งเสริมการออมจากสมาชิก
ประมาณ 40,000 บาท 

6.ค่าสื�อประชาสมัพนัธ์ดา้นอื�นๆ
              8.1.5 ป้ายโฆษณา 100,000.00 0.00 -100,000.00 100,000.00 100,000.00 สาํหรับเป็นสื�อประชาสมัพนัธ์งานสหกรณ์ในรูปแบบต่างๆ 

เช่น ป้ายไวนิล ,บูธประชาสมัพนัธ์, ป้ายดิจิตอล ฯลฯ 

       8.2 ระบบสารสนเทศ
              8.2.1 โครงการพฒันาระบบเชื�อมต่อตูถ้อนเงิน 321,000.00 214,000.00 -107,000.00 0.00 -214,000.00 ปี 2566 ไม่ไดต้ั�งงบประมาณรายจ่าย เนื�องจากพฒันาแลว้เสร็จ
                   ผ่าน Mobile Application ภายในปี 2565  เรียบร้อยแลว้
              8.2.2 โครงการพฒันา Application 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 เพื�อเป็นค่าจา้งพฒันา Application ในส่วนของสวสัดิการ
              "App เดียว ครบ จบ ในเรื�องสวสัดิการ" ทาํให้สมาชิกไดท้ราบ หลกัเกณฑ ์เงื�อนไขการขอรับสวสัดิการ

ประเภทต่างๆ และสามารถทาํรายการขอสวสัดิการผ่านทาง
Application ได ้เพื�อลดขั�นตอนให้สมาชิกไดร้ับสวสัดิการที�
รวดเร็วมากยิ�งขึ�น

หน้า 12
งบประมาณรายจ่าย 2565

ประเภทงบประมาณรายจ่าย (1) งบประมาณ (2) รับจริง /จ่ายจริง (3) สูง /ตํ�า (5) งบประมาณ (6) + เพิ�ม , - ลด (7)  เหตุผลและความจาํเป็น
ส่วนที� 2 งบลงทุนและพัฒนา ปีบัญชี 2565 ธ.ค.64 - พ.ย.65 กว่างบประมาณ ปีบัญชี 2566 จากรับจริง/จ่ายจริง ปี 65

       8.3 หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัสหกรณ์
             8.3.1 โครงการสนบัสนุนคา่ดาํเนินการของหน่วยงาน 170,000.00 164,000.00 -6,000.00 300,000.00 136,000.00 เพื�อเป็นคา่ใชจ้่ายสนบัสนุนหน่วยงานตน้สงักดัต่างจงัหวดัซึ� ง
                       ตน้สงักดัปลายทาง หกัเงินเดือนสมาชิกนาํส่งให้สอ.ครูสมทุรปราการหน่วยงานละ

1,000 บาทหรือตามความเหมาะสม หรืออาจจดัหาเป็นของ
ที�ระลึกแก่หน่วยงาน

       8.4  โครงการจดัทาํแผนงบประมาณประจาํปี 200,000.00 190,615.00 -9,385.00 300,000.00 109,385.00  เพื�อเป็นค่าใชจ้่ายในการจดัประชุม สมัมนา ทาํแผนงาน 

และงบประมาณประจาํปีของสหกรณ์
       8.5 ระบบสวสัดิการบุคลากรในการปฏิบตัิงาน
              8.5.1 โครงการเสริมสร้างขวญักาํลงัใจให้แก่ 140,000.00 66,630.93 -73,369.07 140,000.00 73,369.07  -เพื�อเป็นสวสัดิการในการสนบัสนุนค่าทาํประกนัสุขภาพ
                       บุคลากรของสหกรณ์ รายปีเจา้หนา้ที� ไม่เกิน 5,000 บาท /คน /ปี
       8.6 โครงการบาํเพญ็ประโยชน์เพื�อสงัคม CSR 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00  - กิจกรรมสนบัสนุนโครงการของโรงเรียน โดยการเปิดรับสมคัร

ให้โรงเรียนส่งโครงการเขา้ร่วม และคณะกรรมการจะพิจารณา
โครงการที�ดีและเป็นประโยชน์แก่เด็กนกัเรียนมากที�สุด เพื�อ
มอบเงินสนบัสนุน จาํนวน 3 โรงเรียนๆ ละ 50,000 บาท
หรืออาจเปลี�ยนแปลงการจดัในรูปแบบอื�นตามที�คณะกรรมการ
กาํหนดไวใ้นแผนปฏิบตัิการ
     (ใชจ้่ายจากทุนสาธารณประโยชน์)

             รวมงบแผนพัฒนาระบบงานสหกรณ์ 1,881,000.00 1,210,271.25 -670,728.75 2,090,000.00 879,728.75
รวมงบประมาณรายจ่าย  (ส่วนที� 2 งบลงทุนและพัฒนา) 4,631,000.00 2,179,303.25 -2,451,696.75 4,190,000.00 2,010,696.75

หมายเหตุ.-  หมวดรายจ่ายใดไม่พอให้นาํหมวดอื�นมาถวัเฉลี�ยไดใ้นวงเงินรวมที�ไดร้ับอนุมตัิแลว้ ยกเวน้หมวดครุภณัฑ ์ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ให้ถวัเฉลี�ยไดภ้ายในวงเงินรวมของหมวดนั�นๆ

หน้า 13
งบประมาณรายจ่าย 2565

    
  สหกรณ

์ออมทรัพ
ย์ครูสมุทรปราการ จำากัด    179



ระเบียบวาระท่ี  5.5  พิจารณากำหนดนโยบาย และแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุนของสหกรณ์ 
                           ในรอบปี 2566 
 
  ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
พ.ศ.2564 หมวด 2 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  ข้อ 5 นอกจากอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 และมาตรา 
51/1 ให้คณะกรรมการของสหกรณ์ขนาดใหญ่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย 
  (7) กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อื่นและสถาบัน
การเงิน และการค้ำประกันเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ  
 
  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การบริหารงาน
เกี ่ยวกับการลงทุนของสหกรณ์ในรอบปี 2566 สามารถดำเนินการได้หลากหลายรูปแบบ โดยได้รับ
ผลประโยชน์และผลตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และ
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) กำหนด เรื่องข้อกำหนดการฝากหรือการลงทุน
อย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2563 และข้อบังคับของสหกรณ์  จึงขอเสนอนโยบาย และแผนเกี่ยวกับการฝาก    
การลงทุนของสหกรณ์ในรอบปี 2566  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน ดังนี้ 

  1. กรอบนโยบายการลงทุน 
  กรอบการลงทุนตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ 
ดังต่อไปนี้ 
   1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
   2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่สหกรณ์ 
   3) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
   4) ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
   5) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
   6) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความ
เจริญแก่กิจการของสหกรณ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
   7) ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด 
(ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ 
พ.ศ.2563) 
       ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้ 

(1) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเป็นผู้ออก 
        (2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลัง หรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญา
ใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิด 
         (3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 

        (4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับเงินฝาก ที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งสถาบันการเงินคุ้มครองเงินฝากประกันการชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย 
        (5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการ
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพ่ือการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดั บ A- 
ขึ้นไปจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์
        (6) หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
        (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี และอยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
        (8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนตาม มาตรา 
62 แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 
       ข้อ 4 การนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำรองของ
สหกรณ์และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำเนินการได้ 
  
  2. แผนเกี่ยวกับการฝาก และการลงทุน ปี 2566 
  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 26/2565 (วาระพิเศษ)     
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565  ได้มีมติเห็นชอบนำเสนอแผนเกี่ยวกับการฝาก และการลงทุนของสหกรณ์        
ในปี 2566 โดยลงทุนตามกรอบของ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2563  ในวงเงิน      
ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท  (เท่ากับกรอบการลงทุนปี 2565)   

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และเกิดผลตอบแทนในการลงทุนสูงสุด       
จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่กำหนดแนวทางการลงทุนให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นผู้ดำเนินการภายใต้
กรอบการลงทุนที่กำหนด  
 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. ..........................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 

 

ระ เบียบวาระที่  5 เรื่ อง เสนอเพื่ อพิจารณา
5 . 5  พิ จารณากาํหนดน โยบาย  แล ะแผน เกี่ ย วกั บการฝาก
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ระเบียบวาระท่ี  5.5  พิจารณากำหนดนโยบาย และแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุนของสหกรณ์ 
                           ในรอบปี 2566 
 
  ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
พ.ศ.2564 หมวด 2 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  ข้อ 5 นอกจากอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 และมาตรา 
51/1 ให้คณะกรรมการของสหกรณ์ขนาดใหญ่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย 
  (7) กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อื่นและสถาบัน
การเงิน และการค้ำประกันเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ  
 
  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การบริหารงาน
เกี ่ยวกับการลงทุนของสหกรณ์ในรอบปี 2566 สามารถดำเนินการได้หลากหลายรูปแบบ โดยได้รับ
ผลประโยชน์และผลตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และ
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) กำหนด เรื่องข้อกำหนดการฝากหรือการลงทุน
อย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2563 และข้อบังคับของสหกรณ์  จึงขอเสนอนโยบาย และแผนเกี่ยวกับการฝาก    
การลงทุนของสหกรณ์ในรอบปี 2566  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน ดังนี้ 

  1. กรอบนโยบายการลงทุน 
  กรอบการลงทุนตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ 
ดังต่อไปนี้ 
   1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
   2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่สหกรณ์ 
   3) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
   4) ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
   5) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
   6) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความ
เจริญแก่กิจการของสหกรณ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
   7) ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด 
(ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ 
พ.ศ.2563) 
       ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้ 

(1) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเป็นผู้ออก 
        (2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลัง หรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญา
ใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิด 
         (3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 

        (4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับเงินฝาก ที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งสถาบันการเงินคุ้มครองเงินฝากประกันการชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย 
        (5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการ
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพ่ือการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดั บ A- 
ขึ้นไปจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 
        (6) หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
        (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี และอยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
        (8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนตาม มาตรา 
62 แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 
       ข้อ 4 การนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำรองของ
สหกรณ์และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำเนินการได้ 
  
  2. แผนเกี่ยวกับการฝาก และการลงทุน ปี 2566 
  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 26/2565 (วาระพิเศษ)     
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565  ได้มีมติเห็นชอบนำเสนอแผนเกี่ยวกับการฝาก และการลงทุนของสหกรณ์        
ในปี 2566 โดยลงทุนตามกรอบของ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2563  ในวงเงิน      
ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท  (เท่ากับกรอบการลงทุนปี 2565)   

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และเกิดผลตอบแทนในการลงทุนสูงสุด       
จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่กำหนดแนวทางการลงทุนให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นผู้ดำเนินการภายใต้
กรอบการลงทุนที่กำหนด  
 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. ..........................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 

 

ระ เบียบวาระที่  5 เรื่ อง เสนอเพื่ อพิจารณา
5 . 5  พิ จารณากาํหนดน โยบาย  แล ะแผน เกี่ ย วกั บการฝาก

การลงทุ น ของสหกรณ�  ใ นรอบป  2 5 6 6

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำากัด    181



ระเบียบวาระท่ี  5.6  พิจารณากำหนดแผน และวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก  
      สำหรับรอบปีบัญชี 2566 

 
ด้วยนายทะเบียนสหกรณ์ได้ออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดรายการในข้อบังคับ

เกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เพ่ือให้โอกาสสมาชิกสามารถถอนค่าหุ้นบางส่วนไปใช้เพ่ือการ
ดำรงชีพ และยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปโดยไม่ต้องสร้างภาระหนี้สิน จึงควรให้โอกาสสมาชิกได้ใช้เงินค่า
หุ้นส่วนนี้จำนวนหนึ่งอันจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ นายทะเบียน
สหกรณ์จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ตามระเบียบดังกล่าว เพ่ือให้สหกรณ์ได้นำไปแก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติ
เสียงข้างมากเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด  แก้ไขเพิ่มเติม    
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 เพ่ือเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก ดังนี้ 

ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2564  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 
ข้อ 10/1 การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก  เมื่อสหกรณ์ได้ปิดบัญชีเป็น

ปัจจุบัน และไม่มียอดขาดทุนสะสม สหกรณ์จึงจะจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนให้แก่สมาชิกในระหว่างที่ยังเป็น
สมาชิกได้และสมาชิกจะต้องให้หน่วยงานต้นสังกัดสมาชิกหักเงิน ณ ที่จ่ายนำส่งสหกรณ์ได้ 

          คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจในการจัดทำแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้น
บางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกในปีถัดไป เสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ โดยให้คำนวณวงเงินการจ่ายในปีถัดไป
จากการเปรียบเทียบทุนเรือนหุ้น 2 ปีทางบัญชีที่ผ่านมา ซึ่งให้จ่ายได้ไม่เกินยอดทุนเรือนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 

          เมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติแผนการจ่ายเงินค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกแล้ว 
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นให้สมาชิกไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดท่ีมีอยู่ ณ วันสิ้นปีทางบัญชีที่ผ่านมา 

          สมาชิกแต่ละรายจะได้รับคืนค่าหุ้นไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกรายนั้น
ถืออยู่ 

          ข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายคืนค่าหุ้น ลำดับการจ่าย 
และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และระเบียบของสหกรณ์ 
 

ข้อ 10/2  คุณสมบัติของสมาชิก  ที่สามารถรับคืนค่าหุ้นบางส่วน มีดังนี้ 
              (1)  เป็นสมาชิก โดยไม่รวมสมาชิกสมทบ 
              (2)  ต้องพ้นจากงานประจำ 
              (3)  ไม่มีภาระผูกพันต่อสหกรณ์ท้ังในฐานะ ผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน 
              (4)  ไม่เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาของสหกรณ์และสถาบันการเงินอ่ืน ๆ 
 

ข้อ  69  อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่  ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย
เรื่องท้ังปวงที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(10)  อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ หรือแผน
ปรับปรุงการดำเนินงานของสหกรณ์ หรือ แผนและวงเงินการจ่ายคืนหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก 

  หลกัเกณฑ์การคำนวณวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วน และจำนวนสมาชิกที่สามารถใช้สิทธิ์ได ้
  1) วงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วน 

รายการ ณ 30 พ.ย. 2564 ณ 30 พ.ย. 2565 
ทุนเรือนหุ้น 3,346,225,135.49 3,398,964,183.30 

ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น 52,739,047.81 

จากหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 10/1 วรรคสอง สหกรณ์ฯ สามารถกำหนดวงเงิน
การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วน สำหรับรอบปีบัญชี 2566 ได้สูงสุดจำนวน 52,739,047.81 บาท  

2) จำนวนสมาชิกสูงสุด (ราย) ที่สหกรณ์สามารถจ่ายคืนค่าหุ้นได้ 
จำนวนสมาชิกสามัญ ณ 30 พ.ย.2565  จำนวน 9882 ราย 
*หลักเกณฑ์* คืนค่าหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 5       =      494 ราย 
ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดท่ีมีอยู่ ณ วันสิ้นปีทางบัญชีที่ผ่านมา 

 
  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนด
รายการในข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ. 2565 
ประกอบกับข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2564  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565  ข้อ 10/1 คณะกรรมการ
ดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 26/2565 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ได้มีมติ
เห็นชอบนำเสนอ ดังนี้ 

1. กำหนดวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วน สำหรับรอบปีบัญชี 2566 จำนวน 52 ล้านบาท 
2. กำหนดจำนวนสมาชิกสูงสุด (ราย) ที่สหกรณ์สามารถจ่ายคืนค่าหุ้นได้ สำหรับรอบปี 
    บัญชี 2566 ไม่เกิน 494 ราย  (สมาชิกแต่ละรายจะได้รับคืนค่าหุ้นไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าหุ้น 
    ที่สมาชิกรายนั้นถืออยู่) 

 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. ..........................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 

 

ระ เบียบวาระที่  5  เรื่ อง เสนอเพื่ อพิจารณา
5.6  พิจารณากาํหนดแผน  และวงเงินการจ�ายคืนค�าหุ� นบางส�วน

ระหว�างเปนสมาชิก  สาํหรับรอบปบัญชี  2566
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      สำหรับรอบปีบัญชี 2566 

 
ด้วยนายทะเบียนสหกรณ์ได้ออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดรายการในข้อบังคับ

เกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เพ่ือให้โอกาสสมาชิกสามารถถอนค่าหุ้นบางส่วนไปใช้เพ่ือการ
ดำรงชีพ และยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปโดยไม่ต้องสร้างภาระหนี้สิน จึงควรให้โอกาสสมาชิกได้ใช้เงินค่า
หุ้นส่วนนี้จำนวนหนึ่งอันจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ นายทะเบียน
สหกรณ์จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ตามระเบียบดังกล่าว เพ่ือให้สหกรณ์ได้นำไปแก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติ
เสียงข้างมากเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด  แก้ไขเพิ่มเติม    
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 เพ่ือเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก ดังนี้ 

ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2564  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 
ข้อ 10/1 การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก  เมื่อสหกรณ์ได้ปิดบัญชีเป็น

ปัจจุบัน และไม่มียอดขาดทุนสะสม สหกรณ์จึงจะจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนให้แก่สมาชิกในระหว่างที่ยังเป็น
สมาชิกได้และสมาชิกจะต้องให้หน่วยงานต้นสังกัดสมาชิกหักเงิน ณ ที่จ่ายนำส่งสหกรณ์ได้ 

          คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจในการจัดทำแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้น
บางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกในปีถัดไป เสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ โดยให้คำนวณวงเงินการจ่ายในปีถัดไป
จากการเปรียบเทียบทุนเรือนหุ้น 2 ปีทางบัญชีที่ผ่านมา ซึ่งให้จ่ายได้ไม่เกินยอดทุนเรือนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 

          เมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติแผนการจ่ายเงินค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกแล้ว 
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นให้สมาชิกไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดท่ีมีอยู่ ณ วันสิ้นปีทางบัญชีที่ผ่านมา 

          สมาชิกแต่ละรายจะได้รับคืนค่าหุ้นไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกรายนั้น
ถืออยู่ 

          ข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายคืนค่าหุ้น ลำดับการจ่าย 
และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และระเบียบของสหกรณ์ 
 

ข้อ 10/2  คุณสมบัติของสมาชิก  ที่สามารถรับคืนค่าหุ้นบางส่วน มีดังนี้ 
              (1)  เป็นสมาชิก โดยไม่รวมสมาชิกสมทบ 
              (2)  ต้องพ้นจากงานประจำ 
              (3)  ไม่มีภาระผูกพันต่อสหกรณ์ท้ังในฐานะ ผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน 
              (4)  ไม่เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาของสหกรณ์และสถาบันการเงินอ่ืน ๆ 
 

ข้อ  69  อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่  ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย
เรื่องท้ังปวงที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(10)  อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ หรือแผน
ปรับปรุงการดำเนินงานของสหกรณ์ หรือ แผนและวงเงินการจ่ายคืนหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก 

  หลกัเกณฑ์การคำนวณวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วน และจำนวนสมาชิกที่สามารถใช้สิทธิ์ได ้
  1) วงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วน 

รายการ ณ 30 พ.ย. 2564 ณ 30 พ.ย. 2565 
ทุนเรือนหุ้น 3,346,225,135.49 3,398,964,183.30 

ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น 52,739,047.81 

จากหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 10/1 วรรคสอง สหกรณ์ฯ สามารถกำหนดวงเงิน
การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วน สำหรับรอบปีบัญชี 2566 ได้สูงสุดจำนวน 52,739,047.81 บาท  

2) จำนวนสมาชิกสูงสุด (ราย) ที่สหกรณ์สามารถจ่ายคืนค่าหุ้นได้ 
จำนวนสมาชิกสามัญ ณ 30 พ.ย.2565  จำนวน 9882 ราย 
*หลักเกณฑ์* คืนค่าหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 5       =      494 ราย 
ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดท่ีมีอยู่ ณ วันสิ้นปีทางบัญชีที่ผ่านมา 

 
  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนด
รายการในข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ. 2565 
ประกอบกับข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2564  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565  ข้อ 10/1 คณะกรรมการ
ดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 26/2565 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ได้มีมติ
เห็นชอบนำเสนอ ดังนี้ 

1. กำหนดวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วน สำหรับรอบปีบัญชี 2566 จำนวน 52 ล้านบาท 
2. กำหนดจำนวนสมาชิกสูงสุด (ราย) ที่สหกรณ์สามารถจ่ายคืนค่าหุ้นได้ สำหรับรอบปี 
    บัญชี 2566 ไม่เกิน 494 ราย  (สมาชิกแต่ละรายจะได้รับคืนค่าหุ้นไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าหุ้น 
    ที่สมาชิกรายนั้นถืออยู่) 

 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. ..........................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 

 

ระ เบียบวาระที่  5  เรื่ อง เสนอเพื่ อพิจารณา
5.6  พิจารณากาํหนดแผน  และวงเงินการจ�ายคืนค�าหุ� นบางส�วน

ระหว�างเปนสมาชิก  สาํหรับรอบปบัญชี  2566

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำากัด    183



                  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2566 

1. เรื่องเดิม 
          สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่     

25 ธันวาคม 2564 โดยที่ประชุมใหญ่ฯ มีมติอนุมัติให้กำหนดวงเงินที่สหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมหรือการค้ำประกัน
ประจำปี 2565  ไว้ไม่เกิน 3,000,000,000.- บาท  (สามพันล้านบาทถ้วน)  

2. ข้อกฎหมาย 
 2.1 กฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต    

ยูเนี่ยน พ.ศ.2564 หมวด 2 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  ข้อ 5 นอกจากอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 และ
มาตรา 51/1 ให้คณะกรรมการของสหกรณ์ขนาดใหญ่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ด้วย 

  (7) กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อ่ืน
และสถาบันการเงิน และการค้ำประกันเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ 

 2.2 หลักเกณฑ์การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน 
       2.2.1 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบ

วงเงินการกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561   
       ข้อ 7 หลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ 
       ข้อ 7.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไปสำหรับสหกรณ์แต่ละประเภท 
  7.2.1 พิจารณาจากทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว รวมกับทุนสำรองของสหกรณ์ตามงบ

ทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่ 
  7.2.2 กำหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการคำนวณวงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ แยกตาม

ประเภทของสหกรณ์ ดังนี้ 
   (1) ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ ไม่เกิน 1.5 

เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรองของสหกรณ์ 
       ข้อ 8 วิธีปฏิบัติให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นำเสนอวาระการกำหนดวงเงินการ

กู้ยืมของสหกรณ์ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้ความเห็นชอบกำหนดวงเงินการกู้ยืมของ
สหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดวงเงินสูงกว่า หรือต่ำกว่า หรือเท่ากับปีก่อน ให้สหกรณ์ยื่นเสนอขอความ
เห็นชอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่ หากสหกรณ์ใดไม่ยื่นขอความเห็นชอบ
ภายในกำหนดเวลา ให้ถือเป็นข้อบกพร่องที่นายทะเบียนสหกรณ์จะต้องสั่งการให้คณะกรรมการดำเนินการยื่น
ขอความเห็นชอบให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่โดยเร็วต่อไป 

       2.2.2 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องคำนิยามวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของ
สหกรณ์  

     2) วงเงินที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ หมายถึง วงเงินที่สหกรณ์จะสามารถ     
ก่อหนี้ภาระผูกพันได้ ซึ่งจำกัดสำหรับรอบปีทางบัญชีหนึ่งๆ ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ         
ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 

     3) จำนวนเงินที่สหกรณ์ได้ก่อหนี้ภาระผูกพันแล้ว ประกอบด้วย 
       3.1) จำนวนเงินที่เบิกจากวงเงินเบิกเกินบัญชี หรือเงินกู้ยืมอ่ืนใดในลักษณะ

เดียวกัน 
 

       3.2) จำนวนเงินกู้คงเหลือเฉพาะส่วนที่ได้รับเงินกู้แล้วของสัญญาเงินกู้ที่ระบุ    
การจ่ายเงินกู้หลายงวด 

       3.3) จำนวนเงินกู้คงเหลือของทุกสัญญาที่ระบุเงื่อนไขให้สหกรณ์รับเงินกู้เพียง
งวดเดียว หรือครั้งเดียว 

       3.4) จำนวนเงินที่ระบุในตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการค้ำประกันการกู้ยืมหรือ        
การค้ำประกันอื่นซึ่งสหกรณ์เป็นผู้ออกและยังไม่ได้ชำระเงินตามที่ระบุในตั๋วสัญญาใช้เงิน 

       3.5) จำนวนเงินที่รับฝากจากสหกรณ์ อ่ืน แต่ทั้งนี้  ไม่นับรวมจำนวนเงินที่     
ชุมนุมสหกรณ์รับฝากจากสหกรณ์สมาชิก 

       3.6) จำนวนเงินที่สหกรณ์ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกัน 
       ความตามข้อ 3.5 ให้ใช้กับสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบกำหนดวงเงินการกู้ยืม

เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือ
การค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

     4) วงเงินและจำนวนเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันคงเหลือ หมายถึง วงเงินที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบตามข้อ 2 หักด้วยจำนวนเงินที่สหกรณ์ได้ก่อหนี้ภาระผูกพันแล้วตามข้อ 3 

3. ข้อเท็จจริง 
3.1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ฯ มีทุนเรือนหุ้น และทุนสำรอง ดังนี้  
 

รายการ ณ 30 พ.ย. 2565 
ทุนเรือนหุ้น 3,398,964,183.30 
ทุนสำรอง 359,795,748.71 
รวม 3,758,759,932.01 

3.2 วงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2565 จำนวน 3,000 ล้านบาท สหกรณ์ฯ ได้ก่อหนี้
ภาระผูกพันเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 645,547,764.44 บาท (เป็นวงเงินพร้อมใช้จำนวน 500 ล้านบาท) คงเหลือ
วงเงินกู้ยืมฯ ที่สามารถกู้ได้อีก จำนวน 2,354,452,235.56 บาท 
                     3.3 จากหลักเกณฑ์ตามข้อ 7.2.2 สหกรณ์ฯ สามารถกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำ
ประกันเงินกู้ได้  จำนวน 5,366 ล้านบาท  ดังนี้ 
 
                            วงเงินกู้ยืม = (ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรองของสหกรณ์) x 1.5 เท่า 

   = (3,398,964,183.30 + 359,795,748.71) x 1.5 
     = 5,638,139,898.02 บาท   

4. ข้อบังคับสหกรณ์ฯ  พ.ศ.2564 
หมวด 4 ข้อ 19 วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการ

ค้ำประกันสำหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์                                                                                                               

        ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบ
วงเงินกู้ยืมสำหรับปีใดก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมสำหรับปีก่อนไปพลาง 

ฯลฯ 
 

ระ เบียบวาระที่  5  เรื่ อง เสนอเพื่ อพิจารณา
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                  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2566 

1. เรื่องเดิม 
          สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่     

25 ธันวาคม 2564 โดยที่ประชุมใหญ่ฯ มีมติอนุมัติให้กำหนดวงเงินที่สหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมหรือการค้ำประกัน
ประจำปี 2565  ไว้ไม่เกิน 3,000,000,000.- บาท  (สามพันล้านบาทถ้วน)  

2. ข้อกฎหมาย 
 2.1 กฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต    

ยูเนี่ยน พ.ศ.2564 หมวด 2 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  ข้อ 5 นอกจากอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 และ
มาตรา 51/1 ให้คณะกรรมการของสหกรณ์ขนาดใหญ่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ด้วย 

  (7) กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อ่ืน
และสถาบันการเงิน และการค้ำประกันเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ 

 2.2 หลักเกณฑ์การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน 
       2.2.1 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบ

วงเงินการกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561   
       ข้อ 7 หลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ 
       ข้อ 7.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไปสำหรับสหกรณ์แต่ละประเภท 
  7.2.1 พิจารณาจากทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว รวมกับทุนสำรองของสหกรณ์ตามงบ

ทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่ 
  7.2.2 กำหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการคำนวณวงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ แยกตาม

ประเภทของสหกรณ์ ดังนี้ 
   (1) ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ ไม่เกิน 1.5 

เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรองของสหกรณ์ 
       ข้อ 8 วิธีปฏิบัติให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นำเสนอวาระการกำหนดวงเงินการ

กู้ยืมของสหกรณ์ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้ความเห็นชอบกำหนดวงเงินการกู้ยืมของ
สหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดวงเงินสูงกว่า หรือต่ำกว่า หรือเท่ากับปีก่อน ให้สหกรณ์ยื่นเสนอขอความ
เห็นชอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่ หากสหกรณ์ใดไม่ยื่นขอความเห็นชอบ
ภายในกำหนดเวลา ให้ถือเป็นข้อบกพร่องที่นายทะเบียนสหกรณ์จะต้องสั่งการให้คณะกรรมการดำเนินการยื่น
ขอความเห็นชอบให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่โดยเร็วต่อไป 

       2.2.2 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องคำนิยามวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของ
สหกรณ์  

     2) วงเงินที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ หมายถึง วงเงินที่สหกรณ์จะสามารถ     
ก่อหนี้ภาระผูกพันได้ ซึ่งจำกัดสำหรับรอบปีทางบัญชีหนึ่งๆ ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ         
ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 

     3) จำนวนเงินที่สหกรณ์ได้ก่อหนี้ภาระผูกพันแล้ว ประกอบด้วย 
       3.1) จำนวนเงินที่เบิกจากวงเงินเบิกเกินบัญชี หรือเงินกู้ยืมอ่ืนใดในลักษณะ

เดียวกัน 
 

       3.2) จำนวนเงินกู้คงเหลือเฉพาะส่วนที่ได้รับเงินกู้แล้วของสัญญาเงินกู้ที่ระบุ    
การจ่ายเงินกู้หลายงวด 

       3.3) จำนวนเงินกู้คงเหลือของทุกสัญญาที่ระบุเงื่อนไขให้สหกรณ์รับเงินกู้เพียง
งวดเดียว หรือครั้งเดียว 

       3.4) จำนวนเงินที่ระบุในตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการค้ำประกันการกู้ยืมหรือ        
การค้ำประกันอื่นซึ่งสหกรณ์เป็นผู้ออกและยังไม่ได้ชำระเงินตามที่ระบุในตั๋วสัญญาใช้เงิน 

       3.5) จำนวนเงินที่รับฝากจากสหกรณ์ อ่ืน แต่ทั้งนี้  ไม่นับรวมจำนวนเงินที่     
ชุมนุมสหกรณ์รับฝากจากสหกรณ์สมาชิก 

       3.6) จำนวนเงินที่สหกรณ์ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกัน 
       ความตามข้อ 3.5 ให้ใช้กับสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบกำหนดวงเงินการกู้ยืม

เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือ
การค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

     4) วงเงินและจำนวนเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันคงเหลือ หมายถึง วงเงินที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบตามข้อ 2 หักด้วยจำนวนเงินที่สหกรณ์ได้ก่อหนี้ภาระผูกพันแล้วตามข้อ 3 

3. ข้อเท็จจริง 
3.1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ฯ มีทุนเรือนหุ้น และทุนสำรอง ดังนี้  
 

รายการ ณ 30 พ.ย. 2565 
ทุนเรือนหุ้น 3,398,964,183.30 
ทุนสำรอง 359,795,748.71 
รวม 3,758,759,932.01 

3.2 วงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2565 จำนวน 3,000 ล้านบาท สหกรณ์ฯ ได้ก่อหนี้
ภาระผูกพันเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 645,547,764.44 บาท (เป็นวงเงินพร้อมใช้จำนวน 500 ล้านบาท) คงเหลือ
วงเงินกู้ยืมฯ ที่สามารถกู้ได้อีก จำนวน 2,354,452,235.56 บาท 
                     3.3 จากหลักเกณฑ์ตามข้อ 7.2.2 สหกรณ์ฯ สามารถกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำ
ประกันเงินกู้ได้  จำนวน 5,366 ล้านบาท  ดังนี้ 
 
                            วงเงินกู้ยืม = (ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรองของสหกรณ์) x 1.5 เท่า 

   = (3,398,964,183.30 + 359,795,748.71) x 1.5 
     = 5,638,139,898.02 บาท   

4. ข้อบังคับสหกรณ์ฯ  พ.ศ.2564 
หมวด 4 ข้อ 19 วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการ

ค้ำประกันสำหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์                                                                                                               

        ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบ
วงเงินกู้ยืมสำหรับปีใดก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมสำหรับปีก่อนไปพลาง 

ฯลฯ 
 

ระ เบียบวาระที่  5  เรื่ อง เสนอเพื่ อพิจารณา
5 . 7  พิ จ า รณาอ นุ มั ติ กาํ ห น ด ว ง เ งิ น กู� ยื ม ห รื อ คํา้ ป ร ะ กั น  

ป ร ะ จาํ ป  2 5 6 6

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำากัด    185



          หมวด 7 ข้อ  69 (9)  ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำ
ประกัน 
      ฯลฯ 
          หมวด 8 ข้อ 77 (13) คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาในเรื่อง
การรับฝาก การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์ 
 
          5. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ 

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งท่ี 22/2565 เมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2565  ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่ กำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน 
ประจำปี 2566 จำนวน 3,000,000,000.-บาท  (สามพันล้านบาท)  ซึ่งเทา่กับวงเงินเดิมปี 2565 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม  
................................................................................. .............................................................................................   
.......................................................................................................... ....................................................................   
.......................................................................................................... ....................................................................   

 
 

                   เร่ือง พิจารณาคัดเลือกผูสอบบญัชี ประจำป 2566 

 

  ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยครสูมทุรปราการ จำกัด พ.ศ. 2564 ขอ 26 การตรวจสอบ 

บัญชีของสหกรณน้ันตองไดรบัการตรวจสอบอยางนอยปละหน่ึงครัง้ตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่รบัรองทั่วไป 

และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด โดยผูสอบบญัชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณแตงต้ัง 

  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง หลกัเกณฑการพิจารณาและวิธีการเสนอช่ือผูสอบบัญชี

ภาคเอกชนเพื่อแตงต้ังเปนผูสอบบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2560 ขอ 4 (วรรค1) กรณีเสนองานสอบบัญชีสหกรณที่มี

ขนาดสินทรัพยต้ังแต 5,000 ลานบาทข้ึนไป ตองมผีูชวยผูสอบบญัชีปฏิบัติงานเต็มเวลาอยางนอย 4 คน  

  ขอ 5 เมื่อที่ประชุมใหญสหกรณมีมติคัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนแลว ใหสหกรณจัดทำ

หนังสือเสนอช่ือบุคคลที่ไดรบัคัดเลอืกย่ืนตอกรมตรวจบญัชีสหกรณ ภายใน 45 วัน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญมี

มติคัดเลือกผูสอบบัญชีสหกรณ 

  ที่ประชุมใหญสามญัประจำป 2564 ไดมีมติเลือกนายสิรวิชญ ไพศาสตร เปนผูสอบบญัชี

ภาคเอกชนประจำป 2565 โดยมีคาธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชี จำนวน 140,000 บาท (หน่ึงแสนสี่หมื่น

บาทถวน) สำหรบัป 2565 สหกรณฯ ไดประกาศรบัสมัครผูสอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อเสนอใหทีป่ระชุมใหญ

พิจารณาเลือกต้ังเปนผูสอบบญัชี ประจำป 2566 โดยมผีูเสนอบริการตรวจสอบบญัชี จำนวน 2 ราย ในการน้ี

คณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 61  ในการประชุมครัง้ที ่ 23 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ไดพิจารณา

ขอมูลเบื้องตน และมีมติใหเสนอทีป่ระชุมใหญพิจารณา จำนวน 2 ราย ดังน้ี 

 

รายละเอียดการเสนอ 

บริการสอบบัญช ี

 

 

นายสิรวิชญ  ไพศาสตร 

บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบญัชี จำกัด 

 

 

นายชยัสิทธิ์ ศิลปวุฒ ิ

บริษัท สอบบัญชีบรูพา จำกัด 

 

  1.  การเขาปฏิบัติงาน 

        -  จำนวนครั้ง 

        

        -  ผูชวย 

 

-  ปละ 5 ครั้ง  

(ครั้งละ 3 - 5 วันทำการ) 

-  ครัง้ละไมนอยกวา 5 คน 

 

-  ปละ 4 - 6 ครั้ง  

(ครั้งละ 2 - 3 วันทำการ) 

-  ครัง้ละไมนอยกวา 4 คน 

2.  การจัดทำรายงาน 

        -  รายงานระหวางป 

 

 

        

 

       -  รายงานประจำป 

 

-  แจงผลการสอบบญัชีระหวางป 1 

สัปดาหหลงัตรวจสอบ โดยจะสง

สำเนาใหกรมตรวจบัญชีสหกรณ

ทราบดวย ตามที่นายทะเบยีน

กำหนด 

-  ตามระเบียบฯ ที่กำหนด 

 

-  แจงผลการสอบบญัชีระหวางป 

ใหสหกรณทราบ โดยจะสงสำเนา

ใหกรมตรวจบญัชีสหกรณทราบ

ดวย ตามที่นายทะเบียนกำหนด 

 

-  ตามระเบียบฯ ที่กำหนด 

ระ เบียบวาระที่  5 เรื่ อง เสนอเพื่ อพิจารณา
5 . 8  พิ จ า รณ า คั ด เ ลื อ ก ผู� ส อ บ บั ญ ชี  ป ร ะ จาํ ป  2 5 6 6
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          หมวด 7 ข้อ  69 (9)  ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำ
ประกัน 
      ฯลฯ 
          หมวด 8 ข้อ 77 (13) คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาในเรื่อง
การรับฝาก การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์ 
 
          5. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ 

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งท่ี 22/2565 เมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2565  ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่ กำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน 
ประจำปี 2566 จำนวน 3,000,000,000.-บาท  (สามพันล้านบาท)  ซึ่งเทา่กับวงเงินเดิมปี 2565 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม  
................................................................................. .............................................................................................   
.......................................................................................................... ....................................................................   
.......................................................................................................... ....................................................................   

 
 

                   เร่ือง พิจารณาคัดเลือกผูสอบบญัชี ประจำป 2566 

 

  ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยครสูมทุรปราการ จำกัด พ.ศ. 2564 ขอ 26 การตรวจสอบ 

บัญชีของสหกรณน้ันตองไดรบัการตรวจสอบอยางนอยปละหน่ึงครัง้ตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่รบัรองทั่วไป 

และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด โดยผูสอบบญัชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณแตงต้ัง 

  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง หลกัเกณฑการพิจารณาและวิธีการเสนอช่ือผูสอบบัญชี

ภาคเอกชนเพื่อแตงต้ังเปนผูสอบบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2560 ขอ 4 (วรรค1) กรณีเสนองานสอบบัญชีสหกรณที่มี

ขนาดสินทรัพยต้ังแต 5,000 ลานบาทข้ึนไป ตองมผีูชวยผูสอบบญัชีปฏิบัติงานเต็มเวลาอยางนอย 4 คน  

  ขอ 5 เมื่อที่ประชุมใหญสหกรณมีมติคัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนแลว ใหสหกรณจัดทำ

หนังสือเสนอช่ือบุคคลที่ไดรบัคัดเลอืกย่ืนตอกรมตรวจบญัชีสหกรณ ภายใน 45 วัน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญมี

มติคัดเลือกผูสอบบัญชีสหกรณ 

  ที่ประชุมใหญสามญัประจำป 2564 ไดมีมติเลือกนายสิรวิชญ ไพศาสตร เปนผูสอบบญัชี

ภาคเอกชนประจำป 2565 โดยมีคาธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชี จำนวน 140,000 บาท (หน่ึงแสนสี่หมื่น

บาทถวน) สำหรบัป 2565 สหกรณฯ ไดประกาศรบัสมัครผูสอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อเสนอใหทีป่ระชุมใหญ

พิจารณาเลือกต้ังเปนผูสอบบญัชี ประจำป 2566 โดยมผีูเสนอบริการตรวจสอบบญัชี จำนวน 2 ราย ในการน้ี

คณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 61  ในการประชุมครัง้ที ่ 23 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ไดพิจารณา

ขอมูลเบื้องตน และมีมติใหเสนอทีป่ระชุมใหญพิจารณา จำนวน 2 ราย ดังน้ี 

 

รายละเอียดการเสนอ 

บริการสอบบัญช ี

 

 

นายสิรวิชญ  ไพศาสตร 

บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบญัชี จำกัด 

 

 

นายชยัสิทธิ์ ศิลปวุฒ ิ

บริษัท สอบบัญชีบรูพา จำกัด 

 

  1.  การเขาปฏิบัติงาน 

        -  จำนวนครั้ง 

        

        -  ผูชวย 

 

-  ปละ 5 ครั้ง  

(ครั้งละ 3 - 5 วันทำการ) 

-  ครัง้ละไมนอยกวา 5 คน 

 

-  ปละ 4 - 6 ครั้ง  

(ครั้งละ 2 - 3 วันทำการ) 

-  ครัง้ละไมนอยกวา 4 คน 

2.  การจัดทำรายงาน 

        -  รายงานระหวางป 

 

 

        

 

       -  รายงานประจำป 

 

-  แจงผลการสอบบญัชีระหวางป 1 

สัปดาหหลงัตรวจสอบ โดยจะสง

สำเนาใหกรมตรวจบัญชีสหกรณ

ทราบดวย ตามที่นายทะเบยีน

กำหนด 

-  ตามระเบียบฯ ที่กำหนด 

 

-  แจงผลการสอบบญัชีระหวางป 

ใหสหกรณทราบ โดยจะสงสำเนา

ใหกรมตรวจบญัชีสหกรณทราบ

ดวย ตามที่นายทะเบียนกำหนด 

 

-  ตามระเบียบฯ ที่กำหนด 

ระ เบียบวาระที่  5 เรื่ อง เสนอเพื่ อพิจารณา
5 . 8  พิ จ า รณ า คั ด เ ลื อ ก ผู� ส อ บ บั ญ ชี  ป ร ะ จาํ ป  2 5 6 6
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   จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม 

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

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

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

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

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

 

 

รายละเอียดการเสนอ 

บริการสอบบัญช ี

 

 

นายสิรวิชญ  ไพศาสตร 

บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบญัชี จำกัด 

 

 

นายชยัสิทธิ์ ศิลปวุฒ ิ

บริษัท สอบบัญชีบรูพา จำกัด 

 

3.  บริการอ่ืน 1. ใหคำปรึกษาดานการบรหิาร

การเงินการบัญชีตามทีเ่ห็นสมควร 

2. สามารถเขารวมประชุมใหญตามที่

สหกรณรองขอ 

3. ตรวจสอบปลายปเสร็จสิ้นภายใน 

4 วัน 

1. ใหคำปรึกษาดานการบรหิาร

การเงินการบัญชีตามทีเ่ห็นสมควร 

2. สามารถเขารวมประชุมใหญ

ตามที่สหกรณรองขอ 

3. ตรวจสอบปลายปเสร็จสิ้น

ภายใน 15 วัน 

4.  คาธรรมเนียม 

         -  จำนวนเงิน 

         -  การเบิกคาธรรมเนียม 

 

รวมคาเบี้ ย เลี้ ยงพาหนะ เวนแต

คาใชจายในการยืนยันยอดและสอบ

ทานหน้ี 

- จำนวน 160,000 บาท 

- เบิกจาย 3 งวด โดยงวดที่ 

 1 – 2  จำนวน 40,000 บาท จาย

ชำระเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจ ภายใน 3 

วันทำการ สวนงวดที่  3 จำนวน 

80,000 บาท ชำระเมือ่ไดรับรายงาน

ของผู ส อบบัญ ชีประจำป  2566 

ภายใน 3 วันทำการ 

 

 

รวมคาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ เวนแต

คาใชจายในการยืนยันยอดและ

สอบทานหน้ี 

- จำนวน 170,000 บาท 

- เบิกจายครั้งเดียวหลังไดรับงบ

การเงินประจำป 2566  

- 1 - 
 

 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูมุทรปราการ จำกัด 
ท่ี  46 / 2565 

เรื่อง  ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ แทนตำแหน่งท่ีว่าง  
(ดำรงตำแหน่งวาระปี 2566 – 2567) 

------------------------------- 
ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ชุดที ่ 61/2565               

ได้กำหนดให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่างตามวาระ  จำนวน 8 ตำแหน่ง     
ซึ่งทำการสรรหา เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 และวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ข้อ 70 ข้อ 72 ประกอบกับระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด      
ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2565 รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็น
กรรมการดำเนินการ ดังนี ้

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยสมาชิก หมายเหตุ 
1 
2 
3 
 

นายจำลอง  น้อยวานชิ 
นางสาวจารึก  สวนมาลัย 
นายไพฑูรย์  คงเทียน 

หน่วยสมาชิกที่ 2 สมาชิกสังกัดประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏบิัติหน้าที่
ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และข้าราชการ
บำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอบางพลี อำเภอ
บางบ่อ อำเภอบางเสาธง รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงาน   
ในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือ
ลาออก 

สรรหาแทนตำแหน่ง 
ที่ว่าง จำนวน 3 คน 

1 
2 

นายสมเจต  พลูมา 
นายบรรหาร  เอ่ียมสอาด 

หน่วยสมาชิกที่ 3 สมาชิกที่สังกัดมัธยมศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหนา้ที่ใน
สำนักงาน และสถานศึกษา ในสงักัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษาสมุทรปราการ และ ข้าราชการบำนาญ
ที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานนี้รวมถึงสมาชิกที่
เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อน
เกษียณอายุ หรือลาออก 

สรรหาแทนตำแหน่ง 
ที่ว่าง จำนวน 2 คน 

1
  

 

นางอรรัตน์  โรจนสุพจน ์ หน่วยสมาชิกที่ 4 สมาชิกที่สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย สมาชิกที่
ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจงัหวัดสมทุรปราการ และ ขา้ราชการ
บำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานนี้ รวมถึง
สมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนยา้ย 
หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 

สรรหาแทนตำแหน่ง 
ที่ว่าง จำนวน 1 คน 

 
 

ระ เบียบวาระที่  5 เรื่ อง เสนอเพื่ อพิจารณา
5.9  พิจารณาเลือกตั้ งกรรมการดาํ เนินการจากสมาชิกผู� ได�รับการ

สรรหาแทนตาํแหน�งที่ ว� าง  ประจาํป  2566
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   จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม 

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

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

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

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

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

 

 

รายละเอียดการเสนอ 

บริการสอบบัญช ี

 

 

นายสิรวิชญ  ไพศาสตร 

บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบญัชี จำกัด 

 

 

นายชยัสิทธิ์ ศิลปวุฒ ิ

บริษัท สอบบัญชีบรูพา จำกัด 

 

3.  บริการอ่ืน 1. ใหคำปรึกษาดานการบรหิาร

การเงินการบัญชีตามทีเ่ห็นสมควร 

2. สามารถเขารวมประชุมใหญตามที่

สหกรณรองขอ 

3. ตรวจสอบปลายปเสร็จสิ้นภายใน 

4 วัน 

1. ใหคำปรึกษาดานการบรหิาร

การเงินการบัญชีตามทีเ่ห็นสมควร 

2. สามารถเขารวมประชุมใหญ

ตามที่สหกรณรองขอ 

3. ตรวจสอบปลายปเสร็จสิ้น

ภายใน 15 วัน 

4.  คาธรรมเนียม 

         -  จำนวนเงิน 

         -  การเบิกคาธรรมเนียม 

 

รวมคาเบี้ ย เลี้ ยงพาหนะ เวนแต

คาใชจายในการยืนยันยอดและสอบ

ทานหน้ี 

- จำนวน 160,000 บาท 

- เบิกจาย 3 งวด โดยงวดที่ 

 1 – 2  จำนวน 40,000 บาท จาย

ชำระเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจ ภายใน 3 

วันทำการ สวนงวดที่  3 จำนวน 

80,000 บาท ชำระเมือ่ไดรับรายงาน

ของผู ส อบบัญ ชีประจำป  2566 

ภายใน 3 วันทำการ 

 

 

รวมคาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ เวนแต

คาใชจายในการยืนยันยอดและ

สอบทานหน้ี 

- จำนวน 170,000 บาท 

- เบิกจายครั้งเดียวหลังไดรับงบ

การเงินประจำป 2566  

- 1 - 
 

 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูมุทรปราการ จำกัด 
ท่ี  46 / 2565 

เรื่อง  ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ แทนตำแหน่งท่ีว่าง  
(ดำรงตำแหน่งวาระปี 2566 – 2567) 

------------------------------- 
ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ชุดที ่ 61/2565               

ได้กำหนดให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่างตามวาระ  จำนวน 8 ตำแหน่ง     
ซึ่งทำการสรรหา เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 และวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ข้อ 70 ข้อ 72 ประกอบกับระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด      
ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2565 รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็น
กรรมการดำเนินการ ดังนี ้

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยสมาชิก หมายเหตุ 
1 
2 
3 
 

นายจำลอง  น้อยวานชิ 
นางสาวจารึก  สวนมาลัย 
นายไพฑูรย์  คงเทียน 

หน่วยสมาชิกที่ 2 สมาชิกสังกัดประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏบิัติหน้าที่
ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และข้าราชการ
บำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอบางพลี อำเภอ
บางบ่อ อำเภอบางเสาธง รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงาน   
ในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือ
ลาออก 

สรรหาแทนตำแหน่ง 
ที่ว่าง จำนวน 3 คน 

1 
2 

นายสมเจต  พลูมา 
นายบรรหาร  เอ่ียมสอาด 

หน่วยสมาชิกที่ 3 สมาชิกที่สังกัดมัธยมศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหนา้ที่ใน
สำนักงาน และสถานศึกษา ในสงักัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษาสมุทรปราการ และ ข้าราชการบำนาญ
ที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานนี้รวมถึงสมาชิกที่
เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อน
เกษียณอายุ หรือลาออก 

สรรหาแทนตำแหน่ง 
ที่ว่าง จำนวน 2 คน 

1
  

 

นางอรรัตน์  โรจนสุพจน ์ หน่วยสมาชิกที่ 4 สมาชิกที่สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย สมาชิกที่
ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจงัหวัดสมทุรปราการ และ ขา้ราชการ
บำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานนี้ รวมถึง
สมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนยา้ย 
หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 

สรรหาแทนตำแหน่ง 
ที่ว่าง จำนวน 1 คน 

 
 

ระ เบียบวาระที่  5 เรื่ อง เสนอเพื่ อพิจารณา
5.9  พิจารณาเลือกตั้ งกรรมการดาํ เนินการจากสมาชิกผู� ได�รับการ

สรรหาแทนตาํแหน�งที่ ว� าง  ประจาํป  2566

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำากัด    189
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ลำดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยสมาชิก หมายเหตุ 
1 นางวิลาวรรณ  ตันรัตนะ หน่วยสมาชิกที่ 5 สมาชิกที่สังกัดสถานศึกษาเอกชนใน

จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ หรือผู้ที่เคยเป็นครูและ
ลาออก หรือเกษียณอายุการทำงานจากหน่วยงานนี้ 
รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการ
โอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 

สรรหาแทนตำแหน่ง 
ที่ว่าง จำนวน 1 คน 

1 นายสุชาติ  ใจสถาน หน่วยสมาชิกที่ 6 สมาชิกสังกัดอาชีวะศึกษาในจังหวัด
สมุทรปราการ ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหนา้ที่ใน
สำนักงาน และสถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษาอาชีวะ
ศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ และข้าราชการบำนาญท่ี
เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานนี้รวมถึงสมาชิกที่   
เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อน
เกษียณอายุ หรือลาออก 
สมาชิกสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัด
สมุทรปราการ ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
สำนักงาน และสถานศึกษาในสังกัดศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ และข้าราชการบำนาญ 
ที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานนี้รวมถึงสมาชิก   
ที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือ 
ก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
สมาชิกสังกัดอื่นๆ ประกอบด้วย ข้าราชการ หรือบุคลากร
ทางการศึกษาที่สังกัดศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  
วัฒนธรรมจังหวัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพคร ูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
สมุทรปราการ  รวมถึงเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์    
ที่ปฏิบัติหนา้ที่หรือลาออก หรือเกษียณอายุการทำงาน 
และข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจาก
หน่วยงานนี้ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติในหน่วยงานนี้    
ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก และ
สมาชิกอ่ืนๆ ที่มิได้สังกัดในหน่วยสมาชิกที่ 1 ถึง 5 

สรรหาแทนตำแหนง่ที่
ว่าง จำนวน 1 คน  
(ไมต่้องสรรหา
เนื่องจากมผีู้สมคัรขาด
คุณสมบัติ 1 คน)  
ตามระเบียบสหกรณ์ฯ 
ว่าด้วยการสรรหา
บุคคลที่จะได้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ
ดำเนินการ พ.ศ. 2565 
ข้อ 25 การสรรหา
ประธานกรรมการ
ดำเนินการ หรือ
กรรมการดำเนินการ 
ในกรณีมีผู้สมัครรับการ
สรรหาไม่เกินจำนวน
ประธานกรรมการ
ดำเนินการ หรือ
กรรมการดำเนินการที่
มีตำแหน่งว่างตามข้อ 
7 สหกรณ์ไม่ต้อง
ดำเนินการสรรหาให้   
ถือว่าบุคคลนั้นผ่าน
การสรรหาแล้ว 
 

  จึงประกาศผลการสรรหากรรมการแทนตำแหน่งท่ีว่าง ดำรงตำแหน่งวาระปี 2566 – 2567 
จำนวน 2 ปี ให้สมาชิกได้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี  19  ธันวาคม  2565 
 
 

(นายวรพจน์  สิงหราช) 
 ประธานกรรมการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ  จำกัด 

ระ เบียบวาระที่  5 เรื่ อง เสนอเพื่ อพิจารณา
5.10  แนะนาํคณะกรรมการดาํ เนินการสหกรณ  ชุดที่  62 /2566
ระเบียบวาระท่ี  5.10     เรื่องแนะนำคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 62/2566 

 ประธานกรรมการ แนะนำคณะกรรมการดำเนินการ ทั้งสิ้น จำนวน 15 คน ดังนี้ 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
1 นายวรพจน์  สิงหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 
2 นายสมชาย  ทองสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

3 นายวิชาญ  กิ่งก้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 
4 นางสาวนวลอนงค ์ วงษ์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแพรกษา 
5 นางศิริรัตน์  อ่ำตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก 
6 นายอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร ข้าราชการบำนาญ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

สมุทรปราการ เขต 1 
7 นายสมชาย  พึ่งอ่ิม ข้าราชการบำนาญ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

สมุทรปราการ เขต 1 
8 นายจำลอง  น้อยวานิช ข้าราชการบำนาญ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

สมุทรปราการ เขต 2 
9 นางสาวจารึก  สวนมาลัย ข้าราชการบำนาญ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

สมุทรปราการ เขต 2 
10 นายไพฑูรย์  คงเทียน ข้าราชการบำนาญ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

สมุทรปราการ เขต 2 
11 นายสมเจต  พูลมา ข้าราชการบำนาญ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สมุทรปราการ  
12 นายบรรหาร  เอ่ียมสอาด ข้าราชการบำนาญ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สมุทรปราการ 
13 นางอรรัตน์  โรจนสุพจน์ ข้าราชการบำนาญ เทศบาลนครสมุทรปราการ 
14 นางวิลาวรรณ  ตันรัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเซ็นดาณี 
15 นายสุชาติ  ใจสถาน ข้าราชการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
 

หมายเหตุ ลำดับที่ 1 – 7  เป็นกรรมการต่อเนื่องจากชุดที่ 61/2565 
ลำดับที่ 8 – 15  เป็นบุคคลที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ เมื่อวันพุธที ่ 
14 ธันวาคม 2565 (เลือกตั้งล่วงหน้า) และวันเสาร์ที ่17 ธันวาคม 2565 (เลือกตั้งทั่วไป) 

มติที่ประชุม 
 

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

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

............................................................................................................................. .......................................................................... 
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ลำดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยสมาชิก หมายเหตุ 
1 นางวิลาวรรณ  ตันรัตนะ หน่วยสมาชิกที่ 5 สมาชิกที่สังกัดสถานศึกษาเอกชนใน

จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ หรือผู้ที่เคยเป็นครูและ
ลาออก หรือเกษียณอายุการทำงานจากหน่วยงานนี้ 
รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการ
โอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 

สรรหาแทนตำแหน่ง 
ที่ว่าง จำนวน 1 คน 

1 นายสุชาติ  ใจสถาน หน่วยสมาชิกที่ 6 สมาชิกสังกัดอาชีวะศึกษาในจังหวัด
สมุทรปราการ ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหนา้ที่ใน
สำนักงาน และสถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษาอาชีวะ
ศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ และข้าราชการบำนาญที่
เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานนี้รวมถึงสมาชิกที่   
เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อน
เกษียณอายุ หรือลาออก 
สมาชิกสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัด
สมุทรปราการ ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
สำนักงาน และสถานศึกษาในสังกัดศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ และข้าราชการบำนาญ 
ที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานนี้รวมถึงสมาชิก   
ที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือ 
ก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
สมาชิกสังกัดอื่นๆ ประกอบด้วย ข้าราชการ หรือบุคลากร
ทางการศึกษาที่สังกัดศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  
วัฒนธรรมจังหวัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพคร ูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
สมุทรปราการ  รวมถึงเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์    
ที่ปฏิบัติหนา้ที่หรือลาออก หรือเกษียณอายุการทำงาน 
และข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจาก
หน่วยงานนี้ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติในหน่วยงานนี้    
ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก และ
สมาชิกอ่ืนๆ ที่มิได้สังกัดในหน่วยสมาชิกที่ 1 ถึง 5 

สรรหาแทนตำแหนง่ที่
ว่าง จำนวน 1 คน  
(ไมต่้องสรรหา
เนื่องจากมผีู้สมคัรขาด
คุณสมบัติ 1 คน)  
ตามระเบียบสหกรณ์ฯ 
ว่าด้วยการสรรหา
บุคคลที่จะได้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ
ดำเนินการ พ.ศ. 2565 
ข้อ 25 การสรรหา
ประธานกรรมการ
ดำเนินการ หรือ
กรรมการดำเนินการ 
ในกรณีมีผู้สมัครรับการ
สรรหาไม่เกินจำนวน
ประธานกรรมการ
ดำเนินการ หรือ
กรรมการดำเนินการที่
มีตำแหน่งว่างตามข้อ 
7 สหกรณ์ไม่ต้อง
ดำเนินการสรรหาให้   
ถือว่าบุคคลนั้นผ่าน
การสรรหาแล้ว 
 

  จึงประกาศผลการสรรหากรรมการแทนตำแหน่งท่ีว่าง ดำรงตำแหน่งวาระปี 2566 – 2567 
จำนวน 2 ปี ให้สมาชิกได้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี  19  ธันวาคม  2565 
 
 

(นายวรพจน์  สิงหราช) 
 ประธานกรรมการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ  จำกัด 

ระ เบียบวาระที่  5 เรื่ อง เสนอเพื่ อพิจารณา
5.10  แนะนาํคณะกรรมการดาํ เนินการสหกรณ  ชุดที่  62 /2566
ระเบียบวาระท่ี  5.10     เรื่องแนะนำคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 62/2566 

 ประธานกรรมการ แนะนำคณะกรรมการดำเนินการ ทั้งสิ้น จำนวน 15 คน ดังนี้ 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
1 นายวรพจน์  สิงหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 
2 นายสมชาย  ทองสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

3 นายวิชาญ  กิ่งก้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 
4 นางสาวนวลอนงค ์ วงษ์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแพรกษา 
5 นางศิริรัตน์  อ่ำตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก 
6 นายอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร ข้าราชการบำนาญ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

สมุทรปราการ เขต 1 
7 นายสมชาย  พึ่งอ่ิม ข้าราชการบำนาญ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

สมุทรปราการ เขต 1 
8 นายจำลอง  น้อยวานิช ข้าราชการบำนาญ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

สมุทรปราการ เขต 2 
9 นางสาวจารึก  สวนมาลัย ข้าราชการบำนาญ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

สมุทรปราการ เขต 2 
10 นายไพฑูรย์  คงเทียน ข้าราชการบำนาญ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

สมุทรปราการ เขต 2 
11 นายสมเจต  พูลมา ข้าราชการบำนาญ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สมุทรปราการ  
12 นายบรรหาร  เอ่ียมสอาด ข้าราชการบำนาญ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สมุทรปราการ 
13 นางอรรัตน์  โรจนสุพจน์ ข้าราชการบำนาญ เทศบาลนครสมุทรปราการ 
14 นางวิลาวรรณ  ตันรัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเซ็นดาณี 
15 นายสุชาติ  ใจสถาน ข้าราชการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
 

หมายเหตุ ลำดับที่ 1 – 7  เป็นกรรมการต่อเนื่องจากชุดที่ 61/2565 
ลำดับที่ 8 – 15  เป็นบุคคลที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ เมื่อวันพุธที ่ 
14 ธันวาคม 2565 (เลือกตั้งล่วงหน้า) และวันเสาร์ที ่17 ธันวาคม 2565 (เลือกตั้งทั่วไป) 

มติที่ประชุม 
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.......................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .......................................................................... 
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ภ า ค ผ น ว ก

1. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู จากอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.25  ลดเหลือรอยละ 5.00 เริ่มตั้งแตวันที่

1 มกราคม 2565

2. ลดอัตราดอกเบี้ยปรับโครงสรางหน ี ้ จากอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.00 ลดเหลืออัตราดอกเบี้ย

รอยละ 4.50 เริ่มตั้งแตวันที่ 5 มกราคม 2565 เปนตนไป

3.เปลี่ยนแปลงอัตราการถือหุนรายเดือน ของสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

เริ่ม 1 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป

3.1 กลุมขาราชการประจําการ กําหนดหุนในอัตราไมตํ่ากวา รอยละ 1 แตไมเกินรอยละ 2 

ของรายไดรายเดือน

3.2 กลุมขาราชการบํานาญ กําหนดหุนรายเดือนในอัตราไมตํ่ากวา 200 บาท แตไมเกิน          

1,000 บาท

3.3 กลุมไมมีเงินไดรายเดือน กําหนดหุนรายเดือนในอัตราไมตํ่ากวา 200 บาท แตไมเกิน

1,000 บาท

4. พัฒนาเทคโนโลยี Application 3 ฟเจอรใหม App Spktcoop ระบบฝาก-ถอน ผานApp

งาย สะดวก อยูที่ปลายนิ้ว ใหบริการตั้งแตวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป

5. จัดทําแผนการแกไขปญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโครงการแกปญหา

หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใชสหกรณออมทรัพยครูตนแบบเปนฐาน เพื่อเปนสหกรณออมทรัพย

ครูตนแบบ

6. ปรับหลักเกณฑเรื่องวงเงินใหกูเพิ่ม และการคํ้าประกันใหม

6.1 ปรับเกณฑการคํ้าประกันใหม  โดยไมดูวงเงินคํ้าประกัน สิทธิ์ในการคํ้าประกัน

สูงสุด ถึง 8 สัญญา

6.2 ปรับเพิ่มวงเงินกูรวมหนี้สูงสุดถึง 6 ลานบาท (สงชําระ 300 งวด เดิม 5 ลานบาท 

สงชําระ 180 งวด)

6.3 ปรับเพิ่มวงเงินกูสามัญสูงสุด 4 ลานบาท (สง 240 งวด เดิมไมเกิน 3 ลานบาท 

สงชําระไมเกิน 180 งวด)

6.4 เพิ่มวงเงินกูฉุกเฉิน สูงสุด 3 แสนบาท (สงชําระ 36 งวด) กูแบบปกติ และแบบฉุกเฉิน ATM 

6.5 ยายตนสังกัดใหม กูเงินได คํ้าประกันได (โดยตองมีตนสังกัดหักเงินสงสหกรณ) 

ปรับระเบียบเอื้อประโยชนตอสมาชิก

6.6 กูเสริมสภาพคลองโควิด-19 ตอเนื่องเฟส 4 ใหกูวงเงินสูงสุด 500,000 บาท

สงชําระ 180 งวด

7. พฒันาระบบ Application  สามารถตรวจสอบสทิธิ ์ในการค ํา้ประกนัได
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ภ า ค ผ น ว ก

1. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู จากอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.25  ลดเหลือรอยละ 5.00 เริ่มตั้งแตวันที่

1 มกราคม 2565

2. ลดอัตราดอกเบี้ยปรับโครงสรางหน ี ้ จากอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.00 ลดเหลืออัตราดอกเบี้ย

รอยละ 4.50 เริ่มตั้งแตวันที่ 5 มกราคม 2565 เปนตนไป

3.เปลี่ยนแปลงอัตราการถือหุนรายเดือน ของสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

เริ่ม 1 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป

3.1 กลุมขาราชการประจําการ กําหนดหุนในอัตราไมตํ่ากวา รอยละ 1 แตไมเกินรอยละ 2 

ของรายไดรายเดือน

3.2 กลุมขาราชการบํานาญ กําหนดหุนรายเดือนในอัตราไมตํ่ากวา 200 บาท แตไมเกิน          

1,000 บาท

3.3 กลุมไมมีเงินไดรายเดือน กําหนดหุนรายเดือนในอัตราไมตํ่ากวา 200 บาท แตไมเกิน

1,000 บาท

4. พัฒนาเทคโนโลยี Application 3 ฟเจอรใหม App Spktcoop ระบบฝาก-ถอน ผานApp

งาย สะดวก อยูที่ปลายนิ้ว ใหบริการตั้งแตวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป

5. จัดทําแผนการแกไขปญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโครงการแกปญหา

หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใชสหกรณออมทรัพยครูตนแบบเปนฐาน เพื่อเปนสหกรณออมทรัพย

ครูตนแบบ

6. ปรับหลักเกณฑเรื่องวงเงินใหกูเพิ่ม และการคํ้าประกันใหม

6.1 ปรับเกณฑการคํ้าประกันใหม  โดยไมดูวงเงินคํ้าประกัน สิทธิ์ในการคํ้าประกัน

สูงสุด ถึง 8 สัญญา

6.2 ปรับเพิ่มวงเงินกูรวมหนี้สูงสุดถึง 6 ลานบาท (สงชําระ 300 งวด เดิม 5 ลานบาท 

สงชําระ 180 งวด)

6.3 ปรับเพิ่มวงเงินกูสามัญสูงสุด 4 ลานบาท (สง 240 งวด เดิมไมเกิน 3 ลานบาท 

สงชําระไมเกิน 180 งวด)

6.4 เพิ่มวงเงินกูฉุกเฉิน สูงสุด 3 แสนบาท (สงชําระ 36 งวด) กูแบบปกติ และแบบฉุกเฉิน ATM 

6.5 ยายตนสังกัดใหม กูเงินได คํ้าประกันได (โดยตองมีตนสังกัดหักเงินสงสหกรณ) 

ปรับระเบียบเอื้อประโยชนตอสมาชิก

6.6 กูเสริมสภาพคลองโควิด-19 ตอเนื่องเฟส 4 ใหกูวงเงินสูงสุด 500,000 บาท

สงชําระ 180 งวด

7. พฒันาระบบ Application  สามารถตรวจสอบสทิธิ ์ในการค ํา้ประกนัได
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8. ยกเลิกเอกสารประกอบการก ู  สลิปเงินเดือนยอนหลังเดือนกุมภาพันธ 2563

9. ลดอัตราดอกเบี้ยปรับโครงสรางหน ี ้ จากอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 เหลืออัตราดอกเบี้ย

รอยละ 4.00 

  10. ชวงวิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 เฟส 4 มีมาตรการชวยเหลือสมาชิก ดังตอไปนี้

   10.1 สมาชิกของดหุนรายเดือน ชั่วคราว 

   10.2 สมาชิกขอผอนผันการชําระเงินตน ชั่วคราว

   10.3 โครงการเงินกูสามัญเสริมสภาพคลองในชวงโควิค-19 โดยชําระเพียง 1,100 บาท         

  ตอเดือน ในจํานวน 120 งวด ขยายเปน 180 งวด ปรับวงเงินกูจาก 300,000 บาท

   เปนกูไดสูงสุด 500,000 บาท ผอนเดือนละ 3,900 บาท 

  11. สงเสริมใหสมาชิกมีที่อยูอาศัย กับการกูสามัญเพื่อที่อยูอาศัย เริ่ม 1 มิถุนายน 2565 

เปนตนไป คิดอยากมีบานคิดถึงสหกรณ ผอนสบายสูงสุด 30 ป  ปรับแกไขระเบียบเงินเหลือใชจาย

ไมนอยกวา รอยละ10 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.75 ตอป ี (ไมมีเฉลี่ยคืน)

  12. เปดโครงการเตรียมพรอมกอนเกษียณและเกษียณเปยมสุข 4 เปดรับเงินฝาก ตั้งแต

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.65 ตอป

  13. พัฒนาระบบApplication ฟเจอรใหม กูฉุกเฉินATM ผานชองทาง Application 

งาย ยิ่งกวางาย ตลอด 24 ชม. เปดใหบริการตั้งแตวันที่ 29 มิถุนายน 2565 

  14. มาตรการงดการสงคาหุนรายเดือนเปนการชั่วคราว และการผอนผันชําระหน ี ้ แกสมาชิก

สหกรณที่ไดรับผลกระทบจากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจป 2565 คาครองชีพเพิ่มสูงขึ้น

   14.1 สมาชิกขอผอนผันการชําระเงินตน ของเงินกู ไดถึง 16 เดือน จนถึงเดือน

   พฤศจิกายน 2566

   14.2 สมาชิกของดการสงหุนรายเดือน เปนการชั่วคราวไดไมเกิน 16 เดือน จนถึง

   เดือนพฤศจิกายน 2566

  15. ปรับแกไขระเบียบฯวาดวยการใหเงินกูสวัสดิการเพื่อสมาชิกสูงวัย พ.ศ. 2564 ปรับลด

อายุการกูจากเดิมเริ่มตน 70 ป ลดเหลือ 65 ปขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.5 (ไมมีเฉลี่ยคืน) 

ผอนชําระเฉพาะดอกเบี้ยเปนรายเดือน ไมตองมีผูคํ้าประกัน 

  16. โครงการบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม CSR กิจกรรม “รวมสนับสนุน โครงการของ

โรงเรียน เราทําดวยหัวใจ” มอบเงินสนับสนุน จํานวน 3 โครงการดังตอไป

    - โครงการนํ้าดื่มสะอาดใสทําดวยหัวใจเพื่อนองคลองแสนสุข

    - โครงการพัฒนาระบบนํ้าดื่มสะอาดในโรงเรียน

   - โครงการการจัดการการเรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning ดวยกิจกรรม

   ศิลปะบําบัด เพื่อการแกไขปญหาภาวะถดถอยทางเรียนรูของผูเรียน (Learning Loss) 

17. เปดรับเงินฝากเพิ่ม โครงการเตรียมพรอมกอนเกษียณและเกษียณเปยมสุข 4 อีก 50 ลานบาท

ตั้งเเตวันนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

18. พัฒนาระบบการยืนยันยอดหุนหนี้ เปลี่ยนเอกสาร สูระบบออนไลน Digital Transformation

ขององคกร ลดกระดาษ ลดคารบอน 

19. เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด จัดประชุมใหญ

วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจําป 2565 ณ อาคารโดมสวาทยานนทคอมแพล็กซ โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท  

โดยมีผูลงทะเบียนประชุม จํานวน 1,068 คน อยูในหองประชุมใชสิทธิ์ลงมติ 428 คน โดยสวนใหญมีมติ

เสียงขางมาก สรุปผลดังนี้

- แกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด สามารถถอนหุนไดบางสวน

กับสมาชิกผูที่ไมมีหนี้ ไมติดภาระคํ้าประกัน

- แกไขระเบียบวาดวยการสรรหาบุคคลที่จะไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ

พ.ศ.2565 เพื่อใหสมาชิกสามารถเลือกกรรมการไดทุกสังกัด และสามารถเลือกตั้งหนวยเลือกตั้ง

ที่สหกรณกําหนดที่ไหนก็ได
20. จัดโครงการสงเสริมความกาวหนาพัฒนาครูตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินมาตรฐาน

ตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะของขาราชการครู (วPA) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 โดยทีมงาน

ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญใหกับสมาชิก ผูเขารวมอบรมประมาณ 500 คน และผูที่พลาดการอบรมสามารถ

ชมยอนหลังไดตามชองทางการประชาสัมพันธของสหกรณเดือนมกราคม 2566 เปนตนไป

21. ประกาศยกเลิกการชะลอพิจารณาเงินกูสําหรับสมาชิกที่มีเงินเดือนเหลือตํ่ากวา 30 %

มีผลตั้งแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เปนตนไป

22. สหกรณจังหวัดสมุทรปราการ แจงผลการจัดระดับมาตรฐานในจังหวัดสมุทรปราการ ตาม

ประกาศกรมสงเสริมสหกรณ จัดระดับมาตรฐาน ประจําป 2565  “สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

อยูในระดับมาตรฐานดีเลศ (ระดับ A ) ระดับคะแนน 96-100 คะแนน”
23. คัดเลือกบริษัท ประกันชีวิตเพื่อคุมครองสินเชื่อ  โดยยึดผลประโยชนและความเหมาะสม

ที่มีตอสมาชิกสูงสุด อัตราเบี้ยประกันลดลงเหลือ 365 บาท/100,000/ป เดิม 100,000/380 บาท

คุมครองกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

24. ปรับเพิ่มคาพาหนะเดินทางมาเลือกตั้ง จากเดิม 1,000 บาท ปรับเปน 1,500 บาท

25. ปรับเพิ่มคาของขวัญปใหม ประจําป 2565 จากเดิม 2,500 บาท ปรับเปน 3,500 บาท

26. ปรับเพิม่รางวัลประชุมใหญสามัญประจําป 2565 จากเดิม 250,000 บาท ปรับเปน 350,000 บาท

เปดโอกาสใหสมาชิกที่ไมไดเขารวมประชุมใหญ ก็มีสิทธิ์ลุนรับของรางวัล

27. ตดิตามหนี ้NPL (หนีท้ีไ่มกอรายไดหรอืหนีส้งสยัจะสญู คนืกลบัมาเปน 24 ลานบาท)



      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำากัด    005

8. ยกเลิกเอกสารประกอบการก ู  สลิปเงินเดือนยอนหลังเดือนกุมภาพันธ 2563

9. ลดอัตราดอกเบี้ยปรับโครงสรางหน ี ้ จากอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 เหลืออัตราดอกเบี้ย

รอยละ 4.00 

  10. ชวงวิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 เฟส 4 มีมาตรการชวยเหลือสมาชิก ดังตอไปนี้

   10.1 สมาชิกของดหุนรายเดือน ชั่วคราว 

   10.2 สมาชิกขอผอนผันการชําระเงินตน ชั่วคราว

   10.3 โครงการเงินกูสามัญเสริมสภาพคลองในชวงโควิค-19 โดยชําระเพียง 1,100 บาท         

  ตอเดือน ในจํานวน 120 งวด ขยายเปน 180 งวด ปรับวงเงินกูจาก 300,000 บาท

   เปนกูไดสูงสุด 500,000 บาท ผอนเดือนละ 3,900 บาท 

  11. สงเสริมใหสมาชิกมีที่อยูอาศัย กับการกูสามัญเพื่อที่อยูอาศัย เริ่ม 1 มิถุนายน 2565 

เปนตนไป คิดอยากมีบานคิดถึงสหกรณ ผอนสบายสูงสุด 30 ป  ปรับแกไขระเบียบเงินเหลือใชจาย

ไมนอยกวา รอยละ10 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.75 ตอป ี (ไมมีเฉลี่ยคืน)

  12. เปดโครงการเตรียมพรอมกอนเกษียณและเกษียณเปยมสุข 4 เปดรับเงินฝาก ตั้งแต

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.65 ตอป

  13. พัฒนาระบบApplication ฟเจอรใหม กูฉุกเฉินATM ผานชองทาง Application 

งาย ยิ่งกวางาย ตลอด 24 ชม. เปดใหบริการตั้งแตวันที่ 29 มิถุนายน 2565 

  14. มาตรการงดการสงคาหุนรายเดือนเปนการชั่วคราว และการผอนผันชําระหน ี ้ แกสมาชิก

สหกรณที่ไดรับผลกระทบจากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจป 2565 คาครองชีพเพิ่มสูงขึ้น

   14.1 สมาชิกขอผอนผันการชําระเงินตน ของเงินกู ไดถึง 16 เดือน จนถึงเดือน

   พฤศจิกายน 2566

   14.2 สมาชิกของดการสงหุนรายเดือน เปนการชั่วคราวไดไมเกิน 16 เดือน จนถึง

   เดือนพฤศจิกายน 2566

  15. ปรับแกไขระเบียบฯวาดวยการใหเงินกูสวัสดิการเพื่อสมาชิกสูงวัย พ.ศ. 2564 ปรับลด

อายุการกูจากเดิมเริ่มตน 70 ป ลดเหลือ 65 ปขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.5 (ไมมีเฉลี่ยคืน) 

ผอนชําระเฉพาะดอกเบี้ยเปนรายเดือน ไมตองมีผูคํ้าประกัน 

  16. โครงการบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม CSR กิจกรรม “รวมสนับสนุน โครงการของ

โรงเรียน เราทําดวยหัวใจ” มอบเงินสนับสนุน จํานวน 3 โครงการดังตอไป

    - โครงการนํ้าดื่มสะอาดใสทําดวยหัวใจเพื่อนองคลองแสนสุข

    - โครงการพัฒนาระบบนํ้าดื่มสะอาดในโรงเรียน

   - โครงการการจัดการการเรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning ดวยกิจกรรม

   ศิลปะบําบัด เพื่อการแกไขปญหาภาวะถดถอยทางเรียนรูของผูเรียน (Learning Loss) 

17. เปดรับเงินฝากเพิ่ม โครงการเตรียมพรอมกอนเกษียณและเกษียณเปยมสุข 4 อีก 50 ลานบาท

ตั้งเเตวันนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

18. พัฒนาระบบการยืนยันยอดหุนหนี้ เปลี่ยนเอกสาร สูระบบออนไลน Digital Transformation

ขององคกร ลดกระดาษ ลดคารบอน 

19. เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด จัดประชุมใหญ

วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจําป 2565 ณ อาคารโดมสวาทยานนทคอมแพล็กซ โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท  

โดยมีผูลงทะเบียนประชุม จํานวน 1,068 คน อยูในหองประชุมใชสิทธิ์ลงมติ 428 คน โดยสวนใหญมีมติ

เสียงขางมาก สรุปผลดังนี้

- แกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด สามารถถอนหุนไดบางสวน

กับสมาชิกผูที่ไมมีหนี้ ไมติดภาระคํ้าประกัน

- แกไขระเบียบวาดวยการสรรหาบุคคลที่จะไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ

พ.ศ.2565 เพื่อใหสมาชิกสามารถเลือกกรรมการไดทุกสังกัด และสามารถเลือกตั้งหนวยเลือกตั้ง

ที่สหกรณกําหนดที่ไหนก็ได
20. จัดโครงการสงเสริมความกาวหนาพัฒนาครูตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินมาตรฐาน

ตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะของขาราชการครู (วPA) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 โดยทีมงาน

ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญใหกับสมาชิก ผูเขารวมอบรมประมาณ 500 คน และผูที่พลาดการอบรมสามารถ

ชมยอนหลังไดตามชองทางการประชาสัมพันธของสหกรณเดือนมกราคม 2566 เปนตนไป

21. ประกาศยกเลิกการชะลอพิจารณาเงินกูสําหรับสมาชิกที่มีเงินเดือนเหลือตํ่ากวา 30 %

มีผลตั้งแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เปนตนไป

22. สหกรณจังหวัดสมุทรปราการ แจงผลการจัดระดับมาตรฐานในจังหวัดสมุทรปราการ ตาม

ประกาศกรมสงเสริมสหกรณ จัดระดับมาตรฐาน ประจําป 2565  “สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

อยูในระดับมาตรฐานดีเลศ (ระดับ A ) ระดับคะแนน 96-100 คะแนน”
23. คัดเลือกบริษัท ประกันชีวิตเพื่อคุมครองสินเชื่อ  โดยยึดผลประโยชนและความเหมาะสม

ที่มีตอสมาชิกสูงสุด อัตราเบี้ยประกันลดลงเหลือ 365 บาท/100,000/ป เดิม 100,000/380 บาท

คุมครองกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

24. ปรับเพิ่มคาพาหนะเดินทางมาเลือกตั้ง จากเดิม 1,000 บาท ปรับเปน 1,500 บาท

25. ปรับเพิ่มคาของขวัญปใหม ประจําป 2565 จากเดิม 2,500 บาท ปรับเปน 3,500 บาท

26. ปรับเพิม่รางวัลประชุมใหญสามัญประจําป 2565 จากเดิม 250,000 บาท ปรับเปน 350,000 บาท

เปดโอกาสใหสมาชิกที่ไมไดเขารวมประชุมใหญ ก็มีสิทธิ์ลุนรับของรางวัล

27. ตดิตามหนี ้NPL (หนีท้ีไ่มกอรายไดหรอืหนีส้งสยัจะสญู คนืกลบัมาเปน 24 ลานบาท)



         006    รายงานกิจการประจำาปี 2565

ส วั ส ดิ ก า ร
สหกรณออมทรพัยครสูมทุรปราการ จาํกดั

ประจาํป พ.ศ. 2565

ส วั ส ดิ ก า ร ส ง เ ส ริ ม ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า บุ ต ร  
ประจาํป  2565  ระดับอนุบาล- ปริญญาตรี

สวัสดิการทุนบุตร ปี 2565
(ระดับอนุบาล/ประถม  จ านวน 630  ทุนๆ ละ 1,500 บาท)

นายปัณณวัฒน์ พยัพพานนท์ นางสาวณัฐกานต์ ลีภัทรกูร นายศรีจุลา จุลาศรี นางสาววัชโรบล โลชา
นายเกรียงศักด์ิ คงเพ็ชรศักด์ิ นางนันท์นภัส ศรีสว่าง นางสาวสายสุนีย์ ชาญนทีกุล นางสาวกิตติยา ด าแก้ว
นายสมาน เสียงอ่อน นางสาวรุ่งธิวา อาจวงค์ นางสาวอ้อมแก้ว น้อยใสย์ นางสาวชลธิชา สีหาค า
นายคงพันธ์ ไชยตัน นางสาวนิศารัตน์ อุปัญญ์ นางสาวอคปภา สุขอัจจะสกุล นางสาวฐิติชญา ชิณโชติ
นางสุภาภรณ์ จตุพรชัยมงคล นางสาวอนุสราพร เพชรสงคราม นางประไพศรี พรมรัตน์ นางสาวสมพงษ์ จันทร์มา
นางรัชดา ดีจะมาลา นางสาวนาตยา เทพวงษ์ นางสาวสุนันทา เขียวแดง นางสาวเพ็ญนภา ช่ืนใส
นางสาวรัตรฐา คงเจริญ นางสาวศศิธร มัทนาภรณ์สกุล นางสาวสุกาญดา อยู่สังข์ นางสาวเพ็ญนภา ช่ืนใส
นายจีรศักด์ิ เป่ียมสวัสด์ิ นางสมพร ไชยมงคล นางสาวสุภาพร ชารี นางวรารัตน์ นิลบัวคล่ี
นางนิมาภรณ์ เป่ียมสวัสด์ิ นางสาวรัตนา เช้ือรามัญ นางสาวสุวัลภัทร ค ารัมย์ นางคอดีเยาะ สันสุวรรณไล
นายกุลธวัช หาญรักษ์ นางนงนุช พันธ์ุประเสริฐ นายอธิคุณ แก้วกระจ่าง นางวรัญชญา พิลาวัน
นายเกียรติศักด์ิ เลาลาด นางสาวพรพัฒสณี สังข์พวง นางสาวอารยา สว่างแก้ว นายสุพจน์ อู่ขลิบ
นางเกษิณี สรรพประเสริฐ นางสาวยุวดี ทองเกตุแก้ว นางสาวกชมล ต้ังพรสมาน นางสาวจิตรา อ าพล
นางสาวยุพา สุทธิประภา นางรุ่งทิวา ยาก่ า นางสาววรรณภา พวกวิบูลย์ นางสาวจิตรา อ าพล
นางสาววารี วิเชียรชัย นายศักด์ิศิริ อ่องแตง นางสาวจันทรา กสิกรรม นางสาวอารีรัตน์ แท่นสุวรรณ
นางนิภาพร ม่วงกูล นายนิพนธ์ น้อยแรม นางสาวศรีไพร สมไพร นางภานรินทร์ จิตต์แจ้ง
นายเชิดพันธ์ุ ม่ันพลับ นางสาวศรัณยา เสียงประโคน นายไกรสรณ์ แก้วกองแสง นางสาวทรงพร อุดรพันธ์
นางจิระวรรณ เส็งชุนวรพงค์ นายธีรยุทธ ฉลอง นางวรรษมล ทุมพัฒน์ นางสาวจรัสศรี จันคณา
นางปานทิพย์ กินูญ นางสาวอาทิตยา ทองวิเศษ นางสาวนัยนา ทรัพย์โรจน์ นางสาวศศิรินทร เช่ียวชาญพาณิชย์
นางสาวอัมพิกา สุดสงวน นางสาวพุทธรักษา ทองเรือง นางสาวจารุวรรณ มาลัยทอง นางสาวประภา เอ่ียมดี
นางพัชร์สิตา จันทรวิจิตร นางสาวพัชรินทร์ ดอนน้อยหน่า นางสาวสุณีลักษ์ แก้วดวง นางจารุวรรณ มิยามา
นางกรรณิการ์ คงสว่าง นางสาวนิตติยา สมจันทร์ นางสาวนิสารัตน์ สุดสม นางสาวสุพัชรา กัลยาณะศักด์ิ
นางวรารัตน์ สัจจโภชน์ นายวิชัย มาศรีน้อย นางสาวศิรฉัตร์ ชัยชนะ นางสาวศนภสร รอดสนใจ
นายวรรณ์ชัย นนทะค าจันทร์ นางปิยะพร ช้างกลาง นางสาวทัศนียา อุดมรัตน์ นายอุกฤษ พิมพะไกร
นางนิตธา พิริยคุณนันต์ นางสาวศิริวรรณ จุ่นหัวโทน นายกฤษดา ทิพย์วัฒน์ นางสาวอรอุมา อภัย
นายประเสริฐ อุ้ยคัชชะ นางสาวพรศิริมน จุลละนันท์ นายพร้อมยศ ถาริยะ นางสาวชรัณยภัทร์ บิลดาวูด
นายจิระพงศ์ ศุภศรี นางสาวจิรันธนิน คนกลาง นางสาวปนัดดา พิมพ์ทอง นางสาวกัลยาณี คันทา
นายจิระพงศ์ ศุภศรี นางศิวรินทร์ แซ่เฮ้ง นางสาวสุพรรษา ประดับวรรณ์ นางสาวกาญจนา โพธิบุตร
นางปัสรินญา ผ่องแผ้ว นางสาวกรรณิกา ทุ่งลาด นางสาวเพชรลดา สระแก้ว นางสาวณัตชารีฤ์ ษรบัณฑิต
นางกุญณัฐ บาลัน นางสาวระเบียบ โตพิมาย นางสาวสุจิตรา แสงมณี นางสาวแก้วกนกกาญจน์ เนคมานุุรักษ์
นางชุมแพ วีรบรรจง นางสาวสุมาลี แก้วเพชร นางสาวอัญชลี เกษร นางเบญจวรรณ เคนโยธา
นางสาวศศิมาภรณ์ บุญอุปถัมภ์กุล นางสาวสุรัสวดี บัววังโป่ง นางสาวแพน ม่ิงขวัญ นางสาวกัญญาณัฐ นะยา
นางศิริขวัญ วงษ์แสง นางสาวอัญชลี เพ่ิมพิพัฒน์ นางชไมพร วรดล นางสาวศุภากร มีศรี
นายศราวุธ ใจตรง นางสาวภาวินี สุขะวัฒนสินธ์ุ นางสาววิไล ลีประโคน นายคมกริช พันธุ์ประเสริฐ
นายนฤเบศ ดวงดูสัน นางชโลทร วรสมุทรปราการ นางดาวประกาย ทาธง นางสาวสุพัตรา ศรีจันทร์เวียง
นางสิรพัชร เมตโต นายสุรพงศ์ ค าต่าย นางชุติมา จอมแก้ว นางสาวกรณษาภัค บุญญาวัฒน์
นางสาวน้ าทิพย์ ประชากูล นางพิลาวรรณ รอดเย็น นางสาวณัชชา จินดาเนตร นางสาวสุภาพร สะแกซึง
นางสาวสรัลชนา ก้านกลาง นางสาวกรรณิกา แสงฉาย นางอมรรัตน์ แก้วกระจ่าง นางสาวภัคเพียงดาว คู่กระสังข์
นางสาวชรินทร์ทิพย์ ปราบพารา นายไชยวุฒิ พิยะ นางสาวสมหทัย ช่ืนพลี นางสาวมณีรัตน์ โพธิกุล
นางสาวรัชนี คูเจริญไพบูลย์ นางขวัญเรือน กันภัย นางสาวอภิรดี ค าเมลี นางสาวมณีรัตน์ มณีคง
นางสาวลัดดา ช านาญ นางศรัณย์ภัทร ชัยอ านวย นายเอกชัย ถาวรประเสริฐ นางสาวสุริยงค์ ชาวงษ์
นายเทวฤทธ์ิ ปินต๊ะ นางสาวสุรีรัตน์ คูเจริญไพบูลย์ นางสาวเฉลิมลาภ นิจการ นางสาวอรอนงค์ บงสูงเนิน
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นายปัณณวัฒน์ พยัพพานนท์ นางสาวณัฐกานต์ ลีภัทรกูร นายศรีจุลา จุลาศรี นางสาววัชโรบล โลชา
นายเกรียงศักด์ิ คงเพ็ชรศักด์ิ นางนันท์นภัส ศรีสว่าง นางสาวสายสุนีย์ ชาญนทีกุล นางสาวกิตติยา ด าแก้ว
นายสมาน เสียงอ่อน นางสาวรุ่งธิวา อาจวงค์ นางสาวอ้อมแก้ว น้อยใสย์ นางสาวชลธิชา สีหาค า
นายคงพันธ์ ไชยตัน นางสาวนิศารัตน์ อุปัญญ์ นางสาวอคปภา สุขอัจจะสกุล นางสาวฐิติชญา ชิณโชติ
นางสุภาภรณ์ จตุพรชัยมงคล นางสาวอนุสราพร เพชรสงคราม นางประไพศรี พรมรัตน์ นางสาวสมพงษ์ จันทร์มา
นางรัชดา ดีจะมาลา นางสาวนาตยา เทพวงษ์ นางสาวสุนันทา เขียวแดง นางสาวเพ็ญนภา ช่ืนใส
นางสาวรัตรฐา คงเจริญ นางสาวศศิธร มัทนาภรณ์สกุล นางสาวสุกาญดา อยู่สังข์ นางสาวเพ็ญนภา ช่ืนใส
นายจีรศักด์ิ เป่ียมสวัสด์ิ นางสมพร ไชยมงคล นางสาวสุภาพร ชารี นางวรารัตน์ นิลบัวคล่ี
นางนิมาภรณ์ เป่ียมสวัสด์ิ นางสาวรัตนา เช้ือรามัญ นางสาวสุวัลภัทร ค ารัมย์ นางคอดีเยาะ สันสุวรรณไล
นายกุลธวัช หาญรักษ์ นางนงนุช พันธ์ุประเสริฐ นายอธิคุณ แก้วกระจ่าง นางวรัญชญา พิลาวัน
นายเกียรติศักด์ิ เลาลาด นางสาวพรพัฒสณี สังข์พวง นางสาวอารยา สว่างแก้ว นายสุพจน์ อู่ขลิบ
นางเกษิณี สรรพประเสริฐ นางสาวยุวดี ทองเกตุแก้ว นางสาวกชมล ต้ังพรสมาน นางสาวจิตรา อ าพล
นางสาวยุพา สุทธิประภา นางรุ่งทิวา ยาก่ า นางสาววรรณภา พวกวิบูลย์ นางสาวจิตรา อ าพล
นางสาววารี วิเชียรชัย นายศักด์ิศิริ อ่องแตง นางสาวจันทรา กสิกรรม นางสาวอารีรัตน์ แท่นสุวรรณ
นางนิภาพร ม่วงกูล นายนิพนธ์ น้อยแรม นางสาวศรีไพร สมไพร นางภานรินทร์ จิตต์แจ้ง
นายเชิดพันธ์ุ ม่ันพลับ นางสาวศรัณยา เสียงประโคน นายไกรสรณ์ แก้วกองแสง นางสาวทรงพร อุดรพันธ์
นางจิระวรรณ เส็งชุนวรพงค์ นายธีรยุทธ ฉลอง นางวรรษมล ทุมพัฒน์ นางสาวจรัสศรี จันคณา
นางปานทิพย์ กินูญ นางสาวอาทิตยา ทองวิเศษ นางสาวนัยนา ทรัพย์โรจน์ นางสาวศศิรินทร เช่ียวชาญพาณิชย์
นางสาวอัมพิกา สุดสงวน นางสาวพุทธรักษา ทองเรือง นางสาวจารุวรรณ มาลัยทอง นางสาวประภา เอ่ียมดี
นางพัชร์สิตา จันทรวิจิตร นางสาวพัชรินทร์ ดอนน้อยหน่า นางสาวสุณีลักษ์ แก้วดวง นางจารุวรรณ มิยามา
นางกรรณิการ์ คงสว่าง นางสาวนิตติยา สมจันทร์ นางสาวนิสารัตน์ สุดสม นางสาวสุพัชรา กัลยาณะศักด์ิ
นางวรารัตน์ สัจจโภชน์ นายวิชัย มาศรีน้อย นางสาวศิรฉัตร์ ชัยชนะ นางสาวศนภสร รอดสนใจ
นายวรรณ์ชัย นนทะค าจันทร์ นางปิยะพร ช้างกลาง นางสาวทัศนียา อุดมรัตน์ นายอุกฤษ พิมพะไกร
นางนิตธา พิริยคุณนันต์ นางสาวศิริวรรณ จุ่นหัวโทน นายกฤษดา ทิพย์วัฒน์ นางสาวอรอุมา อภัย
นายประเสริฐ อุ้ยคัชชะ นางสาวพรศิริมน จุลละนันท์ นายพร้อมยศ ถาริยะ นางสาวชรัณยภัทร์ บิลดาวูด
นายจิระพงศ์ ศุภศรี นางสาวจิรันธนิน คนกลาง นางสาวปนัดดา พิมพ์ทอง นางสาวกัลยาณี คันทา
นายจิระพงศ์ ศุภศรี นางศิวรินทร์ แซ่เฮ้ง นางสาวสุพรรษา ประดับวรรณ์ นางสาวกาญจนา โพธิบุตร
นางปัสรินญา ผ่องแผ้ว นางสาวกรรณิกา ทุ่งลาด นางสาวเพชรลดา สระแก้ว นางสาวณัตชารีฤ์ ษรบัณฑิต
นางกุญณัฐ บาลัน นางสาวระเบียบ โตพิมาย นางสาวสุจิตรา แสงมณี นางสาวแก้วกนกกาญจน์ เนคมานุุรักษ์
นางชุมแพ วีรบรรจง นางสาวสุมาลี แก้วเพชร นางสาวอัญชลี เกษร นางเบญจวรรณ เคนโยธา
นางสาวศศิมาภรณ์ บุญอุปถัมภ์กุล นางสาวสุรัสวดี บัววังโป่ง นางสาวแพน ม่ิงขวัญ นางสาวกัญญาณัฐ นะยา
นางศิริขวัญ วงษ์แสง นางสาวอัญชลี เพ่ิมพิพัฒน์ นางชไมพร วรดล นางสาวศุภากร มีศรี
นายศราวุธ ใจตรง นางสาวภาวินี สุขะวัฒนสินธ์ุ นางสาววิไล ลีประโคน นายคมกริช พันธุ์ประเสริฐ
นายนฤเบศ ดวงดูสัน นางชโลทร วรสมุทรปราการ นางดาวประกาย ทาธง นางสาวสุพัตรา ศรีจันทร์เวียง
นางสิรพัชร เมตโต นายสุรพงศ์ ค าต่าย นางชุติมา จอมแก้ว นางสาวกรณษาภัค บุญญาวัฒน์
นางสาวน้ าทิพย์ ประชากูล นางพิลาวรรณ รอดเย็น นางสาวณัชชา จินดาเนตร นางสาวสุภาพร สะแกซึง
นางสาวสรัลชนา ก้านกลาง นางสาวกรรณิกา แสงฉาย นางอมรรัตน์ แก้วกระจ่าง นางสาวภัคเพียงดาว คู่กระสังข์
นางสาวชรินทร์ทิพย์ ปราบพารา นายไชยวุฒิ พิยะ นางสาวสมหทัย ช่ืนพลี นางสาวมณีรัตน์ โพธิกุล
นางสาวรัชนี คูเจริญไพบูลย์ นางขวัญเรือน กันภัย นางสาวอภิรดี ค าเมลี นางสาวมณีรัตน์ มณีคง
นางสาวลัดดา ช านาญ นางศรัณย์ภัทร ชัยอ านวย นายเอกชัย ถาวรประเสริฐ นางสาวสุริยงค์ ชาวงษ์
นายเทวฤทธ์ิ ปินต๊ะ นางสาวสุรีรัตน์ คูเจริญไพบูลย์ นางสาวเฉลิมลาภ นิจการ นางสาวอรอนงค์ บงสูงเนิน
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นายสมหมาย ชฎาทอง นางขวัญตา มีจันทร์ นางสาววริทยา สง่างาม นางสาวน้ าอ้อย ตาลประสาท
นางสาวชาญดา ปันตา นางพัชราภรณ์ มาสกุล นางสาวอรลิสา พรมศิริ นางสาวนะบะวีย์ เมฆฉาย
นางสาวขวัญหทัย ค าสุพรรณ นางสาวนลิน พ่วงความสุข นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วไพทูรย์ นางสาวประนัดดา คัดสีพรม
นางสาวพนมไพร เขียวแสน นายปกรณ์ สุขพูลผล(สารพัด) นางอรพิน คุณนา นางสาวเกล็ดแก้ว ขุนทอง
นางผกากรอง ศรีสุข นางมณีรัตน์ ชุมจินดา นางสาวสิริกัญญา ห่างถ่ิน นางพรรณธร ยกย่อง
นางสาวสมปอง หอมทวีโชค นางสาวจารุวรรณ วงค์มณี นายธีรภพ ทองเทพ นางสาวสุภัสศรณ์ ล าดับ
นางทองทิพย์ บุญเหลือ นางสาวพินิจ สุราช นางสาวณัทฐนิตา เชยสุวรรณ นางสาวกนกอร เนตรสาร
นางสาวธารารัตน์ สมบัติ นางอาภรณ์ ทองใสพร นางสาวนิลุบล ภมร นางสาววรรณา ช่ืนชมภู
นายอุดร วิงวอน นางสาวณิชชรัสม์ อยู่พันธ์ นางสาวดารินทร์ อ านวยพร นางสาวเสาวลักษ์ เทวรัตน์
นายณัฐวุฒิ จันทร์กิมฮะ ว่าท่ีร้อยตรีกวีชัย บุญประเทือง ร.น. นางสาวณัฐพร บุญบ ารุง นางสาววรัญญา เดชวิไล
นางสาวศิริกัลยา ไชยมงคล นายชนะ กล่อมใจ นายอานนท์ สอนคาม นางสาวมนัสนันท์ โพธ์ิเดชแก้ว
นายชาตรี สรงประเสริฐ ว่าท่ีร.ต.หญิงปาริชาติ ปัญจสันต์ นางสาวพิชญ์สินี จันผาย นางสาวสุทิศศานนท์ วิริยะบุตรตรี
นางจุฬารัตน์ เฟ่ืองฟู นางสาวกรรณิกา โพธ์ิชัย นายนราวัฒน์ ศรีสวัสด์ิ นางสาวดวงแก้ว บุญจารุพัฒน์
นางสาวนิภาพรรณ แก้วส่อน นางสาวสุปราณี ค าคุ้ม นายสันติภาพ รินทอง นางสาวสุพัตรา เสถียรบุตร
นางสาวเสาวลา จันทนุภา นางสาวแพรวพรรณ เมฆมล นางสาววิภา สารสุข นางสาวสุนิสา ศรีสิทธ์ิ
นายสุขุม หาญนอก นางสาวอลิษา จันทร์แซม นางสาวแสงระวี อนุกูล นางอนงค์นาถ สงธิ
นายประจวบ ด ารงค์สุทธิพงศ์ นายสุวิสิทธ์ิ รัตนสุข นางสาวพรศิริ คงธนาคมธัญกิจ นางสาวพัชรินทร์ วงศ์เดช
นายประมวล ภูบุญคง นายวีระชัย แสนบัณฑิต นางพิมพ์ลดา ย่ิงฉัตรเรืองกิจ นางสาวอนัญญา ทรินทร์
นางสาวสุภาพร สิทธิมงคล นางสาวสิริญา ทรงกิตติกุล นายพีราวัฒ จันทาวี นางกิตติยาภรณ์ นามวงศ์พรหม
นางสุภัคจิตา บางแบ่ง นางสาวทัศนีย์ บุญตาแสง นางวรันณ์ธร บัวค าภู นางสาวนฤมล เถาบุตร
นางอนันติยา จ าปาสุข นางสาวดอกซ้อน ศิริปี นางสาววิไลลักษณ์ เอิบสุข นางสาวพิทธ์ินภัต อัครบุปผา
นายวีระชัย เฟ่ืองฟู นายพลพัฒน์ หนาแน่น นางสาวลัดดาวัลย์ สุดหอม นายญาณวุฒิ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
นางจิดาภา จันทร์สด นางกฤษณา รักวิชา นางศรัญญา จันทา นายนิรุติ มาลัยเรือง
นางสาวภาณุมาศ เตชะวิวัฒนาการ นางสาวเอมฤดี วรรณพันธ์ นางอัมพา จ าเนียร นางสาววลัยภร ตันบุตร
นางสาวสมร บุญโภค ว่าท่ีร้อยตรีอรรถวิทย์ สิงหนสาย นางสาวเบญจวรรณ ศรีวาลัย นางสาวชาลิสา ปรีฎาพาก
นายนิมิตร สายวิจิตต์ นายปรมัตถ์ ไชยชาญ นางสาวอรพรรณ วงษ์พล นางสาววรรณิศา สุดหอม
นางพิมพ์ณดา เรืองกิตต์ิพงศา นางสาวสาวิตรี จันทร์เหนือ นายชาคริต สิมล้ิม นางสาวบุญฑริกา เจิมแหล่
นายสิทธิชัย บุญนาค นางสาววันทนีย์ หวังเจริญทรัพย์ นางสาวเสาวคนธ์ ทิพย์พันธ์ นางสาวภาวิตา สลับตาล
ว่าท่ีร้อยตรีอานนท์ สกุลสัญชาติไทย นางสาววิภารัตน์ ลามทุม นางเฟ้ืองฟ้า หาญรักษ์ นางสาวอ้อมจิตร แป้นบรรจบ
นายนันทคม อภิชาชยุตกุล นางสาวเรวดี ภูนิโรจน์ นางปารดา ดวงมาลัย นายประภาศ เล้ียงรัก
นางนงลักษ์ บัวสด นางสาวชาลิษา ชิดโคกสูง นางสาวนัฏปภัสร์ อินสา นางสาวปภาวดี โพธ์ิอภัย
นางศศิลักษณ์ ไชยตัน นางสาวณัฐสุดา โสภณ นายวุฒิพงษ์ ไชยหะนาม นางสาววราภรณ์ แซ่อ้ึง
นางสาวนิจจารีย์ แย้มพลับกุล นางสาวอมรา แก้วทราย นางอภิชนา พินิจอภิรักษ์ นางสาวเสาวลักษณ์ ปิระนันท์
นางสาวเมตตา บุตรสาร นางสาวภรณ์พิชยา พิพัฒต้ังสมบัติ นางสาวอรสา สุขพัทธี นางสาวอมราวดี ทองแผ่น
นางทัชชภร ฐิติพงศธร นางสาวสุนันทนา โตอุตชนม์ นางสาววิมลรัตน์ สินจันอัด นายอุดมสิน เกิดไทย
นายวิชัย จุมพล นางสาวจุฑามาศ โอนหอม นางสาวกาญจนา บุญสุนีย์ นางสาววรินท์ศยา เจริญสุข
นางสาวดวงดารา เนตรวงค์ นางสาววิไลภรณ์ สินสร้าง นางสาวอรวรรณ เตชนันท์ นางสาววิภาภรณ์ ชัยปัญหา
นางสุภาพร ชิณวัฒน์ นางสาวกันตา ธนูผาย นายวรัญญู อติศักด์ิกุล นางศิริณัฎฐ์ บุญเหล่ียม ภัยแคล้ว
นางสาวนิชพร นาคสมบูรณ์ นางสาวพิชชานันท์ บุญตาแสง นางสาวเสมอแข นะเรนสด นางสาวศรินยา มัฐผา
นางกัญจนพร กระทอง นางสาวธัญญรัตน์ สมดัง นางสาวหทัยชนก หงษาวสุรัตน์ธาดา นางสาวจินตนา สุริยพงศ์
นางสาวสุจินต์ ศรีนรเศรษฐ์ นางสาววิรินนิภา อินตะ นางสาวณัฐธยาน์ แสงทอง นางเบญจมาศ เพ็งรัตน์
นายวิษณุ ข าวงษ์ นางสาวนุชรี ใจสะอาด นางสาวจิดาภา ไชยสัตย์ นางสาวทนัดดา คล่องการ
นางนันทิตา กล่ินรอด นางสาวดลพร ปัญญารัมย์ นางสาวสุนารี บุญรัตน์ นางณัฐกฤตา บุญเรือง
นางสาวรถชรินทร์ กองเพชร นายยศวันต์ จันทร์ศรี นางสาวอทิตยา บุญม่ังมี นางสาวนันทิกานต์ มีวงษ์วิทยา

นางสุรีย์ รุ่งทิม นางวิชุตา บูรโณภาส นางวรรษา ขันทองค า นางสาววรวลัญธ์ หร่ายมณี
นางสาวปัทมา ยาประดิษฐ นางสาวสุชาดา ชัยบัวค า นางสาวนิภากร โสภากัน นางสาวศิริลักษณ์ ภาคภูมิ
นางสาวคุณัญญา โคตรประทุม นางเกศนีย์ สุกแสก นางสาวนิรมล นางแย้ม นางสาวนฤมล พงษ์ชูศักด์ิ
นางสาวนภัสภรณ์ อุดมสุข นางทัศนีย์ กาบภิรมย์ นางสาวณัฏฐพัชร์ ธ ารงพรภควัต นางสาวนิยุดา พรมสา
นางสาวบุญสิตา ทองขาว นางสาวยุภาภรณ์ ยามโนภาพ นางสาวกัญชรส จันท า นางสาวรวิษฎา แซ่เล้า
นางศิริวรรณา ป่ินแก้ว นางสาวดารุณี เพ็ชรกล้า นางสาวจิตราวดี กอสนธิ นางอารีรัตน์ จุ่นเสริม
นางสาวกิตญดา ศรีภาดามวงก้ี นางสาวชลธิชา เอ่ียมโอภาส นางสาวสุรีพร พรมสาร นางสาวจุฑามาศ รอดทอง
นางสาวรุ่งนภา อุปไชย นางสาวสาวิตรี สีตนไชย นางสาวผกากรอง ธนศรีสถิตย์ นางสาวปัทมา อุปแสน
นายชัยรัตน์ ล้ าฤทธ์ิ นางสาวชวิศา โฉมอยู่ นางสาวสุกัญญา ไกยะฝ่าย นางสาวรุ่งนภา หุ่นกระโทก
นางสาวเจริญพร สืบส าราญ นายสุทธิรัตน์ คงคล้าย นางสาวสุภาพร ซ้ิมเจริญ นางสาวชนิดาภา พรมเพ็ญ
นางสาววัลวิสา ไชยงาม นางสาววริศรา โคบ ารุง นางสาวกุลธิดา ทองสงฆ์ นายอภินันทน์ แขวงสารคาม
นางนภาพร กล่อมสุวรรณ นายส าเริง บุญเรือง นางสาวอาทิตมณี แย้มเกษร นางสาวขวัญลักษณ์ ตู้จินดา
นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญเพ็ง นางสาวนุชนารถ เช้ือขุนทด นางกวิณี ธะนะวงค์ นางสาววนิดา ช่างปรีชา
นางศิริขวัญ มะโนวัฒนา นายพัชร สุคนธทรัพย์ นางสาวสุรีรัตน์ ศิริวิ นางสาวนงรักษ์ สุวรรณ์จันทร์
นางศิรประภา เจริญกุล นางธนพร แหวนนิล นางสาววรุณี เทียนแก้ว นางสาวสรินนา นามวิเศษ
นางสาวบุศรา สุกดิษฐ นางสาวอุไรวรรณ โสภาค า นางสาวดอกไม้ ลุนมา นางวิมล สุดสี
นางอุบลพันธ์ มงคลสุภาพงษ์ จ่าสิบเอกเพ่ิมเติม พลับพลา นางสาวพนิดา จิตรจรัส นางปภาวรินท์ วิริยะภาพ
นางสาวกาซะลอง สุทธหลวง นางสาววรรษิษฐา ค าขาว นางวงเดือน มะลัยโคตร นางสาววัฒชราพร ผดุงโชค
นางสาวประภาพร ทองสุข นางเสาวนีย์ สีสินธ์ุ นายพิทักษ์ ศักด์ิเติม นางสาวชนม์ณกานต์ อาจโต
นายนพดล จูสกุล นางสาวนิตยา แย้มเจริญ นายชุมพล พาทิพย์ นางสาวพิมพ์ลักษณ์ วันทอง
นายนพดล จูสกุล นางสาวสิริพร มะโนศาล นางปวีณา นาคกล นางสาวสายฝน พัฒณถลาง
นางปิยะมาศ ทองเกียรติ นางสาวนภาพร ศรีภิรมย์ นายสมชาย โพธ์ิศรี นางสดใส นิมา
นางฉันทนา อาพัดนอก นางสาววาสนา นัยอ าพร นายวุฒิฉัตร พลอยขาว นางสาวจริยา จงสมจิตต
นางวีระนุช ปติตังโข นางสาววรุณยุภา แก้วสมทอง นางสาวอมรรัตน์ เวนานนท์ นางสาวชุติสรา ทุมโยมา
นางสาวมะลิษา ชัยณรงค์ นางกาญจนา ลีลานุชภิญโญ นางสาวพรกนก เฉลยจรรยา นางพวงทิพย์ อุปฮาด
นางสาวณัฏฐ์กานต์ ธัชกุลสุวรรณ นางวาริษา ต้ังม่ันดี นางสาวพรกนก เฉลยจรรยา นายภัทรพงษ์ แฉ่งละมัย
นางสมใจ อินธิมาศ นางสาวมัชณิฎาศ์ สมอารยพงศ์ นางสาวพรรณร าไพ สุวรรณปาล นางสาวไพรินทร์ จ านงค์
นางสาวพัฒนฉัตร ทองค า นางสาวศุภชญา นิลคง นางสาวรัตตรีกาล ดงกันหา นางสาวสุภาพร ชัยรัตน์
นางสาวรุจิกร นาคเกิด นางสาวณัฐธรินีย์ รฏิชารุ่งโรจน์ นางอรุณรัตน์ ขาวน้อย นางสาวเดือนรุ่ง แม้นถาวรพันธ์
นางนิชรัชชา ยุทธนาฤทธิไกร นางสาววันวิสาข์ สุขมี นางสาวศิริภาภรณ์ สิงขรเขต ว่าท่ีร้อยตรีรดาณัฐ กนกเพ็ญรดี
นางสาวพรจันทร์ สุขศรี นางสาวเสาวรส ศรีใย นางสาวรัชนีกรณ์ สมเสียง นางสาวแสงทิพย์ ทรัพย์อยู่
นางสาวจุฑารัตน์ ค าใบ นางฤทัยรัตน์ โรจน์พิทักษ์วงศ์ นางกัญญาภัค ศรีนรา นางสาวขนิษฐา ก่อกุศล
นายณรงค์ศักด์ิ ขอจุลกลาง นางต้องตา เต็งรัง นางธัญชนก ศิลารัตน์ นางสาวเสาวนีย์ ศรีพงศ์วรกุล
นางสาวชุติมา โพธ์ิทอง นางต้องตา เต็งรัง นางมณีรัตน์ ปิณะถา นางสาริน จันทร์สุด
นางชนันพร สุกสกุลนี นายวันชัย วงษ์วิไลย นางสาวสุภาวดี กรองทอง นางสาวหทัยทิพย์ ศรีนวลจันทร์
นางชนันพร สุกสกุลนี นางสาวอตก้า เอ่ียมอร่าม นางสาวปภาวรินทร์ สร้อยสมุทร นางสาวอนงค์นาฎ แสงสว่าง
นางสาวมนพัทธ์ น่ิมข า นายวิริยะ ชะนะมา นางสถาพร เหมหงษ์ นางสาวอนงค์นาฎ แสงสว่าง
นายกิตตินันท์ หร่ิงเรไร นางสาววงค์ชนิตา ปัทมาคม นางสาวภาณิภัค พิบูลย์ นางลัดดาวรรณ อินทสิน
นายไพทูลย์ ประเสริฐ นางสาวดวงกมล วาททองหลาง นายพีระพัฒน์ วัชรนันทวิศาล นางปริดา ภูษี
นางสาวขนิษฐา เรืองเดช นางสาวรัชนก โพธ์ิศรีทอง นายวุฒิกร บัวจูม นางสาวสุรี บุญเติม
นางสาวเพชรจี มะโร นางสุกัญญา หล่ี นางสาวสุพัตรา ภู่พยอม นางสาวน้ าฝน พรชัย
นางหน่ึงฤทัย จันทร์มาลา นางสาวจิราภรณ์ แสงหล้า นางปวีณา จันทรโชติ นางสาวรุ่งทิวา ส่ีแยก
นางสาวชญาภา ศรีชัย นางสาวสายขวัญ ประวัน นางสาวพัชรีย์ ชุมแสน นางสาวสุภาพร ธนะขว้าง
นางสาวจิณห์นิภาห์ มงคลโรจนสกุล นางสาวศิริภัสสร น้อยปรีชา นางสาวน้ าผ้ึง จันทน์ขาว นายชวลิต แทนศิริ
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นายสมหมาย ชฎาทอง นางขวัญตา มีจันทร์ นางสาววริทยา สง่างาม นางสาวน้ าอ้อย ตาลประสาท
นางสาวชาญดา ปันตา นางพัชราภรณ์ มาสกุล นางสาวอรลิสา พรมศิริ นางสาวนะบะวีย์ เมฆฉาย
นางสาวขวัญหทัย ค าสุพรรณ นางสาวนลิน พ่วงความสุข นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วไพทูรย์ นางสาวประนัดดา คัดสีพรม
นางสาวพนมไพร เขียวแสน นายปกรณ์ สุขพูลผล(สารพัด) นางอรพิน คุณนา นางสาวเกล็ดแก้ว ขุนทอง
นางผกากรอง ศรีสุข นางมณีรัตน์ ชุมจินดา นางสาวสิริกัญญา ห่างถ่ิน นางพรรณธร ยกย่อง
นางสาวสมปอง หอมทวีโชค นางสาวจารุวรรณ วงค์มณี นายธีรภพ ทองเทพ นางสาวสุภัสศรณ์ ล าดับ
นางทองทิพย์ บุญเหลือ นางสาวพินิจ สุราช นางสาวณัทฐนิตา เชยสุวรรณ นางสาวกนกอร เนตรสาร
นางสาวธารารัตน์ สมบัติ นางอาภรณ์ ทองใสพร นางสาวนิลุบล ภมร นางสาววรรณา ช่ืนชมภู
นายอุดร วิงวอน นางสาวณิชชรัสม์ อยู่พันธ์ นางสาวดารินทร์ อ านวยพร นางสาวเสาวลักษ์ เทวรัตน์
นายณัฐวุฒิ จันทร์กิมฮะ ว่าท่ีร้อยตรีกวีชัย บุญประเทือง ร.น. นางสาวณัฐพร บุญบ ารุง นางสาววรัญญา เดชวิไล
นางสาวศิริกัลยา ไชยมงคล นายชนะ กล่อมใจ นายอานนท์ สอนคาม นางสาวมนัสนันท์ โพธ์ิเดชแก้ว
นายชาตรี สรงประเสริฐ ว่าท่ีร.ต.หญิงปาริชาติ ปัญจสันต์ นางสาวพิชญ์สินี จันผาย นางสาวสุทิศศานนท์ วิริยะบุตรตรี
นางจุฬารัตน์ เฟ่ืองฟู นางสาวกรรณิกา โพธ์ิชัย นายนราวัฒน์ ศรีสวัสด์ิ นางสาวดวงแก้ว บุญจารุพัฒน์
นางสาวนิภาพรรณ แก้วส่อน นางสาวสุปราณี ค าคุ้ม นายสันติภาพ รินทอง นางสาวสุพัตรา เสถียรบุตร
นางสาวเสาวลา จันทนุภา นางสาวแพรวพรรณ เมฆมล นางสาววิภา สารสุข นางสาวสุนิสา ศรีสิทธ์ิ
นายสุขุม หาญนอก นางสาวอลิษา จันทร์แซม นางสาวแสงระวี อนุกูล นางอนงค์นาถ สงธิ
นายประจวบ ด ารงค์สุทธิพงศ์ นายสุวิสิทธ์ิ รัตนสุข นางสาวพรศิริ คงธนาคมธัญกิจ นางสาวพัชรินทร์ วงศ์เดช
นายประมวล ภูบุญคง นายวีระชัย แสนบัณฑิต นางพิมพ์ลดา ย่ิงฉัตรเรืองกิจ นางสาวอนัญญา ทรินทร์
นางสาวสุภาพร สิทธิมงคล นางสาวสิริญา ทรงกิตติกุล นายพีราวัฒ จันทาวี นางกิตติยาภรณ์ นามวงศ์พรหม
นางสุภัคจิตา บางแบ่ง นางสาวทัศนีย์ บุญตาแสง นางวรันณ์ธร บัวค าภู นางสาวนฤมล เถาบุตร
นางอนันติยา จ าปาสุข นางสาวดอกซ้อน ศิริปี นางสาววิไลลักษณ์ เอิบสุข นางสาวพิทธ์ินภัต อัครบุปผา
นายวีระชัย เฟ่ืองฟู นายพลพัฒน์ หนาแน่น นางสาวลัดดาวัลย์ สุดหอม นายญาณวุฒิ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
นางจิดาภา จันทร์สด นางกฤษณา รักวิชา นางศรัญญา จันทา นายนิรุติ มาลัยเรือง
นางสาวภาณุมาศ เตชะวิวัฒนาการ นางสาวเอมฤดี วรรณพันธ์ นางอัมพา จ าเนียร นางสาววลัยภร ตันบุตร
นางสาวสมร บุญโภค ว่าท่ีร้อยตรีอรรถวิทย์ สิงหนสาย นางสาวเบญจวรรณ ศรีวาลัย นางสาวชาลิสา ปรีฎาพาก
นายนิมิตร สายวิจิตต์ นายปรมัตถ์ ไชยชาญ นางสาวอรพรรณ วงษ์พล นางสาววรรณิศา สุดหอม
นางพิมพ์ณดา เรืองกิตต์ิพงศา นางสาวสาวิตรี จันทร์เหนือ นายชาคริต สิมล้ิม นางสาวบุญฑริกา เจิมแหล่
นายสิทธิชัย บุญนาค นางสาววันทนีย์ หวังเจริญทรัพย์ นางสาวเสาวคนธ์ ทิพย์พันธ์ นางสาวภาวิตา สลับตาล
ว่าท่ีร้อยตรีอานนท์ สกุลสัญชาติไทย นางสาววิภารัตน์ ลามทุม นางเฟ้ืองฟ้า หาญรักษ์ นางสาวอ้อมจิตร แป้นบรรจบ
นายนันทคม อภิชาชยุตกุล นางสาวเรวดี ภูนิโรจน์ นางปารดา ดวงมาลัย นายประภาศ เล้ียงรัก
นางนงลักษ์ บัวสด นางสาวชาลิษา ชิดโคกสูง นางสาวนัฏปภัสร์ อินสา นางสาวปภาวดี โพธ์ิอภัย
นางศศิลักษณ์ ไชยตัน นางสาวณัฐสุดา โสภณ นายวุฒิพงษ์ ไชยหะนาม นางสาววราภรณ์ แซ่อ้ึง
นางสาวนิจจารีย์ แย้มพลับกุล นางสาวอมรา แก้วทราย นางอภิชนา พินิจอภิรักษ์ นางสาวเสาวลักษณ์ ปิระนันท์
นางสาวเมตตา บุตรสาร นางสาวภรณ์พิชยา พิพัฒต้ังสมบัติ นางสาวอรสา สุขพัทธี นางสาวอมราวดี ทองแผ่น
นางทัชชภร ฐิติพงศธร นางสาวสุนันทนา โตอุตชนม์ นางสาววิมลรัตน์ สินจันอัด นายอุดมสิน เกิดไทย
นายวิชัย จุมพล นางสาวจุฑามาศ โอนหอม นางสาวกาญจนา บุญสุนีย์ นางสาววรินท์ศยา เจริญสุข
นางสาวดวงดารา เนตรวงค์ นางสาววิไลภรณ์ สินสร้าง นางสาวอรวรรณ เตชนันท์ นางสาววิภาภรณ์ ชัยปัญหา
นางสุภาพร ชิณวัฒน์ นางสาวกันตา ธนูผาย นายวรัญญู อติศักด์ิกุล นางศิริณัฎฐ์ บุญเหล่ียม ภัยแคล้ว
นางสาวนิชพร นาคสมบูรณ์ นางสาวพิชชานันท์ บุญตาแสง นางสาวเสมอแข นะเรนสด นางสาวศรินยา มัฐผา
นางกัญจนพร กระทอง นางสาวธัญญรัตน์ สมดัง นางสาวหทัยชนก หงษาวสุรัตน์ธาดา นางสาวจินตนา สุริยพงศ์
นางสาวสุจินต์ ศรีนรเศรษฐ์ นางสาววิรินนิภา อินตะ นางสาวณัฐธยาน์ แสงทอง นางเบญจมาศ เพ็งรัตน์
นายวิษณุ ข าวงษ์ นางสาวนุชรี ใจสะอาด นางสาวจิดาภา ไชยสัตย์ นางสาวทนัดดา คล่องการ
นางนันทิตา กล่ินรอด นางสาวดลพร ปัญญารัมย์ นางสาวสุนารี บุญรัตน์ นางณัฐกฤตา บุญเรือง
นางสาวรถชรินทร์ กองเพชร นายยศวันต์ จันทร์ศรี นางสาวอทิตยา บุญม่ังมี นางสาวนันทิกานต์ มีวงษ์วิทยา

นางสุรีย์ รุ่งทิม นางวิชุตา บูรโณภาส นางวรรษา ขันทองค า นางสาววรวลัญธ์ หร่ายมณี
นางสาวปัทมา ยาประดิษฐ นางสาวสุชาดา ชัยบัวค า นางสาวนิภากร โสภากัน นางสาวศิริลักษณ์ ภาคภูมิ
นางสาวคุณัญญา โคตรประทุม นางเกศนีย์ สุกแสก นางสาวนิรมล นางแย้ม นางสาวนฤมล พงษ์ชูศักด์ิ
นางสาวนภัสภรณ์ อุดมสุข นางทัศนีย์ กาบภิรมย์ นางสาวณัฏฐพัชร์ ธ ารงพรภควัต นางสาวนิยุดา พรมสา
นางสาวบุญสิตา ทองขาว นางสาวยุภาภรณ์ ยามโนภาพ นางสาวกัญชรส จันท า นางสาวรวิษฎา แซ่เล้า
นางศิริวรรณา ป่ินแก้ว นางสาวดารุณี เพ็ชรกล้า นางสาวจิตราวดี กอสนธิ นางอารีรัตน์ จุ่นเสริม
นางสาวกิตญดา ศรีภาดามวงก้ี นางสาวชลธิชา เอ่ียมโอภาส นางสาวสุรีพร พรมสาร นางสาวจุฑามาศ รอดทอง
นางสาวรุ่งนภา อุปไชย นางสาวสาวิตรี สีตนไชย นางสาวผกากรอง ธนศรีสถิตย์ นางสาวปัทมา อุปแสน
นายชัยรัตน์ ล้ าฤทธ์ิ นางสาวชวิศา โฉมอยู่ นางสาวสุกัญญา ไกยะฝ่าย นางสาวรุ่งนภา หุ่นกระโทก
นางสาวเจริญพร สืบส าราญ นายสุทธิรัตน์ คงคล้าย นางสาวสุภาพร ซ้ิมเจริญ นางสาวชนิดาภา พรมเพ็ญ
นางสาววัลวิสา ไชยงาม นางสาววริศรา โคบ ารุง นางสาวกุลธิดา ทองสงฆ์ นายอภินันทน์ แขวงสารคาม
นางนภาพร กล่อมสุวรรณ นายส าเริง บุญเรือง นางสาวอาทิตมณี แย้มเกษร นางสาวขวัญลักษณ์ ตู้จินดา
นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญเพ็ง นางสาวนุชนารถ เช้ือขุนทด นางกวิณี ธะนะวงค์ นางสาววนิดา ช่างปรีชา
นางศิริขวัญ มะโนวัฒนา นายพัชร สุคนธทรัพย์ นางสาวสุรีรัตน์ ศิริวิ นางสาวนงรักษ์ สุวรรณ์จันทร์
นางศิรประภา เจริญกุล นางธนพร แหวนนิล นางสาววรุณี เทียนแก้ว นางสาวสรินนา นามวิเศษ
นางสาวบุศรา สุกดิษฐ นางสาวอุไรวรรณ โสภาค า นางสาวดอกไม้ ลุนมา นางวิมล สุดสี
นางอุบลพันธ์ มงคลสุภาพงษ์ จ่าสิบเอกเพ่ิมเติม พลับพลา นางสาวพนิดา จิตรจรัส นางปภาวรินท์ วิริยะภาพ
นางสาวกาซะลอง สุทธหลวง นางสาววรรษิษฐา ค าขาว นางวงเดือน มะลัยโคตร นางสาววัฒชราพร ผดุงโชค
นางสาวประภาพร ทองสุข นางเสาวนีย์ สีสินธ์ุ นายพิทักษ์ ศักด์ิเติม นางสาวชนม์ณกานต์ อาจโต
นายนพดล จูสกุล นางสาวนิตยา แย้มเจริญ นายชุมพล พาทิพย์ นางสาวพิมพ์ลักษณ์ วันทอง
นายนพดล จูสกุล นางสาวสิริพร มะโนศาล นางปวีณา นาคกล นางสาวสายฝน พัฒณถลาง
นางปิยะมาศ ทองเกียรติ นางสาวนภาพร ศรีภิรมย์ นายสมชาย โพธ์ิศรี นางสดใส นิมา
นางฉันทนา อาพัดนอก นางสาววาสนา นัยอ าพร นายวุฒิฉัตร พลอยขาว นางสาวจริยา จงสมจิตต
นางวีระนุช ปติตังโข นางสาววรุณยุภา แก้วสมทอง นางสาวอมรรัตน์ เวนานนท์ นางสาวชุติสรา ทุมโยมา
นางสาวมะลิษา ชัยณรงค์ นางกาญจนา ลีลานุชภิญโญ นางสาวพรกนก เฉลยจรรยา นางพวงทิพย์ อุปฮาด
นางสาวณัฏฐ์กานต์ ธัชกุลสุวรรณ นางวาริษา ต้ังม่ันดี นางสาวพรกนก เฉลยจรรยา นายภัทรพงษ์ แฉ่งละมัย
นางสมใจ อินธิมาศ นางสาวมัชณิฎาศ์ สมอารยพงศ์ นางสาวพรรณร าไพ สุวรรณปาล นางสาวไพรินทร์ จ านงค์
นางสาวพัฒนฉัตร ทองค า นางสาวศุภชญา นิลคง นางสาวรัตตรีกาล ดงกันหา นางสาวสุภาพร ชัยรัตน์
นางสาวรุจิกร นาคเกิด นางสาวณัฐธรินีย์ รฏิชารุ่งโรจน์ นางอรุณรัตน์ ขาวน้อย นางสาวเดือนรุ่ง แม้นถาวรพันธ์
นางนิชรัชชา ยุทธนาฤทธิไกร นางสาววันวิสาข์ สุขมี นางสาวศิริภาภรณ์ สิงขรเขต ว่าท่ีร้อยตรีรดาณัฐ กนกเพ็ญรดี
นางสาวพรจันทร์ สุขศรี นางสาวเสาวรส ศรีใย นางสาวรัชนีกรณ์ สมเสียง นางสาวแสงทิพย์ ทรัพย์อยู่
นางสาวจุฑารัตน์ ค าใบ นางฤทัยรัตน์ โรจน์พิทักษ์วงศ์ นางกัญญาภัค ศรีนรา นางสาวขนิษฐา ก่อกุศล
นายณรงค์ศักด์ิ ขอจุลกลาง นางต้องตา เต็งรัง นางธัญชนก ศิลารัตน์ นางสาวเสาวนีย์ ศรีพงศ์วรกุล
นางสาวชุติมา โพธ์ิทอง นางต้องตา เต็งรัง นางมณีรัตน์ ปิณะถา นางสาริน จันทร์สุด
นางชนันพร สุกสกุลนี นายวันชัย วงษ์วิไลย นางสาวสุภาวดี กรองทอง นางสาวหทัยทิพย์ ศรีนวลจันทร์
นางชนันพร สุกสกุลนี นางสาวอตก้า เอ่ียมอร่าม นางสาวปภาวรินทร์ สร้อยสมุทร นางสาวอนงค์นาฎ แสงสว่าง
นางสาวมนพัทธ์ น่ิมข า นายวิริยะ ชะนะมา นางสถาพร เหมหงษ์ นางสาวอนงค์นาฎ แสงสว่าง
นายกิตตินันท์ หร่ิงเรไร นางสาววงค์ชนิตา ปัทมาคม นางสาวภาณิภัค พิบูลย์ นางลัดดาวรรณ อินทสิน
นายไพทูลย์ ประเสริฐ นางสาวดวงกมล วาททองหลาง นายพีระพัฒน์ วัชรนันทวิศาล นางปริดา ภูษี
นางสาวขนิษฐา เรืองเดช นางสาวรัชนก โพธ์ิศรีทอง นายวุฒิกร บัวจูม นางสาวสุรี บุญเติม
นางสาวเพชรจี มะโร นางสุกัญญา หล่ี นางสาวสุพัตรา ภู่พยอม นางสาวน้ าฝน พรชัย
นางหน่ึงฤทัย จันทร์มาลา นางสาวจิราภรณ์ แสงหล้า นางปวีณา จันทรโชติ นางสาวรุ่งทิวา ส่ีแยก
นางสาวชญาภา ศรีชัย นางสาวสายขวัญ ประวัน นางสาวพัชรีย์ ชุมแสน นางสาวสุภาพร ธนะขว้าง
นางสาวจิณห์นิภาห์ มงคลโรจนสกุล นางสาวศิริภัสสร น้อยปรีชา นางสาวน้ าผ้ึง จันทน์ขาว นายชวลิต แทนศิริ
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นายรัตนศักด์ิ ทองปัญญา นางสาวคัทลียา ศรีสง่า นางอมรพันธ์ พิยะ นางสาวชญานุตน์ เดือนหล้า
นางสาวพัชรา ช่ืนชอบ นางสาวชิดชนก ฉัตรชัยวิวัฒนา นางอมรพันธ์ พิยะ นางสาวสุดารัตน์ หล่อทอง
นางสาวณิชาพรรณ์ พิริยะพัชร์ปภา นางสาวกษมาวรรณ จันทร์อ่อน นางสาวนพวรรณ ไกรศร นางสาวดวงสมร กาจัด
นางสาวสุพรรษา ทองเขียว นางสาววชิราภรณ์ บุญเทียม นางสาวกฤษติการ์ เพลินพร้อม นางสาวสุวรรณี นาคดี
นางกรวรรณ ค าบุญ นายธีระวัฒณ์ ฤทธ์ิก่ิง นางสาวนีรนุช ลือก าลัง นางสาวจินตนา สุขมีกล่ิน
นางอุมาพร นิยมทอง นางสาวเจนจิรา หมู่ศรีจร นางสาวนาตยา พิมสอน นางสาววัลภา ภูดีทิพย์
นางสาวปฏิมา เพ็ชรน้อย นางสมจิตรา พาซู นางวรารัตน์ ไชยนต์ นางกาญจนา จิวะเจริญ
นายวรรณวุฒิ วรรณารุณ นายมารุต มิสก้ี นางมลฤดี อรุณศรี นางสาวนภาพร ปัญญาวงค์
นางสาวขวัญชนก อรชร นางสาวกรกฎ เกตุมณี นางสาววรรณิภา เดชขันธ์ นางสาวปรานี ศรีปัญญา
นางลลิตา ฤทธ์ิเทพ นางอัญชลี พลเย่ียม นางสาวม่ิงขวัญ ฮาประโคน นางสาวพนิดา โภชนกิจ
นางสาวทรรศนีย์ อติศักด์ิกุล นายศุภชัย ศรีอาจ นางสาวปวีณา เลาหภารากร นางสาวนุชนารถ ประสพผล
นายสิรวิชญ์ สวัสดี นางสาวอรวรรณ์ แพนล า นายอนุวัฒน์ สว่างศรี นางสาวจิฬาภรณ์ หงษ์ตะใน
นายกิตติ ต่วนกูเปีย นายกุศล ลีลานุชภิญโญ นางสาวสุมาลี ศิริเล้ียง นางสาวนันท์นภัส เลิศล้ าธนินรัฐ
นางสาวจันทร์จิรา เดิมท ารัมย์ นางมนสิชา คุ้มมาคุ้ม นายสุทธิรักษ์ บุญไชย นางสาวปฐมาพร ศรีค า
นางสาวพิมพิลา บุญเลิศ นางสาวนงนุช เทียนธรรม นางสาวสิราภรณ์ บุญช่วย นางสาวปราณี ยืนยาว
นายพร้อมพันธ์ุ ลายลักษณ์ นางสาวเกษร จันทร์เต็ม นางนัฐยา ศาลางาม นางศรีประภา พลอยวิเลิศ
นางสาวมนทิรา ไทรโพธ์ิทอง นางภัทร์ชฎา มิสก้ี นางกาญดา แสงรัตน์ นางนริศรา วิชัย
นางสาวธนัตดา ลาลุน นายนพดล พิพัฒน์รังสรรค์ นางสาวสรัชสิญา จินดานิธิวัฒนะ นายชัยวัฒน์ ศรีทอง
นางสาวกนกนฤมล ขอญาติกลาง นางสาวศณิชชา พรหมรักษ์ นายพรัสพล สมศิลา นางสาวลักษณวรรณ วงษ์เมือง
นางสาวกุลิสรา กิจรุ่งเฉลิม นางสาวยุพเรศ จันวิทยี นางรุนนิสา ตะนาดะ นายธีรทัศน์ ปิติภาคย์พงษ์
นางสาวกชพร ผัดผ่อง นางสาวจุรีรัตน์ เจริญไข นางสาวจุรี เพชรชนะ นางสาววิภาพร บุตรสอน
นางสาลินี เสนาพรม นางสาวอรนุช ช่วงพิทักษ์ นางนิสรีน อ่าวลึกน้อย นางสาวมลพิลา ใจศิริ
นางสาวกันยารัตน์ เนตรสาคร นางสาวธนพร ไชยพร นางสาวธมลวรรณ อ่อวิเชียร นางสาวดรุณี ประมวล
นายอนุวัฒน์ มูลอุบล นางสาวธนพร ไชยพร นางสาวกนิษฐา เขาใหญ่ นางสาวนภลดา ศุภกรจารุรัช
นางสาวเกสรินทร์ ผลกุศล นางสาวบังอร ถาวิระ นางสาวอารียา ชูทองดี ว่าท่ีร.ต.หญิงจิราวรรณ เช้ือประสาท
นางปองศา พูนชู นางสาวทองใส ณ อุบล นายวีระศักด์ิ อินทร์มา นายภัทรลักษณ์ ธรรมวิจิตร
นายพิรยะ ศรีสมพร นางสาวสุจิตตรา อุปนันท์ นางสาวเครือทิพย์ ธานีรัตน์ นางรัตนาภรณ์ สันตะวาล้ิม
นางสาวสมจิตร เบ็ญเจริญ นางสาวเปรมปรี รุ่งเกษ นางสาววรรณวิมล ภูเด่น นายจุมภฏ ตะกรุดแก้ว
นางกัลยา สุโข นางสาวสุรีย์ รุ่งอุดมลาภ
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นายอ านาจ ฉ่ าวิจิตร นางสาวณิชาดา นุ่มทองค า นางวาสนา บุญประเทือง นางสาวพัชราภรณ์ แก้วแสงสุข
นายณัฎฐ ศรีเสาวลักษณ์ นางสายสุนีย์ นุชอินทร์ นางปัณพรศิริ ศรีนาเครือธนัต นางสาวสุดาทิพย์ ช่ืนอยู่
นายปราโมทย์ สวัสดี นางบังอร วรรณภาผล นางส าลี จันบัวลา นางสาวสุจิตรา นนทวงษา
นายประศิษฎ์ พูลสวัสด์ิ นางภาวลักษณ์ เจริญมโนพร นายสหรัฐ ปักเคทัง นางสาวสิริลักษณ์ ลครศรี
นางส าเริง จงรุ่งเรืองสิน นางจินตนา ชูช่อแก้ว นางสาวพัชรวรรณ จันทสอน นายสุรเชฎฐ์ จันทัน
นายบุญเลิศ นิยมรัตน นายค ารณ เพ็ญทอง นางสาวสุดาทิพย์ ไชยทิพย์ นางสาวปุณิกา ทองณัทพงศ์
นางณัฐยา สลับสม นางจันทรธิมา สุคนธทรัพย์ นางสาวจรรยา โปร่งจิตร นางสาวจารุวรรณ ซ้ืงใจธรรม
นางสาวกนกวรรณ ใหม่เงิน นายกฤษณะ สินเพ็ง นางจินตนา ยนต์ศิริ นางสาวรวิวรรณ มูลทาดี
นายสุชาติ ใจสถาน นางสาวอรุณ สีไว นางสุชาดา วรพันธ์พานิช นางสาววรัญญา เพลียอรุณ
นางสุวรรณี จ านงค์สังข์ นางสาวปรางทิพย์ จุลเศรษฐ์ นางชลธิชา ปานแก้ว นางสาววิรัลพัชร ธนวัชรีไพศาล
นางชุตินันท์ ขันโท นายอารัญ บุญพุ่ม นางวันทนีย์ รายะรัตนกาญจน์ นางวิภาดา บุรีชัย

นายสายชล สุขโขทัย นางสิริกร บุญทัน นางเย็นฤดี จันทร์งาม นางลภัสรดา จรดล
นางสุชาดา ชูตระกูล นางศิริพร สุภาภาพ นางประไพพร วรรณสิงห์ นางเขมสิริ กิจเจริญโชติกุล
นางนันท์นภัส แดงประทุม นายศรายุทธ ตุตะเวช นางสาวสรัลชนา บัวใหญ่ นางสาวกัญญารัตน์ มุ่งมี
นางสุนารี นรานุต นางสาวโศภิตา ทัดบุบผา นางสาวพรทิพย์ บุญสรรค์ นางสาวปรินทร์รัตน์ ล้ิมธนะกิจ
นางอุมาพร ร่างน้อย นางศรีลมัย ทองหนา นายสุวิทย์ สีดา นางปิยวรรณ พวงค าไพโรจน์
นางสาวอรชุลี ปานหนู นางสาวอมรา บุญร่วม นางภัทรวดี พรมเต็ม นายก้องภุชงค์ บุญธนเมธี
นายสุรัตน์ ภารราช นางพรจิตร ประกอบมัย นางสาวอิศรา ใจสอน นางสาววิมล จ าปาทอง
นางสาวณปภัช บุรานนท์ นางอิสรีย์ พิมลสิงห์ นางสาวตติยา ยะค าแจ้ นางสุวาลี อยู่ทอง
นายปรีชา เรืองอุไร นางจิรัชญา เตียเจริญ นางอรปรียา โสดา นางสาวอ าภา ค าภูเวียง
นางสาวสุรีย์ รุ่งอุดมลาภ นางสาววรรณวิภา เรืองจ าเริญ นางสาวณัฐธิดา ภู่ศรีค าวรกาญจน์ นางกชกร อุทารสวัสด์ิ
นายสังคม เสาทิฤทธิกุล นางชัญญา พรรณศรี นางสาวชลนภัทร จันด า นางกรรณิการ์ โชนอนุ
นายปรีชา ลุนพิลา นางสุวรรณา กาญจนโกมล นางยุพา สุดเขียว นางกาญจนา ร่มเย็น
นางสุภัค ชุ่มบริบูรณ์ นางธัณย์สิตา จอมจิรโรจน์ นางอุบล จงศรีสุข นางณฐมน ทองโอน
นางเขมรินทร์ โตแปลก นางสาวอัญชลี ศรีนคร นายธนกฤต หอมช่ืน นายอมฤทธ์ิ เกตุจันทร์
นางสาวอังคณา ชนะเอม นางอาภาภัทร อินทอง นางนงนุช สัณฐาน นางณัฐสุดา ด ารงค์สุทธิพงศ์
นายอนันต์ หวังศักราทิตย์ นายนรภัทร สิงห์นวล นางอุสุมา รุ้งศรี นางทิพวรรณ มาอุ่น
นางพนมรัตน์ แคนม่ัน นางสาวอรวรรณ เอกศิริ นางธิดารัตน์ นามชนะ นางสาวกาญจนา หวาเกตุ
นายสาคร ค าศรี นางนันทิญา ฟองมี นายธนะชัย ภวังครัตน์ นางสาวศุภจิตรา เค่นตุ่น
นายสาคร ค าศรี นางสาวนันทิยา สีหาขัน นางสาวณัณธิดา แตะยา นางสาวสุมาลี กุลนิตย์
นางณัทญา รัชพงศ์ นางรุ้งลาวัลย์ แจ่มศรี นางสาวอัมพิกา ลีสุวรรณ์ นางสังวาล สวนแก้ว
นางสาวณกานดา พิชญาสัทธาภัค นางประภาพร ขันสุวรรณ นายเมธี สมเสือ นางสาวปัญจรัศม์ ศรีสุพรรณ์
นางสุวภัทร นันทชัยบัญชา นางบุษบา ชูแสง นายธนวัฒน์ โปร่งทะเล นางละมัย แก้วสวรรค์
นางพชรวรรณ์ เพ็ชรชุม นางพัชราภรณ์ จันทรมณี นางณลาวัลย์ พรรณชยภูมิ นางส าเริง ท าดีกุล
นางนงค์นุช ภูมี นางสาววันวิสา ทองเย็น นางสินีนาฎ มีทิศ นางสาวสุภาพร สุดวิสัย
นางลัดดาวัลย์ อยู่พันธ์ นางสาวศศิธร พฤกษเกิด นายสงคราม พุฒทอง นางสาวอารดา ค ายา
นางสาวสวรส วิชาชัย นางสาวสุพัตรา อ าไพพันธ์ นางสาวจันทร์จิรา เอ่ียมศรี นางสาวชญานันทน์ โคนาบาล
นางลอองดาว ภิญโญวุฒิไกร นางจินตนา งามเกิด นายสราวุธ โพธิชาติ นางศิริรัตน์ ขีดศรีทอง
นางมยุรฉัตร บุญมาหล้า นางสาวประยูร ทูลธรรม นางรุ่งอรุณ เสน่หา นายณัฐพล วงศ์อิศเรศ
นางตรีชณา สารโท นางศันสนีย์ อ่อนค ามา นางปวีณ์สุดา หลิวเจริญ นายกฤตกร กุลพัฒนตรานนท์
นางสุภารัตน์ ธีรทรัพย์ทวี นางธนพร จ าปาทอง นางสิริยาพร กาเซอร์ นายสุวรรณ พรหมสว่าง
นางวลัยรัตน์ ปราสาททอง นายศุภกิจ สุกสกุลนี นางสาววรลักษณ์ โสไกร นางณัฐนันท์ ชาวดอน
นางโสรดา สุขนิยม นายศุภกิจ สุกสกุลนี นางสาวสุดใจ บุญเข่ือง นางสาวนลินรัตน์ ต้นตะภา
นายกิตติ จันทร์สูตร์ นางสาวขวัญฤทัย ชายแก้ว นางสาววิราวรรณ ดอกแย้ม นางสาวสุภาวดี สุวรรณศรี
นางรักษิณา เรืองดี นางสาวช่อลดา วงค์เครือศร นางขนิษฐา สุขสาม นายทวัช นาคบุตร
นายวราวุฒิ ขอญาติกลาง นางสาววราภรณ์ ค าบุญเรือง นางสาวสุดาวรรณ บุญหนุน นายวิโรจน์ บุญละม่อม
นางนฤมล สุนทรพงษ์บุญนาค นางสาวกรรณิกา โสดาจันทร์ นางสาวสิริญากรณ์ จันทร์เครือ นางจินตนา ศรีแนน
นายสังกัด สิมสินธ์ุ นายทศพร น่ิมแสง นางสาวณิชกานต์ เสรีรักษ์ นางสาววัลยา บุตะเขียว
นางสาวพเยาว์ วงศ์ศรี นางปัฐยารัตน์ สิริโภคากร นางสาวประภัสสร ชุมภูงาม นางสาวจุไร อ๋องเอ้ือ
นางดาวประกาย ระโส นายพินิจ แสงจันทร์วิบูลย์. นายญาณกวี บุญทัน นางยุวนิษฐา เจริญผล
นางอรวี นิจจอหอ นางสาวณัฐชนัญ วันซอและ นางกาญจนา มาบุญช่วย นางรัมพา ค าแก้ว
นายอภิรมย์ ดอกเด่ือ นางสาววิสุทธร คุณรักษา นางสาวอนุรัตน์ ป่ินทอง นางสาววิชุดา คงบุญ
นางชูตินันต์ สิทธิโยธิน นางสาววรัทธยาน์ พรหมสมบัติ นางรินทร์จิรา ชัยพรธนาวัฒน์ จ่าสิบตรีประพจน์ เพียงขุนทด
นางนันท์นภัส เล่ืองลือสนธิกิจ นางสาวพัฒนาภรณ์ คุณพรหม นางสาวอมรรัตน์ เสนสรสังข์ นายธานินทร์ เพลิดพราว
นางสาวรุ่งเรือง พรโชคภคกุล นางสาวดวงรัตน์ วัฒนะกิจ นางสาวอมรรัตน์ เพ็งแจ่ม นางจตุพร สาระภาพ
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นายรัตนศักด์ิ ทองปัญญา นางสาวคัทลียา ศรีสง่า นางอมรพันธ์ พิยะ นางสาวชญานุตน์ เดือนหล้า
นางสาวพัชรา ช่ืนชอบ นางสาวชิดชนก ฉัตรชัยวิวัฒนา นางอมรพันธ์ พิยะ นางสาวสุดารัตน์ หล่อทอง
นางสาวณิชาพรรณ์ พิริยะพัชร์ปภา นางสาวกษมาวรรณ จันทร์อ่อน นางสาวนพวรรณ ไกรศร นางสาวดวงสมร กาจัด
นางสาวสุพรรษา ทองเขียว นางสาววชิราภรณ์ บุญเทียม นางสาวกฤษติการ์ เพลินพร้อม นางสาวสุวรรณี นาคดี
นางกรวรรณ ค าบุญ นายธีระวัฒณ์ ฤทธ์ิก่ิง นางสาวนีรนุช ลือก าลัง นางสาวจินตนา สุขมีกล่ิน
นางอุมาพร นิยมทอง นางสาวเจนจิรา หมู่ศรีจร นางสาวนาตยา พิมสอน นางสาววัลภา ภูดีทิพย์
นางสาวปฏิมา เพ็ชรน้อย นางสมจิตรา พาซู นางวรารัตน์ ไชยนต์ นางกาญจนา จิวะเจริญ
นายวรรณวุฒิ วรรณารุณ นายมารุต มิสก้ี นางมลฤดี อรุณศรี นางสาวนภาพร ปัญญาวงค์
นางสาวขวัญชนก อรชร นางสาวกรกฎ เกตุมณี นางสาววรรณิภา เดชขันธ์ นางสาวปรานี ศรีปัญญา
นางลลิตา ฤทธ์ิเทพ นางอัญชลี พลเย่ียม นางสาวม่ิงขวัญ ฮาประโคน นางสาวพนิดา โภชนกิจ
นางสาวทรรศนีย์ อติศักด์ิกุล นายศุภชัย ศรีอาจ นางสาวปวีณา เลาหภารากร นางสาวนุชนารถ ประสพผล
นายสิรวิชญ์ สวัสดี นางสาวอรวรรณ์ แพนล า นายอนุวัฒน์ สว่างศรี นางสาวจิฬาภรณ์ หงษ์ตะใน
นายกิตติ ต่วนกูเปีย นายกุศล ลีลานุชภิญโญ นางสาวสุมาลี ศิริเล้ียง นางสาวนันท์นภัส เลิศล้ าธนินรัฐ
นางสาวจันทร์จิรา เดิมท ารัมย์ นางมนสิชา คุ้มมาคุ้ม นายสุทธิรักษ์ บุญไชย นางสาวปฐมาพร ศรีค า
นางสาวพิมพิลา บุญเลิศ นางสาวนงนุช เทียนธรรม นางสาวสิราภรณ์ บุญช่วย นางสาวปราณี ยืนยาว
นายพร้อมพันธ์ุ ลายลักษณ์ นางสาวเกษร จันทร์เต็ม นางนัฐยา ศาลางาม นางศรีประภา พลอยวิเลิศ
นางสาวมนทิรา ไทรโพธ์ิทอง นางภัทร์ชฎา มิสก้ี นางกาญดา แสงรัตน์ นางนริศรา วิชัย
นางสาวธนัตดา ลาลุน นายนพดล พิพัฒน์รังสรรค์ นางสาวสรัชสิญา จินดานิธิวัฒนะ นายชัยวัฒน์ ศรีทอง
นางสาวกนกนฤมล ขอญาติกลาง นางสาวศณิชชา พรหมรักษ์ นายพรัสพล สมศิลา นางสาวลักษณวรรณ วงษ์เมือง
นางสาวกุลิสรา กิจรุ่งเฉลิม นางสาวยุพเรศ จันวิทยี นางรุนนิสา ตะนาดะ นายธีรทัศน์ ปิติภาคย์พงษ์
นางสาวกชพร ผัดผ่อง นางสาวจุรีรัตน์ เจริญไข นางสาวจุรี เพชรชนะ นางสาววิภาพร บุตรสอน
นางสาลินี เสนาพรม นางสาวอรนุช ช่วงพิทักษ์ นางนิสรีน อ่าวลึกน้อย นางสาวมลพิลา ใจศิริ
นางสาวกันยารัตน์ เนตรสาคร นางสาวธนพร ไชยพร นางสาวธมลวรรณ อ่อวิเชียร นางสาวดรุณี ประมวล
นายอนุวัฒน์ มูลอุบล นางสาวธนพร ไชยพร นางสาวกนิษฐา เขาใหญ่ นางสาวนภลดา ศุภกรจารุรัช
นางสาวเกสรินทร์ ผลกุศล นางสาวบังอร ถาวิระ นางสาวอารียา ชูทองดี ว่าท่ีร.ต.หญิงจิราวรรณ เช้ือประสาท
นางปองศา พูนชู นางสาวทองใส ณ อุบล นายวีระศักด์ิ อินทร์มา นายภัทรลักษณ์ ธรรมวิจิตร
นายพิรยะ ศรีสมพร นางสาวสุจิตตรา อุปนันท์ นางสาวเครือทิพย์ ธานีรัตน์ นางรัตนาภรณ์ สันตะวาล้ิม
นางสาวสมจิตร เบ็ญเจริญ นางสาวเปรมปรี รุ่งเกษ นางสาววรรณวิมล ภูเด่น นายจุมภฏ ตะกรุดแก้ว
นางกัลยา สุโข นางสาวสุรีย์ รุ่งอุดมลาภ
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นายอ านาจ ฉ่ าวิจิตร นางสาวณิชาดา นุ่มทองค า นางวาสนา บุญประเทือง นางสาวพัชราภรณ์ แก้วแสงสุข
นายณัฎฐ ศรีเสาวลักษณ์ นางสายสุนีย์ นุชอินทร์ นางปัณพรศิริ ศรีนาเครือธนัต นางสาวสุดาทิพย์ ช่ืนอยู่
นายปราโมทย์ สวัสดี นางบังอร วรรณภาผล นางส าลี จันบัวลา นางสาวสุจิตรา นนทวงษา
นายประศิษฎ์ พูลสวัสด์ิ นางภาวลักษณ์ เจริญมโนพร นายสหรัฐ ปักเคทัง นางสาวสิริลักษณ์ ลครศรี
นางส าเริง จงรุ่งเรืองสิน นางจินตนา ชูช่อแก้ว นางสาวพัชรวรรณ จันทสอน นายสุรเชฎฐ์ จันทัน
นายบุญเลิศ นิยมรัตน นายค ารณ เพ็ญทอง นางสาวสุดาทิพย์ ไชยทิพย์ นางสาวปุณิกา ทองณัทพงศ์
นางณัฐยา สลับสม นางจันทรธิมา สุคนธทรัพย์ นางสาวจรรยา โปร่งจิตร นางสาวจารุวรรณ ซ้ืงใจธรรม
นางสาวกนกวรรณ ใหม่เงิน นายกฤษณะ สินเพ็ง นางจินตนา ยนต์ศิริ นางสาวรวิวรรณ มูลทาดี
นายสุชาติ ใจสถาน นางสาวอรุณ สีไว นางสุชาดา วรพันธ์พานิช นางสาววรัญญา เพลียอรุณ
นางสุวรรณี จ านงค์สังข์ นางสาวปรางทิพย์ จุลเศรษฐ์ นางชลธิชา ปานแก้ว นางสาววิรัลพัชร ธนวัชรีไพศาล
นางชุตินันท์ ขันโท นายอารัญ บุญพุ่ม นางวันทนีย์ รายะรัตนกาญจน์ นางวิภาดา บุรีชัย

นายสายชล สุขโขทัย นางสิริกร บุญทัน นางเย็นฤดี จันทร์งาม นางลภัสรดา จรดล
นางสุชาดา ชูตระกูล นางศิริพร สุภาภาพ นางประไพพร วรรณสิงห์ นางเขมสิริ กิจเจริญโชติกุล
นางนันท์นภัส แดงประทุม นายศรายุทธ ตุตะเวช นางสาวสรัลชนา บัวใหญ่ นางสาวกัญญารัตน์ มุ่งมี
นางสุนารี นรานุต นางสาวโศภิตา ทัดบุบผา นางสาวพรทิพย์ บุญสรรค์ นางสาวปรินทร์รัตน์ ล้ิมธนะกิจ
นางอุมาพร ร่างน้อย นางศรีลมัย ทองหนา นายสุวิทย์ สีดา นางปิยวรรณ พวงค าไพโรจน์
นางสาวอรชุลี ปานหนู นางสาวอมรา บุญร่วม นางภัทรวดี พรมเต็ม นายก้องภุชงค์ บุญธนเมธี
นายสุรัตน์ ภารราช นางพรจิตร ประกอบมัย นางสาวอิศรา ใจสอน นางสาววิมล จ าปาทอง
นางสาวณปภัช บุรานนท์ นางอิสรีย์ พิมลสิงห์ นางสาวตติยา ยะค าแจ้ นางสุวาลี อยู่ทอง
นายปรีชา เรืองอุไร นางจิรัชญา เตียเจริญ นางอรปรียา โสดา นางสาวอ าภา ค าภูเวียง
นางสาวสุรีย์ รุ่งอุดมลาภ นางสาววรรณวิภา เรืองจ าเริญ นางสาวณัฐธิดา ภู่ศรีค าวรกาญจน์ นางกชกร อุทารสวัสด์ิ
นายสังคม เสาทิฤทธิกุล นางชัญญา พรรณศรี นางสาวชลนภัทร จันด า นางกรรณิการ์ โชนอนุ
นายปรีชา ลุนพิลา นางสุวรรณา กาญจนโกมล นางยุพา สุดเขียว นางกาญจนา ร่มเย็น
นางสุภัค ชุ่มบริบูรณ์ นางธัณย์สิตา จอมจิรโรจน์ นางอุบล จงศรีสุข นางณฐมน ทองโอน
นางเขมรินทร์ โตแปลก นางสาวอัญชลี ศรีนคร นายธนกฤต หอมช่ืน นายอมฤทธ์ิ เกตุจันทร์
นางสาวอังคณา ชนะเอม นางอาภาภัทร อินทอง นางนงนุช สัณฐาน นางณัฐสุดา ด ารงค์สุทธิพงศ์
นายอนันต์ หวังศักราทิตย์ นายนรภัทร สิงห์นวล นางอุสุมา รุ้งศรี นางทิพวรรณ มาอุ่น
นางพนมรัตน์ แคนม่ัน นางสาวอรวรรณ เอกศิริ นางธิดารัตน์ นามชนะ นางสาวกาญจนา หวาเกตุ
นายสาคร ค าศรี นางนันทิญา ฟองมี นายธนะชัย ภวังครัตน์ นางสาวศุภจิตรา เค่นตุ่น
นายสาคร ค าศรี นางสาวนันทิยา สีหาขัน นางสาวณัณธิดา แตะยา นางสาวสุมาลี กุลนิตย์
นางณัทญา รัชพงศ์ นางรุ้งลาวัลย์ แจ่มศรี นางสาวอัมพิกา ลีสุวรรณ์ นางสังวาล สวนแก้ว
นางสาวณกานดา พิชญาสัทธาภัค นางประภาพร ขันสุวรรณ นายเมธี สมเสือ นางสาวปัญจรัศม์ ศรีสุพรรณ์
นางสุวภัทร นันทชัยบัญชา นางบุษบา ชูแสง นายธนวัฒน์ โปร่งทะเล นางละมัย แก้วสวรรค์
นางพชรวรรณ์ เพ็ชรชุม นางพัชราภรณ์ จันทรมณี นางณลาวัลย์ พรรณชยภูมิ นางส าเริง ท าดีกุล
นางนงค์นุช ภูมี นางสาววันวิสา ทองเย็น นางสินีนาฎ มีทิศ นางสาวสุภาพร สุดวิสัย
นางลัดดาวัลย์ อยู่พันธ์ นางสาวศศิธร พฤกษเกิด นายสงคราม พุฒทอง นางสาวอารดา ค ายา
นางสาวสวรส วิชาชัย นางสาวสุพัตรา อ าไพพันธ์ นางสาวจันทร์จิรา เอ่ียมศรี นางสาวชญานันทน์ โคนาบาล
นางลอองดาว ภิญโญวุฒิไกร นางจินตนา งามเกิด นายสราวุธ โพธิชาติ นางศิริรัตน์ ขีดศรีทอง
นางมยุรฉัตร บุญมาหล้า นางสาวประยูร ทูลธรรม นางรุ่งอรุณ เสน่หา นายณัฐพล วงศ์อิศเรศ
นางตรีชณา สารโท นางศันสนีย์ อ่อนค ามา นางปวีณ์สุดา หลิวเจริญ นายกฤตกร กุลพัฒนตรานนท์
นางสุภารัตน์ ธีรทรัพย์ทวี นางธนพร จ าปาทอง นางสิริยาพร กาเซอร์ นายสุวรรณ พรหมสว่าง
นางวลัยรัตน์ ปราสาททอง นายศุภกิจ สุกสกุลนี นางสาววรลักษณ์ โสไกร นางณัฐนันท์ ชาวดอน
นางโสรดา สุขนิยม นายศุภกิจ สุกสกุลนี นางสาวสุดใจ บุญเข่ือง นางสาวนลินรัตน์ ต้นตะภา
นายกิตติ จันทร์สูตร์ นางสาวขวัญฤทัย ชายแก้ว นางสาววิราวรรณ ดอกแย้ม นางสาวสุภาวดี สุวรรณศรี
นางรักษิณา เรืองดี นางสาวช่อลดา วงค์เครือศร นางขนิษฐา สุขสาม นายทวัช นาคบุตร
นายวราวุฒิ ขอญาติกลาง นางสาววราภรณ์ ค าบุญเรือง นางสาวสุดาวรรณ บุญหนุน นายวิโรจน์ บุญละม่อม
นางนฤมล สุนทรพงษ์บุญนาค นางสาวกรรณิกา โสดาจันทร์ นางสาวสิริญากรณ์ จันทร์เครือ นางจินตนา ศรีแนน
นายสังกัด สิมสินธ์ุ นายทศพร น่ิมแสง นางสาวณิชกานต์ เสรีรักษ์ นางสาววัลยา บุตะเขียว
นางสาวพเยาว์ วงศ์ศรี นางปัฐยารัตน์ สิริโภคากร นางสาวประภัสสร ชุมภูงาม นางสาวจุไร อ๋องเอ้ือ
นางดาวประกาย ระโส นายพินิจ แสงจันทร์วิบูลย์. นายญาณกวี บุญทัน นางยุวนิษฐา เจริญผล
นางอรวี นิจจอหอ นางสาวณัฐชนัญ วันซอและ นางกาญจนา มาบุญช่วย นางรัมพา ค าแก้ว
นายอภิรมย์ ดอกเด่ือ นางสาววิสุทธร คุณรักษา นางสาวอนุรัตน์ ป่ินทอง นางสาววิชุดา คงบุญ
นางชูตินันต์ สิทธิโยธิน นางสาววรัทธยาน์ พรหมสมบัติ นางรินทร์จิรา ชัยพรธนาวัฒน์ จ่าสิบตรีประพจน์ เพียงขุนทด
นางนันท์นภัส เล่ืองลือสนธิกิจ นางสาวพัฒนาภรณ์ คุณพรหม นางสาวอมรรัตน์ เสนสรสังข์ นายธานินทร์ เพลิดพราว
นางสาวรุ่งเรือง พรโชคภคกุล นางสาวดวงรัตน์ วัฒนะกิจ นางสาวอมรรัตน์ เพ็งแจ่ม นางจตุพร สาระภาพ
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นางปวีณ์ณุช นาคโต นางกัญญาณัฐ ลิไธสง นางสาวพะเยาว์ เทศรุ่งเรือง นางสาวชนันธร สินศิริ
นางธมนณัฏฐ์ พรเจริญ นางอัญชนา พัฒนา นางสุนิสา จันทร์แดง นางปิยรัตน์ เจียรสวัสด์ิวัฒนา
นางสาวน้ าผ้ึง เกษมศิริวัฒน์ นางวาสนา พิศวง นางสาวบังอร ห้อยปาน นางสาวจิราพร พัวพานิช
นางจันทนา แขมค า นางสาวฉวีวรรณ อ่ิมส าราญ นางสาวภัทรพร ปัญญาภรณ์ประสาท นางดวงกมล ธีระปัญญาอุดมสุข
นางปานเพ็ชร ยาภักดี นางสาวจันทรา ประเสริฐศรี นางสาวเสาวลักษณ์ โคกสูงเนิน นางนภสร แผ่นผา
นางดวงใจ ปัญญาใส นางยุวดี หอมช่ืน นางสาวปิยะนุช กมลนาวิน นางอรวรรณ ธรรมสาร
นางสาวเอมิกาญ ชิดชัยภูมิ นางยุพินธ์ เทียงค า นางมะลิวรรณ ไกรสิงห์ นางบังอร ยิงรัมย์
นางสุจิตตรา บรรจมาตย์ นายธนวุธ เอ่ียมบุญฤทธ์ิ นางสาวกัญญาดา เทศารินทร์ นางสาวอังสุมาลิน แสนสุข
นายธนายุต เขียวแสน นางชมนภัส สุสิริจิต นางสาวรัตนาพร กองตา นางสาวอัณณ์ศิญา วงศ์อภิสุข
นางสาวปิยนุช ตุ้นทัพไทย นางสาวพิทยาธร โยธาภักดี นางดวงพร ขาวสนิท นางประนอม มงคลเจริญ
นางทัศนีย์ ภูมิลาด นางกัญญ์ณพัชญ์ เดิมสันเทียะ นางอัจฉรา สีไว นางสาววัชรินทร์ โพธ์ิบุญปลูก
นางอ้อมสร้อย ทิพย์ลุ้ย นางสาวเวธกา ศุภวีรฤทธ์ิ นางอัมพร สีดา นางกรองใจ เนาวราช
นางสาวกุลธิดา พุ่มจันทร์ นางสาวพิศน์ฐิศา เอียดเกล้ียง นายพัศทร ชัยปัญหา นางเนตรนรินทร์ มีชัย
นางสาวบุญรวม พงษ์นุช นางสาวสรัลรัศม์ พลตรี นางสาวญาดา รักวิทย์ นายเดชา กระแสร์สินธ์ุ
นางวรรณภา จินดาทิพย์ นางสุริสา ภูมิศาสตร์ นางทรงศรี พูลเพ่ิมสิน นางพรรษา นิธิปรีชา
นายธรนิศ บุญทัน นางจันทร์สุดา สีนอ นายเมธาพัฒน์ เอกศิริจิรานนท์ นางสาวอนัญญา ออละอ่อน
นางพันวลี พันธิรัตน์ นางสาวรมิตา ค าไพ นายวัฒน์ อุปค า นางสาวน้ าฝน บุญชู
นางสุลาวัลย์ ล้ีอิศรามาศ นางวิภาวดี ไสยราช นางอัมพร สุวรรณวิจิตร นายยุทธพงษ์ ทองศรี
นางณัฐนิช สอาดพงษ์ นางสาวรัชนก สุขประเสริฐ นางสาวกาญจนา คุ้มจันทร์ นางสมพิศ ศรีรัตนเพียร
นางนิฏฐิตา สุริยะ นางกมลทิพย์ วงค์สวัสด์ิ นางชาลิสา ก้านขาว นางอ าไพ เมืองมาก
นางวารุณี แก่นทน นายนิรุต ลุนระวงษ์ นางแอนนา พรหมมา นางวิไลพร ท้าวแพทย์
นายสุวรรณ์ วงศ์สามารถ นางสาววรรณพร นาธงชัย นางศิริพร พูกพูล นางสาวจันทราภรณ์ ค าตา
นางสาวเทียนทอง น้อยลา นางสาวปทิตตา นาคสัมฤทธ์ิ นางสาวนาถลดา หุ่นน้อยรุ่ง นางสุจินตนาภรณ์ ยศม้าว
นางวรรณี บุญรอด นางสาวนฤมล พูนวัฒนะพิสุทธ์ิ นางสาวซอนด้า จันทรบุตร นางสาววัชรี พลิคามิน
นางอารยา วงค์ษา นางอัจฉราภรณ์ พ่ึงรอด นายพรภวิษย์ มนตร์วัชรินทร์ นางสาวคุณากร คลังกลาง
นายทองศูนย์ สิมมา นางสาวอารียา ปีแหล่ นางรวงทอง ดวงจันทร์ นางสาวพรทิภา วงค์ตาผา
นายธนกฤษ เกษมสุขทวี นางสาววรารัตน์ นาคสุข นางสาวพรพิมล ฤทธาพรม นางสาวปวีณา โคตุทา
นายดุษิต ศรีหิรัญ นางศิริลักษณ์ ศรีเจริญ นางชมภู เลพล นางสุภานนท์ แจ่มแจ้ง
นายวัชระ ไชยเพชร นางศาตพร ชาญณรงค์ นางสาวนงลักษณ์ ศรีเจริญ นางสาวจุฬารัตน์ หลุมทอง
นางน้ าฝน พันภู นางยุภา รัตนมงคล นางเบญจวรรณ อุ่นใจ นางสาวอลิสรา พงษ์กาญจน์
นางพัชรินทร์ ข าเถ่ือน นางอารีย์ ด่านขุนทด นางสาวมาลี บัวขาวสุทธิกุล นางสาวสุพัตรา มีรส
นางจันทร์จิรา งามฤทธ์ิ นางสาวขนิษฐา เจียรณัย นางเสาวลักษณ์ ประทีปชัชวาลย์ นางเบญจมาศ เครือเนียม
นางพุทธชาติ สุขประสิทธ์ิ นางสาวนัยนา พร้อมส้ิน นางมยุรี พละสาร นางราตรี โพธ์ิสุวรรณ
นางพุทธชาติ สุขประสิทธ์ิ นางสาวจิราวรรณ บุญชู นางสาวล าดวน ดาระหงษ์ นายเริงชัย แพงแก้ว
นางภัทรา ไปล่โสภณ นางคนึง สว่างแก้ว นางสาวเยาว์ธิดา อินขาว นางสาทิพย์ หล่าโคตร์
นางวิรยา ต๊ิบกันเงิน นางสาววีระยา วงศ์ผุดผาด นางสาวกาญจนา มิมมา นางสาวสายฟ้า พร้ิงเพราะ
นางนภัสธมล ทองนอก นายพิชิตชัย แสวงพิทยารัตน์ นายนาวิน พินิจอภิรักษ์ นางสาวอภิญญา ไพรวรรณ์
นายจรัญ หล าต  า นางฉวีวรรณ จรูญศักด์ิสิริ นางสาวรมย์ชลี โสมะนันทน์ นางสาววันทนา เหลากุล
นางกัญญา สุขนิยม นางจันทร์เพ็ญ ศรีจันทวงศ์ นางสาวรุ่งลาวัลย์ ลอยนอก นางอุมาพร นิยากาศ
นางสุชาดา แก้วน้อย นางศิริลักษณ์ ชินศรี นางนภาภัทร วาดนะรัตน์ นางสาวอุษณี เอ่ียมก๊ัก
นายวิชิต เครือยา นางสาวจิราพร พันธ์ุประเสริฐ นางสาวกรรณิการ์ เจริญช้าง นางสาวอรทัย เทพสุติน
นางวิภาสินี กิจเกวียน นางพิฌญาธาร ประภาถะโร นางสุพัชญา แสนสุริวงค์ นายเกรียงศักด์ิ ชานนท์
นางวิจิตรา กิตติราช นางธนาวดี คงเจริญ นายสมหวัง พูลแข นางสาวสุรัตนา กุลทัศน์
นายวิชิต ยาก่ า นางสาวอัญชลี จาดทอง นายณรงฤทธ์ิ เพชรอยู่ นางสาวปวีณา จันทะสิน

นางสาววาสนา ม่ิงขวัญ นายพงศกร ฉลอง นางสาวพัชรี ย่ิงอร่าม นางสาวร าพรรณ รอดทับทิม
นางจันทนา ศรีหิรัญ นางลักษวงษ์ จิระสุวรรณภักดี นางสมใจ ชัยพิบูล นายโชคดี ท้าวสาย
นางสาวพรพิศ ชูมีชัยสกุล ว่าท่ีร้อยตรีพุ่มจ าเริญ จิระสุวรรณภักดีนางสุพรทิพย์ ค าดี นางวราภรณ์ กมลพันธ์
นายศุภชัย แก้วประดิษฐ์ นางกานดาวดี มหาอุฬาร นางสาวนงชนก เรืองม่ัน นางสาวฐิติรัตน์ สุขบุญรัตน์
นางสาวศันสนีย์ ดอกกุหลาบ นางนฤมล ภู่แดง นางสาวรริดา ระโรงสูงเนิน นางสมคิด เหมือนบับ
นางนัดดา อาจคง นางกิตตินันท์ สว่างท่ัว นางสาวนุศรา ล้ิมเจริญวงษ์ชัย นางศศิวิมล สร้อยทอง
นายจิรพงษ์ ขันโท นางสาวพัชรา แตงหนู นางสาวกรนันท์ โสภาส นางสาวกมลชนก ไตรนาค
นางกฤตนันท์ แก้วใส นางสาววจุรี แสนทวีสุข นายอมรศักด์ิ เสนาราช นางสาวทิวา ค าสมบัติ
นายสมศักด์ิ ดวงแก้ว นางนิธินันท์ เอกศิริจิรานนท์ นายอมรศักด์ิ เสนาราช นางสาววาทิณี พรายงาม
นางแสงระวี ส าเภาน้อย นายสิงห์ สมิดรัมย์ นางณัฐลดา พุกกะเวส นางหนูค้าย อาชนะชัย
นางกฤติยา เกษแก้ว นางสุธินันท์ งามเกรียงไกร นางสาวมะลิวัลย์ กล่ินสุวรรณ นางสาวพิราวรรณ ศรีเหล่าน้อย
นางศิรดา เบญมาตย์ นางดวงกมล เดชทวิสุทธ์ิ นางอรุณรักษ์ วงศ์เย็น นางรพีพร อวิรุทธ์ชีวิน
นางสาววลัยพร ไชยพรม นางสาวสุวิชชา ฟักทอง นายพีระ จันทร์ทองแก้ว นายธนพงษ์ กฤตธรรมรัตน์
นางสาวสุภาวิตา ทองไพวรรณ นางรัตนา จันทะคัด นางสาววนิชา ซาลาซาร์ นางสาวสุวรรณา วงศ์ประเสริฐ
นางสาวอโนชา เพ้าหอม นางสาวอุบลรัตน์ ช่ืนเจริญ นางกวิตา เลิศตละวนิชา นางกาญจนา อ านวยพรพิทักษ์
นางบัวสวรรค์ งามงอน นางสาวดวงกมล แก้วสีดา นางสาวจิตติภร แสงศรี นางธัญญรัตน์ เป้าเข็ม
นางสาวบุณยวีร์ อดิศัยเดชรินทร์ นางสาวศศิมา เกตุเห่ง นางสาวไสวรินทร์ หลักค า นางประวีณา แทนศิริ
นางอัจฉรา เรืองรัตน์ นางสาวอัญชลี เพ่ิมพิพัฒน์ นางกาญจนา สุขมาก นางสาวกุลภัสสรณ์ สง่างาม
นางประนอม ประนามเก นางอชิรญา ไสวิจิตร นางสาวญาณินี พรหมมา นางพัชรินทร์ อินสุข
นางพัชรี วิลัยธัญญา นางสิรษา นิยมสุข นางกรวรรณ แดงเจริญ นางยุพิน รุ่งเรืองเกษมสุข
นางสาวสุนันท์ สรรเพชร นางอัจฉราพร ทิพบับหลาบ นางสาวศรัญญา รุ่งเรือง นางเบญจรัตน์ ศรีอุดม
นางสาวมัทชรีย์ นาราศรี นางสาวเมริษา บึงไกร นายฉัตรพรรค์ มโนสุทธิฤทธ์ิ นายประกาศเกียรติ แสงกล้า
นายพูลสุข เณรพงษ์ นางสาวอัณสยา รากผักแว่น นางสาวสุริยาพร ศรจันทร์ นางสาวณัฐธยาน์ แสงโลชา
นางบานช่ืน บัวระบัติ นางสาวปรียาภรณ์ พาณิชย์พิทักษ์ นางอนงค์ สินธุศิริ นางสาวสุคนธา พ่ึงทองค า
นางพัชรีพร ชูชาติ นางสิรินันท์ พลิคามิน นายกิตติมศักด์ิ คุ้มวงษ์ นางนิรมล ไตยน า
นางเดือนนภา สริทัย นางสาววิภาดา ขันทอง นางสาวฐิติมา ค าดี นางสาวยุพา อวนกล่ิน
นางปริสนา หงษา นางสาวจุฑามาศ ประสิทธิเวช นางสาวพลอย ปานใจนาม นางอารีวรรณ แก้วมณี
นางสุวิมล สถาวร นางสาวมนัสนันท์ เจริญ นายวินัย สีสมพาน นางสาวนลินี รักสวน
ว่าท่ีร้อยเอกคณิศร ต้ังพรสมาน นางสาวกุลนิษฐ์ สุขเกษม นางสาววิมลภักตร์ ธิมาชัย นางสาวรัญชน์ทิชา หม่ืนรักษาพลกุล
นางสุพรรณี บึงลอย นางสาวน้ าฝน สิทธิวรรณธนะ นายอนันต์ธนภัทร เจริญชัยธนาโชค นางสาววารี ปุ้งปูน
นางสาวโศภิตา มีแก้ว นางสาวนวลนิตย์ อุ่นเรือน

สวัสดิการทุนบุตร ปี 2565
(ระดับปริญญาตรี/ปวส. จ านวน 334 ทุน ทุนละ 2,500 บาท )

นายสมชาติ สุดสาคร นางกาญจนา ทาวรรณ นางนิตยา ซ่อนกล่ิน นางสาวชุติมา อินทร์รอด
นายพูนสุข แจ้งไพร นางจันทนา คูมีชัย นางสาวพรพนา เฮงสุวรรณ นางณัฐฐาพร ต้ันภูมี
นางสุวารี นันทกรพิทักษ์ นายกิตติศักด์ิ จันทร์เปรม นางสาวสมเพียร ตะทองตา นายพลวัฒน์ กวางประสิทธ์ิ
นางดวงเดือน โสภี นางศศินา เกตุบุญเล้ียง นางเกษร ผลบุญ นายสุทิตย์ ไชยวงศ์
นายบุญนาค จันทร์ปราง นายสมสินธ์ รักบุญ นางสุจินต์ เฮมโนนทอง นางเครือทิพย์ สัญส าราญ
นางเกณิกา เปล่ียนศรี นางสุวณี ไตรสุวรรณ นายอุดมพร เด้ียปิย์ นางสาวสายพิน ฉิมสุด
นางพัชรี คงเมือง นางอุไร ฤกษ์งาม นางสาวปวริศา ลือโสภา นางสาวรพีพร อินทร์พร
นายสวาท ดีเพ็ง นางนุชนาถ อินทรวิจิตร นางกสิณา บุญทะระ นางมุทิตา ฟักน่วม
นางสุปราณี จินตวร นางวรณัน ปรีเปรม นางช่ืนใจ ไชยประทุม นางสาวจิตรานุช เจริญข า

ว่าท่ีร้อยตรีศัลย์ชัยยศ ภูดิทเดชวัฒน์
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นางปวีณ์ณุช นาคโต นางกัญญาณัฐ ลิไธสง นางสาวพะเยาว์ เทศรุ่งเรือง นางสาวชนันธร สินศิริ
นางธมนณัฏฐ์ พรเจริญ นางอัญชนา พัฒนา นางสุนิสา จันทร์แดง นางปิยรัตน์ เจียรสวัสด์ิวัฒนา
นางสาวน้ าผ้ึง เกษมศิริวัฒน์ นางวาสนา พิศวง นางสาวบังอร ห้อยปาน นางสาวจิราพร พัวพานิช
นางจันทนา แขมค า นางสาวฉวีวรรณ อ่ิมส าราญ นางสาวภัทรพร ปัญญาภรณ์ประสาท นางดวงกมล ธีระปัญญาอุดมสุข
นางปานเพ็ชร ยาภักดี นางสาวจันทรา ประเสริฐศรี นางสาวเสาวลักษณ์ โคกสูงเนิน นางนภสร แผ่นผา
นางดวงใจ ปัญญาใส นางยุวดี หอมช่ืน นางสาวปิยะนุช กมลนาวิน นางอรวรรณ ธรรมสาร
นางสาวเอมิกาญ ชิดชัยภูมิ นางยุพินธ์ เทียงค า นางมะลิวรรณ ไกรสิงห์ นางบังอร ยิงรัมย์
นางสุจิตตรา บรรจมาตย์ นายธนวุธ เอ่ียมบุญฤทธ์ิ นางสาวกัญญาดา เทศารินทร์ นางสาวอังสุมาลิน แสนสุข
นายธนายุต เขียวแสน นางชมนภัส สุสิริจิต นางสาวรัตนาพร กองตา นางสาวอัณณ์ศิญา วงศ์อภิสุข
นางสาวปิยนุช ตุ้นทัพไทย นางสาวพิทยาธร โยธาภักดี นางดวงพร ขาวสนิท นางประนอม มงคลเจริญ
นางทัศนีย์ ภูมิลาด นางกัญญ์ณพัชญ์ เดิมสันเทียะ นางอัจฉรา สีไว นางสาววัชรินทร์ โพธ์ิบุญปลูก
นางอ้อมสร้อย ทิพย์ลุ้ย นางสาวเวธกา ศุภวีรฤทธ์ิ นางอัมพร สีดา นางกรองใจ เนาวราช
นางสาวกุลธิดา พุ่มจันทร์ นางสาวพิศน์ฐิศา เอียดเกล้ียง นายพัศทร ชัยปัญหา นางเนตรนรินทร์ มีชัย
นางสาวบุญรวม พงษ์นุช นางสาวสรัลรัศม์ พลตรี นางสาวญาดา รักวิทย์ นายเดชา กระแสร์สินธ์ุ
นางวรรณภา จินดาทิพย์ นางสุริสา ภูมิศาสตร์ นางทรงศรี พูลเพ่ิมสิน นางพรรษา นิธิปรีชา
นายธรนิศ บุญทัน นางจันทร์สุดา สีนอ นายเมธาพัฒน์ เอกศิริจิรานนท์ นางสาวอนัญญา ออละอ่อน
นางพันวลี พันธิรัตน์ นางสาวรมิตา ค าไพ นายวัฒน์ อุปค า นางสาวน้ าฝน บุญชู
นางสุลาวัลย์ ล้ีอิศรามาศ นางวิภาวดี ไสยราช นางอัมพร สุวรรณวิจิตร นายยุทธพงษ์ ทองศรี
นางณัฐนิช สอาดพงษ์ นางสาวรัชนก สุขประเสริฐ นางสาวกาญจนา คุ้มจันทร์ นางสมพิศ ศรีรัตนเพียร
นางนิฏฐิตา สุริยะ นางกมลทิพย์ วงค์สวัสด์ิ นางชาลิสา ก้านขาว นางอ าไพ เมืองมาก
นางวารุณี แก่นทน นายนิรุต ลุนระวงษ์ นางแอนนา พรหมมา นางวิไลพร ท้าวแพทย์
นายสุวรรณ์ วงศ์สามารถ นางสาววรรณพร นาธงชัย นางศิริพร พูกพูล นางสาวจันทราภรณ์ ค าตา
นางสาวเทียนทอง น้อยลา นางสาวปทิตตา นาคสัมฤทธ์ิ นางสาวนาถลดา หุ่นน้อยรุ่ง นางสุจินตนาภรณ์ ยศม้าว
นางวรรณี บุญรอด นางสาวนฤมล พูนวัฒนะพิสุทธ์ิ นางสาวซอนด้า จันทรบุตร นางสาววัชรี พลิคามิน
นางอารยา วงค์ษา นางอัจฉราภรณ์ พ่ึงรอด นายพรภวิษย์ มนตร์วัชรินทร์ นางสาวคุณากร คลังกลาง
นายทองศูนย์ สิมมา นางสาวอารียา ปีแหล่ นางรวงทอง ดวงจันทร์ นางสาวพรทิภา วงค์ตาผา
นายธนกฤษ เกษมสุขทวี นางสาววรารัตน์ นาคสุข นางสาวพรพิมล ฤทธาพรม นางสาวปวีณา โคตุทา
นายดุษิต ศรีหิรัญ นางศิริลักษณ์ ศรีเจริญ นางชมภู เลพล นางสุภานนท์ แจ่มแจ้ง
นายวัชระ ไชยเพชร นางศาตพร ชาญณรงค์ นางสาวนงลักษณ์ ศรีเจริญ นางสาวจุฬารัตน์ หลุมทอง
นางน้ าฝน พันภู นางยุภา รัตนมงคล นางเบญจวรรณ อุ่นใจ นางสาวอลิสรา พงษ์กาญจน์
นางพัชรินทร์ ข าเถ่ือน นางอารีย์ ด่านขุนทด นางสาวมาลี บัวขาวสุทธิกุล นางสาวสุพัตรา มีรส
นางจันทร์จิรา งามฤทธ์ิ นางสาวขนิษฐา เจียรณัย นางเสาวลักษณ์ ประทีปชัชวาลย์ นางเบญจมาศ เครือเนียม
นางพุทธชาติ สุขประสิทธ์ิ นางสาวนัยนา พร้อมส้ิน นางมยุรี พละสาร นางราตรี โพธ์ิสุวรรณ
นางพุทธชาติ สุขประสิทธ์ิ นางสาวจิราวรรณ บุญชู นางสาวล าดวน ดาระหงษ์ นายเริงชัย แพงแก้ว
นางภัทรา ไปล่โสภณ นางคนึง สว่างแก้ว นางสาวเยาว์ธิดา อินขาว นางสาทิพย์ หล่าโคตร์
นางวิรยา ต๊ิบกันเงิน นางสาววีระยา วงศ์ผุดผาด นางสาวกาญจนา มิมมา นางสาวสายฟ้า พร้ิงเพราะ
นางนภัสธมล ทองนอก นายพิชิตชัย แสวงพิทยารัตน์ นายนาวิน พินิจอภิรักษ์ นางสาวอภิญญา ไพรวรรณ์
นายจรัญ หล าต  า นางฉวีวรรณ จรูญศักด์ิสิริ นางสาวรมย์ชลี โสมะนันทน์ นางสาววันทนา เหลากุล
นางกัญญา สุขนิยม นางจันทร์เพ็ญ ศรีจันทวงศ์ นางสาวรุ่งลาวัลย์ ลอยนอก นางอุมาพร นิยากาศ
นางสุชาดา แก้วน้อย นางศิริลักษณ์ ชินศรี นางนภาภัทร วาดนะรัตน์ นางสาวอุษณี เอ่ียมก๊ัก
นายวิชิต เครือยา นางสาวจิราพร พันธ์ุประเสริฐ นางสาวกรรณิการ์ เจริญช้าง นางสาวอรทัย เทพสุติน
นางวิภาสินี กิจเกวียน นางพิฌญาธาร ประภาถะโร นางสุพัชญา แสนสุริวงค์ นายเกรียงศักด์ิ ชานนท์
นางวิจิตรา กิตติราช นางธนาวดี คงเจริญ นายสมหวัง พูลแข นางสาวสุรัตนา กุลทัศน์
นายวิชิต ยาก่ า นางสาวอัญชลี จาดทอง นายณรงฤทธ์ิ เพชรอยู่ นางสาวปวีณา จันทะสิน

นางสาววาสนา ม่ิงขวัญ นายพงศกร ฉลอง นางสาวพัชรี ย่ิงอร่าม นางสาวร าพรรณ รอดทับทิม
นางจันทนา ศรีหิรัญ นางลักษวงษ์ จิระสุวรรณภักดี นางสมใจ ชัยพิบูล นายโชคดี ท้าวสาย
นางสาวพรพิศ ชูมีชัยสกุล ว่าท่ีร้อยตรีพุ่มจ าเริญ จิระสุวรรณภักดีนางสุพรทิพย์ ค าดี นางวราภรณ์ กมลพันธ์
นายศุภชัย แก้วประดิษฐ์ นางกานดาวดี มหาอุฬาร นางสาวนงชนก เรืองม่ัน นางสาวฐิติรัตน์ สุขบุญรัตน์
นางสาวศันสนีย์ ดอกกุหลาบ นางนฤมล ภู่แดง นางสาวรริดา ระโรงสูงเนิน นางสมคิด เหมือนบับ
นางนัดดา อาจคง นางกิตตินันท์ สว่างท่ัว นางสาวนุศรา ล้ิมเจริญวงษ์ชัย นางศศิวิมล สร้อยทอง
นายจิรพงษ์ ขันโท นางสาวพัชรา แตงหนู นางสาวกรนันท์ โสภาส นางสาวกมลชนก ไตรนาค
นางกฤตนันท์ แก้วใส นางสาววจุรี แสนทวีสุข นายอมรศักด์ิ เสนาราช นางสาวทิวา ค าสมบัติ
นายสมศักด์ิ ดวงแก้ว นางนิธินันท์ เอกศิริจิรานนท์ นายอมรศักด์ิ เสนาราช นางสาววาทิณี พรายงาม
นางแสงระวี ส าเภาน้อย นายสิงห์ สมิดรัมย์ นางณัฐลดา พุกกะเวส นางหนูค้าย อาชนะชัย
นางกฤติยา เกษแก้ว นางสุธินันท์ งามเกรียงไกร นางสาวมะลิวัลย์ กล่ินสุวรรณ นางสาวพิราวรรณ ศรีเหล่าน้อย
นางศิรดา เบญมาตย์ นางดวงกมล เดชทวิสุทธ์ิ นางอรุณรักษ์ วงศ์เย็น นางรพีพร อวิรุทธ์ชีวิน
นางสาววลัยพร ไชยพรม นางสาวสุวิชชา ฟักทอง นายพีระ จันทร์ทองแก้ว นายธนพงษ์ กฤตธรรมรัตน์
นางสาวสุภาวิตา ทองไพวรรณ นางรัตนา จันทะคัด นางสาววนิชา ซาลาซาร์ นางสาวสุวรรณา วงศ์ประเสริฐ
นางสาวอโนชา เพ้าหอม นางสาวอุบลรัตน์ ช่ืนเจริญ นางกวิตา เลิศตละวนิชา นางกาญจนา อ านวยพรพิทักษ์
นางบัวสวรรค์ งามงอน นางสาวดวงกมล แก้วสีดา นางสาวจิตติภร แสงศรี นางธัญญรัตน์ เป้าเข็ม
นางสาวบุณยวีร์ อดิศัยเดชรินทร์ นางสาวศศิมา เกตุเห่ง นางสาวไสวรินทร์ หลักค า นางประวีณา แทนศิริ
นางอัจฉรา เรืองรัตน์ นางสาวอัญชลี เพ่ิมพิพัฒน์ นางกาญจนา สุขมาก นางสาวกุลภัสสรณ์ สง่างาม
นางประนอม ประนามเก นางอชิรญา ไสวิจิตร นางสาวญาณินี พรหมมา นางพัชรินทร์ อินสุข
นางพัชรี วิลัยธัญญา นางสิรษา นิยมสุข นางกรวรรณ แดงเจริญ นางยุพิน รุ่งเรืองเกษมสุข
นางสาวสุนันท์ สรรเพชร นางอัจฉราพร ทิพบับหลาบ นางสาวศรัญญา รุ่งเรือง นางเบญจรัตน์ ศรีอุดม
นางสาวมัทชรีย์ นาราศรี นางสาวเมริษา บึงไกร นายฉัตรพรรค์ มโนสุทธิฤทธ์ิ นายประกาศเกียรติ แสงกล้า
นายพูลสุข เณรพงษ์ นางสาวอัณสยา รากผักแว่น นางสาวสุริยาพร ศรจันทร์ นางสาวณัฐธยาน์ แสงโลชา
นางบานช่ืน บัวระบัติ นางสาวปรียาภรณ์ พาณิชย์พิทักษ์ นางอนงค์ สินธุศิริ นางสาวสุคนธา พ่ึงทองค า
นางพัชรีพร ชูชาติ นางสิรินันท์ พลิคามิน นายกิตติมศักด์ิ คุ้มวงษ์ นางนิรมล ไตยน า
นางเดือนนภา สริทัย นางสาววิภาดา ขันทอง นางสาวฐิติมา ค าดี นางสาวยุพา อวนกล่ิน
นางปริสนา หงษา นางสาวจุฑามาศ ประสิทธิเวช นางสาวพลอย ปานใจนาม นางอารีวรรณ แก้วมณี
นางสุวิมล สถาวร นางสาวมนัสนันท์ เจริญ นายวินัย สีสมพาน นางสาวนลินี รักสวน
ว่าท่ีร้อยเอกคณิศร ต้ังพรสมาน นางสาวกุลนิษฐ์ สุขเกษม นางสาววิมลภักตร์ ธิมาชัย นางสาวรัญชน์ทิชา หม่ืนรักษาพลกุล
นางสุพรรณี บึงลอย นางสาวน้ าฝน สิทธิวรรณธนะ นายอนันต์ธนภัทร เจริญชัยธนาโชค นางสาววารี ปุ้งปูน
นางสาวโศภิตา มีแก้ว นางสาวนวลนิตย์ อุ่นเรือน

สวัสดิการทุนบุตร ปี 2565
(ระดับปริญญาตรี/ปวส. จ านวน 334 ทุน ทุนละ 2,500 บาท )

นายสมชาติ สุดสาคร นางกาญจนา ทาวรรณ นางนิตยา ซ่อนกล่ิน นางสาวชุติมา อินทร์รอด
นายพูนสุข แจ้งไพร นางจันทนา คูมีชัย นางสาวพรพนา เฮงสุวรรณ นางณัฐฐาพร ต้ันภูมี
นางสุวารี นันทกรพิทักษ์ นายกิตติศักด์ิ จันทร์เปรม นางสาวสมเพียร ตะทองตา นายพลวัฒน์ กวางประสิทธ์ิ
นางดวงเดือน โสภี นางศศินา เกตุบุญเล้ียง นางเกษร ผลบุญ นายสุทิตย์ ไชยวงศ์
นายบุญนาค จันทร์ปราง นายสมสินธ์ รักบุญ นางสุจินต์ เฮมโนนทอง นางเครือทิพย์ สัญส าราญ
นางเกณิกา เปล่ียนศรี นางสุวณี ไตรสุวรรณ นายอุดมพร เด้ียปิย์ นางสาวสายพิน ฉิมสุด
นางพัชรี คงเมือง นางอุไร ฤกษ์งาม นางสาวปวริศา ลือโสภา นางสาวรพีพร อินทร์พร
นายสวาท ดีเพ็ง นางนุชนาถ อินทรวิจิตร นางกสิณา บุญทะระ นางมุทิตา ฟักน่วม
นางสุปราณี จินตวร นางวรณัน ปรีเปรม นางช่ืนใจ ไชยประทุม นางสาวจิตรานุช เจริญข า

ว่าท่ีร้อยตรีศัลย์ชัยยศ ภูดิทเดชวัฒน์
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นางนาตยา ผสมทรัพย์ นายณัฐกร ศรีทับทิม นางสาวธีรตา ทุมประสิทธ์ิ นางวนิดา หูประโคน
นายประสาท เอ่ียมบุญ นางวีรยา ภู่ประดิษฐ์ นางสุริยพร เพชรม่อม นางสาวพูลทรัพย์ ศิริคุณ
นางกมลพรรณ สิงคโปร์ นางอรพินท์ อาจจะบก นางอัจฉรีรัตน์ อัจฉรารัตน์ นางสาวโสมอุษา วุฒิปราณี
นางณัฐวสาห์ ขจรกิตติประกิต นางนฤมล สุนทอง นางรัตนา พุ่มไพรินทร์ นางธนภรณ์ รัตนาพรประดิษฐ์
นายอ านวย เมืองเกล้ียง นางณิชชิศา เศรษฐกิจงาม นางเขมิสรา มะลิฉ่ า นางสาวสุนันท์ดา สาธร
นายสมวิทย์ อินทรบงกต นางอัญชนีย์ สมศรีสุข นางค าแฝง บุญเชิด นายพนัชกร เกิดกล่ินหอม
นางสาวสุธัมมา เพ็ชรเจริญ นางศิรินภา อีสา นายค าตัน สีมา นางสาวสุธีกานต์ ขอนสูงเนิน
นางวาทินี สุธนรักษ์ นางวันเพ็ญ พันเดช นางอรุณี พิมขนิษฐ์ นางสันทนา สุวสิงห์
นางเบญจมาส อุทกศิริ นางวิภาดา ทองรัตน์ ว่าท่ีร้อยเอกจอมเจตน์ ปวีร์กุลวัฒน์ นางยุพิน ศรีเกตุ
นายมงคล แก้วเกษการ นายชินวัฒ แก้วสุวรรณ นางสาวสิริลักษณ์ คชพันธ์ นางจินดา รัตนานก
นางภาวนา ศรีอ่อน นางทองสุข วิลัยศิลป์ นางสาคร วรฉัตร นางสาวชวนชม กลางวาปี
นางจรีพร วิจิตรเวชการ นางนิภาภรณ์ ดวงสิน นางรมณ ศรีวิเชียร นางประคอง ม่วงศรี
นางบังอร วรรณอุบล นายสมชาย รอดเล้ียง นางจนิตย์ ตันสถิตย์ นายราเชน อยู่เจริญ
นางยุพา พันธ์ุหินลาด นางก่ิงเพชร ป้องแก้ว นางสุมิตรา ไตรสงคราม นายราเชน อยู่เจริญ
นายธนบัตร วงศ์สุธี นางล าพูล เกิดปัญญา นางพชรรัชต์ นพธัญสวัสด์ิ นางสาวพิมพ์ภัทรา ศิริจารุกิตต์ิ
นางนันท์นภัส สวัสด์ิชัย นางสาวภัสรารัตน์ กีรติชัยชนินทร์ นางกชกร สุริยะ นางสาวศิริพร จิตม่ัน
นางกาญจนา สะเก็ตกุล นางสาวรจนา ประวาสุข นางวาสนา ม่วงเสน นางสาวอินทิรา ศรีเกิด
นางวันทนีย์ อนุศาสน์อมรกุล นางภาสิดา ชวลิตชีวิน นางเอมอร ช้างมณี นางสารี ผ่องสุวรรณ์
นายไพวรรณ ศิริเนตร นางนิรัญ เปรมพงษ์ นายสมนึก นุ่มเกล้ียง นางพัชรี คณิตพิพัฒน์พงศ์
นายครรชิต เผ่ือนด้วง นางอรัญญา ศรีอรุณ นางทัศวรรณ ยินดีวงษ์ นางสาวสุกฤตา หล่าแสนเมือง
นางกุลณดา กระจ่างธนโชต นางกมลลักษณ์ เชาว์มาก นางพรนภา จุ้ยเจริญ นางสาวชมพูนุท กระแสร์คุปต์
นางณัฐธิดา พวงเขียว นางกิตติยา บุตรพรหม นางร าเพย สิงห์น้อย นางสกุณา คุณดิลกสิโรดม
นายสุวิทย์ สุพัฒนานนท์ นางจันทิมา ราชแพทยาคม นางฐิรชญา มหาสุข นางสาวจรรยา ปานเกิด
นางบุปผา บุญธรรม นางสาวสรัญมาศ เตชะมา นางวัลภา ศรีบุบผา นางสาวพรทิพย์ ขุนไชยา
นางสมใจ นพจรูญศรี นางมณฑาทิพย์ เมืองสวรรค์ นางสาวจินดา แจ้งสว่าง นางสุนิสา ดอกพิกุล
นายทวี สว่างวงษ์ นางอรุณวรรณ์ ศิริสมบัติ นายกิตติพงษ์ ทิพย์ดนตรี นางสาวศิริลักษณ์ สรรพสาร
นางมาลินี ผุดผ่อง นายกลวัชร สุขศรีใส นางวัชรี สุวรรณฤทธ์ิ นางธิดา พรมาลัยรุ่งเรือง
นายทรงศิลป์ ศรีธรราษฏร์ นางศิริพร ปิติกรณ์ นางวัชรี สุวรรณฤทธ์ิ นางสาวลักขณา ศรีรักษา
นายวิสูตร ยอดสุข นางศศิกานต์ สอนชัยญาติ นางนาตทยา บุญมาศ นางอังคนา พัชรอานนท์
นางพนิดา เมืองทอง นางหทัยทิพย์ รอดดี นางสาวอรพินท์ พรมวี นางจารุวรรณ ผดุงสมบัติ
นายณชัย วัฒนจ าเริญกิจ นายนิสสรณ์ สุวรรณวิชาเลิศ นางชลทิชา นวนเกตุ นางสาวนัทธมน แสงสว่าง
นางวรนุช โบราณประสิทธ์ิ นางสุชัญญา จิตมงคลบุตร นางสาวการะเกตุ เกตุจ ารูญ นางสาวอัญชุลี ชิตนุรัตน์
นางศุภนาถ ปทุมมาศ นายพรหม วัฒนศิริ นางวาสนา อินทรภัยจิตร นางสาวชลธิชา แว่นแก้ว
นางรสิกานต์ รัตนอนุจร นายอภินันท์ ก้อนกลีบ นางพรทิพย์ ส าเร็จดี นางสุนันท์ พรพินนท์
นางนงลักษณ์ ศรีสังข์แก้ว นางศศิกานต์ สิรินพมณี นางธมลวรรณ พงษ์ส าราญ นายราชัน พิมพ์ทรัพย์
นางจันทวรรณ ธนาวุฒิ นางจุฬาภรณ์ ดวงกางใต้ นางสุประวีณ์ เวียงสุข นางศจีมาศ อินทโสภา
นางบุญธิดา จิตต์ภักดี นางจุฬาลักษณ์ แสนทวี นายสุพจน์ วิเศษโวหาร นางกัญญาลักษณ์ สิงห์เหลือง
นางวงเดือน พลังสันติกุล นางเตือนใจ ประทุมตรี นางสังวาลย์ ทรัพย์ประเสริฐ นางธัญลักษณ์ โชติธรรม
นางอรทัย แสงตะวัน นางพนิตตา เกิดสมุทร นางปัทมา บัญญัติ นางวรารัตน์ คงทอง
นายพุฒิธร ชุมนิตย์ นางสาวลัดดาวัลย์ จันลา นางประภัสสร แถมสุข นายไชยวัฒน์ แก้วเอียด
นางสุวรรณา ภูมิพัฒนไชย นายชูศักด์ิ แสนยะมูล นางนิราพร เพ็งศรีโคตร นางสาวพิมพ์ลออ คงกิจไพศาล
นางเยาวลักษณ์ อึงสวัสด์ิ นางสาวปัญจรัตน์ ไอศูรย์นวบุษ นางบัวศรี เหล่ือมนอก นางสาวรัตนดาว วนาภรณ์
นางสรัณยา เสมเสริมบุญ นางกาญจนา โยธาทิพย์ นางสาวอัจฉริยาพร ศักด์ิบุตรีตระกูล นางสาวบัวหล้า แก้วทอง
นายกฤตภาส ด าศรี นางรุ่งรัตน์ นุ่มทองค า นางวรรณา ทินนอก นางนัยรัตน์ พันธ์พ่ึงทอง

นางกูรอสด๊ะ กูจิ นายสุพรรณ ท าสุนา นายธัชกฤช พงศ์วัชร์ นางปทิตตา หม่ืนทิ
นายสันติ กระจ่างธนโชต นางบุญล้อม สิทธิบุญ นางสุกัลยา แย้มชะยา นางศิริวรรณ จ าเมือง
นางบุปผา กายะสิทธ์ิ นางกนกพรรณ จันทรัศมี นางกนิษฐา ถีเจริญ นางธัญญธร เมฆพัฒน์
นายวิโรจน์ พวงสินธ์ นายณฐพร จันทรัศมี นางพัชรินทร์ พิชิตปรีชา นางวิไลพร ศิลาพงษ์
นางชวนชม รุ่งเรือง นางสาวปาริชาติ ภูมิรัตน์ นางเรศวรัณยา รอดดี นางรุ่งนภา ภูชัยยานนท์
นางสวรินทร์ สุขาบูรณ์ นางสายรุ้ง เปรมปร่ิม นางสาวสายฝน เต่าร้ัง นางรุ่งนภา ภูชัยยานนท์
นางกาญจนา ประจุดทะศรี นางสาวชมภูนุช ลาบึง นางอรทัย น้อยแรม นางสุจิรา ประทุม
นายประโมทย์ เกตุบุญเล้ียง นางอารี จันทร์เกิด นางสาวลักษณ์ สร้อยสนธ์ นางสาวเบญจวรรณ บุญแก้ว
นางสาวรุ่งทิวา จุลกนิษฐ์ นายเสกสรรค์ ปิติกรณ์ นางนวพรรณ บุญแต้ม นางสุรีรัตน์ เคย์
นางรัชนีกร เยาวฤทธ์ิ นางทิพวรรณ ผาสุข นางสาววาสนา ปิยมาตย์ นางสาวณัฐชนก ทองหล่อ
นางรัชดาวัลย์ ศรีสวัสด์ิ นายชรินทร์ ศิริพันธ์ นางกุลนิภา บุตรสาร นางจารุวรรณ เต้าทอง
นางลักขณา ขวัญยืน นางจิรวรรณ เอ่ียมย้ิม นางพรทิพย์ บุตรเกตุ นางประวาส สวัสดี
นางสุรีรัตน์ เจริญแสง นางสาวณัฏฐ์คนันท์ พัดศรี นายสมศักด์ิ สุขี นางสาวสมจิตร ดาศรี
นางฉันทนา ทองมนต์ นางกุหลาบ พุทธ นางรัตนา แก่นสารี นางวงศ์เดือน ฉัตรเงิน
นางสาวสินาวัฒน์ สุคนธทรัพย์ นางสาวสุชิลา ตองอ่อน นางพรนิพา พนะจะโปะ นางพรอุษา ขวัญพงษ์
นางอารี พุ่มพวง นางวรัญญา มุทธเสน นางสาวกมลพรรณ ขนานแข็ง นางพฤกษชาติ ธนาคุณ
นางอ าไพศรี พรมรักษา นางเพ็ญนภา บุญก่อน นางสาวพันทิพา วารีเขต นางสาวกัตติยา ซาส าโรง
นางชุติมา มามีเกตุ นางขวัญตา แดงสม นางละออ ทาไว นางสาวภิตินันท์ แคทอง
นางรัญภา พรบัญชาตระกูล นางจินตนา ศิริขวา นายสัญชัย รัตน์น้อย นางรุ่งทิพย์ เข็มทิศ
นางเปรมิกา ต้นโพธ์ิธรรม นางวารุณี สังฆะศรี นางสาวปาริฉัตร กลอนฉ่ า นางกชนิกา เจริญชัยดี
นางเสาวลักษณ์ ศรีบัวพันธ์ุ นางภัทรศรี ไกรพินิจ นางสาวรุ่งฤดี พิบูลย์ นางภัทรนันท์ ทองพุ่ม
นายอดิสรณ์ เอ่ียมเจริญสุข นายประสิทธ์ิ จริตเอก นางทัศนา โพธ์ิเงิน นายประดิษฐ์ ประสานพิมพ์
นางบุษบา โคตพันธ์ นายประสิทธ์ิ จริตเอก นายสุชาติ ทรัพย์ประมูล นางสิรินาถ มีสรรพวงศ์
นายประจวบ เถ่ือนถ้ า นางสาวณภัทร อรุณส่ง นางศิราณี จันทร์ไทย นางสุมณ ชมภูมาศ
นางระเบียบ ปิดตาฝ้าย นางสาวศุภากาญจน์ เชยนาค นายวิโรจน์ บุญช่ืน นางสมทรง เอ้ือพัฒนาพานิชย์
นายภาคภูมิ จุปะมัดถา นางอาภรณ์ ทองรัตน์ นายสมควร สุรเนตร นางธัญชนก บุญศรี
นางสาววนิดาพรรณ สาสนพิจิตร์ นางพานทอง ม่ิงชัย นางสาวมลวิภา สิขเรศ นางกรรณิกา นิมิตรเลิศฤทธ์ิ
นางนภาพร สุรเนตร นางแวว ปฏิทัศน์ นางสาวพะเยาว์ เทศรุ่งเรือง นางพิชญา เรือนแจ้ง
นางชลิดา สุขประสาร นางนิศาชล บุญประกอบ นางสาวรัตนาวรรณ ภูทวี นางนฤมล นารินทร์
นางพัชรี สัมฤทธ์ิ นางนวพร สีดาแก้ว นางกิติมา มีชัย นางเขมิกา อารีญาติ
นางสาวรุ่งทิพย์ ก้อนแก้ว นางสาวสุรีย์ รุ่งอุดมลาภว่าท่ีร้อยโทขจรศักด์ิ เจริญฤทธ์ิวัฒนา
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นางนาตยา ผสมทรัพย์ นายณัฐกร ศรีทับทิม นางสาวธีรตา ทุมประสิทธ์ิ นางวนิดา หูประโคน
นายประสาท เอ่ียมบุญ นางวีรยา ภู่ประดิษฐ์ นางสุริยพร เพชรม่อม นางสาวพูลทรัพย์ ศิริคุณ
นางกมลพรรณ สิงคโปร์ นางอรพินท์ อาจจะบก นางอัจฉรีรัตน์ อัจฉรารัตน์ นางสาวโสมอุษา วุฒิปราณี
นางณัฐวสาห์ ขจรกิตติประกิต นางนฤมล สุนทอง นางรัตนา พุ่มไพรินทร์ นางธนภรณ์ รัตนาพรประดิษฐ์
นายอ านวย เมืองเกล้ียง นางณิชชิศา เศรษฐกิจงาม นางเขมิสรา มะลิฉ่ า นางสาวสุนันท์ดา สาธร
นายสมวิทย์ อินทรบงกต นางอัญชนีย์ สมศรีสุข นางค าแฝง บุญเชิด นายพนัชกร เกิดกล่ินหอม
นางสาวสุธัมมา เพ็ชรเจริญ นางศิรินภา อีสา นายค าตัน สีมา นางสาวสุธีกานต์ ขอนสูงเนิน
นางวาทินี สุธนรักษ์ นางวันเพ็ญ พันเดช นางอรุณี พิมขนิษฐ์ นางสันทนา สุวสิงห์
นางเบญจมาส อุทกศิริ นางวิภาดา ทองรัตน์ ว่าท่ีร้อยเอกจอมเจตน์ ปวีร์กุลวัฒน์ นางยุพิน ศรีเกตุ
นายมงคล แก้วเกษการ นายชินวัฒ แก้วสุวรรณ นางสาวสิริลักษณ์ คชพันธ์ นางจินดา รัตนานก
นางภาวนา ศรีอ่อน นางทองสุข วิลัยศิลป์ นางสาคร วรฉัตร นางสาวชวนชม กลางวาปี
นางจรีพร วิจิตรเวชการ นางนิภาภรณ์ ดวงสิน นางรมณ ศรีวิเชียร นางประคอง ม่วงศรี
นางบังอร วรรณอุบล นายสมชาย รอดเล้ียง นางจนิตย์ ตันสถิตย์ นายราเชน อยู่เจริญ
นางยุพา พันธ์ุหินลาด นางก่ิงเพชร ป้องแก้ว นางสุมิตรา ไตรสงคราม นายราเชน อยู่เจริญ
นายธนบัตร วงศ์สุธี นางล าพูล เกิดปัญญา นางพชรรัชต์ นพธัญสวัสด์ิ นางสาวพิมพ์ภัทรา ศิริจารุกิตต์ิ
นางนันท์นภัส สวัสด์ิชัย นางสาวภัสรารัตน์ กีรติชัยชนินทร์ นางกชกร สุริยะ นางสาวศิริพร จิตม่ัน
นางกาญจนา สะเก็ตกุล นางสาวรจนา ประวาสุข นางวาสนา ม่วงเสน นางสาวอินทิรา ศรีเกิด
นางวันทนีย์ อนุศาสน์อมรกุล นางภาสิดา ชวลิตชีวิน นางเอมอร ช้างมณี นางสารี ผ่องสุวรรณ์
นายไพวรรณ ศิริเนตร นางนิรัญ เปรมพงษ์ นายสมนึก นุ่มเกล้ียง นางพัชรี คณิตพิพัฒน์พงศ์
นายครรชิต เผ่ือนด้วง นางอรัญญา ศรีอรุณ นางทัศวรรณ ยินดีวงษ์ นางสาวสุกฤตา หล่าแสนเมือง
นางกุลณดา กระจ่างธนโชต นางกมลลักษณ์ เชาว์มาก นางพรนภา จุ้ยเจริญ นางสาวชมพูนุท กระแสร์คุปต์
นางณัฐธิดา พวงเขียว นางกิตติยา บุตรพรหม นางร าเพย สิงห์น้อย นางสกุณา คุณดิลกสิโรดม
นายสุวิทย์ สุพัฒนานนท์ นางจันทิมา ราชแพทยาคม นางฐิรชญา มหาสุข นางสาวจรรยา ปานเกิด
นางบุปผา บุญธรรม นางสาวสรัญมาศ เตชะมา นางวัลภา ศรีบุบผา นางสาวพรทิพย์ ขุนไชยา
นางสมใจ นพจรูญศรี นางมณฑาทิพย์ เมืองสวรรค์ นางสาวจินดา แจ้งสว่าง นางสุนิสา ดอกพิกุล
นายทวี สว่างวงษ์ นางอรุณวรรณ์ ศิริสมบัติ นายกิตติพงษ์ ทิพย์ดนตรี นางสาวศิริลักษณ์ สรรพสาร
นางมาลินี ผุดผ่อง นายกลวัชร สุขศรีใส นางวัชรี สุวรรณฤทธ์ิ นางธิดา พรมาลัยรุ่งเรือง
นายทรงศิลป์ ศรีธรราษฏร์ นางศิริพร ปิติกรณ์ นางวัชรี สุวรรณฤทธ์ิ นางสาวลักขณา ศรีรักษา
นายวิสูตร ยอดสุข นางศศิกานต์ สอนชัยญาติ นางนาตทยา บุญมาศ นางอังคนา พัชรอานนท์
นางพนิดา เมืองทอง นางหทัยทิพย์ รอดดี นางสาวอรพินท์ พรมวี นางจารุวรรณ ผดุงสมบัติ
นายณชัย วัฒนจ าเริญกิจ นายนิสสรณ์ สุวรรณวิชาเลิศ นางชลทิชา นวนเกตุ นางสาวนัทธมน แสงสว่าง
นางวรนุช โบราณประสิทธ์ิ นางสุชัญญา จิตมงคลบุตร นางสาวการะเกตุ เกตุจ ารูญ นางสาวอัญชุลี ชิตนุรัตน์
นางศุภนาถ ปทุมมาศ นายพรหม วัฒนศิริ นางวาสนา อินทรภัยจิตร นางสาวชลธิชา แว่นแก้ว
นางรสิกานต์ รัตนอนุจร นายอภินันท์ ก้อนกลีบ นางพรทิพย์ ส าเร็จดี นางสุนันท์ พรพินนท์
นางนงลักษณ์ ศรีสังข์แก้ว นางศศิกานต์ สิรินพมณี นางธมลวรรณ พงษ์ส าราญ นายราชัน พิมพ์ทรัพย์
นางจันทวรรณ ธนาวุฒิ นางจุฬาภรณ์ ดวงกางใต้ นางสุประวีณ์ เวียงสุข นางศจีมาศ อินทโสภา
นางบุญธิดา จิตต์ภักดี นางจุฬาลักษณ์ แสนทวี นายสุพจน์ วิเศษโวหาร นางกัญญาลักษณ์ สิงห์เหลือง
นางวงเดือน พลังสันติกุล นางเตือนใจ ประทุมตรี นางสังวาลย์ ทรัพย์ประเสริฐ นางธัญลักษณ์ โชติธรรม
นางอรทัย แสงตะวัน นางพนิตตา เกิดสมุทร นางปัทมา บัญญัติ นางวรารัตน์ คงทอง
นายพุฒิธร ชุมนิตย์ นางสาวลัดดาวัลย์ จันลา นางประภัสสร แถมสุข นายไชยวัฒน์ แก้วเอียด
นางสุวรรณา ภูมิพัฒนไชย นายชูศักด์ิ แสนยะมูล นางนิราพร เพ็งศรีโคตร นางสาวพิมพ์ลออ คงกิจไพศาล
นางเยาวลักษณ์ อึงสวัสด์ิ นางสาวปัญจรัตน์ ไอศูรย์นวบุษ นางบัวศรี เหล่ือมนอก นางสาวรัตนดาว วนาภรณ์
นางสรัณยา เสมเสริมบุญ นางกาญจนา โยธาทิพย์ นางสาวอัจฉริยาพร ศักด์ิบุตรีตระกูล นางสาวบัวหล้า แก้วทอง
นายกฤตภาส ด าศรี นางรุ่งรัตน์ นุ่มทองค า นางวรรณา ทินนอก นางนัยรัตน์ พันธ์พ่ึงทอง

นางกูรอสด๊ะ กูจิ นายสุพรรณ ท าสุนา นายธัชกฤช พงศ์วัชร์ นางปทิตตา หม่ืนทิ
นายสันติ กระจ่างธนโชต นางบุญล้อม สิทธิบุญ นางสุกัลยา แย้มชะยา นางศิริวรรณ จ าเมือง
นางบุปผา กายะสิทธ์ิ นางกนกพรรณ จันทรัศมี นางกนิษฐา ถีเจริญ นางธัญญธร เมฆพัฒน์
นายวิโรจน์ พวงสินธ์ นายณฐพร จันทรัศมี นางพัชรินทร์ พิชิตปรีชา นางวิไลพร ศิลาพงษ์
นางชวนชม รุ่งเรือง นางสาวปาริชาติ ภูมิรัตน์ นางเรศวรัณยา รอดดี นางรุ่งนภา ภูชัยยานนท์
นางสวรินทร์ สุขาบูรณ์ นางสายรุ้ง เปรมปร่ิม นางสาวสายฝน เต่าร้ัง นางรุ่งนภา ภูชัยยานนท์
นางกาญจนา ประจุดทะศรี นางสาวชมภูนุช ลาบึง นางอรทัย น้อยแรม นางสุจิรา ประทุม
นายประโมทย์ เกตุบุญเล้ียง นางอารี จันทร์เกิด นางสาวลักษณ์ สร้อยสนธ์ นางสาวเบญจวรรณ บุญแก้ว
นางสาวรุ่งทิวา จุลกนิษฐ์ นายเสกสรรค์ ปิติกรณ์ นางนวพรรณ บุญแต้ม นางสุรีรัตน์ เคย์
นางรัชนีกร เยาวฤทธ์ิ นางทิพวรรณ ผาสุข นางสาววาสนา ปิยมาตย์ นางสาวณัฐชนก ทองหล่อ
นางรัชดาวัลย์ ศรีสวัสด์ิ นายชรินทร์ ศิริพันธ์ นางกุลนิภา บุตรสาร นางจารุวรรณ เต้าทอง
นางลักขณา ขวัญยืน นางจิรวรรณ เอ่ียมย้ิม นางพรทิพย์ บุตรเกตุ นางประวาส สวัสดี
นางสุรีรัตน์ เจริญแสง นางสาวณัฏฐ์คนันท์ พัดศรี นายสมศักด์ิ สุขี นางสาวสมจิตร ดาศรี
นางฉันทนา ทองมนต์ นางกุหลาบ พุทธ นางรัตนา แก่นสารี นางวงศ์เดือน ฉัตรเงิน
นางสาวสินาวัฒน์ สุคนธทรัพย์ นางสาวสุชิลา ตองอ่อน นางพรนิพา พนะจะโปะ นางพรอุษา ขวัญพงษ์
นางอารี พุ่มพวง นางวรัญญา มุทธเสน นางสาวกมลพรรณ ขนานแข็ง นางพฤกษชาติ ธนาคุณ
นางอ าไพศรี พรมรักษา นางเพ็ญนภา บุญก่อน นางสาวพันทิพา วารีเขต นางสาวกัตติยา ซาส าโรง
นางชุติมา มามีเกตุ นางขวัญตา แดงสม นางละออ ทาไว นางสาวภิตินันท์ แคทอง
นางรัญภา พรบัญชาตระกูล นางจินตนา ศิริขวา นายสัญชัย รัตน์น้อย นางรุ่งทิพย์ เข็มทิศ
นางเปรมิกา ต้นโพธ์ิธรรม นางวารุณี สังฆะศรี นางสาวปาริฉัตร กลอนฉ่ า นางกชนิกา เจริญชัยดี
นางเสาวลักษณ์ ศรีบัวพันธ์ุ นางภัทรศรี ไกรพินิจ นางสาวรุ่งฤดี พิบูลย์ นางภัทรนันท์ ทองพุ่ม
นายอดิสรณ์ เอ่ียมเจริญสุข นายประสิทธ์ิ จริตเอก นางทัศนา โพธ์ิเงิน นายประดิษฐ์ ประสานพิมพ์
นางบุษบา โคตพันธ์ นายประสิทธ์ิ จริตเอก นายสุชาติ ทรัพย์ประมูล นางสิรินาถ มีสรรพวงศ์
นายประจวบ เถ่ือนถ้ า นางสาวณภัทร อรุณส่ง นางศิราณี จันทร์ไทย นางสุมณ ชมภูมาศ
นางระเบียบ ปิดตาฝ้าย นางสาวศุภากาญจน์ เชยนาค นายวิโรจน์ บุญช่ืน นางสมทรง เอ้ือพัฒนาพานิชย์
นายภาคภูมิ จุปะมัดถา นางอาภรณ์ ทองรัตน์ นายสมควร สุรเนตร นางธัญชนก บุญศรี
นางสาววนิดาพรรณ สาสนพิจิตร์ นางพานทอง ม่ิงชัย นางสาวมลวิภา สิขเรศ นางกรรณิกา นิมิตรเลิศฤทธ์ิ
นางนภาพร สุรเนตร นางแวว ปฏิทัศน์ นางสาวพะเยาว์ เทศรุ่งเรือง นางพิชญา เรือนแจ้ง
นางชลิดา สุขประสาร นางนิศาชล บุญประกอบ นางสาวรัตนาวรรณ ภูทวี นางนฤมล นารินทร์
นางพัชรี สัมฤทธ์ิ นางนวพร สีดาแก้ว นางกิติมา มีชัย นางเขมิกา อารีญาติ
นางสาวรุ่งทิพย์ ก้อนแก้ว นางสาวสุรีย์ รุ่งอุดมลาภว่าท่ีร้อยโทขจรศักด์ิ เจริญฤทธ์ิวัฒนา



         016    รายงานกิจการประจำาปี 2565

สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ ปี 2565
(จ านวน 115 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท)

นางสาวศิรินันท์ จรตระการ นางสาวนันธิดา แก้วเกตุ นางสาวฐิติมา เลิศล ้า นายอัครชานนท์ เครือเนตร
นางสาวอุสารัฐ วิชา นางสาวณัฏฐวรรธ์ พันธะไหล นายจตุพล จาตุรนต์ นางสาวธัญญลักษณ์ นิลล้อม
นางสาวนิจจารีย์ แย้มพลับกุล นางสาวสายฝน อ๊อตบ้ารุง นางสาวยุวดี หิรัญวัฒนะ นางสาวกนกอร เนตรสาร
นายอรรถสิทธ์ิ เจริญองอาจ นางสาวรัชดาภรณ์ เทพอุบล นางสาวกวินนาถ สุฤทธ์ิ นางสาวกนกพร เดชไพฑูรย์กุล
นางปิยะมาศ ทองเกียรติ นางสาวจินตนา ไชยรักษา นางสาวสุปราณี เชื อไทย นางอนงค์นาถ สงธิ
นางวิภาวี ชามนตรี นางสาวภัททิยานิษฐ์ ชะนะภัย นายธนกร คิดตาโย นางสาวพัชรินทร์ วงศ์เดช
นายชัยณรงค์ กล่ินอยู่ นางสาวณัฎฐา โพธ์ิพัด นางสาววิชชุลดา นามสง่า นางสาวนพวรรณ ยอดรัก
นางพรพรรณ ป่ินเงิน นางสาวอัยรัดดา พูลศรี นางสาวมุทิตา ชมตา นางสาวครองขวัญ กุลธวัชศิริ
นางสาววีระยา วงศ์ผุดผาด นางสาวโชติกา หอมหุน นางสาวชนนาถ วงศ์ภักดี นางสาวอารียา รวมทรัพย์
นางสาวปราณิสา เทือกเทียน นางอังศุมา แจ๊ดทอง นายภีมพล ฤกษ์พยัคฆ์ นางจุไรรัตน์ โสปัญหริ
นางสาวอภิญญา ศรีนรเศรษฐ์ นางภคพร ยิ มทรัพย์ นางสาวสุภัทรา มหาไชย นางสาวพรพรรณ รสหอม
นายพลพัฒน์ หนาแน่น นางสาววาสนา จันทะวิลักษ์ นางหทัยกาญจน์ สร้อยสวรรค์ นายชนะลักษณ์ สุวรรณปาล
นางสาวคณิศร์ณิชา ภาคภูมิ นายโกศล ปะการัมย์ นางสาวพัชราวดี เกิดปากแพรก นางสาวศุภรัตน์ ค้าคุ้ม
นางสาวสุธิตา สาโชติ นายชาคริต สิมลิ ม นางสาวสารีนี สีหมะ นายพีรวัฒน์ ทุ่นศิริ
นางสาวสุนันทนา โตอุตชนม์ นางสาวจันทวรรณ จักรมา นายวีระศักด์ิ อินทร์มา นางสาวอรุณรัศมี รุทโธ
นางสาวขวัญสุดา งามสุข นางสาวสุธัญญา เรืองกิจ นางสาวกันต์ฤทัย พิมเทศ นางสาวจุฑามาศ รอดทอง
นางสาวไปรยา จันมาต นางชุลีพร ตันปิติ นางสาวฐิติรัตน์ ห่วงห้อย นางสาวอนัญญา สุขษาเกต
นางสาวพรรษกร กันทะลือ นางชุลีพร ตันปิติ นางสาววชิรวรรณ บุตรโส นางสาวอรทัย พุดจีบ
นายสมชาย แฮนวล นางสาวปุณิกา ทองณัทพงศ์ นางสาวอนงค์นาถ ศรีดา นางสาวเมธินี เฮงประเสริฐ
นางสาวรุ่งทิวา บูราณศรี นางสาวกุลธิดา ทองสงฆ์ นางสาวอรุณี กรทอง นางสาวศุภรัตน์ บุญอยู่
จ่าสิบเอกเพ่ิมเติม พลับพลา นางวงเดือน มะลัยโคตร นางสาวพัฒนาศรี ดาวเรือง นางสาวฐิตินันท์ คงรอด
นางสาววาสนา นัยอ้าพร นางสาวเนตรนภา จันทร์งาม นางสาวสุมิตตา อดิเรกลาภ นางสาวจุธาวรรณ จันทร์บุญเรือง
นางสาวนิตสา ต่อโชติ นางสาวณปภัช ศุภวงศ์ทวีสิน นางสาวดลฤดี แย้มอ่วม นางปภาวรินท์ วิริยะภาพ
นางสาววันวิสาข์ เพชรนิตย์ นางดวงชีวรรณ์ ศิริ นางสาวปิยะวดี ก้อนค้า นางสาวรดาณัฐ นพรัตน์ไมตรี
นางสาวศรีสุดา ปัญจะรักษ์ นางสาวกรุณา เนาไธสง นายศุภกิจ เพ่ิมสวัสด์ิ นางสาวศิริวิมล กันธิ
นางสาวกิติมา นุชธิสาร นางสาวกนกวรรณ ครุธแก้ว นางสาววรัญญา บุญมา นางสาวขนิษฐา ก่อกุศล
นางสาวกาญจนา ชีวะประมง นางสาวรัตติกาล เทียนรัมย์ นายสุริยา หลงสิงห์ นางสาวสุนิสา อนุญาหงษ์
นายสิทธิศักด์ิ นันภักดี นางสาวหทัยรัตน์ ไทยเจริญ นางรุ่งนภา บุญสร้าง นางสาวปริญญา กล้าเกิด
นางสาวอคปภา สุขอัจจะสกุล ว่าท่ีร.ต.หญิงเพ็ญนภา กองขุนทด นางสาวสุพัตรา ศรีจันทร์เวียง
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นายก าจัด สุวรรณปาล นางปิยวดี อุ่นใจ นายสุวโรจน์ ภิรมย์วสุธนากุล นางเรวดี บุญมากประเสริฐ
นายอังกูร สนองค์ นางอุษา โพธ์ิแก้ว นายคุณวุฒิ แสวงธรรม นางสาวมาลี เฮงสุวรรณ
นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร นายศักด์ิ ศศิกุลกมล นางชวนพิศ จ้อยชู นายชัชนันท์ โยธาทิพย์
นางสาวบุษบง ทัศนะ นางณัฐมนต์ ค าอินทร์ นางสาวณัชญภัค พูลศิริ นางสาวภาวนา เจริญสุข
นางสุดารัตน์ โพล้งละ นางเสาวภา เชยสุวรรณ นายกฤตภาส ด าศรี นางสอาด พันธ์ุพานิช
นางสาวนวลฉวี คนเท่ียง นางสาวเพ็ญรุ่ง กล่ินอยู่ นางสาวกัณทิมา ทรงสกุล นางธนัชดา อ้นยะ
นางเรไร คล้ายหิรัญ นางสาวสุภิญญา วิโรทัยสกุล นางสาวพิทยา อิสสระกุล นางลัดดาวัลย์ มัฏฐารักษ์
นางชุมาภรณ์ ฝาชัยภูมิ นางสาวพิสาขา อ้วนสะอาด นางทิพวรรณ ยาวไธสง นางกัญจณา พรนิเสน
นางกวินท์ภรณ์ ขวัญสมบูรณ์ นางอรุณี ขาวไพบูลย์ นางอรริสา ศรีค าดี นายสิทธิพล ภู่ทอง
นายสุภกฤต ปิติศรีชัย นางอุษา ยุติธรรม นางสุวิมล ตันปิติ นางสายสมร ใจย้ิม
นางศิริลักษณ์ ปาณะวร นางจันทร์เพ็ญ ลาภมากผล นางสุวลักษณ์ มงคลวิสุทธ์ิ นายสมชัย อภิรัตนาชัย
นางสาวนิรมล นาคสุข นางภิญญดา ศิรดานิฏฐา นางฐิติรัตน์ เนาวภาส นายสราวุธ พิบูลย์สวัสด์ิ
นายรังสรรค์ ปู่ย้ิม นายอารีย์ ขวัญเนียม นางสาวบุษรินทร์ สว่างแก้ว นายพรพจน์ ภูผายาง
นางเสาวลักษณ์ ฦาชา นายเชาวลิต ธาดาสิทธิเวท นางอุษา กลขุนทด นางสาวมาลี สุขอันเลิศ
นางวัชรีย์ จันทร์เปล่ง นางกานต์พิชชา จีระศิริ นางชูขวัญ รัตนพิทักษ์ธาดา นางสาวสุภสิตา บัวเล้ียง
นางเบญจมาศ ต้อยส าราญ นายส าราญ แสงนวล นายภิรมย์ คงเหล่ นางสาววิไล แจ่มเจริญ
นายสวัสด์ิ แถลงศรี นางสาวเลิศลัคน์ ภาคาผล นางสมบัติ นาคมอญ นางสาวสุรีรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นางสาวสุภางค์ ฉัตรกูล นายพยงค์ เฉลิมเกตุ นางจินตนา ประทีป ณ ถลาง นางรัชนี ชลายะนนท์
นางอุไรลักษณ์ สมร่าง นางสุกัญญา ศีลภูษิต นางพรลภัส อ้นไชยะ นายอภิชาต พุ่มประทีป
นายอนุชา เพ็งนวม นางลักษมี ลุประสงค์ นางสาวจินตนา อยู่ค า นายสมปอง ข าวงษ์
นายปรีชาวุฒิ หิรัญเพ่ิม นายชวพล บริรัตนะวงศ์ นางอัจฉรา กลยนีย์ นางสาวจ าเรียง จันทร์ย้ิม
นายสุพิศ ประดา นางอรรัตน์ โรจนสุพจน์ นายภูดิศ ภิญโญวุฒิไกร นางทัศณี ทะนันชัยกุล
นายบรรหาร เอ่ียมสอาด นางสุชานันท์ สกุลประเสริฐ นางสุวภีร์ รัตนวิจิตร นางจิตอาภา พันธวงค์
นายสมศักด์ิ ศรีวรการ นางนิตยา นาโควงษ์ นางณิชารีย์ สุมะนา นางผกาทิพย์ ภู่มีสุข
นางสาวพรทิพย์ น่ิมสนิท นางเกษอนงค์ ทรงข า นางนิฏฐิตา ทิวาวรรณกรณ์ นางสาวสงัด ย่ิงสวัสด์ิ
นางมลิวัลย์ บริรัตนะวงศ์ นางอนงค์ ตาลประสาท นางสาวจิตราพรรณ์ ฉัตรสถานนท์ นายศิวากร พรหมบุตร
นางเนาวรัตน์ นุชอุดม นายสายชล สุขโขทัย นางวชรพร กรีฑาวัลย์ นางวรัญญา จันทร์หล้า
นางทัศนีย์ รุ่งเรืองวณิชกุล นายอภิชาติ เกตุขวง นางสาวส าเนียง ช่วยพัฒน์ นางชลทิชา นวนเกตุ
นายวันชัย สมศรีร่ืน นายแมน ม่ันคง นางสาวสมจิตต์ ปานทอง นางสาวพวงเพ็ญ ฉ่ าช่ืน
นางจารุวรรณ มหามาตย์ นายสรรเสริญ แก้วนุช นางจิดาภา ตยานันท์ นายสมยศ ยอดกาวี
นางจิรัญญา ครองบุญ นายประจวบ นาคมอญ นางสาวบัณฑิดา ศุพุทธมงคล นางเขมเบญญา ตุนาค
นางสาวพัชรี รอดจริง นางกัญญกานต์ ภาพพันธ์ นายวุฒิชัย วันทมาตย์ นางใจทิพย์ อินทร์ช่วย
นายเริงชัย กาหล่ า นายตรี ศตสังวัตสร์ นางกนกนาถ กล้ายประยูร นางอภิญญา วันทมาตย์
นางนิรมล ศิริสมบัติ นางอารี รักยงค์ นางมณีวรรณ สาบุตร นางสาวภัชสุ บุญประกอบ
นายอ านวย ตุ้มทอง นางสาวเพ็ญศรี ชินตาปัญญากุล นางสาวปวิตรา สุวรรณฉิม นางปราณี ศิริบัญชากิจ
นางวัชรีย์ จันทรา นางสาวปรัชพร ปรัชญาชูวงศ์ นางสาววัชราภรณ์ โมกภา นายสาระภี แคลงกลาง
นางกนกกาญจน์ ตาลประสาท นายสมหมาย ศิริ นางรัชนีภรณ์ ปานม่วง นายสุทิตย์ ไชยวงศ์
นายอ านวย เมืองเกล้ียง นางสาวจารึก สวนมาลัย นางสุทินี กรินทรากุล นางสาวสมหมาย เชยประนตร์
นางอรชา ปู่ย้ิม นางสาวธัญภรณ์ลักษณ์ บุญมี นายสมพูน ประทีป ณ ถลาง นายสายัณห์ นิยมทอง
นางวนิดา ไพรพฤกษ์ นางสาวอริญชัย อินทรนัฎ นางนวลปราง แป้นเหมือน นางสาวแช่มช้อย ม่วงทอง
นางจิรภรณ์ เดชเจริญ นางรวมรัก ย้ิมแย้ม นางสาววรรณกูล วัฒนศฤงคาร นางสุชีลา พรรณหาญ
นางอุษา บุญรอด นางจารุนันท์ ฉิมพาลี นางบุษบา ยืนยง นายวิฑูรย์ จิวใจดี
นายไพศาล เหล่าป่ินกาญจนะ นางธัญญารัตน์ ช้างสาร นางสาววาสนา พ่วงวิจิตร์ นางประไพ เมืองหมุด
นางสาวจุฑาพัฒน์ ศรีศักด์ิ
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นางสาวศิรินันท์ จรตระการ นางสาวนันธิดา แก้วเกตุ นางสาวฐิติมา เลิศล ้า นายอัครชานนท์ เครือเนตร
นางสาวอุสารัฐ วิชา นางสาวณัฏฐวรรธ์ พันธะไหล นายจตุพล จาตุรนต์ นางสาวธัญญลักษณ์ นิลล้อม
นางสาวนิจจารีย์ แย้มพลับกุล นางสาวสายฝน อ๊อตบ้ารุง นางสาวยุวดี หิรัญวัฒนะ นางสาวกนกอร เนตรสาร
นายอรรถสิทธ์ิ เจริญองอาจ นางสาวรัชดาภรณ์ เทพอุบล นางสาวกวินนาถ สุฤทธ์ิ นางสาวกนกพร เดชไพฑูรย์กุล
นางปิยะมาศ ทองเกียรติ นางสาวจินตนา ไชยรักษา นางสาวสุปราณี เชื อไทย นางอนงค์นาถ สงธิ
นางวิภาวี ชามนตรี นางสาวภัททิยานิษฐ์ ชะนะภัย นายธนกร คิดตาโย นางสาวพัชรินทร์ วงศ์เดช
นายชัยณรงค์ กล่ินอยู่ นางสาวณัฎฐา โพธ์ิพัด นางสาววิชชุลดา นามสง่า นางสาวนพวรรณ ยอดรัก
นางพรพรรณ ป่ินเงิน นางสาวอัยรัดดา พูลศรี นางสาวมุทิตา ชมตา นางสาวครองขวัญ กุลธวัชศิริ
นางสาววีระยา วงศ์ผุดผาด นางสาวโชติกา หอมหุน นางสาวชนนาถ วงศ์ภักดี นางสาวอารียา รวมทรัพย์
นางสาวปราณิสา เทือกเทียน นางอังศุมา แจ๊ดทอง นายภีมพล ฤกษ์พยัคฆ์ นางจุไรรัตน์ โสปัญหริ
นางสาวอภิญญา ศรีนรเศรษฐ์ นางภคพร ยิ มทรัพย์ นางสาวสุภัทรา มหาไชย นางสาวพรพรรณ รสหอม
นายพลพัฒน์ หนาแน่น นางสาววาสนา จันทะวิลักษ์ นางหทัยกาญจน์ สร้อยสวรรค์ นายชนะลักษณ์ สุวรรณปาล
นางสาวคณิศร์ณิชา ภาคภูมิ นายโกศล ปะการัมย์ นางสาวพัชราวดี เกิดปากแพรก นางสาวศุภรัตน์ ค้าคุ้ม
นางสาวสุธิตา สาโชติ นายชาคริต สิมลิ ม นางสาวสารีนี สีหมะ นายพีรวัฒน์ ทุ่นศิริ
นางสาวสุนันทนา โตอุตชนม์ นางสาวจันทวรรณ จักรมา นายวีระศักด์ิ อินทร์มา นางสาวอรุณรัศมี รุทโธ
นางสาวขวัญสุดา งามสุข นางสาวสุธัญญา เรืองกิจ นางสาวกันต์ฤทัย พิมเทศ นางสาวจุฑามาศ รอดทอง
นางสาวไปรยา จันมาต นางชุลีพร ตันปิติ นางสาวฐิติรัตน์ ห่วงห้อย นางสาวอนัญญา สุขษาเกต
นางสาวพรรษกร กันทะลือ นางชุลีพร ตันปิติ นางสาววชิรวรรณ บุตรโส นางสาวอรทัย พุดจีบ
นายสมชาย แฮนวล นางสาวปุณิกา ทองณัทพงศ์ นางสาวอนงค์นาถ ศรีดา นางสาวเมธินี เฮงประเสริฐ
นางสาวรุ่งทิวา บูราณศรี นางสาวกุลธิดา ทองสงฆ์ นางสาวอรุณี กรทอง นางสาวศุภรัตน์ บุญอยู่
จ่าสิบเอกเพ่ิมเติม พลับพลา นางวงเดือน มะลัยโคตร นางสาวพัฒนาศรี ดาวเรือง นางสาวฐิตินันท์ คงรอด
นางสาววาสนา นัยอ้าพร นางสาวเนตรนภา จันทร์งาม นางสาวสุมิตตา อดิเรกลาภ นางสาวจุธาวรรณ จันทร์บุญเรือง
นางสาวนิตสา ต่อโชติ นางสาวณปภัช ศุภวงศ์ทวีสิน นางสาวดลฤดี แย้มอ่วม นางปภาวรินท์ วิริยะภาพ
นางสาววันวิสาข์ เพชรนิตย์ นางดวงชีวรรณ์ ศิริ นางสาวปิยะวดี ก้อนค้า นางสาวรดาณัฐ นพรัตน์ไมตรี
นางสาวศรีสุดา ปัญจะรักษ์ นางสาวกรุณา เนาไธสง นายศุภกิจ เพ่ิมสวัสด์ิ นางสาวศิริวิมล กันธิ
นางสาวกิติมา นุชธิสาร นางสาวกนกวรรณ ครุธแก้ว นางสาววรัญญา บุญมา นางสาวขนิษฐา ก่อกุศล
นางสาวกาญจนา ชีวะประมง นางสาวรัตติกาล เทียนรัมย์ นายสุริยา หลงสิงห์ นางสาวสุนิสา อนุญาหงษ์
นายสิทธิศักด์ิ นันภักดี นางสาวหทัยรัตน์ ไทยเจริญ นางรุ่งนภา บุญสร้าง นางสาวปริญญา กล้าเกิด
นางสาวอคปภา สุขอัจจะสกุล ว่าท่ีร.ต.หญิงเพ็ญนภา กองขุนทด นางสาวสุพัตรา ศรีจันทร์เวียง
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นายก าจัด สุวรรณปาล นางปิยวดี อุ่นใจ นายสุวโรจน์ ภิรมย์วสุธนากุล นางเรวดี บุญมากประเสริฐ
นายอังกูร สนองค์ นางอุษา โพธ์ิแก้ว นายคุณวุฒิ แสวงธรรม นางสาวมาลี เฮงสุวรรณ
นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร นายศักด์ิ ศศิกุลกมล นางชวนพิศ จ้อยชู นายชัชนันท์ โยธาทิพย์
นางสาวบุษบง ทัศนะ นางณัฐมนต์ ค าอินทร์ นางสาวณัชญภัค พูลศิริ นางสาวภาวนา เจริญสุข
นางสุดารัตน์ โพล้งละ นางเสาวภา เชยสุวรรณ นายกฤตภาส ด าศรี นางสอาด พันธ์ุพานิช
นางสาวนวลฉวี คนเท่ียง นางสาวเพ็ญรุ่ง กล่ินอยู่ นางสาวกัณทิมา ทรงสกุล นางธนัชดา อ้นยะ
นางเรไร คล้ายหิรัญ นางสาวสุภิญญา วิโรทัยสกุล นางสาวพิทยา อิสสระกุล นางลัดดาวัลย์ มัฏฐารักษ์
นางชุมาภรณ์ ฝาชัยภูมิ นางสาวพิสาขา อ้วนสะอาด นางทิพวรรณ ยาวไธสง นางกัญจณา พรนิเสน
นางกวินท์ภรณ์ ขวัญสมบูรณ์ นางอรุณี ขาวไพบูลย์ นางอรริสา ศรีค าดี นายสิทธิพล ภู่ทอง
นายสุภกฤต ปิติศรีชัย นางอุษา ยุติธรรม นางสุวิมล ตันปิติ นางสายสมร ใจย้ิม
นางศิริลักษณ์ ปาณะวร นางจันทร์เพ็ญ ลาภมากผล นางสุวลักษณ์ มงคลวิสุทธ์ิ นายสมชัย อภิรัตนาชัย
นางสาวนิรมล นาคสุข นางภิญญดา ศิรดานิฏฐา นางฐิติรัตน์ เนาวภาส นายสราวุธ พิบูลย์สวัสด์ิ
นายรังสรรค์ ปู่ย้ิม นายอารีย์ ขวัญเนียม นางสาวบุษรินทร์ สว่างแก้ว นายพรพจน์ ภูผายาง
นางเสาวลักษณ์ ฦาชา นายเชาวลิต ธาดาสิทธิเวท นางอุษา กลขุนทด นางสาวมาลี สุขอันเลิศ
นางวัชรีย์ จันทร์เปล่ง นางกานต์พิชชา จีระศิริ นางชูขวัญ รัตนพิทักษ์ธาดา นางสาวสุภสิตา บัวเล้ียง
นางเบญจมาศ ต้อยส าราญ นายส าราญ แสงนวล นายภิรมย์ คงเหล่ นางสาววิไล แจ่มเจริญ
นายสวัสด์ิ แถลงศรี นางสาวเลิศลัคน์ ภาคาผล นางสมบัติ นาคมอญ นางสาวสุรีรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นางสาวสุภางค์ ฉัตรกูล นายพยงค์ เฉลิมเกตุ นางจินตนา ประทีป ณ ถลาง นางรัชนี ชลายะนนท์
นางอุไรลักษณ์ สมร่าง นางสุกัญญา ศีลภูษิต นางพรลภัส อ้นไชยะ นายอภิชาต พุ่มประทีป
นายอนุชา เพ็งนวม นางลักษมี ลุประสงค์ นางสาวจินตนา อยู่ค า นายสมปอง ข าวงษ์
นายปรีชาวุฒิ หิรัญเพ่ิม นายชวพล บริรัตนะวงศ์ นางอัจฉรา กลยนีย์ นางสาวจ าเรียง จันทร์ย้ิม
นายสุพิศ ประดา นางอรรัตน์ โรจนสุพจน์ นายภูดิศ ภิญโญวุฒิไกร นางทัศณี ทะนันชัยกุล
นายบรรหาร เอ่ียมสอาด นางสุชานันท์ สกุลประเสริฐ นางสุวภีร์ รัตนวิจิตร นางจิตอาภา พันธวงค์
นายสมศักด์ิ ศรีวรการ นางนิตยา นาโควงษ์ นางณิชารีย์ สุมะนา นางผกาทิพย์ ภู่มีสุข
นางสาวพรทิพย์ น่ิมสนิท นางเกษอนงค์ ทรงข า นางนิฏฐิตา ทิวาวรรณกรณ์ นางสาวสงัด ย่ิงสวัสด์ิ
นางมลิวัลย์ บริรัตนะวงศ์ นางอนงค์ ตาลประสาท นางสาวจิตราพรรณ์ ฉัตรสถานนท์ นายศิวากร พรหมบุตร
นางเนาวรัตน์ นุชอุดม นายสายชล สุขโขทัย นางวชรพร กรีฑาวัลย์ นางวรัญญา จันทร์หล้า
นางทัศนีย์ รุ่งเรืองวณิชกุล นายอภิชาติ เกตุขวง นางสาวส าเนียง ช่วยพัฒน์ นางชลทิชา นวนเกตุ
นายวันชัย สมศรีร่ืน นายแมน ม่ันคง นางสาวสมจิตต์ ปานทอง นางสาวพวงเพ็ญ ฉ่ าช่ืน
นางจารุวรรณ มหามาตย์ นายสรรเสริญ แก้วนุช นางจิดาภา ตยานันท์ นายสมยศ ยอดกาวี
นางจิรัญญา ครองบุญ นายประจวบ นาคมอญ นางสาวบัณฑิดา ศุพุทธมงคล นางเขมเบญญา ตุนาค
นางสาวพัชรี รอดจริง นางกัญญกานต์ ภาพพันธ์ นายวุฒิชัย วันทมาตย์ นางใจทิพย์ อินทร์ช่วย
นายเริงชัย กาหล่ า นายตรี ศตสังวัตสร์ นางกนกนาถ กล้ายประยูร นางอภิญญา วันทมาตย์
นางนิรมล ศิริสมบัติ นางอารี รักยงค์ นางมณีวรรณ สาบุตร นางสาวภัชสุ บุญประกอบ
นายอ านวย ตุ้มทอง นางสาวเพ็ญศรี ชินตาปัญญากุล นางสาวปวิตรา สุวรรณฉิม นางปราณี ศิริบัญชากิจ
นางวัชรีย์ จันทรา นางสาวปรัชพร ปรัชญาชูวงศ์ นางสาววัชราภรณ์ โมกภา นายสาระภี แคลงกลาง
นางกนกกาญจน์ ตาลประสาท นายสมหมาย ศิริ นางรัชนีภรณ์ ปานม่วง นายสุทิตย์ ไชยวงศ์
นายอ านวย เมืองเกล้ียง นางสาวจารึก สวนมาลัย นางสุทินี กรินทรากุล นางสาวสมหมาย เชยประนตร์
นางอรชา ปู่ย้ิม นางสาวธัญภรณ์ลักษณ์ บุญมี นายสมพูน ประทีป ณ ถลาง นายสายัณห์ นิยมทอง
นางวนิดา ไพรพฤกษ์ นางสาวอริญชัย อินทรนัฎ นางนวลปราง แป้นเหมือน นางสาวแช่มช้อย ม่วงทอง
นางจิรภรณ์ เดชเจริญ นางรวมรัก ย้ิมแย้ม นางสาววรรณกูล วัฒนศฤงคาร นางสุชีลา พรรณหาญ
นางอุษา บุญรอด นางจารุนันท์ ฉิมพาลี นางบุษบา ยืนยง นายวิฑูรย์ จิวใจดี
นายไพศาล เหล่าป่ินกาญจนะ นางธัญญารัตน์ ช้างสาร นางสาววาสนา พ่วงวิจิตร์ นางประไพ เมืองหมุด
นางสาวจุฑาพัฒน์ ศรีศักด์ิ

ส วั ส ดิ ก า ร สาํ ห รั บ ส ม า ชิ ก เ ก ษี ย ณ อ า ยุ
ประจาํป  2565



         018    รายงานกิจการประจำาปี 2565

สวัสดิการสาํหรับสมาชิกไมมีบุตร  หรือเปนโสด
ประจาํป  2565

สวัสดิการส าหรับสมาชิกท่ีไม่มีบุตรหรือเป็นโสด ปี 2565
(จ านวน 50 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท)

นางสาวสะอาด เชยอักษร นางสาวปิยะดา แพรด า นางสาววิไล แจ่มเจริญ นางสาวนงลักษณ์ เขตต์วิทย์
นายชลินทร์ ศิลปสมศักด์ิ นางสาวภาวนา เจริญสุข นางรัชนี ชลายะนนท์ นางรัชฎา ทองเข่ือนขันธ์
นางปานชนก ชมเกล้ียง นางธัญรดี วรครุธ นางสาวชนิดาภา อินทรีย์ นางพัฒนา ป้อมประคอง
นางปานทอง แสงจันทร์งาม นางสาวศิริวรรณ รูปกระต่ายทอง นายอัมพร ช้างสาร นางดวงใจ ศิลปกุล
นางสาวบุปผา ทรงกฤษณ์ นางสาวพิกุลทอง สร้อยแสงแดง นางศรีนวล แจ่มจันทร์ นางสาวศิริวรรณ มงคลพันธ์ุ
นางสาวสุธาสินี อัมพะวะสิริ นางสุณีรัตน์ แย้มอาภา นายอภิชาต พุ่มประทีป นางสาวสงัด ย่ิงสวัสด์ิ
นายศรณ์พงศ์ เตชะวัชรานนท์ นางสาวมยุรา พงษ์ไพฑูรย์ นางสาวพรรณี ปักษา นางสาวอิสริยา คณะพันธ์
นางสาววรพร ธรรมาธิกุล นางสาวล าพึง ประเสริฐสุข นางสาวเขมณัฏฐ์ ไตรรัชต์ธนสาร นางสาววันเพ็ญ แหวนทอง
นางสาวนฤมล อุณานิภากร นายอดิศักด์ิ พรหมวรุณรักษ์ นางสาวอัญชลี มาลัยหวล นางสาวสุพรรษา ฉิมเล็ก
นางสาวสิริรัตน์ รัตนะ นางประทีป แป้นเจริญ นางสาวทิฆัมพร พุทธธนศิริ นางสาวสมฤทธ์ิ เรืองบ ารุง
นางสาวกาญจนา ประคองสิน นางสาวสุภสิตา บัวเล้ียง นางสาวศิริพร ริมปิรังษี นางสาวศิริร าไพ ยวงย้อย
นางนันทภรณ์ ศรีทองกุล นายสมชาย ทองสุทธ์ิ นายสุนันท์ วงศ์ทองเหลือ นางสาววชิรา ติติปานะ
นางสาวอารีย์ เฮงสมบูรณ์ นางสาวสุระพิณ บุญญฤทธ์ิ

ส วั ส ดิ ก า ร ช� ว ย เ ห ลื อ ส ม า ชิ ก ที่ ป ร ะ ส บ ภั ย
ประจาํป  2565

สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกท่ีประสบภัย ปี 2565
(จ านวน 21 ทุน)

นางจ ารัส ศิริสินทักษ์ นางปุณณภา วราทรขจรกุล นายอัมพร ช้างสาร นางสาวทิพย์วิมล โต๊ะเงิน
นายธีร์รัฐ สุวรรณศิริรัฐ นางอารีวรรณ สุภาวงศ์ นางสาวเกษร เพศสวัสด์ิ นางสาวละอองดาว ค าบุดดา
นายสุพรรณ โพธ์ิสุภาพ นางธัญญารัตน์ ช้างสาร นางเบญจวรรณ อุ่นใจ นายภัทรพงษ์ แฉ่งละมัย
นางมนต์ศิริ ทองม่ัน นายจามร ร่มร่ืน นางสรัณภัทร์ รักสุริยา นางน  าค้าง ก่ิงก้าน
นางพัชรินทร์ พุทธลีลาศ นางสวรินทร์ สุขาบูรณ์ นางบุญรัตน์ บุญชู นางสาวบุศรา สุกดิษฐ
นางอรภัทร สิริภิญโญภาส

ส วั ส ดิ ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล
ประจาํป  2565

สวัสดิการรักษาพยาบาล ปี 2565
(จ านวน  295 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท)

นางนพมาศ ร่ืนเริง นางกรุณา สว่างสุข นางศิริพร มโนพิเชฐวัฒนา นางมณฑา โตสนธิ
นายชาตรี เหลืองอรุณ นางกรุณา สว่างสุข นางศิริพร มโนพิเชฐวัฒนา นางนิตยา ซ่อนกล่ิน
นายกิตติ ยังคง นางจิราภรณ์ ธวมงคล นางดวงแข ภานุน าภา นางสาวทิฆัมพร พุทธธนศิริ
นางพัลลภา สุณัฐพงศ์ นางจิราภรณ์ ธวมงคล นางดวงแข ภานุน าภา นางชนัดดา ญาณพินิต
นายจิรศักด์ิ เอ่ียมย้ิม นางกาญจนา ผิวผ่อง นางสมควร ศรีใส นางสาววชิรา ติติปานะ
นายพิมพ์ สันติกุล นางจิตรา งามเหมาะ นายเผชิญ สังข์น้อย นายปฐเมศร์ ทองโฉม
นางวัลย์ดา นาคหาญ นางอัจฉรียา ภู่ทอง นายเผชิญ สังข์น้อย นางเขมิสรา มะลิฉ่ า
นางวัลภา นุชปานทอง นายจ านงค์ เพ็ชรชู นางสาวสุภิญญา วิโรทัยสกุล นางธัญญาภรณ์ โกศัย
นางวราพร พิชญานนท์ นายวินัย หล าวรรณะ นางจิราวรรณ พุฒพล นางสุภาพ มาร์โลว์
นางวราพร พิชญานนท์ นางสาวมุกดา ลอนใหม่ นายประกอบ ทับนิล นางสุภาพ มาร์โลว์
นางวรภัทร์ ชมเมือง นางพรพรรณ วีรโรจน์ นายธนบัตร วงศ์สุธี นางวาสนา อินทรภัยจิตร
นางวรภัทร์ ชมเมือง นางพรพรรณ วีรโรจน์ นางวสุมา ชุ่มสมบัติ นางปิยะพร ช้างกลาง
นางสงวน กิมเย้ือน นางวันดี เภาเพ่ิม นางปาริชาติ อังคณาเอมอร นางสาววาสนา วงษ์บุญรอด
นางพรรณี ศศิพิบูลย์ นางวันดี เภาเพ่ิม นางสาวอารี บุญเฉลียว นางสาวกุลนิษฐ์ สุขเกษม
นางสาวรัตนา อยู่อินทร์ นางสิริมา สันติวิสัฎฐ์ นางสาวภัทรานิษฐ์ ฉ่ิงทองธนะสิทธ์ิ นางสาวพรพรรณ ม่ันกันนาน
นางพิมพกา ป้ันสืบสาย นายสมพงษ์ แก้วศรี นางสาวภัทรานิษฐ์ ฉ่ิงทองธนะสิทธ์ิ นางสาวพรพรรณ ม่ันกันนาน
นางพิมพกา ป้ันสืบสาย นางอัญชลี ชะนะมา นางณิชลักษณ์ บัวรอดธยาน์ นางสาวพิชามญช์ุ แซกรัมย์
นางสาวดวงทิพย์ รันจรูญ นายอ านาจ สมบุญ นายพนม เล่ือมส าราญ นางสาวชมพูนุช พราหมณะนันทน์
นางสมนึก ป่ินทอง นางทองเรียบ เจริญผล นางพิศมัย วัฒนกุล(พลีน้อย) นางสาวชมพูนุช พราหมณะนันทน์
นายบรรจง วรสมุทรปราการ นายไสว ภู่ทับทิม นายมงคล บุญค าภา นางสาววราลี วิจิตรก าจร
นางสุนันท์ ชุ่มเช้ือ นายไสว ภู่ทับทิม นายทวีศักด์ิ สุพัฒนาพงศ์ นางสาวอมรา แก้วทราย
นางสมถวิล เหลืองอรุณ นายณัฐพล นุชอุดม นางสาววิยะดาวรรณ สุทธิภู นางสาวไปรยา จันมาต
นางสมถวิล เหลืองอรุณ นายณัฐพล นุชอุดม นางสาวณปภัช บุรานนท์ นางสาวไปรยา จันมาต
นางจ าลอง ส าโรงทอง นางเพ็ญแข จิตต์แจ้ง นางอัญชลี คณานับ นางพรนิพา พนะจะโปะ
นางวาสนา สุดจิตร นางเพ็ญแข จิตต์แจ้ง นายปรีชา เรืองอุไร นางสาวจุฬาลักษณ์ เหล่ายนต์
นางวาสนา สุดจิตร นายภิรมย์ วรรณพาหุล นายปรีชา เรืองอุไร นางสาววรุณยุภา แก้วสมทอง
นางสุขอุษา สุขวัฒน์ นายภิรมย์ วรรณพาหุล นางอารี รักยงค์ นางณฐมน ต้นทุน
นางภคินี แก้วโบราณ นางนิตยา จ ารัสศรี นางสาวเพ็ญศรี ชินตาปัญญากุล นางสาวประกายวรรณ ศรีเสาวลักษณ์
นางภคินี แก้วโบราณ นายสมเจต พูลมา นางรสิกานต์ รัตนอนุจร นางสาวณิลารัตน์ พ่ึงงาม
นายจงรักษ์ พฤกษ์ประมูล นายสมเจต พูลมา นายสังคม เสาทิฤทธิกุล นางสาวฤดี เนียมหอม
นางรจิตแก้ว เอกสุวรรณวัฒนา นายณรงค์ น้อยสัมฤทธ์ิ นายสุรวิทย์ ปานทน นายเมธาพัฒน์ เอกศิริจิรานนท์
นางสาววันดี บางแสง นายณรงค์ น้อยสัมฤทธ์ิ นายส าเริง ค าผุด นายอัครเดช พุมมา
นางสาววันดี บางแสง นางเมตตา บุญยะรังสรรค์ นางสาวกุสุมาลย์ ธีระกุล นายณัฐพร อุทัยขาม
นายพรเทพ คุรุเมธากร นางเมตตา บุญยะรังสรรค์ นายบุญธรรม เจียงพรม นางสาวจันทรา กสิกรรม
นางสายใจ เย็นใจ นางยุพดี จันทนะลิขิต นายจ ารูญ แป้นเจริญ นายกิตติพิชญ์ วรโชติสุพัฒภาคิน
นางสายใจ เย็นใจ นางสาวอุบลรัตน์ ตุลพิจิตร นางศุภกาญจน์ ผาสุข นางสาวสายสุรีย์ อ้วนสะอาด
นางยุพา สุวิชชากูล นางสาวอุบลรัตน์ ตุลพิจิตร นางสาวมณีรัตน์ เสมเสวก นางสุพัชญา แสนสุริวงค์
นางยุพา สุวิชชากูล นายสุธีร์ ฟักเทพ นางสาวมณีรัตน์ เสมเสวก นางสาวรจนา จันทร์โสม
นางสมหมาย ภู่แจ้ง นายผล โพชสาลี นางภิญโญ ศรีใส นางสาวพรนิภา สุธาวา
นางสมหมาย ภู่แจ้ง นายผล โพชสาลี นางสาวทิวารัตน์ วิวัฒน์บุญคุปต์ นางสาวปรารถนา เอกอ าพันธ์
นางจ าปา ผลทับทิม นายปรีชา แสงแจ่ม นางเรืองไร น้อยเศรษฐี นางสาวสรารัตน์ คล้ามกล่ัน
นางจ าปา ผลทับทิม นางรุ่งนภา มณีน้อย นายอานัส มานิตย์ นางสาวอุมาภรณ์ ฐานสันโดษ
นางสาวสุนันทา รักษ์ใจ นายบุญสิน พลพาหะ นางนุชนาถ อินทรวิจิตร นางวิจิตร น้อยแจ่ม
นางสาวสุนันทา รักษ์ใจ นายชัชวลิต สนิทวงศ์ณอยุธยา นางกอบกุล ไตรสุวรรณ นายมนตรี เอ่ียมค า
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สวัสดิการสาํหรับสมาชิกไมมีบุตร  หรือเปนโสด
ประจาํป  2565

สวัสดิการส าหรับสมาชิกท่ีไม่มีบุตรหรือเป็นโสด ปี 2565
(จ านวน 50 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท)

นางสาวสะอาด เชยอักษร นางสาวปิยะดา แพรด า นางสาววิไล แจ่มเจริญ นางสาวนงลักษณ์ เขตต์วิทย์
นายชลินทร์ ศิลปสมศักด์ิ นางสาวภาวนา เจริญสุข นางรัชนี ชลายะนนท์ นางรัชฎา ทองเข่ือนขันธ์
นางปานชนก ชมเกล้ียง นางธัญรดี วรครุธ นางสาวชนิดาภา อินทรีย์ นางพัฒนา ป้อมประคอง
นางปานทอง แสงจันทร์งาม นางสาวศิริวรรณ รูปกระต่ายทอง นายอัมพร ช้างสาร นางดวงใจ ศิลปกุล
นางสาวบุปผา ทรงกฤษณ์ นางสาวพิกุลทอง สร้อยแสงแดง นางศรีนวล แจ่มจันทร์ นางสาวศิริวรรณ มงคลพันธ์ุ
นางสาวสุธาสินี อัมพะวะสิริ นางสุณีรัตน์ แย้มอาภา นายอภิชาต พุ่มประทีป นางสาวสงัด ย่ิงสวัสด์ิ
นายศรณ์พงศ์ เตชะวัชรานนท์ นางสาวมยุรา พงษ์ไพฑูรย์ นางสาวพรรณี ปักษา นางสาวอิสริยา คณะพันธ์
นางสาววรพร ธรรมาธิกุล นางสาวล าพึง ประเสริฐสุข นางสาวเขมณัฏฐ์ ไตรรัชต์ธนสาร นางสาววันเพ็ญ แหวนทอง
นางสาวนฤมล อุณานิภากร นายอดิศักด์ิ พรหมวรุณรักษ์ นางสาวอัญชลี มาลัยหวล นางสาวสุพรรษา ฉิมเล็ก
นางสาวสิริรัตน์ รัตนะ นางประทีป แป้นเจริญ นางสาวทิฆัมพร พุทธธนศิริ นางสาวสมฤทธ์ิ เรืองบ ารุง
นางสาวกาญจนา ประคองสิน นางสาวสุภสิตา บัวเล้ียง นางสาวศิริพร ริมปิรังษี นางสาวศิริร าไพ ยวงย้อย
นางนันทภรณ์ ศรีทองกุล นายสมชาย ทองสุทธ์ิ นายสุนันท์ วงศ์ทองเหลือ นางสาววชิรา ติติปานะ
นางสาวอารีย์ เฮงสมบูรณ์ นางสาวสุระพิณ บุญญฤทธ์ิ

ส วั ส ดิ ก า ร ช� ว ย เ ห ลื อ ส ม า ชิ ก ที่ ป ร ะ ส บ ภั ย
ประจาํป  2565

สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกท่ีประสบภัย ปี 2565
(จ านวน 21 ทุน)

นางจ ารัส ศิริสินทักษ์ นางปุณณภา วราทรขจรกุล นายอัมพร ช้างสาร นางสาวทิพย์วิมล โต๊ะเงิน
นายธีร์รัฐ สุวรรณศิริรัฐ นางอารีวรรณ สุภาวงศ์ นางสาวเกษร เพศสวัสด์ิ นางสาวละอองดาว ค าบุดดา
นายสุพรรณ โพธ์ิสุภาพ นางธัญญารัตน์ ช้างสาร นางเบญจวรรณ อุ่นใจ นายภัทรพงษ์ แฉ่งละมัย
นางมนต์ศิริ ทองม่ัน นายจามร ร่มร่ืน นางสรัณภัทร์ รักสุริยา นางน  าค้าง ก่ิงก้าน
นางพัชรินทร์ พุทธลีลาศ นางสวรินทร์ สุขาบูรณ์ นางบุญรัตน์ บุญชู นางสาวบุศรา สุกดิษฐ
นางอรภัทร สิริภิญโญภาส

ส วั ส ดิ ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล
ประจาํป  2565

สวัสดิการรักษาพยาบาล ปี 2565
(จ านวน  295 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท)

นางนพมาศ ร่ืนเริง นางกรุณา สว่างสุข นางศิริพร มโนพิเชฐวัฒนา นางมณฑา โตสนธิ
นายชาตรี เหลืองอรุณ นางกรุณา สว่างสุข นางศิริพร มโนพิเชฐวัฒนา นางนิตยา ซ่อนกล่ิน
นายกิตติ ยังคง นางจิราภรณ์ ธวมงคล นางดวงแข ภานุน าภา นางสาวทิฆัมพร พุทธธนศิริ
นางพัลลภา สุณัฐพงศ์ นางจิราภรณ์ ธวมงคล นางดวงแข ภานุน าภา นางชนัดดา ญาณพินิต
นายจิรศักด์ิ เอ่ียมย้ิม นางกาญจนา ผิวผ่อง นางสมควร ศรีใส นางสาววชิรา ติติปานะ
นายพิมพ์ สันติกุล นางจิตรา งามเหมาะ นายเผชิญ สังข์น้อย นายปฐเมศร์ ทองโฉม
นางวัลย์ดา นาคหาญ นางอัจฉรียา ภู่ทอง นายเผชิญ สังข์น้อย นางเขมิสรา มะลิฉ่ า
นางวัลภา นุชปานทอง นายจ านงค์ เพ็ชรชู นางสาวสุภิญญา วิโรทัยสกุล นางธัญญาภรณ์ โกศัย
นางวราพร พิชญานนท์ นายวินัย หล าวรรณะ นางจิราวรรณ พุฒพล นางสุภาพ มาร์โลว์
นางวราพร พิชญานนท์ นางสาวมุกดา ลอนใหม่ นายประกอบ ทับนิล นางสุภาพ มาร์โลว์
นางวรภัทร์ ชมเมือง นางพรพรรณ วีรโรจน์ นายธนบัตร วงศ์สุธี นางวาสนา อินทรภัยจิตร
นางวรภัทร์ ชมเมือง นางพรพรรณ วีรโรจน์ นางวสุมา ชุ่มสมบัติ นางปิยะพร ช้างกลาง
นางสงวน กิมเย้ือน นางวันดี เภาเพ่ิม นางปาริชาติ อังคณาเอมอร นางสาววาสนา วงษ์บุญรอด
นางพรรณี ศศิพิบูลย์ นางวันดี เภาเพ่ิม นางสาวอารี บุญเฉลียว นางสาวกุลนิษฐ์ สุขเกษม
นางสาวรัตนา อยู่อินทร์ นางสิริมา สันติวิสัฎฐ์ นางสาวภัทรานิษฐ์ ฉ่ิงทองธนะสิทธ์ิ นางสาวพรพรรณ ม่ันกันนาน
นางพิมพกา ป้ันสืบสาย นายสมพงษ์ แก้วศรี นางสาวภัทรานิษฐ์ ฉ่ิงทองธนะสิทธ์ิ นางสาวพรพรรณ ม่ันกันนาน
นางพิมพกา ป้ันสืบสาย นางอัญชลี ชะนะมา นางณิชลักษณ์ บัวรอดธยาน์ นางสาวพิชามญช์ุ แซกรัมย์
นางสาวดวงทิพย์ รันจรูญ นายอ านาจ สมบุญ นายพนม เล่ือมส าราญ นางสาวชมพูนุช พราหมณะนันทน์
นางสมนึก ป่ินทอง นางทองเรียบ เจริญผล นางพิศมัย วัฒนกุล(พลีน้อย) นางสาวชมพูนุช พราหมณะนันทน์
นายบรรจง วรสมุทรปราการ นายไสว ภู่ทับทิม นายมงคล บุญค าภา นางสาววราลี วิจิตรก าจร
นางสุนันท์ ชุ่มเช้ือ นายไสว ภู่ทับทิม นายทวีศักด์ิ สุพัฒนาพงศ์ นางสาวอมรา แก้วทราย
นางสมถวิล เหลืองอรุณ นายณัฐพล นุชอุดม นางสาววิยะดาวรรณ สุทธิภู นางสาวไปรยา จันมาต
นางสมถวิล เหลืองอรุณ นายณัฐพล นุชอุดม นางสาวณปภัช บุรานนท์ นางสาวไปรยา จันมาต
นางจ าลอง ส าโรงทอง นางเพ็ญแข จิตต์แจ้ง นางอัญชลี คณานับ นางพรนิพา พนะจะโปะ
นางวาสนา สุดจิตร นางเพ็ญแข จิตต์แจ้ง นายปรีชา เรืองอุไร นางสาวจุฬาลักษณ์ เหล่ายนต์
นางวาสนา สุดจิตร นายภิรมย์ วรรณพาหุล นายปรีชา เรืองอุไร นางสาววรุณยุภา แก้วสมทอง
นางสุขอุษา สุขวัฒน์ นายภิรมย์ วรรณพาหุล นางอารี รักยงค์ นางณฐมน ต้นทุน
นางภคินี แก้วโบราณ นางนิตยา จ ารัสศรี นางสาวเพ็ญศรี ชินตาปัญญากุล นางสาวประกายวรรณ ศรีเสาวลักษณ์
นางภคินี แก้วโบราณ นายสมเจต พูลมา นางรสิกานต์ รัตนอนุจร นางสาวณิลารัตน์ พ่ึงงาม
นายจงรักษ์ พฤกษ์ประมูล นายสมเจต พูลมา นายสังคม เสาทิฤทธิกุล นางสาวฤดี เนียมหอม
นางรจิตแก้ว เอกสุวรรณวัฒนา นายณรงค์ น้อยสัมฤทธ์ิ นายสุรวิทย์ ปานทน นายเมธาพัฒน์ เอกศิริจิรานนท์
นางสาววันดี บางแสง นายณรงค์ น้อยสัมฤทธ์ิ นายส าเริง ค าผุด นายอัครเดช พุมมา
นางสาววันดี บางแสง นางเมตตา บุญยะรังสรรค์ นางสาวกุสุมาลย์ ธีระกุล นายณัฐพร อุทัยขาม
นายพรเทพ คุรุเมธากร นางเมตตา บุญยะรังสรรค์ นายบุญธรรม เจียงพรม นางสาวจันทรา กสิกรรม
นางสายใจ เย็นใจ นางยุพดี จันทนะลิขิต นายจ ารูญ แป้นเจริญ นายกิตติพิชญ์ วรโชติสุพัฒภาคิน
นางสายใจ เย็นใจ นางสาวอุบลรัตน์ ตุลพิจิตร นางศุภกาญจน์ ผาสุข นางสาวสายสุรีย์ อ้วนสะอาด
นางยุพา สุวิชชากูล นางสาวอุบลรัตน์ ตุลพิจิตร นางสาวมณีรัตน์ เสมเสวก นางสุพัชญา แสนสุริวงค์
นางยุพา สุวิชชากูล นายสุธีร์ ฟักเทพ นางสาวมณีรัตน์ เสมเสวก นางสาวรจนา จันทร์โสม
นางสมหมาย ภู่แจ้ง นายผล โพชสาลี นางภิญโญ ศรีใส นางสาวพรนิภา สุธาวา
นางสมหมาย ภู่แจ้ง นายผล โพชสาลี นางสาวทิวารัตน์ วิวัฒน์บุญคุปต์ นางสาวปรารถนา เอกอ าพันธ์
นางจ าปา ผลทับทิม นายปรีชา แสงแจ่ม นางเรืองไร น้อยเศรษฐี นางสาวสรารัตน์ คล้ามกล่ัน
นางจ าปา ผลทับทิม นางรุ่งนภา มณีน้อย นายอานัส มานิตย์ นางสาวอุมาภรณ์ ฐานสันโดษ
นางสาวสุนันทา รักษ์ใจ นายบุญสิน พลพาหะ นางนุชนาถ อินทรวิจิตร นางวิจิตร น้อยแจ่ม
นางสาวสุนันทา รักษ์ใจ นายชัชวลิต สนิทวงศ์ณอยุธยา นางกอบกุล ไตรสุวรรณ นายมนตรี เอ่ียมค า
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นางสาวเพลินจิต ช้างประเสริฐ นางเบ็ญจา อ้นรัตน์ นางสาวบุญรวม พงษ์นุช นางสาวกนกวรรณ แก้วมาก
นางมาริสา ภิญโญวงศ์ นางลัดดา มาศจร นางสุลาวัลย์ ล้ีอิศรามาศ นางราตรี จิตอารีรัตน์
นางสุพัตรา พงศ์อร่าม นายกุล ดาวเรือง นางพรเพ็ญ โพธ์ิแจ่ม นางสาวเสมอแข นะเรนสด
นางวราภา ฉัตรรัตนรังสี นายกุล ดาวเรือง นางสาวชนัฐปภา วิริวัช นางสาวสุกฤตา หล่าแสนเมือง
นายวันชัย ผดุงศิลป์ นางพิมพรรณ กฤษดารัตน์ นายวุฒิชัย วันทมาตย์ นายมงคล โฮมพลงาม
นางสาวจีระเพ็ญ อรุโณรัตน์ นายอรรคพล ยิสาร นายชาญสินธ์ุ กิจแสงทอง นางไพลิน มีเจริญพนมรัตน์
นายชวลิต ป้ันทอง นายอรรคพล ยิสาร นางสาวขวัญหทัย ค าสุพรรณ นางสาวริมล โพธ์ิชัยรัตน์
นายชวลิต ป้ันทอง นางอดา เชาว์โชติ นางมุกดา บ ารุงศักด์ิ นางสาวปิยาภรณ์ นาชัยสินธ์ุ
นางสาวอรุณ สุกปล่ัง นางผกามาศ พรหมวิชิตกุล นายยงยุทธ มณีวิหค นางละมุน บ ารุงศิริ
นางจินตนา ทับทิม นางผกามาศ พรหมวิชิตกุล นางสาวมณฑิรา อินทร์พร นายสุวรรณ พรหมสว่าง
นายอดิศักด์ิ กล่ินจันทร์ นางสาวเยาวภา บุญมา นางสาวอารีย์ เฮงสมบูรณ์ นางสาวสรวชญ สมณวัฒนา
นางนพกร ณถลาง นางสาวเยาวภา บุญมา นางสาวจีรานุช กันต์มิตรี นางสาวกมลวรรณ ถุงจันทร์
นางวันเพ็ญ คูเจริญไพบูลย์ นางเพ็ญนี เหมะ นางสาววาสนา ศิลา นางณัฐนรี น้ าหวาน
นางสาวพรทิพย์ บุษบงค์ นางสาวนวนจันทร์ พันธ์หงษ์ นางบุบผา รังษิปัญญาภรณ์ นางสาวไซนุง ลือแบกาเซ็ง
นางรัตนา เรือนแก้ว นางจรินทร์ อินทุเศรษฐ นางสาวภาวนา เจริญสุข นายธเนศร์ สุภศร
นางรัตนา เรือนแก้ว นางสาวอัปษร พุทธริยา นางสาวโศภิตา มีแก้ว นางสาวสุมิตตา อดิเรกลาภ
นางมาลี กุศลส่ง นางสาวผ่องแผ้ว โถสกุล นางธัญรดี วรครุธ นางสาวปองจิต ร่ืนรวย
นางมาลี กุศลส่ง นางกิติกาญจน์ บุญเป่ียม นางรสริน ชาญอักษร นางสาวรัตนาภรณ์ ผ่านศรีสุข
นางอ าไพ เมืองปล้ืม นางนรีรัศม์ สุกุลมงคลศักด์ิ นางสาววาสนา รอดเชียง นายอภิชาติ จ านงค์สังข์
นางสาวบุณยทรรศน์ หม่ืนละม้าย นางนรีรัศม์ สุกุลมงคลศักด์ิ นางกุหลาบ พุทธ นางณัฐนันท์ คล่ีฉายา
นางจรูญรัตน์ จิเนราวัติ นางฤดีภรณ์ ศิริโยธา นางสาวกรรณิกา สุขปริวัตติ นางสาวศวรรณี อินอ่อน
นายปรีชา รุ่งก่อน นายสมพร ไกรเนตร นางสาวมาลี สุขอันเลิศ นางสาวสุภาพร สะแกซึง
นางมัณทนีย์ แก้วนุช นางอรภัทร สิริภิญโญภาส นางรัชนี ชลายะนนท์ นายยุทธพงษ์ ทองศรี
นายจ าลอง ภู่ก๋ง นางสุมาลย์ มีกล่ินหอม นางสาวสุภามาส สุวรรณศรี นางสาวเบญจวรรณ บุญแก้ว
นางภัคมนตร์ เจริญสุข นางธัญรัศม์ิ ตรีนพรัตน์ นางสาวสุภามาส สุวรรณศรี นายประภาศ เล้ียงรัก
นางภัคมนตร์ เจริญสุข นางธัญรัศม์ิ ตรีนพรัตน์ นายประสิทธ์ิ จริตเอก นางศศิประภา ทองเต็ม
นางไพรัต วิลัยวาส นางนวลพร เพชรา นายบุญเกิด สมใจ นางสาวสุกัญญา เจียมทอง
นางสมนึก สงสุวรรณ นางธนกร แสงทอง นางสาวปรางค์ทิพย์ จูประสงค์ทรัพย์ นายภัทรพงษ์ แฉ่งละมัย
นางอัมพวรรณ กุลกัลยา นางวารณี บังคลัน นางพัชราภรณ์ จันทรมณี นางสาวแสงทิพย์ ทรัพย์อยู่
นางสุรวรรณ จันทร์เจริญ นางวิไลวรรณ ชูสกุล นางพัชราภรณ์ จันทรมณี

ส วั ส ดิ ก า ร ช� ว ย เ ห ลื อ ส ม า ชิ ก เ จ็ บ ป ว ย ที่ ไ ม� ส า ม า ร ถ
ช� ว ย เ ห ลื อ ต น เ อ ง ไ ด�   ป ร ะ จาํ ป  2 5 6 5

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเจ็บป่วยท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ปี 2565
(จ านวน 220 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท)

ช่ือ สกุล ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 ต.ค.-65 พ.ย.-65
นางสมร ท้วมชุมพร 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   -       -       -       -       -       
นายธีระ ปานทับ 1,000   1,000   1,000   1,000   -       -       -       -       -       -       -       -       
นางเพ็ญศรี ศุภนามัย 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   
นางอารมณ์ วัฒนา 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   
นางพิมพกา ป้ันสืบสาย 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   -       -       
นายเผอิญ เสียงช่ืนจิตร 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   
นายปรีดา เผือกสุวรรณ 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   
นายสุรชัย อ าพัน 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   
นางอัญชนี ทรงศิริศิลป์ 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   
นางเรณู ก๋งเทมิน 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   
นางสมหมาย กรุดภู่ 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   
นายประเสริฐ ดีวิจิตร 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   -       -       -       -       -       -       -       
นายอ านาจ ฉ่ าวิจิตร 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   
นายเสนีย์ บุนนาค 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   
นายจ าลอง สุดทองคง 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   
นางเสง่ียม มิตรอุดม -       -       -       -       -       -       -       -       1,000   1,000   1,000   1,000   
นายชาตรี สุดจิตร 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   
นายประสาล พ้ืนผา 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   
นางนัยรัตน์ ธนัตย์จิระพร 1,000   1,000   1,000   1,000   -       -       -       -       -       -       -       -       
นายสมาน ล้ิมน้ าค า 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   
นางคูณทวี บุญค า -       -       1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   
นายสมบูรณ์ อร่ามเรือง -       -       -       -       1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   

รวม 19,000  19,000  20,000  20,000  19,000  18,000  18,000  17,000  18,000  18,000  17,000  17,000  
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นางสาวเพลินจิต ช้างประเสริฐ นางเบ็ญจา อ้นรัตน์ นางสาวบุญรวม พงษ์นุช นางสาวกนกวรรณ แก้วมาก
นางมาริสา ภิญโญวงศ์ นางลัดดา มาศจร นางสุลาวัลย์ ล้ีอิศรามาศ นางราตรี จิตอารีรัตน์
นางสุพัตรา พงศ์อร่าม นายกุล ดาวเรือง นางพรเพ็ญ โพธ์ิแจ่ม นางสาวเสมอแข นะเรนสด
นางวราภา ฉัตรรัตนรังสี นายกุล ดาวเรือง นางสาวชนัฐปภา วิริวัช นางสาวสุกฤตา หล่าแสนเมือง
นายวันชัย ผดุงศิลป์ นางพิมพรรณ กฤษดารัตน์ นายวุฒิชัย วันทมาตย์ นายมงคล โฮมพลงาม
นางสาวจีระเพ็ญ อรุโณรัตน์ นายอรรคพล ยิสาร นายชาญสินธ์ุ กิจแสงทอง นางไพลิน มีเจริญพนมรัตน์
นายชวลิต ป้ันทอง นายอรรคพล ยิสาร นางสาวขวัญหทัย ค าสุพรรณ นางสาวริมล โพธ์ิชัยรัตน์
นายชวลิต ป้ันทอง นางอดา เชาว์โชติ นางมุกดา บ ารุงศักด์ิ นางสาวปิยาภรณ์ นาชัยสินธ์ุ
นางสาวอรุณ สุกปล่ัง นางผกามาศ พรหมวิชิตกุล นายยงยุทธ มณีวิหค นางละมุน บ ารุงศิริ
นางจินตนา ทับทิม นางผกามาศ พรหมวิชิตกุล นางสาวมณฑิรา อินทร์พร นายสุวรรณ พรหมสว่าง
นายอดิศักด์ิ กล่ินจันทร์ นางสาวเยาวภา บุญมา นางสาวอารีย์ เฮงสมบูรณ์ นางสาวสรวชญ สมณวัฒนา
นางนพกร ณถลาง นางสาวเยาวภา บุญมา นางสาวจีรานุช กันต์มิตรี นางสาวกมลวรรณ ถุงจันทร์
นางวันเพ็ญ คูเจริญไพบูลย์ นางเพ็ญนี เหมะ นางสาววาสนา ศิลา นางณัฐนรี น้ าหวาน
นางสาวพรทิพย์ บุษบงค์ นางสาวนวนจันทร์ พันธ์หงษ์ นางบุบผา รังษิปัญญาภรณ์ นางสาวไซนุง ลือแบกาเซ็ง
นางรัตนา เรือนแก้ว นางจรินทร์ อินทุเศรษฐ นางสาวภาวนา เจริญสุข นายธเนศร์ สุภศร
นางรัตนา เรือนแก้ว นางสาวอัปษร พุทธริยา นางสาวโศภิตา มีแก้ว นางสาวสุมิตตา อดิเรกลาภ
นางมาลี กุศลส่ง นางสาวผ่องแผ้ว โถสกุล นางธัญรดี วรครุธ นางสาวปองจิต ร่ืนรวย
นางมาลี กุศลส่ง นางกิติกาญจน์ บุญเป่ียม นางรสริน ชาญอักษร นางสาวรัตนาภรณ์ ผ่านศรีสุข
นางอ าไพ เมืองปล้ืม นางนรีรัศม์ สุกุลมงคลศักด์ิ นางสาววาสนา รอดเชียง นายอภิชาติ จ านงค์สังข์
นางสาวบุณยทรรศน์ หม่ืนละม้าย นางนรีรัศม์ สุกุลมงคลศักด์ิ นางกุหลาบ พุทธ นางณัฐนันท์ คล่ีฉายา
นางจรูญรัตน์ จิเนราวัติ นางฤดีภรณ์ ศิริโยธา นางสาวกรรณิกา สุขปริวัตติ นางสาวศวรรณี อินอ่อน
นายปรีชา รุ่งก่อน นายสมพร ไกรเนตร นางสาวมาลี สุขอันเลิศ นางสาวสุภาพร สะแกซึง
นางมัณทนีย์ แก้วนุช นางอรภัทร สิริภิญโญภาส นางรัชนี ชลายะนนท์ นายยุทธพงษ์ ทองศรี
นายจ าลอง ภู่ก๋ง นางสุมาลย์ มีกล่ินหอม นางสาวสุภามาส สุวรรณศรี นางสาวเบญจวรรณ บุญแก้ว
นางภัคมนตร์ เจริญสุข นางธัญรัศม์ิ ตรีนพรัตน์ นางสาวสุภามาส สุวรรณศรี นายประภาศ เล้ียงรัก
นางภัคมนตร์ เจริญสุข นางธัญรัศม์ิ ตรีนพรัตน์ นายประสิทธ์ิ จริตเอก นางศศิประภา ทองเต็ม
นางไพรัต วิลัยวาส นางนวลพร เพชรา นายบุญเกิด สมใจ นางสาวสุกัญญา เจียมทอง
นางสมนึก สงสุวรรณ นางธนกร แสงทอง นางสาวปรางค์ทิพย์ จูประสงค์ทรัพย์ นายภัทรพงษ์ แฉ่งละมัย
นางอัมพวรรณ กุลกัลยา นางวารณี บังคลัน นางพัชราภรณ์ จันทรมณี นางสาวแสงทิพย์ ทรัพย์อยู่
นางสุรวรรณ จันทร์เจริญ นางวิไลวรรณ ชูสกุล นางพัชราภรณ์ จันทรมณี

ส วั ส ดิ ก า ร ช� ว ย เ ห ลื อ ส ม า ชิ ก เ จ็ บ ป ว ย ที่ ไ ม� ส า ม า ร ถ
ช� ว ย เ ห ลื อ ต น เ อ ง ไ ด�   ป ร ะ จาํ ป  2 5 6 5

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเจ็บป่วยท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ปี 2565
(จ านวน 220 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท)

ช่ือ สกุล ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 ต.ค.-65 พ.ย.-65
นางสมร ท้วมชุมพร 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   -       -       -       -       -       
นายธีระ ปานทับ 1,000   1,000   1,000   1,000   -       -       -       -       -       -       -       -       
นางเพ็ญศรี ศุภนามัย 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   
นางอารมณ์ วัฒนา 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   
นางพิมพกา ป้ันสืบสาย 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   -       -       
นายเผอิญ เสียงช่ืนจิตร 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   
นายปรีดา เผือกสุวรรณ 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   
นายสุรชัย อ าพัน 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   
นางอัญชนี ทรงศิริศิลป์ 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   
นางเรณู ก๋งเทมิน 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   
นางสมหมาย กรุดภู่ 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   
นายประเสริฐ ดีวิจิตร 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   -       -       -       -       -       -       -       
นายอ านาจ ฉ่ าวิจิตร 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   
นายเสนีย์ บุนนาค 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   
นายจ าลอง สุดทองคง 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   
นางเสง่ียม มิตรอุดม -       -       -       -       -       -       -       -       1,000   1,000   1,000   1,000   
นายชาตรี สุดจิตร 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   
นายประสาล พ้ืนผา 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   
นางนัยรัตน์ ธนัตย์จิระพร 1,000   1,000   1,000   1,000   -       -       -       -       -       -       -       -       
นายสมาน ล้ิมน้ าค า 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   
นางคูณทวี บุญค า -       -       1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   
นายสมบูรณ์ อร่ามเรือง -       -       -       -       1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   

รวม 19,000  19,000  20,000  20,000  19,000  18,000  18,000  17,000  18,000  18,000  17,000  17,000  



         022    รายงานกิจการประจำาปี 2565

สวัสดิการช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรสมาชิก ปี 2565
(จ านวน 193 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท)

นางลัดดา นุชทองค า นางปนัดดา บุญมี นางสาวสุกฤตา ร่ืนเจริญ นายอนุรัตน์ โพธ์ิศรี
นางสาวนิรมิตร สว่างเนตร นางอาจิน เกาะแก้ว นางสาวสายพิณ เผือกประพัฒน์ นางสาวศรีสุดา ปัญจะรักษ์
นางวานิช เกียรติส่ีสกุล นายอ านวย เมืองเกล้ียง นางสาวมาลี เฮงสุวรรณ นางหน่ึงนุช จริยเสถียร
นางศิริ หนูเจริญ นางลัดดา ปัญญาภรณ์ประสาท นางสาวบุญมา ชมมาลี นางดวงพร ขาวสนิท
นางสาวชมภัสสร ทองหงษ์ นางผาสุข ศุภรเมธี นางสาวทองใหม่ สีไส นายสรณวร วีระเดชา
นางเอมอร เสง่ียมศักด์ิ นางวรรณดี จอกทองค า นายสิทธิพล ภู่ทอง นายรัฐวรินทร์ ชุ่มอุระ
นางอัจฉรา ศิลากร นางอ าไพวรรณ ธนสถิตตระกูล นางอรพินทร์ สุทธิกุลสมบัติ นางอัจฉรา สีไว
นางจินดา เล็กไพจิตร์ นางสุพรรณี สืบเรือง นางสาวรัตนาภรณ์ บุญกองชาติ นางสาวภรัณยา บุตรเจริญ
นางวณิชชา พลับเจริญสุข นางเสริมทรง สมวงศ์ นางสาวหรินรัตน์ สพังเงิน นางสายเพ็ญศรี แสนราช
นางสาวจันทรทิพย์ ปานฑุเดช นางอุษา โพธ์ิแก้ว นางสาวอารียา ไล้ช่ืน นางสาวจุรีรัตน์ วิเศษศรี
นางเลิศลักษณ์ สุขศรีขาว นางน้ าอ้อย เพ็ชรวิภาต นางสาวมยุรา พงษ์ไพฑูรย์ นางสาวรุ่งเพ็ชร์ บุญมี
นางสาวประนอม ศรีโนนทอง นางสุกัญญา แจ้งเนตร นางดวงใจ ย่ังยืน นางสาวบุผา กองกล่ิน
นางสมจิตร มงคลชัย นายโกศล จันทร นางสุรีย์ รุ่งทิม นางสาวจิตรานุช เจริญข า
นางอุษณีย์ การสมดี นางอัมภาวรรณ ด่านกุล นางกัลยา เกตุอุดม นางสาวศิราพร วงศาสนธ์ิ
นางอลงกรณ์ บัวเจริญ นางอัมพร เลิศศิลาทอง นางพิไลวรรณ บัลลังก์สพล นางสาววิรัญชนาพร ไชยณรงค์
นายอัมพล นาคประเสริฐ นางสาววรรณรักษ์ จันทร์ย้ิม นางสาวธิดารัตน์ นวลนุกูล นางสาวพิมพ์พกาญจน์ ประชัน
นางมันทนา อยู่เล็ก นายสงวน ดอนถวิล นางสาวเกสร สังข์น้อย นายสุชาติ ศรีกัญหา
นางสุภาพรรณ แย้มมีศรี นางณัชยาภา เอ่ียมยัง นางเพ็ญนภา บุญก่อน นายพชร ประปุนไร่
นางเปรมจิตต์ จันทร์แก้ว นางสาวนันทนา ชาวไร่เหนือ นายทศพร พะวงษ์ นายชนินทร์ แก้วบุญเรือง
นางสาวสมจิตร์ กุลศรี นางสาวกมลทิพย์ ทองนาค นางจิรัชญา เตียเจริญ นางสาวสุจิตรา โสมนัส
นางอุบล ผ้ึงทอง นางสุภาพร นาคแท้ นางจินตนา ศิริขวา นายนนทนันท์ สันประเดิม
นางอารมณ์ เสนาะสรรพ์ นางอารีวรรณ สุภาวงศ์ นางสาวชญาภา ศรีชัย นางนริสรา ช่วงโชติ
นางเจียมจิต เผือกศรี นายราชันย์ อุทัย นางสาวฉวีวรรณ อ่ิมส าราญ นางสาวรัตตรีกาล ดงกันหา
นางสาวสุรีย์พร ฉายสินสอน นางศรีพร เอ่ียมผ่อง นางยุพินธ์ เทียงค า นางสาวชฎาพร เอ่ียมสอาด
นางสิริกาญจน์ พัฒนพิเชียร นางกัลยา ใจสมัคร นายน้อย สุดเตาะ นางสาวศุภจิตรา เค่นตุ่น
นางกานดา เหรียญไพโรจน์ นางสุวรรณา ภูมิพัฒนไชย นางอรุณี พิมขนิษฐ์ นายจิรายุส เรือนนะการ
นางสาวทิพาพร อ านาจสถิตย์ นายวิโรจน์ พวงสินธ์ นางสาวสรัลรัศม์ พลตรี นายชัยวัฒน์ รัศมีจันทร์ฉาย
นางวันดี เภาเพ่ิม นายพรหม พันธ์ุขะวงษ์ นางวาสนา ภักดีรัตนมิตร นางรุนนิสา ตะนาดะ
นางสมถวิล รัตนมาลัย นางซ่อนกล่ิน ตามรักษา นางสาววีระยา วงศ์ผุดผาด นางสาวมุกอันดา ต้นบุญ
นายเสรี จูมเกตุ นางค าหวาน ยอดกมล นางสาววาสนา ขุมโมกข์ นางสาวอนงค์ แซ่แต้
นางเรวดี ยอดวิเศษ นางปราณี สระบัว(สนง) นางสาวนพวรรณ ดวงอุดมเดช นางสาวเมธิศากานต์ มูลทาดี
นายสุพันธ์ คงคาเนาวรัตน์ นางวลัยรัตน์ ปราสาททอง นางสาวจิรันธนิน คนกลาง นางสาวมณีรัตน์ มณีคง
นายถาวร สุขเกษม นายอ านาจ อิศรางกูร ณ อยุธยา นางสาวจิรัฐา สิงห์คาร นายยุทธพงษ์ ทองศรี
นางจันทนา เขียวสอาด นายสมชาย ธีระโชติ นางอาภรณ์ คุ้มไพรันต์ นางสาวสุภัสศรณ์ ล าดับ
นางปราณี เกิดพิทักษ์ นายวราวุฒิ ขอญาติกลาง นางนันทวรรณ ภูนุช นางสาววรรณนภา งามพิศ
นางฉวีวงษ์ ผูกบุญเชิด นางดรุณี ภูมิสวัสด์ิ นางสาววรินทร ยามประโคน นางสาวธาริณี สละชีพ
นางนิตยา จันทราวุฒิ นางสาวจิราพร สุขใส นางสาวสรัลชนา บัวใหญ่ นางสาวจันจิรา ไวปัญญา
นางนันทนา สิงห์วัฒนาศิริ นายศรณ์พงศ์ เตชะวัชรานนท์ นางกนิษฐา ถีเจริญ นางสาวพิทธ์ินภัต อัครบุปผา

ส วั ส ดิ ก า ร ช� ว ย เ ห ลื อ ง า น ศพ  บิ ด า  ม า ร ด า  คู� ส ม ร ส
แ ล ะ บุ ต ร ส ม า ชิ ก   ป ร ะ จาํ ป  2 5 6 5

นางสุดสวาท กาซูยี นางสาวปัทมา ปรัชญาเศรษฐ นางสาวจุฑามาศ โอนหอม นางขวัญ สิงห์ชัย
นายชูลิต ศรีลัด นายโสวุฒิ กล่อมเกล้ียง นายธนวัฒน์ โปร่งทะเล นางสาวจิราพร ช านิสังข์
นางอารยา ไชยะเดชะ นายสมปอง สิขเรศ นายธนวัฒน์ โปร่งทะเล นางสาวดุษฎี หงษ์สมบุญ
นางสาวพรทิพย์ น่ิมสนิท นางศรุดา ตระกูลวรรณา นางรัตนา แก่นสารี นางสาวรวิษฎา แซ่เล้า
นางดารณี รัชฏาวรรณพงษ์ นางสาวสุจิรา สหวงศ์ นางสาวนุชนารถ เช้ือขุนทด นางสาวทรงพิศ ทรงประกอบ
นางสาวจิตรา เมฆะ นายดุษิต ศรีหิรัญ นางสาวศิริพร แก้วพวง นางสาววลีรัตน์ ล้ิมสกุล
นางสมชิด เจติยะกุล นางจันทร์วิภา จักหงษ์สุวรรณ นางทัศนา โพธ์ิเงิน นางสาวปัทมาวดี ข าน้อย
นายนาวี จันทร์สว่าง นางภาสิดา ชวลิตชีวิน นางสาวประภัสสร ชุมภูงาม นางลักขณา ย้ิมดี
นายธารา เปล่ียนบางช้าง นางภาสิดา ชวลิตชีวิน นายวิโรจน์ บุญช่ืน นางสาวกิติยา หัสดินทร ณ อยุธยา
นางสาวบุญยืน ทรัพย์สิน นางจินตนา แหวนสว่างคล้าย ว่าท่ีร้อยตรีลมบล บุญมานะ นายวิชิต ยาก่ า
นายถวิล ช่วงถึก

ส วั ส ดิ ก า ร ส ม า ชิ ก ถึ ง แ ก� ก ร ร ม
ประจาํป  2565

สวัสดิการสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม และค่าปลงศพ ปี 2565
(จ านวน 48 ราย)

นายเฉลิม ขาวผ่อง นายพรเทพ คุรุเมธากร นางสาวสุปรารมย์ ว่องทวีวัฒน์ นายวิภูษิต บัวหงษ์
นายบุญช่วย ทองพวงเงิน นางจ าปา ผลทับทิม นางศิริรัตน์ วัดวิเศษ นางชูศรี สง่าเนตร
นางสมร ท้วมชุมพร นายบุญส่ง ป้องกันชาติ นางวรรณา บุญครอบ นายสุดตา แพงทรัพย์
นายธีระ ปานทับ นางสาวจินดา หิรัญวัฒน์ นางศรินนา ทัศนิยม นายทวีศักด์ิ สุพัฒนาพงศ์
นายอุทัย โพธ์ิอาศัย นางสาวกฤษณา ศรีสุข นายอ านาจ ฉายาปัญจะ นางนัยรัตน์ ธนัตย์จิระพร
นางบุญสม แก้วช่วง นางปราณีต นิธิกิจพุทธโธ นางไพรัช สุขมาก นายวีระ พลิคามิน
นายสมาน ประมูลชัย นางนฤมล จันทอง นางสุวรรณา ประเสริฐแสง นางสาวเพ็ญศิริ สุขศรีจักรวาฬ
นางสมศรี อินทรานุวงษ์ ณ ล าพูน นางวีนัส ประมูลจักโก นายสุรวุฒิ รอดสุด นางประเทือง มาเอ่ียม
นายนิคม กล่ินหอม นายประเสริฐ ดีวิจิตร นายสมบัติ กลับประสิทธ์ิ นายชอบ นกเขา
นางพิมพกา ป้ันสืบสาย นายพรชัย ศักด์ิไพฑูรย์ นายเข็มเพชร จันทร์ฉวี นายนาวี กรีธาทรัพย์
นางนันทพร แจ้งแสงฟ้า นายถาวร เบาเนิด นายมานะ ถมยาปริวัฒน์ นายสุวรรณ พรหมสว่าง
นางมานิดา วสะยางกูร นายมานพ เทียนสว่าง นางเสาวนิจ ทองมูล นางสาวรัชฎาพร โสขุมา
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สวัสดิการช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรสมาชิก ปี 2565
(จ านวน 193 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท)

นางลัดดา นุชทองค า นางปนัดดา บุญมี นางสาวสุกฤตา ร่ืนเจริญ นายอนุรัตน์ โพธ์ิศรี
นางสาวนิรมิตร สว่างเนตร นางอาจิน เกาะแก้ว นางสาวสายพิณ เผือกประพัฒน์ นางสาวศรีสุดา ปัญจะรักษ์
นางวานิช เกียรติส่ีสกุล นายอ านวย เมืองเกล้ียง นางสาวมาลี เฮงสุวรรณ นางหน่ึงนุช จริยเสถียร
นางศิริ หนูเจริญ นางลัดดา ปัญญาภรณ์ประสาท นางสาวบุญมา ชมมาลี นางดวงพร ขาวสนิท
นางสาวชมภัสสร ทองหงษ์ นางผาสุข ศุภรเมธี นางสาวทองใหม่ สีไส นายสรณวร วีระเดชา
นางเอมอร เสง่ียมศักด์ิ นางวรรณดี จอกทองค า นายสิทธิพล ภู่ทอง นายรัฐวรินทร์ ชุ่มอุระ
นางอัจฉรา ศิลากร นางอ าไพวรรณ ธนสถิตตระกูล นางอรพินทร์ สุทธิกุลสมบัติ นางอัจฉรา สีไว
นางจินดา เล็กไพจิตร์ นางสุพรรณี สืบเรือง นางสาวรัตนาภรณ์ บุญกองชาติ นางสาวภรัณยา บุตรเจริญ
นางวณิชชา พลับเจริญสุข นางเสริมทรง สมวงศ์ นางสาวหรินรัตน์ สพังเงิน นางสายเพ็ญศรี แสนราช
นางสาวจันทรทิพย์ ปานฑุเดช นางอุษา โพธ์ิแก้ว นางสาวอารียา ไล้ช่ืน นางสาวจุรีรัตน์ วิเศษศรี
นางเลิศลักษณ์ สุขศรีขาว นางน้ าอ้อย เพ็ชรวิภาต นางสาวมยุรา พงษ์ไพฑูรย์ นางสาวรุ่งเพ็ชร์ บุญมี
นางสาวประนอม ศรีโนนทอง นางสุกัญญา แจ้งเนตร นางดวงใจ ย่ังยืน นางสาวบุผา กองกล่ิน
นางสมจิตร มงคลชัย นายโกศล จันทร นางสุรีย์ รุ่งทิม นางสาวจิตรานุช เจริญข า
นางอุษณีย์ การสมดี นางอัมภาวรรณ ด่านกุล นางกัลยา เกตุอุดม นางสาวศิราพร วงศาสนธ์ิ
นางอลงกรณ์ บัวเจริญ นางอัมพร เลิศศิลาทอง นางพิไลวรรณ บัลลังก์สพล นางสาววิรัญชนาพร ไชยณรงค์
นายอัมพล นาคประเสริฐ นางสาววรรณรักษ์ จันทร์ย้ิม นางสาวธิดารัตน์ นวลนุกูล นางสาวพิมพ์พกาญจน์ ประชัน
นางมันทนา อยู่เล็ก นายสงวน ดอนถวิล นางสาวเกสร สังข์น้อย นายสุชาติ ศรีกัญหา
นางสุภาพรรณ แย้มมีศรี นางณัชยาภา เอ่ียมยัง นางเพ็ญนภา บุญก่อน นายพชร ประปุนไร่
นางเปรมจิตต์ จันทร์แก้ว นางสาวนันทนา ชาวไร่เหนือ นายทศพร พะวงษ์ นายชนินทร์ แก้วบุญเรือง
นางสาวสมจิตร์ กุลศรี นางสาวกมลทิพย์ ทองนาค นางจิรัชญา เตียเจริญ นางสาวสุจิตรา โสมนัส
นางอุบล ผ้ึงทอง นางสุภาพร นาคแท้ นางจินตนา ศิริขวา นายนนทนันท์ สันประเดิม
นางอารมณ์ เสนาะสรรพ์ นางอารีวรรณ สุภาวงศ์ นางสาวชญาภา ศรีชัย นางนริสรา ช่วงโชติ
นางเจียมจิต เผือกศรี นายราชันย์ อุทัย นางสาวฉวีวรรณ อ่ิมส าราญ นางสาวรัตตรีกาล ดงกันหา
นางสาวสุรีย์พร ฉายสินสอน นางศรีพร เอ่ียมผ่อง นางยุพินธ์ เทียงค า นางสาวชฎาพร เอ่ียมสอาด
นางสิริกาญจน์ พัฒนพิเชียร นางกัลยา ใจสมัคร นายน้อย สุดเตาะ นางสาวศุภจิตรา เค่นตุ่น
นางกานดา เหรียญไพโรจน์ นางสุวรรณา ภูมิพัฒนไชย นางอรุณี พิมขนิษฐ์ นายจิรายุส เรือนนะการ
นางสาวทิพาพร อ านาจสถิตย์ นายวิโรจน์ พวงสินธ์ นางสาวสรัลรัศม์ พลตรี นายชัยวัฒน์ รัศมีจันทร์ฉาย
นางวันดี เภาเพ่ิม นายพรหม พันธ์ุขะวงษ์ นางวาสนา ภักดีรัตนมิตร นางรุนนิสา ตะนาดะ
นางสมถวิล รัตนมาลัย นางซ่อนกล่ิน ตามรักษา นางสาววีระยา วงศ์ผุดผาด นางสาวมุกอันดา ต้นบุญ
นายเสรี จูมเกตุ นางค าหวาน ยอดกมล นางสาววาสนา ขุมโมกข์ นางสาวอนงค์ แซ่แต้
นางเรวดี ยอดวิเศษ นางปราณี สระบัว(สนง) นางสาวนพวรรณ ดวงอุดมเดช นางสาวเมธิศากานต์ มูลทาดี
นายสุพันธ์ คงคาเนาวรัตน์ นางวลัยรัตน์ ปราสาททอง นางสาวจิรันธนิน คนกลาง นางสาวมณีรัตน์ มณีคง
นายถาวร สุขเกษม นายอ านาจ อิศรางกูร ณ อยุธยา นางสาวจิรัฐา สิงห์คาร นายยุทธพงษ์ ทองศรี
นางจันทนา เขียวสอาด นายสมชาย ธีระโชติ นางอาภรณ์ คุ้มไพรันต์ นางสาวสุภัสศรณ์ ล าดับ
นางปราณี เกิดพิทักษ์ นายวราวุฒิ ขอญาติกลาง นางนันทวรรณ ภูนุช นางสาววรรณนภา งามพิศ
นางฉวีวงษ์ ผูกบุญเชิด นางดรุณี ภูมิสวัสด์ิ นางสาววรินทร ยามประโคน นางสาวธาริณี สละชีพ
นางนิตยา จันทราวุฒิ นางสาวจิราพร สุขใส นางสาวสรัลชนา บัวใหญ่ นางสาวจันจิรา ไวปัญญา
นางนันทนา สิงห์วัฒนาศิริ นายศรณ์พงศ์ เตชะวัชรานนท์ นางกนิษฐา ถีเจริญ นางสาวพิทธ์ินภัต อัครบุปผา
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นางสุดสวาท กาซูยี นางสาวปัทมา ปรัชญาเศรษฐ นางสาวจุฑามาศ โอนหอม นางขวัญ สิงห์ชัย
นายชูลิต ศรีลัด นายโสวุฒิ กล่อมเกล้ียง นายธนวัฒน์ โปร่งทะเล นางสาวจิราพร ช านิสังข์
นางอารยา ไชยะเดชะ นายสมปอง สิขเรศ นายธนวัฒน์ โปร่งทะเล นางสาวดุษฎี หงษ์สมบุญ
นางสาวพรทิพย์ น่ิมสนิท นางศรุดา ตระกูลวรรณา นางรัตนา แก่นสารี นางสาวรวิษฎา แซ่เล้า
นางดารณี รัชฏาวรรณพงษ์ นางสาวสุจิรา สหวงศ์ นางสาวนุชนารถ เช้ือขุนทด นางสาวทรงพิศ ทรงประกอบ
นางสาวจิตรา เมฆะ นายดุษิต ศรีหิรัญ นางสาวศิริพร แก้วพวง นางสาววลีรัตน์ ล้ิมสกุล
นางสมชิด เจติยะกุล นางจันทร์วิภา จักหงษ์สุวรรณ นางทัศนา โพธ์ิเงิน นางสาวปัทมาวดี ข าน้อย
นายนาวี จันทร์สว่าง นางภาสิดา ชวลิตชีวิน นางสาวประภัสสร ชุมภูงาม นางลักขณา ย้ิมดี
นายธารา เปล่ียนบางช้าง นางภาสิดา ชวลิตชีวิน นายวิโรจน์ บุญช่ืน นางสาวกิติยา หัสดินทร ณ อยุธยา
นางสาวบุญยืน ทรัพย์สิน นางจินตนา แหวนสว่างคล้าย ว่าท่ีร้อยตรีลมบล บุญมานะ นายวิชิต ยาก่ า
นายถวิล ช่วงถึก

ส วั ส ดิ ก า ร ส ม า ชิ ก ถึ ง แ ก� ก ร ร ม
ประจาํป  2565

สวัสดิการสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม และค่าปลงศพ ปี 2565
(จ านวน 48 ราย)

นายเฉลิม ขาวผ่อง นายพรเทพ คุรุเมธากร นางสาวสุปรารมย์ ว่องทวีวัฒน์ นายวิภูษิต บัวหงษ์
นายบุญช่วย ทองพวงเงิน นางจ าปา ผลทับทิม นางศิริรัตน์ วัดวิเศษ นางชูศรี สง่าเนตร
นางสมร ท้วมชุมพร นายบุญส่ง ป้องกันชาติ นางวรรณา บุญครอบ นายสุดตา แพงทรัพย์
นายธีระ ปานทับ นางสาวจินดา หิรัญวัฒน์ นางศรินนา ทัศนิยม นายทวีศักด์ิ สุพัฒนาพงศ์
นายอุทัย โพธ์ิอาศัย นางสาวกฤษณา ศรีสุข นายอ านาจ ฉายาปัญจะ นางนัยรัตน์ ธนัตย์จิระพร
นางบุญสม แก้วช่วง นางปราณีต นิธิกิจพุทธโธ นางไพรัช สุขมาก นายวีระ พลิคามิน
นายสมาน ประมูลชัย นางนฤมล จันทอง นางสุวรรณา ประเสริฐแสง นางสาวเพ็ญศิริ สุขศรีจักรวาฬ
นางสมศรี อินทรานุวงษ์ ณ ล าพูน นางวีนัส ประมูลจักโก นายสุรวุฒิ รอดสุด นางประเทือง มาเอ่ียม
นายนิคม กล่ินหอม นายประเสริฐ ดีวิจิตร นายสมบัติ กลับประสิทธ์ิ นายชอบ นกเขา
นางพิมพกา ป้ันสืบสาย นายพรชัย ศักด์ิไพฑูรย์ นายเข็มเพชร จันทร์ฉวี นายนาวี กรีธาทรัพย์
นางนันทพร แจ้งแสงฟ้า นายถาวร เบาเนิด นายมานะ ถมยาปริวัฒน์ นายสุวรรณ พรหมสว่าง
นางมานิดา วสะยางกูร นายมานพ เทียนสว่าง นางเสาวนิจ ทองมูล นางสาวรัชฎาพร โสขุมา
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สวัสดิการสมาชิกเป็นกรณีพิเศษเม่ือตรวจพบเช้ือ Covid-19 ปี 2565
(จ านวน 1,461 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท)

นายปิยะ วิโรจน์วรรณ นางสาวมนัสพร ม่วงแก้ว นายจักริน ค าศรี นางสาวทานตะวัน เหมเส็ม
นายสมบูรณ์ สุวรรณกูล นางทัชชภร ฐิติพงศธร นางสาวยุวรี โงนมณี นางสาวสารีนี สีหมะ
นายสุทธิเดช ขอญาติกลาง นางสาวหรินรัตน์ สพังเงิน นางสาวนงนุช เทียนธรรม นายวีระศักด์ิ อินทร์มา
นางกัณณิกา มณีโชติ นางสาวอารียา ไล้ช่ืน นางทองสุข รอดแก่นทรัพย์ นายสุวิกรานต์ อู๋สังข์
นายนิคม กล่ินหอม นายศุภโชติ อินทร์แก้ว นางปราณี ศิริบัญชากิจ นางสาวรสริน เพ็ชรเขียว
นางสาวดวงทิพย์ รันจรูญ นางสาวณัฐยาน์ ดุมแก้ว นางส าเนียง พุ่มทอง นางสาวอลิษา กาเทศ
นางวาสนา ดีประเสริฐวงศ์ นางสาวอุมาพร รักศรี นางสาวเกษร จันทร์เต็ม นางรัมพา ค าแก้ว
นางพูนทรัพย์ เรืองต่อวงศ์ นางภัทชนก มุสิกิจมณี นางสาวกาญจนา ชีวะประมง นางสาวภาวดี วันมะโน
นายอ านวย ย่ิงเจริญ นางสาวปรางทิพย์ จุลเศรษฐ์ นางสาวสุพัฒษา พันยา นายกิตติกร บุญเรือง
นางมาลินี สาตสุข นางจิรวรรณ เอ่ียมย้ิม นางสาวนฤสา นาเมืองรักษ์ นายกฤษฎา มุ่งวัฒนา
นางสาวเนาวรัตน์ ศรีประเสริฐ นางสาวนภัสภรณ์ อุดมสุข นางสาวชนิตาณัฏฐ์ ขันธวิเชียร นายจิระวัฒน์ เวฬุนาทร
นางสุนันท์ เทียนซ้อน นายศรายุทธ ตุตะเวช ว่าท่ีร้อยตรีกิตติศักด์ิ ชีวันโชติบัณฑิต นางภัทราทิพย์ ทองเมือง
นางสาวอ้อมน้อย เจริญธรรม นางสาววิไลลักษณ์ ภู่กรุด นายพชรณรรฐ์ ศรีทา จ่าสิบตรีประพจน์ เพียงขุนทด
นายเจตนิทรรศน์ พิธาฐิติกุล นางสาวจุฑามาส นุชประมูล นางสาวบังอร ถาวิระ นายเกียรติชัย โกฎสืบ
นายสมัย พ่วงธานี นางสาวสุชิลา ตองอ่อน นางวรลักษณ์ มุ่งเจริญ นางสาวทัศริยา ลาพานิช
นางสมบูรณ์ สมตัว นางจุรีรัตน์ ชีวันโชติบัณฑิต นางสาวสุพรรษา เลิศเสม นายวิระชา ทักษิณ
นางราตรี ทรัพย์ปราชญ์ นางสาวนิชภา นาคสมบูรณ์ นางสาวอุบล เพชรสิงห์ นางสาวอัยย์ แก้วอาชา
นางมาลิน มุกดา นางสาวเจริญพร สืบส าราญ นายสุดสาคร ทองค า นางสาวกชวรารักษ์ ศรีสวัสด์ิ
นางสาวศรีสกุล พัดทอง นางพรจิตร ประกอบมัย นางสาวเกศรินทร์ ชิดโคกสูง นางสาวฐิติชญา ชิณโชติ
นางอัมพร กังเจริญ นางเพ็ญนภา บุญก่อน นางสาววีนา เกษภูเขียว นางสาวเนธิตา มูเก็ม
นายจรูญโรจน์ โสไกร นางกฤศมน กล่ินสวัสด์ิ นายสิทธิศักด์ิ นันภักดี นางสาวเมย์วิภา พรมมีสา
นางอุษณีย์ การสมดี นางอิสรีย์ พิมลสิงห์ นางพวงเพ็ญ ปานท่าไข่ นางสาวสุภาภรณ์ นิลแก้ว
นางสาวแพรวเพ็ญ ปาละวิสุทธ์ิ นางสาวสรัญยา บุญมาก นางสาวกาญจนา คุ้มจันทร์ นางสาวสุขนภา ดอนผิวไพร
นางชวาลา ปาริยพันธ์ นางจิรัชญา เตียเจริญ นางวันเพ็ญ สร้อยพันมี นางสาวสุรภา ย้ิมศิริ
นางสาววรรณา ก่ิงพุดซา นางสาวนกชนาฏ แก้วช่ืน นางเครือทิพย์ สัญส าราญ นางสาวหัทยาพร รักษ์สุจริต
นายวิษณุ พระวิเชนทร์ นายสุรเชษฐ์ โพธ์ิอ่อน นางสดศรี หอมกระจาย นางสาวรังสิยา แสนทวีสุข
นางสาวอุบล ชอบธรรม นางสาวสุพรรษา คงศรี นางสาววันดี เงินไทย นางสาวชีวาภร ศรีสวัสด์ิ
นางกนกวรรณ ประเสริฐ นายสมชาย ทองสุทธ์ิ นางสาวกนกกาญจน์ แก้วนุช นางสาวสุพัตรา เบ็ญมาศ
นางจุฑารัตน์ เบญจมินทร์ นางศิริขวัญ มะโนวัฒนา นายณัฐพงษ์ บ่อสะอาด นางสาวปาริชาติ สิงห์ป้อง
นายจ าเริญ ภู่ก๋ง นางชัญญา พรรณศรี นางสาวสุจิตตรา อุปนันท์ นางสาวเพชญา ตันพัฒนาศิริกุล
นายณรงค์ สิงห์ศิฬิ นายเจริญ ภูมิเรศสุนทร นางสาวนัฐรินทร์ สียางนอก นางสาวอภิชญา เสริมสิน
นางกมลวรรณ ฟักแก้ว นายจิรวัฒน์ เกิดผล นางสาวรพีพร อินทร์พร นางสาวภัทรา เพ็ชรัตน์
นางกมลวรรณ พรหมพิทักษ์กุล นายชนะ สิกุลจ้อย นางสาวกนกพร กล่ินเจริญ นายโกวิท พรมดี
นางบุษราภา พิธาฐิติกุล นางสาวกรรญยวีย์ กาณภ์ภีรย์กุล นางวิชาดา ธรรมโหร นางสาวนุชจรินทร์ เงินไธสง
นางปัทมา โห้ประไพ นางฉันทนา อาพัดนอก นางสาวศรัญญา หอมละออ นางสาวอาทิตยา ลาหลง
นางมธุรส แก้วโต นางสาวนันทิยา สีหาขัน นายศรีจุลา จุลาศรี ว่าท่ีร้อยตรีพันลวัฒน์ แก้วเณร
นายบารมี บวรอิทธิกร นางสาววราพร สีสมบุญ นางสาวสายสุนีย์ ชาญนทีกุล นางสาวพัสวี มุขตา
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นางสมเจตน์ ศรีนรเศรษฐ์ นางสุมัทชา มาประเสริฐ นางสาวพรเพ็ญ ปรากฎมงคล นางสาวณัฐธาดา ชาญชิต
นายมงคล ทองค า นายอารัญ สุดวิสัย นางสาวบุผา กองกล่ิน นางสาวจิราวรรณ จันทร์น้อย
นางนันทนา เสนีย์ศรีสันติ นายชรัตน์ สินธุสอาด นายครองยุทธ นบนอบ นายสกลภัทร ปรีดากุลวัฒนะ
นายปรีชา รุ่งก่อน นายพนัส หนูเทพย์ นางวนิดา หูประโคน นายสิทธิพงศ์ เจียมพรเศรษฐ์
นางอุไร รุ่งก่อน นายโสภณ ทองหงษ์ นายเลอสรรค์ บริรักษ์ นางสาวอตินุช สุขสด
นางสาวศันสนีย์ แสงวัฒน์ นางสาวชุมนุมพร พรหมเดช นางสาวพูลทรัพย์ ศิริคุณ ว่าท่ีร้อยตรีอรรถพล เวชกามา
นายสมบูรณ์ พันธ์จินดาทรัพย์ นางสาวกานดา หอมย่ีสุ่น นางสาวณัทกุลพัชร ดาศรี นายธีทัต จันทรา
นางรักษ์สุมน เดชะผล นางสาวสุดาวัลย์ บุญนิล นางสาวพรรณี ล าดวล นางสาวรุจี ศรีสุข
นายสัญญพงศ์ วัชรชัยตระกูล นายนิยม บุญเต่าน้อย นายพงษ์เทพ ยุวะบุตร นายวัชรินทร์ เลาะหะนะ
นางกรุณา สว่างสุข นางนัยนา ลายสังข์ นางกนกวรรณ ม่ันสุข นางสาวปวีนา จีระเสถียร
นางศศวรรณ รอดหร่ิง นางสาวอรญา วิเศษหอม นายเรวัตร ใบแก้ว นางสาวรัตนาพร ปล่ังเปล่ง
นายสุวรรณ จันทสาร นางนิชรัชชา ยุทธนาฤทธิไกร นางสาวภิรูญรุ่ง บุญสุข นางสาวรจณีย์ วงพิจิตร
นายขวัญชัย กันทะเป็ง นางสาวอัมพร ตู้จินดา นางเบญจวรรณ อุ่นใจ นางสาวนิศาชล สุระ
นายพูนสุข แจ้งไพร นางนาถฤดี สีม่วง นางสาวมาลี บัวขาวสุทธิกุล นางสาวสุภาวรรณ คุ้มจันทร์
นางสาวสุวรรณา นาควาด นางสาวศศิธร พฤกษเกิด นายยุทธนา มีกล่ินหอม นางสาวสุดารัตน์ แก้วหลิบ
นางอัจฉรียา ภู่ทอง นางนิศาชล บุญประกอบ นางสาวสุภาพร ชารี นายต่อเขตต์ อินสุวรรณ์
นายแสวง ยกย่อง นางสาวพรจันทร์ สุขศรี นางสาวอรรจน์ชนก สงฉิม นางสาวชนันธร สินศิริ
นางสิริพร ฝอยทอง นางสาวจุฑารัตน์ ค าใบ นายกุลธวัช ศรีกาลบุตร นางสาวจรัสศรี จันคณา
นางมาลี ลิมานันท์ นางสาวอุบล ชูทอง นายศตวรรษ เลยกระโทก นางสาวฐิตินันท์ เมฆศิริวรรณ
นางศุภลักษณ์ กล่ินทอง นางจินตนา งามเกิด นายณภัค กล่ าเหว่า นางสาววิไลพร ค ายางจ้อง
นางสวาท สุขมาก นายณรงค์ศักด์ิ ขอจุลกลาง นางณัฐกมล สามิตร นายศุภกิตต์ิ วังโส
นางสาวอัจฉรา ทวีวรรณ นางชนันพร สุกสกุลนี นางสาวนิรมล ขันตี นางสาวสุนิธิ คล่องแคล้ว
นายก าจัด สุวรรณปาล นางนิตยา ซ่อนกล่ิน นางนฤมล ชาติสมบูรณ์ชัย นางสาวจิราพร พัวพานิช
นางนิภาวรรณ สวนแย้ม นายทศพร น่ิมแสง นางสาวกชมล ต้ังพรสมาน นางสาวประภา เอ่ียมดี
นางละออ พระวิเชนทร์ นางกาญจนภา จิตรสวัสด์ิ นางสาวผุสดี ก่ิงแก้ว นายเกรียงไกร ภู่พงษ์สิน
นางสมถวิล รัตนมาลัย นางสาวพัชรี ภิรมย์ไกรภักด์ิ นางอทิตยาภรณ์ พรมเกษา นางสาวยุพิน เข่ือนทอง
นางปรีด์ิชญาดา บุญมี นายพินิจ แสงจันทร์วิบูลย์. นางสาววรรณภา พวกวิบูลย์ นางสาวสุพัชรา กัลยาณะศักด์ิ
นางอัญชลี ชะนะมา นางสาวกรรณิการ์ ก าเลิศกล้า นางจิรวรรณ ป้องศรี นางสาวพัฒนาศรี ดาวเรือง
นางดวงเดือน แจ้งไพร นางปัทมาพร ศรีอาภัย นางสาวสุมาลี ชูบุญ นายธเนศร์ สุภศร
นางจินตนา ปล้ืมศรี นางสาวณัฐชนัญ วันซอและ นางสาวสุดารัตน์ รูปโลก นางสาวอนงค์ แซ่แต้
นายอรรถ มังคละ นางสาวมนพัทธ์ น่ิมข า นางสาววรรณี ชูก้าน นายธนาพร เขียนสุวรรณ
นายสมเกียรติ ภัทรกุล นางสาววิสุทธร คุณรักษา นางสาวแก้วเกล้า ขานแสน นางสาวกาญจนา เอ่ียมสะอาด
นางสาวประภัศรา จ านงค์อาษา นายกิตตินันท์ หร่ิงเรไร นายไกรสรณ์ แก้วกองแสง นายสราวุฒิ หลักบุญ
นายสมยศ บานช่ืน นายไพทูลย์ ประเสริฐ นายสิทธิโชค ฉิมวัย นางสาวกมลวรรณ หอมคง
นางดารณี ศรีเพียรวงศ์ นางสาวรัชฎาพร วรสาร นางสาวณัฏฐวรรธ์ พันธะไหล นางสาวเกวลิน สนธิ
นางสุชาดา เข็มมณฑา นายรัฐนันท์ กุณะ นางวรรษมล ทุมพัฒน์ นางสาวปณิธาน แซ่อ้ึง
นางฉอเราะ พจนวัฒนพันธ์ุ นางยุพาภร ขาวเป่ียม นางสาวเพ็ญจันทร์ อุ่นผล นายธีระวัช สมเขาใหญ่
นางปราณี เกิดพิทักษ์ นางสาวสุมาลี จิตร์ภักดี นางสาวทัสนันท์ สนิทเช้ือ นางสาวจิราพร ชูบาล
นางสาวเพียงใจ มูณีผล นางสุจินต์ เฮมโนนทอง นางสาวญาณิศา สิทธิประเสริฐ นางสาวพิมพ์ชนก อุ้มชู
นายสุรเดช ฟักทิม นายรัตนศักด์ิ ทองปัญญา นางสาวกรณิกา เพ็งสุวรรณ์ นางสาวอัณณ์ศิญา วงศ์อภิสุข
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นายมงคล ทองค า นายอารัญ สุดวิสัย นางสาวบุผา กองกล่ิน นางสาวจิราวรรณ จันทร์น้อย
นางนันทนา เสนีย์ศรีสันติ นายชรัตน์ สินธุสอาด นายครองยุทธ นบนอบ นายสกลภัทร ปรีดากุลวัฒนะ
นายปรีชา รุ่งก่อน นายพนัส หนูเทพย์ นางวนิดา หูประโคน นายสิทธิพงศ์ เจียมพรเศรษฐ์
นางอุไร รุ่งก่อน นายโสภณ ทองหงษ์ นายเลอสรรค์ บริรักษ์ นางสาวอตินุช สุขสด
นางสาวศันสนีย์ แสงวัฒน์ นางสาวชุมนุมพร พรหมเดช นางสาวพูลทรัพย์ ศิริคุณ ว่าท่ีร้อยตรีอรรถพล เวชกามา
นายสมบูรณ์ พันธ์จินดาทรัพย์ นางสาวกานดา หอมย่ีสุ่น นางสาวณัทกุลพัชร ดาศรี นายธีทัต จันทรา
นางรักษ์สุมน เดชะผล นางสาวสุดาวัลย์ บุญนิล นางสาวพรรณี ล าดวล นางสาวรุจี ศรีสุข
นายสัญญพงศ์ วัชรชัยตระกูล นายนิยม บุญเต่าน้อย นายพงษ์เทพ ยุวะบุตร นายวัชรินทร์ เลาะหะนะ
นางกรุณา สว่างสุข นางนัยนา ลายสังข์ นางกนกวรรณ ม่ันสุข นางสาวปวีนา จีระเสถียร
นางศศวรรณ รอดหร่ิง นางสาวอรญา วิเศษหอม นายเรวัตร ใบแก้ว นางสาวรัตนาพร ปล่ังเปล่ง
นายสุวรรณ จันทสาร นางนิชรัชชา ยุทธนาฤทธิไกร นางสาวภิรูญรุ่ง บุญสุข นางสาวรจณีย์ วงพิจิตร
นายขวัญชัย กันทะเป็ง นางสาวอัมพร ตู้จินดา นางเบญจวรรณ อุ่นใจ นางสาวนิศาชล สุระ
นายพูนสุข แจ้งไพร นางนาถฤดี สีม่วง นางสาวมาลี บัวขาวสุทธิกุล นางสาวสุภาวรรณ คุ้มจันทร์
นางสาวสุวรรณา นาควาด นางสาวศศิธร พฤกษเกิด นายยุทธนา มีกล่ินหอม นางสาวสุดารัตน์ แก้วหลิบ
นางอัจฉรียา ภู่ทอง นางนิศาชล บุญประกอบ นางสาวสุภาพร ชารี นายต่อเขตต์ อินสุวรรณ์
นายแสวง ยกย่อง นางสาวพรจันทร์ สุขศรี นางสาวอรรจน์ชนก สงฉิม นางสาวชนันธร สินศิริ
นางสิริพร ฝอยทอง นางสาวจุฑารัตน์ ค าใบ นายกุลธวัช ศรีกาลบุตร นางสาวจรัสศรี จันคณา
นางมาลี ลิมานันท์ นางสาวอุบล ชูทอง นายศตวรรษ เลยกระโทก นางสาวฐิตินันท์ เมฆศิริวรรณ
นางศุภลักษณ์ กล่ินทอง นางจินตนา งามเกิด นายณภัค กล่ าเหว่า นางสาววิไลพร ค ายางจ้อง
นางสวาท สุขมาก นายณรงค์ศักด์ิ ขอจุลกลาง นางณัฐกมล สามิตร นายศุภกิตต์ิ วังโส
นางสาวอัจฉรา ทวีวรรณ นางชนันพร สุกสกุลนี นางสาวนิรมล ขันตี นางสาวสุนิธิ คล่องแคล้ว
นายก าจัด สุวรรณปาล นางนิตยา ซ่อนกล่ิน นางนฤมล ชาติสมบูรณ์ชัย นางสาวจิราพร พัวพานิช
นางนิภาวรรณ สวนแย้ม นายทศพร น่ิมแสง นางสาวกชมล ต้ังพรสมาน นางสาวประภา เอ่ียมดี
นางละออ พระวิเชนทร์ นางกาญจนภา จิตรสวัสด์ิ นางสาวผุสดี ก่ิงแก้ว นายเกรียงไกร ภู่พงษ์สิน
นางสมถวิล รัตนมาลัย นางสาวพัชรี ภิรมย์ไกรภักด์ิ นางอทิตยาภรณ์ พรมเกษา นางสาวยุพิน เข่ือนทอง
นางปรีด์ิชญาดา บุญมี นายพินิจ แสงจันทร์วิบูลย์. นางสาววรรณภา พวกวิบูลย์ นางสาวสุพัชรา กัลยาณะศักด์ิ
นางอัญชลี ชะนะมา นางสาวกรรณิการ์ ก าเลิศกล้า นางจิรวรรณ ป้องศรี นางสาวพัฒนาศรี ดาวเรือง
นางดวงเดือน แจ้งไพร นางปัทมาพร ศรีอาภัย นางสาวสุมาลี ชูบุญ นายธเนศร์ สุภศร
นางจินตนา ปล้ืมศรี นางสาวณัฐชนัญ วันซอและ นางสาวสุดารัตน์ รูปโลก นางสาวอนงค์ แซ่แต้
นายอรรถ มังคละ นางสาวมนพัทธ์ น่ิมข า นางสาววรรณี ชูก้าน นายธนาพร เขียนสุวรรณ
นายสมเกียรติ ภัทรกุล นางสาววิสุทธร คุณรักษา นางสาวแก้วเกล้า ขานแสน นางสาวกาญจนา เอ่ียมสะอาด
นางสาวประภัศรา จ านงค์อาษา นายกิตตินันท์ หร่ิงเรไร นายไกรสรณ์ แก้วกองแสง นายสราวุฒิ หลักบุญ
นายสมยศ บานช่ืน นายไพทูลย์ ประเสริฐ นายสิทธิโชค ฉิมวัย นางสาวกมลวรรณ หอมคง
นางดารณี ศรีเพียรวงศ์ นางสาวรัชฎาพร วรสาร นางสาวณัฏฐวรรธ์ พันธะไหล นางสาวเกวลิน สนธิ
นางสุชาดา เข็มมณฑา นายรัฐนันท์ กุณะ นางวรรษมล ทุมพัฒน์ นางสาวปณิธาน แซ่อ้ึง
นางฉอเราะ พจนวัฒนพันธ์ุ นางยุพาภร ขาวเป่ียม นางสาวเพ็ญจันทร์ อุ่นผล นายธีระวัช สมเขาใหญ่
นางปราณี เกิดพิทักษ์ นางสาวสุมาลี จิตร์ภักดี นางสาวทัสนันท์ สนิทเช้ือ นางสาวจิราพร ชูบาล
นางสาวเพียงใจ มูณีผล นางสุจินต์ เฮมโนนทอง นางสาวญาณิศา สิทธิประเสริฐ นางสาวพิมพ์ชนก อุ้มชู
นายสุรเดช ฟักทิม นายรัตนศักด์ิ ทองปัญญา นางสาวกรณิกา เพ็งสุวรรณ์ นางสาวอัณณ์ศิญา วงศ์อภิสุข
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นางฉวีวงษ์ ผูกบุญเชิด นางอมรรัตน์ โพธ์ิตระการ นางสาวอริสา สุขสวัสด์ิ นางสาวชรัณยภัทร์ บิลดาวูด
นายสมเกียรติ พยุงศักด์ิวิจิตร นายไพบูลย์ ลองงาม นายมงคล น่ิงกลาง นางสาวสุธาสิณี อุปชิต
นางสุรีย์ คงเวียง นางอัญชนา พัฒนา นางสาวสุณีลักษ์ แก้วดวง นางสาวศิริกาญน์ รอมาลี
นายวันชัย ธีระวรรณสาร นางสาวศศิธร วุฒิปัญโญ นางสาวนิสารัตน์ สุดสม นางสาวกชพร วิชา
นางนิตยา จ ารัสศรี นางสาวศรีสมร จงเจิดสิน นายอารดี พันธ์ุยาง นายสิทธ์ิณรงค์ สิมสกุล
นางสาวกฤษณา หรุ่มวิสัย นางสาวเพ็ญศรี มีมูลทอง นางสาวชัชฎา อนันต์ นางสาวปองจิต ร่ืนรวย
นางอุษา สวัสดีดวง นางสาวสุพรรษา ทองเขียว นางสาวรุ่งทิพย์ ยวงล าใย นายพงษ์ศักด์ิ อุสาหะวงค์
นางประภาภรณ์ ใหม่เอ่ียม นายสุนันท์ วงศ์ทองเหลือ นางสาวทัศนียา อุดมรัตน์ นางสุณิสา ยัคลา
นางศิริลักษณ์ พิญญะชิต นางยาใจ สมบัติมี นางอัญมณี ขันดี นางสาวนิภาพร พลอยสด
นางยุรี ภัทรกุล นายอรรถพล ศิริพันธ์ุ นางสาววรรณิศา พิมพร นางสาวไพลิน อินทร์พลับ
นางสาวดวงกมล แก้วกูล นางสาวจันทรา ประเสริฐศรี นางณัฐนันท์ นุประพันธ์ นางสาวสุภาพร สอนภักดี
นางสอาด กระต่ายทองกูล นายกิติชานนท์ จ่ันฮวบ นางสาวสิพร บุญฤทธ์ิ นางสาวจิตรา ชัยสว่างโยธิน
นางเสาวลักษณ์ ฦาชา นายอัมพร นันนวล นางชไมพร วรดล นางสาวนงคราญ ดวงสิน
นางปราณี วิโรจน์วรรณ นางช่ืนใจ ไชยประทุม นางนนทรี ไหมมาลา นางสาวจันทิมา สุขดี
นายผล โพชสาลี นางสาวภารดี จิตตาภาบุรภัทร นางสาวสุพัตรา คติยะจันทร์ นางสาววนิดา ขานฤทธ์ิ
นางวรรณิภา จันทร์ฝอย นางอุมาพร นิยมทอง นางดาวประกาย ทาธง นายนครินทร์ ขืนรัมย์
นายวีระศักด์ิ เกษรจันทร์ นายธนวุธ เอ่ียมบุญฤทธ์ิ นางสาวนพรัตน์ รัชวงศ์ นางสาวอาภาพร ค ามา
นางบุญพอ สาระค า นางสุวิมล กล่ินมี นางเมทินี พาทยโกศล นางสาวยมนา การปลูก
นางอรดี แจ้งสามสี ว่าท่ีร้อยตรีชูเกียรติ พาแก้ว นางสาวจารุพักตร์ จ่าจันทึก นางสาวสุกัญญา พรมมานอก
นางสุรีย์ โปทาสาย นางสาววิไลพร อีนทร์นวน นางสาวพัสราพร ปักการะนัง นางสาวอรพรรณ จรูญศักด์ิวิวัฒน์
นางสาวแน่งน้อย พ่ึงผลพูล นางสมร วงษ์สันต์ นางสาวสมหทัย ช่ืนพลี นายอภิวัฒน์ ศาลางาม
นายนิวัต โชติศรีนิล นางรัศมี สีพ้ัว นางสาวสุภัทรา บูรณประเสริฐ นางสาวแก้วกนกกาญจน์ เนคมานุุรักษ์
นางวาสนา รังสิวรารักษ์ นายวรรณวุฒิ วรรณารุณ นางสาวอรพรรณ นวลจันทร์ นายธาวัน ประเสริฐสกุล
นายอ าพันธ์ เกาไศยนันท์ นางจุไร ค าหาญสุนทร นางสาวกนกวรรณ พันนาดี นางสาวกฤษณี เพ็ชรสงฆ์
นางชูจิตต์ เกตุแก้ว นางลลิตา ฤทธ์ิเทพ นายธีรยุทธ รุจาคม นางสาวจรรยา แก่นทองเจริญ
นางชุติมา เนียมอ่ิม นางสาวอ าภาพร เพ็ชรเย็น นางสาวหงส์ฟ้า นามยศขวา นายศักด์ิสิทธ์ิ อนุศาสตร์ชน
นางนงค์เยาว์ ระวังถ้อย นางนัจจิรา ศีลพิพัฒน์ นางสาวกุสุมา ทองเรือง นางสาววนิดา พยุหะ
นางนวลฉวี อ้นไชยะ นางสาวจันทร์จิรา เดิมท ารัมย์ นางสาวฐาปนีย์ ทวีกสิกรรม นายคมกริช พันธ์ุประเสริฐ
นางสุมาลี เขมาภิรัต นางสาวกัลยาณี ทองเชิด นางสาวพิมพ์พกาญจน์ ประชัน นางสาวพัชรี ชินสงวนเกียรติ
นางอุไรลักษณ์ สมร่าง ว่าท่ีร.ต.หญิงชนันรัตน์ จรัญธนเสฎฐ์ นางสาวยุพิน โสพิน นางสาววิชุดา วิจารณรงค์
นางพัชรินทร์ พุทธลีลาศ นางสาวผกาวรรณ จันทร์ศร นางสาวมะลิษา ห้องแซง นางสาวสุพัตรา ศรีจันทร์เวียง
นางเก้ือกูล พิบูลย์สวัสด์ิ นายสมศักด์ิ มาลัยโรจน์ศิริ นายณัฐธัญพงศ์ แพ่งศรีสาร นายภูบดินทร์ วิริยะพยัคฆ์
นางดาราพร ขนรกุล นางสาวเบญริสา บริสุทธ์ิ นางสาวสรารัตน์ คล้ามกล่ัน นายคมศักด์ิ บุตรพรมมา
นายสุบิน เฉลิมวงค์ นางสาวเวธกา ศุภวีรฤทธ์ิ นางสาวน้ าเพชร ตู้แก้ว นางสาวกรณษาภัค บุญญาวัฒน์
นางบุญเรือน ธีระวรรณสาร นายสมชาย มธุรส นายอมรศักด์ิ เสนาราช นางสาวสุภาพร สะแกซึง
นางอุดมศรี ศิริก าจรพัฒนา นางสาวธนัตดา ลาลุน นางสาววัลภา วีระพันธ์พัฒนา นางสาวรัชฎา ด้วงติลี 
นางสุดาวดี เน่ืองฤทธ์ิ นางสาคร วรฉัตร นายเตวิช ตามวงษ์วาน นางสาวดวงใจ ใสแรม
นางสุรภา สภารักษ์ปัญญา นางสาวสุวิชา เป่ียมสวัสด์ิ นายกฤษดากร สังข์ทอง นางสาวมณีรัตน์ โพธิกุล
นายประสิทธ์ิ โฉมงาม นางสาวพิศน์ฐิศา เอียดเกล้ียง นางอรุณรักษ์ วงศ์เย็น นางสาวล าพร บุทธิจักร
นายนาวี จันทร์สว่าง นางสาวกุลิสรา กิจรุ่งเฉลิม นายมนตรี หิรัญสีทอง นายพนม ทองสุ่ม

นายมนัส มุสิกรัตน์ นางสาวสุภาภร ใจทหาร นางสาวดารินทร์ อ านวยพร นางสาวสมฤทัย สะเทิงรัมย์
นางจารุวรรณ มหามาตย์ นางพชรรัชต์ นพธัญสวัสด์ิ นายใหม่ ละม้ายวรรณ์ นางสาวศิรัญญา ชาตะพรหม
นางสาวบุญยืน ทรัพย์สิน นางสาวจารุดา ยอดยศ นางสาวศิริพร แก้วโพธิงาม นางสาวขนิษฐา สัสดี
นายเสน่ห์ สอนป่ิน นางส ารวย แสขุนทด นางสาวบัวตอง ดาทอง นางสาวยุพยงค์ เหล่าภักดี
นางสินีนาฏ คงศิลา นางวิภาวดี ไสยราช นางสาวศิริธร โตแย้ม นางสาววรรณภา สีสมบัติ
นางกรรจณา อัปมะเตย์ นางพรทิพย์ ศรวิชัย นายนราวัฒน์ ศรีสวัสด์ิ นางสาวเมขลา ก่ิงทุม
นางสาวจินตนา วาทีนุเคราะห์ นางสาวรัชนก สุขประเสริฐ นางสาวพนิตพิชา คงศิริ นางสาวภัชราพร ประจงจีบ
นางวิมล สมจิตร นางวาสนา ม่วงเสน นายธรณัส โสมนัส นางสาวรุ่งฤดี นวลละออง
นางสุขาวดี อูยุบ นางนิตยา เสกรัมย์ นางสาวอุมาภรณ์ ฐานสันโดษ นางสาวชาดา จันทะวงษ์
นางสุกัญญา บุญโปรด นางเอมอร ช้างมณี นางสาววันวิสา รุ่งสุข นางสาวอรอนงค์ บงสูงเนิน
นางรวินท์พร เสถียรดิลกรักษ์ นางสุวรรณ ญาติพรหม นางสาวสุธาทิพย์ สุวรรณม่วง นางสาวฐิตินันท์ ขีดดี
นายสวัสด์ิ เอ้ือนจิตร นางสาวพัชราภรณ์ เหมือนศาสตร์ นางสาวแสงระวี อนุกูล นางสาวสุวนันท์ กอผจญ
นางวัชรี ชุณหประเสริฐ นางสาวยุวภาภรณ์ สุระคันธ์ นางกวิตา เลิศตละวนิชา นางสาวธัญญ์รัตน์ นันกระโทก
นายปรีชา นาลาด นางสาวณปภัท หวันเสนา นางพจนา สีสดดี นางสาวณัฐธนภา รุ่งเรืองประมง
นางพัชริน วงษ์ประเสริฐ นางสาวสุทิสา เรืองกันท์ นางสาวก าไลนิล ป้อมทอง นางสาวรัตนา ปานประโคน
นายประจบ สาทประเสริฐ นางศิริลักษณ์ ศรีเจริญ นางสาวจิตติภร แสงศรี นางสาววิไลวรรณ หม้อจาบ
นายนิพนธ์ กิตติหัช นางศาตพร ชาญณรงค์ นางพิมพ์ลดา ย่ิงฉัตรเรืองกิจ นางสาวประนัดดา คัดสีพรม
นางจิรภรณ์ เดชเจริญ นางสาวสุภารัตน์ หน่อชัชวาล นายพีราวัฒ จันทาวี นางสาวเอ้ือมพร ห้องทองแดง
นายเมธา เกตบุตร นางฐิรชญา มหาสุข นางวรันณ์ธร บัวค าภู นายจาตุรงค์ ชาลีชาติ
นางสุชาดา อินทรมาศ นางอารีย์ ด่านขุนทด นางสาววิไลลักษณ์ เอิบสุข นางพรรณธร ยกย่อง
นางสาวเบญจวรรณ กล่ินดี นางปองศา พูนชู นางสาวไสวรินทร์ หลักค า นางสาวปนิดา ปัสสาโก
นางวารณี บังคลัน นายยุทธนา พิพรพงษ์ นายทวีชัย บัวสนธ์ิ นางสาวอังคณา สุขเอ่ียม
นายชวน รอดแก่นทรัพย์ นางสาวสุระจิตร พิชญกานต์ นางสาวลัดดาวัลย์ สุดหอม นางสาวโสภินันท์ ปราบคช
นางสุนันท์ แป้นถึง นายมารุต ทองพวงเงิน นางสาวจารุวรรณ จันทร์นวล นางสาวมาลัย โหม่งพุฒ
นางนงคราญ เรืองนุ่น นางสาวเหมวรรณ นาเมืองรักษ์ นางสาวสุภัสสร แซ่ล้ี นางสาววรรณา ช่ืนชมภู
นางเพียงเพ็ญ พชรสุวรรณสิริ นางสาวสมจิตร เบ็ญเจริญ ว่าท่ีร.ต.หญิงสุมาลี พลเดชา นางอ าไพ เมืองมาก
นางดวงแข ภานุน าภา นางสาววีนัส โฉมทอง นางจีระนันท์ กล่ าแสง นางสาวพิชญ์ชญาภา เหลาแก้ว
นางพันเอิญ กรทอง นางสาวศิริญญา นาราช นางสาวปัทมิกา มลาฤทธ์ิ นางกิตติยา คามจังหาร
นางสาวยวงทอง พ่อค้า นางสาวศรพัชญ์ชนม์ ทับจันทร์ นายศิริวัฒน์ พัฒน์แก้ว นางสาวชยาภรณ์ เค้านา
นางนุการ กัณนะเรศ นางสาวจิราวรรณ บุญชู นางสาวเบญจวรรณ ศรีวาลัย นายรวีวัฒน์ รุ่งเรืองรอง
นางสาวนงนุช รังรักษ์ศิริวร นายสุรเชษฐ์ จรรยาพิลาทิพย์ นางนภา แก่อินทร์ นางสาวณัฐรดา สัมฤทธ์ิ
นายสุนทร ช่ืนพลี นายกิตติพงษ์ ทิพย์ดนตรี นางกนกนาถ อ่วมมีเพียร นางสาวเมทินี เกิดเอ่ียม
นางเสาวภา เชยสุวรรณ นายชินกร ศิริโยธา นายวรพล เสนารักษ์ นางรตนมณฑ์ จิตรบรรจง
นางสาวสุภิญญา วิโรทัยสกุล นางกัลยา สุโข นางสาวพิมพ์ภัทรา ศิริจารุกิตต์ิ นายพงศกร จิตรบรรจง
นางสาวอิสรีย์ อ่อนนวม นางนันท์นภัส ศรีสว่าง นายสมเกียรติ พรแสน นางสาววิไลลักษณ์ นันทชลากรกิจ
นายอภิชาติ น้ าผ้ึง นางสาวรุ่งธิวา อาจวงค์ นางสาวปราณิตา นะอิบรอเฮม นางสาวสุกัญญา มนต์ขลัง
นางอรุณี ขาวไพบูลย์ นางนาตทยา บุญมาศ นายวรานนท์ พวงภู่ นางสาวจันทราภรณ์ ค าตา
นางสาวกานต์รวี รักซ้อน นางสาวศศิธร มัทนาภรณ์สกุล นายสิทธิชัย ใยอ่ิม นางสาวสุนีย์ เจริญพรรณ
นางนวพร ช่วงโชติ นางสมพร ไชยมงคล นางสาวพรธิดา น าสงค์ นางสาวปิยะนุช เครือแสง
นางสาวอารีย์ กล่ินอยู่ นางฉวีวรรณ จรูญศักด์ิสิริ นายจตุรวิทย์ ผ่านเมือง นางสาวธิศวรรณ มุ่งอิน
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นางฉวีวงษ์ ผูกบุญเชิด นางอมรรัตน์ โพธ์ิตระการ นางสาวอริสา สุขสวัสด์ิ นางสาวชรัณยภัทร์ บิลดาวูด
นายสมเกียรติ พยุงศักด์ิวิจิตร นายไพบูลย์ ลองงาม นายมงคล น่ิงกลาง นางสาวสุธาสิณี อุปชิต
นางสุรีย์ คงเวียง นางอัญชนา พัฒนา นางสาวสุณีลักษ์ แก้วดวง นางสาวศิริกาญน์ รอมาลี
นายวันชัย ธีระวรรณสาร นางสาวศศิธร วุฒิปัญโญ นางสาวนิสารัตน์ สุดสม นางสาวกชพร วิชา
นางนิตยา จ ารัสศรี นางสาวศรีสมร จงเจิดสิน นายอารดี พันธ์ุยาง นายสิทธ์ิณรงค์ สิมสกุล
นางสาวกฤษณา หรุ่มวิสัย นางสาวเพ็ญศรี มีมูลทอง นางสาวชัชฎา อนันต์ นางสาวปองจิต ร่ืนรวย
นางอุษา สวัสดีดวง นางสาวสุพรรษา ทองเขียว นางสาวรุ่งทิพย์ ยวงล าใย นายพงษ์ศักด์ิ อุสาหะวงค์
นางประภาภรณ์ ใหม่เอ่ียม นายสุนันท์ วงศ์ทองเหลือ นางสาวทัศนียา อุดมรัตน์ นางสุณิสา ยัคลา
นางศิริลักษณ์ พิญญะชิต นางยาใจ สมบัติมี นางอัญมณี ขันดี นางสาวนิภาพร พลอยสด
นางยุรี ภัทรกุล นายอรรถพล ศิริพันธ์ุ นางสาววรรณิศา พิมพร นางสาวไพลิน อินทร์พลับ
นางสาวดวงกมล แก้วกูล นางสาวจันทรา ประเสริฐศรี นางณัฐนันท์ นุประพันธ์ นางสาวสุภาพร สอนภักดี
นางสอาด กระต่ายทองกูล นายกิติชานนท์ จ่ันฮวบ นางสาวสิพร บุญฤทธ์ิ นางสาวจิตรา ชัยสว่างโยธิน
นางเสาวลักษณ์ ฦาชา นายอัมพร นันนวล นางชไมพร วรดล นางสาวนงคราญ ดวงสิน
นางปราณี วิโรจน์วรรณ นางช่ืนใจ ไชยประทุม นางนนทรี ไหมมาลา นางสาวจันทิมา สุขดี
นายผล โพชสาลี นางสาวภารดี จิตตาภาบุรภัทร นางสาวสุพัตรา คติยะจันทร์ นางสาววนิดา ขานฤทธ์ิ
นางวรรณิภา จันทร์ฝอย นางอุมาพร นิยมทอง นางดาวประกาย ทาธง นายนครินทร์ ขืนรัมย์
นายวีระศักด์ิ เกษรจันทร์ นายธนวุธ เอ่ียมบุญฤทธ์ิ นางสาวนพรัตน์ รัชวงศ์ นางสาวอาภาพร ค ามา
นางบุญพอ สาระค า นางสุวิมล กล่ินมี นางเมทินี พาทยโกศล นางสาวยมนา การปลูก
นางอรดี แจ้งสามสี ว่าท่ีร้อยตรีชูเกียรติ พาแก้ว นางสาวจารุพักตร์ จ่าจันทึก นางสาวสุกัญญา พรมมานอก
นางสุรีย์ โปทาสาย นางสาววิไลพร อีนทร์นวน นางสาวพัสราพร ปักการะนัง นางสาวอรพรรณ จรูญศักด์ิวิวัฒน์
นางสาวแน่งน้อย พ่ึงผลพูล นางสมร วงษ์สันต์ นางสาวสมหทัย ช่ืนพลี นายอภิวัฒน์ ศาลางาม
นายนิวัต โชติศรีนิล นางรัศมี สีพ้ัว นางสาวสุภัทรา บูรณประเสริฐ นางสาวแก้วกนกกาญจน์ เนคมานุุรักษ์
นางวาสนา รังสิวรารักษ์ นายวรรณวุฒิ วรรณารุณ นางสาวอรพรรณ นวลจันทร์ นายธาวัน ประเสริฐสกุล
นายอ าพันธ์ เกาไศยนันท์ นางจุไร ค าหาญสุนทร นางสาวกนกวรรณ พันนาดี นางสาวกฤษณี เพ็ชรสงฆ์
นางชูจิตต์ เกตุแก้ว นางลลิตา ฤทธ์ิเทพ นายธีรยุทธ รุจาคม นางสาวจรรยา แก่นทองเจริญ
นางชุติมา เนียมอ่ิม นางสาวอ าภาพร เพ็ชรเย็น นางสาวหงส์ฟ้า นามยศขวา นายศักด์ิสิทธ์ิ อนุศาสตร์ชน
นางนงค์เยาว์ ระวังถ้อย นางนัจจิรา ศีลพิพัฒน์ นางสาวกุสุมา ทองเรือง นางสาววนิดา พยุหะ
นางนวลฉวี อ้นไชยะ นางสาวจันทร์จิรา เดิมท ารัมย์ นางสาวฐาปนีย์ ทวีกสิกรรม นายคมกริช พันธ์ุประเสริฐ
นางสุมาลี เขมาภิรัต นางสาวกัลยาณี ทองเชิด นางสาวพิมพ์พกาญจน์ ประชัน นางสาวพัชรี ชินสงวนเกียรติ
นางอุไรลักษณ์ สมร่าง ว่าท่ีร.ต.หญิงชนันรัตน์ จรัญธนเสฎฐ์ นางสาวยุพิน โสพิน นางสาววิชุดา วิจารณรงค์
นางพัชรินทร์ พุทธลีลาศ นางสาวผกาวรรณ จันทร์ศร นางสาวมะลิษา ห้องแซง นางสาวสุพัตรา ศรีจันทร์เวียง
นางเก้ือกูล พิบูลย์สวัสด์ิ นายสมศักด์ิ มาลัยโรจน์ศิริ นายณัฐธัญพงศ์ แพ่งศรีสาร นายภูบดินทร์ วิริยะพยัคฆ์
นางดาราพร ขนรกุล นางสาวเบญริสา บริสุทธ์ิ นางสาวสรารัตน์ คล้ามกล่ัน นายคมศักด์ิ บุตรพรมมา
นายสุบิน เฉลิมวงค์ นางสาวเวธกา ศุภวีรฤทธ์ิ นางสาวน้ าเพชร ตู้แก้ว นางสาวกรณษาภัค บุญญาวัฒน์
นางบุญเรือน ธีระวรรณสาร นายสมชาย มธุรส นายอมรศักด์ิ เสนาราช นางสาวสุภาพร สะแกซึง
นางอุดมศรี ศิริก าจรพัฒนา นางสาวธนัตดา ลาลุน นางสาววัลภา วีระพันธ์พัฒนา นางสาวรัชฎา ด้วงติลี 
นางสุดาวดี เน่ืองฤทธ์ิ นางสาคร วรฉัตร นายเตวิช ตามวงษ์วาน นางสาวดวงใจ ใสแรม
นางสุรภา สภารักษ์ปัญญา นางสาวสุวิชา เป่ียมสวัสด์ิ นายกฤษดากร สังข์ทอง นางสาวมณีรัตน์ โพธิกุล
นายประสิทธ์ิ โฉมงาม นางสาวพิศน์ฐิศา เอียดเกล้ียง นางอรุณรักษ์ วงศ์เย็น นางสาวล าพร บุทธิจักร
นายนาวี จันทร์สว่าง นางสาวกุลิสรา กิจรุ่งเฉลิม นายมนตรี หิรัญสีทอง นายพนม ทองสุ่ม

นายมนัส มุสิกรัตน์ นางสาวสุภาภร ใจทหาร นางสาวดารินทร์ อ านวยพร นางสาวสมฤทัย สะเทิงรัมย์
นางจารุวรรณ มหามาตย์ นางพชรรัชต์ นพธัญสวัสด์ิ นายใหม่ ละม้ายวรรณ์ นางสาวศิรัญญา ชาตะพรหม
นางสาวบุญยืน ทรัพย์สิน นางสาวจารุดา ยอดยศ นางสาวศิริพร แก้วโพธิงาม นางสาวขนิษฐา สัสดี
นายเสน่ห์ สอนป่ิน นางส ารวย แสขุนทด นางสาวบัวตอง ดาทอง นางสาวยุพยงค์ เหล่าภักดี
นางสินีนาฏ คงศิลา นางวิภาวดี ไสยราช นางสาวศิริธร โตแย้ม นางสาววรรณภา สีสมบัติ
นางกรรจณา อัปมะเตย์ นางพรทิพย์ ศรวิชัย นายนราวัฒน์ ศรีสวัสด์ิ นางสาวเมขลา ก่ิงทุม
นางสาวจินตนา วาทีนุเคราะห์ นางสาวรัชนก สุขประเสริฐ นางสาวพนิตพิชา คงศิริ นางสาวภัชราพร ประจงจีบ
นางวิมล สมจิตร นางวาสนา ม่วงเสน นายธรณัส โสมนัส นางสาวรุ่งฤดี นวลละออง
นางสุขาวดี อูยุบ นางนิตยา เสกรัมย์ นางสาวอุมาภรณ์ ฐานสันโดษ นางสาวชาดา จันทะวงษ์
นางสุกัญญา บุญโปรด นางเอมอร ช้างมณี นางสาววันวิสา รุ่งสุข นางสาวอรอนงค์ บงสูงเนิน
นางรวินท์พร เสถียรดิลกรักษ์ นางสุวรรณ ญาติพรหม นางสาวสุธาทิพย์ สุวรรณม่วง นางสาวฐิตินันท์ ขีดดี
นายสวัสด์ิ เอ้ือนจิตร นางสาวพัชราภรณ์ เหมือนศาสตร์ นางสาวแสงระวี อนุกูล นางสาวสุวนันท์ กอผจญ
นางวัชรี ชุณหประเสริฐ นางสาวยุวภาภรณ์ สุระคันธ์ นางกวิตา เลิศตละวนิชา นางสาวธัญญ์รัตน์ นันกระโทก
นายปรีชา นาลาด นางสาวณปภัท หวันเสนา นางพจนา สีสดดี นางสาวณัฐธนภา รุ่งเรืองประมง
นางพัชริน วงษ์ประเสริฐ นางสาวสุทิสา เรืองกันท์ นางสาวก าไลนิล ป้อมทอง นางสาวรัตนา ปานประโคน
นายประจบ สาทประเสริฐ นางศิริลักษณ์ ศรีเจริญ นางสาวจิตติภร แสงศรี นางสาววิไลวรรณ หม้อจาบ
นายนิพนธ์ กิตติหัช นางศาตพร ชาญณรงค์ นางพิมพ์ลดา ย่ิงฉัตรเรืองกิจ นางสาวประนัดดา คัดสีพรม
นางจิรภรณ์ เดชเจริญ นางสาวสุภารัตน์ หน่อชัชวาล นายพีราวัฒ จันทาวี นางสาวเอ้ือมพร ห้องทองแดง
นายเมธา เกตบุตร นางฐิรชญา มหาสุข นางวรันณ์ธร บัวค าภู นายจาตุรงค์ ชาลีชาติ
นางสุชาดา อินทรมาศ นางอารีย์ ด่านขุนทด นางสาววิไลลักษณ์ เอิบสุข นางพรรณธร ยกย่อง
นางสาวเบญจวรรณ กล่ินดี นางปองศา พูนชู นางสาวไสวรินทร์ หลักค า นางสาวปนิดา ปัสสาโก
นางวารณี บังคลัน นายยุทธนา พิพรพงษ์ นายทวีชัย บัวสนธ์ิ นางสาวอังคณา สุขเอ่ียม
นายชวน รอดแก่นทรัพย์ นางสาวสุระจิตร พิชญกานต์ นางสาวลัดดาวัลย์ สุดหอม นางสาวโสภินันท์ ปราบคช
นางสุนันท์ แป้นถึง นายมารุต ทองพวงเงิน นางสาวจารุวรรณ จันทร์นวล นางสาวมาลัย โหม่งพุฒ
นางนงคราญ เรืองนุ่น นางสาวเหมวรรณ นาเมืองรักษ์ นางสาวสุภัสสร แซ่ล้ี นางสาววรรณา ช่ืนชมภู
นางเพียงเพ็ญ พชรสุวรรณสิริ นางสาวสมจิตร เบ็ญเจริญ ว่าท่ีร.ต.หญิงสุมาลี พลเดชา นางอ าไพ เมืองมาก
นางดวงแข ภานุน าภา นางสาววีนัส โฉมทอง นางจีระนันท์ กล่ าแสง นางสาวพิชญ์ชญาภา เหลาแก้ว
นางพันเอิญ กรทอง นางสาวศิริญญา นาราช นางสาวปัทมิกา มลาฤทธ์ิ นางกิตติยา คามจังหาร
นางสาวยวงทอง พ่อค้า นางสาวศรพัชญ์ชนม์ ทับจันทร์ นายศิริวัฒน์ พัฒน์แก้ว นางสาวชยาภรณ์ เค้านา
นางนุการ กัณนะเรศ นางสาวจิราวรรณ บุญชู นางสาวเบญจวรรณ ศรีวาลัย นายรวีวัฒน์ รุ่งเรืองรอง
นางสาวนงนุช รังรักษ์ศิริวร นายสุรเชษฐ์ จรรยาพิลาทิพย์ นางนภา แก่อินทร์ นางสาวณัฐรดา สัมฤทธ์ิ
นายสุนทร ช่ืนพลี นายกิตติพงษ์ ทิพย์ดนตรี นางกนกนาถ อ่วมมีเพียร นางสาวเมทินี เกิดเอ่ียม
นางเสาวภา เชยสุวรรณ นายชินกร ศิริโยธา นายวรพล เสนารักษ์ นางรตนมณฑ์ จิตรบรรจง
นางสาวสุภิญญา วิโรทัยสกุล นางกัลยา สุโข นางสาวพิมพ์ภัทรา ศิริจารุกิตต์ิ นายพงศกร จิตรบรรจง
นางสาวอิสรีย์ อ่อนนวม นางนันท์นภัส ศรีสว่าง นายสมเกียรติ พรแสน นางสาววิไลลักษณ์ นันทชลากรกิจ
นายอภิชาติ น้ าผ้ึง นางสาวรุ่งธิวา อาจวงค์ นางสาวปราณิตา นะอิบรอเฮม นางสาวสุกัญญา มนต์ขลัง
นางอรุณี ขาวไพบูลย์ นางนาตทยา บุญมาศ นายวรานนท์ พวงภู่ นางสาวจันทราภรณ์ ค าตา
นางสาวกานต์รวี รักซ้อน นางสาวศศิธร มัทนาภรณ์สกุล นายสิทธิชัย ใยอ่ิม นางสาวสุนีย์ เจริญพรรณ
นางนวพร ช่วงโชติ นางสมพร ไชยมงคล นางสาวพรธิดา น าสงค์ นางสาวปิยะนุช เครือแสง
นางสาวอารีย์ กล่ินอยู่ นางฉวีวรรณ จรูญศักด์ิสิริ นายจตุรวิทย์ ผ่านเมือง นางสาวธิศวรรณ มุ่งอิน
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นางวสุมา ชุ่มสมบัติ นางจันทร์เพ็ญ ศรีจันทวงศ์ นางสาวนัฏปภัสร์ อินสา นางสาวลลนา กล่ินอยู่
นางนันท์นภัส สวัสด์ิชัย นางสาวปราณิสา เทือกเทียน นางสาวณัฐศิมา ชูแก้ว นางสาววัชรีญา หล่มเพชร
นายสมชาติ มีกล่ินหอม นางศิริลักษณ์ ชินศรี นางสาวอินทิรา ศรีเกิด นางสาวตรีเนตร ศรีมุกดา
นางรัตนา ดีไธสง นางนงนุช พันธ์ุประเสริฐ นางสาวศิริกานต์ ศิริป้อ นางสุจินตนาภรณ์ ยศม้าว
นายสมบูรณ์ คิดเห็น นางสาวสวาท นามแสง นางสาวนิธิยา ทับเปล่ียน นางสาวมะลิวรรณ นารินทร์
นางสาวอารี บุญเฉลียว นางสาววาสนา ขุมโมกข์ นางสาววันเพ็ญ ไวสุวรรณ์ นางอ้อมเดือน วัฒนศรศักด์ิ
นางสาวภัทรานิษฐ์ ฉ่ิงทองธนะสิทธ์ิ นางประทุม เนตรสุขแสง นางสาวทักษพร กุมชาด นายสุมิตร ผิวงาม
นายสุพล โหมดเขียว นายพิเชษฐ์ เนตรสุขแสง นางสาวบุหลัน โคตัดถา นางสาวนงนุช กบิล
นายภาสกร สายทอง นางสาวอัญชลี ค าเมลี นายอนันต์ธนภัทร เจริญชัยธนาโชค นายสมโภชน์ รักปราการ
นางสาล่ี พุทธลีลาศ นางพิฌญาธาร ประภาถะโร นางสาวพัชราภรณ์ แก้วแสงสุข นางสาวพัชรินทร์ วงศ์เดช
นางอรพิน บวรอิทธิกร นางสาวเกษร เพศสวัสด์ิ นางสาวจินตนา จันทา นางสาวปวีณา ชาวงษ์
นายชิน พานิช นายเพ่ิมพล กันเทพา นางสาววัลลภา อาโน นายธเนศ บุญยืน
นางรัชนี สุขฉ่ า นางรุ่งทิวา ยาก่ า นางสาวพรรณิภา การกุณา นายประธาน ม่ันคง
นางสาวอมรา เกษมสุข นางสาวขวัญใจ แก้วรัมย์ นายสมสิน แก้วบุราณ นางสาวพัตธรา บุญมา
นายณรงค์ เดฟา ว่าท่ีร.ต.หญิงชนิษฎา พิมพรม นางสาวจิดาภา ไชยสัตย์ นางสาวชฎาพร สุกร์มณี
นางธัญลักษณ์ นวลศรี นางสุวพร สุขท่ัง นางสาวทักษิณา ใยบัว นายพงษ์เทพ รักธรรม
นางณัชยาภา เอ่ียมยัง นางสาวอรทัย ใจพรหม นางสาวจุฬาพร โคตรทิพย์ นางสาวปวีณา โคตุทา
นางอนงค์ ตาลประสาท นางสาววรรณผกานต์ บุบผาสุวรรณ์ นางวันเพ็ญ สุวรรณ์อ่อน นางสาวเพลิน แจ้งส่วาง
นางณัฐธิดา พวงเขียว นางภาสวรรณ ช้ันประเสริฐโยธิน นางสาวดุจดาว ประทุมมา นายพุฒิชา คุ้มทรัพย์
นางร าพึง ขาวสบาย นางสาวพุทธรักษา ทองเรือง นางสาวศิริลักษณ์ ค านึงถึง นางสาวภิญญามาศ น้อมประเสริฐ
นายสายชล สุขโขทัย นายสุพจน์ วิเศษโวหาร นางสาวอทิตยา บุญม่ังมี นางสาวกฤติยา จีวะสังข์
นางรัชฎาภรณ์ พวงเพชร นางสาวพัชรินทร์ ดอนน้อยหน่า นางเอ้ืองฟ้า โมงขุนทด นางอรวรรณ น่ิมเวไนย์
นางทัศนีย์ พันธ์ุซาว นางสาวนพวรรณ ดวงอุดมเดช นายสุรเชฎฐ์ จันทัน นางสาวศุภานิช น่ิมแสง
นางอุบล มณีแดง นางสาวทอปัด ศิริภัคธนกุล นางสาวนิภากร โสภากัน นางสาวนันท์นลิน วรรณพาหุล
นางสาววิยะดาวรรณ สุทธิภู นางสาวมยุรี คีรีเวช นางสาวปุณิกา ทองณัทพงศ์ นางสาวภาวิตา สลับตาล
นายศุภชัย บุญยัง นางสาวจุรีพร บุญเทียน นางสาวอัชญา สวัสดี นางเบญจมาศ เครือเนียม
นางองุ่น ช่วงนิสัย นางปิยาภรณ์ ฐินะกุล นางสาวนิรมล นางแย้ม นางขวัญ สิงห์ชัย
นางนิรัติกาล ส ารวมสุข นางปิยะพร ช้างกลาง นางสาวณิชชา ศิริพาณิชย์ศกุนต์ นางสาวโสภาวรรณ ขันเล่ือน
นายทวี สว่างวงษ์ นางสาวศิริวรรณ จุ่นหัวโทน นางสาวณัฏฐพัชร์ ธ ารงพรภควัต นางสาวตรีสิญา ภู่ประจ าศิลป์
นายสรรเสริญ แก้วนุช นางศิศิรา มณีวงษ์ นางจินตนา อวนพล นางสาวฉวี แต้มทอง
นางมาลินี ผุดผ่อง นายอธิพงษ์ พงศ์กิตต์ิวิริยะ นางสาวธิติยา บุญสง่า นายชาลี อ่ิมพงษ์
นางสุพี เอ่ียมโอภาส นางทัศนีย์ หิรัญสุนทร นางสาวชมพูนุท กระแสร์คุปต์ นางสาวครองขวัญ กุลธวัชศิริ
นางปุณณภา วราทรขจรกุล นางสาวชุตินันท์ ชาตรูประชีวิน นางสาววิรัลพัชร ธนวัชรีไพศาล นางสาวนนทรี พวงภู่
นายนิพนธ์ บัวคล่ี นางนิตยา ศิริโสดา นายนนทนันท์ สันประเดิม นางสาวชญานิศวร์ เจริญนิธิพงศ์
นางสาวสุนันท์ ฉัตรนิเทศตระกูล นางนิตยา ขันธุแสง นางสาวชัญญานุช ดาด้วง นางสาวพิมพ์รภัช ศรีจิราพงศ์
นางพนิดา เมืองทอง นางสังวาลย์ ทรัพย์ประเสริฐ นายมงคล โฮมพลงาม นางสาวจริยา เกษาพันธ์
นายณัฐพงษ์ สุขโข นางศิวรินทร์ แซ่เฮ้ง นางสาวสุรีพร พรมสาร นายสุริยา พิเคราะห์
นางรสิกานต์ รัตนอนุจร นางสาวจริยา บุตศรี นางสาวสุวีรา คุ้มมงคล นางสาวกนกพรรณ แม้นเสถียร
นายถนอม ภูนุช นางสาวสุพลา สว่างแก้ว นางสาวผกากรอง ธนศรีสถิตย์ นางสาวเมทิกา สมบัติวาริน
นางรัชนี เช่ียวชาญไพรศรี นายน าโชค เมืองชู นางสาวกาญจนา โชควิเชียร นางสาวอารียา รวมทรัพย์

นางสาวมุกดา นาคทอง นางสาวสุธารา เช่ียวพานิชย์ นายเอกฉัตร เกตุแก้ว นางสาวฉัตรฑริการ์ เพลินบุญ
นายอดุล อนุชปรีดา นางสาวพลอยวรรณศร โอนหอม นางสาวปาหนัน หาญกุดตุ้ม นางสาวภาณุมาศ วัฒนาสุวรรณ
นางวรรณา ส ารวย นางสาวศศิมา เกตุเห่ง นางสาวชนิดาภา พรหมิ นายสิทธิโชค มีเจริญพนมรัตน
นางธัญญารัตน์ ช้างสาร นางสาวเพ็ญลดา พจนวัฒนพันธ์ุ นางวิภาดา บุรีชัย นางสาวนันทิยา ลาวัณย์วรวงศ์
นางจารุณี สุขพจนีย์ นางสาวอัญชลี เพ่ิมพิพัฒน์ นางสาวมณี ศิริเจริญ นางสาวฐาปนา พาพลงาม
นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ จ่าสิบตรีภัทรพงษ์ นาคะพงษ์ นางกวิณี ธะนะวงค์ นางเตือนใจ ประทุมไทย
นายดอกรัก แดงค า นางชโลทร วรสมุทรปราการ นางสาวสุรีรัตน์ ศิริวิ นายนฤดม กุมชาด
นายธ ารงค์ เดชเจริญ นางสาวโศจยา ดวงสิน นางสาวศิริพร บุญสง่า นางสาวฉัฐธยาน์ ปรวัฒน์ศรีกุล
นางพรเพ็ญ ทองสุนทร นางสิรษา นิยมสุข นายนิทัศน์ สุวบุตร นางสาวน้ าฝน ยามกระโทก
นายณัทสิต จตุพรจิรกฤต นางสาวศิรัญญา น้อยวานิช นางสาววิลาลินี สินก่ิม นางสาทิพย์ หล่าโคตร์
นายถาวร สมจิตร นางสาวกนกวรรณ ประทุมกุล นางวงเดือน มะลัยโคตร นางสาวสายฟ้า พร้ิงเพราะ
นางจันทร์เพ็ญ ลอมโฮม นายนาวี กรีธาทรัพย์ นายชุมพล พาทิพย์ นางประวาส สวัสดี
นางกุสุมาลย์ ด่านประดิษฐ์ นางสาวราตรี ปัญญพิมพ์ นางสาวริมล โพธ์ิชัยรัตน์ นางสาวอมราวดี ทองแผ่น
นางสาวสุนันทา พรหมรัตน์ นายไชยพจน์ นิยมสุข นายทองคูณ ลาพานิช นางสาวอรพรรณ สนธิการ์
นางอรกานต์ เพ็งขันธ์ นางสาวชุตินันท์ สีโสด นายรัชตา มะลัยโคตร นางสาวอภิญญา ไพรวรรณ์
นางทิพวรรณ ยาวไธสง นางสาวนาลิน ก้อมวงค์ นายประเสริฐ อาจภักดี นางสาวดลยา จันทะบูลย์
นายวิโรจน์ พวงสินธ์ นายธีระพงษ์ พรมกุล นางสาวสุฑารัตน์ รักษาทรัพย์ นางสาวณัฐธิดา ดวงมณี
นายศิริพันธ์ พุทธชาติ นางส าเภา ดวงศรี นางสาวพัชรินทร์ บัณฑิตย์นพรัตน์ นายลีโอวัฒน์ ศินท์พิรัช
นางอ าไพวรรณ ไชยอนันต์ นางสาวน้องนุช ศิริบุญ นางสาวอรวรรณ มีลาภ นางปรียานันท์ จันแดง
นายพรหม พันธ์ุขะวงษ์ นางสาวพวงเพ็ญ ฉ่ าช่ืน นางสาวกรรณิการ์ ธีสระ นางสาวพรทิวา ศรีจันทร์
นางสวรินทร์ สุขาบูรณ์ นางพัชราภรณ์ มาสกุล นายสมชาย โพธ์ิศรี นางสาวปวีณา พันธ์พืช
นางวาสนา ทักภิรมย์ นางสาวสุพัตรา ชุ่มค า นายวุฒิฉัตร พลอยขาว นางสาวพรพรรณ รสหอม
นางชยาภรณ์ สุค าภา นางสาวมนัสนันท์ เจริญ นางสาวอมรรัตน์ เวนานนท์ นางสาววรรณา รักนาค
นายชาญณรงค์ นามสนิท นางสาววาลิช ลีทา นางสาวอินทิรา สังสาตร์ นางสมพร ดวงจ าปา
นางราตรี พูลพันธ์ นายปกรณ์ สุขพูลผล(สารพัด) นายนิพนธ์ ศิริเลิศกิตติกุล นางสาวอารีรัตน์ รสจันทร์
นางเยาวภา ชมดวงจันทร์ นางมณีรัตน์ ชุมจินดา นางสาวกุศลิน มามีชัย นางสาวจรรยา ศรีเหรา
นางสาวสายใจ ศิริศรีบุญเรือง นายสุเทพ ช่ืนบาน นายวรวุฒิ เฉียงกลาง นางสาวกัญญ์กัฐ ทัศนัย
นางสาวพิทย์ทานต์ พรมงาม นางสาวเพ็ญนีต์ิ ศรีเจริญสุข นางสาวธารารัตน์ สร้างนา นางสาววรินท์ศยา เจริญสุข
นางสาววรรณชนก รอดหยู่ นางสุพัตรา รักสวน นางสาวพัชรนันท์ ทวีวุฒิเศรษฐ์ นางศิริณัฎฐ์ บุญเหล่ียม ภัยแคล้ว
นางพชรวรรณ์ เพ็ชรชุม นางสาวพิมพ์ชนก บุตรโชติ นายพงศธร อ่อนนวม นางสาวสยาณรัศ ปานรอด
นายณภัทร ศรีละมัย นางสาวจารุวรรณ วงค์มณี นางสาวลลิตา บุญช านิ นางสาวศรินยา มัฐผา
นางอัฉรา ขจรไพร นางสาวนัฐพร ฉายาปัญจะ นายมานะ ทิศสุวรรณ นางสาวอรมาศ พรมพารักษ์
นางสุภัครฐ์ชา โชคธนไพบูลย์ นางสาวพินิจ สุราช นางศิริรัตน์ อ่ าตระกูล นางสาวศิริพา แพงยา
นายภิรมย์ คงเหล่ นางสาวลักคณา วงษ์แสน นางสาวพิมพ์ผกา โรจน์พิบูลสถิตย์ นางสาวศศิวิมล จันทสุข
นายชูชาติ แก้วนอก นางวาสนา บุญประเทือง นายวิสุทธ์ิ นามโท นางสาวมลิวรรณ ไชยมหา
นางอ าไพศรี พรมรักษา นางปัณพรศิริ ศรีนาเครือธนัต นายสรเดช บุญประดิษฐ์ นางสาววันดี สิงห์อุตะนะ
นายนิเวศน์ เหมมหาลาภ นางอาภรณ์ คุ้มไพรันต์ นางสาววิมล จ าปาทอง นางสาวเสาวลักษณ์ มูลทา
นางรัตติกร เกิดมณี นางสาววนัชพร ภู่เทียน นางสาวจินตนา บุญสู่ นางสาวศุภธิดา บัวรพิฉัตร
นางชุติมา มามีเกตุ นางสาวสุปราณี ค าคุ้ม นางสาวพนารินทร์ มุ่งมาตร นายท๊อปไทย เท่าราช
นางสาววิภาวี บุญเรืองขาว นางชลธิชา ปานแก้ว นางสาวสุภาวดี ค าแก้ว นางสาวทิพย์วรรณ พ่วงข า
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นางวสุมา ชุ่มสมบัติ นางจันทร์เพ็ญ ศรีจันทวงศ์ นางสาวนัฏปภัสร์ อินสา นางสาวลลนา กล่ินอยู่
นางนันท์นภัส สวัสด์ิชัย นางสาวปราณิสา เทือกเทียน นางสาวณัฐศิมา ชูแก้ว นางสาววัชรีญา หล่มเพชร
นายสมชาติ มีกล่ินหอม นางศิริลักษณ์ ชินศรี นางสาวอินทิรา ศรีเกิด นางสาวตรีเนตร ศรีมุกดา
นางรัตนา ดีไธสง นางนงนุช พันธ์ุประเสริฐ นางสาวศิริกานต์ ศิริป้อ นางสุจินตนาภรณ์ ยศม้าว
นายสมบูรณ์ คิดเห็น นางสาวสวาท นามแสง นางสาวนิธิยา ทับเปล่ียน นางสาวมะลิวรรณ นารินทร์
นางสาวอารี บุญเฉลียว นางสาววาสนา ขุมโมกข์ นางสาววันเพ็ญ ไวสุวรรณ์ นางอ้อมเดือน วัฒนศรศักด์ิ
นางสาวภัทรานิษฐ์ ฉ่ิงทองธนะสิทธ์ิ นางประทุม เนตรสุขแสง นางสาวทักษพร กุมชาด นายสุมิตร ผิวงาม
นายสุพล โหมดเขียว นายพิเชษฐ์ เนตรสุขแสง นางสาวบุหลัน โคตัดถา นางสาวนงนุช กบิล
นายภาสกร สายทอง นางสาวอัญชลี ค าเมลี นายอนันต์ธนภัทร เจริญชัยธนาโชค นายสมโภชน์ รักปราการ
นางสาล่ี พุทธลีลาศ นางพิฌญาธาร ประภาถะโร นางสาวพัชราภรณ์ แก้วแสงสุข นางสาวพัชรินทร์ วงศ์เดช
นางอรพิน บวรอิทธิกร นางสาวเกษร เพศสวัสด์ิ นางสาวจินตนา จันทา นางสาวปวีณา ชาวงษ์
นายชิน พานิช นายเพ่ิมพล กันเทพา นางสาววัลลภา อาโน นายธเนศ บุญยืน
นางรัชนี สุขฉ่ า นางรุ่งทิวา ยาก่ า นางสาวพรรณิภา การกุณา นายประธาน ม่ันคง
นางสาวอมรา เกษมสุข นางสาวขวัญใจ แก้วรัมย์ นายสมสิน แก้วบุราณ นางสาวพัตธรา บุญมา
นายณรงค์ เดฟา ว่าท่ีร.ต.หญิงชนิษฎา พิมพรม นางสาวจิดาภา ไชยสัตย์ นางสาวชฎาพร สุกร์มณี
นางธัญลักษณ์ นวลศรี นางสุวพร สุขท่ัง นางสาวทักษิณา ใยบัว นายพงษ์เทพ รักธรรม
นางณัชยาภา เอ่ียมยัง นางสาวอรทัย ใจพรหม นางสาวจุฬาพร โคตรทิพย์ นางสาวปวีณา โคตุทา
นางอนงค์ ตาลประสาท นางสาววรรณผกานต์ บุบผาสุวรรณ์ นางวันเพ็ญ สุวรรณ์อ่อน นางสาวเพลิน แจ้งส่วาง
นางณัฐธิดา พวงเขียว นางภาสวรรณ ช้ันประเสริฐโยธิน นางสาวดุจดาว ประทุมมา นายพุฒิชา คุ้มทรัพย์
นางร าพึง ขาวสบาย นางสาวพุทธรักษา ทองเรือง นางสาวศิริลักษณ์ ค านึงถึง นางสาวภิญญามาศ น้อมประเสริฐ
นายสายชล สุขโขทัย นายสุพจน์ วิเศษโวหาร นางสาวอทิตยา บุญม่ังมี นางสาวกฤติยา จีวะสังข์
นางรัชฎาภรณ์ พวงเพชร นางสาวพัชรินทร์ ดอนน้อยหน่า นางเอ้ืองฟ้า โมงขุนทด นางอรวรรณ น่ิมเวไนย์
นางทัศนีย์ พันธ์ุซาว นางสาวนพวรรณ ดวงอุดมเดช นายสุรเชฎฐ์ จันทัน นางสาวศุภานิช น่ิมแสง
นางอุบล มณีแดง นางสาวทอปัด ศิริภัคธนกุล นางสาวนิภากร โสภากัน นางสาวนันท์นลิน วรรณพาหุล
นางสาววิยะดาวรรณ สุทธิภู นางสาวมยุรี คีรีเวช นางสาวปุณิกา ทองณัทพงศ์ นางสาวภาวิตา สลับตาล
นายศุภชัย บุญยัง นางสาวจุรีพร บุญเทียน นางสาวอัชญา สวัสดี นางเบญจมาศ เครือเนียม
นางองุ่น ช่วงนิสัย นางปิยาภรณ์ ฐินะกุล นางสาวนิรมล นางแย้ม นางขวัญ สิงห์ชัย
นางนิรัติกาล ส ารวมสุข นางปิยะพร ช้างกลาง นางสาวณิชชา ศิริพาณิชย์ศกุนต์ นางสาวโสภาวรรณ ขันเล่ือน
นายทวี สว่างวงษ์ นางสาวศิริวรรณ จุ่นหัวโทน นางสาวณัฏฐพัชร์ ธ ารงพรภควัต นางสาวตรีสิญา ภู่ประจ าศิลป์
นายสรรเสริญ แก้วนุช นางศิศิรา มณีวงษ์ นางจินตนา อวนพล นางสาวฉวี แต้มทอง
นางมาลินี ผุดผ่อง นายอธิพงษ์ พงศ์กิตต์ิวิริยะ นางสาวธิติยา บุญสง่า นายชาลี อ่ิมพงษ์
นางสุพี เอ่ียมโอภาส นางทัศนีย์ หิรัญสุนทร นางสาวชมพูนุท กระแสร์คุปต์ นางสาวครองขวัญ กุลธวัชศิริ
นางปุณณภา วราทรขจรกุล นางสาวชุตินันท์ ชาตรูประชีวิน นางสาววิรัลพัชร ธนวัชรีไพศาล นางสาวนนทรี พวงภู่
นายนิพนธ์ บัวคล่ี นางนิตยา ศิริโสดา นายนนทนันท์ สันประเดิม นางสาวชญานิศวร์ เจริญนิธิพงศ์
นางสาวสุนันท์ ฉัตรนิเทศตระกูล นางนิตยา ขันธุแสง นางสาวชัญญานุช ดาด้วง นางสาวพิมพ์รภัช ศรีจิราพงศ์
นางพนิดา เมืองทอง นางสังวาลย์ ทรัพย์ประเสริฐ นายมงคล โฮมพลงาม นางสาวจริยา เกษาพันธ์
นายณัฐพงษ์ สุขโข นางศิวรินทร์ แซ่เฮ้ง นางสาวสุรีพร พรมสาร นายสุริยา พิเคราะห์
นางรสิกานต์ รัตนอนุจร นางสาวจริยา บุตศรี นางสาวสุวีรา คุ้มมงคล นางสาวกนกพรรณ แม้นเสถียร
นายถนอม ภูนุช นางสาวสุพลา สว่างแก้ว นางสาวผกากรอง ธนศรีสถิตย์ นางสาวเมทิกา สมบัติวาริน
นางรัชนี เช่ียวชาญไพรศรี นายน าโชค เมืองชู นางสาวกาญจนา โชควิเชียร นางสาวอารียา รวมทรัพย์

นางสาวมุกดา นาคทอง นางสาวสุธารา เช่ียวพานิชย์ นายเอกฉัตร เกตุแก้ว นางสาวฉัตรฑริการ์ เพลินบุญ
นายอดุล อนุชปรีดา นางสาวพลอยวรรณศร โอนหอม นางสาวปาหนัน หาญกุดตุ้ม นางสาวภาณุมาศ วัฒนาสุวรรณ
นางวรรณา ส ารวย นางสาวศศิมา เกตุเห่ง นางสาวชนิดาภา พรหมิ นายสิทธิโชค มีเจริญพนมรัตน
นางธัญญารัตน์ ช้างสาร นางสาวเพ็ญลดา พจนวัฒนพันธ์ุ นางวิภาดา บุรีชัย นางสาวนันทิยา ลาวัณย์วรวงศ์
นางจารุณี สุขพจนีย์ นางสาวอัญชลี เพ่ิมพิพัฒน์ นางสาวมณี ศิริเจริญ นางสาวฐาปนา พาพลงาม
นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ จ่าสิบตรีภัทรพงษ์ นาคะพงษ์ นางกวิณี ธะนะวงค์ นางเตือนใจ ประทุมไทย
นายดอกรัก แดงค า นางชโลทร วรสมุทรปราการ นางสาวสุรีรัตน์ ศิริวิ นายนฤดม กุมชาด
นายธ ารงค์ เดชเจริญ นางสาวโศจยา ดวงสิน นางสาวศิริพร บุญสง่า นางสาวฉัฐธยาน์ ปรวัฒน์ศรีกุล
นางพรเพ็ญ ทองสุนทร นางสิรษา นิยมสุข นายนิทัศน์ สุวบุตร นางสาวน้ าฝน ยามกระโทก
นายณัทสิต จตุพรจิรกฤต นางสาวศิรัญญา น้อยวานิช นางสาววิลาลินี สินก่ิม นางสาทิพย์ หล่าโคตร์
นายถาวร สมจิตร นางสาวกนกวรรณ ประทุมกุล นางวงเดือน มะลัยโคตร นางสาวสายฟ้า พร้ิงเพราะ
นางจันทร์เพ็ญ ลอมโฮม นายนาวี กรีธาทรัพย์ นายชุมพล พาทิพย์ นางประวาส สวัสดี
นางกุสุมาลย์ ด่านประดิษฐ์ นางสาวราตรี ปัญญพิมพ์ นางสาวริมล โพธ์ิชัยรัตน์ นางสาวอมราวดี ทองแผ่น
นางสาวสุนันทา พรหมรัตน์ นายไชยพจน์ นิยมสุข นายทองคูณ ลาพานิช นางสาวอรพรรณ สนธิการ์
นางอรกานต์ เพ็งขันธ์ นางสาวชุตินันท์ สีโสด นายรัชตา มะลัยโคตร นางสาวอภิญญา ไพรวรรณ์
นางทิพวรรณ ยาวไธสง นางสาวนาลิน ก้อมวงค์ นายประเสริฐ อาจภักดี นางสาวดลยา จันทะบูลย์
นายวิโรจน์ พวงสินธ์ นายธีระพงษ์ พรมกุล นางสาวสุฑารัตน์ รักษาทรัพย์ นางสาวณัฐธิดา ดวงมณี
นายศิริพันธ์ พุทธชาติ นางส าเภา ดวงศรี นางสาวพัชรินทร์ บัณฑิตย์นพรัตน์ นายลีโอวัฒน์ ศินท์พิรัช
นางอ าไพวรรณ ไชยอนันต์ นางสาวน้องนุช ศิริบุญ นางสาวอรวรรณ มีลาภ นางปรียานันท์ จันแดง
นายพรหม พันธ์ุขะวงษ์ นางสาวพวงเพ็ญ ฉ่ าช่ืน นางสาวกรรณิการ์ ธีสระ นางสาวพรทิวา ศรีจันทร์
นางสวรินทร์ สุขาบูรณ์ นางพัชราภรณ์ มาสกุล นายสมชาย โพธ์ิศรี นางสาวปวีณา พันธ์พืช
นางวาสนา ทักภิรมย์ นางสาวสุพัตรา ชุ่มค า นายวุฒิฉัตร พลอยขาว นางสาวพรพรรณ รสหอม
นางชยาภรณ์ สุค าภา นางสาวมนัสนันท์ เจริญ นางสาวอมรรัตน์ เวนานนท์ นางสาววรรณา รักนาค
นายชาญณรงค์ นามสนิท นางสาววาลิช ลีทา นางสาวอินทิรา สังสาตร์ นางสมพร ดวงจ าปา
นางราตรี พูลพันธ์ นายปกรณ์ สุขพูลผล(สารพัด) นายนิพนธ์ ศิริเลิศกิตติกุล นางสาวอารีรัตน์ รสจันทร์
นางเยาวภา ชมดวงจันทร์ นางมณีรัตน์ ชุมจินดา นางสาวกุศลิน มามีชัย นางสาวจรรยา ศรีเหรา
นางสาวสายใจ ศิริศรีบุญเรือง นายสุเทพ ช่ืนบาน นายวรวุฒิ เฉียงกลาง นางสาวกัญญ์กัฐ ทัศนัย
นางสาวพิทย์ทานต์ พรมงาม นางสาวเพ็ญนีต์ิ ศรีเจริญสุข นางสาวธารารัตน์ สร้างนา นางสาววรินท์ศยา เจริญสุข
นางสาววรรณชนก รอดหยู่ นางสุพัตรา รักสวน นางสาวพัชรนันท์ ทวีวุฒิเศรษฐ์ นางศิริณัฎฐ์ บุญเหล่ียม ภัยแคล้ว
นางพชรวรรณ์ เพ็ชรชุม นางสาวพิมพ์ชนก บุตรโชติ นายพงศธร อ่อนนวม นางสาวสยาณรัศ ปานรอด
นายณภัทร ศรีละมัย นางสาวจารุวรรณ วงค์มณี นางสาวลลิตา บุญช านิ นางสาวศรินยา มัฐผา
นางอัฉรา ขจรไพร นางสาวนัฐพร ฉายาปัญจะ นายมานะ ทิศสุวรรณ นางสาวอรมาศ พรมพารักษ์
นางสุภัครฐ์ชา โชคธนไพบูลย์ นางสาวพินิจ สุราช นางศิริรัตน์ อ่ าตระกูล นางสาวศิริพา แพงยา
นายภิรมย์ คงเหล่ นางสาวลักคณา วงษ์แสน นางสาวพิมพ์ผกา โรจน์พิบูลสถิตย์ นางสาวศศิวิมล จันทสุข
นายชูชาติ แก้วนอก นางวาสนา บุญประเทือง นายวิสุทธ์ิ นามโท นางสาวมลิวรรณ ไชยมหา
นางอ าไพศรี พรมรักษา นางปัณพรศิริ ศรีนาเครือธนัต นายสรเดช บุญประดิษฐ์ นางสาววันดี สิงห์อุตะนะ
นายนิเวศน์ เหมมหาลาภ นางอาภรณ์ คุ้มไพรันต์ นางสาววิมล จ าปาทอง นางสาวเสาวลักษณ์ มูลทา
นางรัตติกร เกิดมณี นางสาววนัชพร ภู่เทียน นางสาวจินตนา บุญสู่ นางสาวศุภธิดา บัวรพิฉัตร
นางชุติมา มามีเกตุ นางสาวสุปราณี ค าคุ้ม นางสาวพนารินทร์ มุ่งมาตร นายท๊อปไทย เท่าราช
นางสาววิภาวี บุญเรืองขาว นางชลธิชา ปานแก้ว นางสาวสุภาวดี ค าแก้ว นางสาวทิพย์วรรณ พ่วงข า
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นางชนิตา พงษ์สกุล นางสาวศิวพร หินเกล็ด ว่าท่ีร้อยตรีสุเมธ มีพ่ึง นางสาวนุชนภา ทองดี
นางรัญภา พรบัญชาตระกูล นางสมถวิล ผังรักษ์ นางสาวพรกนก เฉลยจรรยา นางสาวญาดา เยือกเย็น
นางตรีชณา สารโท นางสาวแพรวพรรณ เมฆมล นางสาวมณฑาวีย์ ชมพูผุดผ่อง นางสาวศิริลักษณ์ ภาคภูมิ
นางสาวสาลินี ศรีสง่า นางสาวเซียะไน้ กาสาดาวเรือง นางสาววันทนีย์ ศิริ นางสาวณัฐธิดา ไชยสุวรรณ
นางเสาวลักษณ์ ศรีบัวพันธ์ุ นายณัฐกร วรรณ์ประเสริฐ นางสาวกรุณา เนาไธสง นางสาวนฤมล พงษ์ชูศักด์ิ
นางปัทมาวรรณ สิงห์จันทร์ นางสาวพัชรา วิเชียร นางสาวกาญจนา อ่ิมช่ืน นางสาวณิชาภา ยามประโคน
นายธวัชชัย โรจนาวัลย์ นายสุวิสิทธ์ิ รัตนสุข นายเชาวลิต เน้ือทอง นางสาวภูมิศิริ แสนแก้วใส
นางสาวยอดขวัญ เขตใหญ่ นางสุกัลยา แย้มชะยา นางสาวนงเยาว์ จิตหาญ นางสาวกนกพร นนท์ศิริ
นายฉัตรชัย อินดี นายสมพงษ์ อ าพันเสน นางสาวนวลนฤมล นามจ าปี นางสาวพุฒิพร พลายโถ
นางสาววนิดาพรรณ สาสนพิจิตร์ นายบุญจันทร์ เวฬุวนารักษ์ นางสาวสุนิสา วงศ์จันทร์ นางสาวทัศน์วรรณ สวัสด์ิเชิดวงศ์
นายกิตติ จันทร์สูตร์ นางสาวสิริญา ทรงกิตติกุล นายกรธัช ดารีย์ นางสาวปรัชนียา มาวัชระ
นางสาวฉัตรสิรินทร์ ทองแท่ง นางสาวทัศนีย์ บุญตาแสง นางจารุวรรณ ผดุงสมบัติ นายกิตติธัช ศรีพรหม
นายสมชาย ธีระโชติ นางสาวดอกซ้อน ศิริปี นางสาวพัชรินทร์ มาเยอะ นางสาวทรงพิศ ทรงประกอบ
นายวราวุฒิ ขอญาติกลาง นางสาวเอมฤดี วรรณพันธ์ นางสาวชัญญานุช เหลืองอรุณฤกษ์ นางสาวผกามาศ มะโนภัย
นางสาวขวัญลดา หร่ังชะเอม นางสาววราลี วิจิตรก าจร นางรัตนาวดี แสวงผล นางสาวสุกฤตา นิตยโรจน์
นางสาวพเยาว์ วงศ์ศรี นางสาววรรณนิสา ปรุงรัมย์ นางสาวเสาวภา ชัยชะนะ นางสาวชนิดาภา พรมเพ็ญ
นางนิภาพร ม่วงกูล นางอังคณา ทับประเสริฐ นางกชกร อุทารสวัสด์ิ นางสาวกาญจนา พรมศรี
นายสมโภชน์ สามชูสินธ์ุ นางสาวอิศรา ใจสอน นางสาวอนุศิริ ชิณศรี นางสาวศิริพรรณ สารพิศ
นายประสิทธ์ิ เผือดนอก นางดวงเดือน ใจดี นางสาวสุณัฏฐิกา พลวิชัย นางสาวอภิญญา เดชโยธิน
นางสาวอัมพิกา สุดสงวน นางสาวปริยดา พลดงนอก นางสาวรัตติกาล เทียนรัมย์ นางสาวจินตนา เบ็ญมาศ
นางสุวณี ไตรสุวรรณ นางสาวนันทนัช สาลีพันธ์ นางสาวจุฑารัตน์ รัตนบรรเทิงกูล นางสาวชนกกานต์ ไตรพรม
นางพัชร์สิตา จันทรวิจิตร นางมณีวรรณ บุญครอง ว่าท่ีร.ต.หญิงเพ็ญนภา กองขุนทด นางสาวร าไพ มีแก้ว
นางนุชนาถ อินทรวิจิตร นางสาวบุษยา ศรีจันทรา นางสาวกัลยา ทานกระโทก นายวุฒิศักด์ิ จ้องสาระ
นางกอบกุล ไตรสุวรรณ นายฐาปกรณ์ เกิดมณี นางสาวชลธิชา แว่นแก้ว นางสาวศิริรัตน์ ไชยบุญเรือง
นางสาวนลินรัตน์ อ้ายน้อย นางอุบล จงศรีสุข นายวีรพงศ์ บุญประจักษ์ นางสาวอรทัย พุดจีบ
นายประเสริฐ อุ้ยคัชชะ นางสาวสายฝน เต่าร้ัง นางสุนันท์ พรพินนท์ นางสาวเมธินี เฮงประเสริฐ
นางสาวกันทิยา มาร์โล นางขวัญนลิน ใสโศก นางสาวนริษา คุณบุราญ นางสาวศุภรัตน์ บุญอยู่
นางสาวปิยนุช ตุ้นทัพไทย นางอารีย์ พาสุวรรณ นางสาวพิชญมณย์ กรฐิติรัตน์ นายอภินันทน์ แขวงสารคาม
นายอดิศัย น้อยวิลัย นางสาวสมศรี ฟักหอมเกร็ด นางสาวรักชนก ยอดศรีทองค า นางสาวร าพรรณ รอดทับทิม
นางสาวดุษฎี พุ่มโพธ์ิ นางอระไทย มณีโสภา นายเรืองยศ เรืองจันทร์ นางสาวกมลวรรณ ใจการุณ
นางสาวชฎากาญจน์ สุขเกษม นางสาวปวีณรัตน์ สีเหล่ือมใส นายธีรศานต์ อุ่นกุดเชือก นางสาวดลนภา แตงทอง
นางวันเพ็ญ พันเดช นางสาวภรณ์พิชยา พิพัฒต้ังสมบัติ นางเจตสุภา มหาคุณากร นางสาวบุษบา สาธร
นางศิริขวัญ วงษ์แสง นางสาวอริศ เหล่าอุดม นายประสิทธ์ิ หะขุนทด นางสาวสุจิตรา เข็มทอง
นางสุลาวัลย์ ล้ีอิศรามาศ นางมณฑา มีกล่ินหอม นางสาวณฐมน ก าลังมาก นางสาวสุนันทนา หม่ันพลศรี
นางสุพัตรา สาณศิลปิน นางมนต์ทิพย์ ใบทอง นายอนุสรณ์ เฉลียว นางสาวอรอนงค์ เสมสกุล
นางกัญญา มีนายน นางนวพรรณ บุญแต้ม นางสาวชฎาพร เอ่ียมสอาด นางสาวญาณเพ็ญสิริ อินสุวรรณ
นายชินวัฒ แก้วสุวรรณ นางสาววาสนา ปิยมาตย์ นายบุญญฤทธ์ิ สหุนันต์ นางสาวเพ็ญศรี พุทธ
นายโสวุฒิ กล่อมเกล้ียง นางสาวอัมพิกา ลีสุวรรณ์ นางกัญญาภัค ศรีนรา นางวราภรณ์ กมลพันธ์
นางสมคิด บัวบาน นางสาววรรณภา เพ็งศรี นางณัฐสุดา ด ารงค์สุทธิพงศ์ นางสาวอัจฉริยา แสงกล้า
นางชนัญชิดา สามชูสินธ์ุ นางสาวจุฑามาศ โอนหอม นายธีระพงษ์ คุ้มราษี นางสาวสุมิตรา ฝาเรือนดี

นางทองสุข วิลัยศิลป์ นางกุลนิภา บุตรสาร นางสาวศุภจิตรา เค่นตุ่น นางสาวศิริพร ศรีนาค
นางสาววิวัฒน์ธิดาภ์ิ วุฒิยาสาร นางสาวโสรญา จันทสอน นางสาวพิมพ์ใจ วิเศษนคร นางสาวชนม์ณกานต์ อาจโต
นางนิฏฐิตา สุริยะ นางสาวคริสมาส ไขแสง นางสาวอาภากร แจ้งสว่าง นางสาวกชนันท์ ชมบุญ
นางกนกนาถ กล้ายประยูร นางกฤตยา ป้ันทรัพย์ นางสาวกาญจน์ณัฏฐา นาคสมทรง นางสุมาลี พุกเจริญ
นายภุชิสสะ รุ่งวัฒนชัย นายจิตรเสน ปาลศรี นางสาวสรัญธรณ์ ไชยปิยพัทธ์ นางสาวสุนทรี โนนสันเทียะ
นางสาวชุติมันต์ ทองรักษ์จันทร์ นางวิภารัตน์ ปาลศรี นางสาวอทิตยา เมืองซอง นางสาวรุ่งฤทธ์ิ ประจันทร์กลาง
นางสาวเทียนทอง น้อยลา นายชานน จาตุรัส ว่าท่ีร้อยตรีธนกร ภูมิพันธ์ นางสาววนิชญา เชียงน้อย
นางสาวธัญญารัตน์ แปลงกลาง นายวีรพัฒน์ ไกรมานพ นางสาวศศิมา หม่ืนหาญ นางสาวพิไลวรรณ เชยสุวรรณ
นางวรรณี บุญรอด นายพีรสรรค์ สามิตร นางสถาพร เหมหงษ์ นางสาวฐิติรัตน์ สุขบุญรัตน์
นางอรัญญา เจริญบรรเลง นางสาวศิริกัญญา เสนาคุณ นางปวีณา ทองมนต์ ว่าท่ีร้อยตรีสุรศักด์ิ กล่ าคลองตัน
นางสาวพวงสร้อย วงค์ศรีสังข์ นายศุภกิจ วงค์แสง นางสาวจิราพร เสทา นางสาววรรณิสา สิทธิสังข์
นางรัตนาภรณ์ นันทกร นางสาวขัตติยากร สุขได้พ่ึง นางสาวกาญจนา จันทคุป นางศศิวิมล สร้อยทอง
นายธีร์ชนินทร์ แจ่มจ ารัส นายณัฐภัทร ค าขวา นายวงศ์อมร พูลเกษม นายวีรโชติ ชัยสมัคร
นางสาวกัลยกร บุญญะวัตร นางพรนิพา พนะจะโปะ นางสาวสุชาธิณี แก้วมณี ว่าท่ีร.ต.หญิงศรัณรัตน์ ท้าวพิมพ์
นายดุษิต ศรีหิรัญ นางปวีณ์สุดา หลิวเจริญ นางสาวขวัญนิพา บุญขันธ์ นางสาวนฤมล จอมใจ
นางพัชรวลัย พันธธรรมสรณ์ นางสาวกมลพรรณ ขนานแข็ง นางสาวดรุณี แสงข า นางสาวดวงพร บ ารุง
นางจันทร์วิภา จักหงษ์สุวรรณ นางสาวดารุณี เพ็ชรกล้า นายวุฒิกร บัวจูม นายมงคล ค าแปง
นางสาวราณี เบ๊ะกี นางสาวชลธิชา เอ่ียมโอภาส นางสาวอารีย์ ธรรมชูโต นายนิติพน เอกคณะ
นางสุทินี กรินทรากุล นางสาวสุพรรณี ซ่อนกล่ิน นางสาวสุภาพร สุดวิสัย นางพวงทิพย์ อุปฮาด
นางสาวรจนา ประวาสุข นายสุกิตต์ิ เรืองเกษม นางสาวสุพัตรา ภู่พยอม นางสาวสุพัตรา มาดหมาย
นางสุพัตรา ทองวิจิตร นางสาววรลักษณ์ โสไกร นางสาวจารุวรรณ ปทุมสูติ นางสาวพัสภาพร อินทรยงค์
นางภัทรา ไปล่โสภณ นางสาววิราวรรณ ดอกแย้ม นางสาวปัทมาวดี คงเมือง นายเขมณัฐ ขนบดี
นางวิรยา ต๊ิบกันเงิน นางสาวไอรินทร์ อาจิณจริวัฒน์ นายอมรเทพ สังข์น้อย นายณภัทร สุภาพ
นางนิรัญ เปรมพงษ์ นางสาวติณณภัสร์ สวัสดิธนากิตต์ิ นายกฤตยชญ์ เจริญสุข นายชาตรี ฉายอรุณ
นางกมลลักษณ์ เชาว์มาก นางสาววรรณภา เหล่าไพศาลพงษ์ นางสาวศรีสุดา ภูศรี นางสาวปัทมาวรรณ ธรรมมา
นางสาวสุดา เจ๊ะหวังมา นางสาวอณัญญ์กัญญ์ อังคุระนาวิน นางสาววิชชุลดา นามสง่า นางสาวรดาณัฐ นพรัตน์ไมตรี
นายวิชิต เครือยา นางสาวนงเยาว์ คุ้มบ้านชาติ นางสาวพัชรีย์ ชุมแสน นางหนูค้าย อาชนะชัย
นางสุกัญญา สุดแสงพันธ์ นายพัชร สุคนธทรัพย์ นางสาวมุทิตา ชมตา นางสาวพิราวรรณ ศรีเหล่าน้อย
นายเทวฤทธ์ิ ปินต๊ะ นางสาวศิริพร แก้วพวง นางสาวพิมพา ใจรักษา นางกชนิกา เจริญชัยดี
นางวิจิตรา กิตติราช นางสาวอณิชภัฎฐ์ มหาวชิรพงษ์ นางสาวชญานันทน์ โคนาบาล นางรพีพร อวิรุทธ์ชีวิน
นายวิชิต ยาก่ า นางสาวธันวินีย์ อบหอม นางสาวตรพรห์ นิจจารีย์ นางสาวชลธิชา พรสุรัตน์
นางสาวธารารัตน์ สมบัติ นางสาวชนิดาภา บัวสุวรรณ นายวัชรพงศ์ หวัดเพชร นายจิรายุ สมัครมิตร
นายวีรกิตต์ิ ชัยวินิต นางกัลยา วัฒนศิริ นางสาวกฤษติการ์ เพลินพร้อม นางสาวบุษบา บุญสาร
นางจันทนา ศรีหิรัญ นายเทอดเกียรติ วงศ์สมบูรณ์ นางสาวนุชจเร โลหกิจ นางสาวแสงทิพย์ ทรัพย์อยู่
นางวรพรรณ โยธาทิพย์ นางสาวเก้ือกุล ค าหล้า นางสาวนีรนุช ลือก าลัง นางสาวชลธิชา ช้างเผือก
นางสาวจีรนุช นิลทอง นางสาวสุภารัตน์ บุญขาว นางสาวนาตยา พิมสอน นางแก้วตา ทรงมณี
นางอังสนา บุษบรรณ์ นางสาวศิรินทร์ คนซ่ือ นางสาวเชาวลักษณ์ ทับชาลี นางสาวสุจิวรรณ อ าไพ
นางสาวศิรินันท์ จรตระการ นางสาววรรษิษฐา ค าขาว นางมลฤดี อรุณศรี นางสาวสุภาภรณ์ สมุดรัมย์
นางสาวสโรชา อานามนารถ นางสาวจุรีรัตน์ อุ่นตา นางสาวศิริขวัญ รัตนพันธ์ นางสาวปติณยาภรณ์ โลราช
นายสาธิต ป้ันชู นางอรวรรณ วัยวุฒิ นางสาวม่ิงขวัญ ฮาประโคน นางสาวกรรณวรินทร์ ไปน่ี
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นางชนิตา พงษ์สกุล นางสาวศิวพร หินเกล็ด ว่าท่ีร้อยตรีสุเมธ มีพ่ึง นางสาวนุชนภา ทองดี
นางรัญภา พรบัญชาตระกูล นางสมถวิล ผังรักษ์ นางสาวพรกนก เฉลยจรรยา นางสาวญาดา เยือกเย็น
นางตรีชณา สารโท นางสาวแพรวพรรณ เมฆมล นางสาวมณฑาวีย์ ชมพูผุดผ่อง นางสาวศิริลักษณ์ ภาคภูมิ
นางสาวสาลินี ศรีสง่า นางสาวเซียะไน้ กาสาดาวเรือง นางสาววันทนีย์ ศิริ นางสาวณัฐธิดา ไชยสุวรรณ
นางเสาวลักษณ์ ศรีบัวพันธ์ุ นายณัฐกร วรรณ์ประเสริฐ นางสาวกรุณา เนาไธสง นางสาวนฤมล พงษ์ชูศักด์ิ
นางปัทมาวรรณ สิงห์จันทร์ นางสาวพัชรา วิเชียร นางสาวกาญจนา อ่ิมช่ืน นางสาวณิชาภา ยามประโคน
นายธวัชชัย โรจนาวัลย์ นายสุวิสิทธ์ิ รัตนสุข นายเชาวลิต เน้ือทอง นางสาวภูมิศิริ แสนแก้วใส
นางสาวยอดขวัญ เขตใหญ่ นางสุกัลยา แย้มชะยา นางสาวนงเยาว์ จิตหาญ นางสาวกนกพร นนท์ศิริ
นายฉัตรชัย อินดี นายสมพงษ์ อ าพันเสน นางสาวนวลนฤมล นามจ าปี นางสาวพุฒิพร พลายโถ
นางสาววนิดาพรรณ สาสนพิจิตร์ นายบุญจันทร์ เวฬุวนารักษ์ นางสาวสุนิสา วงศ์จันทร์ นางสาวทัศน์วรรณ สวัสด์ิเชิดวงศ์
นายกิตติ จันทร์สูตร์ นางสาวสิริญา ทรงกิตติกุล นายกรธัช ดารีย์ นางสาวปรัชนียา มาวัชระ
นางสาวฉัตรสิรินทร์ ทองแท่ง นางสาวทัศนีย์ บุญตาแสง นางจารุวรรณ ผดุงสมบัติ นายกิตติธัช ศรีพรหม
นายสมชาย ธีระโชติ นางสาวดอกซ้อน ศิริปี นางสาวพัชรินทร์ มาเยอะ นางสาวทรงพิศ ทรงประกอบ
นายวราวุฒิ ขอญาติกลาง นางสาวเอมฤดี วรรณพันธ์ นางสาวชัญญานุช เหลืองอรุณฤกษ์ นางสาวผกามาศ มะโนภัย
นางสาวขวัญลดา หร่ังชะเอม นางสาววราลี วิจิตรก าจร นางรัตนาวดี แสวงผล นางสาวสุกฤตา นิตยโรจน์
นางสาวพเยาว์ วงศ์ศรี นางสาววรรณนิสา ปรุงรัมย์ นางสาวเสาวภา ชัยชะนะ นางสาวชนิดาภา พรมเพ็ญ
นางนิภาพร ม่วงกูล นางอังคณา ทับประเสริฐ นางกชกร อุทารสวัสด์ิ นางสาวกาญจนา พรมศรี
นายสมโภชน์ สามชูสินธ์ุ นางสาวอิศรา ใจสอน นางสาวอนุศิริ ชิณศรี นางสาวศิริพรรณ สารพิศ
นายประสิทธ์ิ เผือดนอก นางดวงเดือน ใจดี นางสาวสุณัฏฐิกา พลวิชัย นางสาวอภิญญา เดชโยธิน
นางสาวอัมพิกา สุดสงวน นางสาวปริยดา พลดงนอก นางสาวรัตติกาล เทียนรัมย์ นางสาวจินตนา เบ็ญมาศ
นางสุวณี ไตรสุวรรณ นางสาวนันทนัช สาลีพันธ์ นางสาวจุฑารัตน์ รัตนบรรเทิงกูล นางสาวชนกกานต์ ไตรพรม
นางพัชร์สิตา จันทรวิจิตร นางมณีวรรณ บุญครอง ว่าท่ีร.ต.หญิงเพ็ญนภา กองขุนทด นางสาวร าไพ มีแก้ว
นางนุชนาถ อินทรวิจิตร นางสาวบุษยา ศรีจันทรา นางสาวกัลยา ทานกระโทก นายวุฒิศักด์ิ จ้องสาระ
นางกอบกุล ไตรสุวรรณ นายฐาปกรณ์ เกิดมณี นางสาวชลธิชา แว่นแก้ว นางสาวศิริรัตน์ ไชยบุญเรือง
นางสาวนลินรัตน์ อ้ายน้อย นางอุบล จงศรีสุข นายวีรพงศ์ บุญประจักษ์ นางสาวอรทัย พุดจีบ
นายประเสริฐ อุ้ยคัชชะ นางสาวสายฝน เต่าร้ัง นางสุนันท์ พรพินนท์ นางสาวเมธินี เฮงประเสริฐ
นางสาวกันทิยา มาร์โล นางขวัญนลิน ใสโศก นางสาวนริษา คุณบุราญ นางสาวศุภรัตน์ บุญอยู่
นางสาวปิยนุช ตุ้นทัพไทย นางอารีย์ พาสุวรรณ นางสาวพิชญมณย์ กรฐิติรัตน์ นายอภินันทน์ แขวงสารคาม
นายอดิศัย น้อยวิลัย นางสาวสมศรี ฟักหอมเกร็ด นางสาวรักชนก ยอดศรีทองค า นางสาวร าพรรณ รอดทับทิม
นางสาวดุษฎี พุ่มโพธ์ิ นางอระไทย มณีโสภา นายเรืองยศ เรืองจันทร์ นางสาวกมลวรรณ ใจการุณ
นางสาวชฎากาญจน์ สุขเกษม นางสาวปวีณรัตน์ สีเหล่ือมใส นายธีรศานต์ อุ่นกุดเชือก นางสาวดลนภา แตงทอง
นางวันเพ็ญ พันเดช นางสาวภรณ์พิชยา พิพัฒต้ังสมบัติ นางเจตสุภา มหาคุณากร นางสาวบุษบา สาธร
นางศิริขวัญ วงษ์แสง นางสาวอริศ เหล่าอุดม นายประสิทธ์ิ หะขุนทด นางสาวสุจิตรา เข็มทอง
นางสุลาวัลย์ ล้ีอิศรามาศ นางมณฑา มีกล่ินหอม นางสาวณฐมน ก าลังมาก นางสาวสุนันทนา หม่ันพลศรี
นางสุพัตรา สาณศิลปิน นางมนต์ทิพย์ ใบทอง นายอนุสรณ์ เฉลียว นางสาวอรอนงค์ เสมสกุล
นางกัญญา มีนายน นางนวพรรณ บุญแต้ม นางสาวชฎาพร เอ่ียมสอาด นางสาวญาณเพ็ญสิริ อินสุวรรณ
นายชินวัฒ แก้วสุวรรณ นางสาววาสนา ปิยมาตย์ นายบุญญฤทธ์ิ สหุนันต์ นางสาวเพ็ญศรี พุทธ
นายโสวุฒิ กล่อมเกล้ียง นางสาวอัมพิกา ลีสุวรรณ์ นางกัญญาภัค ศรีนรา นางวราภรณ์ กมลพันธ์
นางสมคิด บัวบาน นางสาววรรณภา เพ็งศรี นางณัฐสุดา ด ารงค์สุทธิพงศ์ นางสาวอัจฉริยา แสงกล้า
นางชนัญชิดา สามชูสินธ์ุ นางสาวจุฑามาศ โอนหอม นายธีระพงษ์ คุ้มราษี นางสาวสุมิตรา ฝาเรือนดี

นางทองสุข วิลัยศิลป์ นางกุลนิภา บุตรสาร นางสาวศุภจิตรา เค่นตุ่น นางสาวศิริพร ศรีนาค
นางสาววิวัฒน์ธิดาภ์ิ วุฒิยาสาร นางสาวโสรญา จันทสอน นางสาวพิมพ์ใจ วิเศษนคร นางสาวชนม์ณกานต์ อาจโต
นางนิฏฐิตา สุริยะ นางสาวคริสมาส ไขแสง นางสาวอาภากร แจ้งสว่าง นางสาวกชนันท์ ชมบุญ
นางกนกนาถ กล้ายประยูร นางกฤตยา ป้ันทรัพย์ นางสาวกาญจน์ณัฏฐา นาคสมทรง นางสุมาลี พุกเจริญ
นายภุชิสสะ รุ่งวัฒนชัย นายจิตรเสน ปาลศรี นางสาวสรัญธรณ์ ไชยปิยพัทธ์ นางสาวสุนทรี โนนสันเทียะ
นางสาวชุติมันต์ ทองรักษ์จันทร์ นางวิภารัตน์ ปาลศรี นางสาวอทิตยา เมืองซอง นางสาวรุ่งฤทธ์ิ ประจันทร์กลาง
นางสาวเทียนทอง น้อยลา นายชานน จาตุรัส ว่าท่ีร้อยตรีธนกร ภูมิพันธ์ นางสาววนิชญา เชียงน้อย
นางสาวธัญญารัตน์ แปลงกลาง นายวีรพัฒน์ ไกรมานพ นางสาวศศิมา หม่ืนหาญ นางสาวพิไลวรรณ เชยสุวรรณ
นางวรรณี บุญรอด นายพีรสรรค์ สามิตร นางสถาพร เหมหงษ์ นางสาวฐิติรัตน์ สุขบุญรัตน์
นางอรัญญา เจริญบรรเลง นางสาวศิริกัญญา เสนาคุณ นางปวีณา ทองมนต์ ว่าท่ีร้อยตรีสุรศักด์ิ กล่ าคลองตัน
นางสาวพวงสร้อย วงค์ศรีสังข์ นายศุภกิจ วงค์แสง นางสาวจิราพร เสทา นางสาววรรณิสา สิทธิสังข์
นางรัตนาภรณ์ นันทกร นางสาวขัตติยากร สุขได้พ่ึง นางสาวกาญจนา จันทคุป นางศศิวิมล สร้อยทอง
นายธีร์ชนินทร์ แจ่มจ ารัส นายณัฐภัทร ค าขวา นายวงศ์อมร พูลเกษม นายวีรโชติ ชัยสมัคร
นางสาวกัลยกร บุญญะวัตร นางพรนิพา พนะจะโปะ นางสาวสุชาธิณี แก้วมณี ว่าท่ีร.ต.หญิงศรัณรัตน์ ท้าวพิมพ์
นายดุษิต ศรีหิรัญ นางปวีณ์สุดา หลิวเจริญ นางสาวขวัญนิพา บุญขันธ์ นางสาวนฤมล จอมใจ
นางพัชรวลัย พันธธรรมสรณ์ นางสาวกมลพรรณ ขนานแข็ง นางสาวดรุณี แสงข า นางสาวดวงพร บ ารุง
นางจันทร์วิภา จักหงษ์สุวรรณ นางสาวดารุณี เพ็ชรกล้า นายวุฒิกร บัวจูม นายมงคล ค าแปง
นางสาวราณี เบ๊ะกี นางสาวชลธิชา เอ่ียมโอภาส นางสาวอารีย์ ธรรมชูโต นายนิติพน เอกคณะ
นางสุทินี กรินทรากุล นางสาวสุพรรณี ซ่อนกล่ิน นางสาวสุภาพร สุดวิสัย นางพวงทิพย์ อุปฮาด
นางสาวรจนา ประวาสุข นายสุกิตต์ิ เรืองเกษม นางสาวสุพัตรา ภู่พยอม นางสาวสุพัตรา มาดหมาย
นางสุพัตรา ทองวิจิตร นางสาววรลักษณ์ โสไกร นางสาวจารุวรรณ ปทุมสูติ นางสาวพัสภาพร อินทรยงค์
นางภัทรา ไปล่โสภณ นางสาววิราวรรณ ดอกแย้ม นางสาวปัทมาวดี คงเมือง นายเขมณัฐ ขนบดี
นางวิรยา ต๊ิบกันเงิน นางสาวไอรินทร์ อาจิณจริวัฒน์ นายอมรเทพ สังข์น้อย นายณภัทร สุภาพ
นางนิรัญ เปรมพงษ์ นางสาวติณณภัสร์ สวัสดิธนากิตต์ิ นายกฤตยชญ์ เจริญสุข นายชาตรี ฉายอรุณ
นางกมลลักษณ์ เชาว์มาก นางสาววรรณภา เหล่าไพศาลพงษ์ นางสาวศรีสุดา ภูศรี นางสาวปัทมาวรรณ ธรรมมา
นางสาวสุดา เจ๊ะหวังมา นางสาวอณัญญ์กัญญ์ อังคุระนาวิน นางสาววิชชุลดา นามสง่า นางสาวรดาณัฐ นพรัตน์ไมตรี
นายวิชิต เครือยา นางสาวนงเยาว์ คุ้มบ้านชาติ นางสาวพัชรีย์ ชุมแสน นางหนูค้าย อาชนะชัย
นางสุกัญญา สุดแสงพันธ์ นายพัชร สุคนธทรัพย์ นางสาวมุทิตา ชมตา นางสาวพิราวรรณ ศรีเหล่าน้อย
นายเทวฤทธ์ิ ปินต๊ะ นางสาวศิริพร แก้วพวง นางสาวพิมพา ใจรักษา นางกชนิกา เจริญชัยดี
นางวิจิตรา กิตติราช นางสาวอณิชภัฎฐ์ มหาวชิรพงษ์ นางสาวชญานันทน์ โคนาบาล นางรพีพร อวิรุทธ์ชีวิน
นายวิชิต ยาก่ า นางสาวธันวินีย์ อบหอม นางสาวตรพรห์ นิจจารีย์ นางสาวชลธิชา พรสุรัตน์
นางสาวธารารัตน์ สมบัติ นางสาวชนิดาภา บัวสุวรรณ นายวัชรพงศ์ หวัดเพชร นายจิรายุ สมัครมิตร
นายวีรกิตต์ิ ชัยวินิต นางกัลยา วัฒนศิริ นางสาวกฤษติการ์ เพลินพร้อม นางสาวบุษบา บุญสาร
นางจันทนา ศรีหิรัญ นายเทอดเกียรติ วงศ์สมบูรณ์ นางสาวนุชจเร โลหกิจ นางสาวแสงทิพย์ ทรัพย์อยู่
นางวรพรรณ โยธาทิพย์ นางสาวเก้ือกุล ค าหล้า นางสาวนีรนุช ลือก าลัง นางสาวชลธิชา ช้างเผือก
นางสาวจีรนุช นิลทอง นางสาวสุภารัตน์ บุญขาว นางสาวนาตยา พิมสอน นางแก้วตา ทรงมณี
นางอังสนา บุษบรรณ์ นางสาวศิรินทร์ คนซ่ือ นางสาวเชาวลักษณ์ ทับชาลี นางสาวสุจิวรรณ อ าไพ
นางสาวศิรินันท์ จรตระการ นางสาววรรษิษฐา ค าขาว นางมลฤดี อรุณศรี นางสาวสุภาภรณ์ สมุดรัมย์
นางสาวสโรชา อานามนารถ นางสาวจุรีรัตน์ อุ่นตา นางสาวศิริขวัญ รัตนพันธ์ นางสาวปติณยาภรณ์ โลราช
นายสาธิต ป้ันชู นางอรวรรณ วัยวุฒิ นางสาวม่ิงขวัญ ฮาประโคน นางสาวกรรณวรินทร์ ไปน่ี
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นางสาววรรณวรางค์ เมฆโต นางสาววรินทร ไชยะสม นางสาวปวีณา เลาหภารากร นางสาวพัชรา พิมพ์ดา
นางหทัยทิพย์ รอดดี นางสาววาสนา นัยอ าพร นายณัฐพล ประชานอก นางสาวหทัยทิพย์ ศรีนวลจันทร์
นางสาวอารีย์ เฮงสมบูรณ์ นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ นายอนุวัฒน์ สว่างศรี นางสาวกนกพร หลักรัตน์
นางพรสุดา วิชัยรัตนกุล นางสาวเด่นนภา พรมเทศ นางสาวสุพรรณี ยูฮันนัน นางสาวเรวดี พลอยไป
นางสุชัญญา จิตมงคลบุตร นางวาริษา ต้ังม่ันดี นางสาวสิราภรณ์ บุญช่วย นางสาวศศิธร มีเพียร
นางกมลวรรณ รุ่งโรจน์ นางปรียานุช ยวดย่ิง นางสาวพรทิพา โกพลรัตน์ นางสาวนิตยา นาคสังข์
นางสาวปิยะดา แพรด า นายจักษ์กฤษ เดชดาษ นางสาววัชราภรณ์ ผลถาวร นายปริญ บุญยะประสพ
นางเรวดี บุญมากประเสริฐ นางสาวกานต์พิชชา ภูกระษร นายปรีดา ศิลปประเสริฐ นางสาวทิภาวรรณ แก้วใจปา
นางจุฬารัตน์ เฟ่ืองฟู นางสาววันวิสาข์ สุขมี นางสาวระพีพรรณ ทิพมาตย์ นางสาวภารนันท์ อมรวัฒน์
นางสาวรัสรินทร์ ภูดิศจุลเศรษฐ์ นายธพลศจกรณ์ พิมพิชัยธกุล นางสาวจิรัศญา ธิมะดี นางสาวเนตรนภา ทุมเทียง
นายขวัญชัย สติประมาณสกุล นางสาววรรณศิริ หลงรัก นางสาวชลธิดา หนูทองแก้ว นางสาวปาจรีย์ ปานท่าไข่
นางสาวเกยูร เกตุหอม นายเฉลิมพงษ์ ณรงค์ชีวพัฒน์ นางสาวรุ้งตะวัน พุทธโฆษ์ นายประดิษฐ์ ประสานพิมพ์
นางสาวกัณฑ์ขนิษฐ์ สติประมาณสกุล นายวัชรากรณ์ พันสิงสอน นายกฤษนันท์ วีระพันธ์พัฒนา นายรณกฤต พงศ์จรยา
นางสาวสุกัญญา เพชรค า นางสาวพาวิณี แสนแก้ว นายชลลวรรธน์ สมาน นางพิไลลักษณ์ เหมราช
นายเดชาวัต แสนโสดา นายประกาศน เจริญย่ิง นายประดิษฐ์ แร่อรุณ นางสิรินาถ มีสรรพวงศ์
นายวิริยะ ทองเต็ม นางต้องตา เต็งรัง นางสาววาสนา ภูมิศาสตร์ นางสาวชนิดา เรืองแก้ว
นางสาววลัยพร ไชยพรม นางสาวอมรรัตน์ เสนสรสังข์ นางสาวมริสรา แซ่เบ๊ นางปริดา ภูษี
นางสาวณัฐธนาพรรณ เกษโกศล นางสาวจันทร์ธิมา แกมเงิน นางสาวณัฏฐวิตรา สุรดิฐนันท์ นางสาววนิดา ล าพึง
นางสาวพรหมพร เพ่ิมพูล นางสาวอตก้า เอ่ียมอร่าม นายเสรี ฉลาด นางมณีรัตน์ ศัพท์พันธ์ุ
นายประจวบ ด ารงค์สุทธิพงศ์ นางสาวดวงสมร ดอนจันไพร นางสาวพิมพ์สุภา พรมน้อย นางสาวทิพวรรณ บัวบุญมา
นายมนัส วงอ้ัว นางสาวศิริญา สุขแก้ว นางจินตนา ศรีแนน นางสาวปัณฑิตา มานะจิตร์
นายเอกพจน์ ชาวบ้านกร่าง นางสาวบังอร ห้อยปาน นางสาวปาณิฐาน พิศภักด์ิ นางพิชามญช์ พันธ์ุยุลา
นางอนันติยา จ าปาสุข นางสาวภัทรพร ปัญญาภรณ์ประสาท นางสาวจุฑาทิพย์ อุทัยรังษี นางสาวสาวิตรี อยู่ดี
นางบัวสวรรค์ งามงอน นายอนุรัตน์ โพธ์ิศรี นางสาวนิรมล อัปญา นางสาวสุวิภา มณี
นายวีระชัย เฟ่ืองฟู นางสาวฐิติมา วรรณ์ประเสริฐ นางสาวนฤมล สุวรรณนิมิตร นายนภัสรพี พละดล
นางสาวทัศนีย์ บุญเผือก นางสาวเสาวลักษณ์ โคกสูงเนิน นางสาววารุณี กันทะวงค์ นายสุรศักด์ิ เหมือนมนัส
นางสาวพัทธนันท์ จันชะดา นางสาวธนัญญา สกุลซ้ง นางสาวรัตนากร มาศงามเมือง นางสาวเมศญา กมลสินธ์ุ
นางเตือนใจ ประทุมตรี นางสาวรัชนก โพธ์ิศรีทอง นางสาวกนกทิพย์ กองสงคราม นางสาวปาริฉัตร แก้วก าเนิด
นางสาวเสาวลักษณ์ ทองใบ นางสาวจิราภรณ์ แสงหล้า นางธมลวรรณ มัชฌิมาภิโร นายพงศธร วงศ์เค่ียม
นางญาณิศา บุรัศมี นางสาวสายขวัญ ประวัน นางนิสรีน อ่าวลึกน้อย นางสาวศรัญญา จันทนาภรณ์
ว่าท่ีร้อยตรีวุฒิไกร มูลคาย นางสาวประกายวรรณ ศรีเสาวลักษณ์ นายธีรวุธ วณิชาติ นางธัญญรัตน์ เป้าเข็ม
นางชนาภา ล่ันซ้าย นางสาวพีรยา รุ่งเรือง นายธรรมรัตน์ เพ็งผล นางสาวชญานุตน์ เดือนหล้า
นายชูศักด์ิ แสนยะมูล นายมาโนช เรืองจิตรธรรม นายจักรพงษ์ ค าจันทร์ นางสาวกรรณิการ์ รอดมา
นางบานช่ืน บัวระบัติ นางสาวแพรวนภา เวฬุวนารักษ์ นางสาวจุฬาลักษณ์ สมศรี นางสาวพัชรี ชุ่มบริบูรณ์
นางสาวนวพร ประกอบผล นางพรพิมล ลีทา นางสาวโสรยา ขวนขวาย นางสาวสาวิตรี โสสี
นางสาววรัญญา สารัตน์ นางสาวจุฑามาศ จันทร์ศรี นางสาวอนงค์กานต์ สวาทกลาง นางสาวช่อแก้ว พวงไพวัลย์
นางอุไร สวัสดี นางสาวกวินทร์ทิรา ดวงประทุม นางสาวน้ าฝน โตอ่วม นางสาวจินตนา สุขมีกล่ิน
นางสาวทองใหม่ สีไส นางมะลิดา เพ็งวงษา นางสาวอรุณ ไชยคต นางสาวนันทนิตย์ คิดประเสริฐ
ว่าท่ีร้อยเอกคณิศร ต้ังพรสมาน นางสาวณิลารัตน์ พ่ึงงาม นางสาวกตวรรณ คุณกมุท นายประพล ลาค า
นายสิทธิพล ภู่ทอง นางสาวคัทลียา ศรีสง่า นางสาวพิมพ์ลออ คงกิจไพศาล ว่าท่ีร้อยตรีวนิดา สมภูมิ

นางสาวญาณิศา ทองพูน นางศรัญญา กล่ินพิกุล นางสาวเมธิณี สมมิตร นางสาววัลภา ภูดีทิพย์
นางสาวพิกุลทอง สร้อยแสงแดง นางสมจิตรา พาซู นางสาวจุไร อ๋องเอ้ือ นางธัญชนก บุญศรี
นางนวลจันทร์ จรจรัญ นางอัมพร สีดา นางสาวปาริชาติ สมบัติ นางกาญจนา จิวะเจริญ
นางสาวรัตนาภรณ์ บุญกองชาติ นายพัศทร ชัยปัญหา นายราชาชัย รุ่งโรจน์ นางสาวสุนิสา อนุญาหงษ์
นางสายสมร ใจย้ิม นายเมธาพัฒน์ เอกศิริจิรานนท์ นางสาวจุฑารัตน์ รุ่งโรจน์ นางธวัลรัตน์ เภาภู่
นางสาวสายฝน น่วมเป่ียมใหญ่ นางสาวอรพินธร แก้วภู่ นายพลวัฒน์ ชิณวงษ์ นางรุ้งเพ็ชร บัวอาจ
นางสาวอรวรรณ แจ่มสุข นางสาวอัญชลี ค าทอง นางสาวกนิษฐา เขาใหญ่ นางสาวฉัตรชนก ดิศร
นางวิชุตา สนอุทา นางสาวพรพรรณ เพ็งอังคาร นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ แคนวัง นางสาวนุชจรี จีนข า
นางสาวนิจจารีย์ แย้มพลับกุล

ส วั ส ดิ ก า ร แ พ วั ค ซี น  C O V I D  - 1 9  
( ส วั ดิ ก า รพิ เ ศ ษ  ห ม ด เ ข ต  3 0  เ ม . ย . 6 5 )

สวัสดิการสมาชิกเป็นกรณีพิเศษเม่ือตรวจพบการแพ้วัคซีน Covid-19 ปี 2565
(จ านวน 1 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท)

นางสาวดวงใจ ดีมงคล
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นางสาววรรณวรางค์ เมฆโต นางสาววรินทร ไชยะสม นางสาวปวีณา เลาหภารากร นางสาวพัชรา พิมพ์ดา
นางหทัยทิพย์ รอดดี นางสาววาสนา นัยอ าพร นายณัฐพล ประชานอก นางสาวหทัยทิพย์ ศรีนวลจันทร์
นางสาวอารีย์ เฮงสมบูรณ์ นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ นายอนุวัฒน์ สว่างศรี นางสาวกนกพร หลักรัตน์
นางพรสุดา วิชัยรัตนกุล นางสาวเด่นนภา พรมเทศ นางสาวสุพรรณี ยูฮันนัน นางสาวเรวดี พลอยไป
นางสุชัญญา จิตมงคลบุตร นางวาริษา ต้ังม่ันดี นางสาวสิราภรณ์ บุญช่วย นางสาวศศิธร มีเพียร
นางกมลวรรณ รุ่งโรจน์ นางปรียานุช ยวดย่ิง นางสาวพรทิพา โกพลรัตน์ นางสาวนิตยา นาคสังข์
นางสาวปิยะดา แพรด า นายจักษ์กฤษ เดชดาษ นางสาววัชราภรณ์ ผลถาวร นายปริญ บุญยะประสพ
นางเรวดี บุญมากประเสริฐ นางสาวกานต์พิชชา ภูกระษร นายปรีดา ศิลปประเสริฐ นางสาวทิภาวรรณ แก้วใจปา
นางจุฬารัตน์ เฟ่ืองฟู นางสาววันวิสาข์ สุขมี นางสาวระพีพรรณ ทิพมาตย์ นางสาวภารนันท์ อมรวัฒน์
นางสาวรัสรินทร์ ภูดิศจุลเศรษฐ์ นายธพลศจกรณ์ พิมพิชัยธกุล นางสาวจิรัศญา ธิมะดี นางสาวเนตรนภา ทุมเทียง
นายขวัญชัย สติประมาณสกุล นางสาววรรณศิริ หลงรัก นางสาวชลธิดา หนูทองแก้ว นางสาวปาจรีย์ ปานท่าไข่
นางสาวเกยูร เกตุหอม นายเฉลิมพงษ์ ณรงค์ชีวพัฒน์ นางสาวรุ้งตะวัน พุทธโฆษ์ นายประดิษฐ์ ประสานพิมพ์
นางสาวกัณฑ์ขนิษฐ์ สติประมาณสกุล นายวัชรากรณ์ พันสิงสอน นายกฤษนันท์ วีระพันธ์พัฒนา นายรณกฤต พงศ์จรยา
นางสาวสุกัญญา เพชรค า นางสาวพาวิณี แสนแก้ว นายชลลวรรธน์ สมาน นางพิไลลักษณ์ เหมราช
นายเดชาวัต แสนโสดา นายประกาศน เจริญย่ิง นายประดิษฐ์ แร่อรุณ นางสิรินาถ มีสรรพวงศ์
นายวิริยะ ทองเต็ม นางต้องตา เต็งรัง นางสาววาสนา ภูมิศาสตร์ นางสาวชนิดา เรืองแก้ว
นางสาววลัยพร ไชยพรม นางสาวอมรรัตน์ เสนสรสังข์ นางสาวมริสรา แซ่เบ๊ นางปริดา ภูษี
นางสาวณัฐธนาพรรณ เกษโกศล นางสาวจันทร์ธิมา แกมเงิน นางสาวณัฏฐวิตรา สุรดิฐนันท์ นางสาววนิดา ล าพึง
นางสาวพรหมพร เพ่ิมพูล นางสาวอตก้า เอ่ียมอร่าม นายเสรี ฉลาด นางมณีรัตน์ ศัพท์พันธ์ุ
นายประจวบ ด ารงค์สุทธิพงศ์ นางสาวดวงสมร ดอนจันไพร นางสาวพิมพ์สุภา พรมน้อย นางสาวทิพวรรณ บัวบุญมา
นายมนัส วงอ้ัว นางสาวศิริญา สุขแก้ว นางจินตนา ศรีแนน นางสาวปัณฑิตา มานะจิตร์
นายเอกพจน์ ชาวบ้านกร่าง นางสาวบังอร ห้อยปาน นางสาวปาณิฐาน พิศภักด์ิ นางพิชามญช์ พันธ์ุยุลา
นางอนันติยา จ าปาสุข นางสาวภัทรพร ปัญญาภรณ์ประสาท นางสาวจุฑาทิพย์ อุทัยรังษี นางสาวสาวิตรี อยู่ดี
นางบัวสวรรค์ งามงอน นายอนุรัตน์ โพธ์ิศรี นางสาวนิรมล อัปญา นางสาวสุวิภา มณี
นายวีระชัย เฟ่ืองฟู นางสาวฐิติมา วรรณ์ประเสริฐ นางสาวนฤมล สุวรรณนิมิตร นายนภัสรพี พละดล
นางสาวทัศนีย์ บุญเผือก นางสาวเสาวลักษณ์ โคกสูงเนิน นางสาววารุณี กันทะวงค์ นายสุรศักด์ิ เหมือนมนัส
นางสาวพัทธนันท์ จันชะดา นางสาวธนัญญา สกุลซ้ง นางสาวรัตนากร มาศงามเมือง นางสาวเมศญา กมลสินธ์ุ
นางเตือนใจ ประทุมตรี นางสาวรัชนก โพธ์ิศรีทอง นางสาวกนกทิพย์ กองสงคราม นางสาวปาริฉัตร แก้วก าเนิด
นางสาวเสาวลักษณ์ ทองใบ นางสาวจิราภรณ์ แสงหล้า นางธมลวรรณ มัชฌิมาภิโร นายพงศธร วงศ์เค่ียม
นางญาณิศา บุรัศมี นางสาวสายขวัญ ประวัน นางนิสรีน อ่าวลึกน้อย นางสาวศรัญญา จันทนาภรณ์
ว่าท่ีร้อยตรีวุฒิไกร มูลคาย นางสาวประกายวรรณ ศรีเสาวลักษณ์ นายธีรวุธ วณิชาติ นางธัญญรัตน์ เป้าเข็ม
นางชนาภา ล่ันซ้าย นางสาวพีรยา รุ่งเรือง นายธรรมรัตน์ เพ็งผล นางสาวชญานุตน์ เดือนหล้า
นายชูศักด์ิ แสนยะมูล นายมาโนช เรืองจิตรธรรม นายจักรพงษ์ ค าจันทร์ นางสาวกรรณิการ์ รอดมา
นางบานช่ืน บัวระบัติ นางสาวแพรวนภา เวฬุวนารักษ์ นางสาวจุฬาลักษณ์ สมศรี นางสาวพัชรี ชุ่มบริบูรณ์
นางสาวนวพร ประกอบผล นางพรพิมล ลีทา นางสาวโสรยา ขวนขวาย นางสาวสาวิตรี โสสี
นางสาววรัญญา สารัตน์ นางสาวจุฑามาศ จันทร์ศรี นางสาวอนงค์กานต์ สวาทกลาง นางสาวช่อแก้ว พวงไพวัลย์
นางอุไร สวัสดี นางสาวกวินทร์ทิรา ดวงประทุม นางสาวน้ าฝน โตอ่วม นางสาวจินตนา สุขมีกล่ิน
นางสาวทองใหม่ สีไส นางมะลิดา เพ็งวงษา นางสาวอรุณ ไชยคต นางสาวนันทนิตย์ คิดประเสริฐ
ว่าท่ีร้อยเอกคณิศร ต้ังพรสมาน นางสาวณิลารัตน์ พ่ึงงาม นางสาวกตวรรณ คุณกมุท นายประพล ลาค า
นายสิทธิพล ภู่ทอง นางสาวคัทลียา ศรีสง่า นางสาวพิมพ์ลออ คงกิจไพศาล ว่าท่ีร้อยตรีวนิดา สมภูมิ

นางสาวญาณิศา ทองพูน นางศรัญญา กล่ินพิกุล นางสาวเมธิณี สมมิตร นางสาววัลภา ภูดีทิพย์
นางสาวพิกุลทอง สร้อยแสงแดง นางสมจิตรา พาซู นางสาวจุไร อ๋องเอ้ือ นางธัญชนก บุญศรี
นางนวลจันทร์ จรจรัญ นางอัมพร สีดา นางสาวปาริชาติ สมบัติ นางกาญจนา จิวะเจริญ
นางสาวรัตนาภรณ์ บุญกองชาติ นายพัศทร ชัยปัญหา นายราชาชัย รุ่งโรจน์ นางสาวสุนิสา อนุญาหงษ์
นางสายสมร ใจย้ิม นายเมธาพัฒน์ เอกศิริจิรานนท์ นางสาวจุฑารัตน์ รุ่งโรจน์ นางธวัลรัตน์ เภาภู่
นางสาวสายฝน น่วมเป่ียมใหญ่ นางสาวอรพินธร แก้วภู่ นายพลวัฒน์ ชิณวงษ์ นางรุ้งเพ็ชร บัวอาจ
นางสาวอรวรรณ แจ่มสุข นางสาวอัญชลี ค าทอง นางสาวกนิษฐา เขาใหญ่ นางสาวฉัตรชนก ดิศร
นางวิชุตา สนอุทา นางสาวพรพรรณ เพ็งอังคาร นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ แคนวัง นางสาวนุชจรี จีนข า
นางสาวนิจจารีย์ แย้มพลับกุล

ส วั ส ดิ ก า ร แ พ วั ค ซี น  C O V I D  - 1 9  
( ส วั ดิ ก า รพิ เ ศ ษ  ห ม ด เ ข ต  3 0  เ ม . ย . 6 5 )

สวัสดิการสมาชิกเป็นกรณีพิเศษเม่ือตรวจพบการแพ้วัคซีน Covid-19 ปี 2565
(จ านวน 1 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท)

นางสาวดวงใจ ดีมงคล
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1. ระดับอนุบาล – ประถมศึกษา สนับสนุนป�ละ 1,500 บาท
2. ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น – มธัยมศึกษาตอนปลาย หรอื ปวช. สนับสนุนป�ละ      
   2,000 บาท
3. ระดับปวส. – ปรญิญาตร ีสนับสนุนป�ละ 2,500 บาท
   เอกสารหลักฐาน
1) แบบคําขอรบัเงินสวสัดิการตามที�สหกรณ์กําหนด
2) ใบรบัรองการเป�นนักเรยีน/นักศึกษา หรอืใบแสดงผลการเรยีน หรอืสาํเนาใบเสรจ็รบั 
   เงินค่าลงทะเบยีนเรยีนของสถานศึกษา
3) สาํเนาทะเบยีนบา้นของบุตรสมาชกิ (กรณีมบุีตรมากกวา่ 1 คน มสีทิธิ�ขอรบัได้เพยีง 
   1 ทนุเท่านั�น)
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สหกรณ์จา่ยครั�งละ 1,000 บาท ยื�นคําขอภายใน 1 ป�นับจากวนัที�มสีทิธิ� (หากมบุีตร
คนต่อไปสามารถรบัสทิธิ�ได้)
เอกสารหลักฐาน
1.แบบคําขอรบัสวสัดิการที�สหกรณ์กําหนด
2.สาํเนาทะเบยีนสมรส
3.สาํเนาบตัรประชนผูข้อรบัสทิธิ�
4.สาํเนาสติูบตัร

สว
สัดิ

กา
รร
บัข

วญั
ทา
ยา
ท

01

ส วั ส ดิ ก า ร
สหกรณ์ออมทรพัย์ครูสมุทรปราการ จาํกัด

สมาชกิที�สมรสแล้ว และไมม่บุีตร หรอื สมาชกิที�เป�นโสดมอีายุตัว 50 ป�ขึ�นไป และ
มอีายุการเป�นสมาชกิไมน่้อยกวา่ 10 ป� (มสีทิธิ�รบัสวสัดิการเพยีงครั�งเดียว)
เอกสารหลักฐาน
1. แบบคําขอรบัเงินสวสัดิการตามที�สหกรณ์กําหนด 
2. สาํเนาบตัรประชาชน
3. สาํเนาบตัรประชาชนของคู่สมรส 
4. สาํเนาบตัรทะเบยีนสมรส
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ยื�นคํารอ้งไ่มเ่กินวนัที�ยื�นคํารอ้งไ่มเ่กินวนัที�ยื�นคํารอ้งไ่มเ่กินวนัที�       15 พฤศจกิายนของทกุป�15 พฤศจกิายนของทกุป�15 พฤศจกิายนของทกุป�

คู่สมรสที�เป�นสมาชกิทั�งสามแีละภรรยา ให้คนละ 3,000 บาท
คู่สมรสที�เป�นสมาชกิฝ�ายเดียว ให้ 3,000 บาท
สมาชกิที�เป�นโสด ให้ 3,000 บาท

การคํานวณเงินสวสัดิการเกษียณอายุ นับจาํนวนป�ที�เป�นสมาชกิจนถึงวนัเกษียณคณู
ด้วย 800 บาท เศษ 6 เดือนขึ�นไปให้นับเป�น 1 ป� ทั�งนี�การจา่ยเงินตามสวสัดิการนี�
ไมร่วมถึงกรณีถกูไล่ออกหรอืถกูให้ออกจากราชการหรอืงานประจาํ
เอกสารหลักฐาน
1. คํารอ้งขอรบัสวสัดิการตามแบบที�สหกรณ์กําหนด
2. สาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชน หรอืสาํเนาบตัรขา้ราชการของสมาชกิผูข้อรบัสวสัดิการ
3. สาํเนาคําสั�งเกษียณอายุ หรอืหนังสอืรบัรองจากผูร้บัใบอนุญาต
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04

ประสบเหตจุากภัยธรรมชาติ อัคคีภัย หรอือุบติัภัยอื�นๆระหวา่งการปฏิบติัหน้าที�
สหกรณ์ให้รายละ ไมเ่กิน 50,000 บาท
   เอกสารหลักฐาน
1. บนัทึกขอ้ความตามแบบราชการ
2. ภาพถ่ายประกอบการพจิารณา
3. สาํเนาหนังสอืรบัรองของทางราชการวา่ประสบภัย
4. สาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้อรบัเงินสวสัดิการ
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สหกรณ์จา่ยครั�งละ 1,000 บาท ป�ละไมเ่กิน 2 ครั�ง ยื�นคําขอภายใน 1 ป� นับจากวนั
ที�เขา้รบัการรกัษาพยาบาลเป�นคนไขใ้น
เอกสารหลักฐาน
1. แบบคําขอรบัเงินสวสัดิการตามที�สหกรณ์กําหนด
2. สาํเนาบตัรประชาชน
3. สาํเนาหลักฐานจากสถานพยาบาลที�แสดงวา่เขา้รบัการรกัษาเป�นคนไขใ้น
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05

กรณีถึงแก่กรรมด้วยอุบติัเหตุ
สหกรณ์มอบเงินจาํนวน 100,000 บาท
ยื�นภายใน 180 วนั นับตั�งแต่วนัที�ประสบอุบติัเหตหุรอืสญูเสยีอวยัวะ
กรณีสญูเสยีอวยัวะ
1. มอืสองขา้งตั�งแต่ขอ้มอื หรอืเท้าสองขา้งตั�งแต่ขอ้เท้า หรอืสญูเสยีสายตาสองขา้ง
จา่ยไมเ่กิน 100,000 บาท
2. มอืหนึ�งขา้งตั�งแต่ขอ้มอื และเท้าหนึ�งขา้งตั�งแต่ขอ้เท้า จา่ยไมเ่กิน 100,000 บาท
3. มอืหนึ�งขา้งตั�งแต่ขอ้มอื และสญูเสยีสายตาหนึ�งขา้ง จา่ยไมเ่กิน 100,000 บาท
4. เท้าหนึ�งขา้งตั�งแต่ขอ้เท้า และสญูเสยีสายตาหนึ�งขา้ง จา่ยไมเ่กิน 100,000 บาท
5. มอืหนึ�งขา้งตั�งแต่ขอ้มอื จา่ยไมเ่กิน 50,000 บาท
6. เท้าหนึ�งขา้งตั�งแต่ขอ้เท้า จา่ยไมเ่กิน 50,000 บาท
7. สญูเสยีสายตาหนึ�งขา้ง จา่ยไมเ่กิน 50,000 บาท
                ให้มสีทิธิ�ได้รบัเงินสงูสดุเพยีงขอ้เดียวเท่านั�น
กรณีทพุพลภาพถาวรสิ�นเชงิ
ทพุพลภาพถาวรสิ�นเชงิ ได้เป�นไปติดต่อกันไมน่้อยกวา่ 12 เดือน นับตั�งแต่วนัที�ประสบ
อุบติัเหต ุใหม้สีทิธิ�ได้รบัเงิน 100,000 บาท
(สทิธิ�ในการขอรบัเงินอันเนื�องจากประสบอุบติัเหตใุนคราวเดียวกันนั�น ใหม้สีทิธิ�ได้รบัเงิน
รวมกันแล้วไมเ่กิน 100,000 บาท)
กรณีที�มหีนี�สนิค้างชาํระอยูกั่บสหกรณ์ ต้องหกัชาํระหนี�ของสมาชกิที�ค้างชาํระ
อยูทั่�งหมดก่อน
เอกสารหลักฐาน
1. แบบคําขอรบัเงินสวสัดิการตามที�สหกรณ์กําหนด
1. ใบรบัรองแพทยห์รอืสาํเนาใบมรณะบตัร
2. สาํเนาหนังสอืรบัรองการตาย
3. สาํเนาบตัรประชาชน
4. สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูม้สีทิธิ�รบัเงินสวสัดิการ
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ต้องแจง้ให้สหกรณ์ทราบ ภายใน 15 วนัหลังเกิดเหตปุระสบภัยต้องแจง้ให้สหกรณ์ทราบ ภายใน 15 วนัหลังเกิดเหตปุระสบภัยต้องแจง้ให้สหกรณ์ทราบ ภายใน 15 วนัหลังเกิดเหตปุระสบภัย



      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำากัด    035

1. ระดับอนุบาล – ประถมศึกษา สนับสนุนป�ละ 1,500 บาท
2. ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น – มธัยมศึกษาตอนปลาย หรอื ปวช. สนับสนุนป�ละ      
   2,000 บาท
3. ระดับปวส. – ปรญิญาตร ีสนับสนุนป�ละ 2,500 บาท
   เอกสารหลักฐาน
1) แบบคําขอรบัเงินสวสัดิการตามที�สหกรณ์กําหนด
2) ใบรบัรองการเป�นนักเรยีน/นักศึกษา หรอืใบแสดงผลการเรยีน หรอืสาํเนาใบเสรจ็รบั 
   เงินค่าลงทะเบยีนเรยีนของสถานศึกษา
3) สาํเนาทะเบยีนบา้นของบุตรสมาชกิ (กรณีมบุีตรมากกวา่ 1 คน มสีทิธิ�ขอรบัได้เพยีง 
   1 ทนุเท่านั�น)

สว
สัดิ

กา
รท
นุส

ง่เ
สร
มิก

าร
ศึก

ษา
บุต

รส
มา
ชกิ

02

สหกรณ์จา่ยครั�งละ 1,000 บาท ยื�นคําขอภายใน 1 ป�นับจากวนัที�มสีทิธิ� (หากมบุีตร
คนต่อไปสามารถรบัสทิธิ�ได้)
เอกสารหลักฐาน
1.แบบคําขอรบัสวสัดิการที�สหกรณ์กําหนด
2.สาํเนาทะเบยีนสมรส
3.สาํเนาบตัรประชนผูข้อรบัสทิธิ�
4.สาํเนาสติูบตัร
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บัข

วญั
ทา
ยา
ท

01

ส วั ส ดิ ก า ร
สหกรณ์ออมทรพัย์ครูสมุทรปราการ จาํกัด

สมาชกิที�สมรสแล้ว และไมม่บุีตร หรอื สมาชกิที�เป�นโสดมอีายุตัว 50 ป�ขึ�นไป และ
มอีายุการเป�นสมาชกิไมน่้อยกวา่ 10 ป� (มสีทิธิ�รบัสวสัดิการเพยีงครั�งเดียว)
เอกสารหลักฐาน
1. แบบคําขอรบัเงินสวสัดิการตามที�สหกรณ์กําหนด 
2. สาํเนาบตัรประชาชน
3. สาํเนาบตัรประชาชนของคู่สมรส 
4. สาํเนาบตัรทะเบยีนสมรส
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ยื�นคํารอ้งไ่มเ่กินวนัที�ยื�นคํารอ้งไ่มเ่กินวนัที�ยื�นคํารอ้งไ่มเ่กินวนัที�       15 พฤศจกิายนของทกุป�15 พฤศจกิายนของทกุป�15 พฤศจกิายนของทกุป�

คู่สมรสที�เป�นสมาชกิทั�งสามแีละภรรยา ให้คนละ 3,000 บาท
คู่สมรสที�เป�นสมาชกิฝ�ายเดียว ให้ 3,000 บาท
สมาชกิที�เป�นโสด ให้ 3,000 บาท

การคํานวณเงินสวสัดิการเกษียณอายุ นับจาํนวนป�ที�เป�นสมาชกิจนถึงวนัเกษียณคณู
ด้วย 800 บาท เศษ 6 เดือนขึ�นไปให้นับเป�น 1 ป� ทั�งนี�การจา่ยเงินตามสวสัดิการนี�
ไมร่วมถึงกรณีถกูไล่ออกหรอืถกูให้ออกจากราชการหรอืงานประจาํ
เอกสารหลักฐาน
1. คํารอ้งขอรบัสวสัดิการตามแบบที�สหกรณ์กําหนด
2. สาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชน หรอืสาํเนาบตัรขา้ราชการของสมาชกิผูข้อรบัสวสัดิการ
3. สาํเนาคําสั�งเกษียณอายุ หรอืหนังสอืรบัรองจากผูร้บัใบอนุญาต
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ประสบเหตจุากภัยธรรมชาติ อัคคีภัย หรอือุบติัภัยอื�นๆระหวา่งการปฏิบติัหน้าที�
สหกรณ์ให้รายละ ไมเ่กิน 50,000 บาท
   เอกสารหลักฐาน
1. บนัทึกขอ้ความตามแบบราชการ
2. ภาพถ่ายประกอบการพจิารณา
3. สาํเนาหนังสอืรบัรองของทางราชการวา่ประสบภัย
4. สาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้อรบัเงินสวสัดิการ
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สหกรณ์จา่ยครั�งละ 1,000 บาท ป�ละไมเ่กิน 2 ครั�ง ยื�นคําขอภายใน 1 ป� นับจากวนั
ที�เขา้รบัการรกัษาพยาบาลเป�นคนไขใ้น
เอกสารหลักฐาน
1. แบบคําขอรบัเงินสวสัดิการตามที�สหกรณ์กําหนด
2. สาํเนาบตัรประชาชน
3. สาํเนาหลักฐานจากสถานพยาบาลที�แสดงวา่เขา้รบัการรกัษาเป�นคนไขใ้น
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กรณีถึงแก่กรรมด้วยอุบติัเหตุ
สหกรณ์มอบเงินจาํนวน 100,000 บาท
ยื�นภายใน 180 วนั นับตั�งแต่วนัที�ประสบอุบติัเหตหุรอืสญูเสยีอวยัวะ
กรณีสญูเสยีอวยัวะ
1. มอืสองขา้งตั�งแต่ขอ้มอื หรอืเท้าสองขา้งตั�งแต่ขอ้เท้า หรอืสญูเสยีสายตาสองขา้ง
จา่ยไมเ่กิน 100,000 บาท
2. มอืหนึ�งขา้งตั�งแต่ขอ้มอื และเท้าหนึ�งขา้งตั�งแต่ขอ้เท้า จา่ยไมเ่กิน 100,000 บาท
3. มอืหนึ�งขา้งตั�งแต่ขอ้มอื และสญูเสยีสายตาหนึ�งขา้ง จา่ยไมเ่กิน 100,000 บาท
4. เท้าหนึ�งขา้งตั�งแต่ขอ้เท้า และสญูเสยีสายตาหนึ�งขา้ง จา่ยไมเ่กิน 100,000 บาท
5. มอืหนึ�งขา้งตั�งแต่ขอ้มอื จา่ยไมเ่กิน 50,000 บาท
6. เท้าหนึ�งขา้งตั�งแต่ขอ้เท้า จา่ยไมเ่กิน 50,000 บาท
7. สญูเสยีสายตาหนึ�งขา้ง จา่ยไมเ่กิน 50,000 บาท
                ให้มสีทิธิ�ได้รบัเงินสงูสดุเพยีงขอ้เดียวเท่านั�น
กรณีทพุพลภาพถาวรสิ�นเชงิ
ทพุพลภาพถาวรสิ�นเชงิ ได้เป�นไปติดต่อกันไมน่้อยกวา่ 12 เดือน นับตั�งแต่วนัที�ประสบ
อุบติัเหต ุใหม้สีทิธิ�ได้รบัเงิน 100,000 บาท
(สทิธิ�ในการขอรบัเงินอันเนื�องจากประสบอุบติัเหตใุนคราวเดียวกันนั�น ใหม้สีทิธิ�ได้รบัเงิน
รวมกันแล้วไมเ่กิน 100,000 บาท)
กรณีที�มหีนี�สนิค้างชาํระอยูกั่บสหกรณ์ ต้องหกัชาํระหนี�ของสมาชกิที�ค้างชาํระ
อยูทั่�งหมดก่อน
เอกสารหลักฐาน
1. แบบคําขอรบัเงินสวสัดิการตามที�สหกรณ์กําหนด
1. ใบรบัรองแพทยห์รอืสาํเนาใบมรณะบตัร
2. สาํเนาหนังสอืรบัรองการตาย
3. สาํเนาบตัรประชาชน
4. สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูม้สีทิธิ�รบัเงินสวสัดิการ
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ต้องแจง้ให้สหกรณ์ทราบ ภายใน 15 วนัหลังเกิดเหตปุระสบภัยต้องแจง้ให้สหกรณ์ทราบ ภายใน 15 วนัหลังเกิดเหตปุระสบภัยต้องแจง้ให้สหกรณ์ทราบ ภายใน 15 วนัหลังเกิดเหตปุระสบภัย



         036    รายงานกิจการประจำาปี 2565

สวสัดิการค่าปลงศพ รายละ 10,000 บาท โดยไมม่กีารหักหนี�สนิที�ผูกพนักับสหกรณ์ และให้สหกรณ์
รว่มเป�นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรม จาํนวน 3,000 บาท โดยประธานกรรมการ หรอืบุคคลที�ได้รบัมอบ
หมายให้ไปรว่มงาน โดยพจิารณาระยะเวลาการเป�นสมาชกิต่อเนื�องตามหลักเกณฑ์ ดังนี�  

 

เงื�อนไขขอ้ที� 6 ตัวอยา่งเชน่ เป�นสมาชกิสหกรณ์ 27 ป� รบัสวสัดิการ [300,000 + (5,000 X 2)] = 310,000 บาท
หมายเหต ุ: กรณีสมาชกิถึงแก่กรรมและยงัมหีนี�สนิผกูพนักับสหกรณ์ ใหส้หกรณ์หกัสวสัดิการนี� ชาํระหนี�สนิที�ผกูพนัใหห้มดสิ�นก่อน
เอกสารหลักฐาน
1. สาํเนาใบมรณบตัร 
2. สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูถึ้งแก่กรรมประทับตราตาย 
3. สาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชน หรอืสาํเนาบตัรขา้ราชการของสมาชกิผูถึ้งแก่กรรม 
4. สาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชน หรอืสาํเนาบตัรขา้ราชการของทายาทผูข้อรบัเงินสวสัดิการ
5. สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้อรบัสวสัดิการ
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สหกรณ์จา่ย 1,000 บาทต่อเดือน
ม ี3 กรณี ดังนี�
1.พกิารทางการมองเห็น
2.พกิารทางการเคลื�อนไหว เชน่ อัมพฤกษ์ อัมพาต
3.พกิารทางด้านจติใจเป�นผลบกพรอ่งทางจติใจ หรอืสมอง
เอกสารหลักฐาน
1. แบบคําขอรบัเงินสวสัดิการตามที�สหกรณ์กําหนด
2. สาํเนาบตัรประจาํตัวของสมาชกิผูเ้จบ็ป�วย
3. สาํเนาทะเบยีนบา้นของสมาชกิผูเ้จบ็ป�วย
4. หนังสอืรบัรองความพกิารจากแพทย์
5. สาํเนาสมุดบญัชเีงินฝากออมทรพัยข์องสมาชกิผูเ้จบ็ป�วย
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สหกรณ์จะจา่ยเงินชว่ยเหลือ ศพละ 3,000 บาท ภายใน 90 วนั
ถ้าสมาชกิที�ขอรบัสวสัดิการมมีากกวา่ 1 คน ให้มสีทิธิ�ขอรบัได้เพยีงคนเดียว
เอกสารหลักฐาน
1. แบบคําขอรบัเงินสวสัดิการตามที�สหกรณ์กําหนด
2. สาํเนาใบมรณบตัร
3. สาํเนาบตัรประชาชน และทะเบยีนบา้นผูถึ้งแก่กรรมประทับตราตาย
4. สาํเนาบตัรประชาชน และทะเบยีนบา้นสมาชกิผูย้ื�นคําขอ 
5. สาํเนาทะเบยีนสมรส
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เป�นสมาชกิไมเ่กิน 5 ป� มอบสวสัดิการ  100,000 บาท
เป�นสมาชกิ เกิน  5 ป� ถึง 10 ป� มอบสวสัดิการ 150,000 บาท
เป�นสมาชกิ เกิน 10 ป� ถึง 15 ป� มอบสวสัดิการ 200,000 บาท
เป�นสมาชกิ เกิน 15 ป� ถึง 20 ป� มอบสวสัดิการ 250,000 บาท
เป�นสมาชกิ เกิน 20 ป� ถึง 25 ป� มอบสวสัดิการ 300,000 บาท
เป�นสมาชกิ เกิน 25 ป�ขึ�นไป มอบสวสัดิการเพิ�มป�ละ 5,000 บาท

1.
2.
3.
4.
5.
6.



เงินเฉลี่ยคืน คือ เงินที่จายคืนใหกับสมาชิกผูเสียดอกเบี้ยโดยคิดจากดอกเบี้ยเงินกูที่สมาชิกจายใหแกสหกรณ 
ต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 64  ถึง 30 พฤศจิกายน 65 คูณดวยอัตราเฉล่ียคืนท่ีสหกรณ กําหนดไวในแตละป แตถาในกรณี
ที่มีการผิดนัดชําระหนี้ หรือจายเงินงวดลาชาหลังวันทีี่ 10 ของเดือนถัดไป สหกรณจะคํานวณเงินเฉลี่ยคืนหักจํานวน
เดือนที่ผิดนัดชําระหนี้

วิธีคิดปนผล คํานวณโดยใช ยอดปนผลป 2565
รอยละ 4.60 

เงินปนผล  คือ ผลตอบแทนที่คิดจากจํานวนเงินคาหุ นที ่สมาชิกสะสมตามระยะเวลาของการสง
คูณดวยอัตราเงินปนผลในปนั้นๆ

วิธีคิดเฉลี่ยคืนคํานวณโดยใช ยอดเฉลี่ยคืน 2565
รอยละ 10 

ตัวอยาง การคํานวณเงินเฉลี่ยคืน (แบบปกติ)
        - ดอกเบี้ยเงินกูทั้งป 84,053.34 บาท
        - อัตราเงินเฉลี่ยคืน 10.00%
          เงินที่ไดรับ 8,405.33  บาท

ตัวอยาง การคํานวณเงินเฉล่ียคืน (แบบผิดนัด 3 งวด) จํานวนเดือน
คงเหลือที่ชําระปกติ 9 เดือน
        - ดอกเบี้ยเงินกูทั้งป 84,053.34 บาท
        - อัตราเงินเฉลี่ยคืน 10.00%
          รวม  8,405.33  บาท
8,405.33 หาร 12 (จํานวนเดือน) = 700.44 * (12-3) 
                     เงินที่ไดรับ  6,303.96 บาท

วิธีคิดเงินปนผล

วันทไดรับเงินี่ หุน วิธีคํานวณ
หุนรายเดือน X เวลา X 4.6%

เงินปนผล

30 พ.ย. 64 ยอดยกมาตนป 100,000 100,000 X (12/12) X 4.6% 4,600.00

31 ธ.ค. 64 1,000 1,000 X (11/12) X 4.6% 50.60

31 ม.ค. 65 1,000 1,000 X (10/12) X 4.6% 46.00

28 ก.พ. 65 1,000 1,000 X (9/12) X 4.6% 41.40

31 มี.ค. 65 1,000 1,000 X (8/12) X 4.6% 36.80

30 เม.ย. 65 1,000 1,000 X (7/12) X 4.6% 32.20

31 พ.ค. 65 1,000 1,000 X (6/12) X 4.6% 27.60

30 มิ.ย. 65 1,000 1,000 X (5/12) X 4.6% 23.00

31 ก.ค. 65 1,000 1,000 X (4/12) X 4.6% 18.40

31 ส.ค. 65 1,000 1,000 X (3/12) X 4.6% 13.80

30 ก.ย. 65 1,000 1,000 X (2/12) X 4.6% 9.20

31 ต.ค. 65 1,000 1,000 X (1/12) X 4.6% 4.60

30 พ.ย. 65 1,000 1,000 X (0/12) X 4.6% 0.00

รวม 4,903.60

        - ดอกเบี้ยเงินกูทั้งป 84,053.34 บาท
        - อัตราเงินเฉลี่ยคืน 10.00%
        - ดอกเบี้ยเงินกูทั้งป 84,053.34 บาท
        - อัตราเงินเฉลี่ยคืน 10.00%
        - ดอกเบี้ยเงินกูทั้งป 84,053.34 บาท

         



วิธีคำนวณประกันตาย และเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ 
 

1.  ประกันตาย หักในกรณีผู้กู้เงินสามัญ แล้วยังมีหนี้คงเหลืออยู่   
 เช่นกู้ 1,000,000 มีหุ้น + บัญชีเงินฝากเล่มสีน้ำเงิน 10% = 100,000  

 คำนวณดังนี้  1,000,000 –  100,000 เหลือส่วนเหลื่อมหนี้ = 900,000 ที่ต้องทำประกัน  
                         (ยอดกู้)  -    (หุ้น)  +  (บัญชีเงินฝากสีน้ำเงิน) 
  สรุปต้องทำประกัน (ทุน) 900,000 คูณกับอัตราเบี้ยประกัน (ปี 66)  365 บาท /1 แสน = 3,650 บาท 
 หากผู้กู้มีการทำฌาปนกิจครูไทย และฌาปนกจิ สส.ชสอ. สามารถนำเงินสงเคราะห์ที ่คาดว่าจะได้รับกองละ  
570,000 บาท มาหักออกจากส่วนเหลื่อมหนี้ที่ต้องทำประกันตายได้  
 เช่น กู้ 3,000,000 บาท  มีหุ้น + บัญชีเงินฝากเล่มสีน้ำเงิน 10% = 300,000   และทำฌาปนกิจครูไทย 
ได้รับประมาณ 570,000 บาท   ฌาปนกิจ สส.ชสอ. ได้รับ 570,000 บาท  
  (3,000,000 – 300,000– 570,000 – 570,000) เหลือส่วนเหลื่อมต้องทำประกันตายอีก1,560,000 บาท 
  ทุนประกัน 1,600,000 บาท คูณกับอัตราเบี้ยประกัน (ปี 66)  365 บาท /1 แสน = 5,840 บาท 

2. เงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้สามัญ (หักไว้สำหรับประกันความเสี่ยงกรณีเกิดการ         
หนีหนี้ กองทุนผู้ค้ำจะช่วยเหลือชำระหนี้ร่วมกับผู้ค้ำประกันตามระเบียบกองทุนฯ โดยช่วยเหลือสูงสุดไม่เกิน 
100,000 บาทของหนี้สามัญคงค้าง)  

 หักในกรณีผู้กู้เงินสามัญ (กลุ่มข้าราชการ) >> กู้แล้วมีเงินได้คงเหลือต่ำกว่า 30% และหรือมีผู้ค้ำ
ประกันไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การกู้เงิน 
  สำหรับกลุ่มครูอัตราจ้าง หรือครูเอกชน อยู่ในเงื่อนไขต้องเปิดบัญชีเป็นหลักประกันทุกกรณี 
 วิธีคำนวณ  คิดจากยอดหนี้เงินกู้สามัญคงเหลือ ณ 30 พ.ย. 65 คูณร้อยละ 0.50  เช่น มีหนี้เงินกู้
คงเหลือ 2,000,000 บาท  x 0.50  = 10,000 บาท  (ถูกเก็บเข้าเงินฝากเป็นหลักประกัน) 
 ยกเว้นกรณีผู้กู้มีหลักประกันบกพร่อง เช่น มีผู้ค้ำประกันตาย หรือออกจากสหกรณ์ และผู้กู้ไม่จัดการ
เปลี่ยนผู้ค้ำประกันใหม่ กรณีจะถูกหักเงินฝากหลักประกันร้อยละ 1 ของหนี้เงินกู้คงเหลือ 

    3. เงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้รวมหนี้ (หักไว้สำหรับประกันความเสี่ยงกรณีการหนี
หนี้ กองทุนผู้ค้ำประกันจะช่วยเหลือชำระหนี้ร่วมกับผู้ค้ำประกันตามระเบียบกองทุนฯ โดยช่วยเหลือสูงสุดไม่เกิน 
100,000 บาทของหนี้เงินกู้รวมหนี้คงค้าง) หักในกรณีผู้กู้เงินสามัญเพ่ือการรวมหนี้ (กู้เกิน 3,000,000 บาทขึ้นไป)  
อยู่ในเงื่อนไขต้องเปิดบัญชีเป็นหลักประกันทุกกรณี วิธีคำนวณตามข้อ 2 

     4. เงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ฉุกเฉิน (หักไว้สำหรับประกันความเสี่ยงกรณีเกิดการหนีหนี้ 
กองทุนผู้ค้ำประกันจะช่วยเหลือชำระหนี้ร่วมกับผู้ค้ำประกันตามระเบียบกองทุนฯ โดยช่วยเหลือสูงสุดไม่เกิน 
100,000 บาทของหนี้ฉุกเฉินคงค้าง) หักในกรณผีู้กู้เงินฉุกเฉินปกติ (กลุ่มข้าราชการ) 
   กู้แล้วมีเงินเหลือต่ำกว่า 30% จะต้องมีผู้ค้ำประกัน ตามหลักเกณฑ์การกู้เงิน  / วิธีคำนวณตามข้อ 2 

 5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด (สฌ.สอ.สป.) หักเป็นเงิน
ค่าบำรุงรายปีๆ ละ 50 บาท 

 6. สมาคมฌาปนกิจครูไทยฯ สส.ชสอ. หักเป็นเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าของปี 2566  ตามอัตราการเรียก
เก็บของแต่ละสมาคม 
* หมายเหตุ   - เงินฝากออมทรัพย์เพ่ือเป็นหลักประกันเงินกู้สามัญ  หรือ กู้ กบข. หรือกู้ฉุกเฉิน สมาชิกสามารถขอคืน
ได้เมื่อแก้ไขหลักเกณฑ์การกู้เงินให้ถูกต้องครบถ้วน หรือชำระหนี้คืนสหกรณ์ครบถ้วนแล้ว 

 - แต่สำหรับเงินฝากออมทรัพย์เพ่ือเป็นหลักประกันเงินกู้รวมหนี้ จะขอคืนได้เมื่อชำระหนี้คืนสหกรณ์ครบถ้วนแล้ว 
 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพ่ือเป็นหลักประกันตามข้อ 2-4 สมาชิกเจา้ของบัญชีจะได้ดอกเบี้ย 1% ต่อปี 

**สำหรับสมาชิกที่เงินปันผลติดลบ  ทางสหกรณ์จะเรียบเก็บเพ่ิมโดยรวมไปกับยอดใบเสร็จรับเงนิเดือนมกราคม 2566** 



( ยอดหนี้คงเหลือกูสามัญ X 20% ) - ( จํานวนหุนสะสม + เงินฝากในบัญชี 00169XXXXXX ) = ยอดเงินที่ถอนได ( A ) บาท   
ตย.  =  (940,000 X 20%) - (20,000 + 190,000) = ยอดเงินที่ถอนได 22,000 บาท  

สมาชิกตองไมมียอดคางชําระกับสหกรณฯ และตองมีระยะเวลาหลังวันที่สัญญากูนั้นมาแลวอยางนอย 1 ป
นับจากวันที่สั่งจายเงินกู ตรวจสอบไดที่แอปพลิเคชั่นของสหกรณ-

เงื่อนไขเพิ่มเติมในการถอนหลักประกันคืนเงื่อนไขเพิ่มเติมในการถอนหลักประกันคืน
- หากสมาชิกชำระหนี้หมดกอนตามสัญญาที่กำหนดไว สามารถยื่นความจำนงปดบัญชีขอเงินคืนไดทันที

- มีหุน ครบ 20% หรือหุนรวมเงินฝาก บัญชีเงินฝากออมทรัพย (เลมน้ำเงิน) เพื่อค้ำประกันเงินกู ครบ 20% ของยอดหนี้เงินกูคงเหลือ

- ยอดเงินที่ถอนไดตองมีนอยกวาเงินฝากในบัญชี 00169XXXXXX (ทั้งนี้การแจงถอนตองผานการรับรองจากเจาหนาที่สินเชื่อ) 

- กรณีถอนเงินสวนตางบัญชีเงินฝากออมทรัพย (เลมน้ำเงิน) เพื่อค้ำประกันเงินกูแลว เกิดสวนเหลื่อมทุนประกันชีวิต สมาชิกจะตองชำระ   

  ประกันชีวิตเพิ่มเติมใหกับสหกรณ

- กรณีกูใหม โดยสัญญากูเริ่ม 15 ตุลาคม 2564 เปนตนไป ใหหักเงินเขาหุน 10%

เง่ือนไข การถอนเงินบัญชีเงินฝากเพ่ือหลักประกันเงินกูเง่ือนไข การถอนเงินบัญชีเงินฝากเพ่ือหลักประกันเงินกู

กรณีที่ 1 กูสามัญสัญญาเดียว 

กรณีที่ 2 มีสัญญาการกูสามัญ สัญญากูสามัญเพื่อเสริมสภาพคลอง Covid - 19

บัญชีเงินฝากเพื่อหลักประกันเงินกูฉุกเฉิน 
คือ เลขบัญชี 00126XXXXX

 - หมดหน้ีสัญญาน้ันๆ กับสหกรณออมทรัพย 
   ครูสมุทรปราการ จํากัด

บัญชีเงินฝากเพื่อหลักประกันเงินกูสามัญ 
คือ เลขบัญชี 00127XXXXX

- หมดหนี้สัญญานั้น ๆ กับสหกรณออมทรัพยครู
   สมุทรปราการ จํากัด
- ผูคําประกันสัญญานั้นๆ ครบตามหลักเกณฑ
   และเงินเดือนเหลือถึง 30%

บัญชีเงินฝากเพื่อหลักประกันเงินกูรวมหนี้  
คือ เลขบัญชี 00128XXXXX

 - หนี้ลดลงตํากวา 3 ลานบาท และทําสัญญากู 
   ใหเปนสัญญากูสามัญตามหลักเกณฑปกติ   
   โดยผูคําประกันในสัญญาครบตามหลักเกณฑ
   และเงินเดือนเหลือถึง 30%

บัญชีเงินฝากเพื่อหลักประกันเงินกูจะถอนหรือปดบัญชีไดก็ตอเมื่อมีหลักประกัน ดังนี้

กรณีที่ 3 มีสัญญาการกูอื่นๆ นอกเหนือจากกรณีที่ 1 และ 2

เชน กูฉุกเฉินปกติเคานเตอร และเงินกูฉุกเฉินATM เปนตน
( A หรือ BA หรือ B  นอยกวา ยอดหนี้คงเหลือกูฉุกเฉินปกติเคานเตอร)  
  ตัวอยาง AA  = 22,000 < 70,000 = ไมสามารถถอนได
  ตัวอยาง BB =   2,000 < 70,000 = ไมสามารถถอนได
( A หรือ BA หรือ B  มากกวา ยอดหนี้คงเหลือกูฉุกเฉินปกติเคานเตอร )
  ตัวอยาง AA  = 22,000 > 15,000   = ยอดเงินที่ถอนได 7,000 บาท  
  ตัวอยาง BB =   2,000 < 15,000   = ไมสามารถถอนได
( A หรือ BA หรือ B  นอยกวา ยอดอนุมัติเงินกูฉุกเฉิน ATM เต็มจํานวน เชน อนุมัติ 150,000 กดใชไป 50,000 ใหนํายอด 150,000 ในการคํานวณ)  
  ตัวอยาง A  A  = 22,000 < 150,000  = ไมสามารถถอนได
  ตัวอยาง B B =   2,000 < 150,000   = ไมสามารถถอนได

( ยอดหนี้คงเหลือกูสามัญ รวมกับ ยอดหนี้คงเหลือกูสามัญเพื่อเสริมสภาพคลอง Covid - 19  X 20% ) - ( จํานวนหุนสะสม + เงินฝาก
ในบัญชี 00169XXXXXX ) = ยอดเงินที่ถอนได ( B B ) บาท   
ตย.  =  [(940,000 + 120,000) X 20%] - (20,000 + 190,000) = ยอดเงินที่ถอนได 2,000 บาท  

 20% ) - ( จํานวนหุนสะสม + เงินฝากในบัญชี 00169XXXXXX ) = ยอดเงินที่ถอนได ( A A ) บาท

วิธีการคำนวณและวิธีการคำนวณและเงื่อนไขเงื่อนไข 
เพื่อถอนเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย (เลมน้ำเงิน) เพื่อถอนเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย (เลมน้ำเงิน) 
เพื่อค้ำประกันเงินกู เลขบัญชี 00169XXXXXXเพื่อค้ำประกันเงินกู เลขบัญชี 00169XXXXXX









ภาพกิจกรรมสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
คณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมใหกําลังใจผูประสบอัคคีภััย ในพื้นที่เขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ

สหกรณใหการตอนรับคณะกรรมการ สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัดสหกรณใหการตอนรับคณะกรรมการ สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด

ประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัดประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด

คณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมใหกําลังใจผูประสบอัคคีภััย ในพื้นที่เขตอําเภอเมืองสมุทรปราการคณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมใหกําลังใจผูประสบอัคคีภััย ในพื้นที่เขตอําเภอเมืองสมุทรปราการคณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมใหกําลังใจผูประสบอัคคีภััย ในพื้นที่เขตอําเภอเมืองสมุทรปราการคณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมใหกําลังใจผูประสบอัคคีภััย ในพื้นที่เขตอําเภอเมืองสมุทรปราการคณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมใหกําลังใจผูประสบอัคคีภััย ในพื้นที่เขตอําเภอเมืองสมุทรปราการคณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมใหกําลังใจผูประสบอัคคีภััย ในพื้นที่เขตอําเภอเมืองสมุทรปราการคณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมใหกําลังใจผูประสบอัคคีภััย ในพื้นที่เขตอําเภอเมืองสมุทรปราการคณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมใหกําลังใจผูประสบอัคคีภััย ในพื้นที่เขตอําเภอเมืองสมุทรปราการคณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมใหกําลังใจผูประสบอัคคีภััย ในพื้นที่เขตอําเภอเมืองสมุทรปราการคณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมใหกําลังใจผูประสบอัคคีภััย ในพื้นที่เขตอําเภอเมืองสมุทรปราการคณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมใหกําลังใจผูประสบอัคคีภััย ในพื้นที่เขตอําเภอเมืองสมุทรปราการคณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมใหกําลังใจผูประสบอัคคีภััย ในพื้นที่เขตอําเภอเมืองสมุทรปราการคณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมใหกําลังใจผูประสบอัคคีภััย ในพื้นที่เขตอําเภอเมืองสมุทรปราการคณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมใหกําลังใจผูประสบอัคคีภััย ในพื้นที่เขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ

โครงการประชุมคณะกรรมการและเจาหนาที่ศูนยประสานงาน 4 ภูมิภาค (ภาคกลาง)โครงการประชุมคณะกรรมการและเจาหนาที่ศูนยประสานงาน 4 ภูมิภาค (ภาคกลาง)



ประชุมคณะทํางานประจําคลินิกคลายทุกข พัฒนาระบบสหกรณประชุมคณะทํางานประจําคลินิกคลายทุกข พัฒนาระบบสหกรณ

สหกรณฯ มอบเงินชวยเหลือโรงเรียนวัดกาหลงจากเหตุประสบวาตภัยสหกรณฯ มอบเงินชวยเหลือโรงเรียนวัดกาหลงจากเหตุประสบวาตภัย

ตอนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพยกระทรวงแรงงาน จํากัดตอนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพยกระทรวงแรงงาน จํากัด

ตอนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพยองคการเภสัชกรรม จํากัดตอนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพยองคการเภสัชกรรม จํากัด



สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนโครงการบําเพ็ญประโยชนสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนโครงการบําเพ็ญประโยชน

เพื่อสังคม CSR กิจกรรม “รวมสนับสนุน โครงการของโรงเรียน เราทําดวยหัวใจ”เพื่อสังคม CSR กิจกรรม “รวมสนับสนุน โครงการของโรงเรียน เราทําดวยหัวใจ”

บรรยากาศการประชุมใหญสามัญประจําป 2563- 2564บรรยากาศการประชุมใหญสามัญประจําป 2563- 2564

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัดสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด

ในวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนบางพลีราษฎรบํารุงในวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนบางพลีราษฎรบํารุง



การเขารวมอบรมสัมมนาการเขารวมอบรมสัมมนา

การเขารวมอบรมสัมนาหลักสูตร “เเนวทางการแกไขขอบังคับ ,การเขารวมอบรมสัมนาหลักสูตร “เเนวทางการแกไขขอบังคับ ,

ระเบียบสหกรณเพื่อรองรับกฎกระทรวงฉบับใหม”ระเบียบสหกรณเพื่อรองรับกฎกระทรวงฉบับใหม”

คณะกรรมการสหกรณใหการตอนรับคณะกรรมการสหกรณออมทรัพยครูลพบุรี จํากัดคณะกรรมการสหกรณใหการตอนรับคณะกรรมการสหกรณออมทรัพยครูลพบุรี จํากัด

คณะกรรมการสหกรณใหการตอนรับคณะกรรมการสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัดคณะกรรมการสหกรณใหการตอนรับคณะกรรมการสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด

การอบรมใหความรูการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินการอบรมใหความรูการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน



ศึกษาดูงาน สหกรณออมทรัพยครูชลบุรี จํากัดศึกษาดูงาน สหกรณออมทรัพยครูชลบุรี จํากัด

ศึกษาดูงาน สหกรณออมทรัพยบริษัท อีซูซุมอเตอร(ประเทศไทย) จํากัดศึกษาดูงาน สหกรณออมทรัพยบริษัท อีซูซุมอเตอร(ประเทศไทย) จํากัด

รวมประชุมใหญวิสามัญครั้งที่ 1 ประจําป 2565รวมประชุมใหญวิสามัญครั้งที่ 1 ประจําป 2565

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยชุมนุมสหกรณออมทรัพย

ครูไทย จํากัด (สสอค.)ครูไทย จํากัด (สสอค.)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

โครงการสรุปแผนปฏิบัติการประจําป 2565โครงการสรุปแผนปฏิบัติการประจําป 2565

ศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพยครูชลบุรี จํากัด และโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2566ศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพยครูชลบุรี จํากัด และโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2566



สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน สอ.สป.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน สอ.สป.

ประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจําป 2565ประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจําป 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร

แผนปองกันและระงับอัคคีภัย ประจําป 2565แผนปองกันและระงับอัคคีภัย ประจําป 2565

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด 

พบสมาชิกจากโรงเรียนในพื้นที่อําเภอพระสมุทรเจดียพบสมาชิกจากโรงเรียนในพื้นที่อําเภอพระสมุทรเจดีย
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