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พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย 

 
 
 
 
 
 
 



 
สารประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  จ ากดั 
*************************************** 

 

เรียน    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ที่เคารพรักทุกท่าน 
  สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  จ ากัด   โดยการบริหารงานของคณะกรรมการ
ด าเนินการ ชุดที่  25 ได้ด าเนินการมาครบรอบปี 2563    ณ วันสิ้นปีบัญชี  31  ตุลาคม 2563    มีสมาชิกสามัญ 
จ านวน 1,382  คน สมาชิกสมทบ จ านวน 124 คน   สหกรณ์มีสินทรพัย์ทั้งสิ้น  1,389,980,589.80 บาท  ถึงแม้
จ านวนสมาชิกลดลงแต่ด้วยประสบการณ์และประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีคุณภาพ สหกรณ์ 
ได้ก ากับติดตามและมีแผนฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้สามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ตามมาตรการการ
ช่วยเหลือต่างๆ ของสหกรณ์  สามารถบริหารสินทรัพย์ให้เกิดก าไรสุทธิ จ านวน 53,902,207.12 บาท จ่ายเป็น 
เงินปันผลได้ในอัตรา  6  % และเงินเฉลี่ยคืนในอัตรา  15  %  แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มีความมั่นคงปลอดภัย 
ทางการเงิน 
  คณะกรรมการด าเนินการ มีความมุ่งมั่นที่จะน าพาสมาชิกพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กินดี  อยู่ดี  
มีสุข ตามอุดมการณ์สหกรณ์  จึงได้น าเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการสหกรณ์   
โดยจะเร่ิมในปี 2564 เป็นต้นไป 
  สุดท้ายนี้  กระผมขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการด าเนินการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ   
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่าน ที่มีส่วนส าคัญยิ่งในการสร้างความส าเร็จ  ความก้าวหน้ามั่นคงให้กับสหกรณ์ 
และมวลสมาชิก  ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  โดยเฉพาะดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์
ของท่านเจ้าพ่อพญาแล ได้โปรดอ านวยพรให้ทุกท่านประสบแด่ความสุข ความส าเร็จ สมมุ่งดั่งใจปรารถนา
ตลอดไป 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  จ ากัด 

วันอาทิตย์ท่ี  6  ธันวาคม  2563  ณ  ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ 
โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท    อ าเภอเมืองชัยภูมิ     จังหวัดชัยภูมิ 

**************************************                              
สมาชิกมาลงลายมือชื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 จ านวน 1,112  คน  ตามลายมือชื่อใน

แฟ้มผู้เข้าประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563  
เร่ิมประชุมเวลา  09.30  น. 

นายสุธี   บุญถือ ต าแหน่ง  ประธานกรรมการด าเนินการ เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่  ได้แจ้งว่ามี
สมาชิกอยู่ในห้องประชุม จ านวน  1,112 คน  (ปัจจุบันมีสมาชิกสามัญจ านวน 1,382  คน)  ครบองค์ประชุม 
ตามข้อบังคับ  ข้อ  69  วรรคแรก ซึ่งก าหนดว่า   “การประชุมใหญ่ของสหกรณ์จะต้องมีสมาชิกมาประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน” บัดนี้ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอ 
เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ระเบียบวาระที่  1   
เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี   1   เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
1. แนะน าผู้ให้เกียรติรับเชิญมาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 มีรายชื่อดังนี้ 

1.นายปรีชา ลาภารัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
                                                               สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 

2.นายสุรสันต์ แดงสกุล ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
3.นางวนิดา พรโสภิณ หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ 
4.นางพิชญา ธรรมประโชติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการพิเศษ 
5.นายมงคล นกชัยภูมิ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ  จ ากัด 
6.นางสาววราภรณ์   ภิญโญฤทธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
7.นายสุพัฒน์กาจ     เบ้าชัยภูมิ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

2. แนะน าคณะกรรมการด าเนินการ   ที่ปรึกษา  ผู้ตรวจสอบกิจการ   ผู้สอบบัญชีรับ 
อนุญาต  ของสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  จ ากัด 
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่  25 

1. นายสุธ ี  บุญถือ   ประธานกรรมการ 
2. นายเศรษฐา  ศรีสุธรรมศักดิ์  รองประธานกรรมการ คนที่  1 
3. นายปัญญา  หาญอาสา  รองประธานกรรมการ คนที่  2 
4. นายสิทธิพร  บ าเพ็ญเพียร  กรรมการและเหรัญญิก 
5. นายส าเริง  พลธรรม  กรรมการ 
6. นายสุพจน์  วรรณปักษ์  กรรมการ 
7. นายประสงค์ พลทะจักร  กรรมการ 
8. นายสุรัตน์  ธรรมประกอบ  กรรมการ 
9. นายภัคพล  โสวิชัย   กรรมการ 
10. นายวิชิต  วิชิตศรีวรา  กรรมการ 
11.  นายเกียรติ  ปะหุสี   กรรมการ 
12. นายสมมาตร ช่างแก้ว   กรรมการ 
13.  นายชัยรัตน์  ศิลป์ดี   กรรมการ 
14. นายนิพนธ์  ผ่องแผ้ว   กรรมการ 
15. นายวิจิตร  ชิณศรี   กรรมการและเลขานุการ 

 
 



2 
 

ท่ีปรึกษา 
                             1. นายเถลิงศักดิ์  ศรีดี          
                             2.  นายวสันต์  อาจกมล  
   3.  นายสุทธ ิ  เหล่าฤทธิ์   
   4.  นายอ านวย  พลมณี    
   5.  นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์    

 
ผู้ตรวจสอบกิจการ   
                             1.  นางสาวอรทัย   สุวารีย์         
                             2.  นางสาวมารศรี วิระรังษิยากรณ์     
                             3.  นางศิริรัตน์    เขตกระโทก      

 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
                            บริษัท ทีดับบลิวซี  แมเนจเม้นท์  จ ากัด  โดยนายกฤติเดช   จรุสมัญญา     
                     
                 ท่ีประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  2   
เรื่องรับทราบการรับรองรายงานการประชุม 

ครั้งที่แล้ว 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ืองรับทราบการรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 

     ประธานกรรมการ เสนอการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่   
21 ธันวาคม 2562   ณ  ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์  โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท  อ าเภอเมืองชัยภูมิ   
จังหวัดชัยภูมิ   ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองแล้ว 
 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  3   
เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
3.1 เร่ืองรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 
 คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 25 ขอรายงานผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ประจ าปี 

ทางบัญชี  2563  วิสัยทัศน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ ค่านิยม แผนงานและโครงการ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน ์(Vision) 
   ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการ  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีภายในปี 2567 
 

พันธกิจ (Mission) 
   1. ส่งเสริมการออมของสมาชิกให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   2. พัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการ 
   3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สหกรณ์ 
 

กลยุทธ์ (strategy) 
   1. กวดขันการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน 
   2. ระดมการฝากเงิน ทุนเรือนหุ้น และการลงทุนให้เพิ่มขึ้น 
   3. เร่งรัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้บริการแก่สมาชิก 
   4. พัฒนาความรู้และปลูกจิตส านึกที่ดีด้านอุดมการณ์ หลักการสหกรณ์ 
   5. ส่งเสริมการเอ้ืออาทรต่อชุมชนและสังคม 
 

ค่านิยม   (Value) 
    สมาชิกรู้บทบาท  รู้หน้าที่  ใช้หนี้ตามกติกา  จะน าพาซึ่งความมั่นคง 
 

แผนงาน  (Planning) 
   1. แผนการด าเนินกิจการสหกรณ์ 
   2. แผนเพิ่มศักยภาพและปลูกจิตส านึกที่ดีแก่บุคลากรสหกรณ์ 
   3. แผนสนับสนุนกระบวนการสหกรณ์ 
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 1. แผนการด าเนินกิจการสหกรณ์ 
  1.1 โครงการบริหารส านักงานสหกรณ์ งบประมาณ  932,000.00  บาท  
   1.1.1 ได้จัดท าประกาศและคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (งบประมาณ จ านวน 
28,000.00 บาท) 
   1.1.2 ได้ปรับปรุงห้องประชุม (1) ห้องประชุม (2) ห้องประธานกรรมการ เพื่อรองรับ
การประชุมและต้อนรับแขกผู้มาเยี่ยมเยือน (งบประมาณ จ านวน  298,961.75  บาท) 
   1.1.3 ได้จัดประชุมปฏิบัติการโดยเชิญเจ้าหน้าที่ต ารวจ สอ.เมืองชัยภูมิ รวม 4 นาย  
มาแนะน ากรณีเกิดเหตุไม่น่าคิดและซักซ้อมเจ้าหน้าที่ให้รู้จักป้องกันและการแจ้งเมื่อเกิดเหตุนั้น (งบประมาณ 
จ านวน 40,750.00 บาท) 
   1.1.4 ได้จัดประชุมปฏิบัติการ เร่ืองอัคคีภัยโดยเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณภัย จากส านักงาน
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองชัยภูมิมาสาธิตและซักซอ้มวิธีแก้ไขเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ (งบประมาณ จ านวน  
35,000.00 บาท) 
   1.1.5 ได้จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการปฏิบัติงาน เป็นจ านวน   98,423.00  บาท 
      รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  จ านวน    501,134.75  บาท 
   1.1.6 ได้ประสานงานกับส านักงานที่ดิน เพื่อขอให้ประเมินทรัพย์สินของสหกรณ์ 
ปัจจุบันสหกรณ์มีทรัพย์สินที่ประเมิน ดังนี้ 
    - แปลงที่ 1 จ านวน   1,172,695.00  บาท 
    - แปลงที่ 2 จ านวน   2,978,384.00  บาท 
  1.2 โครงการบริหารการเงินสหกรณ์  งบประมาณ  455,000.00  บาท 
   1.2.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมในปี 2563  สรุปได้ดังนี้ 
    - เงินฝาก จ านวน  325,986,888.44 บาท  
    - ทุนเรือนหุ้น  จ านวน  437,453,380.00 บาท    

1.2.2 กิจกรรมปล่อยเงินกู้ ปี 2563  
    ปล่อยกู้ ทั้งสิ้น จ านวน  1,174,858,376.25 บาท  
   1.2.3 กิจกรรมการแก้ไขปัญหาสมาชิกซ้ าซ้อน ได้แก้ไขกับสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นชัยภูมิ จ ากัด  
    โอนย้ายมาจ านวน 39  คน จ านวน  32,673,493.00  บาท 
   1.2.4 กิจกรรมวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินสหกรณ์ ท าให้สหกรณ์สามารถรักษา 
เสถียรภาพทางการเงินได้ดี และพิจารณาตัดสินใจในการด าเนินงานสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
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   1.2.5 กิจกรรมปรับเปลี่ยนการบริการให้สมาชิกโดยเปลี่ยนแปลงเวลาให้สามารถปล่อย
กู้ให้สมาชิกได้ทุกสัปดาห์ 
   1.2.6 กิจกรรมรณรงค์การเพิ่มทุนเรือนหุ้น โดยสหกรณ์จะมีรางวัลเป็นหุ้นเพิ่มให้
สมาชิกที่ซื้อหุ้นเพิ่มร้อยละ 0.5 และยังเชิญชวนสมาชิกที่กู้เงินให้เพิ่มหุ้นรายเดือนเพิ่มขึ้น จะพบว่าทุนเรือนหุ้น
เพิ่มขึ้น 
  1.3 โครงการนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ งบประมาณ  100,500.00  บาท 
   1.3.1 กิจกรรมควบคุมภายใน มีคณะกรรมการก ากับดูแล เร่ืองการเงิน การบัญชีและ
ประมวลผลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
   1.3.2 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 25 ได้
ให้ความส าคัญและได้จัดท าโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตาม แก้ไขและช่วยเหลือสมาชิก โดยเน้น
เป้าหมายคือ สหกรณ์และสมาชิกได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย ตามโครงสร้างดังนี้ 

 
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จ ากัด 

 
   1.3.3 กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลและเน้นงานที่ปฏิบัติว่าเกิดผลอย่างไร และให้ผลต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้จัดการ 
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
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   1.3.4 กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของสมาชิก โดยมีแบบสอบถามและข้อเสนอแนะ
ที่สหกรณ์และท าการแบประเมินพร้อมข้อเสนอผ่านทางไลน์ เพื่อจะได้น าข้อมูลเสนอแนะมาพัฒนาสหกรณ์
ต่อไป 
  1.4 โครงการจัดสวัสดิการ หรือวงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว งบประมาณ 85,000.00 บาท 
   1.4.1 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา สหกรณ์ได้มอบทุนการศึกษา ประจ าปี 2563 มีดังนี้ 
    ก.  ทุนระดับอนุบาล 1 - 3  จ านวน  10  ทุนๆ ละ  1,000.00  บาท 
    ข.  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3   จ านวน  10  ทุนๆ ละ  1,200.00 บาท 
    ค.  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จ านวน  10  ทุนๆ ละ  1,200.00 บาท 
    ง.  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จ านวน  10  ทุนๆ ละ  1,500.00 บาท 
    จ.  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
                    จ านวน  10  ทุนๆ ละ  1,500.00 บาท 
    ฉ.  ทุนระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   

จ านวน  10  ทุนๆ ละ  2,500.00 บาท 
    ช. ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
                                                           สยามบรมราชกุมารี  จ านวน 1 ทุนๆ ละ     6,000.00 บาท 
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ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา 

  

 
 

 
 
 

ระดับอนุบาล 1 -3 
ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ผู้รับทุน จ านวนเงิน 

1 ด.ช.ชนกชนม์   วงศ์ชู 1,000.00  
2 ด.ญ.ปัฐรวียาร์  จินะขาม 1,000.00 
3 ด.ช.ปัญณวรรธ   ใบลี 1,000.00 
4 ด.ช.ธนพิสิษษฐ์   มณีพิสุทธิ์เวช 1,000.00 
5 ด.ญ.วนัสนันท์      ดีแป้น 1,000.00 
6 ด.ญ.ชาลิษา     ไทยโอสถ 1,000.00 
7 ด.ญ.วิลาสินี     นามค า 1,000.00 
8 ด.ญ.ปิยธิดา  ราชพรรณา 1,000.00 
9 ด.ญ.ญารินดา    หนูเสน 1,000.00 
10 ด.ญ.ธัญญรัตน์  จิตปรีดา 1,000.00 

ระดับประถมศึกษาปีท่ี  1 -3 
1 ด.ญ.สิริสกุล    วิเศษคร้อ 1,200.00 
2 ด.ช.ธนษวัฒน์   มณีพิสุทธิ์เวช 1,200.00 
3 ด.ช.อัศนัย  เพลินจันทึก 1,200.00 
4 ด.ญ.เกียรติยา  วัฒนสกุลลี 1,200.00 
5 ด.ช.กรณพัฒน์   เจริญขามป้อม 1,200.00 
6 ด.ช.ชัชณวัฒน์    ท่างาม 1,200.00 
7 ด.ญ.ธนภรณ์   แก้วมณี 1,200.00 
8 ด.ญ.ภิญญาพัชญ์   บุญเหลือ 1,200.00 
9 ด.ช.ณพกร    กุลาหล้า 1,200.00 
10 ด.ญ.พิชญา   ขวาไทย 1,200.00 
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ระดับประถมศึกษาปีท่ี  4 -6 
ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ผู้รับทุน จ านวนเงิน 

1 ด.ช.กุลธวัช     คงนาวัง 1,200.00 
2 ด.ญ.ปรียาอร   หัสดร 1,200.00 
3 ด.ญ.พิชามญชุ์     ตะวัน 1,200.00 
4 ด.ช.ศุภรุจ     กุศล 1,200.00 
5 ด.ช.ชวนากร วัฒนาจันทรานนท์ 1,200.00 
6 ด.ญ.ภิญญาพัชญ์  กระพันธ์เขียว 1,200.00 
7 ด.ญ.กุลนันท์     ค านกขุ้ม 1,200.00 
8 ด.ญ.คุณัญญา     ธรรมมา 1,200.00 
9 ด.ญ.ภัทรภร  ยศรุ่งเรือง 1,200.00 
10 ด.ญ.ภรภัทร    ยศรุ่งเรือง 1,200.00 

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  1 -3 
1 ด.ช.สิรวิชญ์     บัวรอด 1,500.00 
2 ด.ญ.ฝนงาม      ญาณะนันท์ 1,500.00 
3 ด.ช.ภูมิผา     ญาณะนันท์ 1,500.00 
4 ด.ญ.สุพาขวัญ     ขุมเงิน 1,500.00 
5 ด.ญ.ณัฐพร        โต๊ะงาม 1,500.00 
6 ด.ช.กฤษฎิ์ชนม์    คุณสุข 1,500.00 
7 ด.ช.กานต์กวี      เกตุกลาง 1,500.00 
8 ด.ญ.ณัฐณภัทร     บุญชู 1,500.00 
9 ด.ญ.ปรายฟ้า  ขลังวิเชียร 1,500.00 

10 ด.ญ.ธนพร      ปะวะภูทะ 1,500.00 
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ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  4 -6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    
ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ผู้รับทุน จ านวนเงิน 

1 น.ส.ชยาภรณ์    ทองประภา 1,500.00 
2 น.ส.ชัญญา    เฮงสุวรรณ 1,500.00 
3 น.ส.พริมา   ทะด้วง 1,500.00 
4 นายศุภกฤต   พลแสน 1,500.00 
5 น.ส.สุชานรี     ศรีเฉลิม 1,500.00 
6 นายโชฎิการ     สุรสิทธิ์ 1,500.00 
7 น.ส.เจสิรัฐ     รักษาพวก 1,500.00 
8 นายเมธาสิทธิ์   หอมวงศ์ 1,500.00 
9 น.ส.ปภาวรินทร์ เสี้ยมแหลม 1,500.00 
10 น.ส.นิชธาวัลย์   เบ้าจรรยา 1,500.00 

ระดับอนุปริญญา   ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า     
1 นายอะตอม  แถวไธสง 1,500.00 
2 นายพชรพงษ์    ตั้งพงษ์ 1,500.00 
3 น.ส.อรพิมล  ขุนสูงเนิน 1,500.00 
4 น.ส.ญาณิศา  ราชานนท์ 1,500.00 
5 นายเชิดทัศน์   กุลประดิษฐ์ 1,500.00 
6 น.ส.บุศย์น้ าเพชร ส าราญรมย์ 1,500.00 
7 น.ส.วิไลพร     กันชัยภูมิ 1,500.00 
8 น.ส.เธียรภัทรา  หล้าเพชร 1,500.00 
9 นายศุภกิตติ์    ห่อไธสง 1,500.00 

10 น.ส.ศิรประภา   หงษ์ชัยภูมิ 1,500.00 
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ทุนการศึกษาต่อเนื่องตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  

รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  จ านวน  6,000  บาท  ได้แก่   
             นายณัฐภัทร   นพคุณ                                        

บุตร นางภาวนา   นพคุณ   เลขทะเบียน 991    
สังกัดโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 
ศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
คณะสัตวแพทยศาสตร์    
สาขา สัตวแพทยศาสตร์  ชั้นปีที่  6  

 
 
 

ผลการเรียนเฉลี่ย   นายณัฐภัทร   นพคุณ     
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   1.4.2 กิจกรรมสงเคราะห์งานศพสมาชิกในปี  2563 มีสมาชิกเสียชีวิต  6  คน คือ 
ที่ ชื่อ- ชื่อสกุล สังกัด สวัสดิการ 

สวัสดิการสหกรณ์ ประกันชีวิตกลุ่ม 
1 นางอรุณี   โชคเหมาะ อบต.แหลมทอง  2,000.00   100,000.00  
2 นายภานุวัฒน์   เทียมรัตน์ อบต.หนองบัวบาน   100,000.00  
3 นางชยามร    พูนประสิทธิ์ บ านาญ  สพม. 30  3,000.00   100,000.00  
4 นางไพริน    จอหวัง ต่างจังหวัด ( สระบุรี )   -    
5 นายจตุพล  สุคนธสาคร อบต. บ้านบัว  2,000.00   100,000.00  
6 นายองอาจ   ศาสนะสุพินธุ์ ต่างจังหวัด (อบต.หนองนาแซง)  -     -    

 
   สหกรณ์ได้น าเงินสงเคราะห์ศพๆ ละ  2,000 ,  4,000 และ  5,000  บาท  ตามระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จ ากัด ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ. 2563  
และได้เป็นตัวแทนศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
(สสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(สส.ชสอ.) ได้มอบเงินสงเคราะห์ดังกล่าว ดังนี้ 
ที่ ชื่อ- ชื่อสกุล สังกัด สวัสดิการ 

สสอค. สส.ชสอ. 
1 นางอรุณี   โชคเหมาะ อบต.แหลมทอง -  600,000.00  
2 นายภานุวัฒน์   เทียมรัตน์ อบต.หนองบัวบาน - - 
3 นางชยามร    พูนประสิทธิ์ บ านาญ  สพม. 30  -     -    
4 นางไพริน    จอหวัง ต่างจังหวัด ( สระบุรี )  600,000.00   -    
5 นายจตุพล  สุคนธสาคร อบต. บ้านบัว  600,000.00   600,000.00  
6 นายองอาจ   ศาสนะสุพินธุ์ ต่างจังหวัด (อบต.หนองนาแซง)  -     -    

     
1.4.3 กิจกรรมออกเยี่ยมสมาชิก  โดยคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายได้ออกเยี่ยม 

สมาชิกซึ่งป่วยติดเตียงเป็นอัมพาต  รวมทั้งได้ออกเยี่ยมสมาชิกที่มีปัญหาการส่งงวดช าระหนี้ เพื่อหาแนวทาง 
แก้ไขปัญหาร่วมกัน 
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1.4.4 กิจกรรมจัดงานมุทิตาจิตให้กับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ  สหกรณ์ได้จัดงาน 
เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้แก่สมาชิกในปี 2563  จ านวน  39 คน คือ 

ที่ ชื่อ- ชื่อสกุล เลขสมาชิก สังกัด จ านวนเงิน 
1 นายศราวุธ      สิงหาราโท 952 ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล 5,000.00 
2 นายสิทธิพร     บ าเพ็ญเพียร 33 ร.ร.จัตุรัสวิทยาคาร 5,000.00 
3 นางจิตตานันท์   ภูมิชัยธีรโชติ 198 ร.ร.เพชรพิทยาสรรค์ 5,000.00 
4 นายโกศล      เพชรประไพ 3739 ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา 2,000.00 
5 นายชัยณรงค์    สวัสดิ์วงษ์ 2111 ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล 2,000.00 
6 นางศรีสุภางค์    ประยูรพันธุ์ 4572 ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล - 
7 นางนราจิต     มาตรไตร 4402 ร.ร.สตรีชัยภูมิ - 
8 นางสุจิตรา     สุรนิวงศ์ 1359 ร.ร.สตรีชัยภูมิ 5,000.00 
9 นายวิเชียร     กลิ่นมาลัย 1733 ร.ร.สตรีชัยภูมิ 3,000.00 
10 นายส าเริง     วงศ์ยะรา 3718 ร.ร.สตรีชัยภูมิ 2,000.00 
11 นางสหัทยา     ฉวีชัย 4818 ร.ร.สตรีชัยภูมิ - 
12 นายขจร      ไกรสกุล 1293 ร.ร.เมอืงพญาแลวิทยา 5,000.00 
13 นายพิศิษฐ์     พึ่งภูมิ 243 ร.ร.กุดตุ้มวิทยา 5,000.00 
14 นางพิมพ์ภัทรา  พุทธิทินรัชต์ 244 ร.ร.กุดตุ้มวิทยา 5,000.00 
15 น.ส.ปัทมาพร    บ ารุงภักดิ์ 4795 ร.ร.บ้านค่ายวิทยา - 
16 นางดารา   หอมวงษ์ 4206 ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา - 
17 นางจารุณี      คงสตรี 670 ร.ร.จัตุรัสวิทยาคาร 5,000.00 
18 นายสุเวทย์     บุญคง 2656 ร.ร.โคกสะอาดวิทยา 2,000.00 
19 นายมูล      อ่อนตา 4398 ร.ร.ห้วยแย้วิทยา - 
20 นางวิไลลักษณ์     พูนประสิทธิ์ 262 อบจ.ชัยภูมิ 5,000.00 
21 นางอัจฉรา      ศรีณรงค์ 4668 อบจ.ชัยภูมิ - 
22 น.ส.อัมรัตน์     แจ้งกลาง 4710 อบจ.ชัยภูมิ - 
23 นายประจวบ     ระโหฐาน 643 ร.ร.กวางโจนศึกษา 5,000.00 
24 น.ส.สุพัตรา     แจ่มใส 2004 ร.ร.เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 2,000.00 
25 นางสายสมร    คงโนนกอก 1631 ร.ร.เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 3,000.00 
26 นางระเบียบ     มะลิดา 1937 ร.ร.บ าเหน็จณรงค์วิทยาคม 3,000.00 
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ที่ ชื่อ- ชื่อสกุล เลขสมาชิก สังกัด จ านวนเงิน 
27 ว่าที่ร.อ.วิวัฒน์    ประทุมวงศ์ 192 ร.ร.บ าเหน็จณรงค์วิทยาคม 5,000.00 
28 นางวาสนา     พลแสน 1915 ร.ร.ห้วยต้อนพิทยาคม 2,000.00 
29 นางสุทัศนีย์     ธนศักดิ์พูนชัย 4055 ร.ร.บ้านหันวิทยา 2,000.00 
30 นางงามจิต    ภิรมย์ญาณ 4800 ร.ร.เพชรวิทยาคาร - 
31 นายจริด      ดีหามแห 4998 ร.ร.โนนกอกวิทยา - 
32 นางรัชนีวรรณ    ศรีศุภร 3727 ร.ร.บ้านห้วยยาง 2,000.00 
33 น.ส.ภูมรินทร์     ต่อสกุล 4787 ร.ร.บ้านชีลองใต้ - 
34 นายประสิทธิ์    ญาติพร้อม 3176 ร.ร.บ้านนาโจด 2,000.00 
35 นายเรืองชัย     ตั้งพงษ์ 4058 ร.ร.บ้านไร่ป่าไม้แดง 2,000.00 
36 นายวิรัตน์      ปรีเดช 4857 ร.ร.บ้านนาอุดม - 
37 นายอุดม     ธรรมมา 2800 ร.ร.บ้านป่าไม้อุทิศ 3 2,000.00 
38 นายชนะ     ทะด้วง 3937 ร.ร.บ้านสะพานหิน 2,000.00 
39 นายจิ๊บ     แก้วขวาน้อย 3775 ร.ร.บ้านห้วยยางดี 2,000.00 

 
   ในกรณีที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ เน่ืองจากไม่อยู่ในเงื่อนไขของระเบียบสหกรณ์ 
ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จ ากัด ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ. 2563  สหกรณ ์
ได้เชิญมาร่วมด้วยและมอบของที่ระลึกแทน 
   1.4.5 กิจกรรมการประกันชีวิตกลุ่ม  สหกรณ์ได้จัดท าประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิก 
โดยสหกรณ์และสมาชิกช่วยกันออกค่าประกันคนละคร่ึง ทุนประกัน จ านวน  100,000 บาท ในปี  2563 มี
ผู้เสียชีวิตและรับเงินประกันชีวิตกลุ่ม คือ 
    1. นางอรุณี   โชคเหมาะ  ได้รับเงินประกันชีวิตกลุ่ม  จ านวน 100,000  บาท 
    2. นายภานุวัฒน์  เทียมรัตน์  ได้รับเงินประกันชีวิตกลุ่ม  จ านวน100,000 บาท 
    3. นางชยามร   พูนประสิทธิ์  ได้รับเงินประกันชีวิตกลุ่ม  จ านวน100,000 บาท 
    4. นายจตุพล   สุคนธสาคร  ได้รับเงินประกันชีวิตกลุ่ม  จ านวน 100,000 บาท 
   1.4.6 กิจกรรมระดมทุน  คือเพิ่มหุ้นให้สมาชิกที่มีเงินมาซื้อหุ้นเพิ่มทุกคนในอัตรา 
ร้อยละ 0.50 กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากสมาชิกโดยสามารถระดมทุนเรือนหุ้นได้ จ านวน15,000,000.00บาท 
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 2. แผนเพิ่มศักยภาพและปลูกจิตส านึกที่ดีแก่บุคลากรสหกรณ์  งบประมาณใช้ไป 800,275.00 บาท   
  2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร ในปี 2563  ได้ด าเนินกิจการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
   2.1.1 กิจกรรมอบรมกรรมการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา และผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน  
32 คน ในหลักสูตร “กลยุทธ์ การบริหารเงินทุนสหกรณ์สู่ความมั่นคง”  ระหว่างวันที่ 20  มิถุนายน  2563  
   2.1.2 กิจกรรมจัดอบรมผู้แทนสมาชิก จ านวน 142 คน  “หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพ 
ให้ผู้แทนสมาชิก ระหว่างวันที่  21 มิถุนายน 2563 
   2.1.3 กิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จ ากัด   จังหวัด
สกลนคร และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จ ากัด จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 17 -18 มีนาคม 2563 
   2.1.4 ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ ศึกษาดูงานที่สหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จ ากัด จังหวัดสุพรรณบุรี  และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด   จังหวัด
กาญจนบุรี  ระหว่างวันที่  28 -29 สิงหาคม 2563 
   2.1.5 เข้าร่วมประชุมสัมมนาร่วมกับสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสามัญศึกษา  
เร่ืองแนวโน้มการด าเนินกิจการในหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จ ากัด  ระหว่างวันที่  
25 -27 กันยายน 2563   
   2.16 กิจกรรมมีผู้เข้าอบรมประชุมสัมมนา ดังนี้ 
ล าดับที่ อมรมสัมมนาหลักสูตร ผู้เข้ารับอบรมสัมมนา สถานที่จัด 

1 การแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ 
เพื่อความมั่นคงของสมาชิกและ
สหกรณ์ กฎหมายล้มละลาย 

1. นายสุธี   บุญถือ 
2. นายประสงค์  พลทะจักร 
3. น.ส.วัลลภา ฐานเจริญ 
4.  น.ส.กัญญณัช  พิรุณทอง 

จังหวัดชลบุรี 

2 กฎหมายสินเชื่อ การบังคับคดี การขาย
ทอดตลาดและกฎหมายล้มละลาย 

1. นายสุธี  บุญถือ 
2. นายประสงค์  พลทะจักร 
3. นายชัยรัตน์  ศิลป์ดี 
4. นายสมมาตร  ช่างแก้ว 
5. นายวิจิตร  ชิณศรี 
6. นายนิพนธ์  ผ่องแผ้ว 
7. น.ส.จิรารัตน์  ภัทรวลี 
8. น.ส.อรอุมา  จ าเริญจิต 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ล าดับที่ อมรมสัมมนาหลักสูตร ผู้เข้ารับอบรมสัมมนา สถานที่จัด 

3 ความมั่นคงของสหกรณ์ฯ สมาชิก 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การช่วยเหลือเกื้อกูล
ของสมาชิกสมาพันธ์ฯ อย่างเป็น
รูปธรรม 

1. นายสุธี   บุญถือ 
2. นายประสงค์  พลทะจักร 
3. นายส าเริง  พลธรรม 
4. นายสุพจน์  วรรณปักษ์ 
5. นายวิจิตร  ชิณศรี 
6. นายสิทธิพร  บ าเพ็ญเพียร 
7. นายภัคพล  โสวิชัย 
8. นายชัยรัตน์  ศิลป์ดี 
9. นายนิพนธ์  ผ่องแผ้ว 

จังหวัดเลย 

 
  2.2 โครงการประชาสัมพันธ์กิจการสหกรณ์  งบประมาณใช้ไป  15,940.00  บาท   
   2.2.1 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์สหกรณ์ เช่น แผ่นพับแนะน าสหกรณ์ แผ่นพับ
แนะน าเงินให้กู้ แผ่นพับแนะน าการฝากเงิน สรุปเป็นวัน 
   2.2.2 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อปิดประกาศข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆ ใน
สหกรณ์  รวมทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   2.2.3 จัดท าเว็บไซต์  ไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจาก
สมาชิก ประเมินผลการด าเนินการจากสมาชิก  www.cpmscsc.com 
   2.2.4  จัดท าเว็บไซตข์องสหกรณ์  เพื่อรายงานข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ทุนเรือนหุ้น 
เงินฝาก การกู้เงินรวมทั้งการค้ าประกันและผู้ค้ าประกัน ฯลฯ เป็นต้น 
  2.3 โครงการบริหารสมาชิกที่เข้ามาติดต่องานสหกรณ์  งบประมาณใช้ไป 160,638.09  บาท   
   2.3.1 จัดมุมน้ าดื่ม กาแฟ ลูกอม เพื่อบริการสมาชิก 
   2.3.2 จัดมุมหนังสือพิมพ์ เพื่อให้สมาชิกติดตามข่าวสาร 
   2.3.3 จัดมุมโทรทัศน์ เพื่อความบันเทิง ผ่อนคลาย 
   2.3.4 จัดทีช่ั่งน้ าหนัก  ส่วนสูง เพื่อให้สมาชิกดูแลสุขภาพตัวเอง 
   2.3.5 จัดที่วัดไข้ เจลล้างมือ อ่างล้างมือพร้อมกระดาษช าระเพื่อป้องกันดารแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 
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 3. แผนสนับสนุนขบวนการสหกรณ์และสาธารณประโยชน์  
  3.1 โครงการสร้างความสัมพันธ์กับสหกรณ์ออมทรัพย์ และหน่วยงานอ่ืน งบประมาณใช้ไป
25,000.00 บาท   
   3.1.1 เข้าร่วมกิจกรรมสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 
   3.1.2  เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดชัยภูมิ 
   3.1.3  เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสามัญศึกษาแห่ง  
ประเทศไทย 
  3.2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม งบประมาณใช้ไป 
49,800.00 บาท   
   3.2.1 สนับสนุนงบประมาณค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
   3.2.2 สนับสนุนงบประมาณเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ 
   3.2.3 สนับสนุนงบประมาณด้านกีฬาแก่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30   
   3.2.4 สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดชัยภูมิ 
   3.2.5 สนับสนุนงบประมาณสมทบกฐินพระราชทานส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 
   3.2.6 สนับสนุนงบประมาณสมทบกฐินพระราชทานส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ชัยภูมิ 
   3.2.7 สนับสนุนงบประมาณสมทบกฐินพระราชทานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
   3.2.8 สนับสนุนงบประมาณสมทบกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   3.2.9  สนับสนุนงบประมาณสมทบกฐินสหกรณ์สามัคคีสันนิบาตสหกรณ์แห่ง 
ประเทศไทย ร่วมกับ 7 ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ ส านักงานจังหวัดขอนแก่นส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ขอนแก่น ประธานกรรมการสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดขอนแก่นและขบวนการสหกรณ์ไทย 
   3.2.10 สนับสนุนงบประมาณสมทบกฐินสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย จ ากัด    
   3.2.11 สนับสนุนงบประมาณสมทบกฐินพระราชทานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย จ ากัด    
   3.2.12 สนับสนุนงบประมาณสมทบกฐินสามัคคีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด 
   3.2.13 สนับสนุนงบประมาณสมทบกฐินสามัคคีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ ากัด 
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   3.2.14 สนับสนุนงบประมาณสมทบกฐินสามัคคีเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ 
จังหวัดชัยภูมิ 
   3.2.15 สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30   
 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 

    3.2 เร่ืองแจ้งยอดสมาชิกสหกรณ์ประจ าปี  2563   
            ประธานในที่ประชุม  ได้แจ้งผลการรับสมัครสมาชิกใหม่  ลาออก  เสียชีวิต  และสมาชิก 
ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับ  ในรอบปี  2563   ( 31  ตุลาคม  2563 )  ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

ประเภท
สมาชิก 

ปี  2562 ปี  2563 
สมัครใหม่ ลาออก เสียชีวิต โอนย้าย พ้นสภาพ รวม 

สมาชิกสามัญ 1,613 58 50 6 1 232 1,382 
สมาชิกสมทบ 125 4 5 - - - 124 

รวม 1,738 62 55 6 1 232 1,506 
 

ข้อมูลสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นปี  31 ตุลาคม  2563  แยกตามหน่วยงาน 
- สมาชิกสังกัดส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต  30 

            สพป.ชย 1,2,3 ม.กีฬา, ว.เกษตร,บ านาญ,สอ.สามัญ     จ านวน     641   คน 
-   สมาชิกสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ                 จ านวน     370   คน 
- สมาชิกสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ  เทศบาลต าบล  อบต.    จ านวน     371   คน 

    รวมสมาชิก     จ านวน  1,382   คน 
- สมาชิกสมทบ                                                                   จ านวน     124   คน                                             
- ลูกหนี้รอเรียกเก็บ                                                             จ านวน     326   คน 

                                                                           รวมทั้งสิ้น     จ านวน   1,832  คน 
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ทุนเรือนหุ้นของสมาชิกทุนเรือนหุ้นของสมาชิก 

 
 

ทุนเรือนหุ้นของสมาชิกกลุ่มต่างๆ 

 
 

437 ล้านบาท 
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มูลหนี้คงเหลือ 
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มูลหนี้ 

           
 
 
 

มูลหนี้ 
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มูลหนี้ 

 
มูลหนี ้

 
 
 



24 

มูลหนี้ 

 
 

มูลหนี้ 
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มูลหนี้ 

 
มูลหนี้ 

 
ท่ีประชุม รับทราบ 
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3.3 เร่ืองแจ้งยอดสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย 
(สสอค.) 
             ประธานในที่ประชุม  ได้แจ้งผลการรับสมัครสมาชิกใหม่  ลาออก  เสียชีวิตและสมาชิก 
ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับ  ในรอบปี  2563   ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
 

ปี  2562 ปี   2563 
สมัครใหม่ ลาออก/ โอนย้าย พ้นสภาพ เสียชีวิต รวม 

1,085 39 10 26 2 1,086 
   

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 

3.4 เร่ืองแจ้งยอดสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ 
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 
             ประธานในที่ประชุม  ได้แจ้งผลการรับสมัครสมาชิกใหม่  ลาออก  เสียชีวิต  และสมาชิก 
ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับ  ในรอบปี  2563   ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

ปี  2562 ปี   2563 
สมัครใหม่ ลาออก/ โอนย้าย พ้นสภาพ เสียชีวิต รวม 

593 132 5 8 1 711 
  

ท่ีประชุม   รับทราบ 
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3.5 เร่ืองสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปี  2563                                       
   3.5.1 ทุนเรือนหุ้น 

ชื่อบัญชี ยอดคงเหลือ การเปลี่ยนแปลง 
31  ต.ค. 62  31  ต.ค.  63 จ านวนเงิน ร้อยละ 

ทุนเรือนหุ้น 416,214,540.00 437,453,380.00 21,238,840.00 5.10 
 
   3.52 การรับฝากเงิน       

     ล าดับ
ที่ 

รายการ 31  ต.ค. 62 รับฝาก ถอน 31  ต.ค.  63 

1 ออมทรัพย์ 6,388,334.32 6,550,856.50 5,956,001.37 6,983,189.45 
2 ออมทรัพย์พิเศษ 292,347,445.78 138,713,712.71 117,389,400.00 313,671,758.49 
3 ครบรอบ 25  ปี 0.00 5,331,940.50 0.00 5,331,940.50 

 รวม 298,735,780.10 150,596,509.71 123,345,401.37 325,986,888.44 
 
   3.5.3 การลงทุน 

รายการ 31  ต.ค.  62 31  ต.ค.  63 เพิ่ม  (ลด) 
1.ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จ ากัด 561,000.00 3,061,000.00 2,500,000.00 

2.ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย  จ ากัด     26,010.00 27,810.00 1,800.00 

3.เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 

 
   3.5.4 การกู้เงินจากสหกรณ์อ่ืน   

รายการ 31 ต.ค. 62 31 ต.ค. 63 เพิ่ม (ลด) 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด     86,030,101.84 230,600,000.00 144,569,898.16 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา   จ ากัด          226,600,000.00 285,210,501.84 58,610,501.84 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร          27,439,752.42 0.00 -27,439,752.42 
หนี้สินอื่นๆ  (เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย)      5,524,425.29 304,043.96 -5,220,381.33 
 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
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3.6 เร่ืองรายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี  2563  
รายงานการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จ ากัด   
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ตุลาคม  2563 

.................................................... 
เรียน   ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ   จ ากัด 

ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562  เมื่อวันที่ 21  ธันวาคม 2562  ได้ท าการเลือกตั้งข้าพเจ้าและคณะ  
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จ ากัด  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563    
ข้าพเจ้าได้ท าการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการด าเนินการทราบเป็นประจ าทุกเดือน  
ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าและคณะขอเสนอผลการตรวจสอบประจ าปี 2563   โดยสรุปดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
1.2 เพื่อตรวจสอบการด าเนินการอ่ืนๆ ของสหกรณ์ 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก าหนดของสหกรณ์ 
2.3 ตรวจสอบการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ และมติของที่ประชุม 

3. การบัญชี   
3.1 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีมีครบถ้วน  สมบูรณ์ทุกรายการ 
3.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ฯ เรียบร้อย  ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
3.3 การจัดท าบัญชีย่อยและทะเบียนต่างๆ  เรียบร้อย ถูกต้องตามบัญชีคุมยอด 
3.4 การเสนอรายงานทางบัญชีต่อคณะกรรมการ   มีการเสนอรายการทางบัญชี 

ต่อคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน 
4.   การควบคุมการเงิน การรับ – จ่ายเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ฯ ก าหนดการเก็บรักษา 

เงินสดในมือเก็บไว้ถูกต้อง 
5.   การบริหารงานของสหกรณ์ฯ  ด าเนินการเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ นโยบาย แผนงาน 

และมติของที่ประชุม 
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6. การด าเนินงาน    
6.1 สมาชิก  การรับสมาชิกและการพ้นจากสมาชิกภาพเป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบ 

ของสหกรณท์ุกประการ 
                     6.2 เงินให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ  ให้เงินกู้แก่สมาชิก  9  ประเภท   คือ 

ล าดับที่ รายการ วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย 
1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 50,000.00 7.75  
2 เงินกู้โครงการสวัสดิการเพื่อสมาชิก 200,000.00  7.75 
3 เงินกู้โครงการสวัสดิการ ATM 200,000.00  7.75 
4 เงินกู้โครงการเฉพาะกิจ 200,000.00  7.75 
5 เงินกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต        100,000.00  6.65 
6 เงินกู้ต้อนรับเปิดภาคเรียน 100,000.00  7.50 
7 เงินกู้ตามโครงการสวัสดิการเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ 500,000.00 7.50 
8 เงินกู้สามัญ 1,700,000.00 7.75 
9 เงินกู้พิเศษ 4,000,000.00 6.75 

                 

        
         6.3 การให้เงินคงเหลือ   ณ วันที่  31 ตุลาคม 2563   มีดังนี้ 

ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 3,788,595.00 
2 เงินกู้โครงการสวัสดิการเพื่อสมาชิก 66,090,680.00 
3 เงินกู้โครงการสวัสดิการ ATM 9,873,216.00 
4 เงินกู้โครงการเฉพาะกิจ 4,376,511.00 
5 เงินกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต        1,831,600.00 
6 เงินกู้ต้อนรับเปิดภาคเรียน 2,657,200.00 
7 เงินกู้ตามโครงการสวัสดิการเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ 44,541,345.00 
8 เงินกู้สามัญ 1,073,098,665.33 
9 เงินกู้พิเศษ 42,601,576.00 

รวมทั้งสิ้น 1,248,859,388.33 
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                           6.4 การรับฝากเงินจากสมาชิก   ปัจจุบันสหกรณ์ฯ  มีเงินฝาก 3  ประเภท  ดังนี้ 
ล าดับที่ รายการ ยอดคงเหลือ  31  ต.ค. 63  (บาท) อัตราดอกเบี้ย 

1 เงินฝากออมทรัพย์     6,983,189.45 3.50 
2 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 313,671,758.49 4.00 
3 เงินฝากออมทรัพย์ครบรอบ  25  ปี  5,331,940.50 4.25 

  
                       6.5  ทุนเรือนหุ้น วันที่  31  ตุลาคม  2563   สมาชิกมีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ฯ มีทุนเรือนหุ้นคงเหลือ    
จ านวน 437,453,380.00 บาท 

6.6  ทุนสะสมตามข้อบังคับและระเบียบอื่นๆของสหกรณ์  จ านวน    3,510,169.00 บาท 
6.7  ทุนส ารอง                                  จ านวน  49,858,036.37 บาท 
7. ข้อเสนอแนะและการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและการแก้ไขปรับปรุง 

                       ในระหว่างการตรวจสอบกิจการประจ าเดือน  คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้เสนอแนะการ
ปฏิบัติงานของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ในที่ประชุมประจ าเดือน  และสหกรณ์ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่างๆ  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว    
 
 
                                       ลงชื่อ        อรทัย   สุวารีย์                             ประธานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

                            (นางสาวอรทัย  สุวารีย์)  
                                      
                                       ลงชื่อ       มารศรี  วิระรังษิยากรณ์    ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

                            (นางสาวมารศรี  วิระรังษิยากรณ์)  
 
             ลงชื่อ    ศิริรัตน์   เขตกระโทก               เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
         (นางศิริรัตน์    เขตกระโทก) 
 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ระเบียบวาระที่  4   
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
          4.1 เร่ืองพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563  
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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ประธานในที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าตามที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แถลงรายละเอียดงบแสดง 
ฐานะการเงินต่อที่ประชุมมีสมาชิกท่านใด  จะสอบถามรายละเอียดหรือไม่    
 

                         มติท่ีประชุม   ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนและ 
งบกระแสเงินสดประจ าปีทางบัญชี 2563  ตามที่เสนอ 
 
                              4.2 เร่ืองอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 
   ตามที่สหกรณ์ได้ปิดงบบัญชีซึ่งมีผลก าไรสุทธิ  53,902,207.12 บาท    (ห้าสิบสามล้าน
เก้าแสนสองพันสองร้อยเจ็ดบาทสิบสองสตางค์)ขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรร  ดังนี้ 

 
 
 
 

ล าดับ
ที่ 

 
 

รายการ 

ปี  2562  
ก าไรสุทธิ 

39,566,416.84  บาท 
ปันผลร้อยละ 6      62.85% 
เฉลี่ยคืนร้อยละ 9   14.96%            

ปี  2563 
ก าไรสุทธิ 

53,902,207.12 บาท  

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1 เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ก าไรสุทธิ 4,272,285.84 10.80% 7,501,995.12 13.92 
2 เป็นบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ร้อยละ 1 ของก าไร

สุทธิแต่ไม่เกิน 30,000.00  บาท 
       30,000.00 

 
0.08% 30,000.00 0.06 

3 เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้วให้แก่สมาชิก 
ร้อยละ 6 แต่ไม่เกินร้อยละ 80  ของก าไรสุทธิ
ของสหกรณ์ 

24,866,224.00 62.85% 23,945,566.00 44.42 

4 เป็นเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจร้อยละ 15 5,917,907.00 14.96% 10,824,646.00 20.08 
5 เป็นเงินโบนัสกรรมการ เจ้าหน้าที่ไม่เกินร้อยละ 

10 ของก าไรสุทธิ 
2,980,000.00 

 
7.53% 3,900,00.00 7.24 

6 เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 
2  แห่งทุนเรือนหุ้น 

300,000.00 0.76% 2,000,000.00 3.71 

7 เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกิน
ร้อยละ 10  ของก าไรสุทธิ  

     300,000.00 0.76% 700,000.00 1.30 

8 เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10  ของ
ก าไรสุทธิ 

300,000.00 0.76% 600,000.00 1.10 
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ล าดับ
ที่ 

รายการ ปี   2562  
ก าไรสุทธิ 

39,566,416.84  บาท 
ปันผลร้อยละ 6      62.85% 
เฉลี่ยคืนร้อยละ 9   14.96%            

ปี   2563 
ก าไรสุทธิ 

53,902,207.12 บาท  

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
9 เป็นทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์ตามสมควรแก่

สมาชิกและครอบครัวไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไร
สุทธ ิ

300,000.00 0.76% 1,400,000.00 2.60 

10 เป็นทุนเพื่อจัดต้ังส านักงานหรือทุนอ่ืนๆ  เพื่อ 
เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 

300,000.00 0.76% 3,000,000.00 5.57 

 
เมื่อจัดสรรตามที่เสนอ  จะมีผลดังนี้ 

ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1 จัดสรรเป็นของสมาชิก 34,770,212.00 64.50 
2 การจัดสรรอ่ืนตามกฎหมาย   15,231,995.12 28.26 
3 ผลตอบแทนในการบริหารจัดการ     3,900,00.00 7.24 

รวมทั้งสิ้น 53,902,207.12 100 

  
มติท่ีประชุม  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2563 

 ตามที่เสนอ 
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                          4.3 เร่ืองพิจารณาแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจ าปี 2564  
   ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ จ ากัด เป็นสถาบันการเงินตามประกาศของ
กระทรวงการคลัง และเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายสหกรณ์  คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 25 จึงขอเสนอ
แผนงานระยะที่  2  ประจ าปี  2564  ( แผนระยะ  5  ปี ตั้งแต่ปี  2563 – 2567 ) ดังนี้ 

วิสัยทัศน ์(Vision) 
   ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการ  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีภายในปี 2567 
 

พันธกิจ (Mission) 
   1. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้มีความมั่นคง ทันสมัย 
   2. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสหกรณ์ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพสหกรณ์ 
   3. ร่วมมือกับเครือข่ายและช่วยเหลือชุมชน เพื่อให้ขบวนการสหกรณ์เข้มแข็ง 
 

กลยุทธ์ (strategy) 
   1. เร่งรัดการบริหารจัดการสหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพ 
   2. ระดมการฝากเงิน ทุนเรือนหุ้น และการลงทุนให้เพิ่มขึ้น 
   3. เร่งรัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้บริการแก่สมาชิก 
   4. พัฒนาความรู้และปลูกจิตส านึกที่ดีด้านอุดมการณ์ หลักการสหกรณ์ 
   5. ส่งเสริมการเอ้ืออาทรต่อชุมชนและสังคม 
 

ค่านิยม   (Value) 
    สมาชิก รู้บทบาท  รู้หน้าที่  ใช้หนี้ตามกติกา  จะน าพาซึ่งความมั่นคง 
 

แผนงาน  (Planning) 
   1. แผนการด าเนินกิจการสหกรณ์ 
   2. แผนเพิ่มศักยภาพและปลูกจิตส านึกที่ดีแก่บุคลากรสหกรณ์ 
   3. แผนส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก 
   4. แผนส่งเสริมสนับสนุนขบวนการสหกรณ์ 
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 แผนงานท่ี  1  การด าเนินกิจการสหกรณ์  ประกอบด้วยงานดังนี้ 
   1.1 งานบริหารการเงิน 
      - กิจกรรมควบคุมภายใน 
      - กิจกรรมการลงทุน 
      - กิจกรรมวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน 
      - กิจกรรมการปล่อยเงินกู้  
      - กิจกรรมกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง 
      - กิจกรรมการแก้ไขการกู้วนซ้ าของสมาชิก 
   1.2 งานบริหารส านักงาน 
      - กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
      - กิจกรรมป้องกันความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่ 
      - กิจกรรมรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      - กิจกรรมส านักงานน่าอยู่ น่าท างาน ( 5 ส ) 
      - กิจกรรมท าบุญเนื่องในโอกาสวันก่อตั้งสหกรณ์ ( 27 ก.ค. ) 
      - กิจกรรมจัดซื้อโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ 
      - กิจกรรมประเมินมูลค่าสินทรัพย์สหกรณ์  
   1.3 งานแก้ไขปัญหาความซ้ าซ้อนสมาชิกกับสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น 
      - กิจกรรมส ารวจสมาชิกที่เป็นสมาชิกซ้ าซ้อน 
      - กิจกรรมประสานงานและท าข้อตกลงระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน 
      - กิจกรรมการโอนสมาชิก เพื่อแก้ไขความซ้ าซ้อน 
    
แผนงานท่ี  2 แผนเพิ่มศักยภาพและปลูกจิตส านึกที่ดีแก่บุคลากรสหกรณ์ 
   2.1 งานก ากับ ติดตาม นิเทศการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
      - กิจกรรมนิเทศงานตามค าสั่งสหกรณ์ 
      - กิจกรรมรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ที่ได้รับมอบหมาย 
      - กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ทุก 6 เดือน 
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   2.2 งานพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ 
      - กิจกรรมส่งกรรมการ เจ้าหน้าที่ เข้าอบรมสัมมนาตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      - กิจกรรมนิเทศภายใน 
        : สมรรถนะของคณะกรรมการที่พึงประสงค์ 
        : การเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
        : การเพิ่มศักยภาพของสมาชิกตามอุดมการณ์ หลักการสหกรณ์ 
      - กิจกรรมศึกษาดูงาน 
        : สหกรณ์ต้นแบบ/สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
        : สหกรณ์ต้นแบบ/สหกรณ์ที่พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก 
   2.3 งานประชาสัมพันธ์สหกรณ์ 
      - กิจกรรมจัดท าวารสาร ( 6 เดือน ) และแผ่นพับของสหกรณ์ 
      - กิจกรรมประสานงาน, รับฟังข้อคิดเห็นของสมาชิกในช่องทางต่างๆ 
  

แผนงานท่ี  3  แผนส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก 
   3.1 งานสวัสดิการหรือสงเคราะห์สมาชิก 
      - กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 
      - กิจกรรมมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง ( ปริญญาตรี ) ต่อเนื่องตามพระราชด าริ 
       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
       สยามบรมราชกุมารี   
      - กิจกรรมมอบเงินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดสมาชิก 
      - กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ 
      - กิจกรรมสงเคราะห์งานฌาปนกิจศพสมาชิก 
      - กิจกรรมประกันชีวิตกลุ่ม 
      - กิจกรรมศูนย์ประสานงาน สสอค. และ สส.ชสอ. 
   3.2  งานให้บริการสมาชิกที่เข้ามาติดต่องานสหกรณ์ 
      - กิจกรรมคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
      - กิจกรรมบริการน้ าดื่ม กาแฟ 
      - กิจกรรมบริการมุมหนังสือพิมพ์ /โทรทัศน์ 
      - กิจกรรมบริการวัดส่วนสูง น้ าหนัก และความดัน 
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   3.3  งานมอบเกียรติบัตรแก่สมาชิกดีเด่น 
      - กิจกรรมมอบเกียรติบัตรดีเด่นของสมาชิกด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      - กิจกรรมมอบเกียรติบัตรดีเด่นของสมาชิกด้านการออม 
      - กิจกรรมมอบเกียรติบัตรดีเด่นของสมาชิกด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารสหกรณ์ 
       ( ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ )    
 

แผนงานท่ี  4  แผนส่งเสริมสนับสนุนขบวนการสหกรณ์ 
   4.1 งานสร้างความสัมพันธ์ทั้งในและนอกภาคการเกษตร 
      - กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 
      - กิจกรรมเข้าร่วมวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดชัยภูมิ 
      - กิจกรรมเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์สัมพันธ์ 
      - กิจกรรมเข้าร่วมประชุมตามที่สหกรณ์จังหวัดเชิญ 
   4.2 งานสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
      - กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณกีฬาโซน 
      - กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา 
      - กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณงานผ้าป่าสามัคคีและงานกฐิน 
      - กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณงานบุญเดือนหก เจ้าพ่อพญาแล 
      - กิจกรรมถวายช้างเจ้าพ่อ งานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ 
   4.3 งานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ด้วยกัน 
      - กิจกรรมซื้อน้ าดื่มจากสหกรณ์การเกษตรอ าเภอบ้านเขว้า 
      - กิจกรรมเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรตามฤดูการ 
      - กิจกรรมปล่อยเงินกู้  รับเงินฝากและฝากเงิน เพื่อเสริมสภาพคล่องระหว่าง 
                                สหกรณ์ด้วยกัน 
 

โครงการ ( Project ) 
1. โครงการวิจัย เร่ือง ศึกษาการด าเนินงานของสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล : ศึกษากรณี

สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จ ากัด 
2. โครงการวิจัย เร่ือง ศึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้สมาชิก : ศึกษากรณีสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญ

ศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จ ากัด 
3. โครงการรณรงค์การเพิ่มจ านวนสมาชิก 
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4.4 รายละเอียดแผนงาน ปี 2564 
 

รายการ แสดงผลงาน 
 ปีทางบัญชี  2563 

แผนงาน 
ปีทางบัญชี  2564 

แผนงาน ผลงาน 

แผนรับสมาชิก    
       รับสมาชิกระหว่างปี(คน) 100 62 100 
แผนระดมทุน(บาท)    
        การถือหุ้นสมาชิก 50,000,000.00 77,171,230.00 100,000,000.00 
       การรับฝากเงินจากสมาชิก 100,000,000.00 150,656,509.71 150,000,000.00 
แผนการด าเนินงานด้านสินเชื่อ    
       เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 10,000,000.00 18,769,463.00 20,000,000.00 
       เงินกู้โครงการเฉพาะกิจ 10,000,000.00 835,280.00 0.00 
       เงินกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 50,000,000.00 22,400.00 0.00 
       เงินกู้สวัสดิการเพื่อสมาชิก 120,000,000.00 34,827,395.00 70,000,000.00 
       เงินกู้สวัสดิการ ATM 30,000,000.00 19,737,096.25 0.00 
       เงินกู้ต้อนรับเปิดภาคเรียน 0.00 3,653,400.00 50,000,000.00 
       เงินกู้ตามโครงการสวัสดิการเสริมสภาพ
คล่องในการประกอบอาชีพ 

0.00 52,285,145.00 70,000,000.00 

       เงินกู้สามัญ 800,000,000.00 1,043,517,651.00 800,000,000.00 
       เงินกู้พิเศษ 20,000,000.00 1,027,618.00 45,000,000.00 
แผนการรับคืนเงินกู้จากสมาชิก    
       เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 7,000,000.00 20,842,176.00 10,000,000.00 
       เงินกู้โครงการเฉพาะกิจ 5,000,000.00 13,544,935.84 5,000,000.00 
       เงินกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2,000,000.00 9,219,200.00 2,000,000.00 
       เงินกู้สวัสดิการเพื่อสมาชิก 100,000,000.00 95,260,172.00 100,000,000.00 
       เงินกู้สวัสดิการ ATM 10,000,000.00 23,581,611.25 5,000,000.00 
       เงินกู้ต้อนรับเปิดภาคเรียน 0.00 996,200.00 2,000,000.00 
       เงินกู้ตามโครงการสวัสดิการเสริมสภาพ
คล่องในการประกอบอาชีพ 

0.00 7,743,800.00 10,000,000.00 
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รายการ แสดงผลงาน 
 ปีทางบัญชี  2563 

แผนงาน 
ปีทางบัญชี  
2564 แผนงาน ผลงาน 

       เงินกู้สามัญ 700,000,000.00 828,184,647.00 850,000,000.00 
       เงินกู้พิเศษ 5,000,000.00 2,556,166.00 5,000,000.00 
แผนรับดอกเบี้ยเงินกู้และรายได้อื่น    
    รายได้อื่นๆ 50,000.00 3,851.32 50,000.00 
    เงินปันผลจาก ชสอ. 30,000.00 30,177.47 30,000.00 
    เงินปันผลจาก ชสสอค. 2,000.00 1,532.54 2,000.00 
    ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 100,000.00 192,305.97 50,000.00 
    ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อ่ืน 0.00 2,434,864.50 2,600,000.00 
    ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10,000.00 6,600.00 10,000.00 
    ค่าธรรมเนียมถอนเงินรับฝาก 20,000.00 4,595.36 20,000.00 
    ผลตอบแทนเงินเฉลี่ยคืนการกู้ ชสอ. 280,000.00 159,873.52 280,000.00 
    ดอกเบี้ยรับ  เงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 1,282,000.00 438,115.00 500,000.00 
    ดอกเบี้ยรับ  เงินกู้โครงการเฉพาะกิจ 4,000,000.00 1,158,192.00 300,000.00 
    ดอกเบี้ยรับ  เงินกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 500,000.00 525,109.00 200,000.00 
    ดอกเบี้ยรับ  เงินกู้สวัสดิการ 12,000,000.00 10,393,753.50 5,000,000.00 
    ดอกเบี้ยรับ  เงินกู้สวัสดิการ ATM 0.00 1,664,400.00 500,000.00 
    ดอกเบี้ยรับ  เงินกู้ต้อนรับเปิดภาคเรียน 0.00 148,244.00 200,000.00 
    ดอกเบี้ยรับ เงินกู้ตามโครงการสวัสดิการ
เสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ 

0.00 1,024,442.00 2,300,000.00 

    ดอกเบี้ยรับ  เงินให้กู้เงินกู้สามัญ 76,000,000.00 75,876,966.95 90,000,000.00 
    ดอกเบี้ยรับ  เงินให้กู้พิเศษ 2,700,000.00 2,928,180.00 3,000,000.00 
    ดอกเบี้ยรับ  ลูกหนี้รอเรียกเก็บ 310,000.00 1,231,918.00 1,500,000.00 
    ดอกเบี้ยรับ  ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 200,000.00 51,323.00 200,000.00 
    รายได้ค่าเช่าส านักงาน 156,000.00 75,000.00 120,000.00 

รวมดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นๆ 97,740,000.00 98,349,444.13 106,862,000.00 
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รายการ แสดงผลงาน 
 ปีทางบัญชี  2563 

แผนงาน 
ปีทางบัญชี 2564 

แผนงาน ผลงาน 

แผนการลงทุน    
   ซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จ ากัด 0.00 0.00 2,000,000.00 
   หุ้น ชสอ. 0.00 0.00 1,000,000.00 
    หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษา 0.00 0.00 1,000,000.00 
แผนกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและให้สินเชื่อ
สมาชิก 

574,000,000.00 515,810,501.84 750,000,000.00 

แผนกู้ยืมเงินเสริมสภาพคล่องในการประกอบ
อาชีพ 

0.00 52,285,145.00 70,000,000.00 

แผนปรับปรุงอาคารส านักงาน 300,000.00 165,800.00 300,000.00 
แผนเสริมสร้างความรู้แก่สมาชิกและบุคลากร 1,200,000.00 800,275.00 1,200,000.00 
แผนจัดซื้อยานพาหนะ 0.00 0.00 1,400,000.00 
แผนรายจ่ายประจ าปี 49,283,260.00 44,447,237.01 55,376,380.00 
ประมาณก าไรสุทธิจากการท าธุรกิจทั้งสิ้น 48,456,740.00 53,902,207.12 51,485,620.00 

 
/ รายละเอียดการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีการเงิน  2564 
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     รายละเอียดการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีการเงิน  2564     

 
รายการ 

ตารางแผนการปฏบิัติงาน 
ปีทางบัญชี  2563 

แผนปฏบิัติการ 
ปีทางบัญชี 

2564 

หมายเหตุ 

แผนงาน ผลงาน 

1. หมวดเงินเดือนและ    -ตามระเบียบสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ 
สวัสดิการเจ้าหน้าท่ี    สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  จ ากัด  ว่าด้วย 
    เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2559  ข้อ 7 ให ้
    ก าหนดอัตราเงนิเดือนค่าจ้างของเจ้าหน้าที ่
    และลูกจ้างตามค าแนะน ากรมส่งเสริม 
    สหกรณ์  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง 
    ประเทศไทยและประกาศคณะรัฐมนตร ี
    เว้นแต่อัตราค่าจ้างขัน้ต่ าใหเ้ปน็ไปตาม 
    กฎหมายว่าด้วยแรงงาน  โดยใหท้ าเป็น 
    ประกาศปทีางบัญชี 2564 
     1.1 เงินเดือน 2,625,880.00 2,493,912.00 2,700,000.00 -เงินเดือนค่าจ้างผู้จดัการ เจ้าหน้าที่และ 
    ลูกจ้าง  
     1.2 เงินประกันสังคม 78,000.00 72,874.00 78,000.00 -จ่ายสมทบเงินประกันสังคมให้ผูจ้ัดการ  
    เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
     1.3 สมทบเงินกองทนุ 3,100.00 0.00 3,100.00 -จ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทนให้ผู้จดัการ  
ทดแทน    ลูกเจ้าหน้าที่และจ้าง 
    1.4 ส ารองบ าเหน็จ   270,000.00 356,116.00 450,000.00 -ส ารองบ าเหน็จผู้จัดการ เจ้าหน้าที่และ 
ผู้จัดการเจ้าหน้าที่และ    ลูกจ้าง ตาม พรบ  .คุ้มครองแรงงานและ 
ลูกจ้างเพิ่ม    สวัสดิการสังคม 
     1.5 สวัสดิการเจ้าหน้าที ่ 80,000.00 0.00 80,000.00 -ค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่ส านักงาน 
    ประกันสังคมไมจ่่าย  และค่าใช้จา่ยอื่นๆ 
    ที่ส านักงานให้สวัสดิการ 
2. หมวดสวัสดิการสมาชิก     
    2.1 ประกันชีวิตกลุ่ม 600,000.00 291,540.00 *500,000.00 -สมทบทนุประกันชีวิตกลุ่มให้สมาชิก 

    ปี 2564/ทุนสวัสดิการ 
   2.2 ทุนการศึกษาบตุร 90,000.00 90,000.00 *95,000.00 -มอบทนุการศึกษาบตุรสมาชิกตามระดับช้ัน 
สมาชิก    เรียน และทนุต่อเนื่อง/ทุนสาธารณประโยชน ์
      2.3 สวัสดิการสมาชิก 300,000.00 228,300.00 *300,000.00 -สมาชิกสหกรณ์ที่เกษียณอายุราชการในป ี
เกษียณอายุราชการ    ทางบัญชี  2564 /ทุนเกษียณอายุราชการ 
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รายการ 

ตารางแผนการปฏบิัติงาน 
ปีทางบัญชี  2563 

แผนปฏบิัติการ 
ปีทางบัญชี 

2564 

หมายเหตุ 

แผนงาน ผลงาน 
   2.4 สวัสดิการสงเคราะห ์ 50,000.00 38,524.00 *50,000.00 -กรณีสมาชิกเสียชีวิต  และประสบภัยพิบัติ/ 
สมาชิก    ทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์สมาชิก 
   2.5 สวัสดิการวันคล้าย 1,000,000.00 1,468,500.00 *1,000,000.00 - สวัสดิการวันคล้ายวันเกิด จ่ายเป็นเงนิ   
วันเกิด    จ านวน 500 บาท /ทุนสวัสดิการหรือ 
    สงเคราะห์สมาชิก 
   2.6 เยี่ยมสมาชิกป่วยนอน 9,500.00 6,500.50 *9,500.00 - ของขวัญเยี่ยมผูป้่วย มูลค่าไม่เกิน  
ติดเตียง    1,000.00 บาทต่อคนต่อปี /ทุนสวัสดิการ 
    หรือสงเคราะห์สมาชิก 
   2.7 มอบเกียรติบัตร/ของ 80,000.00 20,000.00 80,000.00 - เชิดชูเกียรติสมาชิกที่สนับสนุนกิจกรรม 
ที่ระลึกสมาชิก    สหกรณ์ 
     
   2.8 เครื่องแบบสหกรณ์ 45,000.00 45,000.00 45,000.00  - สวัสดิการเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ 
    ด าเนินการ 
   2.9 ระดมทุน     
         2.9.1 เพิ่มหุ้นให ้ 225,000.00 75,000.00 300,000.00 สหกรณ์เพิ่มหุ้นให้สมาชิกที่มาซ้ือหุ้นด้วย 
สมาชิกที่ซ้ือหุ้นพิเศษ    เงินสดตามเกณฑ์ที่สหกรณ์ก าหนด 
        2.9.2 ของที่ระลึก 230,000.00 25,000.00 230,000.00 สหกรณ์จัดซื้อของสมนาคุณให้สมาชิกที่ 
สมาชิกที่ฝากเงิน    ฝากเงิน 
3. หมวดค่าตอบแทน     
   3.1 เบี้ยประชุม     
        3.1.1 คณะกรรมการ 360,000.00 360,000.00 360,000.00 -คณะกรรมการด าเนนิการและผู้เกี่ยวข้อง   
ด าเนินการ     
        3.1.2 ที่ปรึกษาและ 28,000.00 28,000.00 28,000.00 -ร่วมประชุมและให้ค าแนะน าการบริหาร 
ผู้เกี่ยวข้อง    -ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
        3.1.3 ผู้ตรวจสอบ 4,000.00 4,000.00 6,000.00 -ร่วมประชุมและให้ค าแนะน าการ  
กิจการสหกรณ์    บริหารงานและแถลงผลการตรวจสอบ 
    กิจการสหกรณ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
    ด าเนินการ 
        3.1.4 คณะกรรมการ 60,000.00 60,000.00 84,000.00 -ประชุมประจ าเดือน   
อ านวยการ     
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รายการ 

ตารางแผนการปฏบิัติงาน 
ปีทางบัญชี  2563 

แผนปฏบิัติการ 
ปีทางบัญชี 

2564 

หมายเหตุ 

แผนงาน ผลงาน 
        3.1.5 คณะกรรมการ 60,000.00 60,000.00 60,000.00 -ประชุมประจ าเดือน   
ศึกษาและประชาสัมพันธ ์     
        3.1.6  คณะกรรมการ 60,000.00 60,000.00 240,000.00  -ประชุมประจ าสัปดาห ์
เงินกู ้     
        3.1.7 คณะกรรมการ 84,000.00 84,000.00 100,000.00 -ประชุมประจ าเดือน   
วิเคราะหค์วามเสี่ยง     
        3.1.8 ค่าตอบแทนผู ้ 208,000.00 109,350.00 208,000.00 -ประชุมเชิงปฏบิัติการผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับ 
ช่วยเหลืองานสหกรณ์    การบริหารงานสหกรณ์เพื่อตดิตามเร่งรัด 
    หนี้และอื่นๆที่มิไดร้ะบุไว้ในแผนงาน 
        3.1.9 หัวหน้ากลุ่ม 500,000.00 222,350.00 500,000.00 -ประชุมหัวหน้ากลุ่มประสานงานเพื่อ 
ประสาน  เลขานุการ หรือ    ประชาสัมพันธ์กิจการสหกรณ์  เอกสาร 
ผู้แทนกลุ่มประสานงาน    ประกอบการประชุมและค่าวิทยากร 
   3.2 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ ่     
สามัญประจ าป ี     
        3.2.1 จัดท ารายงาน 200,000.00 130,000.00 200,000.00 -ท ารายงานกิจการเพื่อแสดงผลการ 
กิจการ    ด าเนินงานสหกรณ์ในรอบปีทางบัญชี       
    2564 
        3.2.2 จัดส่งรายงานให ้ 20,000.00 19,500.00 20,000.00 -จัดท ารายงานแจ้งหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
หน่วยงานต่างๆ     
        3.2.3 ค่าตอบแทน 30,000.00 25,000.00 30,000.00 -ค่าตอบแทนกรรมการ  ที่ปรึกษาและ 
กรรมการที่เกี่ยวข้อง    ผู้เกี่ยวข้อง  
        3.2.4 ค่าสถานที่และ 100,000.00 98,500.00 100,000.00 -ค่าสถานที่ประชุม  อาหารว่างส าหรับ 
อาหารว่าง    สมาชิกที่มาประชุม 
        3.2.5 ค่าของขวัญจับ 20,000.00 20,000.00 30,000.00 -รางวัลส าหรับสมาชิกที่เข้าประชุม 
สลาก     
        3.2.6 ค่าตอบแทน 2,000,000.00 1,753,109.00 2,000,000.00 -ค่าตอบแทนสมาชิกที่เข้าประชุม  
สมาชิกผู้เข้าประชุม     
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รายการ 

ตารางแผนการปฏบิัติงาน 
ปีทางบัญชี  2563 

แผนปฏบิัติการ 
ปีทางบัญชี 

2564 

หมายเหตุ 
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   3.3 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ ่     
วิสามัญ     
        3.3.1 ค่าตอบแทนผู้เข้า 500,000.00 0.00 500,000.00 -ค่าตอบแทนสมาชิกที่เข้าประชุม  
ประชุม     
        3.3.2 ค่าเอกสาร 50,000.00 0.00 50,000.00  -เอกสารประกอบการประชุมส าหรับสมาชิก 
ประชุม    ที่เข้าประชุม 
        3.3.3 ค่าจัดส่งเอกสาร 20,000.00 0.00 20,000.00 -เอกสารและหนังสือเชิญประชุม 
ให้สมาชิก     
        3.3.4 ค่าสถานที่และ 25,000.00 0.00 25,000.00 -ค่าสถานที่ประชุม  อาหารว่างส าหรับ 
อาหารว่าง    สมาชิกที่มาประชุม 
        3.3.5 ค่าตอบแทน 30,000.00 0.00 30,000.00    -ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้แทน 
ผู้เกี่ยวข้อง    หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในการประชุม 
        3.3.6 ค่าใช้จ่าย 100,000.00 0.00 100,000.00 -ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในการประชุม 
เบ็ดเตล็ด     
   3.4 ค่าตอบแทนผู้ตรวจ 130,000.00 96,000.00 72,000.00 -ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ให้   
สอบกิจการ    ได้รับค่าตอบแทนการปฏบิัติหน้าที่ตามที่ 
    ปฏิบตัิจรงิและภายในวงเงนิไม่เกนิที่ประชุม 
    ใหญ่อนุมัต ิ
   3.5 ค่าตอบแทนผู ้ 370,000.00 370,000.00 370,000.00 -ค่าตอบแทนตน้สังกัดหักเงินส่งสหกรณ์   
ช่วยเหลืองานสหกรณ์     

 63,000.00 61,000.00 63,000.00 -ประชุมเตรียมการเลือกตั้งคณะอนุกรรมการ  
   3.6 ค่าตอบแทนผู้สอบ 100,000.00 100,000.00 140,000.00 -ค่าจ้างรายปีส าหรับผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต    
บัญชีรับอนุญาต    ปี 2564 
   3.7 ส่งเสริมพัฒนา     
บุคลากรและการอบรม     
ให้ความรู้แก่สมาชิก     
      3.7.1 สมาชิก 0.00 0.00 *1,800,000.00 -จัดประชุมสัมมนาใหค้วามรู้แก่สมาชิก / 
    ทุนการศึกษาอบรม 
      3.7.2 คณะกรรมการ  400,000.00 205,000.00 400,000.00 -คณะกรรมการด าเนนิการ ที่ปรึกษา   
ที่ปรึกษาผู้ตรวจสอบกจิการ    ผู้ตรวจสอบกจิการ   
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      3.7.3 อบรมสมาชิกที่เข้า 350,000.00 194,000.00 350,000.00 -สมาชิกโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และ 
ร่วมโครงการพัฒนา    ให้ความรู้การประกอบอาชีพเพื่อเสริมรายได้ 
คุณภาพชีวิต    สมาชิก 
   3.7.4 อบรมผู้แทนสมาชิก  223,500.00 100,500.00 220,000.00 -อบรมให้ความรู้เทคโนโลยีให้กรรมการ   
กรรมการ  เจ้าหน้าที ่    และนิเทศเจ้าหน้าที่และสมาชิก 
   4. หมวดค่าใช้สอย     
       4.1 ค่าส่ิงพิมพ์ 140,000.00 15,940.00 140,000.00 -จดัท าวารสารสหกรณ์ประจ าไตรมาส 
ประชาสัมพันธ ์     
 5,280.00 4,800.00 5,280.00 -ค่าหนงัสือพิมพ ์
     
      4.2 ค่าธรรมเนียม  350,000.00 280,377.64 350,000.00 ค่าธรรมเนียมโอนเงิน,ค่าธรรมเนยีมเช็ค, 
ค่าธรรมเนียมอากร    ค่าธรรมเนียมส่งหนังสือกับหน่วยงาน 
    ที่เกี่ยวข้อง 
       4.3 ค่าถ่ายเอกสาร 200,000.00 134,022.00 150,000.00 -ถ่ายเอกสารสัญญาเงินกู้ เอกสารแนบท้าย 
    สัญญาเงินกู้และสัญญาค้ าประกันเงินกู้   
    รายงานการประชุมคณะกรรมการ  รายงาน 
    การประชุมคณะกรรมการ  อ านวยการ   
    กรรมการเงินกู้  กรรมการศึกษาและ 
    ประชาสัมพันธ์  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
    และงานอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ 
       4.4 ค่าดูแลระบบ     
โปรแกรม     
             4.4.1 ค่าเช่าพ้ืนที่ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 -ค่าธรรมเนียมรายปีการเช่าพ้ืนทีจ่ัดเว็บไซต์ 
จัดท าเว็บไซต์สหกรณ์    และดูแลเว็บไซต ์
             4.4.2 ค่าดูแลระบบ 237,000.00 0.00 280,000.00 -ค่าธรรมเนียมดูแลระบบโปรแกรมรายปี   
โปรแกรม    15 %  ของราคาโปรแกรม 
             4.4.3 ค่าใช้จ่าย 300,000.00 100,000.00 200,000.00 -คา่ใช้จ่ายในการก ากับติดตามการใช้ระบบ 
ก ากับติดตามการใชร้ะบบ    โปรแกรมการบริหารจัดการ 
โปรแกรม     
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           4.4.4 ค่าจัดซื้อระบบ 0.00 0.00 100,000.00 -โปรแกรมระบบงานเสริม 
โปรแกรมงาน     
     4.5 ค่าภาษีป้าย 15,000.00 55,491.00 56,000.00 -ค่าธรรมเนียมภาษปี้ายประจ าปีการเงิน 2564 
     4.6 ค่าเบี้ยเลี้ยง  พาหนะ   750,000.00 745,300.00 750,000.00 -ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการ  ที่ปรึกษา  ผู้ตรวจ 
ค่าที่พัก    สอบกิจการ  สมาชิกหรือผู้แทนกลุ่ม 
    ประสานงานและเจ้าหน้าที่ไปประชุม 
    สัมมนาทางวิชาการและประสานงานกับ   
    หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่าย 
    เดินทางไปศาลทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด 
    ที่สมาชิกย้ายไป ของกรรมการและเจ้าหน้าที่  
    หรือผู้แทนสหกรณ์  ที่ไปด าเนินการกับ 
    สมาชิกที่ผิดนัดการช าระหนี ้
     4.7 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 20,000.00 50,000.00 50,000.00 -ซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อใช้งาน 
     4.8 ค่าเลี้ยงรับรอง 300,000.00 298,961.75 300,000.00 -ค่าเลี้ยงรบัรองผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์  ผู้มา 
    ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ 
    ตลอดทั้งสมาชิกที่มาติดต่องานสหกรณ์  เพื่อ 
    จัดซื้ออาหารว่างและเลี้ยงรบัรอง 
       4.9 ค่าใช้จ่ายในการ 350,000.00 101,173.00 350,000.00 -ค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์   เพือ่บอกกล่าว 
ด าเนินคด ี    สมาชิกที่ผิดนัดการช าระหนี้และผู้ค้ าประกัน    
    ค่าธรรมเนียมศาล  กลุ่มสมาชิกที่ 
    ด าเนินคดี  และค่าใชจ้่ายในการบงัคับคดี 
       4.10 ค่าปฏบิัติงาน 50,000.00 30,290.00 50,000.00 เตรียมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  หรือ 
นอกเวลา    แก้ไขปัญหางานเร่งด่วน 
   5. หมวดค่าพัสด ุ     
        5.1 ค่าวัสด ุ     
             5.1.1 ค่าวัสดุ  100,000.00 98,423.00 100,000.00 -วัสดุและอุปกรณ์จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน 
ส านักงาน    และวัสดุอื่นๆ 
             5.1.2 ค่าเครื่องเขียน 300,000.00 255,420.00 300,000.00 -เครื่องเขียนแบบพิมพ์ทุกฝ่ายในส านักงาน 
แบบพิมพ ์    ในรอบปี    
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             5.1.3 ค่าวัสดุ 160,000.00 145,417.00 160,000.00 -น้ ามันเชื้อเพลิงออกตดิต่อประสานงาน 
เชื้อเพลิง    หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง  และออกพ้ืนที่ติดตาม 

    ลูกหนี้มีปัญหา  และค่าน้ ามันเชื้อเพลิงออก 
    พื้นที่ติดตามลูกหนี้มีปัญหา  และค่าน้ ามัน 
    เชื้อเพลิงไปประชุมสัมมนา 
              5.1.4 จัดท าคู่มือ 32,000.00 31,150.00 32,000.00 -คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่  
ปฏิบตัิงาน     
              5.1.5 จัดท าแผน 0.00 0.00 90,000.00 -คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และปรบัปรุง 
ปฏิบตัิการ, ระเบียบ,     แก้ไขข้อบงัคบัและระเบียบสหกรณ์ 
ข้อบังคับ, ประกาศ    ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  จ ากัด 
นายทะเบียนสหกรณ์    รวมเล่มประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 
      5.2 ค่าครุภัณฑ์     
              5.2.1 คอมพิวเตอร ์  122,000.00  7,000.00  122,000.00  -จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์พ่วง   เพื่อ 
และอุปกรณ์พ่วง    ทดแทนเครื่องเดิมที่ช ารุด 
  6. หมวดสาธารณูปโภค     
      6.1 ค่าน้ า  ค่าไฟฟ้า 144,000.00 144,481.58 150,0000.00 -ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า  
    ค่าน้ าดื่ม  ค่าน้ าประปา  ค่ากระแสไฟฟ้า 
      6.2 ค่าโทรศัพท์    42,000.00  27,259.00 42,000.00 -ค่าโทรศัพท์และค่าโทรสาร  
โทรสาร     
      6.3 ค่าอินเตอร์เน็ต  60,000.00  30,000.00  50,000.00  -อินเตอรเ์น็ตเพื่อปรบัปรงุการใหบ้ริการ 
    สมาชิกในระบบการบรหิารจัดการการให ้
    สินเช่ือแก่สมาชิก  และการตรวจสอบ 
    ข้อมูลสมาชิก 
  7. หมวดสินทรัพย ์     
      7.1 ค่าปรับปรุงและ 300,000.00 266,000.00 300,000.00 -จัดท าห้องท างานเจ้าหน้าที่ ชั้น  1  
ซ่อมแซมอาคารส านักงาน     
      7.2 เครื่องดับเพลิงเคม ี 3,000.00 1,700.00 3,000.00 -เพื่อเติมน้ ายาเคมี   เครื่องดับเพลิง 
      7.3 เบี้ยประกันอัคคีภัย  10,000.00  16,919.91  20,000.00  -ประกันอคัคีภัยอาคารส านักงาน 
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  8. หมวดค่าเสื่อมราคา     
      8.1 อาคารส านักงาน 65,000.00  63,800.00 70,000.00 -ค่าใช้จ่ายตดัจ่ายคดิจากราคาตน้ทุนตาม 
หลังที่ 1,2       อายกุารใช้งาน 
      8.2 อาคารส านักงาน 330,000.00 452,586.00 500,000.00 -ค่าใช้จ่ายตดัจ่ายคดิจากราคาตน้ทุนตาม 
หลังที่  2       อายกุารใช้งาน 
      8.3 เครื่องใช้ส านักงาน 200,000.00 275,540.00 220,000.00 -ค่าใช้จ่ายตดัจ่ายคดิจากราคาตน้ทุนตาม 
    อายกุารใช้งาน 
      8.4 รถยนต์ 190,000.00 291,320.20 200,000.00 -ค่าใช้จ่ายตดัจ่ายคดิจากราคาตน้ทุนตาม 
    อายกุารใช้งาน 
      8.5 ค่าลิขสิทธิ์การใช้ 335,000.00  338,400.00  520,000.00  -ค่าใช้จ่ายตดัจ่าย  เพื่อพัฒนาระบบ 
ซอฟแวร์และพัฒนา    โปรแกรม 
โปรแกรม     
  9. หมวดดอกเบี้ยจ่าย     
      9.1 ดอกเบี้ยเงินกู ้ 18,000,000.00 17,563,884.11 20,000,000.00 -ดอกเบี้ยจ่ายส าหรับเจ้าหนี้สหกรณ์ 
      9.2 ดอกเบี้ยเงินรบัฝาก 12,270,000.00 12,629,966.80 14,600,000.00 -ดอกเบี้ยเงินรบัฝากจ่ายส าหรบัสมาชิก   
    สมาชิกสมทบ  
  10. หมวดสาธารณกุศล  164,000.00  151,739.00 164,000.00 กิจกรรมเกี่ยวกับสาธารณะกุศลร่วมกับ 
และสวัสดิการ    ภาครัฐ  เอกชน  สหกรณ์เครือข่าย  ขบวน 
    การสหกรณ์  เครือข่ายสหกรณ์ระดับ  
    จังหวัด ระดับภาคและระดบัประเทศ 
  11. หมวดลงทุน   1,057,000.00  0.00 1,000,000.00 - ถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญ 
    ศึกษาแห่งประเทศไทย  จ ากัด 
  0.00 1,000,000.00 -ค่าบ ารุง ซ้ือหุน้ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
    สามัญศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  0.00 30,000.00 - ค่าบ ารุง เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย ์
    จังหวัดชัยภูมิและช่วยกิจกรรมอืน่ๆกับ 
    เครือข่ายสหกรณ์ 
  0.00 2,000,000.00 -หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครไูทย  
    จ ากัด 
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  0.00 200,000.00 -ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ชัยภูมิ และ 
    งานอื่น เกี่ยวกับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด 
    ชัยภูมิ 
  0.00 30,000.00 -ค่าบ ารุงชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย   

    จ ากัด   
  12. หมวดพาหนะ  0.00     *1,400,000.00 -ค่าใช้จ่ายตดัจ่ายจากทนุซื้อรถยนต์/ 
    ทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแกส่หกรณ์  
    พ.ศ. 2563 
  13. หมวดเบ็ดเตล็ด 400,000.00 453,944.43 400,000.00 -ค่าใช้จ่ายอื่นๆทีจ่ าต้องใช้ในกิจการ  
    สหกรณ์อันอาจจะเกิดขึน้ในการบริหาร 
    กิจการสหกรณ์  ซ่ึงสหกรณ์มิได้จัดตั้ง 
    ไว้ในแผนการปฏบิัติงานปี  2564  

รวม 49,283,260.00 44,447,237.01 55,376,380.00  
 

หมายเหตุ       ทุกหมวดถัวจ่ายได้ยกเว้นหมวดทรัพย์สิน 
   

มติท่ีประชุม  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  อนุมัติแผนงานและงบประมาณ ประจ าปี 
ทางบัญชี  2564    
 
                                4.4 เร่ืองการก าหนดวงเงินท่ีสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี 2564  
                  ตามข้อบังคับสหกรณอ์อมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จ ากัด ข้อ 18  ที่ประชุม
ก าหนดวงเงินที่สหกรณ์ฯ  อาจกู้ยืมหรือค้ าประกันส าหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามตามความจ าเป็น นั้น 
         วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันที่ได้รับการอนุมัติไว้ในปี  2563  จ านวน 575 ล้านบาท  
(ห้าร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท)   ส าหรับปี  2564  คณะกรรมการด าเนินการ ขอเสนออนุมัติใช้วงเงินกู้ยืมหรือ 
ค้ าประกัน คือ 750 ล้านบาท   (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท)   จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อสหกรณ์ได้ขอความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนต่อไป 
 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบให้สหกรณ์ก าหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปีทาง 
บัญชี  2564  จ านวน  750 ล้านบาท   (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท)  ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเสนอและเสนอขอ
ความเห็นชอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 
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4.5 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการประจ าปี  2564 
                                        ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จ ากัด พ.ศ. 2561 หมวด 8 ข้อ 74 
ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่งคณะกรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ  2  ปี   นับตั้งแต่วันเลือกตั้งในวาระ
เร่ิมแรก  เมื่อครบหนึ่งปีนับตั้งแต่เลือกตั้งให้กรรมการด าเนินการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสองของ
คณะกรรมการด าเนินการทั้งหมด โดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นต าแหน่งตาม
วาระในปีต่อไปให้กรรมการด าเนินการที่อยู่ในต าแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุดออกจากต าแหน่งสลับกัน 
ไปทุกปี  
   คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 25  มีคณะกรรมการด าเนินการต้องออกตามวาระ 
จ านวน  7  คน  ดังรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1. นายเศรษฐา ศรีสุธรรมศักดิ์ ไม่มีสิทธิส์มัครเป็นกรรมการด าเนินการ  ปี  2564 
   2. นายปัญญา หาญอาสา    ไม่มีสิทธิส์มัครเป็นกรรมการด าเนินการ  ปี  2564 
   3. นายสุรัตน์ ธรรมประกอบ ไม่มีสิทธิส์มัครเป็นกรรมการด าเนินการ  ปี  2564 
   4. นายเกียรติ ปะหุสี  ไม่มีสิทธิส์มัครเป็นกรรมการด าเนินการ  ปี  2564 
   5. นายวิชิต วิชิตศรีวรา ไม่มีสิทธิ์สมัครเป็นกรรมการด าเนินการ  ปี  2564  
   6. นายส าเริง พลธรรม มีสิทธิส์มัครเป็นกรรมการด าเนินการ  ปี  2564 
   7. นายประสงค์ พลทะจักร มีสิทธิส์มัครเป็นกรรมการด าเนินการ  ปี   2564 

ส าหรับกรรมการด าเนินการท่ีเหลืออยู่  จ านวน  8  คน  ดังรายชื่อดังต่อไปนี้ 
   1. นายสุธ ี บุญถือ  ประธานกรรมการ 
   2. นายสุพจน์ วรรณปักษ์ กรรมการ 
   3. นายวิจิตร ชิณศรี  กรรมการ 
   4. นายภัคพล โสวิชัย  กรรมการ 
   5. นายสิทธิพร บ าเพ็ญเพียร กรรมการ 
   6. นายนิพนธ์ ผ่องแผ้ว  กรรมการ 
   7. นายสมมาตร ช่างแก้ว  กรรมการ 
   8. นายชัยรัตน์ ศิลป์ดี  กรรมการ 

คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 25 ได้ด าเนินการตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 72/1  การเลือกตั้ง ในกรณี
คณะกรรมการด าเนินการหรือกรรมการด าเนินการว่างลงเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งให้คณะกรรมการด าเนินการ
แต่งตั้งกรรมการด าเนินการไม่เกินห้าคน เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
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คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 25  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าปี  2563 จ านวน 5 คน คือ 
1. นายเศรษฐา  ศรสีุธรรมศักดิ์   
2. นายปัญญา  หาญอาสา   
3. นายวิชิต  วิชิตศรีวรา    
4. นายสุรัตน์  ธรรมประกอบ    
5. นายเกียรติ  ปะหุสี   
มีหน้าที่   

1. เตรียมความพร้อมเพื่อด าเนินการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบ  
    กิจการ  ในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 
2. ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง 
3. ก าหนดรูปแบบการเลือกตั้ง 
4. จัดเตรียมเอกสารเลือกตั้ง เคร่ืองเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ 
5. จัดท าประกาศ  ประชาสัมพันธ์  รับสมัคร  และตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร 
6. จัดสถานที่ส าหรับการลงคะแนน 
7. ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
8. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ   
9. รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ประธานการ  

                  ประชุมทราบ  เพื่อประกาศให้สมาชิกทราบในที่ประชุม  
 

  รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ   จ านวน  9  คน       
                หมายเลข      1 นายเด่นชัย สิงห์กระโจม   

หมายเลข      2 นายส าเริง พลธรรม   
หมายเลข      3 นายปรีชา ชูสกุล   

                    หมายเลข     4 นายประสงค์ พลทะจักร       
หมายเลข      5 นายสุวัฒน์ ปรีชาวงศ์  

                           หมายเลข      6 นายพวงวิทย์ เดิมชัยภูมิ   
                             หมายเลข     7 นายโย  หวะสุวรรณ  
   หมายเลข     8 นายวานิส เพียรนอก 
   หมายเลข     9 นายอภิชาต เลี้ยงพรม 
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 ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการทดแทนกรรมการเก่าที่หมดวาระ เรียงตามคะแนนมากไปน้อย 
ดังนี้ 

ล าดับที่   1  นายปรีชา   ชูสกุล    หมายเลข    3  ได้คะแนน    694  คะแนน 
ล าดับที่   2  นายส าเริง  พลธรรม    หมายเลข    2  ได้คะแนน   649  คะแนน 
ล าดับที่   3  นายเด่นชัย   สิงห์กระโจม  หมายเลข    1  ได้คะแนน   637  คะแนน 
ล าดับที่   4  นายพวงค์วิทย์   เดิมชัยภูมิ  หมายเลข    6   ได้คะแนน   608  คะแนน 
ล าดับที่   5  นายสุวัฒน์   ปรีชาวงศ์  หมายเลข    5  ได้คะแนน   602  คะแนน 
ล าดับที่   6  นายประสงค์   พลทะจักร   หมายเลข    4  ได้คะแนน   562 คะแนน 
ล าดับที่   7  นายโย   หวะสุวรรณ    หมายเลข    7    ได้คะแนน   546  คะแนน 
ล าดับที่   8  นายวานิส   เพียนอก    หมายเลข    8   ได้คะแนน   248  คะแนน 
ล าดับที่   9  นายอภิชาติ   เลี้ยงพรม   หมายเลข    9    ได้คะแนน   242  คะแนน 
 สรุป ล าดับที่  1 - 7 ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการด าเนินการ ปี 2564 
 

มติท่ีประชุม   ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ  
ล าดับที่ 1 – 7  เป็นกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2564  

 
       4.6 เร่ืองพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2564                                     
                                ตามข้อบังคับข้อ 71 (2)  ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย เร่ืองทั้งปวงที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งพิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการและผู้ตรวจ 
สอบกิจการ  ข้อบังคับ ข้อ 102 ในที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคณะหนึ่ง เพื่อตรวจสอบกิจการ 
ของสหกรณ์ประจ าปี  ประกอบด้วยสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  จ านวน 3 คน  เน่ืองจากในปีนี้ไม่มีผู้สมัคร  
จึงขออนุญาตให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจ ากลุ่ม 

1. กลุ่ม สพม. 30 
2. กลุ่ม อบจ. 
3. กลุ่มเทศบาลต าบล / อบต. 

 

สหกรณ์ได้ด าเนินการตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จ ากัด  ว่าด้วยการ
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2563 แต่ไม่มีผู้เสนอรายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ  
 ประธานในที่ประชุม  แจ้งต่อที่ประชุมว่า สมาชิกสามารถเสนอรายชื่อสมาชิกแต่ละกลุ่ม ตามประกาศ
สหกรณ์เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบกิจการได้ 
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 ที่ประชุม เสนอรายชื่อสมาชิกผู้ตรวจสอบกิจการ คือ  
 นางสาวศศิธร   ลุนศิลา  สมาชิกเลขทะเบียน 3385 เสนอตัวเป็นผู้แทน กลุ่ม อบจ. 
 นางปวริศา  บุญประสิทธิ์  สมาชิกเลขทะเบียน 2978 ได้เสนอตัวเป็นผู้แทนกลุ่มเทศบาลต าบลและอบต. 
 ส าหรับกลุ่ม สพม.30  ผู้ที่เสนอเป็นผู้แทนไม่อยู่ในที่ประชุม 
 ประธานในที่ประชุม  จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีท่านผู้ใดจะเสนอตัวเป็นผู้แทน สพม.30 หรือไม่ 

นายสุรสันต์   แดงสกุล  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ได้
แนะน าต่อที่ประชุมว่า เมื่อระเบียบสหกรณ์ได้แบ่งกลุ่มของพื้นที่ความรับผิดชอบของสมาชิก เป็น 3 กลุ่มแล้ว 
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ แต่คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรม หรือจบหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ 
 นางวนิดา   พรโสภิณ  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ  เสนอต่อที่ประชุมว่า ผู้
ตรวจสอบกิจการจะต้องผ่านการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการด้วย  จึงจะมาท าหน้าที่ในจุดนี้ได้ 
 นางปวริศา  บุญประสิทธิ์  และนางสาวศศิธร   ลุนศิลา  จึงขอถอนตัวต่อที่ประชุม 
 นางวนิดา   พรโสภิณ  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ  ให้ค าแนะน าว่า กรณี
ดังกล่าวนี้ สหกรณ์อาจให้ผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2563 ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ผู้ตรวจสอบ
กิจการประจ าปี 2564  
 นายเฉลิมชัย   วิเชียรวัฒน์   สมาชิกเลขทะเบียน 19  เสนอต่อที่ประชุมว่า ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจ าปี 2563  ซึ่งประกอบด้วย นางสาวอรทัย  สุวารีย์ , นางสาวมารศรี  วิระรังษิยากร และนางศิริรัตน์   
เขตกระโทก  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2564 ต่อไป 
 ประธานในที่ประชุม  จึงขอมติต่อที่ประชุม   
    

มติท่ีประชุม    ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2563  ปฏิบัติหน้าที่ 
ตรวจสอบกิจการประจ าปี  2564 
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                               4.7 เร่ืองคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี  2564 
               ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ  25  การตรวจสอบบัญชี  บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้ 
รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่ 
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดโดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง  
   ปี  2564  มีผู้เสนอการตรวจสอบบัญชี  จ านวน 2  คน คือ 
ที่ บริษัท ราคา การตรวจ จ านวนผู้

ตรวจสอบ 
1 บริษัท ทีดับบลิวซี แมเนจเม้นท์  จ ากัด 

โดยนายกฤติเดช  จรุสมัญญา  เลขที่  4554 
130,000.00 - อย่างน้อยปีละ 4 ครั้งๆละ 

ไม่น้อยกว่า  2  วันท าการ 
ไม่น้อยกว่า  
2 - 4 คน 

2 บริษัท เอ็น เอส เค สอบบัญชี  จ ากัด 
โดยนายสิรวิชญ์  ไพศาสตร์  เลขที่ 10136 

150,000.00 - อย่างน้อยปีละ 4 ครั้งๆละ  
3 - 5  วันท าการ 

ไม่น้อยกว่า   
3 - 5  คน 

 
มติท่ีประชุม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้บริษัท ทีดับบลิวซี แมเนจเม้นท์  จ ากัด  โดย 

นายกฤติเดช จรุสมัญญา  เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ประจ าปีทางบัญชี  2564 
 
      4.8 เร่ืองการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาไทย 
   เน่ืองจากสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นกลุ่มที่
จัดตั้งไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ปัจจุบันสมาชิกสมาพันธ์ จ านวน 22 สหกรณ์สมาชิก  ได้มีมติร่วมกันจัดตั้งชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาไทย  เพื่อช่วยเหลือธุรกิจทางการเงินและอ่ืนๆ จึงขอน าเร่ืองดังกล่าวในที่ประชุม
ขอร่วมจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ดังกล่าว โดยขั้นแรกให้ทุกสหกรณ์ทั้ง 22 สหกรณ์  ถือหุ้นในการจัดตั้งสหกรณ์ละ  
1  ล้านบาท เพื่อเป็นกองทุนด าเนินการชุมนุม  จึงน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม   ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ร่วมจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญ 
ศึกษาไทย  โดยถือหุ้น 1  ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ระเบียบวาระที่  5   
เรื่องอื่นๆ 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองอื่นๆ 
  5.1 เร่ืองข้อเสนอแนะจากส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
                                  5.1.1 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 
                                            นายปรีชา   ลาภารัตน์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ  กล่าวต่อที่ประชุมว่า สหกรณ์ในจังหวัดชัยภูมิ ตามที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วม
ประชุมแต่ละแห่งนั้น  สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จ ากัด จะมีเอกลักษณ์เฉพาะไปในทางที่ดี 
สมาชิกน่ารัก น่าจะเป็นสหกรณ์ต้นแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดชัยภูมิ  การประชุมใหญ่แต่ละปีสมาชิก
จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันดูแลและตรวจสอบความถูกต้อง การประกอบกิจการของ
สหกรณ์สิ่งไหนดีตอ้งให้การสนับสนุน สิ่งไหนไม่ดีต้องให้ค าแนะน าและหาวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบ  ข้อบังคับและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 
                                   5.1.2 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ 
                      นางวนิดา  พรโสภิณ   ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ  ขอแสดง
ความดีใจกับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จ ากัด  ทุกท่าน ที่ช่วยกันดูแลกิจการสหกรณ์ 
จนมีภาพลักษณ์ที่ดี  สหกรณ์ทุกที่ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่จะบ่งบอกหน้าตาหรือความเป็นอยู่ของ
สหกรณ์น้ัน  ให้ดูที่งบแสดงฐานะทางการเงินของสหกรณ์ได้ ในปีนี้เมื่อดูงบแสดงฐานะทางการเงินแล้ว  เป็นที่
น่าพอใจ  ขอให้กรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกทุกคนได้ช่วยกันรักษาความดีนี้ต่อไป 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ระเบียบวาระที่  6   
เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญส่ามัญ

ประจ าปี 2563 
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ระเบียบวาระท่ี  6  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2563 
                               ประธานในที่ประชุม  ได้มอบหมายให้นายวิจิตร   ชิณศรี  กรรมการและเลขานุการ  
น าเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563   เมื่อวันที ่6  ธันวาคม  2563 
     นายวิจิตร  ชิณศรี  กรรมการและเลขานุการ   ได้น าเสนอรายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2563  เมื่อวันที่ 6  ธันวาคม 2563  ตามระเบียบวาระการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระที่ 1 ถึงระเบียบ
วาระที่  4  ด้วยความครบถ้วน 

ประธานในที่ประชุม  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ 
สามัญ  ดังกล่าว  
  

มติท่ีประชุม  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ 
ประจ าปี  2563 เมื่อวันที่  6  ธันวาคม  2563  ณ  ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์  โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท  
อ าเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ    

 
 

ปิดประชุมเวลา  12.00 นาฬิกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลภาพภาพกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 
                                                                      

 
 

 



ประมวลภาพภาพกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 
 

 
                  

 
 

 
 
 
 
 


