“การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะออมทรัพย์ไว้ได้มากหรือน้อยนั้น ก็ย่อมจะต่างกัน
ตามกำ�ลังทรัพย์ กำ�ลังปัญญาของตน แต่ทุกๆ คนต้องเข้าใจว่า
ถึงจะออมทรัพย์ได้ทีละเล็กละน้อย ก็เป็นประโยชน์แก่ตนและบ้านเมืองทั้งนั้น”

พระดำ�รัส พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

รายงานกิิจการประจำำ�ปีี 2563 สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสงขลา จำำ�กััด
SONGKHLA TEACHER’S SAVINGS AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED

1

วิิสััยทััศน์์
เป็็นสหกรณ์์ที่่�มั่่�นคง เน้้นหลัักธรรมาภิิบาลนำำ�หลัักเศรษฐกิิจพอเพีียงพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
ของมวลสมาชิิก

พัันธกิิจ
พัันธกิิจที่่� 1 บริิหารการเงิินให้้เกิิดภาวะสมดุุลและจััดบริิการทางการเงิินให้้ตรงกัับความต้้องการ
ควบคู่่กั� ับการสร้้างวิินััยทางการเงิินของสมาชิิก
พัันธกิิจที่่� 2 พััฒนาการจััดองค์์กร และระบบการบริิหารงานสหกรณ์์ให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน
	คุุ ณ ภาพการบริิ ห ารจัั ด การสหกรณ์์ (Cooperative Quality Award : CQA)
โดยยึึดหลัักธรรมาภิิบาล การมีีส่่วนร่่วมและมาตรฐานการให้้บริิการด้้วยจิิตบริิการ
พัันธกิิจที่่� 3 จััดสวััสดิิการและบริิการอื่่�นที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อสมาชิิกอย่่างพอเพีียง
พัันธกิิจที่่� 4 พััฒนาระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศการสื่่�อสารและพััฒนาระบบข้้อมููลข่่าวสารของ
สหกรณ์์ เพื่่�อรองรัับการพััฒนาการจััดองค์์กรโครงสร้้างระบบการบริิหารงานสหกรณ์์
และการให้้บริิการกัับสมาชิิก
พัันธกิิจที่่� 5 พัั ฒ นาบุุ ค ลากรทุุ ก ระดัั บ สู่่� ค วามเป็็ น มืืออาชีี พ ในการบริิ ห ารจัั ด การงานสหกรณ์์
โดยยึึดอุุดมการณ์์ หลัักการสหกรณ์์เป็็นสำำ�คััญ โดยนำำ�หลัักเศรษฐกิิจพอเพีียงพััฒนา
	คุุณภาพชีีวิิตและความมั่่�นคงในชีีวิิต
พัันธกิิจที่่� 6 ร่่วมภาคีีเครืือข่่ายการบริิหารสหกรณ์์กัับองค์์กรต่่าง ๆ และเชื่่�อมโยงเครืือข่่ายธุุรกิิจ
ในขบวนการสหกรณ์์ให้้เอื้้�อประสิิทธิิภาพการบริิหารงานของสหกรณ์์

หลัักการสหกรณ์์ 7 ประการ
หลัักการที่่� 1
หลัักการที่่� 2
หลัักการที่่� 3
หลัักการที่่� 4
หลัักการที่่� 5
หลัักการที่่� 6
หลัักการที่่� 7

การเป็็นสมาชิิกโดยสมััครใจและเปิิดกว้้าง (Voluntary and Open Membership)
การควบคุุมโดยสมาชิิกตามหลัักประชาธิิปไตย (Democratic Member Control)
การมีีส่่วนร่่วมทางเศรษฐกิิจของสมาชิิก (Member Economic Participation)
การปกครองตนเองและความเป็็นอิิสระ (Autonomy and Independence )
การศึึกษา ฝึึกอบรมและสารสนเทศ (Education, Training and Information)
การร่่วมมืือระหว่่างสหกรณ์์ (Cooperation among Cooperatives)
การเอื้้�ออาทรต่่อชุุมชน (Concern for Community)

คณะกรรมการดำำ�เนิินการ ชุุดที่่� 50

นายมานพ ทองแดง
ประธานกรรมการ

นายชาตรีี หอมจัันทร์์
รองประธานกรรมการ คนที่่� 1

นายพุุฒิิพงศ์์ แก้้วหวัังสกููล	
กรรมการ

นายประทีีป เนาวรััตน์์
กรรมการ

นายสมเพีียร ดวงสุุวรรณ
รองประธานกรรมการ คนที่่� 2

นายนิิคม แก้้วมณีี
กรรมการและเหรััญญิิก

ผศ.เรวััตร เจยาคม
กรรมการและเลขานุุการ

นางสาวมาริิหยาม หมััดอะดััม
กรรมการ

นายสุุภาพ ทองน้้อย
กรรมการ

นายธรรมนููญ ไหวพริิบ
กรรมการ

นายพิิธน สิิทธิิพัันธ์์
กรรมการ

นายณััฐปคััลภ์์ สัังข์์ทอง
กรรมการ

นายสมพงษ์์ ช่่วยเนีียม
กรรมการ

นายจิิรกิิตต์์ ฤทธิ์์�เทวา
กรรมการ

นายทนงพร ช่่อวิิเชีียร
กรรมการ

ผู้้�ตรวจสอบกิิจการ

ว่่าที่่� ร.ต.สุุนทร ยืืนยง
ประธานคณะผู้้�ตรวจสอบกิิจการ

ผศ.ดร.ณิิชาภััทร บุุญรััตน์์
รองประธานคณะผู้้�ตรวจสอบกิิจการ

นางอมรา แสงจัันทร์์
ผู้้�ตรวจสอบกิิจการ

นายธีีรศัักดิ์์� แก้้วบุุญ
เลขานุุการผู้้�ตรวจสอบกิิจการ

ที่่�ปรึึกษา

นายกำำ�จััด ขวััญทอง
ประธานที่่�ปรึึกษา

นายประสิิทธิ์์� ทิิพย์์รัักษ์์
ที่่�ปรึึกษา

ฝ่่ายจััดการ

นายจำำ�เริิญ แพละออง
ผู้้�จััดการ

นางจุุรีีรััตน์์ หนููสวััสดิ์์�
รองผู้้�จััดการ

ฝ่่ายธุุรการ

นายบุุริินทร์์รััศ ชีีวรุ่่�งโรจน์์
: หััวหน้้าฝ่่ายธุุรการ

นางกััษมา เทพญา
: เจ้้าหน้้าที่่� 3 ฝ่่ายธุุรการ

นางสาวพรรณปพร นะมาเสถีียร
: เจ้้าหน้้าที่่� 3 ฝ่่ายธุุรการ

นางสาวสภาวดีี สิิวะถาวร
: เจ้้าหน้้าที่่� 3 ฝ่่ายธุุรการ

นางสาวอรุุณเนตร จัันทศรีี
: เจ้้าหน้้าที่่� 3 ฝ่่ายธุุรการ

นายเอกรััตน์์ ธรรมสโร
: เจ้้าหน้้าที่่� 2 ฝ่่ายธุุรการ

ฝ่่ายการเงิิน

นางสาวธััญพััฒน์์ สมสุุข
: หััวหน้้าฝ่่ายการเงิิน

นางดุุษฎีี ตั้้�นซ้้าย
: เจ้้าหน้้าที่่� 3 ฝ่่ายการเงิิน

นางอรณััฐชา เพชรรััตน์์
: เจ้้าหน้้าที่่� 3 ฝ่่ายการเงิิน

นางสาวอิิชยากรณ์์ กาญจนะ
: เจ้้าหน้้าที่่� 3 ฝ่่ายการเงิิน

นางอััญมณีี หลีีเกีียรติิอนัันต์์
: เจ้้าหน้้าที่่� 3 ฝ่่ายการเงิิน

นางสาวอััจฉรา ปานงาม
: เจ้้าหน้้าที่่� 3 ฝ่่ายการเงิิน

ฝ่่ายสิินเชื่่�อ

นางปารััช เซียี ห้้วน
: หััวหน้้าฝ่่ายสิินเชื่่�อ

นายพรศัักดิ์์� ภััตศรีี
: เจ้้าหน้้าที่่� 3 ฝ่่ายสิินเชื่่�อ

นางจริิญญา ปาณะศรีี
: เจ้้าหน้้าที่่� 3 ฝ่่ายสิินเชื่่�อ

นางสาวสุุนิิสา คงตุุก
: เจ้้าหน้้าที่่� 3 ฝ่่ายสิินเชื่่�อ

นายภาณุุพงศ์์ บุุญเพ็็ชรทอง
: เจ้้าหน้้าที่่� 3 ฝ่่ายสิินเชื่่�อ

ดร.ธเนษฐ์์ศัักดิ์์� เพชรรััตน์์
: เจ้้าหน้้าที่่� 3 ฝ่่ายสิินเชื่่�อ

นางสาวเขมจิิรา แก้้วแสงทอง
: เจ้้าหน้้าที่่� 3 ฝ่่ายสิินเชื่่�อ

ฝ่่ายวิิชาการ

นางวััชรีี สุุวรรณมณีี
: หััวหน้้าฝ่่ายวิิชาการ

นายอนิิรุุทธ์์ ธรรมชููโต
: เจ้้าหน้้าที่่� 3 ฝ่่ายวิิชาการ

นายเดชพยััฆ วุุฒิิโสภณ
: เจ้้าหน้้าที่่� 3 ฝ่่ายวิิชาการ

ฝ่่ายบััญชีี

นางอรพรรณ ประดิิษฐ์์
: หััวหน้้าฝ่่ายบััญชีี

นางสาวรััชนีีวรรณ สุุวรรณรััตน์์
: เจ้้าหน้้าที่่� 3 ฝ่่ายบััญชีี

ฝ่่ายนิิติิการ

นางสาวธััชพร ศิิริิไพศาล
: เจ้้าหน้้าที่่� 3 ฝ่่ายนิิติิการ

นายฐิิติิพงศ์์ ด้้วงประเสริิฐ
: เจ้้าหน้้าที่่� 3 ฝ่่ายนิิติิการ

นายก่่อเกีียรติิ แสงวิิลััย
: เจ้้าหน้้าที่่� 3 ฝ่่ายวิิชาการ

สารประธานกรรมการสหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสงขลา จำำ�กััด
เรีียน สมาชิิกสหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสงขลา จำำ�กััด ที่่�เคารพรัักทุุกท่่าน
ปีี 2563 คณะกรรมการดำำ�เนิินการ ชุุดที่่� 50 ต้้องบริิหารกิิจการ
สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสงขลา จำำ�กััด ภายใต้้วิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ 2019 หรืือ COVID–19 ซึ่่�ง
การแพร่่ระบาดของโรคดัังกล่่าวส่่งผลกระทบทางเศรษฐกิิจและสัังคม
เป็็นวงกว้้างทั่่�วโลก รวมทั้้�งสร้้างความเดืือดร้้อนแก่่สมาชิิกสหกรณ์์ทั้้�ง
ทางตรงและทางอ้้อมเป็็นจำำ�นวนมาก คณะกรรมการดำำ�เนิินการ ชุุดที่่� 50
เล็็งเห็็นความเดืือดร้้อนของสมาชิิกจึึงได้้ออกมาตรการช่่วยเหลืือสมาชิิก
ในหลาย ๆ ด้้าน เช่่น การพัักชำำ�ระเงิินต้้น การให้้เงิินกู้้�ในกรณีีพิิเศษ
และอััตราดอกเบี้้�ยที่่�ต่ำำ�� เป็็นต้้น
ในขณะเดีียวกัันปีีที่่�ผ่่านมาก็็ประสบปััญหาจากกรณีีหน่่วยงาน
หัักเงิินได้้รายเดืือนของสมาชิิกชำำ�ระหนี้้�ให้้แก่่สหกรณ์์ ซึ่่�งต้้องให้้มีีเงิิน
คงเหลืือไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 30 ของเงิินได้้รายเดืือน ทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบ
ต่่อสมาชิิ ก เป็็ น จำำ� นวนมาก เนื่่� อ งจากไม่่ได้้ รัั บ ทราบและเตรีี ย มการ
ในเรื่่�องดัังกล่่าวมาก่่อน เป็็นเหตุุให้้สมาชิิกต้้องผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�เพราะ
ไม่่สามารถชำำ�ระหนี้้�ได้้ตามจำำ�นวนที่่�สหกรณ์์เรีียกเก็็บ จนนำำ�ไปสู่่�การ
เสีียสิิทธิิในการขอรัับสวััสดิิการและเสีียสิิทธิิในการรัับเงิินเฉลี่่�ยคืืนเมื่่�อ
สิ้้� น ปีี บัั ญ ชีี รวมทั้้� ง ไม่่สามารถที่่� จ ะยื่่� น คำำ� ขอกู้้�เงิิ น ได้้ อีี ก แม้้ จ ะมีี ค วาม
เดืือดร้้ อ นสัั ก เพีี ย งใด เนื่่� อ งจากเมื่่� อ หัั ก ชำำ�ร ะหนี้้� แ ล้้ ว เงิิ น ได้้ ร ายเดืือน
คงเหลืือไม่่ถึึงร้้อยละ 30
แต่่ด้้วยการร่่วมแรงร่่วมใจ และมุ่่�งมั่่�นของคณะกรรมการดำำ�เนิินการ
ชุุดที่่� 50 และเจ้้าหน้้าที่่�สหกรณ์์ ในการบริิหารกิิจการสหกรณ์์ โดยยึึด
สหกรณ์์ แ ละสมาชิิ ก เป็็ น สำำ�คัั ญ ทำำ� ให้้ ส ามารถกำำ� หนดมาตรการและ
วิิ ธีี ก ารต่่าง ๆ เพื่่� อ ฝ่่ า ฟัั น วิิ ก ฤตการณ์์ ดัั ง กล่่าวข้้ า งต้้ น จนนำำ� ไปสู่่� ก าร
แก้้ ปัั ญ หาและบรรเทาความเดืือดร้้ อ นให้้ แ ก่่สมาชิิ ก และรวมถึึ ง การ
ช่่วยเหลืือสมาชิิกในเรื่่�องอื่่�น ๆ ด้้วย เช่่น การรวมหนี้้� การให้้โอกาสมา
ปรัับโครงสร้้างหนี้้� การเปลี่่�ยนแปลงผู้้�ลงนามในหนัังสืือยิินยอมหััก ณ
ที่่�จ่่าย ที่่�ใช้้ประกอบการยื่่�นคำำ�ขอกู้้�เงิินกู้้�สามััญและเงิินกู้้�พิิเศษ เพื่่�อให้้
สมาชิิกยื่่�นกู้้�เงิินได้้ เป็็นต้้น จึึงทำำ�ให้้สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสงขลา จำำ�กััด

“ยัังคงเป็็นที่่�พึ่่�งอัันมั่่�นคงของสมาชิิกได้้ตาม
หลัักการ อุุดมการณ์์ และวััตถุุประสงค์์ในการ
จััดตั้้�งสหกรณ์์” แต่่อย่่างไรก็็ตาม ในการบริิหาร
จัั ด การย่่อมมีี ข้้ อ บกพร่่องอยู่่� บ้้ า ง กระผม
ในฐานะประธานกรรมการสหกรณ์์ออมทรััพย์์
ครููสงขลา จำำ�กัั ด ต้้ อ งขออภัั ย และน้้ อ มรัั บ
ข้้ อ คิิ ด เห็็ น จากทุุ ก ฝ่่ า ยเพื่่� อ นำำ� มาพิิ จ ารณา
แก้้ปััญหาต่่อไป
ในนามของคณะกรรมการดำำ�เนิินการ
ชุุดที่่� 50 และฝ่่ายจััดการ กระผมขอขอบคุุณ
ผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกคนทุุกฝ่่ายที่่�ได้้ให้้ความร่่วมมืือ
ร่่วมคิิด ร่่วมทำำ�ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต โดย
คำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ของสหกรณ์์และสมาชิิก
ทำำ� ให้้ ส หกรณ์์ อ อมทรัั พย์์ ค รููสงขลา จำำ�กัั ด
มีี ค วามมั่่� น คงและเจริิ ญ ก้้ า วหน้้ า ตลอดมา
และในโอกาสอัั น เป็็ น มงคลนี้้� ขออำำ� นาจ
สิ่่� งศัั ก ดิ์์� สิิ ท ธิ์์� ทั้้� ง หลาย จงดลบัั น ดาลให้้ ท่่ าน
และครอบครััวประสบแต่่ความสุุขความเจริิญ
มีีความสมหวัังในสิ่่�งที่่�ปรารถนาทุุกประการ
ด้้วยความเคารพ

(นายมานพ ทองแดง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสงขลา จำำ�กััด

สารบัญ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
วิสัยทัศน์ พันธกิจ หลักการสหกรณ์
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 50
ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา
ฝ่ายจัดการ
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
ณ ห้องภูผาเมฆ โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ หาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่ งการรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 เรื่องรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 50
3.2 เรื่องการรับเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์ของสมาชิก สมาชิกสมทบ
3.3 เรื่องรายงานผลการดาเนินงานของสหกรณ์
3.4 เรื่องรายงานการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจาปี 2564 – 2565
3.5 เรื่องการดาเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
3.6 เรื่องรายงานความเคลื่อนไหวของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด
3.7 เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการประจาปี 2563 (เอกสารแจกต่างหาก)
3.8 เรื่องรายงานผลการดาเนินการตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
4.1 เรื่องงบการเงินประจาปี 2563 (ชุดที่ส่งให้ผู้สอบบัญชีเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564)
4.2 เรื่ องการจั ดสรรกาไรสุทธิป ระจาปี 2563 (ตามงบการเงิน ชุดที่ ส่งให้ ผู้ ส อบบัญชี
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564)
4.3 เรื่องแผนพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 – 2567
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ประจาปี 2564
4.7 เรื่องประกาศฯ การโอนเงินปันผลของสมาชิก สมาชิกสมทบ ตามบัญชีค้างจ่าย
เป็นเวลาห้าปีเข้าเป็นเงินรอจ่ายคืน
4.8 เรื่องประกาศฯ การโอนเงินรับล่วงหน้าเพื่อชาระหนี้ ตามบัญชีค้างจ่ายเป็นเวลาห้าปี
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ระเบีียบวาระที่่� 2

เรื่่�องการรัับรอง
รายงานการประชุุม

(เอกสารมาพร้้อมรายงานกิิจการประจำำ�ปีี 2563)

ระเบีียบวาระที่่� 3

เรื่่�องที่่�เสนอให้้ที่่�ประชุุมทราบ

3.1 เรื่องรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 50
คณะกรรมการดาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด ชุดที่ 50 ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โดยประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการ ประกอบด้วย
1.นายมานพ
ทองแดง
2.นายชาตรี
หอมจันทร์
3.นายสมเพียร
ดวงสุวรรณ
4.นายนิคม
แก้วมณี
5.นายพุฒิพงศ์
แก้วหวังสกูล
6.นางสาวมาริหยาม
หมัดอะดัม
7.นายสุภาพ
ทองน้อย
8.นายธรรมนูญ
ไหวพริบ
9.นายประทีป
เนาวรัตน์
10.นายพิธน
สิทธิพันธ์
11.นายณัฐปคัลภ์
สังข์ทอง
12.นายสมพงษ์
ช่วยเนียม
13.นายจิรกิตต์
ฤทธิ์เทวา
14.นายทนงพร
ช่อวิเชียร
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัตร เจยาคม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ตลอดปี 2563 การบริหารกิจการสหกรณ์ของคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 50 ภายใต้การนาของ
ประธานกรรมการ คือ นายมานพ ทองแดง ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ที่สาคัญระดับประเทศ แต่อย่างไรก็ตามด้วย
จิตและวิญญาณในการอาสาเข้ามาบริหารกิจการของประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการ และด้วยความ
ร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่ ก็สามารถนาพาสมาชิกและสหกรณ์ให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์นั้นไปได้ด้วยดี ทาให้
เกิดความเจริ ญก้าวหน้ าแก่สหกรณ์ฯ และบรรลุ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด
ซึ่งนามาสู่ผลประโยชน์ของมวลสมาชิกในหลายๆ เรื่อง แต่ขอนาผลงานที่สาคัญๆ มารายงานต่อที่ประชุมใหญ่ ดังนี้
1.การบริหารกิจการสหกรณ์ภายใต้วิกฤตการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์
ใหม่ 2019 หรือ COVID – 19
หลั งจากการประชุ มใหญ่ ประจ าปี 2562 เมื่ อวั นเสาร์ ที่ 22 กุ มภาพั นธ์ พ.ศ.2563 ได้ ไม่ นาน
ประเทศไทยได้เกิดวิกฤตการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID – 19 ซึ่งได้
ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสั งคมต่อประเทศไทยอย่างรุนแรง และส่ งผลกระทบต่อสมาชิกและการ
บริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด ด้วย โดยวิกฤตการณ์นี้คณะกรรมการดาเนินการได้แก้ปัญหา
โดยทันที ดังนี้
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1.1 การให้บริการแก่สมาชิก
คณะกรรมการดาเนิ นการได้ เห็ นความส าคั ญในการให้ บริ การแก่ สมาชิกในช่ วงการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID – 19 แต่ก็ได้เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ให้การบริการใน
แต่ละวันซึ่งย่อมเกิดความกลัวต่อโรคดังกล่าว จึงได้กาหนดแนวทางในการป้องกัน ดังนี้
1.1.1 จัดทาแผงป้องกันพลาสติกไว้หน้าโต๊ะทางานของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันน้าลายหรือละออง
ฝอยในขณะที่ให้บริการแก่สมาชิก
1.1.2 ออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2563
จากการด าเนิ นการดังกล่ าวข้างต้น ทาให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด สามารถเปิด
บริ การแก่สมาชิกได้ตามปกติทุกวัน จนสามารถพ้นวิกฤตการณ์ไปได้ (วิกฤตการณ์รอบแรก) โดยไม่ปรากฏว่า
มีเจ้าหน้าที่ กรรมการดาเนินการ และสมาชิกที่มาใช้บริการคนใดติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
1.2 การให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
คณะกรรมการดาเนิ นการได้ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของสมาชิก จึงได้ดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด ที่ว่า “ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันในหมู่สมาชิก สมาชิกสมทบ และให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก สมาชิกสมทบ” อีกทั้งเป็นการสนองนโยบาย
ของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในยามประเทศชาติเกิดวิกฤตการณ์ คณะกรรมการดาเนินการ ได้มี
มติ ในคราวประชุ มครั้ งที่ 7/2563 เมื่ อวั นที่ 28 มี นาคม พ.ศ.2563 ก าหนดมาตรการให้ ช่ วยเหลื อสมาชิ กไว้
3 มาตรการ และได้ดาเนินการ ดังนี้
1.2.1 การพักชาระหนี้เงินต้นของเงินกู้
คณะกรรมการดาเนิ นการได้มี มาตรการแรกในการช่วยเหลื อสมาชิก โดยการออกประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563 เรื่อง การพักชาระหนี้ของเงินต้น เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของสมาชิก สมาชิกสมทบ จากวิกฤตการณ์ โควิด – 2019 ซึ่งการดาเนินการเป็นไปตามประกาศ
นายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563
จากมาตรการดังกล่าว มีสมาชิกประสงค์ที่ขอพักเงินต้นรวมทั้งหมด จานวน 3,700 สัญญา
รวมเป็นเงิน 19,916,652.00 บาท และในมาตรการนี้ได้มีคาถามกันพอสมควรในไลน์กลุ่มผู้แทนสมาชิกในลักษณะ
ว่า “เหตุใดสหกรณ์จึงไม่ให้สมาชิกพักชาระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเหมือนธนาคารออมสิน” คาตอบก็คือ “สหกรณ์
ไม่สามารถดาเนิ นการได้ดังเช่นธนาคาร เนื่ องจากคณะกรรมการดาเนินการต้องบริหารกิจการสหกรณ์ภายใต้
พระราชบั ญญัติสหกรณ์ โดยเมื่ อสิ้ นปี ทางบั ญชี กาไรสุ ทธิ ของสหกรณ์ต้องจัดสรรจนหมดสิ้ น (ให้ เป็นไปตาม
ข้อบังคับสหกรณ์) เช่น จัดสรรเป็นทุนสารอง เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินสวัสดิการให้แก่สมาชิก เป็นต้น ดังนั้น
เมื่อสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์จึงไม่มีกาไรสะสม และเมื่อเริ่มปีบัญชีใหม่ การบริหารการเงินต้องเริ่มใหม่ ต้องหาเงินมา
ให้สมาชิกที่ยื่นกู้ใหม่ หาเงินมาใช้จ่ายเป็นค่าดาเนินการต่างๆ ต้องมีเงินจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝาก ต้องมีเงินจัดสรร
เป็ นสวัสดิการให้แก่สมาชิก และอื่นๆ รวมทั้งต้องมีเงินปันผลให้แก่สมาชิ กที่มีหุ้นเมื่อสิ้ นปีด้วย ซึ่งจะต่างกับ
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ธนาคารออมสินหรือธนาคารอื่นๆ ที่รัฐให้การสนับสนุน ที่สามารถสะสมกาไรในแต่ละปีได้ ไม่ต้องจ่ายเงินปันผล
และจ่ายเงินเฉลี่ยคืน ไม่ต้องจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ ให้แก่ผู้มีเงินฝาก และที่สาคัญรัฐบาลก็สนับสนุนเงินให้เป็น
ระยะๆ
1.2.2 การให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่า
เมื่อสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือ COVID – 19
ยังไม่ลดลง คณะกรรมการดาเนินการจึงได้มีมาตรการที่สองในการช่วยเหลือสมาชิก โดยการออกประกาศสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด ลงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรื่อง การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติ(วิกฤตการณ์ COVID-19) พ.ศ.2563
มาตรการดังกล่าวข้างต้น ให้สมาชิกกู้เงินได้สูงสุดหนึ่งแสนบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่า
คือ ร้อยละ 4.00 ต่อปี เท่านั้น และจากมาตรการดังกล่าว มีสมาชิกขอกู้รวมทั้งหมด จานวน 1,673 สัญญา รวม
เป็นเงิน 153,748,600.00 บาท
1.2.3 การให้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID – 19
เมื่อสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID – 19 ยัง
ไม่ลดลง คณะกรรมการดาเนินการจึงได้มีมาตรการที่สามในการช่วยเหลือสมาชิก โดยการออกประกาศสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสงขลา จากัด ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 เรื่อง การให้เงินกู้สามัญเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ.2563
มาตรการดังกล่าวข้างต้น ให้สมาชิกกู้เงินได้สูงสุดห้าแสนบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่า คือ
ร้อยละ 6.00 ต่อปี เท่านั้น และจากมาตรการดังกล่าว มีสมาชิกขอกู้รวมทั้งหมด จานวน 2,546 สัญญา รวมเป็นเงิน
1,140,833,000.00 บาท
1.2.4 การลดดอกเบี้ยเงินกู้
หลั งจากที่ ให้ ฝ่ ายจั ดการได้ วิ เคราะห์ สถานะการเงิ นของสหกรณ์ และสถานะภาพรวมของ
เศรษฐกิจของประเทศจนได้ข้อมูลถี่ถ้วนถ่องแท้แล้ว คณะกรรมการดาเนินการ ในคราวประชุมครั้งที่ 23/2563 เมื่อ
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 เห็นชอบมาตรการที่สี่ โดยให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ลงร้อยละ
0.50 ยกเว้น เงินกู้ประเภทภัยพิบัติที่มีอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ร้อยละ 4 ลงมา ให้ยังคงอัตราดอกเบี้ยเดิม และลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท ลงร้อยละ 0.50 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
จากการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ทาให้สมาชิกผู้กู้ทั้งหมดจานวน 11,601 คน (รวมสัญญาเงินกู้
ทั้งหมด 20,009 สัญญา) ซึ่งเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ของสหกรณ์ ในแต่ละเดือนจะมีเงินเหลือเพิ่มขึ้น เนื่องจากจะชาระ
หนี้ลดลง และถือว่า “เป็นการได้เงินปันผลรายเดือนด้วย”
เช่น สมาชิกที่กู้เงินสามัญ 2,000,000.00 บาท เดิมต้องจ่ายดอกเบี้ย (ร้อยละ 6) เดือนละ
10,000.00 บาท ต่อนี้ไปจะจ่ายดอกเบี้ยเดือนละประมาณ 9,166.00 บาท ลดลงจากเดิมเดือนละประมาณ 834.00
บาท รวมทั้งปีลดลงประมาณ 10,000.00 บาท นั่นเท่ากับว่าสมาชิกได้รับปันผลไปก่อนแล้วทุกเดือน
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สาหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแต่ละประเภท แม้จะลดลงร้อยละ 0.50 แต่ก็ยังคงมากกว่าอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพอสมควร ซึ่งทั้งหมดถือว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์ที่ว่า “ส่งเสริม
การช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก สมาชิกสมทบ”
2.การบริหารกิจการสหกรณ์ภายใต้วิกฤตการณ์ กรณีการหักเงินเดือน/เงินบานาญของสมาชิกใน
การชาระหนี้ให้คงเหลือร้อยละ 30
ประเด็นนี้เกิดจากการที่สมาชิกชมรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหนี้สินวิกฤติ จาก
ทั่วประเทศ จานวน 162 คน ได้ฟ้องคดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ต่อศาลปกครอง
กลาง กรณีร่วมกันหักเงินเดือนเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการเพื่อการชาระหนี้สินเงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วน
ราชการและสหกรณ์ ไม่เป็ นไปตามระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหั กเงินเดือนเงินบ าเหน็ จบานาญ
ข้าราชการเพื่อการชาระหนี้สินเงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551 ที่กาหนดให้ผู้กู้
จะต้องมีเงินเหลือจากการหักชาระหนี้ ณ ที่จ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของอัตราเงินเดือน เงินบาเหน็จบานาญที่
ได้รับ
ต่ อมาศาลปกครองกลางได้ มี ค าพิ พากษาเมื่ อวั นที่ 26 กั นยายน พ.ศ.2562 สรุ ปว่ า “ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลหรือสั่งการให้หน่วยงานในสังกัด ดาเนินการหักเงินเดือนหรือ
เงิ นบ าเหน็ จบ านาญให้ เป็นไปตามระเบี ยบฯ กั บให้ศึ กษาธิ การจั งหวัด ผู้ อ านวยการสานั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษา รวมทั้งหัวหน้าสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการหักเงินเดือนหรือเงินบาเหน็จ
บานาญให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบฯ โดยให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุด”
เมื่อศาลปกครองกลาง มีคาพิพากษาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีหนังสือแจ้งให้
หน่วยงานที่มีหน้าที่หักเงินได้รายเดือนของสมาชิกชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์หรือชาระหนี้ธนาคารอื่นๆ ทั่วประเทศ
ดาเนินการหักเงินได้รายเดื อนของสมาชิกในการชาระหนี้ให้เป็นไปตามคาพิ พากษาศาลปกครองกลางโดยทันที
จึงทาให้เกิดผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศเป็นจานวนมาก ซึ่งรวมถึงสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสงขลา จากัด ด้วย เนื่องจากสมาชิกไม่ได้รับทราบและเตรียมการในเรื่องดังกล่าวมาก่อน ทาให้สมาชิกเป็น
ผู้ผิดนัดชาระหนี้ในแต่ละเดือนเป็นจานวนมาก เหตุเพราะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามจานวนที่สหกรณ์เรียกเก็บ
จนนาไปสู่การเสียสิทธิในการขอรับสวัสดิการและไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนเมื่อสิ้นปีบัญชี และไม่สามารถที่จะยื่นกู้เงินได้
อีกแม้จะมีความเดือดร้อนสักเพียงใด เพราะหน่วยงานต้นสังกัดไม่ยอมลงนามในฐานะพยานในหนังสือยินยอมให้
ส่วนราชการ/หน่วยงานหักเงินให้สหกรณ์ เนื่องจากเมื่อหักชาระหนี้แล้ว เงินได้รายเดือนคงเหลือไม่ถึงร้อยละ 30
ในประเด็นนี้ คณะกรรมการดาเนินการได้เกิดความตระหนักและเป็นห่วงสมาชิกเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่า
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด จะเป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้เป็นหน่วยงานของราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ต้องอยู่
ภายใต้การบังคับของคาพิพากษาศาลปกครอง แต่สมาชิกของสหกรณ์ล้วนแต่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง
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เกือบทั้งหมดสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องปฏิบัติตามคาพิพากษาศาลปกครอง คณะกรรมการดาเนินการได้
ศึกษารายละเอียดของข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวอย่างถี่ถ้วน จึงได้แก้ปัญหา ดังนี้
2.1 แจ้งสมาชิกทั้งทางโทรศัพท์และทาเป็นหนังสือให้มาชาระหนี้ในส่วนที่ยังขาดอยู่ในแต่ละเดือน
และให้บันทึกอุทธรณ์ขอรับสิทธิต่างๆ ซึ่งกรณีนี้คณะกรรมการดาเนินการได้มีมติให้สิทธิแก่สมาชิกนับพันราย
2.2 จัดทาระบบ E-services เพื่อให้สมาชิกได้ตรวจสอบยอดที่ค้างชาระแต่ละเดือนก่อนเงินเดือน/
เงินบานาญจะออก เพื่อสมาชิกจะได้นาเงินส่วนที่ยังขาดอยู่มาชาระให้กับสหกรณ์อย่างช้าภายในวันที่เงินเดือน/เงิน
บานาญออก ซึ่งจะได้ไม่เป็นผู้ผิดนัดชาระหนี้
2.3 กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก สมาชิก
สมทบ โดยมีข้อกาหนดที่สาคัญ เช่น
- สมาชิกผู้ขอกู้เงินต้องทาหนังสือยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือนค่าจ้าง เงินบานาญ
เงินบาเหน็จ เงินบ าเหน็จดารงชีพ เงิ นบาเหน็จตกทอดหรื อเงินอื่นใดที่หน่วยงานต้นสังกัดพึงจ่ายให้แก่สมาชิก
ช าระหนี้ เงิ นกู้ ตามจ านวนที่ สหกรณ์ แจ้ งในแต่ ละเดื อน และ/หรื อ หนั งสื อยิ นยอมหั กบั ญชี ธนาคารกรุ งไทย
โดยสมาชิกต้องไปทาการยินยอมหักบัญชีได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาที่สะดวก โดยใช้แบบฟอร์มของธนาคาร และ
ให้ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารลงนามพร้อมทั้งลูกค้าเจ้าของบัญชี แล้วนาสาเนาหลักฐานใบยินยอมหักบัญชีจากธนาคาร
มายื่นให้กับสหกรณ์ฯ โดยสมาชิกที่ใช้บริการจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการหักบัญชี
- สหกรณ์จะปฏิเสธการรับคาขอกู้เงินของสมาชิกไม่ได้ กรณีสมาชิกผู้ยื่นกู้เงินรายใดไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้มีหนังสือถึงประธานกรรมการสหกรณ์แจ้งรายละเอียดความเดือดร้อนและ
ความจ าเป็ น และให้ คณะกรรมการเงิ นกู้ พิ จารณาและเสนอคณะกรรมการด าเนิ นการพร้ อมความเห็ นและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นการเฉพาะราย
- ให้ หน่ วยงานเบิ กจ่ ายเงินได้ รายเดื อนของสมาชิกหั กเงินของสมาชิก ณ ที่จ่าย และนาส่ ง
สหกรณ์ตามระยะเวลาที่สหกรณ์กาหนด และ/หรือชาระหนี้ผ่านธนาคารกรุงไทย
หากหน่วยงานเบิ กจ่ายเงินได้รายเดือนของสมาชิกหักเงินของสมาชิก ณ ที่จ่าย และนาส่ ง
สหกรณ์ไม่เพียงพอ สหกรณ์ฯ จะหักหนี้ที่เหลือจากธนาคารกรุงไทย โดยสมาชิกต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการหัก
บัญชี
- กรณีนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ กาหนด หรือสมาชิกมีความเดือดร้อนมากจากการที่จะถูก
อายัดทรัพย์สิน หรือถูกฟ้องคดีจากสถาบันการเงินอื่น หรือกรณีอื่นๆ เมื่อคณะกรรมการเงินกู้และคณะกรรมการ
ดาเนินการสืบสวนแล้วเห็ นว่าจ าเป็นที่จะต้องให้ความช่วยเหลือ แต่สมาชิกไม่สามารถยื่นคาขอกู้ได้ เนื่องจาก
จานวนหุ้นไม่เพียงพอ และ/หรือมีกาลังผ่อนชาระหนี้ไม่ได้ตามงวดที่กาหนด และ/หรือมีข้อจากัดด้วยอายุในการ
ชาระหนี้ เป็นต้น ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจที่จะพิจารณาอนุมัติเงินกู้นอกเหนื อจากเงื่อนไขที่ระเบียบ
กาหนดไว้ได้
2.4 กาหนดให้ผู้ที่ลงนามในฐานะพยานในหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ / หน่วยงานหักเงินให้
สหกรณ์ เป็นสมาชิกสหกรณ์ 1 คน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 1 คน
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จากการดาเนินการตามที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้สามารถแก้ปัญหาให้แก่สมาชิกเป็นจานวนมาก แต่
อย่างไรก็ตามในการดาเนินการดังกล่าว คณะกรรมการดาเนินการได้ตระหนักและคานึงถึงการประกันความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์เป็นอย่างดีแล้ว
3.การให้สมาชิกปรับโครงสร้างหนี้
กรณีนี้สืบเนื่องมาจากการในปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561) สหกรณ์มีหนี้ที่
ไม่ได้รั บการช าระประมาณ 413 สั ญญา รวมเป็นเงินประมาณ 215,157,037.00 บาท จากนั้ นได้มีการแต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการบริหารเงินกู้ของสหกรณ์เพื่อติดตามหนี้ โดยการติดตามหนี้จะใช้วิธีการส่งหนังสือให้มาชาระหนี้
หากไม่มาก็ดาเนินการฟ้องคดี และในปี 2562 ก็ใช้วิธีการในลักษณะทานองเดียวกัน ซึ่งสามารถติดตามหนี้กลับคืน
มาได้ในระดับหนึ่ง สาหรับลูกหนี้ที่สามารถชาระหนี้ได้ แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ชาระหนี้ แม้ว่าศาลจะพิพากษาแล้วก็ตาม
เหตุที่สาคัญที่ไม่ชาระหนี้เป็นเพราะจากการกาหนดให้ลูกหนี้ชาระหนี้ในแต่ละงวดเกินกาลังการชาระหนี้ของลูกหนี้
สหกรณ์จึงต้องสืบทรัพย์ลูกหนี้เพื่อนามาบังคับคดีขายทอดตลาด ซึ่งมีเป็นจานวนมากที่ทั้งผู้กู้และผู้ค้าประกันไม่มี
หลักทรัพย์
ในปี 2563 หลังจากที่ได้ปรึกษาหารือกับนักกฎหมายที่ เชี่ยวชาญในคดีแพ่งแล้ว ทาให้ทราบถึง
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการที่ทาหน้าที่แทนเจ้าหนี้ คือ สหกรณ์ แนวทางในการติดตามหนี้/การ
ชาระหนี้ของเงินกู้สามัญ แนวทางในการติดตามหนี้/การชาระหนี้ของเงินกู้พิเศษ และการที่จะให้ลูกหนี้มาชาระหนี้
โดยที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ คณะกรรมการดาเนินการจึงได้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สงขลา จากัด ว่าด้วย การปรับโครงสร้างหนี้สมาชิก พ.ศ.2563 โดยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563
ซึ่งในการกาหนดระเบียบดังกล่าวได้ตระหนักและคานึงถึงประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่และสหกรณ์เป็นสาคัญ
และจากนั้นได้มีหนังสือถึงลูกหนี้ประเภทต่างๆ ให้มาปรับโครงหนี้ ดังนี้
ประเภทที่ 1 ลู ก หนี้ ที่ ต้ อ งตั้ ง ค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ เมื่ อ สิ้ น ปี 2563 เป็ น เงิ น จ านวน
52,566,808.72 บาท โดยแบ่งเป็น 3 กรณี คือ
กรณีที่ 1 : ลูกหนี้ที่ยังคงเป็นสมาชิก
จานวน 107 สัญญา
กรณีที่ 2 : ลูกหนี้ที่พ้นสภาพการเป็นสมาชิก
จานวน 92 สัญญา
กรณีที่ 3 : ลูกหนี้ที่ฟ้องคดีและมีคาพิพากษาแล้ว จานวน 70 สัญญา
หมายเหตุ : หากลูกหนี้ประเภทนี้มาชาระหนี้ นอกจากสหกรณ์จะได้รับการชาระหนี้แล้ว เมื่อสิ้นปี
2563 สหกรณ์ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญด้วย
ประเภทที่ 2 ลูกหนี้ที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 100% ไว้แล้วก่อนปี 2563 เป็นเงินจานวน
54,953,765.75 บาท โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 : ลูกหนี้ที่ฟ้องคดีและมีคาพิพากษาแล้ว จานวน 148 สัญญา
กรณีที่ 2 : ลูกหนี้ที่พ้นสภาพการเป็นสมาชิก
จานวน 148 สัญญา
หมายเหตุ : หากลู กหนี้ ประเภทนี้มาช าระหนี้ นอกจากสหกรณ์ จะได้ รั บการช าระหนี้แล้ ว
เมื่อสิ้นปี 2563 สหกรณ์จะได้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ได้ตั้งไว้ก่อนแล้วกลับคืนมาด้วย
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จากการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น ได้มีลูกหนี้ทั้ง 2 ประเภทมาขอปรับโครงสร้างหนี้และชาระหนี้
เป็นจานวนมาก ทาให้สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อสิ้นปี 2563 เพียงจานวน 10 ล้านบาท ( ตามข้อมูล
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีจานวนประมาณ 52 ล้านบาทเศษ)
4.การรวมหนี้ของสมาชิก
สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีหนังสือ ที่ กษ 1115/6495 ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562
ถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เพื่อให้สหกรณ์จังหวัดใช้เป็นแนวทางในการแนะนาสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังนี้
ข้อ 1 สหกรณ์ต้องพิจารณากระบวนการให้เงินกู้แก่สมาชิกด้วยความรัดกุมรอบคอบเป็นไปตาม
ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด โดยจะต้องพิจารณาถึงความสามารถในการชาระหนี้ ประวัติและ
พฤติ กรรมทางการเงินของผู้ กู้ หลั กประกั น รวมถึงเงื่ อนไขอื่นๆ ตามที่สหกรณ์เห็ นสมควรมาใช้ ประกอบการ
พิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิก
ข้อ 3 สหกรณ์ต้องมีบทบาทหน้าที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ โดยปรับโครงสร้าง
หนี้ให้แก่สมาชิก เช่น การขยายเวลาการชาระหนี้โดยรวมหนี้ทุกสัญญาเหลือสัญญาเดียวและกาหนดงวดชาระหนี้
ใหม่ หรือพักชาระหนี้เงินต้นทุกสัญญา หรือให้กู้เพิ่มเพื่อชาระหนี้บัตรเครดิตหรือชาระหนี้บุคคลภายนอก ปรับ
โครงสร้างหนี้ให้แก่สมาชิกที่มีรายได้แต่ไม่เพียงพอชาระหนี้โดยปรับงวดชาระหนี้ให้สอดคล้องกับรายได้ของสมาชิก
จากรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการดาเนินการได้นารายละเอียดดังกล่าวมากาหนดในระเบียบ
ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก สมาชิกสมทบ พ.ศ.2562 ข้อ 58 ไว้ว่า
“สมาชิกผู้กู้จะกู้เงินเพื่อรวมหนี้เงินกู้ของสหกรณ์ หรือสถาบันการเงินอื่น แต่วงเงินกู้เกินจากวงเงิน
กู้สามัญ หรือเงินกู้พิเศษ ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
(ก) ให้คณะกรรมการดาเนินการออกประกาศกาหนดช่วงระยะเวลาการยื่นความประสงค์ขอ
รวมหนี้ เงื่อนไขการกู้ การชาระหนี้เงินกู้ การค้าประกัน อัตราดอกเบี้ย และรายละเอียดอื่นๆ โดยสมาชิกที่ประสงค์
จะรวมหนี้ให้ดาเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
(ข) ให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาเป็นการเฉพาะราย ถึงความจาเป็น และความสามารถใน
การชาระหนี้ แล้วเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาอนุมัติ
และในคราวประชุมคณะกรรมการดาเนินการ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ที่ประชุมเห็นว่า
สหกรณ์มีสภาพคล่ องทางการเงินที่พอจะช่วยเหลื อสมาชิกที่ เป็นหนี้สหกรณ์และสถาบันการเงินอื่นได้จึงออก
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด เรื่อง โครงการให้เงินกู้เพื่อรวมหนี้เงินกู้ของสหกรณ์หรือสถาบันการเงิน
อื่นที่วงเงินกู้เกินจากวงเงินกู้สามัญหรือเงินกู้พิเศษ โดยนาร่องด้วยสมาชิกที่เป็นข้าราชการประจาและข้าราชการ
บานาญก่อน ทั้งนี้ด้วยเห็นว่า สมาชิกกลุ่มนี้มีความสามารถในการชาระหนี้ เนื่องจากจะมีเงินเดือนทุกเดือนจนกว่า
จะเสียชีวิต โดยให้สมาชิกที่สนใจ แจ้งความประสงค์ไปยังสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 4 - 27 ธันวาคม พ.ศ.2562 ตามแบบ
ที่สหกรณ์กาหนด และหลังจากหมดเขตการแจ้งความประสงค์เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562 ปรากฏว่ามีสมาชิก
(ที่มีสถานภาพเป็นข้าราชการประจาและข้าราชการบานาญ) แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการจานวน 115 ราย
และในคราวประชุ มคณะกรรมการด าเนิ น การ เมื่ อวั นที่ 28 ธั นวาคม พ.ศ.2562 ที่ ประชุ มได้ มี มติ แต่ งตั้ ง
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คณะอนุกรรมการคัดกรองสมาชิกที่แจ้งความจานงเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อที่จะได้คัดกรองสมาชิกที่แจ้งความจานง
เข้าร่ วมโครงการ และแนะนาการจั ดทาคาขอกู้เงิน (กู้พิเศษหรือสามัญ) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ทั้งนี้
เพื่อให้สมาชิกที่ผ่านการคัดกรองจะได้ยื่นคาขอกู้เงินต่อสหกรณ์ต่อไป
ในปี 2563 คณะกรรมการดาเนินการได้สานต่อโครงการดังกล่าว โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของสมาชิกสอดคล้องกับรายได้ โดยพิจารณาถึงความสามารถในการชาระหนี้ ประวัติและพฤติกรรม
ทางการเงินของผู้กู้ หลักประกัน รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ ด้วยความรัดกุมรอบคอบในการอนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิก ทาให้
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกได้ จานวน 20 ราย รวมเป็นเงินทั้งหมด 78,923,000.00 บาท และใน
ปี 2564 หากสหกรณ์มีสภาพคล่องสูงคงมีโอกาสนาโครงการนี้มาช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกอีก
5.การใช้งบประมาณในปี 2563 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 50 และเจ้าหน้าที่ได้บริหารกิจการสหกรณ์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ยึดผลประโยชน์ของมวลสมาชิกและของสหกรณ์เป็นสาคัญ จากการที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 ได้อนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายแผนงานจัดการประจาปี 2563 โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
13,164,300.00 บาท
2.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
13,069,390.00 บาท
3.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
1,569,760.00 บาท
4.หมวดค่าสาธารณูปโภค
1,250,000.00 บาท
5.หมวดรายจ่ายอื่น
4,319,220.00 บาท
รวมแผนงานจัดการ
33,372,670.00 บาท
คณะกรรมการด าเนิ นการและเจ้าหน้ าที่ ได้ ร่วมมือกั นในการใช้ จ่ ายงบประมาณ โดยค านึ งถึ ง
ประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับ การประหยัด และความซื่อสัตย์สุจริต ทาให้เมื่อสิ้นปี 2563 ได้มีงบประมาณคงเหลือตาม
หมวดต่างๆ ดังนี้
1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
งบประมาณคงเหลือ
699,382.07 บาท
2.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
งบประมาณคงเหลือ
2,418,449.16 บาท
3.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณคงเหลือ
83,623.18 บาท
4.หมวดค่าสาธารณูปโภค
งบประมาณคงเหลือ
46,453.03 บาท
5.หมวดรายจ่ายอื่น
งบประมาณคงเหลือ
957,218.70 บาท
รวมงบประมาณคงเหลือ
4,205,126.14 บาท
6.การให้สวัสดิการแก่สมาชิก
จากการที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 ได้อนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562 เป็น
ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกไว้เป็นจานวน 23,000,000.00 บาท ปี 2563 คณะกรรมการดาเนินการ
และเจ้าหน้าที่ได้ตระหนักในการเบิกจ่ายเงินทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิก โดยตรวจสอบและพิจารณาการจ่ายเงิน
สวัสดิการในเรื่องต่างๆ ให้แก่สมาชิกอย่างรวดเร็ว ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ และนาหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
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พิจารณาด้วย สาหรับการจ่ายสวัสดิการให้แก่สมาชิกในรอบปีบัญชี 2563 ได้จ่ายไปเป็นเงิน 19,966,100.00 บาท
ตามรายละเอียดดังนี้
รายการจ่ายทุนสวัสดิการ
จานวน (ราย) จานวนเงิน (บาท)
เงินขวัญถุงบุตรสมาชิก
155
155,000.00
เงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
500
1,500,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิก
822
1,604,100.00
เงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัย
3
75,000.00
เงินช่วยเหลือสมาชิกทุพพลภาพ
2
20,000.00
เงินช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรม
46
7,800,000.00
เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม
440
2,200,000.00
เงินช่วยเหลือสมาชิกออกจากงาน
498
5,180,000.00
เงินโบนัสสมาชิกอาวุโส
879
1,432,000.00
คงเหลือ
3,096,040.69
7.การดาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ
คณะกรรมการดาเนินการได้เห็นความสาคัญของวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สงขลา จากัด และหลักการของสหกรณ์ จึงได้ดาเนินงานต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์ และ
หลักการสหกรณ์ ดังนี้
7.1 โครงการจัดประชุมสัมมนาว่าที่ผู้แทนสมาชิก ประจาปี 2564 – 2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม
พ.ศ.2563 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลา แอนด์ รีสอร์ท อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
7.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เมื่อ วันที่ 8 – 9 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ โรงแรม เดอะเบด
เวเคชั่น ราชมังคลา อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
7.3 โครงการตอบแทนสั งคมร่ ว มบริ จาคสมทบทุ นเพื่ อซื้ ออุ ปกรณ์ ทางการแพทย์ ฯ ให้ กั บ
โรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดสงขลา จานวน 10 โรงพยาบาล ในวันที่ 4 – 5 และ 8 มิถุนายน พ.ศ.2563
7.4 โครงการสุขใจครูไทยหลังวัยเกษียณ จัดประชุมสมาชิกที่เกษียณอายุ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่
3 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลา แอนด์ รีสอร์ท อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
7.5 โครงการทัศนศึกษาดูงาน โดยการนาสมาชิกศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี
จากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จากัด ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
7.6 คณะกรรมการดาเนินการและฝ่ ายจัดการ พบสมาชิกเครือข่ายต่างๆ ตามโครงการสหกรณ์
สัญจร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
7.7 จัดทา ไลน์@ เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสหกรณ์ฯ ให้สมาชิกได้รับทราบอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง
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7.8 จัดปฐมนิเทศผู้สมัครสมาชิกใหม่ทุกเดือน
7.9 ให้การต้อนรับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์อื่นๆ ที่มาศึกษาดูงาน
8.การติดตามเงินฝากจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด
จากการที่สหกรณ์นาเงินไปฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด จานวน 3 ครั้ง เป็นเงิน 450
ล้านบาท โดยสหกรณ์ได้ถอนคืนกลับมาในปี 2554 – 2555 จานวน 130 ล้านบาท เหลือเงินต้น 320 ล้านบาท และ
ต่อมาสหกรณ์เจ้าหนี้ (จานวน 74 แห่ง) ได้เสนอแผนฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด และ
ศาลล้มละลายกลางได้เห็นชอบแผนดังกล่าว ทาให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด มีแผนชาระหนี้ให้สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด จากยอดเงิน 343,581,817.86 บาท (ไม่มีดอกเบี้ยอีกต่อไป) เป็นเวลา 26 ปี
เมื่อสิ้นปี 2563 ตามแผนฟื้นฟูกิจการ สหกรณ์จะต้องได้รับเงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
จากัด จานวน 111,148,718.08 บาท แต่ที่ผ่านมาได้รับเพียงจานวน 60,212,713.59 บาท ซึ่งคงค้างชาระตามแผน
ฟื้นฟูกิจการอีกจานวน 50,936,004.49 บาท ซึ่งสหกรณ์ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วจานวน 28,418,435.45
บาท นั่นเท่ากับว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ยังคงค้างเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสงขลา จากัด อยู่อีกจานวน 283,369,104.27 บาท และที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2561 – 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สงขลา จากัด ได้ติดตามเงินฝากดังกล่าวเป็นระยะๆ และทุกครั้งที่มีการประชุมแก้ปัญหาดังกล่าวก็จะให้กรรมการ
ดาเนินการเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
สาหรับในปี 2563 คณะกรรมการดาเนิ นการไม่ได้นิ่ งนอนใจในการติดตามหนี้ จากสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนคลองจั่ น จ ากัด โดยได้ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัตร เจยาคม กรรมการและเลขานุการเข้าร่วมประชุมการ
แก้ปัญหาการชาระหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด จานวน 2 ครั้ง โดยสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
ครั้งที่ 1 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้นัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟู
กิจการของผู้บริหารแผนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น.
ณ อาคารยูทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาว่าจะยอมรับข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการฉบับใหม่หรือไม่
เนื่องจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ไม่สามารถชาระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการได้อีก และที่ผ่านมาได้เกิด
ผลกระทบแก่สหกรณ์เจ้าหนี้ คือนอกจากไม่ได้รับชาระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว ยังต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญจากการไม่ได้ชาระหนี้ดังกล่าวด้วย ผู้บริหารแผนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด จึงได้จัดทาแผนฟื้นฟู
กิจการฉบับใหม่ โดยขอขยายการชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์เจ้าหนี้ออกไปเป็นเวลา 84 ปี
จากการซักถามรายละเอียดต่างๆ ทาให้ทราบว่าหากเจ้าหนี้ไม่ยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการและศาล
ล้มละลายกลางพิพากษาให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ล้มละลาย สหกรณ์เจ้าหนี้จะได้รับการชาระหนี้
เพียงร้อยละ 3 ของหนี้ที่มีอยู่เท่านั้น และในวันดังกล่าวเจ้าหนี้ซึ่งมีอยู่ประมาณหมื่นกว่ารายได้ลงคะแนนยอมรับ
แผนฟื้นฟูกิจการฉบับใหม่ จานวนร้ อยละ 68 ของเจ้าหนี้ ทั้งหมด แต่สุ ดท้ายเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563
ศาลล้มละลายกลางไม่รับแผนฟื้นฟูกิจการฉบับใหม่ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด
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ครั้งที่ 2 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ ได้
เชิญสหกรณ์เจ้าหนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ร่วมหารือเกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
เมื่อเริ่ มประชุม ที่ปรึ กษาคณะกรรมการดาเนินการสันนิ บาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้ชี้แจง
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563 ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2563 ทาให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2563 เกี่ยวกับการตั้งค่า
เผื่อเงินฝากที่สงสัยจะสูญตามข้อ 16 ของระเบียบดังกล่าวที่กาหนดไว้ว่า
“ให้สหกรณ์บั นทึกบัญชีเงินฝากสหกรณ์อื่น สาหรับรายการที่สหกรณ์นาเงินไปฝากไว้ที่ชุมนุม
สหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น เงินฝากสหกรณ์อื่นที่มีผลต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ให้พิจารณาการประมาณการค่า
เผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ ดังนี้
(1) กรณีเงินฝากสหกรณ์อื่นที่มีกาหนดชาระคืนแล้ว แต่สหกรณ์ผู้รับฝากไม่สามารถจ่ายคืน
เงินฝากได้ให้สหกรณ์ผู้ฝากรายงานเงินฝากสหกรณ์อื่นที่ถอนไม่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
และสหกรณ์ผู้ฝากต้องประมาณการค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญเต็มจานวนเงินฝากที่ถอนคืนไม่ได้
(2) กรณีสหกรณ์ผู้รับฝากมีผลการดาเนินงานขาดทุนสะสมเกินกึ่งหนึ่งของทุนเรือนหุ้นและงบ
แสดงฐานะการเงินมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์ผู้รับฝากขาดสภาพคล่องไม่มีเงินทุนหมุนเวียน เพียงพอที่จะ
จ่ายคืนเงินฝากได้ และไม่ได้ดาเนินการจัดทาแผนปรับปรุงการดาเนินงานแต่อย่างใด ให้สหกรณ์ผู้ฝากบันทึกค่าเผื่อ
เงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญเต็มจานวนของเงินฝากนั้น แต่หากสหกรณ์ผู้รับฝากอยู่ในระหว่างการจัดทาแผน
ปรับปรุงการดาเนินงานของสหกรณ์ตามคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ให้สหกรณ์ผู้ฝากทยอยบันทึกค่าเผื่อเงินฝาก
สหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนปรับปรุงการดาเนินงานนั้น ถ้าสหกรณ์ผู้รับฝากมีฐานะ
การเงินดีขึ้นโดยงบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ผู้รับฝากไม่ปรากฏผลขาดทุนสะสมแล้ว หรือสหกรณ์ผู้ฝากได้รับ
เงินฝากคืน ให้สหกรณ์ผู้ฝากระงับการบันทึกค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ
ให้สหกรณ์บันทึกค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ ถือเป็นบัญชีปรับมูลค่า เพื่อแสดง
เป็นรายการหักออกจากเงินฝากสหกรณ์อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน และบันทึกเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ ถือ
เป็นค่าใช้จ่าย กรณีที่สหกรณ์ผู้ฝากได้รับเงินฝากคืน ให้สหกรณ์ผู้ฝากโอนปิดบัญชีค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัย
จะสูญ และบันทึกเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญไว้ในวงเล็บ เพื่อเป็นการลดยอดค่าใช้จ่าย”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัตร เจยาคม กรรมการและเลขานุการ ได้ถามที่ปรึกษาว่า “การจัดทาแผน
ปรับปรุงการดาเนินงานของสหกรณ์ตามคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ กับแผนฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คลองจั่น จากัด ตามคาสั่งของศาลล้มละลายกลาง เหมือนกันหรือไม่” ได้รับคาตอบว่า “ไม่เหมือนกัน” จากนั้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัตรฯ ได้อภิปรายต่อว่า ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร พ.ศ.2563 ไม่ได้กาหนดให้สหกรณ์เจ้าหนี้ตั้งค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ กรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คลองจั่น จากัด ไม่ได้ชาระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ เนื่องจากเมื่อศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟู
กิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด แล้ว การดาเนินการใดๆ ที่นอกเหนือจากแผนฟื้นฟูกิจการตาม
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พระราชบัญญัติล้มละลายต้องได้รับความเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลาง ซึ่งกรณีนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัตรฯ
เคยมีหนังสือลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ถึงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาแล้ว จาก
การที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มีหนังสือด่วน ที่ กษ 0404/ว 71 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ที่ให้สหกรณ์
เจ้าหนี้ตั้งค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ไม่ได้ชาระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
และ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0401/3309 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ถึงผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เรวัตร เจยาคม กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด โดยแจ้งว่า “หนังสือด่วน
ที่ กษ 0404/ว 71 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ที่ให้สหกรณ์เจ้าหนี้ตั้งค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญ กรณีสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ไม่ได้ชาระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ นั้น เป็นเพียงคาแนะนา ไม่ได้เป็นการใช้อานาจ
ตามกฎหมาย จึงไม่ใช่คาสั่งทางปกครอง”
สรุปในการประชุมหารือในวันดังกล่าว สหกรณ์เจ้าหนี้จึงเห็นด้วยที่จะไม่ตั้งค่าเผื่อเงินฝากสงสัย
จะสูญกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ไม่ได้ชาระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
จากการที่ศาลปกครองกลางไม่รับแผนฟื้นฟูกิจการฉบับใหม่ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
จากัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ไม่สามารถชาระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการงวดที่ 6 – 10 ได้เมื่อครบ
กาหนด 5 ปี ในวั นที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564 ศาลล้ มละลายกลางจะสั่ งยกเลิ กแผนฟื้ นฟู กิ จการเนื่ องจาก
ดาเนินการไม่ประสบความสาเร็จ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด จะไม่ได้รับการคุ้มครองจากพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย และจะถูกสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและล้มละลายในที่สุด
คณะกรรมการเจ้าหนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ซึ่งมีนายทอง วิริยะจารุ เป็นประธาน
ได้โทรศัพท์หารือกับสหกรณ์เจ้าหนี้เพื่อหาแนวทางไม่ให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ล้มละลาย เนื่องจาก
จะได้ ช าระหนี้ คื นน้ อยมาก (ประมาณร้ อยละ 3 ของหนี้ ที่ มี อยู่ ) ส าหรั บสหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู สงขลา จ ากั ด
นายมานพ ทองแดง ประธานกรรมการ ได้มอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัตร เจยาคม กรรมการและเลขานุการ เป็น
ผู้ร่วมหารือหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว เนื่องจากไม่สามารถจัดประชุมได้ด้วยเหตุการณ์ระบาดของโควิด-2019
สุดท้ายก็สามารถหาแนวทางเพื่อไม่ให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ล้มละลาย โดยชุมนุม
สหกรณ์ออมทรั พย์ แห่ งประเทศไทย จ ากั ด ได้มี หนั งสื อลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2564 ถึงประธานกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จากัด แจ้งว่า “เพื่อเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือการฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด โดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากัด และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จากัด ได้ประชุมหารือร่วมกันเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2564 และมีมติ
เห็นชอบโครงการเงินรับฝากประจาโดยมีหลักทรัพย์ค้าประกันสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด”
จากโครงการดังกล่าวจะทาให้ในปี 2564 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด จะสามารถชาระหนี้
ตามแผนฟื้นฟูกิจการ งวดที่ 6-10 ได้ และยังคงได้รับการคุ้มครองจากพระราชบัญญัติล้มละลายต่อไป
10.ผลประกอบการของปี 2563
จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด จะเห็นว่า คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 50 ภายใต้การนาของ
ประธานกรรมการ นายมานพ ทองแดง ได้ทาหน้ าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และซื่อสั ตย์สุ จริ ต โดยนาทั้งหลั ก
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นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และคุณธรรม มาใช้ในการบริหารกิจการสหกรณ์ฯ โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ให้ความร่วมมือ
อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ก็เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสหกรณ์ฯ และเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกและสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด เมื่อสิ้นปี 2563 มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด ได้เจริญ
ก้าวหน้า ดังนี้
- สมาชิก
จานวน 16,196 คน
- สมาชิกสมทบ
จานวน 585 คน
- มีทุนเรือนหุ้น
จานวน 6,074,095,470.00 บาท
- มีเงินรับฝาก
จานวน 4,487,948,239.87 บาท
- มีเงินทุนสารอง
จานวน 586,481,272.96 บาท
- มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น จานวน 11,641,508,823.06 บาท
- เงินให้กู้แก่สมาชิก
จานวน 10,651,108,728.50 บาท
และด้วยการบริหารกิจการสหกรณ์ด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมมาภิบาล ทาให้เกิดความเชื่อมั่นแก่สมาชิก
ทาให้ในปี 2563 มีเงินฝากและหุ้นเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเป็นเช่นนี้ คณะกรรมการ
ดาเนินการต้องบริหารจัดการเงินเหล่านี้ของสมาชิกให้ก่อประโยชน์แก่มวลสมาชิกและสหกรณ์มากที่สุด แต่ทั้งนี้ต้องอยู่
ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ทั้งของนายทะเบียนสหกรณ์ และของสหกรณ์เอง
เปรียบเทียบผลการดาเนินการ 5 ปี ย้อนหลัง
ประจาปี
2563
2562
2561
2560
2559

มูลค่าหุ้น
(บาท)
6,074,095,470.00
5,715,806,200.00
5,446,820,360.00
5,322,849,360.00
4,972,112,920.00

เงินฝาก
เงินให้กู้สุทธิ
รายได้
ปันผล เฉลี่ยคืน
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ร้อยละ ร้อยละ
4,487,948,239.87 10,651,108,728.50 592,567,987.68 5.30 6.70
3,862,691,152.85 9,594,168,314.00 561,195,986.79 5.30 6.00
3,398,497,925.84 8,982,274,080.75 498,341,219.60 4.99 4.80
3,172,724,317.19 7,917,166,333.50 489,328,434.14 4.80 4.20
2,782,162,336.42 7,773,043,490.00 469,755,245.93 5.07 4.18

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่าในปี 2563 สหกรณ์ฯ มีรายได้มากกว่าปี 2562 จานวน 31 ล้านบาทเศษ
มีมูลค่าหุ้นมากกว่า 350 ล้านบาทเศษ และมีเงินฝากมากกว่า 620 ล้านบาทเศษ ทาให้สหกรณ์ต้องมีค่าใช้จ่ายใน
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากมากกว่าปี 2562 ประมาณ 16 ล้านบาทเศษ ในขณะเดียวกันจานวนมูลค่าหุ้นที่นามาคิด
อัตราเงินปั นผลก็ สู งขึ้ นด้ วย คือ เมื่ อปี 2562 มู ลค่าหุ้ นประมาณ 55 ล้ านบาท ต่ ออัตราเงินปันผล 1.00 แต่
ในปี 2563 มูลค่าหุ้นประมาณ 58 ล้านบาท ต่ออัตราเงินปันผล 1.00 จึงทาให้อัตราปันผลไม่เพิ่มขึ้นจากปี 2562
แม้ว่าจะมีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้น (เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนคิดจากงบการเงินของสหกรณ์ที่ได้ จัดส่งให้ผู้สอบบัญชี เมื่อ
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564 ผู้สอบบัญชียังไม่ได้แสดงความเห็นต่องบการเงิน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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3.2 เรื่องการรับเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์ของสมาชิก สมาชิกสมทบ
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด พ.ศ.2563 ข้อ 72(1) กาหนดให้ที่ประชุมใหญ่
รั บทราบเรื่ องการรั บเข้ าใหม่ และออกจากสหกรณ์ ของสมาชิ ก สมาชิ กสมทบ จึ งขอรายงานเพื่ อทราบ โดย
เปรียบเทียบกับปี 2562 ดังนี้
รายการ

1.เข้าใหม่ระหว่างปี
สมาชิก
สมาชิกสมทบ
2.ออกระหว่างปี
สมาชิก
สมาชิกสมทบ
3.จานวนสมาชิกในวันสิ้นปี

ปี 2563
(คน)
538
516
22
306
287
19
16,781

ปี 2562
(คน)
612
563
49
367
331
36
16,549

เพิ่ม
(ลด)
(74)

(12.09)

(61)

(16.62)

232

1.40

ร้อยละ

สมาชิกเข้าใหม่ โดยสมัครเข้าใหม่ จานวน 445 คน และรับโอนจากสหกรณ์อื่น จานวน 93 คน
สมาชิ กออกระหว่างปี ลาออก จ านวน 196 คน โอนไปสหกรณ์อื่น จ านวน 23 คน ถึงแก่กรรม
จานวน 59 คน และถูกให้ออกจากสมาชิกเนื่องจากไม่ชาระหนี้ตามสัญญา จานวน 28 คน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด พ.ศ.2563 ข้อ 72(4) กาหนดให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบเรื่องผลการดาเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการ
ดาเนินการ จึงขอรายงานเพื่อทราบโดยสรุปและเปรียบเทียบกับ ปี 2562 ดังนี้
จานวนเงิน
เพิ่ม
ร้อยละ
คาชี้แจงประกอบ
รายการ
(ลด)
ปี 2563
ปี 2562
1.ทุนเรือนหุ้น
6,074,095,470.00 5,715,806,200.00 358,289,270.00 6.27 หุ้นสะสมรายเดือน
270,965,990.00 บาท
ซื้อหุ้นเพิ่มระหว่างปี
186,554,000.00 บาท
ลาออกโอนหุ้นชาระหนี้ระหว่างปี
99,230,720.00 บาท
2.เงินรับฝาก
4,487,948,239.87 3,862,691,152.85 625,257,087.02 16.19 เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป 15,779 บัญชี เป็นเงิน 352,553,536.74 บาท
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 4,957 บัญชี เป็นเงิน 3,926,200,037.50 บาท
เงินฝากประจา
304 บัญชี เป็นเงิน 189,024,756.82 บาท
เงินฝากสหทวีสิน
264 บัญชี เป็นเงิน 20,169,908.81 บาท
3.เงินให้กู้แก่สมาชิก 4,821,084,987.75 5,192,689,406.25 (371,604,418.50) (7.16) เงินกู้ฉุกเฉิน
843 สัญญา เป็นเงิน 10,654,472.25 บาท
ระหว่างปี
เงินกู้สามัญ
5,981 สัญญา เป็นเงิน 3,521,278,186.50 บาท
เงินกู้พิเศษ
4,819 สัญญา เป็นเงิน 1,289,152,329.00 บาท
4.ลูกหนี้เงินกู้
10,651,108,728.50 9,594,168,314.00 1,056,940,414.50 11.02 เงินกู้ฉุกเฉิน
654 สัญญา เป็นเงิน
8,489,191.50 บาท
เงินกู้สามัญ
11,141 สัญญา เป็นเงิน 6,848,755,371.25 บาท
เงินกู้พิเศษ
8,214 สัญญา เป็นเงิน 3,793,864,165.75 บาท

3.3 เรื่องรายงานผลการดาเนินงานของสหกรณ์
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5.ทุนสวัสดิการและ
สงเคราะห์สมาชิก

รายการ

ปี 2563
19,966,100.00

จานวนเงิน
ปี 2562
21,938,000.00

เพิ่ม
ร้อยละ
คาชี้แจงประกอบ
(ลด)
(1,971,900.00) (8.99) ได้รับอนุมัติจากการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เป็นเงิน 23,000,000.00
บาท คงเหลื อจากปีก่อน 62,140.69 บาท รวมเป็นเงิน 23,062,140.69
บาท จ่ายตามระเบียบฯ ว่าด้วย การให้สวัสดิการและการสงเคราะห์แก่
สมาชิกและครอบครัวสมาชิก ดังนี้
(1) เงินขวัญถุงบุตรสมาชิก จานวน 155 ราย เป็นเงิน 155,000.00 บาท
(2) เงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก จานวน 500 ทุน เป็นเงิน 1,500,000.00 บาท
(3) เงิ นช่ วยเหลื อค่ ารั กษาพยาบาลสมาชิ ก จ านวน 822 ราย เป็ นเงิ น
1,604,100.00 บาท
(4) เงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ จานวน 3 ราย เป็นเงิน 75,000.00 บาท
(5) เงินช่วยเหลือสมาชิกทุพพลภาพ จานวน 2 ราย เป็นเงิน 20,000.00 บาท
(6) เงินช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรม จานวน 46 ราย เป็นเงิน 7,800,000.00 บาท
(7) เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม จานวน 440 ราย
เป็นเงิน 2,200,000.00 บาท
(8) เงินช่วยเหลือสมาชิกออกจากงาน จานวน 498 ราย เป็นเงิน 5,180,000.00 บาท
(9) เงินโบนัสสมาชิกอาวุโส จานวน 879 ราย เป็นเงิน 1,432,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,966,100.00 บาท คงเหลือ 3,096,040.69 บาท

รายงานกิิจการประจำำ�ปีี 2563 สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสงขลา จำำ�กััด 35
SONGKHLA TEACHER’S SAVINGS AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED

7.ทุ นเพื่ อการศึ กษา
และประชาสัมพันธ์

6 . ทุ น ส า ธ า ร ณ ประโยชน์

รายการ

2,304,535.64

ปี 2563
270,000.00

จานวนเงิน

1,392,203.92

ปี 2562
263,000.00

เพิ่ม
ร้อยละ
คาชี้แจงประกอบ
(ลด)
7,000.00 2.66 ได้รับอนุมั ติจากที่ประชุมใหญ่ในการจัดสรรก าไรสุ ทธิ ประจาปี เป็นเงิ น
10,000.00 บาท รวมกั บเงิ นคงเหลื อปีก่ อน 4,019,505.00 บาท รวม
เป็ นเงิ น 4,029,505.00 บาท จ่ ายปี นี้ ตามระเบี ยบฯ ว่ าด้ วย การใช้ ทุ น
สาธารณประโยชน์ ดังนี้
(1) หน่ ว ยงานจั ด กิ จ กรรมระดั บ อ าเภอ จ านวน 13 ราย เป็ น เงิ น
170,000.00 บาท
(2) เพื่อสาธารณประโยชน์ให้ องค์ กรอื่ น ผู้ ด้ อยโอกาส และผู้ ประสบภั ย
จานวน 49 ราย เป็นเงิน 100,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 270,000.00 บาท คงเหลือ 3,759,505.00 บาท
912,331.72 65.53 ได้รับอนุมั ติจากที่ประชุมใหญ่ในการจัดสรรก าไรสุ ทธิ ประจาปี เป็นเงิ น
2,500,000.00 บาท รวมกับเงินคงเหลื อปีก่อน 307,424.23 บาท รวม
เป็ นเงิ น 2,807,424.23 บาท จ่ ายปี นี้ ตามระเบี ยบฯ ว่ าด้ วย ทุ น เพื่ อ
การศึกษา อบรม และประชาสัมพันธ์ ตามแผนงานโครงการ ดังนี้
(1) โครงการสัมมนาว่าที่ผู้แทนสมาชิก จานวน 694,502.00 บาท
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จานวน 276,423.00 บาท
(3) โครงการประชาสัมพันธ์ จานวน 106,978.64 บาท
(4) โครงการสุขใจครูไทยหลังวัยเกษียณ จานวน 358,424.00 บาท
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ปี 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รายการ

จานวนเงิน
ปี 2562

เพิ่ม
(ลด)
ร้อยละ
(5) โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก จานวน 132,450.00 บาท
(6) โครงการตอบแทนสังคม จานวน 111,646.00 บาท
(7) โครงการทัศนศึกษาดูงาน จานวน 624,112.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,304,535.64 บาท คงเหลือ 502,888.59 บาท

คาชี้แจงประกอบ

3.4 เรื่องรายงานการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจาปี 2564 – 2565
ตามข้อบั งคับสหกรณ์ออมทรั พย์ครูสงขลา จากัด พ.ศ.2563 ข้อ 72(1) กาหนดให้ ที่ประชุมใหญ่
รับทราบเรื่องการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก จึงขอรายงานการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สงขลา จากัด พ.ศ.2563 ข้อ 66 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
พ.ศ.2563 ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด เรื่องรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา
จากัด ประจาปี 2564 – 2565 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 ซึ่งมีผู้แทนสมาชิก จานวน 500 คน ตามประกาศฯ
รายชื่อผู้แทนสมาชิก ในภาคผนวกหน้า 150
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รายงานกิิจการประจำำ�ปีี 2563 สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสงขลา จำำ�กััด 37
SONGKHLA TEACHER’S SAVINGS AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED

3.5 เรื่องการดาเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด พ.ศ.2563 ข้อ 72(10) กาหนดให้ที่ประชุมใหญ่
รับทราบเรื่องการดาเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์เป็นสมาชิกอยู่
จึงขอรายงานเพื่อทราบเรื่องการดาเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จากัด ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด เป็นสมาชิกอยู่ดังนี้
3.5.1 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ปี 2563 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีสมาชิกแยกเป็นประเภทสหกรณ์ 7 ประเภท
คือ สหกรณ์การเกษตร จานวน 3,495 สหกรณ์, สหกรณ์ประมง จานวน 109 สหกรณ์, สหกรณ์นิคม จานวน 92
สหกรณ์, สหกรณ์ออมทรั พย์ จานวน 1,511 สหกรณ์, สหกรณ์ร้านค้า จานวน 223 สหกรณ์, สหกรณ์บริการ
จานวน 1,337 สหกรณ์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จานวน 625 สหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 7,392 สหกรณ์ ได้รับเงินบารุง
จากสหกรณ์สมาชิก จานวน 61,160,476.32 บาท
ผลการดาเนินงานปีบัญชี 2563 มีสินทรัพย์ จานวน 248,581,312.33 บาท หนี้สิน จานวน
41,667,802.39 บาท ทุน จานวน 206,913,509.94 บาท และรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จานวน 11,831,183.17
บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
3.5.2 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด ได้ถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
จานวน 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 500.00 บาท เป็นเงิน 150,000,000.00 บาท และได้รับเงินปันผลจากการ
ถือหุ้น จานวน 7,971,780.82 บาท อัตราเงินปันผลร้อยละ 5.30
ผลการด าเนิ นงานปี บั ญชี 2563 มี สมาชิ ก จ านวน 1,099 สหกรณ์ สิ นทรั พย์ จ านวน
153,781,058,749.57 บาท หนี้สิน จานวน 123,553,075,422.98 บาท ทุน จานวน 30,227,983,326.59 บาท
และกาไรสุทธิประจาปี จานวน 1,965,940,519.75 บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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3.6 เรื่องรายงานความเคลื่อนไหวของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด
ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคาสั่งให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ฟื้นฟูกิจการ ซึ่งสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ได้เสนอแนวทางการชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ระยะเวลาการชาระ
คืนสูงสุด 26 ปี และได้มีแผนการชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด ดังนี้
ตารางแผนการชาระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด
ฉบับที่ประชุมเจ้าหนี้ลงมติเห็นชอบด้วยแผน วันที่ 21 ธันวาคม 2558
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด
ปีที่
ยกมา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ปีที่ชาระหนี้

ร้อยละ

2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578

7.51
6.38
7.25
5.54
5.66
5.86
5.27
2.31
2.31
2.33
2.42
2.44
2.81
3.24
3.23
3.22
3.30
3.29
3.28
3.36

จานวนเงิน
25,837,352.70
21,920,519.98
24,909,681.79
19,034,432.71
19,446,730.89
20,133,894.53
18,106,761.80
7,936,739.99
7,936,739.99
8,005,456.36
8,314,679.99
8,383,396.36
9,654,649.08
11,132,050.90
11,097,692.72
11,063,334.54
11,338,199.99
11,303,841.81
11,269,483.63
11,544,349.08

คงเหลือ
343,581,817.86
317,744,465.16
295,823,945.17
270,914,263.38
251,879,830.67
232,433,099.78
212,299,205.25
194,192,443.45
186,255,703.45
178,318,963.46
170,313,507.11
161,998,827.11
153,615,430.76
143,960,781.68
132,828,730.78
121,731,038.06
110,667,703.53
99,329,503.55
88,025,661.73
76,756,178.10
65,211,829.02
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ปีที่
21
22
23
24
25
26

ปีที่ชาระหนี้
2579
2580
2581
2582
2583
2584

ร้อยละ
3.36
3.35
3.44
3.43
3.43
2.00

จานวนเงิน
11,544,349.08
11,509,990.90
11,819,214.53
11,784,856.35
11,784,856.35
6,768,561.80

คงเหลือ
53,667,479.94
42,157,489.04
30,338,274.51
18,553,418.16
6,768,561.80
0.00

สาหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด ได้รับชาระเงินคืน ดังนี้
งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 ได้รับชาระเงินคืน จานวนเงิน 12,918,676.35 บาท
งวดที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2559 ได้รับชาระเงินคืน จานวนเงิน 12,918,676.35 บาท
งวดที่ 3 เมือ่ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2560 ได้รับชาระเงินคืน จานวนเงิน 10,960,259.99 บาท
งวดที่ 4
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2560 ได้รับชาระเงินคืน จานวนเงิน 3,288,078.00 บาท
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ได้รับชาระเงินคืน จานวนเงิน 4,932,117.00 บาท
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2561 ได้รับชาระเงินคืน จานวนเงิน 1,096,026.00 บาท
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562 ได้รับชาระเงินคืน จานวนเงิน 1,644,039.00 บาท
งวดที่ 5
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 ได้รับชาระเงินคืน จานวนเงิน 2,241,871.36 บาท
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2562 ได้รับชาระเงินคืน จานวนเงิน 5,978,323.63 บาท
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 ได้รับชาระเงินคืนจานวนเงิน 2,179,597.16 บาท
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 ได้รับชาระเงินคืนจานวนเงิน 2,055,048.75 บาท
งวดที่ 6 ไม่ได้รับชาระเงินตามแผนฟื้นฟูกิจการ (จานวนเงิน 12,454,840.89 บาท)
งวดที่ 7 ไม่ได้รับชาระเงินตามแผนฟื้นฟูกิจการ (จานวนเงิน 9,517,216.36 บาท)
งวดที่ 8 ไม่ได้รับชาระเงินตามแผนฟื้นฟูกิจการ (จานวนเงิน 9,517,216.35 บาท)
งวดที่ 9 ไม่ได้รับชาระเงินตามแผนฟื้นฟูกิจการ (จานวนเงิน 9,723,365.45 บาท)
งวดที่ 10 ไม่ได้รับชาระเงินตามแผนฟื้นฟูกิจการ (จานวนเงิน 9,723,365.44 บาท)
รวมรับชาระเงินคืน
คงเหลือเงินค้างชาระ

จานวน 60,212,713.59 บาท
จานวน 283,369,104.27 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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3.7 เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการประจาปี 2563 (เอกสารแจกต่างหาก)
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3.8 เรื่องรายงานผลการดาเนินการตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562
ด้วยในคราวประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ที่ประชุมได้มีการ
อภิปรายในระเบียบวารที่ 4.9 เรื่องประกาศฯ การโอนเงินรอตรวจสอบเกินสิบปีเข้าเป็นทุนสารองของสหกรณ์
โดยได้มีการซักถามถึงวิธีการดาเนินการของสหกรณ์ และได้ให้สหกรณ์ไปดาเนินการตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชี
สหกรณ์ผ่านธนาคารกรุงไทยที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของบุคคลใดอีกครั้ง
สหกรณ์ฯ ขอเรียนให้ทราบว่าในรอบปีบัญชี 2563 สหกรณ์ได้ดาเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้ว ดังนี้
1.ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์จากธนาคารกรุงไทย จากัด ให้ตรวจสอบข้อมูล จานวน 2 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงิน
ประจาปี 2551 ซึ่งทางธนาคารกรุงไทย มีหนังสือที่ 850/2563 ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2563 ว่าไม่สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ เนื่องจากเอกสารดังกล่าวได้ถูกทาลายแล้ว (ตามเอกสารประกอบ หน้า 44)
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ยังไม่มี
การดาเนินการในปี 2563 (ตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2563) ซึ่งทางธนาคารกรุงไทยมีหนังสือที่ 840/2563
ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 ว่าไม่สามารถตรวจสอบรายการได้ (ตามเอกสารประกอบ หน้า 45)
2.ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกได้ตรวจสอบข้อมูล
ตามตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ฯ ดังนี้
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3.เงินรอตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 คงเหลือ จานวน 7,422,789.97 บาท และ
ระหว่าง วันที่ 1 – 31 มกราคม พ.ศ.2564 สหกรณ์ดาเนินการตรวจสอบได้ จานวน 3,096,140.13 บาท คงเหลือ
เงินรอตรวจสอบ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ตามรายละเอียด ดังนี้
ปี
จานวนราย
จานวนเงิน(บาท)
2551
40
193,230.75
2552
64
212,783.84
2553
74
652,184.35
2554
80
578,273.35
2555
103
392,968.53
2556
101
455,149.51
2557
76
255,174.50
2558
74
317,990.10
2559
52
305,615.86
2560
64
635,632.40
2561
27
148,007.58
2562
32
92,940.57
2563
38
86,698.50
รวม
825
4,326,649.84
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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ระเบีียบวาระที่่� 4

เรื่่�องที่่�เสนอให้้ที่่�ประชุุม
พิิจารณา

4.1 เรื่องงบการเงินประจาปี 2563
(ชุดที่ส่งให้ผู้สอบบัญชี เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564)
ความเป็นมา
ในการพิจารณาการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด ต้องนา
บทบั ญญัติ แห่ งกฎหมาย และข้อกาหนดของข้อบังคั บสหกรณ์ ออมทรั พย์ครูสงขลา จากัด พ.ศ.2563 รวมทั้ ง
ระเบียบนายทะเบี ยนสหกรณ์ ว่าด้วยการบั ญ ชีของสหกรณ์ และกลุ่ มเกษตรกร พ.ศ.2563 มาประกอบในการ
พิจารณา เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 50 เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบต่าง ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปกป้องและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของสมาชิกและสหกรณ์ฯ เป็นสาคัญ
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ได้บัญญัติเกี่ยวกับ
การจัดทางบการเงินและการสอบบัญชี ไว้ดังนี้
- มาตรา 66 วรรคสาม บัญญัติไว้ว่า “งบการเงินประจาปีนั้นต้องทาให้แล้วเสร็จและให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้วนาเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี”
- มาตรา 69 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า “การสอบบัญชีนั้น ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีและ
ตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด”
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด พ.ศ.2563 ได้กาหนดเกี่ยวกับงบการเงินและอานาจ
หน้าที่ในการจัดสรรกาไรสุทธิไว้ดังนี้
- ข้อ 24 การเสนองบการเงินต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนองบการเงินประจาปีซึ่ง
ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี”
- ข้อ 26 วรรคสอง “การสอบบัญชีนั้น ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบที่
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด”
- ข้อ 72 อานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีของสหกรณ์
- ข้อ 79 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ
(3) กาหนดและดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบการเงินและรายงานประจาปี
แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
- ข้อ 82 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอานวยการ
(5) ควบคุมดูแลการจัดทางบการเงิน รวมทั้งบัญชีกาไรขาดทุนและรายงานประจาปีแสดงผลการ
ดาเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(6) พิ จารณาการจั ดสรรก าไรสุ ทธิ ประจ าปี ของสหกรณ์ เสนอต่ อคณะกรรมการด าเนิ นการ
พิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
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- ข้อ 94 อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ
(11) รับผิดชอบจัดทางบการเงินรวมทั้งบัญชีกาไรขาดทุน และรายงานประจาปีแสดงผลการ
ดาเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
เมื่อสิ้นปีทางบัญชีประจาปี 2563 คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 50 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564
(นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564 ได้ศึกษาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์และข้อบังคับดังกล่าว
ข้างต้น และได้ศึกษาข้อกาหนดของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
พ.ศ.2563 ซึ่งถือว่าเป็นระเบียบที่ต้องนามาใช้ในการสอบบัญชีตามมาตรา 69 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
สาหรับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563 ซึ่ง
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2563 มีข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
- ข้อ 16 ให้สหกรณ์บันทึกบัญชีเงินฝากสหกรณ์อื่น สาหรับรายการที่สหกรณ์นาเงินไปฝากไว้ที่ชุมนุม
สหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
เงินฝากสหกรณ์อื่นที่มีผลต่อมูลค่าคาดว่าที่จะได้รับคืน ให้พิจารณาการประมาณการค่าเผื่อเงินฝาก
สหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ ดังนี้
(1) กรณี เงิ นฝากสหกรณ์อื่ นที่ มีก าหนดช าระคืนแล้ วแต่สหกรณ์ ผู้ รั บฝากไม่ สามารถจ่ายคื น
เงินฝากได้ให้สหกรณ์ผู้ฝากรายงานเงินฝากสหกรณ์อื่นที่ถอนไม่ได้ต่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ และสหกรณ์
ผู้ฝากต้องประมาณการค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญเต็มจานวนเงินฝากที่ถอนคืนไม่ได้
(2) กรณีสหกรณ์ผู้รับฝากมีผลการดาเนินงานขาดทุนสะสมเกินกึ่งหนึ่งของทุนเรือนหุ้นและงบ
แสดงฐานะการเงินมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์ผู้รับฝากขาดสภาพคล่องไม่มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะ
จ่ายคืนเงินฝากได้ และไม่ได้ดาเนินการจัดทาแผนปรับปรุงการดาเนินงานแต่อย่างใด ให้สหกรณ์ผู้ฝากบันทึกค่าเผื่อ
เงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญเต็มจานวนของเงินฝากนั้น แต่หากสหกรณ์ผู้รับฝากอยู่ในระหว่างการจัดทาแผน
ปรับปรุงการดาเนินงานของสหกรณ์ตามคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ให้สหกรณ์ผู้ฝากทยอยบันทึกค่าเผื่อเงินฝาก
สหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนปรับปรุงการดาเนินงานนั้น ถ้าสหกรณ์ผู้รับฝากมีฐานะ
การเงินดีขึ้นโดยงบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ผู้รับฝากไม่ปรากฏผลขาดทุนสะสมแล้ว หรือสหกรณ์ผู้ฝากได้รับ
เงินฝากคืน ให้สหกรณ์ผู้ฝากระงับการบันทึกค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ
ให้สหกรณ์บันทึกค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ ถือเป็นบัญชีปรับมูลค่าเพื่อแสดงเป็น
รายการหักออกจากเงินฝากสหกรณ์อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน และบันทึกเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญถือเป็น
ค่าใช้จ่าย กรณีที่สหกรณ์ผู้ฝากได้รับเงินฝากคืน ให้สหกรณ์ผู้ฝากโอนปิดบัญชีค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ
และบันทึกเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญไว้ในวงเล็บเพื่อเป็นการลดยอดค่าใช้จ่าย
- ข้อ 26 ให้ สหกรณ์ประมาณการค่าเผื่ อหนี้สงสั ยจะสู ญส าหรับลู กหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้
ณ วันสิ้นปีทางบัญชี เพื่อปรับมูลค่าของลูกหนี้เงินกู้ โดยแสดงเป็นรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหักจากบัญชีลูกหนี้
เงินกู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
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(1) สหกรณ์ตามมาตรา 33/1 (1) (2) (3) (4) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม และกลุ่มเกษตรกร ให้ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เรื่อง การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(2) สหกรณ์ตามมาตรา 33/1 (6) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ให้ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามกฎกระทรวงว่าด้วย การจัดชั้นสินทรัพย์ และการกันเงินสารอง
ให้นารายการดังต่อไปนี้ มาพิจารณาก่อนประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นปีทางบัญชี
(1) จานวนเงินที่ได้รับชาระหนี้หลังวันสิ้นปีทางบัญชี แต่ก่อนวันที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่อ
งบการเงิน
(2) เงินฝากของลูกหนี้ที่ฝากไว้กับสหกรณ์ตามจานวนเงินที่เจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวทาสัญญา
ตกลงผูกพันค้าประกันหนี้ของลูกหนี้และให้สิทธิแก่สหกรณ์สามารถถอนเงินฝากเพื่อชาระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกาหนดชาระ
(3) หลักทรัพย์รัฐบาล หรือหลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลังค้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย และ
เจ้าของหลักทรัพย์นั้นได้ทาสัญญาตกลงผูกพันค้าประกันหนี้ของลูกหนี้ให้หักได้ตามมูลค่าหลักทรัพย์เท่าที่ได้นามา
เป็นหลักประกันกับสหกรณ์
(4) ที่ดิ น หรื อที่ ดินพร้ อมอาคาร สิ่ งปลู กสร้ างที่จ านองไว้ กั บสหกรณ์ กรณี ประเมินโดยทาง
ราชการให้หักได้เต็มจานวน กรณีประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินรับอนุญาตให้หักได้ร้อยละ 70 ของราคา
ประเมิน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินที่ระบุไว้ในสัญญาจานอง” นั้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ด้วยเวลาที่กระชั้นชิด สหกรณ์ฯ ไม่สามารถจะดาเนินการตาม ข้อ 26
แห่งระเบียบดังกล่าวได้ จึงมีมติดังนี้
1.ในการดาเนินการเกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่ อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ในปีบัญชี 2563 ให้ถือใช้ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544 ไปก่อนตาม
บทเฉพาะกาล ข้อ 88 แห่งระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563
2.เห็นชอบในปี 2563 ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด สงสัยจะสูญ
เนื่องจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563 ข้อ 16(2) ไม่ได้
กาหนดให้ตั้งค่าเผื่อเงินฝากตามแผนฟื้นฟูกิจการตามคาสั่งศาลล้มละลายกลาง ประกอบกับสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย เห็นชอบ
โครงการเงินรับฝากประจาโดยมีหลักทรัพย์ค้าประกันสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด เพื่อเป็นการสนับสนุน
และช่วยเหลือการฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่สหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด จึงมั่นใจว่าในปี 2564 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด สามารถชาระหนี้
ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ยังค้างอยู่ได้ทั้งหมด และสามารถชาระหนี้ในส่วนที่เหลือได้
ต่อมา ในคราวประชุมคณะกรรมการอานวยการ ชุดที่ 50 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 มกราคม
พ.ศ.2564 ที่ ประชุ มได้ พิ จารณางบการเงิ นของสหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู สงขลา จ ากั ด ประจ าปี 2563 โดยมี
1) ผู้อานวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 2) หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชี
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สหกรณ์สงขลา และ 3) นักวิชาการตรวจบัญชีชานาญการสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา เข้าร่วมประชุมด้วย
โดยที่ประชุมได้เห็นชอบงบการเงินประจาปี 2563 ดังนี้
1.การประมาณการตั้ งค่ าเผื่ อหนี้ สงสั ยจะสู ญของลู กหนี้ ใ นปี บั ญชี 2563 ให้ ถื อใช้ ตามระเบี ยบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544
2.ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด สงสัยจะสูญ
จากนั้น เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564 สหกรณ์ฯ ได้จัดส่งงบการเงินประจาปี 2563 ให้ผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบ โดยผู้จัดการ/หัวหน้าสายที่ผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ของบริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบ
บัญชี จากัด กับผู้ตรวจสอบอีก 2 คน ได้มาตรวจงบการเงินที่สหกรณ์ฯ โดยใช้เวลาในการตรวจสอบเป็นเวลา 3 วัน
และต่อมาในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564 สหกรณ์ฯ ได้รับแจ้งจากนายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ฯ ว่าจะชี้แจงผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการดาเนินการทราบ โดยจะไม่เดินทางมาที่สหกรณ์ฯ แต่จะ
ชี้แจงโดยใช้วิธีการประชุมทางไกล Video Conference โดยใช้โปรแกรม Zoom ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2564
เวลา 13.30 น.
แต่ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2564 เวลาประมาณ 09.00 น. นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ได้ส่งสาเนา
หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/2708 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ที่มีถึงนายเชิงชาย จันทร์ศรี
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (ผู้สอบบัญชีสหกรณ์อื่น) มาให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ และแจ้งว่าในการประมาณการค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญสาหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ให้สหกรณ์ฯ ดาเนินการตามข้อ 26 ของระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563 ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2563
แล้วนาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของปี 2563 หารด้วย 5 มิฉะนั้นจะรับรองงบการเงิน “โดยมีเงื่อนไข”
ในคราวประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 50 ครั้งที่ 2/2564 (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 20 มกราคม
พ.ศ.2564 เวลาประมาณ 16.30 น. ในระเบียบวาระพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
สาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นการประชุมทางไกล Video Conference โดยใช้โปรแกรม
Zoom ระหว่างกรรมการดาเนินการกับผู้สอบบัญชี เมื่อได้มีการซักถามกันพอสมควร ผู้สอบบัญชีได้แจ้งให้สหกรณ์ฯ
ประมาณการตั้ งค่าเผื่ อหนี้สงสัยจะสูญที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ตามข้อ 26 ของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วยการบัญชี พ.ศ.2563 จานวนประมาณ 51 ล้านบาทเศษ และให้สหกรณ์ฯ ทยอยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่
ประมาณการได้ในปี 2563 ให้เสร็จสิ้นภายใน 5 ปี ซึ่งการดาเนินการเช่นนี้จะทาให้สหกรณ์ฯ ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญในปี 2563 จานวน 10,367,263.31 บาท ซึ่ งจะทาให้สหกรณ์ฯ ต้ องรับภาระหนี้ สงสัยจะสูญในปี 2564
เพิ่มขึ้นประมาณ 40 ล้านบาท เนื่องจากหากคิดตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้
เงิ นกู้ และการเผื่ อหนี้ สงสั ยจะสู ญ พ.ศ.2544 สหกรณ์ ฯ จะมี ค่ าเผื่ อหนี้ สงสั ยจะสู ญประจ าปี 2563 จ านวน
12,805,060.49 บาท เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการดาเนินการได้พิจารณาแล้วว่าตัวเลขในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญในปี 2563 ทั้ง 2 วิธีจะใกล้เคียงกัน และแม้ว่าตามวิธีที่ผู้ สอบบัญชีเสนอแนะนั้น จะทาให้สหกรณ์ฯ
ต้องรับภาระหนี้สงสัยจะสูญในปี 2564 ที่มาจากปี 2563 อีกประมาณ 40 ล้านบาทก็ตาม แต่เพื่อไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการดาเนินการจึงได้ยอมตามตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอแนะ
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เพราะมิฉะนั้นอาจจะไม่สามารถจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2563 และไม่สามารถจัดสรรเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ให้แก่สมาชิกได้
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอแนะ โดยตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ จานวน 10,367,263.31 บาท สหกรณ์ฯ จะมีกาไรสุทธิประจาปี 2563 จานวน 425,821,072.92 บาท
(มากกว่ากาไรสุทธิปี 2562 เป็นเงิน 30,644,393.27 บาท) ซึ่งเป็นผลงานที่แท้จริงของคณะกรรมการดาเนินการ
ชุดที่ 50 ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท ตั้งใจ และซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด
แต่ต่อมาผู้สอบบัญชีไม่เห็นด้วยที่คณะกรรมการดาเนินการไม่ตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คลองจั่น จากัด สงสัยจะสูญ โดยให้เหตุผลสรุปได้ว่าเมื่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ยังไม่ได้ดาเนินการ
จั ดท าแผนปรั บปรุ งการด าเนิ นการตามระเบี ยบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่ าด้วยการบั ญชี ของสหกรณ์ และกลุ่ ม
เกษตรกร พ.ศ.2563 ข้อ 16 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด ต้องตั้งค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสูญที่นาไปฝาก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด และไม่ได้ชาระคืนตามแผนฟื้นฟูกิจการเต็มจานวนที่ค้างอยู่เป็นเงินจานวน
283,369,104.27 บาท แต่คณะกรรมการดาเนินการไม่เห็นด้วย เนื่องจากเห็นว่าระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563 ข้อ 16 กาหนดเกี่ยวกับ “การจัดทาแผนปรับปรุงการ
ดาเนินงานของสหกรณ์ตามคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์” ไม่ใช่ “แผนฟื้นฟูกิจการ ตามคาสั่งศาลล้มละลายกลาง”
และหากคณะกรรมการดาเนินการปฏิบัติตามคาแนะนาผู้สอบบัญชี สหกรณ์ฯ จะมีกาไรสุทธิประจาปี 2563 เพียง
จานวน 142,451,968.65 บาทเท่านั้น ดังนั้น เพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์อันชอบธรรมของสมาชิก คณะกรรมการ
ด าเนิ นการจึ งยั งคงยื น ยั นว่ าระเบี ยบนายทะเบี ยนสหกรณ์ ว่ าด้ วยการบั ญชี ของสหกรณ์ และกลุ่ มเกษตรกร
พ.ศ.2563 ข้อ 16 ไม่ได้บังคับให้ตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด สงสัยจะสูญ
จากนั้น ผู้สอบบัญชีแจ้งว่า เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ฯ ผู้สอบบัญชีอนุโลมให้ตั้งค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะ
สูญที่นาไปฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด่วน ที่ กษ 0404/ว 71
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 แม้ว่าหนังสือดังกล่าวจะมีสภาพบังคับต่าศักดิ์กว่าระเบียบ และอธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์จะเคยมีหนังสือแจ้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัตร เจยาคม ว่าหนังสือฉบับดังกล่าวไม่ใช่คาสั่งทางปกครอง
มาแล้วก็ตาม โดยให้นาค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสู ญที่นาไปฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ประมาณ 24
ล้านบาทเศษ รวมกับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ของปี 2563 แล้วหารด้วย 5 มิฉะนั้นจะรับรองงบโดยมี
เงื่อนไขว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด ตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด สงสัยจะสูญ
ไม่เป็นไปตามระเบียบ
แต่คณะกรรมการด าเนิ นการไม่เห็นด้วย จึงมีความเห็ นตรงกันโดยการเลื่ อนการพิจารณารับรอง
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 ออกไปก่อน และให้เร่ง
หารือกับผู้มีอานาจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เกี่ยวกับการบังคับใช้ข้อ 16 ของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่า
ด้วยการบั ญชีของสหกรณ์และกลุ่ มเกษตรกร พ.ศ.2563 และต่อมา ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ เรวัตร เจยาคม และนายณัฐปคัลภ์ สังข์ทอง ดาเนินการหารือกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยขอความ
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อนุเคราะห์ผู้อานวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ช่วยประสานในการหารือ
กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ในคราวประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 50 ครั้งที่ 3/2564 (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 22 มกราคม
พ.ศ.2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัตรฯ ได้รายงานให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 15.00 น. ได้
โทรศัพท์หารือเรื่องดังกล่าวกับผู้อานวยการสานักมาตรฐานทางบัญชีและการสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่ง
มีกรรมการดาเนินการและผู้อานวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ร่วมรับฟัง
ด้วย และจากการหารือได้รับคาตอบที่เป็นสาระสาคัญ ดังนี้
1.ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563 ข้อ 16 ไม่มี
สภาพบังคับครอบคลุมถึงกรณีการตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด สงสัยจะสูญ เนื่องจาก
เรื่องดังกล่าวอยู่ในอานาจศาล
2.ในการตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด สงสัยจะสูญ ควรปฏิบัติตามหนังสือ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด่วน ที่ กษ 0404/ว 71 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มี
หนังสือตอบผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัตร เจยาคม ไปแล้วว่า “เป็นคาแนะนา ไม่ใช่คาสั่งทางปกครอง” และในการตั้ง
ค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด สงสัยจะสูญ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มีหนังสือตอบข้อหารือ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จากัด ไปแล้วด้วย จึงให้หารือกับผู้สอบบัญชีของสหกรณ์
3.จากการที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด เห็ นชอบโครงการ การเงินรับฝาก
ประจาโดยมีหลักทรัพย์ค้าประกันสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด หากมีปาฏิหาริย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สงขลา จากัด จะได้รับเงินชาระหนี้จากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ประมาณ 10 ล้านบาท ก่อนผู้สอบ
บัญชีจะรับรองงบการเงิน
เมื่อได้รับฟังการรายงานข้อหารือดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากรณีศาลล้มละลาย
กลางไม่เห็ นชอบแผนฟื้นฟูกิจการฉบั บใหม่ ของสหกรณ์เครดิ ตยู เนี่ยนคลองจั่น จ ากัด เมื่อวั นที่ 16 ธั นวาคม
พ.ศ.2563 และศาลล้มละลายกลางจะสั่งยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ในวันที่
21 มกราคม พ.ศ.2564 เนื่ องจากไม่สามารถด าเนิ นการตามแผนฟื้ นฟูกิ จการได้ และได้ร่วมกันพิจารณาการ
คาดการณ์เรียกเก็บเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด เมื่อสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด ได้เข้ามาช่วยเหลือเพื่อไม่ให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
จากัด ล้มละลาย ตามหนังสือชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด ที่ ชสอ. 4318/2564 ลงวันที่ 9
มกราคม พ.ศ.2564 ที่มีถึงประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด เรื่อง มติสนับสนุน
โครงการเงินรั บฝากประจ าของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากั ด โดยมีหลั กทรัพย์ค้าประกั น โดยแจ้งว่ า
“สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด และชุมนุ มสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด ได้เห็นชอบโครงการการเงินรับฝากประจาโดยมีหลักทรัพย์ค้าประกันสหกรณ์เครดิต
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ยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด เพื่อเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือการฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
จากัด และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่สหกรณ์”
จากนั้น คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด มีความมั่นใจที่จะได้รับ
ชาระเงินฝากจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ตามที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับหนังสือกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ด่วน ที่ กษ 0404/ว 71 กาหนดขึ้นเพื่อให้สหกรณ์เจ้าหนี้สหกรณ์เครดิตยู เนี่ยนคลองจั่น จากัด บันทึก
บัญชีค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์เครดิตยู เนี่ยนคลองจั่น จากัด สงสั ยจะสู ญ เพื่อให้ รายการเงินฝากสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ได้แสดงมูลค่าไว้ ตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0401/3309 ลงวันที่
18 ธันวาคม พ.ศ.2562 ถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัตร เจยาคม กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา
จากัด ซึ่งหนังสือฉบับดังกล่าวได้นาเรียนผู้สอบบัญชีไว้แล้วเมื่อสิ้นปีบัญชี 2562 ดังนั้น หนังสือกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ด่วน ที่ กษ 0404/ว 71 จึงเป็นเจตนาการบันทึกค่าเผื่อสงสัยจะสูญจากการคาดการณ์เรียกเก็บเงินรับฝาก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด และเมื่อระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร พ.ศ.2563 มีผลบังคับใช้โดยไม่ได้กาหนดให้มีการตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด
สงสัยจะสูญ หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด่วน ที่ กษ 0404/ว 71 จึงย่อมที่จะนามาบังคับต่อไปไม่ได้
ที่ประชุมจึงมีมติให้ดาเนินการดังนี้
1.ให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูสงขลา จากัด ตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด
สงสัยจะสูญในปี 2563 จานวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) และให้ทาหนังสือแจ้งให้ผู้สอบบัญชีทราบ
2.หากผู้สอบบัญชีเห็นด้วย ให้ ถือว่าคณะกรรมการดาเนินการได้มีการรั บรองงบการเงินประจาปี
2563 แล้ว
ดังนั้น จากมติของคณะกรรมการดาเนินการ ข้อที่ 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด จึงได้มีหนังสือ
ที่ สอ.คสข.45 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2564 ถึงผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด (คุณสิรวิชญ์
ไพศาสตร์) เรื่องการตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด สงสัยจะสูญ โดยข้อความในหนังสือระบุว่า
“ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด ได้จัดทางบการเงินประจาปีบัญชี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม
พ.ศ.2563 โดยไม่ได้คานวณค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด สงสัยจะสูญ ไว้ในงบการเงิน
ดังกล่าว และผู้สอบบัญชีได้แนะนาให้สหกรณ์ฯ หารือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของสหกรณ์ฯ
ต่อไปนั้น
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด ได้หารือแนวปฏิบัติการตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คลองจั่น จากัด สงสัยจะสูญ กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ผู้อานวยการสานักมาตรฐานทางบัญชีและการสอบบัญชี)
เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564 โดยสหกรณ์ฯ มีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563 ข้อ 16 ไม่มี
สภาพบังคับครอบคลุมถึงกรณีการตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด สงสัยจะสูญ
2.เมื่อระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563 ไม่มีสภาพ
บังคับครอบคลุมถึงตามข้อ 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้แนะนาว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด ควรปฏิบัติ
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ตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด่วน ที่ กษ 0404/ว 71 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ซึ่งกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ได้ตอบข้อหารือของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จากัด ไปแล้วด้วย สาหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา
จากัด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เคยมีหนังสือถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัตร เจยาคม ไปแล้ว จึงให้ปรึกษาหารือกับ
ผู้สอบบัญชี
3.หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด่วน ที่ กษ 0404/ว 71 กาหนดขึ้นเพื่อให้สหกรณ์เจ้าหนี้สหกรณ์
เครดิตยู เนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ได้บันทึกบัญชีค่าเผื่ อเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด สงสัยจะสูญ
เพื่อให้รายการเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ได้แสดงมูลค่าไว้ในทางบัญชี ซึ่งรายละเอียดปรากฏ
ตามหนั งสื อกรมตรวจบั ญชีสหกรณ์ ด่ วนที่ สุ ด ที่ กษ 0401/3309 ลงวั นที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2562 ถึงผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์เรวัตร เจยาคม กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด โดยหนังสือฉบับดังกล่าว
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด ได้นาเรียนผู้สอบบัญชีไว้แล้วเมื่อสิ้นปีบัญชี 2562 ดังนั้น หนังสือกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ด่วนที่ กษ 0404/ว 71 จึงเป็นเจตนาการบันทึกค่าเผื่อสงสัยจะสูญจากการคาดการณ์เรียกเก็บเงินรับ
ฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด เท่านั้น
4.ในคราวประชุ มคณะกรรมการด าเนิ นการ ชุ ดที่ 50 ครั้ งที่ 3/2564 (นั ดพิ เศษ) เมื่ อวั นที่ 22
มกราคม พ.ศ.2564 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากรณีศาลล้มละลายกลางไม่เห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการฉบับใหม่ของ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 และศาลล้มละลายกลางจะสั่งยกเลิกแผน
ฟื้นฟู กิจการของสหกรณ์เครดิตยู เนี่ ยนคลองจั่น จากั ด ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564 เนื่องจากไม่ สามารถ
ดาเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการได้ และได้ร่วมกันพิจารณาการคาดการณ์เรียกเก็บเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คลองจั่น จ ากัด ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด เมื่อสั นนิ บาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
จากัด ได้เข้ามาช่วยเหลือเพื่อไม่ให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ล้มละลาย ตามหนังสือชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรั พย์ แห่ งประเทศไทย จ ากั ด ที่ ชสอ. 4318/2564 ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2564 ที่มี ถึงประธานกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด เรื่อง มติสนับสนุนโครงการเงินรับฝากประจาของสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด โดยมีหลักทรัพย์ค้าประกัน โดยสาระสาคัญแจ้งว่า “สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จ ากัด และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่ งประเทศไทย จากัด ได้
เห็นชอบโครงการการรับเงินฝากประจาโดยมีหลักทรัพย์ค้าประกันสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด เพื่อเป็น
การสนับสนุนและช่วยเหลือการฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
แก่สหกรณ์” แล้วเห็นว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด มีความมั่นใจที่จะได้รับชาระเงินฝากจากสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ตามที่คาดการณ์ไว้
จากเหตุผลข้างต้น ที่ประชุมจึงมีมติให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด ตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด สงสัยจะสูญ ในปี 2563 จานวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งตามแผน
ฟื้นฟูกิจการในปี 2559-2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด จะต้องได้รับคืนเงินฝากจานวน 111,148,718.08
บาท แต่สหกรณ์ฯ ได้รับมาเพียง 60,212,713.59 บาท คงค้างชาระไม่เป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการอีก จานวน
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50,936,004.49 บาท และสหกรณ์ฯ ได้ตั้งค่าเผื่อเงินฝากดังกล่าวไว้แล้ว จานวน 26,418,435.45 บาท เมื่อขอตั้งค่า
เผื่อเงินฝากในปีบัญชีนี้เพิ่มอีก 2,000,000.00 บาท จะรวมเป็น 28,418,435.45 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.79
ของเงินฝากที่ค้างชาระ โดยสหกรณ์ฯ มั่นใจว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ยังคงมีความสามารถในการ
ชาระเงินฝากค้างชาระที่เหลือได้ และเห็นว่าค่าเผื่อเงินฝากที่ตั้งไว้มีความเพียงพอกับความเสี่ยงและเป็นไปตามหลัก
ความระมัดระวัง ตลอดจนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด ยังคงต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในอันที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต หากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ไม่มีความสามารถชาระคืนเงินฝากได้ในท้ายที่ สุดเต็ม
ทั้งจานวนตามหลักความรับผิดชอบ
5.สหกรณ์ออมทรั พย์ ครู สงขลา จากัด โดยคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 50 ได้บริหารกิจการ
สหกรณ์ฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและอานวยประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแก่บรรดามวลสมาชิก
ด้วยความเสี ยสละ ทุ่มเท ตั้งใจ และซื่อสัตย์สุ จริตมาโดยตลอด คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 50 จึงมีความ
คาดหวังที่จะให้ผลการดาเนินงานปรากฏจากการจัดทางบการเงินที่จะเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563
เพื่อสะท้อนสภาพความเป็นจริงอย่างสมเหตุสมผลต่อการบริหารกิจการสหกรณ์ฯ ระหว่างปีบัญชี 1 มกราคม – 31
ธันวาคม 2563
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป”
และจากการที่คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 50 ได้มีมติให้ต้องตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์เครดิต
ยู เนี่ ย นคลองจั่ น จ ากั ด สงสั ย จะสู ญ เป็ น เงิ น สองล้ านบาทนั้ น ท าให้ ก าไรสุ ทธิ ประจ าปี 2563 คงเหลื อ
423,821,072.92 บาท
ในคราวประชุมคณะกรรมการอานวยการ ชุดที่ 50 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2564
นางจุรีรัตน์ หนูสวัสดิ์ รองผู้จัดการ ได้แจ้งให้ประธานกรรมการทราบว่า ผู้สอบบัญชีประสงค์ที่จะคุยกับประธาน
กรรมการ จากนั้นประธานกรรมการได้โทรศัพท์ถึงผู้สอบบัญชี และได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการว่า
“ผู้ สอบบั ญชีได้แจ้งว่า ขณะนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มีหนั งสื อแจ้งผู้ สอบบัญชีแล้วว่า ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยการบั ญชีของสหกรณ์และกลุ่ มเกษตรกร พ.ศ.2563 ข้อ 16 ไม่ใช้บังคับการตั้งค่าเผื่ อเงินฝาก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด สงสัยจะสูญ แต่ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด ปฏิบัติตามหนังสือ
กรมตรวจบัญชี ด่วน ที่ กษ 0404/ว 71 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด ต้องตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด สงสัยจะสูญ เต็มจานวนประมาณ 24 ล้านบาทเศษ ทั้ง ๆ ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เคยมีหนังสือแจ้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัตร เจยาคม แล้วว่า หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด่วนที่ กษ 0404/ว 71
เป็นเพียงคาแนะนา ไม่ใช่คาสั่งทางปกครอง ทาให้ผู้สอบบัญชีรู้สึกลาบากใจในการปฏิบัติเป็นอย่างมาก อยากที่จะ
ถอนตัวจากการสอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด”
ที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการ เห็ นว่าเมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด ได้มีหนังสื อ
ที่ สอ.คสข.45 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2564 ถึงผู้สอบบัญชี โดยแจ้งมติที่ประชุมของคณะกรรมการดาเนินการ
ชุดที่ 50 ครั้งที่ 3/2564 (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2564 ให้ผู้สอบบัญชีได้ทราบแล้วว่า สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสงขลา จากัด ตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด สงสัยจะสูญ ในปี 2563 จานวน
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2,000,000 บาท พร้อมเหตุผล แต่ขณะนี้ผู้สอบบัญชียังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 50 ได้กาหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 และแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่ว
กันแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ต้องมีการประชุมใหญ่ตามที่ได้กาหนดไว้ มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายแก่คณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ 50 และอีกประเด็นหนึ่ง คือ โรงพิมพ์ที่จัดทารายงานกิจการได้กาหนดให้สหกรณ์ฯ ต้องส่งต้นฉบับ
รายงานกิจการไม่เกินวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 มิฉะนั้นจะทารายงานกิจการให้ไม่ทัน คณะกรรมการอานวยการ
จึงมีมติให้ฝ่ายจัดการนาเสนอการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2563 จานวน 423,821,072.92 บาท ตามงบการเงินที่
เสนอผู้ สอบบั ญชีไปแล้ ว เพื่อคณะกรรมการอานวยการจะได้ พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการดาเนิ นการ
จากนั้นจะได้จัดทารายละเอียดเป็นระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2563 ในรายงานกิจการ
ประจาปี 2563 ต่อไป ในขณะเดียวกันคณะกรรมการอานวยการได้มีมติเสนอคณะกรรมการดาเนินการให้นางบ
การเงินประจาปี 2563 ที่ส่งให้ผู้สอบบัญชีเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564 จัดทารายละเอียดเป็นระเบียบวาระที่
4.1 เรื่องงบการเงินประจาปี 2563 ในรายงานกิจการประจาปี 2563 ด้วย และเมื่อผู้ สอบบัญชีรายงานผลการ
ตรวจสอบงบการเงิ นที่ ให้ ตั้ งค่ าเผื่ อเงิ นฝากสหกรณ์ เครดิ ตยู เนี่ ยนคลองจั่ น จ ากั ด สงสั ยจะสู ญ ต่ างกั บมติ
คณะกรรมการดาเนิ นการ ก็ค่อยมาพิจารณากันอีกครั้ง และค่อยจัดทาระเบียบวาระการจัดสรรกาไรสุทธิเป็น
เอกสารแจกต่างหาก ดังเช่นระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องงบการเงินประจาปี 2563 ที่ต้องจัดทาเอกสารแยกจากรายงาน
กิจการ ทั้งนี้ก็เพื่อปกป้องและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของสมาชิกเป็นสาคัญ
ต่อมาในคราวประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 50 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2564 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการอานวยการเสนอ โดยให้นางบการเงินประจาปี 2563 ชุดที่
ได้จัดส่งให้แก่ผู้สอบบัญชี เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564 จัดทาเป็นระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องงบการเงินประจาปี
2563 บรรจุในรายงานกิจการประจาปี 2563 และเมื่อผู้สอบบัญชีรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่ให้ตั้งค่าเผื่อ
เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด สงสัยจะสูญ ต่างกับมติคณะกรรมการดาเนินการ ก็ค่อยจัดทางบ
การเงินประจาปี 2563 ให้แก่ผู้แทนสมาชิกต่อไป
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู สงขลา จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สิ นทรัพ ย์

ปี 2563
บาท

ปี 2562
บาท

2
3
4
6
7
8
9
10
10

570,364,815.13
400,374.55
42,651,283.58
1,270,799,594.45
12,758,544.05
11,175,388.42
1,690,374.58
0.00
0.00
1,909,840,374.76

551,589,778.57
389,426.18
28,752,214.95
1,221,053,785.51
12,306,189.75
9,094,659.17
2,537,798.22
534,216.00
1,612,784.00
1,827,870,852.35

4
5
6
7
11
12
13

212,299,385.24
201,146,660.00
9,268,029,471.00
0.00
47,753,358.06
2,285,234.00
154,340.00
9,731,668,448.30
11,641,508,823.06

232,433,099.78
201,130,110.00
8,272,374,240.75
128,320.80
48,919,933.04
2,611,696.00
154,340.00
8,757,751,740.37
10,585,622,592.72

หมายเหตุ
สิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อื่น
เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ จํากัด ระยะสั้น-สุ ทธิ
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น - สุ ทธิ
ลูกหนี้ระยะสั้น - สุ ทธิ
ดอกเบี้ยเงินให้กคู้ า้ งรับ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ
ที่ดินพร้อมอาคารแทนการชําระหนี้รอจําหน่าย
ผลต่างมูลค่าที่ดินพร้อมอาคารแทนการชําระหนี้รอจําหน่าย
รวมสิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ จํากัด ระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว
เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
ลูกหนี้ระยะยาว - สุ ทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพ ย์
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สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ครู สงขลา จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ปี 2563
บาท
รายได้ ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่น
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ ตามคําพิพากษา
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ ระหว่างดําเนิ นคดี
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รวมรายได้ ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้ และเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
รวมค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้ และเงินลงทุน
หัก หนีส้ งสั ยจะสู ญ
หนี้ สงสัยจะสู ญ-ลูกหนี้ ระหว่างดําเนิ นคดี
หนี้ สงสัยจะสู ญ-ลูกหนี้ ตามคําพิพากษา
หนี้ สงสัยจะสู ญ-ดอกเบี้ยตามคําพิพากษา
หนี้ สูญ-ลูกหนี้ ตามคําพิพากษา
หนี้ สงสัยจะสู ญ - ลูกหนี้ เงินให้กู้
หนี้ สงสัยจะสู ญ - ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมหนีส้ งสั ยจะสู ญ
รายได้ ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุ ทธิ
บวก รายได้ อื่น
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิโครงการ ฯ (รายละเอียดประกอบงบ 1)
กําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า
ค่าธรรมเนี ยมถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
รายได้ค่าเช่าอาคาร
รายได้ค่าเช่าตูก้ ดเงินสดอัตโนมัติ
รายได้ค่าธรรมเนี ยมการประเมินหลักทรัพย์
รายได้ค่าธรรมเนี ยมการออกสมุดคู่ฝากใหม่
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้ค่าปรับส่ งมอบงานล่าช้า
รวมรายได้ อื่น

%

ปี 2562
บาท

%

577,664,082.00
3,135,058.20
10,948.37
1,958,842.75
110,282.00
9,483,597.80
592,362,811.12

97.52
0.53
0.00
0.33
0.02
1.60
100.00

537,142,435.75
2,348,551.98
39,315.43
9,784,911.25
210,913.25
9,457,965.99
558,984,093.65

96.09
0.42
0.01
1.75
0.04
1.69
100.00

122,509,713.20
50.41
122,509,763.61

20.68
0.00
20.68

105,892,046.91
205,563.64
106,097,610.55

18.94
0.04
18.98

48,927.05
2,589,368.32
0.00
133,200.00
7,628,759.94
(32,992.00)
10,367,263.31
459,485,784.20

0.01
0.44
0.00
0.02
1.29
(0.01)
1.75
77.57

(3,926,256.75)
48,568,327.13
(99,081.42)
0.00
(26,944,293.43)
(138,864.25)
17,459,831.28
435,426,651.82

(0.70)
8.69
(0.02)
0.00
(4.82)
(0.02)
3.12
77.90

(261,264.20)
62,999.00
53,800.00
2,050.00
0.00
28,800.00
267,115.00
7,860.00
43,816.76
0.00
205,176.56

(0.04)
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.05
0.00
0.01
0.00
0.03

127,849.15
0.00
61,200.00
3,723.78
27,500.00
28,800.00
432,656.00
9,030.00
1,440,507.01
80,627.20
2,211,893.14

0.02
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.08
0.00
0.26
0.01
0.40
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สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ครู สงขลา จํากัด
งบกําไรขาดทุน (ต่ อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หัก ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับเจ้ าหน้ าที่
เงินเดือนเจ้าหน้าที่
ค่าล่วงเวลา
สวัสดิการเจ้าหน้าที่
เงินสมทบกองทุนเงินสะสมเจ้าหน้าที่
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
ค่าบําเหน็จเงินชดเชยเจ้าหน้าที่
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิ ทธิภาพเจ้าหน้าที่
ค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับอาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่ อมราคา-อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา-ครุ ภณั ฑ์
ค่าเสื่ อมราคา-ยานพาหนะ
ค่าบํารุ งรักษาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโปรแกรมซอฟแวร์
ค่าตกแต่งอาคารสํานักงานและภูมิทศั น์ตดั จ่าย
ค่าพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ตดั จ่าย
ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน
ค่าเบี้ยประกันภัยยานพาหนะ
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
ค่าตอบแทนรักษาความปลอดภัย
ค่าบํารุ งรักษาทรัพย์สิน
ค่าภาษีป้ายและโรงเรื อน
ค่าดูแลภูมิทศั น์
ค่าปรับภูมิทศั น์

ปี 2563
บาท

%

ปี 2562
บาท

%

12,464,917.93
234,727.29
802,936.50
598,606.00
199,847.00
5,200.00
2,509,440.00
93,830.00

2.10
0.04
0.14
0.10
0.03
0.00
0.42
0.02

13,215,851.91
132,366.95
914,757.30
637,725.62
257,957.00
6,600.00
2,830,040.00
139,400.00

2.36
0.02
0.16
0.11
0.05
0.00
0.51
0.02

1,890,649.67
524,605.95
76,250.96
159,600.00
211,720.00
0.00
326,462.00
66,713.43
55,226.11
70,107.36
438,000.00
69,550.00
40,414.00
112,000.00
14,260.00

0.32
0.09
0.01
0.03
0.04
0.00
0.06
0.01
0.01
0.01
0.07
0.01
0.01
0.02
0.00

1,776,441.70
439,411.90
0.00
159,600.00
186,970.00
104,000.00
343,582.00
66,713.43
40,192.09
160,675.43
405,000.00
69,550.00
89,315.91
88,200.00
0.00

0.32
0.08
0.00
0.03
0.03
0.02
0.06
0.01
0.01
0.03
0.07
0.01
0.02
0.02
0.00
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สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ครู สงขลา จํากัด
งบกําไรขาดทุน (ต่ อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ปี 2563
บาท
หัก ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน (ต่ อ)
ค่ าใช้ จ่ายดําเนินงานอื่น
ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการเรี ยกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนี ยมการสอบบัญชี
ค่าตอบแทนและเงินบําเหน็จผูต้ รวจสอบกิจการ
ค่าบริ การทําความสะอาด
ค่าใช้สอย
ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง
ค่าเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร
ค่าเอกสารรายงานประจําปี
ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์
ค่าวัสดุแบบพิมพ์คอมพิวเตอร์
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าธรรมเนี ยมธนาคาร
ค่าฤชาธรรมเนี ยมและค่าตรวจสอบหลักประกัน
ค่าธรรมเนี ยมการเป็ นสมาชิกองค์กรอื่น
ค่ารับรอง
ค่าเบี้ยประกันภัยเงินสด
ค่าจ้างทนายความ
ค่าเช่าพื้นที่และดูแลเว็ปไซด์
เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนคลองจัน่ จํากัด สงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากการขายที่ดินพร้อมอาคารแทนการชําระหนี้
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
รวมค่ าใช้ จ่ายดําเนินงาน
กําไรสุ ทธิ

4,647,145.00
1,292,320.00
200,000.00
315,000.00
198,000.00
1,483,277.59
64,725.10
101,231.50
199,500.00
408,568.00
346,577.50
1,203,546.97
78,559.00
195,171.50
10,000.00
755,330.50
6,445.68
200,000.00
12,840.00
2,000,000.00
647,000.00
45,000.00
494,585.30
35,869,887.84
423,821,072.92

%

0.78
0.22
0.03
0.05
0.03
0.25
0.01
0.02
0.03
0.07
0.06
0.20
0.01
0.03
0.00
0.13
0.00
0.03
0.00
0.34
0.11
0.01
0.08
6.06
71.55

ปี 2562
บาท

3,531,225.00
1,284,784.00
200,000.00
335,000.00
219,960.00
1,500,279.00
77,763.80
89,761.25
134,000.00
399,536.00
413,374.00
1,067,549.19
96,311.00
85,790.50
10,000.00
580,200.26
6,468.15
778,000.00
12,840.00
9,305,484.06
0.00
0.00
269,187.86
42,461,865.31
395,176,679.65

%

0.63
0.23
0.04
0.06
0.04
0.27
0.01
0.02
0.02
0.07
0.07
0.19
0.02
0.02
0.00
0.10
0.00
0.14
0.00
1.66
0.00
0.00
0.05
7.59
70.70
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รายละเอียดประกอบงบการเงิน 1

โครงการสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู สงขลาธานี จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ปี 2563
บาท
0.00
0.00
0.00
24,845.59
24,845.59
7,155.29
17,690.30
0.00
17,690.30
24,596.50
91,751.00
2.00
162,605.00
278,954.50
(261,264.20)

ขายที่ดิน
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้ นยังไม่ ถือเป็ นรายได้
บวก กําไรขั้นต้นยังไม่ถือเป็ นรายได้ยกมา
หัก กําไรขั้นต้นยังไม่ถือเป็ นรายได้ยกไป
กําไรที่ถือเป็ นรายได้ ปีปัจจุบัน
บวก รายได้เฉพาะธุรกิจ-ดอกเบี้ยรับเช่าซื้ อ
หัก ค่ าใช้ จ่ายเฉพาะธุรกิจ
ดอกเบี้ยเช่าซื้ อรับเกินจ่ายคืน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าเสื่ อมราคาสิ่ งปลูกสร้าง
ค่าใช้จ่ายโครงการที่ดิน (รายละเอียดประกอบงบการเงิน 2)
รวมค่ าใช้ จ่ายเฉพาะธุรกิจ
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิโครงการฯ

จการประจำำ�ปีี 2563 สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสงขลา จำำ�กััด
64 รายงานกิิ
SONGKHLA TEACHER’S SAVINGS AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED

%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ปี 2562
บาท
0.00
0.00
0.00
156,464.26
156,464.26
24,845.59
131,618.67
10,600.00
142,218.67

%
0.00
0.00
0.00
0.03
0.03
0.00
0.02
0.00
0.03

0.00
0.02
0.00
0.03
0.05
0.04

0.00
0.00
14,369.52
0.00
14,369.52
127,849.15

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02

รายละเอียดประกอบงบการเงิน 2

รายละเอีย ดค่ าใช้ จ่ายทีด่ ินโครงการสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู สงขลาธานี

ค่าใช้จ่ายที่ดินโครงการ
งานดูแลสภาพพื้นที่ในที่ดินสหกรณ์
รวม

ปี 2563
บาท
82,605.00
80,000.00
162,605.00

%
0.01
0.01
0.02

ปี 2562
บาท
0.00
0.00
0.00

%
0.00
0.00
0.00
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู สงขลา จํากัด
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุ ทธิ
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกําไรสุ ทธิเป็ นเงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาอาคารและอุปกรณ์
หนี้ สูญลูกหนี้ ตามคําพิพากษา
หนี้ สงสัยจะสู ญ - ลูกหนี้ เงินให้กู้
หนี้ สงสัยจะสู ญ - ดอกเบี้ยเงินให้กคู้ า้ งรับ
หนี้ สงสัยจะสู ญ-เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนคลองจัน่ จํากัด
ขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดินพร้อมอาคารแทนการชําระหนี้
ค่าตกแต่งอาคารสํานักงานปรับปรุ งภูมิทศั น์-ตัดจ่าย
ค่าพัฒนาระบบโปรแกรมสหกรณ์ตดั จ่าย
กําไรขั้นต้นที่ดินโครงการที่ถือเป็ นรายได้ปีปัจจุบนั
ค่าบําเหน็จเงินชดเชยเจ้าหน้าที่
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสิ นทรัพ ย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
สิ นทรัพ ย์ ดําเนินงาน
เงินสดจ่ายลูกหนี้ เงินกูฉ้ ุกเฉิ น
เงินสดรับจากลูกหนี้ เงินกูฉ้ ุกเฉิ น
เงินสดจ่ายลูกหนี้ เงินกูส้ ามัญ
เงินสดรับจากลูกหนี้ เงินกูส้ ามัญ
เงินสดจ่ายลูกหนี้ เงินกูพ้ ิเศษ
เงินสดรับจากลูกหนี้ เงินกูพ้ ิเศษ
เงินสดรับเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนคลองจัน่ จํากัด
เงินสดรับลูกหนี้ ที่ดินโครงการ
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ปี 2563
บาท

ปี 2562
บาท

423,821,072.92

395,176,679.65

2,491,508.58
133,200.00
10,267,055.31

2,230,223.12
0.00
17,697,776.95

(32,992.00)
2,000,000.00
647,000.00
0.00
326,462.00
(17,690.30)
2,509,440.00
28,037.41
(12,410,105.13)
(62,999.00)
294,325.50
7,173,536.63

(237,945.67)
9,305,484.06
0.00
104,000.00
343,582.00
(131,618.67)
2,439,640.00
27,522.42
(10,889,777.75)
0.00
134,516.00
17,565,862.89

437,167,851.92

433,765,945.00

(10,654,472.25)
18,142,941.50
(3,521,278,186.75)
2,223,752,889.25
(1,289,152,329.00)
1,513,981,112.25
4,234,645.91
6,000.00

(20,123,392.00)
33,780,140.00
(2,807,845,518.50)
2,222,800,585.75
(2,364,720,495.75)
2,314,446,598.75
9,864,233.99
0.00

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู สงขลา จากัด
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ดาเนินงาน (ต่ อ)
เงินสดรับลูกหนี้ เช่าซื้ อ
ลูกหนี้ ตวั แทน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดรับลูกหนี้ ตามคาพิพากษา
เงินสดรับจากลูกหนี้ ระหว่างดาเนินคดี
เงินสดรับรายได้คา้ งรับ
เงินสดจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
เงินสดจ่ายซื้อเครื่ องเขียนแบบพิมพ์
เงินทดรองจ่าย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินรอเรี ยกคืน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
หนีส้ ิ นดาเนินงาน
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรอตรวจสอบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินประกันซองค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรอจ่ายคืน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับล่วงหน้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดจ่ายค่าบาเหน็จเงินชดเชยเจ้าหน้าที่
เงินสดรับล่วงหน้าค่าที่ดินแทนการชาระหนี้ รอจาหน่าย
เงินสดสุ ทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อหุ ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ไทย จากัด
เงินสดจ่ายซื้อเครื่ องใช้สานักงาน
เงินสดจ่ายค่าปรับปรุ งอาคาร
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์
เงินสดจ่ายซื้อยานพาหนะ
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

ปี 2563
บาท

ปี 2562
บาท

141,551.00
(465,584.50)
9,400,750.50
0.00
10,889,777.75
(36,328.64)

416,865.82
2,665,907.25
4,523,450.75
1,561,215.00
14,112,900.69
(28,037.41)

(285,320.00)
(36,275.00)

(173,820.00)
(9,100.00)

355,574.50
0.00

(1,484,242.00)
3,534,409.92

(6,862,105.31)
(776,588.08)
(45,450.00)
864,698.11
(59,792.61)
0.00
866,468.60
(2,584,960.00)
0.00
(612,433,130.85)

(17,340,015.56)
(5,813,560.00)
(152,850.00)
13,515.28
60,194.26
(109,231.00)
0.00
(4,529,480.00)
1,500,000.00
(179,283,779.76)

(16,550.00)
(242,354.60)
(164,580.00)
63,000.00
(859,000.00)
(1,219,484.60)

(16,310.00)
(1,130,960.00)
(562,693.00)
0.00
0.00
(1,709,963.00)
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูสงขลา จากัด
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดรับเงินรับฝาก
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก
เงินสดรับทุนเรื อนหุ้น
เงินสดจ่ายคืนทุนเรื อนหุ ้น
เงินสดจ่ายค่าบารุ งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จากัด
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
เงินสดจ่ายกองทุนโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลาธานี
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิก
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
เงินสดจ่ายเงินปันผลตามหุ้นและเงินเฉลี่ยคืน
เงินสดจ่ายเพื่อทุนการศึกษาและประชาสัมพันธ์
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุ ทธิเพิ่มขึน้
เงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสด ณ วันสิ้นปี
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ปี 2563
บาท

ปี 2562
บาท

0.00
1,969,787,707.23
(1,344,530,620.21)
519,083,270.00
(160,794,000.00)
(30,000.00)
(270,000.00)
(40,000.00)

(0.03)
1,817,935,874.06
(1,353,742,647.05)
396,008,790.00
(127,022,950.00)
(30,000.00)
(263,000.00)
0.00

(19,966,100.00)
(5,379,960.00)
(323,117,161.00)
(2,304,535.64)
632,438,600.38
18,785,984.93
551,979,204.75
570,765,189.68

(21,938,000.00)
(3,142,750.00)
(285,226,449.76)
(1,392,203.92)
421,186,663.30
240,192,920.54
311,786,284.20
551,979,204.75

สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ครู สงขลา จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. สรุ ปนโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
1.1 สหกรณ์บนั ทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง เว้นแต่รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กขู้ องลูกหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จะรับรู ้เมื่อได้รับเงิน
1.2 สหกรณ์ฯ ตีราคาวัสดุคงเหลือตามราคาทุน
1.3 เครื่ องใช้สาํ นักงาน ที่ได้มาก่อนระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ ด้วยการบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2560 ประกาศใช้ แสดงด้วยมูลค่า
คงเหลือตามบัญชีหลังหักค่าเสื่ อมราคาประจําปี ส่ วนเครื่ องใช้สาํ นักงานที่ได้มาภายหลังแสดงด้วยมูลค่าราคาทุนหักค่าเสื่ อม
ราคาสะสม ค่าเสื่ อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
1.4 ค่าซ่อมบํารุ ง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสําหรับสิ นทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายหักจากรายได้
การต่อเติมหรื อเพิม่ อาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ๆ ถือเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์
1.5 สหกรณ์ฯ ระงับการรับรู ้รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินให้กขู้ องลูกหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ตามเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย
ซึ่งหากสหกรณ์ฯ รับรู ้ดอกเบี้ยเงินให้กขู้ องลูกหนี้ ดงั กล่าวแล้ว จะทําให้สหกรณ์ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิประจําปี ดังนี้
423,821,072.92 บาท
กําไรสุ ทธิจากการดําเนิ นงาน
2,722,730.75 บาท
บวก ดอกเบี้ยเงินให้กขู้ องลูกหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ดอกเบี้ยลูกหนี้ ระหว่างดําเนิ นคดี
596,583.25 บาท
ดอกเบี้ยลูกหนี้ ตามคําพิพากษา
12,157,595.00 บาท
439,297,981.92 บาท
กําไรสุ ทธิหลังรับรู ้ดอกเบี้ยของลูกหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
1.6 สหกรณ์ฯ ได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 บทเฉพาะกาล ข้อ 88 โดยตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ ชุดที่ 50 ครั้งที่ 2/2564 (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 และขอให้
เข้าใจว่าเป็ นเพียงการประมาณการทางบัญชีเท่านั้น ยังมิได้มีการสู ญจริ ง หรื อทําให้สิทธิเรี ยกร้องของสหกรณ์ฯ ด้อยไป
แต่อย่างใด ถ้าหากจะมีการตัดลูกหนี้ เป็ นสู ญ ก็จะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ก่อนจึงจะกระทําได้
1.7 สหกรณ์ฯ ประกอบธุรกิจจัดสรรที่ดินในชื่อ “โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลาธานี ” ตามรายละเอียดประกอบ
งบการเงินที่ 1 - 2
1.8 สหกรณ์ฯ บันทึกรายการให้เช่าซื้อโดยแสดงกําไร (ขาดทุน) ขั้นต้นเป็ นรายได้รอตัดบัญชีและรับรู ้เป็ นรายได้ในแต่ละ
รอบระยะเวลาบัญชี สําหรับดอกเบี้ยเช่าซื้อจะถือเป็ นรายได้ต่อเมื่อได้รับเงินแล้ว
1.9 ค่าพัฒนาระบบเงินกูผ้ า่ นตูก้ ดเงินสดอัตโนมัติรอตัดจ่าย ค่าพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์รอตัดจ่าย และค่าพัฒนา
โปรแกรมระบบ KTB COOP ONLINE รอตัดจ่าย สหกรณ์ฯมีนโยบายตัดจ่ายตามอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี
ส่ วนค่าพัฒนาระบบการชําระเงิน(Bill payment) รอตัดจ่าย และค่าปรับปรุ งภูมิทศั น์รอตัดจ่าย สหกรณ์ฯมีนโยบาย
ตัดจ่ายตามอายุการใช้งานประมาณ 5 ปี
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สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ครู สงขลา จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. สรุ ปนโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ (ต่ อ)
1.10 เงินลงทุนระยะสั้น/เงินลงทุนระยะยาวที่เป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน
1.11 ที่ดินพร้อมอาคารแทนการชําระหนี้ รอจําหน่ายวัดมูลค่าด้วยราคาประเมินโดยคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ แต่รับรู ้
รายการไม่เกินมูลค่าหนี้ คงเหลือ เนื่ องจากเป็ นที่ดินพร้อมอาคารแทนการชําระหนี้ ที่เกิดขึ้นก่อนแนวทางปฏิบตั ิ เรื่ อง
วิธีปฏิบตั ิทางบัญชีเกี่ยวกับที่ดินแทนการชําระหนี้ ออกตามความในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์
ของ พ.ศ. 2560 จะมีผลบังคับใช้ (ตามหนังสื อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ กษ 0404/ว 113 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561)
1.12 เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่สหกรณ์มีวตั ถุประสงค์จะถือจนครบกําหนดแสดงในราคาทุนหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายตามแต่กรณี
1.13 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ถือเป็ นค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตดั จ่ายภายในระยะเวลา 5 ปี ปี ละ เท่าๆ กัน
1.14 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณ์รับรู ้ค่าใช้จ่ายที่ดินส่ วนกลางซึ่งเป็ นสวนสาธารณะ จํานวน 5 แปลง เป็ นเงิน
13,633,204.93 บาท
1.15 เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภทเว้นแต่เงินฝาก
สหกรณ์อื่นที่ประสบปั ญหาการฝากถอนหรื ออยูร่ ะหว่างผ่อนผันการชําระคืนเงินฝาก ทั้งนี้ รวมถึงเงินฝากธนาคาร
และเงินฝากสหกรณ์ที่นาํ ไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันหนี้ สินด้วย
ได้จดั ประเภทรายการของงบการเงินปี 2562 ในบางรายการเพื่อประโยชน์ในการเปรี ยบเทียบกับปี 2563
ิ
1.16 เ สหกรณ์
ปี 2563
บาท

ปี 2562
บาท

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย
เงินสด
2,405,169.00
4,836,795.00
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
4,878,324.16
4,010,600.01
ออมทรัพย์
245,984,801.90
252,404,732.28
ประจํา
110,490,753.20
110,000,000.00
ออมทรัพย์พิเศษ
206,605,766.87
180,337,651.28
รวม
570,364,815.13
551,589,778.57
ข้ อผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณ์ฯ นําเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจําของ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
จํานวน 30,000,000.00 บาท ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 60,000,000.00 บาท และธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
จํานวน 20,000,000.00 บาท ไปคํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี กับธนาคารดังกล่าวในวงเงินรวมจํานวน 110,000,000.00 บาท
( ดูหมายเหตุ 14 )
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สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ครู สงขลา จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ปี 2563
บาท
63,567.00
336,807.55
400,374.55

3. เงินฝากสหกรณ์ อื่น ประกอบด้วย
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ-ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จํากัด
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ-สหกรณ์การเกษตรสิ งหนคร จํากัด
รวม

ปี 2562
บาท
61,699.54
327,726.64
389,426.18

4. เงินฝากสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ จํากัด - สุ ทธิ
ปี 2563
บาท
เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนคลองจัน่ จํากัด
หัก ค่าเผื่อเงินฝากสงสัยจะสู ญ
เงินฝากสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ ฯ-สุ ทธิ

ระยะสั้ น
71,069,719.03
28,418,435.45
42,651,283.58

ปี 2562
บาท
ระยะยาว
212,299,385.24
0.00
212,299,385.24

ระยะสั้ น
55,170,650.40
26,418,435.45
28,752,214.95

ระยะยาว
232,433,099.78
0.00
232,433,099.78

เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนคลองจัน่ จํากัด จํานวน 283,369,104.27 บาท สหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนคลองจัน่ จํากัด อยูร่ ะหว่าง
ปฏิบตั ิตามแผนฟื้ นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนคลองจัน่ จํากัด ฉบับที่ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สั่งเห็นชอบด้วย ซึ่งกําหนดให้
สหกรณ์ชาํ ระเงินต้นคืนทุกครึ่ งปี เป็ นเวลา 26 ปี (ปี 2559-2584) โดยไม่มีดอกเบี้ยตามแผนฟื้ นฟูกิจการ ซึ่งตามแผนฟิ้ นฟูกิจการ
ในปี 2559-2563
สหกรณ์ฯ จะต้องได้รับคืนเงินฝาก จํานวน 111,148,718.08 บาท แต่ในระหว่างปี 2559 - 2563
สหกรณ์ฯได้รับมาเพียง 60,212,713.59 บาท คงค้างชําระไม่เป็ นไปตามแผนฟื้ นฟูกิจการ จํานวน 50,936,004.49 บาท
สหกรณ์ฯได้ต้ งั ค่าเผื่อเงินฝากดังกล่าวไว้ จํานวน 28,418,435.45 บาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 55.79 ของเงินฝากที่คา้ งชําระ
ตามมติคณะกรรมการดําเนิ นการ ชุดที่ 50 ครั้งที่ 3/2564 (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 สหกรณ์ไม่ได้ต้ งั ค่าเผื่อเงินฝาก
สงสัยจะสู ญ ตามระเบียบนายทะเบียน ว่าด้วยการบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 ข้อ 16 ให้สหกรณ์บนั ทึกบัญชีเงินฝาก
สหกรณ์อื่น สําหรับรายการที่สหกรณ์นาํ เงินไปฝากไว้ที่ชุมนุมสหกรณ์หรื อสหกรณ์อื่น เงินฝากสหกรณ์อื่นที่มีผลต่อมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนให้พิจารณาการประมาณการค่าเผื่อ เงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสู ญ ดังนี้
( 1 ) กรณี เงินฝากสหกรณ์อื่นที่มีกาํ หนดชําระคืนแล้วแต่สหกรณ์ผรู ้ ับฝากไม่สามารถจ่ายคืนเงินฝากได้ให้สหกรณ์ผฝู ้ ากรายงาน
เงินฝากสหกรณ์อื่นที่ถอนไม่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ และสหกรณ์ผฝู ้ ากต้องประมาณการค่าเผื่อเงินฝาก
สหกรณ์อื่นสงสัยจะสู ญเต็มจํานวนเงินฝาก ที่ถอนคืนไม่ได้
(2) กรณี สหกรณ์ผรู ้ ับฝากมีผลการดําเนิ นงานขาดทุนสะสมเกินกึ่งหนึ่ งของทุนเรื อนหุ ้นและ งบแสดงฐานะการเงินมีขอ้ มูลที่แสดง
ให้เห็นว่า สหกรณ์ผรู ้ ับฝากขาดสภาพคล่องไม่มีเงินทุนหมุนเวียน เพียงพอที่จะจ่ายคืนเงินฝากได้ และไม่ได้ดาํ เนิ นการจัดทําแผน
ปรับปรุ งการดําเนิ นงานแต่อย่างใด ให้สหกรณ์ผฝู ้ ากบันทึกค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสู ญเต็มจํานวนของเงินฝากนั้นแต่
หากสหกรณ์ ผูร้ ับฝากอยูใ่ นระหว่างการจัดทําแผนปรับปรุ งการดําเนิ นงานของสหกรณ์ตามคําสัง่ นายทะเบียนสหกรณ์ ให้สหกรณ์
ให้สหกรณ์ผฝู ้ ากทยอยบันทึกค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสู ญตามระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ในแผน ปรับปรุ งการดําเนิ นงานนั้น
ถ้าสหกรณ์ผรู ้ ับฝากมีฐานะการเงินดีข้ ึน โดยงบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ผูร้ ับฝากไม่ปรากฏผลขาดทุนสะสมแล้ว หรื อ
สหกรณ์ผฝู ้ ากได้รับเงินฝากคืน ให้สหกรณ์ผฝู ้ ากระงับ การบันทึกค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสู ญ
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สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ครู สงขลา จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
4. เงินฝากสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ จํากัด - สุ ทธิ (ต่อ)
ให้สหกรณ์บนั ทึกค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสู ญ ถือเป็ นบัญชีปรับมูลค่า เพื่อแสดงเป็ นรายการหักออกจากเงินฝาก
สหกรณ์อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน และบันทึกเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสู ญ ถือเป็ นค่าใช้จ่าย กรณี ที่สหกรณ์ผฝู ้ ากได้รับ
เงินฝากคืนให้สหกรณ์ผฝู ้ ากโอนปิ ดบัญชีค่าเผื่อเงินฝาก สหกรณ์อื่นสงสัยจะสู ญ และบันทึกเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสู ญไว้ใน
วงเล็บ เพื่อเป็ นการลดยอด ค่าใช้จ่าย
เนื่ องจากกรณี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนคลองจัน่ จํากัด ต้องปฏิบตั ิตามแผนฟื้ นฟูกิจการที่ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สั่งเห็นชอบ
จึงตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสู ญ ตามหนังสื อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด่วน ที่ กษ 0404/ว 71 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559
และตามหนังสื อชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งระเทศไทย จํากัด ที่ ชสอ. 4318/2564 ลงวันที่ 9 มกราคม 2564 มีถึงประธานกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนคลองจัน่ จํากัด เรื่ อง มติสนับสนุนโครงการรับเงินฝากประจําของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยน
คลองจัน่ จํากัด โดยมีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
ดังนั้น สหกรณ์มีความเห็นว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนคลองจัน่ จํากัด ยังคงมีความสามารถในการชําระหนี้ คา้ งชําระที่เหลือได้
ค่าเผื่อที่ต้ งั ไว้จึงเพียงพอกับความเสี่ ยงและเป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง

5. เงินลงทุน ประกอบด้วย
ปี 2563
ปี 2562
เงินลงทุนระยะยาว
บาท
บาท
เงินลงทุนทีไ่ ม่ อยู่ในความต้ องการของตลาด
ราคาทุน
ราคาทุน
หุ ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด
150,000,000.00
150,000,000.00
หุ ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ไทย จํากัด
146,660.00
130,110.00
หุ ้นสามัญ - บริ ษทั สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
1,000,000.00
1,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาล
50,000,000.00
50,000,000.00
รวมเงินลงทุนระยะยาว
201,146,660.00
201,130,110.00
การลงทุนดังกล่าวเป็ นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์
แห่ งชาติ เรื่ อง ข้อกําหนดการฝากหรื อลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2558
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สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ครู สงขลา จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
6. เงินให้ กู้ยืม - สุ ทธิ ประกอบด้วย
ปี 2562
บาท

ปี 2563
บาท
ระยะสั้ น
เงินให้ กู้ยืม - ปกติ
ลูกหนี้ เงินกูฉ้ ุกเฉิ น
ลูกหนี้ เงินกูส้ ามัญ
ลูกหนี้ เงินกูพ้ ิเศษ
รวมเงินให้ กู้ยืม
เงินให้ กู้ยืม - ไม่ ก่อให้ เกิดรายได้
ลูกหนี้ เงินกูท้ ี่ดินโครงการ
ลูกหนี้ เงินกูฉ้ ุกเฉิ น
ลูกหนี้ เงินกูส้ ามัญ
ลูกหนี้ เงินกูพ้ ิเศษ
ลูกหนี้ ตามคําพิพากษา
ลูกหนี้ ระหว่างดําเนิ นคดี
รวมเงินให้ กู้ยืม - ไม่ ก่อให้ เกิดรายได้
รวมเงินให้ กู้ยืม
หัก ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ
ลูกหนี้ เงินกูท้ ี่ดินโครงการ
ลูกหนี้ เงินกูฉ้ ุกเฉิ น
ลูกหนี้ เงินกูส้ ามัญ
ลูกหนี้ เงินกูพ้ ิเศษ
ลูกหนี้ ตามคําพิพากษา
ลูกหนี้ ระหว่างดําเนิ นคดี
รวมค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ
เงินให้ กู้ยืม - สุ ทธิ

ระยะยาว

ระยะสั้ น

ระยะยาว

8,447,791.50
705,396,125.25
431,177,949.50
1,145,021,866.25

0.00
5,977,444,382.25
3,290,585,088.75
9,268,029,471.00

15,915,986.75
719,577,031.05
396,395,575.75
1,131,888,593.55

0.00
4,700,226,736.25
3,572,147,504.50
8,272,374,240.75

155,200.00
41,400.00
58,574,497.00
36,091,803.00
134,153,643.25
7,929,728.00
236,946,271.25
1,381,968,137.50

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,268,029,471.00

161,200.00
61,674.00
33,051,355.95
14,140,544.25
132,948,070.00
9,703,835.50
190,066,679.70
1,321,955,273.25

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,272,374,240.75

40,800.00
41,400.00
23,903,449.25
5,566,792.05
77,879,869.20
3,736,232.55
111,168,543.05
1,270,799,594.45

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,268,029,471.00

46,800.00
43,674.00
19,235,070.26
2,598,137.10
75,290,500.88
3,687,305.50
100,901,487.74
1,221,053,785.51

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,272,374,240.75
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สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ครู สงขลา จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
7. ลูกหนีร้ ะยะสั้ น ประกอบด้วย
ปี 2562
บาท

ปี 2563
บาท
ลูกหนี้ ตวั แทนหักเงินส่ ง
ลูกหนี้ เช่าซื้อที่ดินโครงการฯ
ลูกหนีร้ ะยะสั้ น-สุ ทธิ

ระยะสั้ น
12,690,882.25
67,661.80
12,758,544.05

8. ดอกเบีย้ เงินให้ กู้ค้างรับ - สุ ทธิ ประกอบด้วย
ดอกเบี้ยเงินให้กแู้ ก่สมาชิกค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินให้กลู้ ูกหนี้ ที่ดินโครงการค้างรับ
ดอกเบี้ยลูกหนี้ ตามคําพิพากษาค้างรับ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ-ดอกเบี้ยเงินให้กแู้ ก่สมาชิกค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ-ดอกเบี้ยเงินให้กลู้ ูกหนี้ ที่ดินโครงการค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ-ดอกเบี้ยลูกหนี้ ตามคําพิพากษาค้างรับ
ดอกเบีย้ เงินให้ กู้ค้างรับ - สุ ทธิ

9. สิ นทรัพ ย์ หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ ประกอบด้วย
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนค้างรับ
เครื่ องเขียนแบบพิมพ์
เงินยืมทดรองจ่าย
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองดําเนิ นคดี
รายได้คา้ งรับ
เงินรอเรี ยกคืน
รวมสิ นทรัพ ย์ หมุนเวียนอื่น-สุ ทธิ
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ระยะยาว
0.00
0.00
0.00

ระยะสั้ น
12,225,297.75
80,892.00
12,306,189.75

ระยะยาว

ปี 2563
บาท
12,342,627.00
99,880.75
133,912.88
12,576,420.63
1,266,320.00
99,880.75
34,831.46
11,175,388.42

ปี 2562
บาท
10,294,889.75
99,880.75
133,912.88
10,528,683.38
1,299,312.00
99,880.75
34,831.46
9,094,659.17

ปี 2563
บาท
65,798.13
221,917.81
190,607.50
45,375.00
36,328.64
0.00
1,680.00
1,128,667.50
1,690,374.58

ปี 2562
บาท
594,888.00
221,917.81
199,613.00
0.00
28,037.41
9,100.00
0.00
1,484,242.00
2,537,798.22

0.00
128,320.80
128,320.80

สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ครู สงขลา จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
10. ทีด่ นิ และอาคารแทนการชําระหนีร้ อจําหน่ าย ส่ วนต่ างมูลค่ าทีด่ นิ พร้ อมอาคารแทนการชําระหนีร้ อจําหน่ าย
สหกรณ์รับชําระหนี้ ดว้ ยที่ดินจากลูกหนี้ รับโอนกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ตามสัญญาเงินกูเ้ ลขที่ พ5600533
จํานวนเงินต้นกูค้ งเหลือ 2,146,364.25 บาท และดอกเบี้ยค้างคงเหลือ 635.75 บาท รวมหนี้ ท้ งั สิ้ น 2,147,000.00 บาทได้โอนกรรมสิ ทธิ์
ในที่ดินเพื่อชําระหนี้ เงินกูใ้ ห้สหกรณ์ ที่ดินเนื้ อที่ 24 ตารางวา ตั้งอยู่ เลขที่ 68/9 ถนนบ้านจ่า ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ที่ดินมีราคาประเมิน โดยทางราชการ ณ วันโอนกรรมสิ ทธิ์ 534,216.00 บาท คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์
ชุดที่ 49 อนุมตั ิให้สหกรณ์ตกลงรับโอนที่ดินดังกล่าว ด้วยราคาประเมินคณะกรรมการฯซึ่งไม่เกินมูลหนี้
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ได้ทาํ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคารแทนการชําระหนี้ ในราคา 1,500,000.00 บาท
และผูซ้ ้ือได้วางเงินค่าที่ดินดังกล่าวไว้จาํ นวน 1,500,000.00 บาทในวันทําสัญญา ซึ่งสหกรณ์ได้บนั ทึกรายการไว้ที่
บัญชีเงินรับล่วงหน้าค่าที่ดินแทนการชําระหนี้ รอการจําหน่าย ตามหมายเหตุขอ้ 16. รายละเอียดในสัญญา ผูจ้ ะขาย (สหกรณ์)
ตกลงที่จะจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ให้แก่ผจู ้ ะซื้อ เมื่อได้รับแจ้งจากผูซ้ ้ือ และสหกรณ์ได้โอนกรรมสิ ทธิ์ที่ดินดังกล่าว ให้กบั ผูซ้ ้ือ
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

11. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ ประกอบด้วย
ส่ วนทีไ่ ม่ แสดงค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ที่ดินสํานักงาน
อาคารสํานักงานและส่ วนปรับปรุ งอาคารสํานักงาน
สิ่ งปลูกสร้างโครงการ สอ.ครู สงขลาธานี จํากัด
ยานพาหนะ
ครุ ภณ
ั ฑ์-สํานักงานเก่า
ครุ ภณ
ั ฑ์-สํานักงานใหม่
รวม
ส่ วนทีแ่ สดงค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาทุน
ครุ ภณั ฑ์-สํานักงานใหม่
ยานพาหนะ
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
รวม
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

ปี 2563
บาท

ปี 2562
บาท

43,660,000.00
2,190,797.04
4.00
2.00
68.00
118,475.21
45,969,346.25

43,660,000.00
3,916,866.71
6.00
3.00
68.00
333,046.76
47,909,990.47

1,472,814.60
859,000.00
547,802.79
1,784,011.81
47,753,358.06

1,171,460.00
0.00
161,517.43
1,009,942.57
48,919,933.04
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สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ครู สงขลา จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
11. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ ประกอบด้วย (ต่อ)
สหกรณ์ได้จดั สรรที่ดินส่ วนกลางซึ่งเป็ นสวนสาธารณะในโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลาธานี จํานวน 5 แปลง และได้รับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายทั้ง 5 แปลงแล้วในปี บัญชี 31 ธันวาคม 2560 และจะโอนกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินหรื อจดบังคับภาระจํายอมในที่ดินดังกล่าว
ให้แก่ผรู ้ ับผิดชอบที่ชอบด้วยกฎหมายให้เป็ นที่สาํ หรับสาธารณประโยชน์ต่อไป
ที่
1
2
3
4
5

พื้นที่
สวนสาธารณะ
สวนสาธารณะ
สวนสาธารณะ
สวนสาธารณะ
สวนสาธารณะ

เลขที่ นส.3 ก.
9312
9033
9658
9842
10066

เลขที่ดิน
1339
1060
1685
1869
2093

12. สิ นทรัพ ย์ ไม่ มีตัวตน-สุ ทธิ ประกอบด้วย
ค่าพัฒนาระบบเงินกูผ้ า่ นตูก้ ดเงินสดอัตโนมัติ-รอตัดจ่าย
ค่าพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์-รอตัดจ่าย
ค่าพัฒนาโปรแกรมระบบ KTB COOP ONLINE-รอตัดจ่าย
รวม

13. สิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
ค่ามัดจํา - นํ้าประปาโครงการฯ
เงินประกันการใช้น้ าํ -อาคารสํานักงาน
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า-อาคารสํานักงาน
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า-ส่ วนสาธารณะ
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า นํ้า -ที่ดินอาคารแทนการชําระหนี้ รอจําหน่าย
รวม

จํานวนเนื้ อที่
1-2-90
1-2-90
1-2-90
0-1-70
1-2-90
ปี 2563
บาท
74,900.00
1,470,000.00
740,334.00
2,285,234.00

ปี 2562
บาท
85,600.00
1,680,000.00
846,096.00
2,611,696.00

ปี 2563
บาท
200.00
1,605.00
126,000.00
24,000.00
2,535.00
154,340.00

ปี 2562
บาท
200.00
1,605.00
126,000.00
24,000.00
2,535.00
154,340.00

14. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้ น ประกอบด้วย
รายละเอียดวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและตัว๋ สัญญาใช้เงิน ณ วันสิ้ นปี 2563
1. สหกรณ์ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกบั ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 60 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
FDR+2.00 ต่อปี โดยมีเงินฝากธนาคารประเภทประจําของธนาคารเดียวกันเป็ นหลักประกัน
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สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ครู สงขลา จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
14. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้ น ประกอบด้วย (ต่อ)
2. สหกรณ์ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกบั ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) จํานวน 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
FDR+1.50 ต่อปี โดยมีคณะกรรมการทั้งคณะเป็ นผูค้ ้ าํ ประกัน
3. สหกรณ์ฯ มีวงเงินตัว๋ สัญญาใช้เงินให้กบั ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 600 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
MOR-1.50 ต่อปี โดยมีคณะกรรมการทั้งคณะเป็ นผูค้ ้ าํ ประกัน
4. สหกรณ์ฯ มีวงเงินตัว๋ สัญญาใช้เงินให้กบั ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) จํานวน 300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
MLR-1.25 ต่อปี โดยมีคณะกรรมการทั้งคณะเป็ นผูค้ ้ าํ ประกัน
5. สหกรณ์ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกบั ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) จํานวน 30 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
FDR+1.15 ต่อปี โดยมีเงินฝากธนาคารประเภทประจําของธนาคารเดียวกันเป็ นหลักประกัน
15. เงินรับฝาก ประกอบด้วย
เงินรับฝากจากสมาชิก
เงินรับฝากประจํา
เงินรับฝากทวีสิน
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
รวม

16. หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
เงินประกันซอง
เงินค้างจ่าย
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เงินรอจ่ายคืน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย-เงินฝากประจํา
ดอกเบี้ยค้างจ่าย-เงินฝากสหทวีสิน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย-เงินฝากออมทรัพย์
ดอกเบี้ยค้างจ่าย-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินรับล่วงหน้าเพื่อการชําระหนี้
เงินรับล่วงหน้าค่าที่ดินแทนการชําระหนี้ รอจําหน่าย
เงินรอการตรวจสอบ
รวม

ปี 2563
บาท
189,024,756.82
20,169,908.81
352,553,536.74
3,926,200,037.50
4,487,948,239.87

ปี 2562
บาท
160,811,354.32
22,350,721.80
321,435,870.93
3,358,093,205.80
3,862,691,152.85

ปี 2563
บาท
118,735.00
3,477,789.69
50,930.14
3,782,514.23
5,959,941.72
253,097.70
19,321.56
669,950.65
451,951.50
0.00
7,422,789.97
22,207,022.16

ปี 2562
บาท
164,185.00
2,635,370.09
110,722.75
2,917,816.12
5,969,159.89
305,507.62
17,639.66
569,798.14
180,726.50
1,500,000.00
8,199,378.05
22,570,303.82
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

17. หนีส้ ินไม่ หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
สารองบาเหน็จเจ้าหน้าที่
สารองเงินชดเชยเจ้าหน้าที่
กาไรขั้นต้นที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

18. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ ประกอบด้วย
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล
ทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิก
ทุนเพื่อการศึกษาและประชมสัมพันธ์
รวม

ปี 2563
บาท

ปี 2562
บาท

10,549,650.00
11,973,580.00
7,155.29
22,530,385.29

12,391,310.00
10,207,440.00
24,845.59
22,623,595.59

ปี 2563
บาท

ปี 2562
บาท

3,759,505.00
1,624,030.14
3,096,040.69
502,888.59
8,982,464.42

4,019,505.00
624,030.14
62,140.69
307,424.23
5,013,100.06

19. การดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
สหกรณ์ดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยเดือนธันวาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กาหนดให้สหกรณ์
ต้องดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยรายเดือนไม่ต่ากว่าร้อยละหนึ่ งของยอดเงินฝากทั้งหมด
งบการเงินของสหกรณ์ ทไี่ ด้ จดั ส่ งให้ ผ้สู อบบัญชี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 ผู้สอบบัญชียงั ไม่ ได้แสดงความเห็นต่ องบการเงิน
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4.2 เรื่องการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2563
(ตามงบการเงินชุดที่ส่งให้ผู้สอบบัญชี เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564)
ความเป็นมา
ตามที่คณะกรรมการด าเนิ นการ ชุ ดที่ 50 ได้จั ดส่ งงบการเงิ นประจ าปี 2563 ให้ แก่ผู้ สอบบัญชี
เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564 แต่จนถึงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2564 ก็ยังไม่ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบให้
สหกรณ์ฯ ทราบ ดังนั้น ในคราวประชุมคณะกรรมการอานวยการ ชุดที่ 50 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 30 มกราคม
พ.ศ.2564 คณะกรรมการอานวยการจึงนางบการเงินประจาปี 2563 ที่มีกาไรสุทธิเป็นเงินจานวน 423,821,072.92
บาท ที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ จานวน 10,367,263.31 บาท และตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด สงสัยจะสูญ จานวน 2,000,000.00 บาท มาพิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 50 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการอานวยการเสนอ โดยให้นาการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีที่ได้ดาเนินการตามงบ
การเงินประจาปี 2563 ชุดที่ได้ส่งให้ผู้สอบบัญชี เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564 จัดทาเป็นระเบียบวาระที่ 4.2
เรื่องการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2563 บรรจุในรายงานกิจการประจาปี 2563 และเมื่อผู้สอบบัญชีรายงานผลการ
ตรวจสอบงบการเงิ นที่ ให้ ตั้ งค่ าเผื่ อเงิ นฝากสหกรณ์ เครดิ ตยู เนี่ ยนคลองจั่ น จ ากั ด สงสั ยจะสู ญ ต่ างกั บมติ
คณะกรรมการดาเนินการ ก็ค่อยดาเนินการพิจารณาการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2563 ให้แก่ผู้แทนสมาชิกต่อไป
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5,379,960.00

6,091,440.00

347,310,563.00
70,419,069.92

711,480.00

24,193,402.00
3,739,511.27

28,644,393.27

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

จานวนเงิน (บาท)

หมายเหตุ การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2563 สรุปได้ดังนี้
(1) จัดสรรให้สมาชิกโดยตรงเป็นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 81.95 ของกาไรสุทธิ
(2) จัดสรรเป็นประโยชน์โดยอ้อมกับสมาชิก เป็นทุนสารอง, ค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย, ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิก
ทุนเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์, ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลร้อยละ 16.61 ของกาไรสุทธิ
(3) จัดสรรให้กรรมการและเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 1.44 ของกาไรสุทธิ

4.เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่

323,117,161.00
66,679,558.65

2.จัดสรรให้สมาชิกโดยตรงเป็นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
3.จัดสรรเป็นประโยชน์โดยอ้อมกับสมาชิก เป็นทุนสารอง, ค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย, ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิก, ทุนเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล และกองทุนโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลาธานี

423,821,072.92

จานวนเงิน (บาท)

จานวนเงิน (บาท)
395,176,679.65

ปี 2563

ปี 2562

1.กาไรสุทธิประจาปี

รายการ

การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2563 จัดสรรตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด พ.ศ.2563 ข้อ 29 ซึ่งมีกาไรสุทธิ จานวน 423,821,072.92 บาท
โดยเสนอผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการอานวยการ และผลการดาเนินงานของสหกรณ์ประจาปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.25 ของกาไรสุทธิประจาปี 2562
1.รายละเอียดในภาพรวม
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30,000.00

0.01

30,000.00

0.01 จัดตำมข้อบังคับข้อ 29 เป็นค่ำบำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตำม
อัตรำที่กำหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ

ปี 2563
คาชี้แจงประกอบ
จานวนเงิน
ร้อยละ
42,479,069.92 10.02 จัดตำมข้อบังคับข้อ 29 เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ

กาไรส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และ 2 จานวน 381,312,003.00 บาท ขอเสนอจัดสรร ดังนี้
3.เงินปันผล
292,252,388.25 73.96 309,763,400.25 73.09 จัดตำมข้อบังคับข้อ 29(1) เป็นเงินปันผลตำมหุ้นที่ชำระแล้วให้แก่สมำชิก
สมำชิกสมทบ แต่ต้องไม่เกินอัตรำที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตำมส่วน
แห่งระยะเวลำ จัดได้ร้อยละ 5.30 แห่งค่ำหุ้น (ปี 2562 จัดได้ร้อยละ 5.30)
4.เงินเฉลี่ยคืน
30,864,772.75 7.81 37,547,162.75 8.86 จัดตำมข้อบังคับข้อ 29(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมำชิก สมำชิกสมทบ ตำม
ส่วนธุรกิจที่สมำชิก สมำชิกสมทบ ได้ทำไว้กับสหกรณ์ในระหว่ำงปี จัดได้
ร้อยละ 6.70 (ปี 2562 จัดได้ร้อยละ 6.00 )
5.ทุ น ส วั ส ดิ ก ำ ร ห รื อ ก ำ ร
23,000,000.00 5.82 23,500,000.00 5.54 จัดตำมข้อบังคับข้อ 29(7) เป็นทุนสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ตำมสมควร
สงเครำะห์แก่สมำชิก
แก่สมำชิกและครอบครัวไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ ำยตำม
ระเบี ยบฯ ว่ ำด้ วย กำรให้ ส วั สดิ กำรและกำรสงเครำะห์ แก่ สมำชิ ก และ
ครอบครัวสมำชิก ซึ่งมียอดคงเหลือปีก่อน จำนวน 3,096,040.69 บำท
6.ทุ น เ พื่ อ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ แ ล ะ
2,500,000.00 0.63
2,500,000.00 0.59 จัดตำมข้อบังคับข้อ 29(5) เป็นทุนเพื่อกำรศึกษำทำงสหกรณ์ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
ประชำสัมพันธ์
กำไรสุทธิ โดยจ่ำยตำมระเบียบฯ ว่ำด้วย ทุนเพื่อกำรศึกษำ อบรม และประชำสัมพันธ์
และจ่ำยตำมแผนงำนโครงกำร ซึ่งมียอดคงเหลือปีก่อน จำนวน 502,888.59 บำท

2.ค่ำบำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย

2.รายละเอียดในการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
ปี 2562
รายการ
จานวนเงิน
ร้อยละ
1.ทุนสำรอง
40,099,558.65 10.15
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0.01

0.76

0.60

0.00

ปี 2563
คาชี้แจงประกอบ
จานวนเงิน
ร้อยละ
1,900,000.00 0.45 จัดตามข้อบังคับข้อ 29(4) ไม่เกินร้อยละ 2 แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์
ตามที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปี รวมกับยอดยกมา จานวน 1,624,030.14 บาท
เป็นเงิน 3,524,030.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของทุนเรือนหุ้น
10,000.00 0.00 จัดตามข้อบังคับข้อ 29(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
กาไรสุทธิ โดยจ่ายตามระเบียบฯ ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ ซึ่งมี
ยอดคงเหลือปีก่อน จานวน 3,759,505.00 บาท
จัดตามข้อบังคับข้อ 29(3) เป็นเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ได้
ปฏิบัติงานมาทั้งปี 2563 ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ ดังนี้
2,970,000.00 0.70 -กรรมการ 15 คน จัดตามระเบียบฯ ว่าด้วย คณะกรรมการดาเนินการ
พ.ศ.2543 ข้อ 11
3,121,440.00 0.74 -เจ้าหน้าที่ 28 คน จัดตามระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2563
ข้อ 58 และข้อ 59
- จัดตามข้อบังคับข้อ 29(8) และจ่ายตามระเบียบฯ ว่าด้วย กองทุนโครงการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลาธานี
423,821,072.92 100.00

กาไรสุทธิประจาปีข้างต้น ได้จัดสรรตามงบการเงินของสหกรณ์ชุดที่ได้ส่งให้ผู้สอบบัญชีเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชียังไม่ได้แสดงความเห็นต่องบการเงิน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม..................................................................................................................................................................................................................................................................

395,176,679.65 100.00

40,000.00

3,003,960.00

9.2 เจ้าหน้าที่

10.กองทุ น โครงการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสงขลาธานี
รวมทั้งสิ้น

2,376,000.00

10,000.00

จานวนเงิน
ร้อยละ
1,000,000.00 0.25

ปี 2562

9.1 กรรมการ

9.เงินโบนัส

8.ทุนสาธารณประโยชน์

7.ทุนรักษาระดับเงินปันผล

รายการ

4.3 เรื่องแผนพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 – 2567
เนื่องด้วยแผนพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 – 2563 ซึ่งถือเป็น
แผนแม่บทและกรอบแนวทางการดาเนินงานของสหกรณ์ฯ ได้สิ้นสุดในปี 2563 จึงขอนาเสนอแผนพัฒนาสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 – 2567 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารกิจการสหกรณ์ฯ
ส าหรั บคณะกรรมการด าเนิ นการและฝ่ ายจั ดการ โดยผ่ านการกลั่ นกรองจากคณะอนุ กรรมการจั ดท าแผน
ยุทธศาสตร์ (ฉบับที่ 5) ประจาปี 2564 – 2567 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 50
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ดังนี้

(ร่าง)

แผนพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด
(ฉบับที่ 5)
พ.ศ.2564 – 2567

รายงานกิิจการประจ�ำปี
รายงานกิ
การประจำำ�ปีี 2562
2563 สหกรณ์
สหกรณ์์ออมทรั
อมทรััพย์ย์์ครูรููสง
สงขลา
ขลา จ�ำกั
จำำ�กัดั 83
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คานา
แผนพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 – 2567 จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการบริหารกิจการสหกรณ์ ในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2567 เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์ ตามหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ โดยมุ่งพัฒนาสหกรณ์ให้มีความ
มั่นคงตามหลักธรรมาภิบาล ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมั ย ให้บริการที่ดี สมาชิกมีส่ วนร่ วม ตลอดจนเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต เอื้ออาทรต่อชุมชน อันจะทาให้เกิดความเจริญแก่สหกรณ์
ดังนั้น การสร้างคุณค่าในการให้บริการต่าง ๆ จึงต้องมีการปรับตัวโดยนาเทคโนโลยี การบริหารจัดการ
ใหม่ ๆ ที่เน้ นความทันสมัย ทันต่อเหตุ การณ์ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และสมาชิกได้รับการบริการที่ดี จึงได้มี
การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยอาศัยเทคนิค SWOT เพื่อให้ได้มาซึ่งกรอบทิศทาง
ในการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่
วิสัยทัศน์และพันธกิจตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด ได้กาหนดไว้
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บทที่ 1
บทนา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด จดทะเบียนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2507 โดยความคิด
ริเริ่มของ นายสง มากแสง ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ในขณะนั้น ร่วมกับข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัดสงขลา โดยจดทะเบียนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา สาหรับบุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ ใน
ความควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ปีแรกที่จดทะเบียน มีสมาชิก 298 คน ทุนเรือนหุ้น 22,100 บาท
เมื่อเริ่มก่อสร้างได้ใช้สถานที่ส่วนหนึ่งของศาลากลางจังหวัด เป็นที่ทาการ และต่อมาในปี 2526 ได้ย้ายไป
ทาการที่สานักงานของสหกรณ์เลขที่ 119/1 ถนนราชดาเนินนอก ตาบลบ่อยาง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
วันที่ 20 ธันวาคม 2544 ย้ายไปอยู่ที่ทาการใหม่ เลขที่ 424 ถนนลพบุรีราเมศวร์ หมู่ที่ 6 ตาบลน้าน้อย อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และทาพิธีเปิดอาคารสานักงานใหม่ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2545
ในการบริ ห ารสหกรณ์ ได้ มี ก ารจั ด โครงสร้ า งการบริ ห ารจั ด การในรู ป แบบของคณะกรรมการ
มีคณะกรรมการดาเนินการ 1 ชุด จานวน 15 คน ซึ่งมาจากที่ประชุมใหญ่เป็นฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ 1 คน รองประธานกรรมการ 2 คน เหรัญญิก 1 คน เลขานุการ 1 คน ที่เหลือเป็นกรรมการ นอกนั้นยัง
แบ่ งคณะกรรมการด าเนิ นการตามภาระหน้ าที่ ออกเป็ น 3 คณะ ประกอบด้ วย คณะกรรมการอ านวยการ
คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ มีฝ่ายจัดการเป็นฝ่ายปฏิบัติงาน ซึ่งมีผู้จัดการเป็น
ผู้บังคับบัญชา และรองผู้จัดการมีอานาจรองลงมา แบ่งงานภายในออกเป็น 6 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายการเงิน ฝ่าย
บัญชี ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายนิติการ และฝ่ายวิชาการ โดยมีผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จานวน 5 คน

หลักการและเหตุผล
จากสภาพสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หน่วยงานทุก
หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรในรูปแบบสหกรณ์ จาเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ และต้องแสวงหาเครื่องมือด้านการบริหารจัดการที่ดีมาช่วยใน
การพัฒนาสหกรณ์ รวมทั้งการบริหารโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลและหลักการสหกรณ์ จากแนวคิดดังกล่าวจะช่วย
นาวิสัยทัศน์ พันธกิจของสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติจริงได้ อีกทั้งยังช่วยในด้านการประเมินผลการดาเนินงานและช่วย
ทาให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างสมาชิกและผู้บริหารสหกรณ์ รวมทั้งเกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนา
สหกรณ์ต่อไป
แต่ปัญหาที่สาคัญประการหนึ่งของการบริหารกิจการสหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งเป็น
องค์กรนิติบุคคลที่ให้บริการทางการเงิน แต่ไม่ได้แสวงหากาไร และอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ ทาให้บริบท
ในการบริหารจัดการต่างไปจากสถาบันทางการเงินอื่น จึงดูเหมือนว่าประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ซึ่งหาก
เปรียบเทียบกับสถาบันการเงินของภาคเอกชนอื่น ๆ แล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์โดยทั่วไปยังถือว่ามีประสิทธิภาพด้อย
กว่า ด้วยเหตุที่เกิดจากระบบการบริหารจัดการยังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือด้านการ
จัดการยังไม่ทั่วถึง
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ดังนั้ น คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด ชุดที่ 50 จึงได้มีการจัดท า
แผนพัฒนาสหกรณ์ (ฉบับที่ 5) ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 - 2567) ขึ้น ซึ่งเป็นแผนงานลักษณะบูรณาการ เพื่อให้การ
บริหารจัดการในสหกรณ์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อกาหนดทิศทางการบริหารกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด ในระหว่าง พ.ศ.2564–2567
2.เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารกิจการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
3.เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบถึงแนวทางในการบริหารกิจการสหกรณ์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด มีทิศทางการบริหารกิจการ ในระหว่าง พ.ศ.2564–2567
2.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด มีเครื่องมือในการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
3.สมาชิกได้รับทราบถึงแนวทางในการบริหารกิจการสหกรณ์
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บทที่ 2
สภาพทั่วไปของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด
สภาพทั่วไปของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด
ชื่อสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด
จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์
สานักงาน
ตั้งอยู่เลขที่ 424 ถนนลพบุรีราเมศวร์ หมู่ที่ 6 ตาบลน้าน้อย อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7458-2881-4 โทรสาร 0-7458-2885
Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด Line ID : @skcoper

ปัจจัยสภาพแวดล้อมทั่วไปของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด
เศรษฐกิจ / สังคม

พันธมิตร
ธุรกิจ

ปัจจัย
สภาพแวดล้อม
ดาเนินการ
ปัจจัยสภาพแวดล้อม








หน่วยงาน
รัฐ




ข้อบังคับ – ระเบียบ
โครงสร้างการบริหารงาน
การบริหารจัดการ
คณะกรรมการดาเนินการ
เจ้าหน้าที่
การเงิน
ผลการดาเนินงาน
การบริการ
สานักงาน/ วัสดุอุปกรณ์

สมาชิก
เทคโนโลยี
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นโยบายรัฐ

คู่แข่ง

ธุรกิจ
การค้า
กฎหมาย
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บทที่ 3
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม
การประเมินสภาพแวดล้ อมองค์กร จะทาให้ ทราบถึงการเปลี่ ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร ทั้ งในส่วนที่เกิดขึ้นแล้วและมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งอาจส่ งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานในสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรโดยใช้วิธี SWOT Analysis ใน
การพิจารณาจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threats) จึงเป็นวิธี
ค่อนข้างเหมาะสม เนื่องจากสามารถวิเคราะห์ได้ทั้ง ปัจจัยภายในองค์กร (จุดแข็ง, จุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก
องค์กร (โอกาส, อุปสรรค) ที่น่าจะมีผลกระทบต่อการดาเนินกิจการขององค์กร

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
1.คณะกรรมการดาเนินการบริหารกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์สุจริต
3.สหกรณ์มีรูปแบบในการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกได้อย่างหลากหลาย
4.สหกรณ์มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบี้ยเงินกู้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
5.สหกรณ์มีเงินทุนในการดาเนินงานเพียงพอ
6.สหกรณ์ให้บริการด้านการเงินรวดเร็ว ทันสมัย
7.สหกรณ์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกหลายช่องทางอย่างรวดเร็ว
8.สหกรณ์มีรูปแบบการให้ความรู้แก่สมาชิกหลากหลาย
จุดอ่อน (Weakness)
1.สมาชิ กส่ วนใหญ่ยั งไม่เข้าถึงช่องทางการสื่ อสารทางเทคโนโลยี ในการเผยแพร่ข้ อมูล ข่าวสารของ
สหกรณ์
2.สมาชิกส่วนใหญ่ และเจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจในหลักการ อุดมการณ์ วิธีการ และวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
สหกรณ์
3.เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานทดแทนของแต่ละฝ่ายได้
4.สมาชิกส่วนใหญ่ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์จากผู้แทนสมาชิก
5.กรรมการดาเนินการขาดความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์บางเรื่อง
6.ระบบโปรแกรมงานสหกรณ์ยังขาดประสิทธิภาพ
7.ระบบการติดตามหนี้ยังขาดประสิทธิภาพ
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunity)
1.พระราชบัญญัติสหกรณ์ ที่เอื้อให้หักเงินส่งสหกรณ์เป็นลาดับแรก
2.การได้รับคาแนะนา และการส่งเสริมจากสหกรณ์จังหวัด
3.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินอื่นต่ากว่าสหกรณ์
4.สมาชิกสหกรณ์ไม่ต้องเสียภาษีจากดอกเบี้ยเงินฝากบางประเภท เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน
5.สมาชิกมีความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น
6.ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยสหกรณ์สามารถนามาปรับใช้ได้
7.สหกรณ์ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจดนิติกรรมจานอง
อุปสรรค (Threats)
1.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงิน เงินบาเหน็จบานาญข้าราชการเพื่อชาระหนี้
เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551
2.สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่าในปัจจุบัน
3.การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ควบคุมสหกรณ์
4.การสื่อสารระหว่างสหกรณ์กับหน่วยสหกรณ์และหน่วยงานอื่น
5.หน่วยงานต้นสังกัดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในการหักเงินชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์
6.สมาชิกที่ออกจากงานบางหน่วยงาน ต้นสังกัดไม่หักเงินชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์
7.นโยบายทางการเงินของสถาบันการเงิน
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บทที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่นาไปสู่ความสาเร็จ
กรอบทิศทางการพัฒนา
การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (1 มกราคม 2564 - 31
ธันวาคม 2567) โดยพัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคงตามหลักธรรมาภิบาล ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้บริการที่ดี
สมาชิกมีส่วนร่วม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เอื้ออาทรต่อชุมชน และร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก อันจะทาให้เกิด
ความเจริญแก่สหกรณ์
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย สมาชิกมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เอื้ออาทรต่อสังคม”
พันธกิจ (Mission)
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ได้กล่าวไว้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด ได้กาหนดพันธกิจหลัก 5
ประการ ไว้ดังนี้
1.พัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคงและเข้มแข็ง
2.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ
4.ส่งเสริมสวัสดิการและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สมาชิก
5.ส่งเสริมสนับสนุนต่อการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายสหกรณ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จของวิสัยทัศน์และพันธกิจ ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 5 ด้าน ดังนี้
1.ด้านความมั่นคงและความเข้มแข็งขององค์กร
2.ด้านการบริหารอย่างมืออาชีพ และบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3.ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.ด้านการสร้างเสริมสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5.ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายสหกรณ์
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals)
สาหรับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด 5 ประการ ดังนี้
1.เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและเข้มแข็งเป็นที่เชื่อมั่นของสมาชิก บุคคลทั่วไป และองค์กรอื่น ๆ
2.เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
3.เป็นองค์กรที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว เชื่อถือได้
4.เป็นองค์กรที่มีสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิกในหลากหลายรูปแบบ
5.เป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอันจะทาให้เกิดความ
เจริญแก่สหกรณ์
กลยุทธ์ (Strategy)
1.ส่งเสริมให้คณะกรรมการดาเนินการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารกิจการสหกรณ์ทุกด้าน
2.ส่งเสริมให้สมาชิก เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าใจในหลักการ อุดมการณ์ วิธีการ และวัตถุประสงค์การ
จัดตั้งสหกรณ์
3.บริหารเงินทุนของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
4.จัดทาระบบบริหารความเสี่ยงทุกด้านให้สอดคล้องกับเกณฑ์ต่าง ๆ
5.ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยนาหลักสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลมาใช้อย่างเคร่งครัด
6.สร้างจิตสานึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
7.เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่สมาชิก
8.สร้างระบบการติดตามหนี้ให้มีประสิทธิภาพ
9.ทบทวน ปรับปรุง กาหนดระเบียบหรือข้อบังคับที่นามาบังคับใช้ให้เกิดความคล่องตัว
10.ทบทวน ศึกษา ปรับปรุงหรือจัดหาระบบโปรแกรมงานสหกรณ์
11.พัฒนาช่องทางการสื่อสารทางเทคโนโลยี ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์
12.ส่งเสริมให้สมาชิกได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ตามช่อง
ทางการสื่อสารทางเทคโนโลยี
13.ส่งเสริมให้มีฝ่ายที่รับผิดชอบในการรับฟังและแก้ปัญหาให้แก่สมาชิก
14.ส่งเสริมให้มีช่องทางในการรับฟังและแก้ปัญหาให้แก่สมาชิก
15.ส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิก
16.ส่งเสริมวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพเสริม
17.ส่งเสริมการทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
18.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรการ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคงและความเข้มแข็งขององค์กร
มุ่งเน้นสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้แก่องค์กร สร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิก บุคคลทั่วไป และองค์กร
ต่างๆ มีความมั่นคงในฐานะการเงินสามารถบริหารจัดการโดยพึ่งพาตนเองได้
เป้าหมาย : คณะกรรมการดาเนินการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์
วิธีการ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสหกรณ์
กลยุทธ์ที่จะนาไปสู่ความสาเร็จ
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมให้คณะกรรมการดาเนินการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารกิจการสหกรณ์ทุกด้าน
มาตรการ :
1.จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารกิจการสหกรณ์
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมให้สมาชิก เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าใจในหลักการ อุดมการณ์ วิธีการ และวัตถุประสงค์
การจัดตั้งสหกรณ์
มาตรการ :
1.จั ดอบรม/สั มมนาให้ ความรู้ ความเข้ าใจแก่ สมาชิ กเกี่ ยวกั บหลั กการ อุ ดมการณ์ วิ ธี การ และ
วัตถุประสงค์การจัดตั้งสหกรณ์
2.จัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์
วิธีการ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสหกรณ์ รวมทั้งเกี่ยวกับการบริหารกิจการสหกรณ์ด้านอื่น ๆ
กลยุทธ์ที่ 3 : บริหารเงินทุนของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
มาตรการ :
1.วิเคราะห์การเงิน
2.พิจารณาการให้เงินกู้แก่สมาชิก สมาชิกสมทบ
3.พิจารณาการนาเงินไปลงทุนอื่น
4.หาวิธีการเพิ่มจานวนสมาชิก
กลยุทธ์ที่ 4 : จัดทาระบบบริหารความเสี่ยงทุกด้านให้สอดคล้องกับเกณฑ์ต่าง ๆ
มาตรการ :
1.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดทาแนวทางการบริหารความเสี่ยง
2.จัดทาแนวทางการบริหารความเสี่ยง
3.ประกาศใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยง
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการบริหารอย่างมืออาชีพ และบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
มุ่งเน้ นพั ฒนาการบริ หารจั ดการให้ มี ประสิ ทธิ ภาพภายใต้ กรอบแห่ งกฎหมาย เน้ นความโปร่ งใส ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์หลักสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ
เป้าหมาย : เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม และสมาชิกได้รับการบริการที่ดี
กลยุทธ์ที่จะนาไปสู่ความสาเร็จ :
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยนาหลักสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลมาใช้อย่างเคร่งครัด
มาตรการ :
1.แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบในการบริหารจัดการตามหลักสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ทั้ง 9 หลัก
2.บริหารจัดการตามหลักสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลทั้ง 9 หลัก
3.รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการดาเนินการอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง
4.เข้าร่วมการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างจิตสานึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
มาตรการ :
1.กาหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทาแผนบารุงรักษา
2.บอกขั้นตอนการใช้งานเครื่องใช้สานักงานทุกชนิด
3.มอบหมายให้มีผู้กากับติดตามการใช้ทรัพยากรของสหกรณ์ และการซ่อมบารุงตามเกณฑ์
กลยุทธ์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่สมาชิก
มาตรการ :
1. ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและเจตนารมณ์ของระเบียบต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่
2.เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายจัดทาแผนปฏิบัติงานในการให้บริการ
3.ให้สมาชิกที่มารับบริการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
4.มอบหมายให้มีผู้กากับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
5.ทบทวน ปรับปรุง กาหนดระเบียบหรือข้อบังคับที่นามาบังคับใช้ให้เกิดความคล่องตัว
กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างระบบการติดตามหนี้ให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการ :
1.กาหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้อย่างชัดเจน
2.กาหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามหนี้
3.รายงานผลการติดตามหนี้ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
กลยุทธ์ที่ 5 : ทบทวน ปรับปรุง กาหนดระเบียบหรือข้อบังคับที่นามาบังคับใช้ให้เกิดความคล่องตัว
มาตรการ :
1.ทบทวน ปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ที่มีอยู่แล้วให้ทันต่อเหตุการณ์
2.กาหนดระเบียบใหม่ให้ครอบคลุมทุกเรื่องเกี่ยวกับการบริหารกิจการสหกรณ์
3.ทบทวน ปรับปรุงข้อบังคับสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มุ่งเน้นในการบริหารจัดการในงานสหกรณ์ด้วยระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ถูกต้อง แม่นยา
รวดเร็ว และเชื่อถือได้
เป้าหมาย : สหกรณ์มรี ะบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพรองรับในการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่จะนาไปสู่ความสาเร็จ
กลยุทธ์ที่ 1 : ทบทวน ศึกษา ปรับปรุงหรือจัดหาระบบโปรแกรมงานสหกรณ์
มาตรการ :
1.ทบทวนระบบโปรแกรมงานสหกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
2.ศึกษาระบบโปรแกรมงานสหกรณ์ของสหกรณ์อื่น
3.ปรับปรุงระบบโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทันกับการบริหารเชิงรุก
4.จัดหาระบบโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพดีกว่า
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาช่องทางการสื่อสารทางเทคโนโลยีในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์
มาตรการ :
1.พัฒนาหรือปรับปรุงช่องทางการสื่อสารทางเทคโนโลยีให้ทันสมัยตลอดเวลา
2.ให้สมาชิกประเมินการใช้ช่องทางการสื่อสารเพื่อหาจุดบกพร่องและนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไข
กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้สมาชิกได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ตามช่อง
ทางการสื่อสารทางเทคโนโลยี
มาตรการ :
1.แจ้งให้สมาชิกทราบถึงช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์
2.แจ้งให้สมาชิกทราบถึงความสาคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งของ
สหกรณ์และของตนเอง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างเสริมสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
มุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้น สมาชิกได้รับสวัสดิการที่หลากหลาย
และมีความรู้และทุนที่สามารถประกอบอาชีพเสริมได้
เป้าหมาย : สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
กลยุทธ์ที่จะนาไปสู่ความสาเร็จ
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมให้มีฝ่ายที่รับผิดชอบในการรับฟังและแก้ปัญหาให้แก่สมาชิก
มาตรการ :
1.มีผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ
2.เพิ่มอัตรากาลังเพื่อรับผิดชอบเป็นการเฉพาะ
3.จัดหาสถานที่เพื่อรองรับเป็นการเฉพาะ
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4.จัดเก็บข้อมูลของปัญหาและแนวทางแก้ไข
5.รายงานปัญหาและแนวทางแก้ไข และจานวนสมาชิกที่มาใช้บริการแก่คณะกรรมการดาเนินการทุก
เดือน
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมให้มีช่องทางในการรับฟังและแก้ปัญหาให้แก่สมาชิก
มาตรการ :
1.จัดหาช่องทางในการรับฟังและแก้ปัญหาให้แก่สมาชิก
2.ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับฟังและแก้ปัญหาให้สมาชิกทราบ
กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิก
มาตรการ :
1.จัดสวัสดิการแก่สมาชิกอย่างเหมาะสมและทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมวิชาการต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพเสริม
มาตรการ :
1.จัดอบรมการประกอบอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก
2.จัดหาทุนในการประกอบอาชีพเสริมแก่สมาชิก
3.ติดตามการประกอบอาชีพเสริมของสมาชิก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายสหกรณ์
มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนที่สหกรณ์ตั้งอยู่ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์เครือข่าย
เป้าหมาย : ชุมชนได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ สภาพแวดล้อมบริเวณสานักงานสหกรณ์ร่มรื่นสวยงาม และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการสหกรณ์
กลยุทธ์ที่จะนาไปสู่ความสาเร็จ
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
มาตรการ :
1.กาหนดขอบเขตกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
2.จัดหาเงินทุนในการจัดทากิจกรรม
3.ดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกสานักงานสหกรณ์
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย
มาตรการ :
1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
2.เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายสหกรณ์
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แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคงและความเข้มแข็งขององค์กร
กลยุทธ์

มาตรการ

1 : ส่ งเสริ มให้ คณะกรรมการ
ดาเนิ นการมี ความรู้ ความเข้ าใจ ใน
การบริหารกิจการสหกรณ์ทุกด้าน
2 : ส่งเสริมให้สมาชิก เจ้าหน้าที่ และ
ผู้ เกี่ ยว ข้ อง เข้ าใจในหลั กการ
อุดมการณ์ วิธีการ และวัตถุประสงค์
การจัดตั้งสหกรณ์

1.จั ดอบรมให้ ความรู้ ความเข้ าใจใน
การบริหารกิจการสหกรณ์

1.จั ดอบรม/สั มมนาให้ ความรู้ ความ
เข้ า ใจแก่ ส มาชิ ก เกี่ ย วกั บ หลั ก การ
อุดมการณ์ วิธีการ และวัตถุประสงค์
การจัดตั้งสหกรณ์
2.จั ดอบรม/สั มมนาให้ ความรู้ ความ
เข้ า ใจแก่ เจ้ าหน้ าที่ แ ละผู้ เกี่ ย วข้ อ ง
เกี่ยวกับหลั กการ อุดมการณ์ วิธีการ
และวั ตถุ ประสงค์ การจั ดตั้ งสหกรณ์
รวมทั้ ง เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารกิ จ การ
สหกรณ์ด้านต่าง ๆ
3 : บริหารเงินทุนของสหกรณ์ให้เกิด 1.วิเคราะห์การเงิน
ประโยชน์มากที่สุด
2.พิ จ ารณาการให้ เ งิ น กู้ แ ก่ ส มาชิ ก
สมาชิกสมทบ
3.พิจารณาการนาเงินไปลงทุนอื่น
4.หาวิธีการเพิ่มจานวนสมาชิก
4 : จัดทาระบบบริหารความเสี่ยงทุก 1.แต่ งตั้ งผู้ รั บผิ ดชอบการจั ดท าแนว
ด้านให้สอดคล้องกับเกณฑ์ต่าง ๆ
ทางการบริหารความเสี่ยง
2.จัดทาแนวทางการบริหารความเสี่ยง
3.ประกาศใช้แนวทางการบริหารความ
เสี่ยง
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ปีที่ดาเนินการ
2564 2565 2566 2567












































































ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการบริหารอย่างมืออาชีพ และบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

มาตรการ

1 : ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยน า 1.แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบในการ
หลักสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลมา บริหารจั ดการตามหลักสหกรณ์สี ขาว
ใช้อย่างเคร่งครัด
ด้วยธรรมาภิบาลทั้ง 9 หลัก
2.บริหารจัดการตามหลักสหกรณ์สีขาว
ด้วยธรรมาภิบาลทั้ง 9 หลัก
3.รายงานความคื บ หน้ า ต่ อ คณะ
กรรมการด าเนิ น การอย่ า งน้ อ ย 3
เดือน/ครั้ง
4.เข้ าร่วมการประเมินสหกรณ์ สี ขาว
ด้วยธรรมาภิบาล
2 : สร้างจิตสานึกในการใช้ทรัพยากร 1.ก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ท าแผน
อย่างคุ้มค่า
บารุงรักษา
2.บอกขั้ น ตอนการใช้ ง านเครื่ อ งใช้
สานักงานทุกชนิด
3.มอบหมายให้มีผู้กากับติดตามการใช้
ทรั พยากรของสหกรณ์ และการซ่อม
บารุงตามเกณฑ์
3 : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ 1.ให้ ค วามรู้ สร้ างความเข้ า ใจและ
สมาชิก
เจตนารมณ์ ของระเบี ย บต่ าง ๆ แก่
เจ้าหน้าที่
2 . เ จ้ า ห น้ า ที่ แ ต่ ล ะ ฝ่ า ย จั ด ท า
แผนปฏิบัติงานในการให้บริการ
3.ให้ สมาชิ กที่ มารั บบริ การประเมิ น
ความพึ งพอใจในการให้ บ ริ การของ
เจ้าหน้าที่
4.มอบหมายให้ มี ผู้ กากั บติ ดตามการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ปีที่ดาเนินการ
2564 2565 2566 2567
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กลยุทธ์

มาตรการ

5.ทบทวน ปรับปรุง กาหนดระเบียบ
หรื อข้อบังคับที่นามาบังคับใช้ให้ เกิด
ความคล่องตัว
4 : สร้ างระบบการติ ดตามหนี้ ให้ มี 1.ก าหนดหลั กเกณฑ์ การติ ดตามหนี้
ประสิทธิภาพ
อย่างชัดเจน
2.ก าหนดผู้ รั บผิ ดชอบในการติ ดตาม
หนี้
3.รายงานผลการติ ดตามหนี้ ให้
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
5 : ทบทวน ปรับปรุง กาหนดระเบียบ 1.ทบทวน ปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ที่
หรือข้อบังคับที่น ามาบังคับใช้ ให้เกิด มีอยู่แล้วให้ทันต่อเหตุการณ์
ความคล่องตัว
2.กาหนดระเบียบใหม่ให้ครอบคลุมทุก
เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารกิ จ การ
สหกรณ์
3.ทบทวน ปรับปรุงข้อบังคับสหกรณ์
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์
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ปีที่ดาเนินการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์
1 : ทบทวน ศึกษา ปรับปรุงหรือ
จัดหาระบบโปรแกรมงานสหกรณ์

มาตรการ

1.ทบทวนระบบโปรแกรมงานสหกรณ์
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
2.ศึกษาระบบโปรแกรมงานสหกรณ์
ของสหกรณ์อื่น
3.ปรั บ ปรุ ง ระบบโปรแกรมให้ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทันกับการบริหาร
เชิงรุก
4 . จั ด ห า ร ะ บ บ โ ป ร แ ก ร ม ที่ มี
ประสิทธิภาพดีกว่า
2 : พัฒนาช่องทางการสื่อสารทาง
1.พั ฒ นาหรื อปรั บ ปรุ ง ช่ องทางการ
เทคโนโลยีในการเผยแพร่ข้อมูล
สื่ อ สารทางเทคโนโลยี ใ ห้ ทั น สมั ย
ข่าวสารของสหกรณ์
ตลอดเวลา
2.ให้สมาชิกประเมินการใช้ช่องการการ
สื่อสารเพื่อหาจุดบกพร่องและนาไปสู่
การปรับปรุงแก้ไข
3 : ส่งเสริมให้สมาชิกได้ตระหนักและ 1.แจ้ งให้สมาชิกทราบถึงช่องทางการ
เห็ นความส าคั ญของการรั บรู้ ข้ อมู ล รับรู้ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์
ข่าวสารของสหกรณ์ตามช่องทางการ 2.แจ้งให้สมาชิกทราบถึงความสาคัญ
สื่อสารทางเทคโนโลยี
และประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ จากการ
ติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งของสหกรณ์
และของตนเอง

ปีที่ดาเนินการ
2564 2565 2566 2567
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างเสริมสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์

มาตรการ

1 : ส่ งเสริ มให้ มี ฝ่ ายที่รั บผิ ดชอบใน 1.มีผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ
การรับฟังและแก้ปัญหาให้แก่สมาชิก 2.เพิ่มอัตรากาลั งเพื่อรั บผิ ดชอบเป็ น
การเฉพาะ
3.จั ดหาสถานที่ เพื่ อรองรั บเป็ นการ
เฉพาะ
4.จั ดเก็ บข้ อมู ลของปั ญหาและแนว
ทางแก้ไข
5.รายงานปั ญหาและแนวทางแก้ ไข
และจ านวนสมาชิ กที่มาใช้บริการแก่
คณะกรรมการดาเนินการ
2 : ส่งเสริมให้มีช่องทางในการรับฟัง 1.จั ด หาช่ อ งทางในการรั บ ฟั ง และ
และแก้ปัญหาให้แก่สมาชิก
แก้ปัญหาให้แก่สมาชิก
2.ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับฟัง
และแก้ปัญหาให้สมาชิกทราบ
3 : ส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิก
1.จั ด สวั ส ดิ ก ารแก่ ส มาชิ ก อย่ า ง
เหมาะสมและทั่วถึง
4 : ส่งเสริมวิชาการต่างๆ อันจะเป็น 1.จั ดอบรมการประกอบอาชี พเสริ ม
ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพเสริม ให้แก่สมาชิก
2.จัดหาทุนในการประกอบอาชีพเสริม
แก่สมาชิก
3.ติดตามการประกอบอาชีพเสริมของ
สมาชิก
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ปีที่ดาเนินการ
2564 2565 2566 2567
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายสหกรณ์
กลยุทธ์

มาตรการ

1 : ส่ ง เสริ ม การท ากิ จ กรรมที่ เ ป็ น 1.ก าหนดขอบเขตกิ จ กรรมที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ต่อสังคม
2.จัดหาเงินทุนในการจัดทากิจกรรม
3.ดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ทั้ง
ภายในและภายนอกสานักงานสหกรณ์
2 : ส่ งเสริ มการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ 1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างเครือข่าย
2.เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
ระหว่างเครือข่ายสหกรณ์

ปีที่ดาเนินการ
2564 2565 2566 2567








































จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม................................................................................................................. ............................
..............................................................................................................................................................................
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4.4 เรื่องแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564
ด้วยคณะกรรมการดาเนิ นการ ชุดที่ 50 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวั นที่ 1 กุ มภาพันธ์
พ.ศ.2564 ได้มีมติเห็นชอบนาเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 ดังนี้
แผนงานประจาปี 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคงและความเข้มแข็งขององค์กร
กลยุทธ์
1.ส่งเสริมให้คณะกรรมการ
ดาเนินการมีความรู้ ความ
เข้าใจในการบริหารกิจการ
สหกรณ์ทุกด้าน
2.ส่ งเสริ มให้ สมาชิ ก
เ จ้ า ห น้ า ที่ แ ล ะ
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง เข้ า ใจใน
หลั กการ อุ ดมการณ์
วิธีการ และวัตถุประสงค์
การจัดตั้งสหกรณ์

มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม
ดัชนีชี้วัด
1.จั ด อบรมให้ ความรู้ 1.1 อบรมคณะกรรมการ - คณะกรรมการดาเนินการ
ความเข้าใจในการบริหาร ด าเนิ น การสหกรณ์ อ อม มี ค วามรู้ ความเข้ าใจใน
กิจการสหกรณ์
ทรัพย์ครูสงขลา จากัด
การบริหารกิจการสหกรณ์

1.จัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้
ความเข้ าใจแก่ สมาชิ ก
เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์
วิธีการ และวัตถุประสงค์การ
จัดตั้งสหกรณ์
2.จั ด อบรม/สั ม มนาให้
ความรู้ ค วามเข้ า ใจแก่
เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง
เ กี่ ย ว กั บ ห ลั ก ก า ร
อุ ดมการณ์ วิ ธี การ และ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารจั ด ตั้ ง
สหกรณ์ รวมทั้งเกี่ยวกับ
การบริหารกิจการสหกรณ์
ด้านต่าง ๆ
3.บริ หารเงิ น ทุ นของ 1.วิเคราะห์การเงิน
สหกรณ์ให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด
2.พิจารณาการให้เงินกู้แก่
สมาชิก สมาชิกสมทบ

1.1 ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่
1.2 สัมมนาว่าที่ผู้แทนสมาชิก
1.3 สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก
1.4 ศึกษาดูงาน

- สมาชิ ก เจ้ าหน้ าที่ และ
ผู้ เกี่ ยว ข้ อง เข้ าใจถึ ง
อุ ด มการณ์ วิ ธี ก าร ของ
สหกรณ์มากขึ้น

2.1 อบรมเพิ่มความรู้สาม
ฝ่าย
2.2 ส่ งบุคลากรไปประชุ ม
อบรม สัมมนา

- เจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถน า
ความรู้ ม าพั ฒ นาในการ
ปฏิ บั ติ ง านสหกรณ์ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

1.1 จัดทาแผนพัฒนาการ
บริ ห ารด้ า นการเงิ น ของ
สหกรณ์
2.1 ปรับปรุงระเบียบฯ
การให้ เ งิ น กู้ แ ก่ ส มาชิ ก
สมาชิกสมทบ

- สหกรณ์มีแผนการบริหาร
ด้ านการเงิ นของสหกรณ์
ประจาปี
- สหกรณ์ มีรายได้เพิ่มขึ้ น
และมีค่าใช้จ่ายลดลง
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กลยุทธ์

มาตรการ
3.พิจารณาการน าเงินไป
ลงทุนอื่น
4.หาวิ ธี การเพิ่ มจ านวน
สมาชิก
4.จัดทาระบบบริหารความ 1.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการ
เสี่ยงทุกด้านให้สอดคล้อง จัดทาแนวทางการบริหาร
กับเกณฑ์ต่าง ๆ
ความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม
3.1 นาเงินไปลงทุนในสถาบัน
การเงินที่มั่นคง
4.1 ประชาสัมพันธ์รับสมัคร
เข้าเป็นสมาชิก สมาชิกสมทบ
1.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
การจั ด ท าแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง

ดัชนีชี้วัด
- กาไรสุทธิเพิ่มขึ้น
- สหกรณ์มีสมาชิกเพิ่มขึ้น

- คณะกรรมการดาเนินการ
เ ห็ น ช อ บ ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
ผู้รับผิดชอบการจัดทาแนว
ทางการบริหารความเสี่ยง
2.จั ดท าแนวทางการ 2.1 จั ดท าแผนคู่ มื อการ - สหกรณ์มีคู่มือการบริหาร
บริหารความเสี่ยง
บริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
3.ประกาศใช้แนวทางการ 3.1 เผยแพร่คู่มือการบริหาร - สมาชิ ก กรรมการ และ
บริหารความเสี่ยง
ความเสี่ ยงแก่ สมาชิ ก เจ้ าหน้ าที่ เข้ าใจเกี่ ยวกั บ
กรรมการ และเจ้าหน้าที่
การบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการบริหารอย่างมืออาชีพ และบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
1.ส่ ง เสริ ม การบริ ห าร
จั ด กา รโ ดย น า หลั ก
ส ห ก ร ณ์ สี ข า ว ด้ ว ย
ธรรมาภิบาลมาใช้อย่าง
เคร่งครัด

มาตรการ
1. แต่ งตั้ งคณะท างาน
รั บ ผิ ดชอบในการบริ หาร
จัดการตามหลั กสหกรณ์สี
ขาวด้วยธรรมาภิบาลทั้ง 9
หลัก
2.บริ หารจั ดการตามหลั ก
สหกรณ์สี ขาวด้วยธรรมาภิบาลทั้ง 9 หลัก

โครงการ/กิจกรรม
ดัชนีชี้วัด
1.1 แต่งตั้งคณะทางาน - คณะกรรมการดาเนินการ
รั บผิ ดชอบสหกรณ์ สี ขาว เ ห็ น ช อ บ ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
ด้วยธรรมาภิบาล
คณะท างานรั บ ผิ ด ชอบ
สหกรณ์สี ขาวด้วยธรรมาภิบาล
2.1 จัดทาตามหลักสหกรณ์ - ผู้รับผิดชอบแต่ละหลัก มี
สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
แผนงาน การจัดทาถูกต้อง
ตามหลักสหกรณ์สีขาวด้วย
ธรรมาภิบาล
3.รายงานความคืบหน้าต่อ 3.1 รายงานการจั ดท า - เดือนที่ 3 มีความคืบหน้า
คณะกรรมการดาเนิ นการ สหกรณ์สี ขาวด้วยธรรมา- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง
ภิ บ าลต่ อ คณะกรรมการ - เดือนที่ 6 มีความคืบหน้า
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ดาเนินการทุก 3 เดือน
- เดือนที่ 9 มีความคืบหน้า
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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กลยุทธ์

มาตรการ

4.เข้ า ร่ ว มการประเมิ น
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิ
บาล

2.สร้างจิตส านึกในการ 1.ก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จัดทาแผนบารุงรักษา

2.บอกขั้ นตอนการใช้ งาน
เครื่องใช้สานักงานทุกชนิด

3.มอบหมายให้ มี ผู้ ก ากั บ
ติ ดตามการใช้ ทรั พ ยากร
ของสหกรณ์ และการซ่อม
บารุงตามเกณฑ์
3.เพิ่มประสิทธิภาพการ 1.ให้ ค วามรู้ สร้ า งความ
ให้บริการแก่สมาชิก
เข้าใจและเจตนารมณ์ของ
ร ะ เ บี ย บ ต่ า ง ๆ แ ก่
เจ้าหน้าที่
2.เจ้ า หน้ า ที่ แ ต่ ล ะฝ่ า ย
จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ง านใน
การให้บริการ

โครงการ/กิจกรรม

ดัชนีชี้วัด
- เดือนที่ 12 มีความคืบหน้า
100%
4.1 ผู้รับผิดชอบแต่ละหลัก - สหกรณ์ผ่านการประเมิน
เตรี ยมเอกสาร หลั กฐาน สี ข าวด้ า ยธรรมาภิ บ าล
ในการเข้าร่วมการประเมิน อย่างน้อย 4 หลัก
สหกรณ์สี ขาวด้วยธรรมาภิบาล
4.2 สหกรณ์ เข้ าร่ ว มการ
ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วย
ธรรมาภิบาล
1.1 กาหนดผู้รับผิดชอบจัด - คณะกรรมการดาเนินการ
แผนบ ารุ งรั กษาเครื่ องใช้ เห็ นช อบผู้ รั บผิ ดช อบ
สานักงาน
บ า รุ ง รั ก ษ า เ ค รื่ อ ง ใ ช้
สานักงาน
2.1 กาหนดขั้นตอนการใช้ - สหกรณ์มีขั้นตอนการใช้
งานและการตรวจสอบ และการตรวจสอบ และ
และบ ารุ งรั กษาเครื่ องใช้ บ า รุ ง รั ก ษ า เ ค รื่ อ ง ใ ช้
สานักงาน
สานักงานอย่างคุ้มค่า
3.1 กาหนดผู้กาหนดติดตาม - ส ห ก ร ณ์ ส า ม า ร ถ ใ ช้
การใช้งาน และการซ่อมบารุง เครื่ องใช้ ส านั กงานอย่ าง
เครื่องใช้สานักงาน
คุ้มค่า
1.1 พัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ - เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ให้บริการ
ได้ รั บ ความรู้ ก ารเป็ น ผู้
บริการทุกคน
2.1 จัดทาแผนปฏิบัติงาน
ในการให้บริการ
2.2 จัดทาแผนผัง ขั้นตอน
การให้บริการครบถ้วนทุก
งานบริการ
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- มี แผนปฏิ บั ติ งานในการ
ให้บริการ
- มี แ ผนผั ง ขั้ น ตอนการ
ให้บริการของงานสหกรณ์

กลยุทธ์

4.สร้ างระบบการติ ดตาม
หนี้ให้มีประสิทธิภาพ

5.ทบทวน ปรั บปรุ ง
ก าหนดระเบี ย บหรื อ
ข้อบังคั บที่นามาบั งคั บ
ใช้ให้เกิดความคล่องตัว

มาตรการ
3.ให้สมาชิกที่มารับบริการ
ประเมิ นความพึ งพอใจใน
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง
เจ้าหน้าที่
4.มอบหมายให้ มี ผู้ ก ากั บ
ติดตามการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่

โครงการ/กิจกรรม
ดัชนีชี้วัด
3.1 จัดทาแบบประเมินความ - สมาชิกมีความพึงพอใจไม่
พึ งพอใจการให้ บริ การของ น้อยกว่าร้อยละ 80
เจ้าหน้าที่

4.1 มอบหมายผู้กากับติดตาม - ผู้กากับติดตามมีความพึง
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พอใจของการปฏิ บั ติ งาน
งานของเจ้ าหน้าที่ ไม่ น้ อย
กว่าร้อยละ 80
5 . ท บ ท ว น ป รั บ ป รุ ง 5.1 ทบทวน ปรับปรุง ระเบียบ - สมาชิกมีความพึงพอใจไม่
ก า ห น ด ร ะ เ บี ย บ ห รื อ ข้อบังคับ
น้อยกว่าร้อยละ 90
ข้อบั งคับที่น ามาบังคับใช้
ให้เกิดความคล่องตัว
1.ก าหนดหลั กเกณฑ์ การ 1.1 จัดทาแผน/หลักเกณฑ์ - ส ห ก ร ณ์ มี แ ผ น แ ล ะ
ติดตามหนี้อย่างชัดเจน
การติดตามหนี้
หลักเกณฑ์การติดตามหนี้
2.ก าหนดผู้ รั บผิ ดชอบใน 2.1 กาหนดผู้รับผิดชอบใน - คณะกรรมการดาเนินการ
การติดตามหนี้
การติดตามหนี้
เห็ นชอบผู้ รั บผิ ดชอบการ
ติดตามหนี้
3.รายงานผลการติ ดตาม 3.1 รายงานการติดตามหนี้ - สหกรณ์มีค่าเผื่อหนี้สงสัย
ห นี้ ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
จะสูญลดลง
ดาเนินการพิจารณา
1 . ท บ ท ว น ป รั บ ป รุ ง 1. 1 ทบ ท ว น ระ เบี ย บ - มี ร ะ เ บี ย บ ค ร บ ถ้ ว น
ระเบียบสหกรณ์ที่มีอยู่แล้ว สหกรณ์
ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ ทั น ต่ อ
ให้ทันต่อเหตุการณ์
เหตุการณ์
2.ก าหนดระเบี ยบใหม่ ให้ 2.1 ร่างระเบียบสหกรณ์ - คณะกรรมการดาเนินการ
ครอบคลุมทุกเรื่องเกี่ยวกับ
เห็นชอบระเบียบ
การบริหารกิจการสหกรณ์
3 . ท บ ท ว น ป รั บ ป รุ ง 3.1 ทบทวน ปรั บ ปรุ ง - ได้รับความเห็นชอบจาก
ข้อบังคับสหกรณ์ให้เป็นไป ระเบียบสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์
ตามกฎหมาย หรือระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์
มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม
1 . ท บ ท ว น ศึ ก ษ า 1.ทบทวนระบบโปรแกรม 1.1 ทบทวนระบบงาน
ปรับปรุงหรือจัดหาระบบ งานสหกรณ์ ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ น โปรแกรมสหกรณ์ที่ใช้อยู่
โปรแกรมงานสหกรณ์
ปัจจุบัน
2.ศึ กษาระบบโปรแกรม 2.1 ศึกษาระบบโปรแกรม
งานสหกรณ์ ของสหกรณ์ งานสหกรณ์ของสหกรณ์อื่น
อื่น
เปรี ยบเที ยบกั บระบบงาน
สหกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
3.ปรับปรุงระบบโปรแกรม
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ทันกับการบริหารเชิงรุก
4.จัดหาระบบโปรแกรมที่
มีประสิทธิภาพดีกว่า
2.พั ฒ นาช่ อ งทางการ 1.พัฒนาหรือปรับปรุงช่อง 1.1 ปรับปรุ งช่องทางการ
สื่อสารทางเทคโนโลยีใน ท า ง ก า ร สื่ อ ส า ร ท า ง สื่ อสารทางเทคโนโลยี ใน
ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล เทคโนโลยี ให้ ทั น สมั ย ปัจจุบันให้ทันสมัย
ข่าวสารของสหกรณ์
ตลอดเวลา
1.2 สร้างนวัตกรรมในการ
สื่อสาร
2.ให้ สมาชิ กประเมิ นการ 2.1 ส ารวจความพึ งพอใจ
ใช้ช่องการการสื่อสารเพื่อ การสื่อสารทางเทคโนโลยี
หาจุดบกพร่องและนาไปสู่
การปรับปรุงแก้ไข
3.ส่ งเสริ มให้ สมาชิ กได้ 1.แจ้ งให้ สมาชิกทราบถึ ง 1.1 ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ เ ห็ น ช่ อ งทางการรั บ รู้ ข้ อ มู ล สมาชิกทราบช่องทางการ
ความสาคัญของการรับรู้ ข่าวสารของสหกรณ์
รั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของ
ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ข อ ง
สหกรณ์
สหกรณ์ตามช่องทางการ 2.แจ้ งให้ สมาชิกทราบถึ ง 2.1 ประชาสั มพั นธ์ ให้
สื่อสารทางเทคโนโลยี
ความสาคัญและประโยชน์ สมาชิกทราบถึงความสาคัญ
ที่จะได้รับจากการติดตาม และประโยชน์ที่ได้ได้รับจาก
ข้ อ มู ล ข่ า วสารทั้ ง ของ การสื่อสารทางเทคโนโลยี
สหกรณ์และของตนเอง
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ดัชนีชี้วัด
- สหกรณ์มีข้อมูลในส่วนที่
จะต้องปรับปรุงหรื อแก้ไข
หรือจัดหาใหม่
- น าเสนอคณะกรรมการ
ด าเนิ นการ เพื่ อปรั บปรุ ง
หรือแก้ไข หรือจัดหาใหม่

- สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสาร
ของสหกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว
และเป็นปัจจุบัน
- สมาชิกรับรู้/ค้นหาข้อมูล
เกี่ยวกับสหกรณ์ได้ครบถ้วน
- สมาชิ กมี ความพึ งพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

- สมาชิกรับทราบช่องทาง
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
สหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80
- สมาชิกได้ให้ความสาคัญ
ถึงการรั บรู้ข้ อมูลข่าวสาร
ของสหกรณ์ทางเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างเสริมสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์
1.ส่ ง เสริ ม ให้ มี ฝ่ า ยที่
รับผิดชอบในการรั บฟัง
และแก้ ปั ญหาให้ แก่
สมาชิก

2 ส่ งเสริ มให้ มี ช่ องทาง
ใ น ก า ร รั บ ฟั ง แ ล ะ
แก้ปัญหาให้แก่สมาชิก

3.ส่ งเสริ มสวัสดิ การแก่
สมาชิก
4.ส่งเสริมวิชาการต่างๆ
อั นจะเป็ นประโยชน์ ต่ อ
การประกอบอาชีพเสริม

มาตรการ
1.มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเป็ น การ
เฉพาะ
2.เพิ่ มอั ตราก าลั งเพื่ อ
รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ
3.จัดหาสถานที่เพื่อรองรับ
เป็นการเฉพาะ
4.จั ดเก็บข้อมูลของปัญหา
และแนวทางแก้ไข
5.รายงานปั ญหาและแนว
ทางแก้ ไ ข และจ านวน
สมาชิ ก ที่ มาใช้ บ ริ การแก่
คณะกรรมการ
1.จั ดหาช่องทางในการรั บ
ฟั ง และแก้ ปั ญ หาให้ แ ก่
สมาชิก
2.ประชาสัมพันธ์ช่องทางใน
การรับฟังและแก้ปัญหาให้
สมาชิกทราบ
1.จั ดสวั สดิ การแก่ สมาชิ ก
อย่างเหมาะสมและทั่วถึง
1.จั ด อบรมการประกอบ
อาชีพเสริมให้แก่สมาชิก
2. จัดหาทุนในการประกอบ
อาชีพเสริมแก่สมาชิก
3.ติ ด ตามการประกอบ
อาชีพเสริมของสมาชิก

โครงการ/กิจกรรม
ดัชนีชี้วัด
1.1 กาหนดฝ่ายงานรับผิดชอบ - มีฝ่ ายงานที่รับผิ ดชอบ
ชัดเจน

1.1 กาหนดช่องทางในการ
รับฟั งและแก้ปั ญหาให้ แก่
สมาชิก
2.1 ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
ที่ จ ะรั บ ฟั งและแก้ ปั ญ หา
ให้แก่สมาชิก
1.1 จัดสวัสดิการ 9 ประเภท
ตามระเบียบฯ

- สมาชิกมีช่องทางกรณีมี
ปัญหา
- สมาชิ กได้ รั บความ
พึงพอใจในการแก้ปัญหา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
- สมาชิกได้รับสวัสดิการ
ตามระเบียบฯ 100%
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายสหกรณ์
กลยุทธ์
มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม
1.ส่งเสริมการทากิจกรรม 1.กาหนดขอบเขตกิจกรรม 1.1 ตอบแทนสังคม
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
1.2 สื บ สานประเพณี
และสิ่งแวดล้อม
ศาสนา และวัฒนธรรม
1.3 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2.จัดหาเงินทุนในการจัดทา 2.1 เสนอแผนงานเพื่อขอ
กิจกรรม
ตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อ
ที่ประชุมใหญ่
3.ดูแลสภาพแวดล้ อมและ 3.1 ปรับปรุง/ดูแลภูมิทัศน์
ภู มิ ทั ศ น์ ทั้ ง ภายในและ บริเวณสานักงานสหกรณ์
ภายนอกสานักงานสหกรณ์ 3. 2 ปรั บปรุ งภ ายใน
สานักงาน
2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน 1.สร้ า งเครื อ ข่ า ยความ 1.1 เป็ นสมาชิ กชุ มนุ ม
เรียนรู้ระหว่างเครือข่าย ร่วมมือ
สหกรณ์ ออมทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย
1.2 เป็ นสมาชิ กสั นนิ บาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย
1.3 เป็ นสมาชิ กชมรม
สหกรณ์นอกภาคการเกษตร
1.4 วันสหกรณ์แห่งชาติ
2.เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน 2.1 ชมรมผู้จัดการสหกรณ์
เรี ย นรู้ ร ะหว่ างเครื อ ข่ า ย ออมทรัพย์ภาคใต้
สหกรณ์
2.2 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ออมทรัพย์ภาคใต้
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ดัชนีชี้วัด
- สหกรณ์มีเกียรติภูมิ เกิด
ความศรั ทธาจากสมาชิ ก
และสังคมอื่น ๆ
- ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ อ นุ มั ติ
งบประมาณตามที่เสนอ
- สหกรณ์มี ภาพลั กษณ์ ที่
ดี และเกิ ดความเชื่ อมั่ น
กับสมาชิก
- สหกรณ์เข้าร่วมกิจกรรม
ของภาคีเครือข่าย

- เจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสามารถนามา
ปรับใช้ หรือพัฒนาในการ
ทางานให้ดีขึ้น

ประมาณการรายได้ – รายจ่าย
ประจาปี 2564
------------------------คณะกรรมการดาเนิ นการ ชุ ดที่ 50 ขอเสนอประมาณรายได้ - รายจ่าย ประมาณการกาไรสุ ทธิ และ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564) ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด
เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 พิจารณาอนุมัติดังนี้
ประมาณการรายได้ - รายจ่าย
ประมาณการรายได้
จานวนเงิน(บาท)
ประมาณรายจ่ายประจาปี
1.ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้จากสมาชิก 590,455,000.00 1.จ่ายตามงบประมาณประจาปี 2564
2.ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
500,000.00 2.จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝาก
3.ผลตอบแทนจากการลงทุน
9,000,000.00 3.จ่ายสารองเงินชดเชย/บาเหน็จเจ้าหน้าที่
4.ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
55,000.00 4.จ่ายค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
5.รายได้อื่น
300,000.00
รวมรายได้
600,310,000.00 รวมรายจ่าย
5.ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมรายจ่ายทั้งสิน้
ประมาณการกาไรสุทธิ
รายได้รวมทั้งสิ้น
รายจ่ายรวมทั้งสิ้น
กาไรสุทธิ

จานวนเงิน(บาท)
34,863,105.00
111,912,000.00
3,000,000.00
3,500,000.00
153,275,105.00
10,000,000.00
163,275,105.00

600,310,000.00 บาท
163,275,105.00 บาท
437,034,895.00 บาท

หากกการดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย สหกรณ์ฯ จะมีรายจ่ายต่อรายได้ของปี 2564 เทียบเคียงกับปีที่
ผ่านมา ดังนี้
ปี 2564
รายจ่ายคิดเป็น
ร้อยละ 27.20 ของรายได้
ปี 2563
รายจ่ายคิดเป็น
ร้อยละ 28.48 ของรายได้
ปี 2562
รายจ่ายคิดเป็น
ร้อยละ 28.02 ของรายได้
ปี 2561
รายจ่ายคิดเป็น
ร้อยละ 32.35 ของรายได้
ปี 2560
รายจ่ายคิดเป็น
ร้อยละ 32.80 ของรายได้
เพื่อให้การบริหารกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด เป็นไปตามแผนงานประจาปี 2564
จึงขอเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 จานวนทั้งสิ้น 34,863,105.00 บาท ดังนี้
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รายละเอียดตามรายจ่ายหมวดต่าง ๆ ดังนี้
1.แผนงานจัดการ
งบประมาณ
ปี 2563

รายการ
อนุมัติ
1.1 หมวดค่าจ้างและค่าตอบแทน
1.1.1 ค่าจ้างและค่าตอบแทน

รวม

งบประมาณ
ปี 2564
จ่ายจริง

13,164,300.00

12,464,917.93

13,164,300.00

12,464,917.93
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เหตุผลและความจาเป็น

ขอตั้ง
14,446,200.00 -เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ตาม
ระเบี ยบฯ ว่ าด้ วย การบริ หารงาน
บุ ค ค ล พ . ศ . 2 5 6 3 เ ป็ น เ งิ น
1,100,800.00 บาท (จ านวน 6
เดือน เป็นเงิน 6,604,800.00 บาท)
และ ปรั บเ พิ่ ม ตาม ปร ะกาศ ฯ
หลักเกณฑ์การขึ้นค่าจ้างเจ้าหน้าที่
ไม่เกินร้อยละ 8 เป็นเงิน 88,100.00
บาท (จ านวน 6 เดื อ น เป็ น เงิ น
7,133,400.00 บาท) รวมเป็ นเงิ น
13,738,200.00 บาท
(อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์มี
จ านวน 31 คน ในปี 2563 มี
เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิ บัติงาน จ านวน 28
คน เนื่ องจ ากยั งไม่ มี กา รรั บ
เจ้ า หน้ า ที่ ท ดแทนเจ้ า หน้ า ที่ ที่
เกษียณอายุ จานวน 3 คน และคาด
ว่าในปี 2564 จะรับเจ้าหน้าที่เพิ่ม
ตามอัตรา)
-ค่าตอบแทนผู้จัดการ รองผู้จัดการ
หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ความรู้พิเศษ
ด้ า นโ ป ร แ ก ร ม ค อ ม พิ วเ ต อ ร์
เจ้ า หน้ า ที่ ค วามรู้ ท างกฎหมาย
(ทนายความ) และค่าตอบแทนความ
เสี่ ย งเจ้ า หน้ าที่ การเงิ น เดื อ นละ
59,000.00 บาท รวมเป็ น เงิ น
708,000.00 บาท
14,446,200.00

งบประมาณ
ปี 2563

รายการ
อนุมัติ

จ่ายจริง

งบประมาณ
ปี 2564
ขอตั้ง

เหตุผลและความจาเป็น

1.2 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
1.2.1 ค่าเบี้ยประชุม

2,823,800.00

2,343,675.00

1.2.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

2,655,000.00

2,263,470.00

2,823,800.00 - เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าเบี้ ยประชุ มผู้ แทน
สมาชิก จานวน 500 คน และผู้เข้าร่วม
ประชุม จานวน 100 คน ในการประชุม
ใหญ่สามัญประจาปีและประชุมใหญ่
วิสามัญ (ถ้ามี) ตามระเบียบฯ เป็นเงิน
1,822,800.00 บาท
-เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า เ บี้ ย ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการดาเนินการ จานวน
2 0 ค รั้ ง , ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
อ านวยการ จ านวน 15 ครั้ ง ,
คณะกรรมการเงิ น กู้ จ านวน 24
ครั้ ง , คณะกรรมการประเมิ น
อสังหาริมทรัพย์ จานวน 12 ครั้ง
และคณะกรรมการศึ ก ษาและ
ประชาสั ม พั น ธ์ จ านวน 15 ครั้ ง
เป็นเงิน 1,001,000.00 บาท
2,655,000.00 -เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน ณ สานักงานสหกรณ์ของ
ประธานกรรมการ รองประธาน 2 คน
เหรั ญ ญิ ก และเลขานุ ก าร ตาม
ระเบียบฯ เป็นเงิน 204,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบ
ภายใน ตามระเบี ยบฯ จ านวน 2 คน
คนละ 5,000.00 ต่อเดือน รวมเป็นเงิน
120,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนการปฏิบัติงาน
ในการปฐมนิ เทศผู้สมั ครสมาชิ กและ
การให้บริ การสมาชิ ก ตามระเบี ยบฯ
เป็นเงิน 408,000.00 บาท
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อนุมัติ

1.2.3 ค่ า ตอบแทนและเงิ น
บาเหน็จผู้ตรวจสอบกิจการ

350,000.00

จ่ายจริง

315,000.00
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-เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าตอบแทนการ
ปฏิ บั ติ งานของกรรมการด าเนิ นการ
คณะอนุ ก รรมการ คณะท างาน
เจ้ าหน้ าที่ หรื อบุ คคล ตามระเบี ยบ
และประกาศของสหกรณ์ เป็ นเงิ น
431,000.00 บาท
-เพื่ อจ่ ายเป็นเป็ นค่าพาหนะเดิ นทาง
ผู้แทนสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุม
ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปีและ
ประชุ มใหญ่ วิ สามั ญ (ถ้ ามี ) เป็ นเงิ น
600,000.00 บาท
-เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าพาหนะเดิ นทางของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด า เ นิ น ก า ร
คณะกรรมการอ านวยการ
คณะกรรมการเงิ นกู้ คณะกรรมการ
ป ร ะ เ มิ น อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ และผู้เข้าร่วมประชุ ม
ในการประชุ มตามปฏิ ทิ นที่ ก าหนด
เป็นเงิน 480,000.00 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเดินทางการ
ปฏิ บั ติ งานของประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ เหรั ญญิ ก
เลขานุการ และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
หรื อ ได้ รั บ มอบหมาย เป็ น เงิ น
412,000.00 บาท
350,000.00 -เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบกิจการ จานวน
5 คน คนละ 5,000 บาทต่อเดือนและ
เงินบาเหน็จปีละ 10,000 บาทต่อคน
รวมเป็นเงิน 350,000.00 บาท

งบประมาณ
ปี 2563

รายการ
อนุมัติ
1.2.4 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา

จ่ายจริง

40,000.00

40,000.00

1.2.5 ค่าตอบแทนการเรียกเก็บเงิน

1,500,000.00

1,292,320.00

1.2.6 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

200,000.00

200,000.00

1.2.7 ค่าล่วงเวลา

150,000.00

234,727.29

916,000.00

195,171.50

1.2.8 ค่าฤชาธรรมเนียมและ
ค่าตรวจสอบหลักประกัน

งบประมาณ
ปี 2564
ขอตั้ง

เหตุผลและความจาเป็น

40,000.00 -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่ ปรึ กษา
ตามระเบียบฯ จานวน 2 คน คนละ
20,000.00 บาทต่อปี รวมเป็ นเงิ น
40,000.00 บาท
1,500,000.00 -เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าตอบแทนตั วแทน
หน่ ว ยสหกรณ์ หั วหน้ า หน่ ว ย
สหกรณ์ และเจ้ า หน้ า ที่ ห น่ ว ย
สหกรณ์ตามระเบียบฯ
220,000.00 -เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ธรรมเนี ย มการ
ตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต (ตามใบเสนอราคาการสอบ
บัญชีประจาปี 2564)
200,000.00 -เพื่อจ่ายเป็นค่าล่วงเวลาสาหรับการ
ท า งบกา ร เงิ น ป ระ จ า ปี กา ร
ประมวลผลปิ ดงานประจ าปี การ
ตรวจสอบเงิ นปั นผลและเฉลี่ ยคื น
การจัดทาต้นฉบับรายงานประจาปี
และงานอื่ นที่ มี ความจ าเป็ นความ
จาเป็นเร่งด่วน
1,300,000.00 -เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าฤชาธรรมเนี ยมในการ
ฟ้ องร้ องคดี กั บลู กหนี้ ที่ มี ปั ญหาของ
สหกรณ์ในการฟ้องคดีประมาณร้อยละ 2
ของทุนทรัพย์ เป็นเงิน 240,000.00 บาท
(ได้รับคืน 7 ใน 8 ส่วน เมื่อกรณีที่คู่ความ
ตกลงทาสัญญาประนีประนอมยอมความ
หรือเมื่อบังคับคดี
-เพื่ อ จ่ ายเป็ น ค่ า ค าคู่ ค วามให้ กั บ
ลูกหนี้มีปัญหาของสหกรณ์ เป็นเงิน
200,000.00 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสืบทรัพย์ลูกหนี้ที่ศาล
พิ พากษาแล้ ว ประมาณ 350 ราย
รายละ 100 บาท เป็นเงิน 35,000.00
บาท
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งบประมาณ
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รายการ
อนุมัติ

1.2.9 ค่าจ้างทนายความ

1.2.10 ค่าใช้สอย

จ่ายจริง

500,000.00

200,000.00

1,600,000.00

1,483,277.59
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-เพื่อจ่ายในการชี้ตาแหน่งที่ดินเพื่อยึด
ทรั พย์ ประมาณแปลงละ 2,000.00
บาท และค่าธรรมเนียมในการยึดทรัพย์
เพื่ อขายทอดตลาดประมาณคดี ละ
3,000.00 บาท ประมาณ 90 คดี
เป็นเงิน 450,000.00 บาท
-เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ประกาศขายทอดตลาดคดีที่สหกรณ์
ได้ ยึ ดทรั พ ย์ ลู กหนี้ ไ ว้ แ ล้ ว คดี ล ะ
5,000.00 บาท ต่ อครั้ ง (ประกาศ
การขายทอดตลาดประมาณปีละ 3
ครั้งต่อปี) ประมาณ 25 คดี เป็นเงิน
375,000.00 บาท
200,000.00 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทนายความในการ
ด าเนิ นคดี กั บลู กหนี้ มี ปั ญหาของ
สหกรณ์ ประมาณ 100 คดี คดี ละ
2,000.00 บาท เป็นเงิน 200,000.00 บาท
1,500,000.00 -เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเจ้าหน้าที่หน่วย
สหกรณ์ เป็นเงิน 310,000.00 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
กรรมการในการปฏิ บั ติ งานนอก
สานักงาน เป็นเงิน 300,000.00 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
เจ้ าหน้ าที่ ในการปฏิ บั ติ งานนอก
สานักงาน เป็นเงิน 250,000.00 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยการเสื่อมสภาพ
รถยนต์ เจ้ าหน้ าที่ ที่ ออกประเมิ น
หลักทรัพย์ ทานิติกรรมจานอง วันละ
700.00 บาท เฉลี่ยประมาณเดือนละ
3,500.00 บาทต่ อคน จ านวน 2 คน
เป็นเงิน 84,000.00 บาท

งบประมาณ
ปี 2563

รายการ
อนุมัติ

จ่ายจริง

งบประมาณ
ปี 2564
ขอตั้ง

1.2.11 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน

200,000.00

106,607.36

500,000.00

1.2.12 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง

120,000.00

64,725.10

240,000.00

1.2.13 ค่าวัสดุสานักงาน

300,000.00

296,068.00

300,000.00

450,000.000

346,577.50

450,000.00

96,000.00

101,231.50

96,000.00

1.2.14 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

1.2.15 ค่ า เช่ า เครื่ อ งถ่ า ย
เอกสาร

เหตุผลและความจาเป็น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการส่ง
บุคลากรไปอบรมสัมมนา โดยจ่ายเป็น
ค่ าเบี้ ยเลี้ ยง ค่ าพาหนะ และค่ าเช่ า
ที่พัก เป็นเงิน 556,000.00 บาท
-เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าซ่ อมแซมทรั พย์ สิ น
และครุภัณฑ์ของสหกรณ์ให้คงสภาพ
ใช้ งานได้ เช่ น เครื่ องคอมพิ วเตอร์
รถยนต์ ลิฟท์ เครื่องปั๊มน้า เครื่องกรอง
น้า ระบบประปา ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์
ต่าง ๆ และสานักงานสหกรณ์
-เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าน้ ามั นเชื้ อเพลิ งและ
น้ ามั นหล่ อลื่ นรถยนต์ ของสหกรณ์
จานวน 3 คัน เฉลี่ยเดือนละ 20,000.00
บาท รวมเป็นเงิน 240,000.00 บาท (ให้
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกสานักงานใช้
รถสหกรณ์ในการออกปฏิบัติงานเดิมใช้
รถส่ วนตั วของเจ้ าหน้ าที่ และเบิ กค่ า
พาหนะเดินทางตามประกาศของสหกรณ์
เดิมเบิกจากรายการค่าใช้สอย)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจาเป็นเพื่อ
ใช้ ในกิ จการสหกรณ์ เช่ น กระดาษ
เครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุต่าง ๆ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจั ดซื้อวัสดุ และแบบ
พิ มพ์ เอกสารงานคอมพิ วเตอร์ เช่ น
สมุดเงินฝาก ใบเสร็จรับเงินกรณีพิเศษ
กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์
-เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า เช่ า เครื่ อ งถ่ า ย
เอกสาร 2 เครื่อง เดือนละ 8,000.00
บาท รวมเป็นเงิน 96,000.00 บาท
(ตามสัญญาเช่า)
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งบประมาณ
ปี 2563

รายการ
อนุมัติ

จ่ายจริง

1.2.16 ค่ า จ้ า งบริ ษั ท รั ก ษา
ความสะอาด

198,000.00

198,000.00

1.2.17 ค่ า จ้ า งบริ ษั ท รั ก ษา
ความปลอดภัย

480,000.00

438,000.00

1.2.18 ค่ า เอกสารรายงาน
ประจาปี

150,000.00

199,500.00

1.2.19 ค่าบารุงรักษาโปรแกรม
ระบบงานสหกรณ์

159,600.00

159,600.00

1.2.20 ค่ าบ ารุ งรั กษาระบบงาน
ATM Online เชื่อมต่อธนาคารกรุงไทย

48,150.00

48,150.00

1.2.21 ค่ า เช่ า พื้ นที่ แ ละดู แ ล
เว็บไซต์

12,840.00

12,840.00
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งบประมาณ
ปี 2564
ขอตั้ง

เหตุผลและความจาเป็น

193,000.00 -เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ า จ้ างบริ ษั ทรั กษา
ความสะอาดอาคาร พร้ อ มด้ ว ย
อุปกรณ์ และวั สดุสุ ขภั ณฑ์ การขั ด
พื้นสานักงาน เช็ดกระจก เดือนละ
16,083.33 บาท รวมเป็ น เงิ น
193,000.00 บาท (ตามสัญญาจ้าง
ประจาปี 2564)
480,000.00 -เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ า จ้ างบริ ษั ทรั กษา
ความปลอดภัยเวลาวันทางานปกติ
นอกเวลาทางานปกติ และวันหยุ ด
ของสหกรณ์ เพื่ อ ดู แ ลทรั พ ย์ สิ น
ส านั กงานสหกรณ์ จ านวน 3 คน
เดือนละ 40,000.00 บาท รวมเป็น
เงิน 480,000.00 บาท
252,000.00 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาเอกสารรายงาน
ประจาปี และเอกสารรายงานประชุม
ใหญ่ วิ ส ามั ญ (ถ้ า มี ) ในปี 2564
เอกสารรายงานประจ าปี จะจั ดท าใน
รูปแบบสองสี (จากเดิ มท ารู ปแบบสี
เดียว)
159,600.00 -เพื่อจ่ายเป็ นค่ าจ้ างดู แลบารุ งรั กษา
โปรแกรม การแก้ไขเพิ่ มเติมรายงาน
ต่าง ๆ การแก้ไขโปรแกรม และปัญหา
จากการปฏิบัติงานผ่าน Modem
48,150.00 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบารุงดูแลรักษา
โปรแกรมระบบงาน ATM Online
เชื่อมต่อกับธนาคารกรุงไทย
15,515.00 -เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าเช่ าพื้ นที่ และดู แล
เว็บไซต์ เพื่อให้สมาชิกรับรู้ ข่าวสาร
ของสหกรณ์และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ
ผ่านเว็บไซด์และค่าโดเมนเนมเว็บไซด์

งบประมาณ
ปี 2563

รายการ

งบประมาณ
ปี 2564
ขอตั้ง

เหตุผลและความจาเป็น

อนุมัติ

จ่ายจริง

120,000.00

112,000.00

13,069,390.00

10,650,940.84

39,960.00

38,850.00

1.3.2 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก

82,500.00

67,500.00

1.3.3 เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก

77,800.00

77,800.00

1.3.4 เครื่องทาลายเอกสาร

15,000.000

15,000.00

1.3.5 จอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้า

13,000.00

11,500.00

- ไม่ขอตั้ง

1.3.6 ไมค์ตัวเล็กตั้งโต๊ะ
1.3.7 สวิตซ์กระจายสัญญาณ
เ ค รื อข่ า ย ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ
อินเตอร์เน็ต

35,000.00
40,000.00

34,900.00
37,000.00

- ไม่ขอตั้ง
- ไม่ขอตั้ง

1.2.22 ค่าดูแลภูมิทัศน์

รวม
1.3 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง
1.3.1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์

120,000.00 -เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าจ้ างดู แลภู มิ ทั ศน์
รอบบริ เ วณส านั ก งานสหกรณ์ ฯ
เหมาจ่ายเดือนละ 10,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 120,000.00 บาท
13,643,065.00

66,000.00 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อ
ทดแทนเครื่องเก่าเนื่องจากเสื่อมสภาพ
จานวน 7 เครื่อง (รองผู้จัดการ 1 เครื่อง
ฝ่ ายสิ นเชื่ อ 2 เครื่ อง ฝ่ ายธุ รการ 1
เครื่อง ฝ่ายการเงิน 2 เครื่อง และฝ่าย
วิชาการ จานวน 1 เครื่อง) รวมเป็นเงิน
66,000.00 บาท
55,000.00 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
บานเลื่ อ นกระจก เพื่ อ จั ด เก็ บ
เอกสารฝ่ ายสิ น เชื่ อจ านวน 10 ตู้
ตู้ ล ะ 5,500.00 บาท รวมเป็ น เงิ น
55,000.00 บาท
77,800.00 -เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าจั ดซื้ อเครื่ องพิ มพ์
สมุดเงินฝากเพื่อทดแทนเครื่องเก่า
เนื่ อ งจากเสื่ อ มสภาพ จ านวน 2
เครื่ อง ราคาเครื่ องละ 38,900.00
บาท รวมเป็นเงิน 77,800.00 บาท
- ไม่ขอตั้ง
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รายการ
อนุมัติ

งบประมาณ
ปี 2564
ขอตั้ง

จ่ายจริง

เหตุผลและความจาเป็น

1.3.8 เครื่องปรับอากาศ

17,500.00

17,500.00

1.3.9 เก้าอี้สานักงาน

45,000.00

45,000.00

1.3.10 ผ้าม่าน

170,000.000

164,580.00

- ไม่ขอตั้ง

1.3.11 รถยนต์

934,000.00

882,246.82

- ไม่ขอตั้ง

100,000.00

94,260.00

-

-

1.3.14 กล้องถ่ายรูป

-

-

1.3.15 เครื่องฉายภาพวีดีทัศน์

-

-

1.3.12 งานปรั บปรุ งภู มิ ทั ศน์
บริเวณสานักงานสหกรณ์
1.3.13 หน่วยความจาคอมพิวเตอร์
(RAM)
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66,800.00 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ขนาด 17,401 บี ที ยู พร้ อมติ ดตั้ งห้ อง
308 เพื่ อรองรั บการปฐมนิ เทศสมาชิ ก
ใหม่ และการประชุ ม จ านวน 2 เครื่ อง
ราคาเครื่องละ 33,400.00 บาท รวมเป็น
เงิน 66,800.00 บาท
- ไม่ขอตั้ง

100,000.00 -เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าปรั บปรุ งภู มิ ทั ศน์
รอบบริเวณสานักงานสหกรณ์
19,530.00 -เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า หน่ ว ยความจ า
เครื่ องคอมพิ วเตอร์เพื่อรองรั บการ
ท างานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น
จ านวน 31 ตั ว ราคาตั ว ละ 630
บาท รวมเป็นเงิน 19,530.00 บาท
88,690.00 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป
เพื่ อ ใช้ ใ นกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของ
สหกรณ์แ ละรองรับการจัดท าสื่ อ
ประชาสั ม พั น ธ์ ถ่ า ยวี ดี โ อ และ
รองรั บ การประชุ ม แบบ Video
Conference ทดแทนเครื่องเก่าที่
ชารุดไม่สามารถใช้งานได้
15,900.00 -เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อเครื่องฉาย
ภาพวีดีทัศน์ ทดแทนเครื่องเดิมที่
ช า รุ ด เ พื่ อใช้ ใน ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น
อสังหาริมทรัพย์

งบประมาณ
ปี 2563

รายการ
อนุมัติ
1.3.16 งานปรับปรุงระบบภาพ
ห้องประชุม

งบประมาณ
ปี 2564
ขอตั้ง

จ่ายจริง
-

-

1.3.17 ตู้ลิ้นชัก

-

-

1.3.18 โทรทัศน์ ขนาด 65 นิ้ว

-

-

1.3.19 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

-

-

1,569,760.00

1,486,136.82

1.4.1 ค่าไฟฟ้า

800,000.00

727,107.97

1.4.2 ค่าโทรศัพท์

200,000.00

158,855.44

1.4.3 ค่าน้าประปา

50,000.00

59,499.61

70,000.00

1.4.4 ค่าไปรษณีย์

200,000.00

258,083.95

300,000.00

1,250,000.00

1,203,546.97

1,370,0000.00

รวม

เหตุผลและความจาเป็น

93,000.00 -เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าปรั บปรุ งระบบภาพ
ห้ องประชุ ม จ านวน 2 ห้ อง
ประกอบด้วยเครื่องรับโทรทัศน์ขนาด
43 นิ้ ว 2 เครื่ องละ 14,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 28,000.00 บาท
ติดตั้ งเครื่องมัลติ มีเดียโปรเจคเตอร์
และเครื่องรับโทรทัศน์ระบบ HDMI
เครื่องแยกสัญญาณ HDMI เข้า 1 ออก
4 และสายสัญญาณ HDMI เป็นเงิน
25,000.00 บาทตู้ RACK เก็บอุปกรณ์
เป็ นเงิ น 9,500.00 บาทติ ดตั้ งเครื่ อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ห้องประชุมเล็ก
จ านวน 7,500.00 บาท เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์1 ชุดพร้อมเครื่องสารอง
ไฟ1 เครื่ อง รวมเป็ นเงิ น 23,000.00
บาท
19,600.00 -เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้ลิ้นชัก จานวน 4
ตู้ เพื่อจัดวางเครื่องพิมพ์ เพื่อรองรับ
การทางานของเจ้าหน้าที่การเงิน
28,000.00 -เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ โทรทั ศ น์
ขนาด 65 นิ้ ว พร้ อ มติ ด ตั้ ง เพื่ อ
ทดแทนเครื่องเก่าที่ชารุด
28,000.00 -เพื่ อ จ่ ายเป็ นค่ าจั ดซื้ อเครื่ อง
คอมพิ วเตอร์ โน๊ ตบุ๊ ค เพื่ อทดแทน
เครื่องเก่าที่ชารุด
658,320.00

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค

รวม

800,000.00 -เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า สาธารณู ป โภค
200,000.00 ตามเอกสารหลักฐาน
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งบประมาณ
ปี 2563

รายการ
อนุมัติ

งบประมาณ
ปี 2564
ขอตั้ง

จ่ายจริง

เหตุผลและความจาเป็น

1.5 หมวดรายจ่ายอื่น
1.5.1 ค่ารักษาพยาบาล

1,000,000.00

512,472.50

200,000.00

159,864.00

50,400.00

46,600.00

1 . 5 . 4 ค่ า ช่ ว ย เ ห ลื อ ค่ า
เครื่องแบบเจ้าหน้าที่
1.5.5 ค่าเงินช่วยเหลือประกันชีวิต

90,000.00

84,000.00

-

-

1.5.6 ค่าธรรมเนียมธนาคาร

200,000.00

78,559.00

1.5.7 ค่าธรรมเนียมรายปี
ระบบ Bill payment
1.5.8 ค่าประกันภัยรถยนต์

4,000.00

4,000.00

45,000.00

31,979.29

70,000.00

66,713.43

700,000.00

755,330.50

1.5.2 ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
1.5.3 ค่าช่วยเหลือบุตร

1.5.9 ค่าประกันภัยทรัพย์สิน
1.5.10 ค่ารับรอง
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800,000.00 -เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า รั ก ษาพยาบาล
เจ้าหน้าที่ตามระเบียบฯ
200,000.00 -เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึ กษา
บุตรเจ้าหน้าที่ตามระเบียบฯ
57,600.00 -เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ช่ ว ยเหลื อ บุ ต ร
เจ้าหน้าที่ตามระเบียบฯ
93,000.00 -เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า ช่ ว ย เ ห ลื อ
เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตามระเบียบฯ
77,500.00 -เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประกัน
ชีวิตเจ้าหน้าที่ตามระเบียบฯ (เดิม
ใช้งบประมาณรายจ่ายทั่วไป)
200,000.00 -เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการซื้อเช็ค
ค่ าธรรมเนี ยมการโอนเงิ นในส่ วนที่
สหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
4,000.00 -เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรายปีระบบ
Bill payment ให้กับธนาคารกรุงไทย
65,600.00 -เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์
ชั้น 1 จานวน 3 คัน ประกอบด้วย
รถตู้ 24,000.00 บาท รถเก๋ ง
11,600.00 บาท และรถกระบะ 4
ประตู 30,000.00 บาท รวมเป็นเงิน
65,600.00 บาท
70,000.00 -เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าประกั นภั ยอาคาร
สานักงานสหกรณ์
880,000.00 -เพื่ อ จ่ า ยค่ า รั บ รองในธุ ร กิ จ ของ
สหกรณ์ เป็นค่าอาหารในกาประชุม
ใหญ่สามัญประจาปีและการประชุม
ใหญ่ วิ สามั ญ (ถ้ า มี )ผู้ แทนสมาชิ ก
500 คน และผู้เข้าร่วมประชุม 100
คน เป็นเงิน 480,000.00 บาท

งบประมาณ
ปี 2563

รายการ
อนุมัติ

จ่ายจริง

งบประมาณ
ปี 2564
ขอตั้ง

1. 5 .11 ค่ าสมทบกองทุ น
ประกันสังคม

295,000.00

199,847.00

295,000.00

1.5.12 ค่ า สมทบกองทุ น เงิ น
สะสมเจ้าหน้าที่
1.5.13 ค่ าสมทบกองทุ นเงิ น
ทดแทน

720,000.00

598,606.00

720,000.00

15,000.00

5,200.00

15,000.00

220,000.00

20,414.00

220,000.00

20,000.00

20,000.00

26,000.00

400,000.00

532,849.90

400,000.00

10,000.00

6,445.68

10,000.00

1.5.14 ค่าภาษีโรงเรือน

1.5.15 ค่าภาษีป้าย

1.5.16 ค่าใช้จ่ายทั่วไป

1.5.17 ค่าเบี้ยประกันเงินสด

เหตุผลและความจาเป็น
-เพื่ อรั บรองคณะบุ คคลที่ มาเยี่ ยมชม
ศึ กษาดู งาน, ค่ ารั บรองการประชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด า เ นิ น ก า ร
คณะกรรมการอื่ น และบุ คคลตามที่
ก าหนดในระเบี ยบฯ เป็ นเงิ น
400,000.00 บาท
-เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น สมทบกองทุ น
ประกันสังคมตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม
ในส่ วนของนายจ้ างร้ อยละ 5 ของ
ค่าจ้างที่จ่ายลูกจ้างรายเดือน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงิน
สะสมเจ้าหน้าที่ตามระเบียบฯ
-เพื่อจ่ายเป็ นเงินสมทบเข้ากองทุ น
เงิ นทดแทนตามการเรี ยกเก็ บเงิ น
ของสานักงานประกันสังคม
-เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าภาษี โรงเรื อนตาม
อัตราที่เทศบาลเรียกเก็บ (ปี 2563
มีมาตรการลดภาษีจากรัฐบาล)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีป้ายตามอัตราที่
เทศบาล เรี ยกเก็ บซึ่ งเป็ นอั ตราภาษี
ใหม่มีผลบังคับใช้ประจาปี 2564
-เพื่ อ จ่ ายเป็ น ค่ า ใช้ จ่ ายทั่ วไป(งบ
กลาง) กรณี มี เหตุ จ าเป็ นที่ ไม่ ได้ มี
การจั ดตั้ งงบประมาณไว้ ในหมวด
ค่ า ใช้ จ่ า ย ใด ๆ แ ล ะ มี ค วา ม
จาเป็ นต้องใช้เพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินงานกิจการสหกรณ์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันเงินสด
ที่ เ ก็ บ ไว้ ณ ส านั ก งานสหกรณ์
วงเงินตามระเบียบฯ
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รายการ

งบประมาณ
ปี 2563

งบประมาณ
ปี 2564

อนุมัติ
100,000.00

จ่ายจริง
69,550.00

1.5.19 ค่าธรรมเนียมการเป็น
สมาชิกองค์กรอื่น

20,000.00

10,000.00

1.5.20 ค่ าลิ ข สิ ท ธิ์ โปรแกรม
แอนตี้ไวรัส
1. 5.21 ค่าเช่าชุดอุปกรณ์ Leaseline

25,000.00

24,750.00

77,040.00

77,040.00

1.5.22 ค่ า เช่ า ชุ ด อุ ป กรณ์
Router

57,780.00

57,780.00

1.5.18 ค่าบารุงรักษาทรัพย์สนิ

รวม
รวมแผนงานจัดการ

ขอตั้ง
100,000.00 -เพื่ อจ่ า ย เ ป็ นค่ า บ า รุ งรั กษา
ทรั พย์ สิ นให้ อยู่ สภาพพร้ อมการใช้
งานและป้องกันการเสื่อมสภาพ เช่น
เครื่ อ งปรั บ อากาศ เครื่ อ งพิ ม พ์
ใบเสร็จ
20,000.00 -เพื่ อ จ่ า ยเงิน บ ารุ งชมรมสหกรณ์
นอกภาคการเกษตรจังหวัดสงขลา
และชมรมสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ภาคใต้
25,000.00 -เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าลิ ขสิ ทธิ์ โปรแกรม
แอนตี้ไวรัส
77,040.00 -เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า เช่ า ชุ ด อุ ป กรณ์
Leaseline กั บ ธนาคารกรุ ง ไทย
จ ากั ด ส าหรั บ ระบบงาน ATM
ONLINE KTB เดือนละ 6,420.00
บาท รวมเป็ น เงิ น 77,040.00
บาท
57,780.00 -เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า เช่ า ชุ ด อุ ป กรณ์
Router กับธนาคารกรุงไทย จากัด
สาหรับระบบงาน ATM ONLINE
KTB เดื อ นละ 4,815.00 บาท
รวมเป็นเงิน 57,780.00 บาท

4,319,220.00 3,362,001.30 4,413,520.00
33,372,670.00 29,167,543.86 34,531,105.00
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เหตุผลและความจาเป็น

2.แผนงานปรับปรุงและพัฒนา
รายการ
2.1 โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสงขลาธานี
2.1.1 ค่าโอนที่ดิน

งบประมาณปี
2563
อนุมัติ
จ่ายจริง

งบประมาณปี
2564
ขอตั้ง

เหตุผลและความจาเป็น

234,000.00

94,356.00

100,000.00

80,000.00

50,000.00

-

รวม

384,000.00

174,356.00

2.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทางาน

150,000.00

93,830.00

รวม

150,000.00

93,830.00

-

รวมแผนงานปรับปรุงและพัฒนา

534,000.00

268,186.00

332,000.000

33,906,670.00

29,435,729.86

34,863,105.00

2.1.2 งานดูแลสภาพพื้นที่ใน
ทีด่ ินสหกรณ์
2.1.3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

รวมงบประมาณ
และขออนุมัติถัวจ่าย ดังนี้

182,000.00 -เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการโอน
ที่ ดิ น และค่ า ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ
ประมาณแปลงละ 26,000.00 บาท
จ านวน 7 แปลง รวมเป็ น เงิ น
182,000.00 บาท
100,000.00 -เพื่อจ่ายเป็นค่าดูแล ปรับปรุงพื้นที่
บริเวณโรงเรียน ตลาด สวนสาธารณะ
ในโครงการที่ดินฯ
50,000.00 -เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ ายอื่ น ๆ ที่ มี
ค ว า ม จ า เ ป็ น แ ล ะ ไ ม่ ไ ด้ ตั้ ง
งบประมาณไว้
332,000.00
- -ขอปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการใช้
งบประมาณจากรายจ่ายประจาปี
เป็ น ใช้ ทุ น เพื่ อ การศึ ก ษาและ
ประชาสัมพันธ์

1) แผนงานจัดการ ขออนุมัติถัวจ่ายในแผนงานเดียวกัน
2) แผนงานปรับปรุงและพัฒนาขออนุมัติถัวจ่ายในแผนงานเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม.....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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4.5 เรื่องการกาหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกัน
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด พ.ศ.2563
“ข้อ 19 วงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกาหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้า
ประกันสาหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จาเป็นและสมควรแก่การดาเนินงาน วงเงินซึ่งกาหนดดังว่านี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กาหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม
หรือการค้าประกันสาหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันสาหรับปีก่อนไปพลาง
ข้อ 20 การกู้ยืมเงินหรือการค้าประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสาร
การเงิน หรื อโดยวิ ธี อื่นใดส าหรั บใช้ เป็ นทุ นด าเนิ นงานตามวั ตถุประสงค์ ได้ ตามที่ คณะกรรมการด าเนิ นการ
เห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันประจาปีตามข้อ 19
ข้อ 72 อานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
ทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(6) พิจารณากาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้าประกัน”
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืม
หรือการค้าประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561
“ข้อ 7 (7.2.2) กาหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการคานวณวงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ แยกตามประเภท
ของสหกรณ์ ดังนี้
(1) ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ไม่เกิน 1.5 เท่าของ
ทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสารองของสหกรณ์”
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 50 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 20 มกราคม
พ.ศ.2564 ได้พิจารณาแล้ว จึงขอเสนอวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันประจาปี 2564 ในวงเงิน 2,000,000,000.00
บาท (สองพันล้านบาทถ้วน) เพื่อดาเนินการให้เกิดสภาพคล่องในการให้บริการแก่สมาชิกและการบริหารกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม................................................................................................................. .................
...........................................................................................................................................................................
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4.6 เรื่องการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจาปี 2564
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด พ.ศ.2563
“ข้อ 26 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ ในการนี้
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชี ของสหกรณ์ตามขนาดของ
สหกรณ์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
การสอบบัญชีนั้น ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์กาหนด”
สาหรั บปี 2564 มี ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบั ญชีสหกรณ์ เสนอบริ ก าร
ตรวจสอบบัญชีมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด ทั้งสิ้น 2 ราย คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 50 ในคราว
ประชุมครั้งที่ 25/2563 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 ได้พิจารณาเบื้องต้นแล้ว เห็นควรนาเสนอที่ประชุมใหญ่
พิจารณาทั้ง 2 ราย โดยขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด
ส าหรั บปี ทางบั ญชี สิ้ นสุ ดวั นที่ 31 ธั นวาคม พ.ศ.2564 และก าหนดค่ าธรรมเนี ยมการสอบบัญชี โดยมีข้ อมู ล
ประกอบการพิจารณาดังนี้
ชื่อสานักงานเสนอตรวจสอบบัญชี
รายการ
บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จากัด บริษัท สานักงานสามสิบสี่ ออดิต จากัด
1.ผู้สอบบัญชี
ลาดับที่ 1 นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์
ลาดับที่ 1 นางสุคนธ์ ฤทธิโรจน์
เลขทะเบียน 10136
เลขทะเบียน 04119
ลาดับที่ 2 น.ส.จันตา โปทาเมือง
ลาดับที่ 2 น.ส.กมลทิพย์ สุทธิพินิจธรรม
เลขทะเบียน 11032
เลขทะเบียน 02903
2.เข้าปฏิบัติงานสอบ
5 ครั้ง
4 ครั้ง
บัญชีในรอบปี
(รวมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
(รวมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการและประชุมใหญ่สามัญประจาปี) ดาเนินการและประชุมใหญ่สามัญประจาปี)
ครั้งละ 3 – 5 วันทาการ
ครั้งละ 3 – 5 วันทาการ
3.จานวนผู้เข้าสอบบัญชี
4 – 6 คน
3 – 5 คน
4.การจั ด ทารายงานผล - รายงานผลการตรวจสอบระหว่างปีให้ - รายงานผลการตรวจสอบระหว่างปีให้
การตรวจสอบ
สหกรณ์ทราบทุกครั้ง ภายหลังการเข้า สหกรณ์ทราบทุกครั้ง
ตรวจสอบประมาณ 1 สั ป ดาห์ (เข้ า - รายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจาปี
ตรวจสอบเดือนพฤษภาคม และกันยายน ตามระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ์
- รายงานผลการตรวจสอบบั ญ ชี กาหนด
ประจ าปี ตามระเบียบกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์กาหนด
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ชื่อสานักงานเสนอตรวจสอบบัญชี
บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จากัด บริษัท สานักงานสามสิบสี่ ออดิต จากัด
5.จานวนวันจัดทารายงาน หลังตรวจเสร็จประมาณ 3 วันทาการ
หลังตรวจเสร็จประมาณ 5 วันทาการ
ผลการตรวจสอบ เสร็จสิ้ น
จากวันที่สหกรณ์ส่งมอบงบ
การเงินให้แก่ผู้สอบบัญชี
6.บริการอื่น ๆ
- ให้ ค าแนะน าในการบริ ห ารการเงิ น - ให้คาแนะนาด้านภาษีอากร กฎหมาย
การบั ญชี ตามที่เห็ นสมควร โดยไม่ คิ ด สหกรณ์ กฎหมายการเงิน รายงานความ
ค่าบริการ
เสี่ ยง แนวโน้ มสภาวะเศรษฐกิ จ และ
- วิเคราะห์งบการเงินโดยใช้ อัตราส่ วน อัตราดอกเบี้ย ข่าวสารทางการเงิน การ
(CAMELS Analysis) ที่กาหนดโดยกรม บริหารการเงินการบัญชีตามเห็นสมควร
ตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยไม่คิดค่าบริการ โดยไม่คิดค่าบริการ
- เข้ า ร่ ว มประชุ ม ใหญ่ ห รื อ ประชุ ม - จัดทาบทวิเคราะห์งบการเงินประจาปี
คณะกรรมการดาเนินการตามที่สหกรณ์ ตามแนวทางของ COSO และ CAMEL
นัดหมายเป็นการล่วงหน้า
โดยไม่คิดค่าบริการ
- เข้ า ร่ ว มประชุ ม ใหญ่ ห รื อ ประชุ ม
คณะกรรมการดาเนินการตามที่สหกรณ์
ร้องขออย่างเหมาะสม
7 . จ า น ว น ส ห ก ร ณ์ ที่
96 สหกรณ์
33 สหกรณ์
ตรวจสอบปี 2563
8.ค่าธรรมเนียมการสอบ
220,000.00 บาท
220,000.00 บาท
บัญชี
(จ่ายครั้งเดียว เมื่อสหกรณ์ได้รับรายงาน (แบ่งจ่าย 3 งวด ภายในเดือนกันยายน
ของผู้สอบบัญชีแล้ว ภายใน 3 วันทาการ) ร้อยละ 30 เดือนธันวาคม ร้อยละ 30
และจ่ายงวดสุดท้ายเมื่อเสร็จและส่งมอบ
รายงานการสอบบัญชีแล้ว ร้อยละ 40)
รายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจาปี 2564
มติที่ประชุม................................................................................................................. ...................
...........................................................................................................................................................................
จการประจำำ�ปีี 2563 สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสงขลา จำำ�กััด
128 รายงานกิิ
SONGKHLA TEACHER’S SAVINGS AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED

4.7 เรื่องประกาศฯ การโอนเงินปันผลของสมาชิก สมาชิกสมทบ ตามบัญชีค้างจ่ายเป็น
เวลาห้าปี เข้าเป็นเงินรอจ่ายคืน
ด้วยคณะกรรมการดาเนิ นการ ชุดที่ 50 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 (นั ดพิเศษ) เมื่อวันที่ 20
มกราคม พ.ศ.2564 ได้พิจารณาเสนอการออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด เรื่อง การโอนเงิน
ปันผลของสมาชิก สมาชิกสมทบ ตามบัญชีค้างจ่ายเป็นเวลาห้าปีเข้าเป็นเงินรอจ่ายคืน ดังนี้

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด
เรื่อง การโอนเงินปันผลของสมาชิก สมาชิกสมทบ
ตามบัญชีค้างจ่ายเป็นเวลาห้าปี เข้าเป็นเงินรอจ่ายคืน
เพื่อเป็นการปรับปรุงสถานะของภาระผูกพันในงบการเงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง อาศัยคาแนะนาวิธี
ปฏิบัติกรณีเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย ทุนเรือนหุ้น และเงินรอจ่ายเป็นระยะเวลานานของนายทะเบียนสหกรณ์
ตามหนังสือที่ กษ 0406/ว.25758 ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2540 คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 50 ในคราว
ประชุมครั้งที่ 2/2564 (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2564 และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 มีมติให้ออกประกาศ ดังนี้
1.เงินปันผล ค้างจ่ายเป็นเวลาห้าปี (ปี 2557) โอนเป็นเงินรอจ่ายคืน มีรายละเอียด ดังนี้
ที่
รหัส
ชื่อ-สกุล
เงินปันผล
หมายเหตุ
1
22594
นางสาวกัญญ์กุลนัฐ ทองสุข
16.00
มีหุ้น 400 บาท
2
23947
นางสาวบงกช วัฒนา
926.50
ลาออก12/2/58
3
23959
นางสาวกาญจนา แพเพชร
61.50
มีหุ้น 1,300 บาท
รวม
1,004.00
2.ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผล ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น ต้องมารับเงินด้วยตนเอง ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สงขลา จากัด เลขที่ 424 ถนนลพบุรีราเมศวร์ หมู่ที่ 6 ตาบลน้าน้อย อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายในวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ.2564
3.หากผู้มีสิทธิ์ตามข้อ 1 ไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเองได้ ต้องทาหนังสือมอบอานาจให้ผู้อื่นมารับ
เงินแทนได้ โดยผู้มีสิทธิ์ต้องถ่ายสาเนาบัตรประจาตัวพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และผู้รับมอบอานาจต้องถ่าย
สาเนาบัตรประจาตัวพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องแสดงต่อสหกรณ์ด้วย
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กรณีผู้มีสิทธิ์ตามข้อ 1 ถึงแก่กรรม ทายาทโดยชอบธรรมสามารถไปติดต่อขอรับเงินได้ โดยนา
สาเนามรณบัตรของผู้มีสิทธิ์และสาเนาบัตรประจาตัวของทายาทผู้ขอรับเงินแสดงต่อสหกรณ์
4.หากผู้มีสิทธิ์ไม่มาติดต่อขอรับเงินปันผล ในเวลาที่กาหนดตามข้อ 2 สหกรณ์จะโอนเงินดังกล่าวเข้า
เป็นเงินรอจ่ายคืนต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่................................................

(..................................................)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม................................................................................................................. ...................
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4.8 เรื่องประกาศฯ การโอนเงินรับล่วงหน้าเพื่อชาระหนี้ ตามบัญชีค้างจ่ายเป็นเวลาห้าปี
เข้าเป็นเงินรอจ่ายคืน
ด้วยคณะกรรมการดาเนิ นการ ชุดที่ 50 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 (นั ดพิเศษ) เมื่อวันที่ 20
มกราคม พ.ศ.2564 ได้พิจารณาเสนอการออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด เรื่อง การโอนเงินรับ
ล่วงหน้าเพื่อชาระหนี้ ตามบัญชีค้างจ่ายเป็นเวลาห้าปีเข้าเป็นเงินรอจ่ายคืน ดังนี้

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด
เรื่อง การโอนเงินรับล่วงหน้าเพื่อชาระหนี้ ตามบัญชีค้างจ่ายเป็นเวลาห้าปี
เข้าเป็นเงินรอจ่ายคืน
เพื่อเป็นการปรับปรุงสถานะของภาระผูกพันในงบการเงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง อาศัยคาแนะนา
วิธี ปฏิ บั ติ กรณี เดี ยวกั บเงิ นปั นผล เงิ นเฉลี่ ยคืนค้ างจ่ าย ทุ นเรื อนหุ้ น และเงินรอจ่ ายเป็นระยะเวลานานของ
นายทะเบียนสหกรณ์ คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 50 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 20
มกราคม พ.ศ.2564 และโดยความเห็ นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2564 มีมติให้ออกประกาศ ดังนี้
1.เงินรับล่วงหน้าเพื่อชาระหนี้ (ก่อนปี 2558) โอนเป็นเงินรอจ่ายคืน มีรายละเอียด ดังนี้
ที่

รหัส

ชื่อ - สกุล

1

11119

นางบังอร

เลิศบวร

104.75

2

14008

นายวิชา

บุตรชะรี

700.00

3

12687

นางภารวี

พุทธกูล

1,200.00

4

06979

นางศิริเพ็ญ

อรมุตร

500.00

5

21312

นายสุชาติ

แก้วแสงอ่อน

6

05449

นางอริยา

พรหมเอียด

3,000.00

7

05223

นายสุทิน

สังข์ศิลป์ชัย

4,803.75

8

26741

นางสาววรางคณา สุวรรณชาตรี

9

16053

นางสาวจินดา

บุญพิพัฒน์
รวม

จานวนเงิน

5.00

2,000.00
16,438.50
28,752.00
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2.ผู้มีสิทธิ์รับเงินล่วงหน้าเพื่อชาระหนี้ ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น ต้องมารับเงินด้วยตนเองที่สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด เลขที่ 424 ถนนลพบุรีราเมศวร์ หมู่ที่ 6 ตาบลน้าน้อย อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564
3.หากผู้มีสิทธิ์ตามข้อ 1 ไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเองได้ ต้องทาหนังสือมอบอานาจให้ผู้อื่นมารั บเงิน
แทนได้ โดยผู้มีสิทธิ์ต้องถ่ายสาเนาบัตรประจาตัวพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และผู้รับมอบอานาจต้องถ่ายสาเนา
บัตรประจาตัวพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องแสดงต่อสหกรณ์ด้วย
กรณีผู้มีสิทธิ์ตามข้อ 1 ถึงแก่กรรม ทายาทโดยชอบธรรมสามารถไปติดต่อขอรับเงินได้ โดยนาสาเนา
มรณบัตรของผู้มีสิทธิ์และสาเนาบัตรประจาตัวของทายาทผู้ขอรับเงินแสดงต่อสหกรณ์
4. หากผู้มีสิทธิ์ไม่มาติดต่อขอรับเงินล่วงหน้าเพื่อชาระหนี้ ในเวลาที่กาหนดตามข้อ 2 สหกรณ์จะโอนเงิน
ดังกล่าวเข้าเป็นเงินรอจ่ายคืนของสหกรณ์ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่................................................

(................................................)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม................................................................................................................. ...................
...........................................................................................................................................................................
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4.9 เรื่องขออุทธรณ์จากการให้ออกจากสมาชิกสหกรณ์
ด้วย นางสาวเมลฎา ดารา รหัสสมาชิก 23618 หน่วยงดเก็บใบเสร็จ ได้ถูกให้ออกจากสมาชิก
สหกรณ์ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด พ.ศ.2559 (ปัจจุบันได้มีการใช้ข้อบังคับสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสงขลาจากัด พ.ศ.2563) ข้อ 43(5) โดยมติคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 50 ในคราวประชุมครั้งที่
19/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 เนื่องจากขาดส่งการชาระหนี้ และไม่ดาเนินการติดต่อแก้ไขปัญหา
การชาระหนี้ตามที่สหกรณ์ได้ส่งหนังสือร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการชาระหนี้
และตามข้ อบั งคั บสหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู สงขลา จ ากั ด พ.ศ.2563 ข้ อ 43 วรรคท้ าย ความว่ า
“สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก คาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด”
นางสาวเมลฎาฯ ได้ทาหนังสืออุทธรณ์การให้ออกจากสมาชิกสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ตามข้อบังคับ
สหกรณ์ด้วยเหตุผลว่า เนื่องจากได้ลาออกจากการทางานเพื่อมาดูแลมารดาซึ่งป่วยอยู่จังหวัดกระบี่ และมีความ
ประสงค์จะมาหางานทาที่จังหวัดกระบี่ แต่ประสบปัญหาโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) จึงทาให้
ว่างงาน ไม่สามารถชาระหนี้เงินกู้ตามสัญญาได้
ข้อมูลประกอบการพิจารณาของนางสาวเมลฎาฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2564)
- มีหุ้น จานวน 76,000.00 บาท
- มีหนี้เงินกู้ 3 สัญญา ดังนี้
(1) เงินกู้พิเศษ ตามสัญญาเลขที่ พ5800261 เงินต้น 796,020.00 บาท
(2) เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามสัญญาเลขที่ สพ6100269 เงินต้น 276,900.00 บาท
(3) เงินกู้พิเศษไม่เกินมูลค่าหุ้น ตามสัญญาเลขที่ ท6206803 เงินต้น 65,300.00 บาท
รวมหนี้เงินกู้ จานวน 1,138,220.00 บาท (ไม่รวมดอกเบี้ย)
และนับตั้งแต่วันที่นางสาวเมลฎาฯ ได้รับหนังสือแจ้งการให้ออกจากสมาชิกสหกรณ์ ยังไม่มีการ
โอนเงิ นมาช าระหนี้ ให้ กั บสหกรณ์ แต่ อย่ างใด ซึ่ ง ณ วั นที่ 31 มกราคม พ.ศ.2564 มี ยอดค้ างช าระ จ านวน
251,173.25 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาวินิจฉัยการอุทธรณ์
มติที่ประชุม................................................................................................................. ...................
...........................................................................................................................................................................
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4.10 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
ด้วยคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 50 ต้องพ้นจากตาแหน่ง โดยถึงคราวออกตามวาระ ตาม
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด พ.ศ.2563 ข้อ 76(1) จานวน 7 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
1 คน และกรรมการดาเนินการ 6 คน ดังนี้
กรรมการดาเนินการ
1.นายมานพ ทองแดง
2.นายสมเพียร ดวงสุวรรณ
3.นายนิคม
แก้วมณี
4.นายสมพงษ์ ช่วยเนียม
5.นายพุฒิพงศ์ แก้วหวังสกูล
6.นายสุภาพ ทองน้อย
7.นายธรรมนูญ ไหวพริบ
ทั้งนี้ มีผู้สมัครตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด เรื่อง การ
เลื อกตั้ งคณะกรรมการด าเนิ นการ ลงวันที่ 17 ธั นวาคม พ.ศ.2563 และสหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู สงขลา จากั ด
ได้ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครคณะกรรมการดาเนินการ ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสงขลา จากัด เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครคณะกรรมการดาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ลงวันที่
11 มกราคม พ.ศ.2564 ตามรายละเอียด ดังนี้
1.เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ จานวน 7 คน
1.1 ประธานกรรมการสหกรณ์ (จานวน 1 คน)
หมายเลข 1
นายวินิจ
ซุ้นสุวรรณ
หมายเลข 2
นายมานพ
ทองแดง
ผลการเลือกตั้ง ดังนี้
อันดับ
1........................................................
2........................................................

ได้คะแนน.............คะแนน
ได้คะแนน.............คะแนน

1.2 กรรมการดาเนินการ จานวน 6 คน มีผู้สมัครตามกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
(1) กรรมการกลุ่มหนึ่ง ได้แก่ สมาชิกในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 (จานวน 1 คน)
หมายเลข 1
นายสมพงศ์ หนูแท้
ผลการเลือกตั้ง ดังนี้
อันดับ
1........................................................
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ได้คะแนน.............คะแนน

(2) กรรมการกลุ่มสอง ได้แก่ สมาชิกในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2 (จานวน 1 คน)
หมายเลข 1
นายพุฒิพงศ์ แก้วหวังสกูล
ผลการเลือกตั้ง ดังนี้
อันดับ
1........................................................

ได้คะแนน.............คะแนน

(3) กรรมการกลุ่มสาม ได้แก่ สมาชิกในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 3 (จานวน 2 คน)
หมายเลข 1
นายเทพ
มากชูชิต
หมายเลข 2
นายสามารถ จันทลิกา
หมายเลข 3
นายถนอม
สุขคา
หมายเลข 4
นายวินัย
กาญจนันท์
หมายเลข 5
นายสมพนิตย์ ไชยรัตน์
ผลการเลือกตั้ง ดังนี้
อันดับ
1........................................................
2........................................................
3........................................................
4........................................................
5........................................................

ได้คะแนน.............คะแนน
ได้คะแนน.............คะแนน
ได้คะแนน.............คะแนน
ได้คะแนน.............คะแนน
ได้คะแนน.............คะแนน

(4) กรรมการกลุ่ มสี่ ได้ แก่ สมาชิ กในสั งกั ดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษา
เขต 16 (จังหวัดสงขลา) (จานวน - คน) ไม่มีการเลือกตั้ง
(5) กรรมการกลุ่มห้า ได้แก่ สมาชิกในสังกัดสถานศึกษาเอกชน (จานวน 1 คน)
หมายเลข 1
นายสมพงษ์ ช่วยเนียม
หมายเลข 2
นายพิพัฒน์
ศรีบุญแก้ว
ผลการเลือกตั้ง ดังนี้
อันดับ
1........................................................
2........................................................

ได้คะแนน.............คะแนน
ได้คะแนน.............คะแนน
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(6) กรรมการกลุ่มหก ได้แก่ สมาชิกในสังกัดและหน่วยงานอื่นที่นอกเหนือจากกลุ่มตาม
ข้อ (1) – (5) (จานวน 1 คน)
หมายเลข 1
นายนิคม
แก้วมณี
หมายเลข 2
ดร.ชานาญ
พูลสวัสดิ์
ผลการเลือกตั้ง ดังนี้
อันดับ
1........................................................
2........................................................

ได้คะแนน.............คะแนน
ได้คะแนน.............คะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการเลือกตั้ง
มติที่ประชุม................................................................................................................. ............
..........................................................................................................................................................................
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4.11 เรื่องการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
ด้วยผู้ตรวจสอบกิจการต้องพ้นจากตาแหน่ง โดยถึงคราวออกตามวาระและลาออก ตามข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด พ.ศ.2563 ข้อ 103 และ 103(2) จานวน 5 คน ดังนี้
1.ว่าที่ ร.ต.สุนทร ยืนยง
2.นางอมรา
แสงจันทร์
3.ผศ.ดร.ณิชาภัทร บุญรัตน์
4.นายพิษณุ
อุ่นอก
5.นายธีรศักดิ์
แก้วบุญ
ทั้งนี้ มีผู้สมัครตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด เรื่อง การ
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด ได้ประกาศ
รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สงขลา จ ากัด เรื่ อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครคณะกรรมการดาเนินการและผู้ ตรวจสอบกิจการ ลงวั นที่ 11
มกราคม พ.ศ.2564 ตามรายละเอียด ดังนี้
หมายเลข 1
นายธีรศักดิ์
แก้วบุญ
หมายเลข 2
ผศ.ดร.ณิชาภัทร บุญรัตน์
หมายเลข 3
ว่าที่ ร.ต.สุนทร ยืนยง
หมายเลข 4
นางอมรา
แสงจันทร์
หมายเลข 5
นางพิญญ์พัชร์ รัตนสุวรรณ
หมายเลข 6
นางอุบล
สุขะนันท์
หมายเลข 7
นางจาเนียร
วงศ์ประไพโรจน์
ผลการเลือกตั้ง ดังนี้
อันดับ 1........................................................
2........................................................
3........................................................
4........................................................
5........................................................
6........................................................
7........................................................

ได้คะแนน.............คะแนน
ได้คะแนน.............คะแนน
ได้คะแนน.............คะแนน
ได้คะแนน.............คะแนน
ได้คะแนน.............คะแนน
ได้คะแนน.............คะแนน
ได้คะแนน.............คะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการเลือกตั้ง
มติที่ประชุม................................................................................................................. ............
..........................................................................................................................................................................
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ระเบีียบวาระที่่� 5

เรื่่�องอื่่�น ๆ
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ภาคผนวก

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด
ว่าด้วย การประชุม
พ.ศ.2560
เพื่อให้การดาเนินกิจการ เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด พ.ศ.2559 และเพื่อให้
การประชุมเป็นไปด้วยความเรี ยบร้ อยและบรรลุผลตามเป้าหมาย อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์
ข้อ79(8) คณะกรรมการดาเนินการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2560 จึงกาหนด
ระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด ว่าด้วย การประชุม พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด ว่าด้วย การประชุม พ.ศ.2541 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ หรือมติอื่นที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ ระเบียบนี้
แทน
ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
“ประธาน” หมายความว่า ประธานในที่ประชุม
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์
“องค์ประชุม หมายความว่า องค์ประชุมการประชุมใหญ่หรือคณะกรรมการดาเนินการ ซึ่ง
มีจานวนสมาชิกอยู่ในที่ประชุม ดังนี้
(1) การประชุมใหญ่ สมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
ในการประชุมคราวใดมีสมาชิกไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหม่อีกครั้ง ภายในสิบสี่
วันนับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียก
ประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็น
องค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกมาประชุมมีจานวนไม่ถึง
ที่จะเป็นองค์ประชุมตามวรรคต้นก็ให้งดการประชุม
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(2) การประชุ มคณะกรรมการดาเนินการ สมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจ านวนกรรมการ
ดาเนินการทั้งหมด
ข้อ 6 ผู้เข้าร่วมประชุม หมายถึง บุคคลที่สหกรณ์เชิญเข้าร่วมประชุม และหมายความรวมถึงผู้จัดการและ
พนักงานสหกรณ์ที่เข้าประชุม ให้มีสิทธิกล่าวถ้อยคาได้เช่นเดียวกับสมาชิกแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
ข้อ 7 ผู้สังเกตการณ์ หมายถึง สมาชิกหรือบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงและ
กล่าวถ้อยคาใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อ 8 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่สหกรณ์
หมวด 2
อานาจและหน้าที่ของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการ
ข้อ 9 ประธานกรรมการมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(1) เป็นประธาน
(2) ควบคุมและดาเนินการประชุม
(3) รักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุม
(4) อานาจและหน้าที่อื่นตามที่ข้อบังคับกาหนดไว้
ข้อ 10 รองประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) รองประธานกรรมการคนที่ 1 ปฏิบัติการในอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการเมื่อประธาน
กรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
(2) รองประธานกรรมการคนที่ 2 ปฏิบัติการในอานาจหน้าที่ของประธานกรรรมการเมื่อประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการคนที่ 1 ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
(3) ช่วยเหลือประธานในการประชุม
(4) ปฏิบัติการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 11 เลขานุการมีหน้าที่ ดังนี้
(1) นัดประชุม
(2) เชิญผู้ที่มีหน้าที่ในการประชุมเข้าปฏิบัติหน้าที่ในห้องประชุม
(3) ช่วยประธานในการควบคุมการนับคะแนนเสียง
(4) รับผิดชอบการทารายงานการประชุม
(5) ยืนยันมติของที่ประชุมไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
(6) ปฏิบัติการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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หมวด 3
วิธีการประชุม
ข้อ 12 การนัดประชุมต้องทาเป็นหนังสือ เว้นแต่ได้บอกนัดในที่ประชุมแล้ว จึงทาหนังสือแจ้งเฉพาะ
สมาชิกที่ไม่ได้มาประชุม
การนัดประชุมให้นัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่ถ้าการประชุมนั้นเป็นการเร่งด่วนอาจแจ้ง
ล่วงหน้าได้ตามสมควร
ข้อ 13 ให้ส่งระเบียบวาระการประชุมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
ข้อ 14 การจัดระเบียบวาระการประชุมให้จัดตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
(2) เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
(3) เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
(4) เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
(5) เรื่องอื่น ๆ
ข้อ 15 จัดให้สมาชิกลงชื่อก่อนเข้าประชุม และเมื่อสมาชิกเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ให้ประธาน
ดาเนินการประชุมได้
ข้อ 16 เมื่อพ้นกาหนดประชุมครึ่งชั่วโมง สมาชิกยังไม่ครบองค์ประชุม ประธานจะสั่งเลื่อนการประชุมไปก็
ได้
ข้อ 17 การประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุมและต้องดาเนินการ
พิจารณาตามลาดับระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้ เว้นแต่ประธานพิจารณาเห็นสมควรเป็นอย่างอื่น
ข้อ 18 ผู้ที่ประสงค์จะกล่าวถ้อยคาต่อที่ประชุม ให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้
และต้องเป็นคากล่าวกับประธานเท่านั้น
ข้อ 19 ประธานมีอานาจปรึกษาที่ประชุมในปัญหาใด ๆ สั่งพักการประชุม เลื่อนการประชุม หรือเลิกการ
ประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
หมวด 4
การอภิปราย
ข้อ 20 การอภิปรายให้อภิปรายในเรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ข้อ 21 ในการอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวข้องกับประเด็น ต้องไม่ฟุ่มเฟือย วนเวียน ซ้าซาก
หรือซ้ากับผู้อื่น
ห้ามผู้อภิปรายแสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ ใส่ร้าย หรือเสียดสีบุคคลใดหรือออกชื่อบุคคล
ใดโดยไม่จาเป็น
ข้อ 22 ถ้าประธานเห็นว่าผู้ใดได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ประธานจะให้ผู้นั้นหยุดอภิปรายก็ได้
ข้อ 23 สมาชิกผู้ใดต้องการประท้วงว่ามีการฝ่าฝืนระเบียบ ให้ยืนและยกมือขึ้นพ้นศีรษะ ประธานต้องให้
โอกาสผู้นั้นชี้แจง แล้วให้ประธานวินิจฉัยว่าได้มีการฝ่าฝืนระเบียบหรือไม่ คาวินิจฉัยของประธานถือเป็นเด็ดขาด
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ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่ผู้ถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัวหรือเรื่อง
อื่นใดอันเป็นที่เสียหายแก่ผู้นั้น
ข้อ 24 ผู้อภิปรายอาจถอนคาพูดของตนได้เมื่อมีผู้ประท้วงตามข้อ 23
ข้อ 25 การอภิปรายเป็นอันยุติเมื่อ
(1) ไม่มีผู้อภิปราย
(2) ประธานสั่งให้ปิดอภิปราย
(3) ที่ประชุมลงมติให้ปิดอภิปราย
ข้อ 26 เมื่อการอภิปรายยุติแล้วห้ามผู้ใดอภิปรายอีก และให้ประธานขอมติจากที่ประชุมหรือสรุปเป็น
ข้อยุติ
หมวด 5
การลงมติ
ข้อ 27 ในกรณีต้องมีมติของที่ประชุม ให้ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติ
ข้อ 28 เรื่องใดที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาถ้าไม่มีผู้คัดค้าน ให้ประธานถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็น
อย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยเรื่องนั้น
ข้อ 29 ถ้าความเห็นของที่ประชุมมีสองฝ่าย ให้ถือเอาคะแนนเสียงฝ่ายที่มากกว่า และถ้าความเห็น
ของที่ประชุมมีเกินกว่าสองฝ่าย ให้ถือเอาจานวนคะแนนเสียงฝ่ายที่มากที่สุด กรณีมีคะแนนเท่ากันมากกว่าสอง
ฝ่ายให้ลงมติใหม่เฉพาะคะแนนเสียงที่เท่ากัน
เมื่อได้นับคะแนนเสียงแล้ว ให้ประธานประกาศมติต่อที่ประชุมทันที ถ้าเรื่องใดกาหนดว่ามติ
จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงถึงจานวนเท่าใดตามข้อบังคับหรือระเบียบอื่น ก็ให้ประกาศด้วยว่าคะแนน
เสียงข้างมากถึงจานวนที่กาหนดไว้หรือไม่
การออกเสียงชี้ขาดของประธานให้กระทาโดยการเปิดเผย โดยจะให้เหตุผลหรือไม่ก็ได้
ข้อ 30 ประธานมีอานาจสั่งให้รวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเป็น
อย่างอื่น
ข้อ 31 การนับคะแนนเสียงครั้งใด ถ้าสมาชิกขอให้นับใหม่ โดยสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสิบคน ให้มี
การนับใหม่ ก็ให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่
หมวด 6
รายงานการประชุม
ข้อ 32 รายงานการประชุม ให้มีการจดรายงานการประชุมตามวิธีการที่ประธานและเลขานุการตกลงกัน
และให้มีการบันทึกเสียงการประชุมไว้เป็นหลักฐานตามที่ประธานเห็นสมควร
ข้อ 33 เมื่อได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว ให้ประธานและเลขานุการหรือกรรมการอื่นรวมสองคน
ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ และให้จัดพิมพ์หรือบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐาน
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หมวด 7
การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย
ข้อ 34 สถานที่ประชุมย่อมเป็นที่เคารพ ผู้เข้าไปต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย มีสัมมาคารวะและต้อง
แต่งกายสุภาพ
ให้งดเว้นการสูบบุหรี่ในห้องประชุม
ข้อ 35 ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ ประธานมีอานาจเตือน ห้ามปราม ให้ถอนคาพูด ห้ามพูด หรือเชิญให้ออกไป
จากที่ประชุม
คาสั่งของประธานในข้อนี้ผู้ใดจะโต้แย้งมิได้
หมวด 8
บทสุดท้าย
ข้อ 36 ถ้ามีปัญหาที่จะต้องตีความระเบียบ ให้เป็นอานาจของประธานที่จะวินิจฉัยและเมื่อประธาน
วินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว ให้ถือว่าคาวินิจฉัยนั้นเป็นเด็ดขาด
การวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง อาจกระทาได้โดยประธานขอปรึกษา หรือสมาชิกเสนอโดยมี
สมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสิบคน
ข้อ 37 สมาชิกจะตั้งเป็นคาถามถึงการดาเนินงานของสหกรณ์ในเรื่องใดก็ได้ โดยส่งเป็นหนังสือถึง
ประธานหรือตั้งคาถามในที่ประชุม
ประธานจะขอเลื่อนการตอบคาถามได้แต่ต้องชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมและให้กาหนดว่าจะ
ตอบเมื่อใด โดยวิธีใด
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2560
เทียน ตันติวิริยภาพ
(นายเทียน ตันติวิริยภาพ)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด
เรื่อง รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด
ประจาปี 2564 – 2565
ด้ ว ยผู้ แ ทนสมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ส งขลา จ ากั ด ประจ าปี 2562 – 2563 ได้ ห มดวาระ
ในการด ารงต าแหน่ ง สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ส งขลา จ ากั ด ได้ ก าหนดให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ผู้ แ ทนสมาชิ ก
ประจาปี 2564-2565 แล้วนั้น
บั ด นี้ การด าเนิ น การเลื อ กตั้ ง ผู้ แ ทนสมาชิ ก ได้ เ สร็ จ สิ้ น แล้ ว จึ ง ประกาศรายชื่ อ ผู้ แ ทนสมาชิ ก
ประจ าปี 2564 – 2565 โดยให้ ผู้ แทนสมาชิ กตามบั ญชีรายชื่ อผู้ แทนสมาชิ กท้ายประกาศนี้ อยู่ ในตาแหน่ ง
ตามวาระสองปีนับตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563

(นายมานพ ทองแดง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด
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รายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจาปี 2564 – 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด
ที่ รหัสสมาชิก
1
16420
2
21336
3
14534
4
13623
5
21345
6
24191
7
26125
8
27791
9
29561
10 28956
11 27508
12 29525
13 29130
14 29520
15 06502
16 06561
17 15109
18 12101
19 26299
20 24729
21 27007
22 26279
23 21523
24 21996
25 27958
26 17492
27 26660
28 26557
29 27191

ชื่อ – สกุล
นายบุรินทร์รัศ
ชีวรุ่งโรจน์
นางสาวสัณฆ์สินี
ทองเจือเพชร
ผศ.เรวัตร
เจยาคม
นายสุรพงษ์
ถาวโรจน์
ผศ.สิทธิพร
บุญญานุวัตร์
นางธารารัตน์
อะฆะนัง
นางวิชชุลฎา
ถาวโรจน์
นายวิมล
บุญรอด
นางสาวภาวิตรา
แก้วประไพ
นายเติมศักดิ์
แก้วชูศรี
นางสาวกิติต์ธัญญา มานพสิน
นายธนากร
สิทธิสาร
นางสาวพิศมัย
ไชยศรี
นายเฉลิมพล
นกน้อย
ผศ.จาแลง
แสงจันทร์
นายชวฤทธิ์
ทองเพ็ชรจันทร์
นางยุพิน
ทองหล่อ
ผศ.ดร.ณิชาภัทร
บุญรัตน์
นายชานาญ
พูลสวัสดิ์
นางสิริกานต์
ฉั่วประเสริฐ
นางสาวลัดดา
เอ้งเถี้ยว
นางสาวสุธาสินี
ขุนเพ็ชร
นางดวงใจ
ขุนแผ้ว
นายศุภสิน
ปวันวัชรากร
นางสาวทิพย์พาพร ถาวรสุข
นางณฐมน
เสมือนคิด
นางสุจารี
ณ สงขลา
นางกรรณิการ์
พลด้วง
นางสาวฤทัยพร
สุวรรณมณี

สถานศึกษา / หน่วยงาน
สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ที่ รหัสสมาชิก
30 27194
31 28675
32 24554
33 18351
34 26198
35 08488
36 25279
37 14286
38 15224
39 28938
40 21613
41 03258
42 16494
43 09163
44 15840
45 20572
46 19481
47 21564
48 15776
49 23742
50 02751
51 09649
52 08556
53 28790
54 15468
55 18518
56 13905
57 03077
58 03318
59 09612
60 12043

ชื่อ – สกุล
นางสุกัญญา
หอมจันทร์
นางสาววันดี
เอ้งเถี้ยว
นางสาวสมจิต
โชติรัตน์
นางนุชจรินทร์
คามี
นายบัญชา
พุทธวาศรี
นายทนงพร
ช่อวิเชียร
นายวิเชฐ
ส่องแก้ว
นางละออศรี
อุ้ยกูล
นางสาวสุดา
อร่ามเรือง
นางสาวชุติมันต์
เจริญรูป
นางเยาวมาลย์
ดิษโสภา
นางสุภาพ
มณีสว่าง
นางบุปผาชาติ
เรืองกูล
นายเจริญ
สุวรรณวงศ์
นางสาวอังสิยาภรณ์ อุ่นจิตต์
นายไพโรจน์
คเชนทองสุวรรณ์
นางสุนิตย์
ไชยถาวร
นายพิมลศักดิ์
สุขประเสริฐ
นายสุเทพ
จินดาวรรณ์
นางดารณี
วรรณโณ
นายสมโมท
สหกโร
นางสาวอินทิรา
มณีคุณ
นายอรัญ
คงนวลใย
นางอุบลวรรณ
อนุสา
นางแววตา
อ้าสะกะละ
นางเบญจมาภรณ์ เพ็ชรบูลณ์
นายธีรชัย
มากชิต
นางกลั่นทิพย์
ไส้เพี้ย
นางจาเนียร
วงศ์ประไพโรจน์
นายชัยโรจน์
อังกูร
นายกัมพล
ชาญเชิงพานิช

สถานศึกษา / หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
วิทยาลัยสารพัดช่าง สงขลา
วิทยาลัยสารพัดช่าง สงขลา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
สานักงาน กศน. จังหวัดสงขลา
สานักงาน กศน. จังหวัดสงขลา
สานักงาน กศน. จังหวัดสงขลา
สานักงาน กศน. จังหวัดสงขลา
สานักงาน กศน. จังหวัดสงขลา
สานักงาน กศน. จังหวัดสงขลา
สานักงาน กศน. จังหวัดสงขลา
สานักงาน กศน. จังหวัดสงขลา
สานักงาน กศน. จังหวัดสงขลา
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
โรงเรียนโสตศึกษา
โรงเรียนโสตศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
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ที่ รหัสสมาชิก
61 09433
62 25482
63 15463
64 29236
65 22928
66 21252
67 22488
68 24846
69 06195
70 15916
71 15763
72 09665
73 15024
74 04718
75 22001
76 15729
77 12907
78 10678
79 16844
80 29066
81 11514
82 02539
83 03892
84 17782
85 11856
86 05793
87 15643
88 19569
89 25030
90 29736
91 21683

ชื่อ – สกุล
นางสุกัญญา
หมัดอาดัม
นางสุภัสสรณ์
คงสี
นางถวิล
คงสุวรรณ์
นายนรินทร์
รัตน์แก้ว
นายเมธี
ศรีโยธา
นายสุวัฒน์
ขุนทอง
นายอับดุลร่อซ้าก จิงู
นางศิริวรรณ
แหยะเจริญ
นายไพฑูรย์
เพ็ชรรัตน์
นางสาวมาหรัน
สุขพันธ์
นายสัญญา
ตั้งชู
นายจตุรวิทยา
สุขะปณะ
นายยงยุทธ
จันทรัตน์
นางประทุม
ขันติกุลานนท์
นายกิตติพงษ์
พันธุ์มณี
นางจันทิรา
นนทิกาล
นางผ่องพรรณ
ธรรมขันธ์
นายอาวุธ
มหาสวัสดิ์
นายศิลปชัย
ผลกล้า
นางสุจิรา
สายอ๋อง
นางเกษวรินทร์
ไชยแก้ว
นางสยมพร
ปริญญาศิริ
นางอารีย์
บรรจงรัตน์
นายนนท์พิภัทร์
สุวรรณมณี
นายถาวร
บรรจงรัตน์
นายการัณย์
พรอนุวงศ์
นางศรีพร
สุวรรณโณ
นายประจวบ
ไหมอ่อน
นายสมาน
สุโนคบุตร
นางสาวสุพิณดา
เลขานุกิจ
นายอนันต์
ล่องแดง

สถานศึกษา / หน่วยงาน
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

โรงเรียนวิเชียรชม
โรงเรียนวิเชียรชม
โรงเรียนวิเชียรชม
โรงเรียนวิเชียรชม
โรงเรียนวัดเกาะถ้า
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
โรงเรียนบ้านน้ากระจาย
โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน
โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน
โรงเรียนทุ่งหวังใน
โรงเรียนวัดทรายขาว
โรงเรียนวัดแหลมพ้อ
โรงเรียนวัดแหลมพ้อ
โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก
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ที่ รหัสสมาชิก
92 05771
93 22519
94 19090
95 19478
96 03953
97 17768
98 23001
99 18155
100 04641
101 16864
102 25177
103 20223
104 05997
105 19080
106 19430
107 21887
108 12703
109 15968
110 03607
111 27033
112 21987
113 15046
114 10288
115 29702
116 22430
117 15437
118 26518
119 07803
120 21808
121 11116
122 04825

ชื่อ – สกุล
นายอาบ
เสาวคนธ์
นายพิศัลย์
ดิษฐสุวรรณ
นางจุรี
สุนทะโก
นางสาววันเพ็ญ
บินหมาน
นายสมเพียร
ดวงสุวรรณ
นางวราลี
ซุ้นซิ่ม
นางขนิษฐา
จันทรศรี
นางวิมลทิพย์
หนูเลี่ยม
นายสมจิต
กาญจนไพโรจน์
นางกมลวรรณ
รอดทองอ่อน
นางสาวสุธาสินี
มุณีศรี
นายสมศักดิ์
จันทร์นวล
นางเฉลิม
สันติสุขวงศ์
นางสุภาภรณ์
ชูเปีย
นางสาวพจนา
จิระกาล
นางสุชาดา
สงนุ้ย
นายบุญเลิศ
กมลเจริญ
นายไพสิทธิ์
ทรัพย์มณี
นายธนวุฒิ
เทพเดชา
นายพิศณุ
โกมล
นางปัทมา
ทิพย์วารี
นายอุดม
แก้วสะโร
นางสาวอุไรวรรณ จินดาวงศ์
นายพงษ์ชัย
ทองอ่อน
นางสุภาพร
เพชรทอง
นางปาลีวรรณ
สิทธิการ
นางณิชาภัทร
กาญจนพันธุ์
นายสมใจ
วรกรรณ
นางวิลาส
มณีช่วง
นางอุไรวรรณ
บุญศรี
นายสมชาติ
ทองแป้น

สถานศึกษา / หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านบางดาน
โรงเรียนบ้านม่วงงาม
โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร
โรงเรียนบ้านเขาแดง
โรงเรียนวัดประตูเขียน
โรงเรียนวัดบางเขียด
โรงเรียนวัดชะแล้
โรงเรียนวัดห้วยพุด
โรงเรียนวัดชะแล้
โรงเรียนบ้านหัวเขา
โรงเรียนวัดโลกา
โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์
โรงเรียนวัดตาหลวงคง
โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา
โรงเรียนวัดเลียบ
โรงเรียนวัดทานบตางหน
โรงเรียนวัดทานบตางหน
โรงเรียนวัดนางเหล้า
โรงเรียนวัดนางเหล้า
โรงเรียนวัดดีหลวง
โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220
โรงเรียนในเมือง
โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ
โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ
โรงเรียนวัดบ่อแดง
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่
โรงเรียนวัดห้วยลาด
โรงเรียนบ้านวัดท่าหิน
โรงเรียนวัดพังตรี
โรงเรียนวัดเถรแก้ว
โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ
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ที่ รหัสสมาชิก
123 07681
124 16766
125 17317
126 16368
127 14196
128 11342
129 23178
130 04731
131 28380
132 22930
133 07390
134 17863
135 25069
136 17904
137 21150
138 10278
139 14256
140 12401
141 09927
142 11461
143 28881
144 13953
145 12680
146 27691
147 17910
148 01106
149 18159
150 14725
151 22700
152 18366
153 05534

ชื่อ – สกุล
นางบุญสนอง
อุบล
นายสุทธิ
ไชยานุพัทธกุล
นางจาปี
ฆังคะสุวรรณ
นายสุนันต์
ธีระบัญชร
นายสุพจน์
สุขธร
นายทวนทนง
มากศรี
นางสาวศรีสุดา
โมสิโก
นายวัฒนา
ดาแดง
นางปราณี
เปียคล้าย
นายผดุงศักดิ์
ชุมอินทร์
นายสมพงศ์
หนูแท้
นายวิสุทธิ
ชุมย้อย
นายประชิด
สุวรรณบุตร
นายสมศักดิ์
เลิศสาราญชัย
นายสุพรรัตน์
มานพศิลป์
นายเสถียร
จิตภักดี
นายภคพล
จันทร์สว่าง
นางสาวนุชาดา
คงสะอาด
นางเพียรเพ็ญ
ภู่อิสริยะกุล
นางสาวศรีพิมพ์
จิตภักดี
นางประภา
อัครพงศ์พันธุ์
นายสุชาติ
ขวัญกลับ
นางสมจิต
ทองจันทร์
นายอมรเทพ
สุพงษ์
นายธงชัย
เพ็ชรขาว
นายถาวร
สุวรรณพฤกษ์
นางสาวจิราพิชญ์ ขวัญพรหม
นายไพจิตร์
จิตต์โสภณ
นายจันทแสน
วงศ์ชนะ
นางศศิพัชร
สินสโมสร
นางสมร
ธรรมโชติ

สถานศึกษา / หน่วยงาน
โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ
โรงเรียนวัดสน
โรงเรียนบ้านรับแพรก
โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90
โรงเรียนวัดตะพังหม้อ
โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ)
โรงเรียนบ้านขี้นาก
โรงเรียนวัดหัวป่า
โรงเรียนวัดคูวา
โรงเรียนวัดอ่าวบัว
โรงเรียนวัดโรง
โรงเรียนวัดโรง
โรงเรียนวัดแม่เปียะ
โรงเรียนวัดนาหม่อม
โรงเรียนบ้านต้นปริง
โรงเรียนวัดโพธาราม
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

โรงเรียนวัดหูแร่
โรงเรียนวัดเทพชุมนุม
โรงเรียนบ้านโปะหมอ
โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านน้าน้อย
โรงเรียนบ้านคลองหวะ
โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
โรงเรียนวัดเนินพิชัย
โรงเรียนบ้านทุ่งตาเสา
โรงเรียนบ้านหินผุด
โรงเรียนบ้านหินผุด
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ที่ รหัสสมาชิก
154 15359
155 15311
156 05453
157 08125
158 12903
159 23782
160 08706
161 11226
162 19929
163 14618
164 21708
165 19326
166 15969
167 27418
168 12677
169 05152
170 13389
171 23245
172 23034
173 29074
174 29371
175 27703
176 22994
177 00870
178 23822
179 26565
180 09137
181 07654
182 14195
183 22470
184 00971

ชื่อ – สกุล
นางวิภารัตน์
พิบูลย์
นายชวลิต
คงคาเนรมิตร
นายธงชัย
กิมาคม
นายประพัฒน์
หนูหล่อ
นายสุพร
พรหมสุวรรณ์
นางสกาวรัตน์
ชูมัง
นายทวีศักดิ์
ปรีชาติวงศ์
นางสุณิสา
นกแก้ว
นายธนา
ทองคโชค
นายมิตร
บิลโส๊ะ
นายวิโรจน์
ผ่องสุวรรณ
นายหวันลาริ
เห็นชอบ
นายปริญญา
มูเก็ม
นายวิสูตร
หนูอุไร
นางรุ่งรัตน์
ชูมณี
นายละม้าย
แก้วสนิท
นายเจริญ
ศรีจริต
นายจรัสพร
ลางคุลเกษตริน
นายจรูญ
โรมจุรี
นายหัสชัย
เสียงอ่อน
นายสุริยศักดิ์
ไชยกูล
นายแนว
ศิริมุสิกะ
นายปฏิวัติ
แก้วคงศรี
นายสุเทพ
เซ่งล่าย
นางสุปราณี
กาญจนะ
นายจารัส
เกตุมาก
นายกระจ่าง
สุวรรณชาตรี
นางประไพ
อัตนะ
นางวารี
แก้วเรือง
นายสมพร
ทองศรีจันทร์
นางเสงี่ยม
มีสุขศรี

สถานศึกษา / หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านไร่
โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198
โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม
โรงเรียนวัดเขากลอย
โรงเรียนวัดท่านางหอม
โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
โรงเรียนบ้านเกาะนก
โรงเรียนบ้านใต้
โรงเรียนบ้านควน
โรงเรียนบ้านเกาะหมี
โรงเรียนบ้านเกาะหมี
โรงเรียนบ้านบางแฟบ
โรงเรียนวัดม่วงค่อม
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11
โรงเรียนบ้านบึงพิชัย
โรงเรียนบ้านกาแพงเพชร
โรงเรียนบ้านกาแพงเพชร
โรงเรียนบ้านเขาพระ
โรงเรียนวัดคูหาใน
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย
โรงเรียนวัดเจริญภูผา
โรงเรียนวัดไทรใหญ่
โรงเรียนวัดทุ่งคา
โรงเรียนบ้านห้วยสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านควนนา
โรงเรียนบ้านลานควาย
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน

จการประจำำ�ปีี 2563 สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสงขลา จำำ�กััด
156 รายงานกิิ
SONGKHLA TEACHER’S SAVINGS AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED

ที่ รหัสสมาชิก
185 26676
186 17981
187 11575
188 12779
189 25612
190 01153
191 26974
192 17783
193 02603
194 02574
195 27783
196 25658
197 27458
198 14734
199 15170
200 23563
201 25220
202 29039
203 17261
204 10502
205 15295
206 25074
207 09189
208 18997
209 19700
210 24473
211 25245
212 02182
213 22570
214 14564
215 21400

ชื่อ – สกุล
นายเจษฎารัฐ
ประกอบกิจ
นางรสิตา
พงษ์จีน
นางกมัยธร
จันทวงศ์
นางเสาวณีย์
บุญการ
นายมิตร
ศิริธรรม
นางนันทนา
บุญมะโน
นางธัญชนก
ยอดสวัสดิ์
นายสมพร
สูตรแก้ว
นางสาวมาริหยาม หมัดอะดัม
นายชูชาติ
แตงเทศ
นางเพียงใจ
สุขศรีสังข์
นางสาวณัฐกฤตา ขวัญแก้ว
นายวัลลภ
นวลติ้ง
นายประสิทธิ์
เพ็ชราการ
นางจิตรา
เพชรกาญจน์
นายอุทัย
ปลอดภัย
นายรัฐเขต
ณ นคร
นายนิโลม
ศรียะรัตน์
นายนิสิต
รักประยูร
นายภิรมณ์
ทองขะโชค
นายจรัญ
หวันหะ
นางสาวมยุรี
แซ่จ้อง
นายเกษม
บูหัส
นางจิรนาถ
เคียนทอง
นายสุภัทรชัย
อนุสาย
นายทรงยศ
ราญฎร
นายสะมะแอ
สาและ
นายถวัลย์
แก้วขาว
นายอรรถพร
ทองคา
นายธงไชย
อนันตพรรค
นายสมโชค
ถาวรนุรักษ์

สถานศึกษา / หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านนาลึก
โรงเรียนบ้านควนเนียง
โรงเรียนวัดคงคาวดี
โรงเรียนบ้านควนเนียงใน
โรงเรียนบ้านคลองคล้า
โรงเรียนบ้านบางเหรียง
โรงเรียนบ้านหัวปาบ
โรงเรียนวัดปากจ่า
โรงเรียนบ้านโคกเมา
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
โรงเรียนบ้านหาร
โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง
โรงเรียนบ้านป่ายาง
โรงเรียนบ้านยางงาม
โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
โรงเรียนบ้านเก่าร้าง
โรงเรียนบ้านควนกบ
โรงเรียนวัดเลียบ(อาเภอคลองหอยโข่ง)
โรงเรียนบ้านเก่าร้าง
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านนา
โรงเรียนบ้านนา
โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
โรงเรียนบ้านนาทวี
โรงเรียนบ้านนาทวี
โรงเรียนบ้านนาทวี
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
โรงเรียนบ้านคลองแงะ(อาเภอสะเดา)
โรงเรียนบ้านคลองแงะ(อาเภอสะเดา)
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ที่ รหัสสมาชิก
216 15869
217 25075
218 24667
219 00355
220 14566
221 15835
222 24166
223 16288
224 20375
225 02181
226 24316
227 02174
228 13123
229 22531
230 22432
231 11786
232 23825
233 14483
234 11155
235 02147
236 07722
237 23961
238 00429
239 27624
240 00313
241 17982
242 28962
243 21239
244 23027
245 13940
246 00175

ชื่อ – สกุล
นางจตุพร
เอียดยอดทอง
นายถาวุตต์
พัตทะกุล
นายภาสกร
ยีสัน
นายประวิช
จงเปาหยิน
นางกัลยา
บุญธรรม
นางกอบขวัญ
แดงบารุง
นายพันธุ์
ขวัญทอง
นายกมล
จันแก้ว
นายโอภาส
ไชยรัตน์
นายธงชัย
แก้วพรหม
นายสาธิต
แก้วศรี
นายอาจิณ
สุวรรณชนะ
นายธวีร์วุทธ
จันทร์น้าหอม
นางอุบล
ตุลยนิษก์
นางธนิยา
เบ็ญหะหลี
นายอุทัย
เพชรหนู
นายสุริยัน
เดเระมะ
นางดารา
สิทธิเดชากุล
นายปราถนา
สุพรรณศิริ
นางสุพรรณา
สงวนศิลป์
นายยงยุทธ
อาไพ
นายสุบิล
ศรีทองสุข
นางยดารัตน์
มิสา
นายสุรเดช
แสงจันทร์
นายเชาว์
แซ่ลิ่ม
นายณัชพล
นิลสุพรรณ
นางสาวรัตนาวดี
ยอดสุวรรณ์
นายอารมณ์
จันทคาม
นายติณณพัศ
กล่าจีน
นายวรรษา
สุริยันยงค์
นายภิรมย์
ทองเหลือง

สถานศึกษา / หน่วยงาน
โรงเรียนสะบ้าย้อย
โรงเรียนสะบ้าย้อย
โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
โรงเรียนบ้านประกอบ
โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม
โรงเรียนทองอยู่นุตกุล
โรงเรียนทองอยู่นุตกุล
โรงเรียนบ้านพอปิด
โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2
โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรา
โรงเรียนบ้านทุ่งน้าขาว
โรงเรียนบ้านนาปรัง
โรงเรียนบ้านเก่า(อาเภอนาทวี)
โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา
โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา
โรงเรียนบ้านนาปรัง
โรงเรียนบ้านควนเสม็ด
โรงเรียนบ้านใหม่(อาเภอสะเดา)
โรงเรียนบ้านปริก
โรงเรียนบ้านระตะ
โรงเรียนบ้านระตะ
โรงเรียนบ้านหน่าฮั้ว
โรงเรียนวัดห้วยคู
โรงเรียนบ้านเกาะค่าง
โรงเรียนบ้านท่าข่อย
โรงเรียนบ้านไร่(อาเภอสะเดา)
โรงเรียนวัดยางทอง
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ที่ รหัสสมาชิก
247 26513
248 29381
249 07136
250 01605
251 18525
252 10571
253 21047
254 01479
255 19633
256 14855
257 15135
258 20969
259 10451
260 17736
261 01794
262 22954
263 16993
264 09231
265 20862
266 12533
267 23105
268 09919
269 28551
270 07912
271 24876
272 20305
273 24101
274 21765
275 16891
276 29318
277 16178

ชื่อ – สกุล
นายโสภณ
ชูช่วย
นายไพโกศล
แก้วทัศน์
นายศุภชัย
ดวงแก้ว
นายจาบ
คงทอง
นางพนารัตน์
เสนเกตุ
นางสาวละออง
ขวัญเพ็ชร
นายบรรจบ
คงจันทร์
นายประดิษฐ์
รอดชู
นางสาวกวิสรา
มั่นคงบิลหมัด
นางพรพรรณ
พิรุณ
นางอาภาภรณ์
มณีคง
นางนิตย์
รอดชู
นายสุนทร
แก้ววิชิต
นายภาณุ
ชีพประสพ
นายอุดม
คงยะฤทธิ์
นายสมศักดิ์
ไชยสุวรรณ
นายอรรณพ
เนียมคง
นายมนตรี
ธรรมโร
นายเทพ
มากชูชิต
นายประเสริฐ
ชูนุ้ย
นายอภิชาติ
หมานมาด
นายแทน
จันทรักเขต
นายอิดรีส
มรมาศ
นายวงศ์สกูล
อาญาพิทักษ์
นายยศกร
หมวกดา
นางศรินทิพย์
ทะสะระ
นายอาบูบากาศ
ผอมเขียว
นายเชาวลิต
ยอดสุวรรณ์
นางจันทร์เพ็ญ
ดาคง
นางสาวกรองกาญจน์ เรือนแก้ว
นายราเชนทร์
นวลมังสอ

สถานศึกษา / หน่วยงาน
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
โรงเรียนบ้านสะพานหัก
โรงเรียนบ้านท่าหมาก
โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน
โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
โรงเรียนชุมชนวัดน้าขาว
โรงเรียนบ้านโหนด
โรงเรียนบ้านน้าเค็ม
โรงเรียนบ้านควนขี้แรด
โรงเรียนวัดช่องเขา
โรงเรียนวัดบ้านไร่
โรงเรียนชุมชมวัดควนมีด
โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย
โรงเรียนบ้านม้างอน
โรงเรียนบ้านม้างอน
โรงเรียนบ้านบ่อโชน
โรงเรียนบ้านป่างาม
โรงเรียนบ้านนนท์
โรงเรียนบ้านเทพา
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149
โรงเรียนบ้านพระพุทธ
โรงเรียนบ้านโคกพยอม
โรงเรียนบ้านกรงอิตา
โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี
โรงเรียนวัดคลองยอ
โรงเรียนบ้านวังใหญ่
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
โรงเรียนบ้านบ่อเตย
โรงเรียนลาไพลราษฎร์อุทิศ
โรงเรียนบ้านท่าไทร
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ที่ รหัสสมาชิก
278 16564
279 28706
280 26746
281 21587
282 14936
283 23888
284 24953
285 29325
286 25081
287 14307
288 07054
289 03828
290 22133
291 28967
292 20765
293 17822
294 14583
295 09754
296 03935
297 04980
298 15689
299 27563
300 15713
301 23966
302 22045
303 20508
304 15215
305 02801
306 08134
307 23453
308 13890

ชื่อ – สกุล
นางสุดสวาท
คณะทอง
นายจรัญ
รองสวัสดิ์
นางสาวนาวีย๊ะ
เหล็มดี
ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ
สุวรรณรัตน์
นางสาวปวีณา
จิตจริงใจ
นางนัยนา
สยามพล
นายยุทธ
มุสิกะชนะ
นายกรวิชญ์
คล้ายศรี
นางสาวอรุณี
กายฤทธิ์
นางประภาพรรณ ชุมดี
นายทศพร
พงค์สุวรรณ
นายวุฒิพงศ์
รัตนะ
นายไพโรจน์
หนูสีแก้ว
นายสัมพันธ์
เสนขวัญแก้ว
นายวัชรพงศ์
ไฝสุข
นายอุทัย
บุญเพชรทอง
นายสุนทร
ไชยขวัญ
นายไวพจน์
จิตมณี
นายสุวรรณ
ไชยทวีชัย
นายจิรพัฒน์
ช่วยนุ่ม
นางอรสร
สุวรรณพูล
นางภัทร์ณิชา
สรรเสริญ
นางสุนัยนา
ด้วงประเสริฐ
นางสุนันท์
นวลประดิษฐ์
นางวชิดา
สหสุวรรณ์
นางสาวสลิตา
สังข์วิชัย
นางอาภา
บุญปถัมภ์
นายประเทือง
สวัสดิรักษา
นายสนั่น
เสน่หา
นางสาวธัญญาภรณ์ หมื่นเมือง
นางดวงตา
มูสิกะชนะ

สถานศึกษา / หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านลาไพล
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
โรงเรียนบ้านกะทิง
โรงเรียนบ้านนาจวก
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
โรงเรียนบ้านไร่(อาเภอสะบ้าย้อย)
โรงเรียนบ้านสุโสะ
โรงเรียนบ้านมุนี
โรงเรียนบ้านคูหา
โรงเรียนบ้านเมาะลาแต
โรงเรียนบ้านทับยาง
โรงเรียนบ้านเก่า(อาเภอสะบ้าย้อย)
โรงเรียนบ้านเก่า(อาเภอสะบ้าย้อย)
โรงเรียนบ้านห้วยบอน
โรงเรียนอุทยานอุทิศ
โรงเรียนบ้านถ้าตลอด
โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 1
โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16
โรงเรียนมหาวชิราวุธ
โรงเรียนมหาวชิราวุธ
โรงเรียนมหาวชิราวุธ
โรงเรียนมหาวชิราวุธ
โรงเรียนมหาวชิราวุธ
โรงเรียนมหาวชิราวุธ
โรงเรียนมหาวชิราวุธ
โรงเรียนมหาวชิราวุธ
โรงเรียนวรนารีเฉลิม
โรงเรียนวรนารีเฉลิม
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ที่ รหัสสมาชิก
309 13896
310 14886
311 26320
312 18703
313 06713
314 27526
315 07321
316 25257
317 28178
318 13105
319 06277
320 22116
321 24383
322 17596
323 03429
324 15432
325 15062
326 13789
327 16044
328 17122
329 12307
330 22199
331 02294
332 11954
333 12352
334 15575
335 19642
336 22585
337 23933
338 21324
339 12996

ชื่อ – สกุล
นางสาวนุชนาถ
เพ็ชรพวง
นายสมยศ
หมื่นรันต์
นายวิชิต
หนูผุด
นายวินิจ
ซุ้นสุวรรณ
ว่าที่ ร.ต.สุนทร
ยืนยง
นายนุสรณ์
ดุริยาฤทัย
นายสมพร
เอียดประพาล
นางณัฐติกานต์
ชาวเหนือ
นางจุฑารัตน์
วรสิทธิกร
นางนงเยาว์
มนต์ประสาธน์
นางวรรณา
ลิมะพันธุ์
นางทิชา
เจริญสิน
นายวชิระ
ภู่เพชร
นายไชยา
รัชนีย์
นางสลิลทิพย์
นัครามนตรี
นางวนิดา
เหลืองจินดา
นางสาวอรวรรณ สุนทรโรจน์
นายวสวัตติ์
ภุมรินทร์
นางรัตนา
เชื้อแก้ว
นางฐิวิชญา
มีชูวรพงศ์
นางสาวพรทิพย์
ศรีจาเริญ
นายเชาวลิต
ทองศรีแก้ว
นายไพศาล
แก้วขวัญศรี
นางพิญญ์พัชร์
รัตนสุวรรณ
นายยิ้มสาราญ
ยิ้วศรีคล
นางจุฬาลักษณ์
ยางทอง
นางจีรนันท์
บุญยอด
นางสุภา
อุ่นเรือน
นางสาวศุภณัฐกานต์ ดามณี
นางถนอมทรัพย์
นูนน้อย
นางมนัสพันธน์
อาจาริยะ

สถานศึกษา / หน่วยงาน
โรงเรียนวรนารีเฉลิม
โรงเรียนวรนารีเฉลิม
โรงเรียนวรนารีเฉลิม
โรงเรียนวรนารีเฉลิม
โรงเรียนวรนารีเฉลิม
โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ
โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์
โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
โรงเรียนสทิงพระวิทยา
โรงเรียนสทิงพระวิทยา
โรงเรียนระโนดวิทยา
โรงเรียนระโนดวิทยา
โรงเรียนระโนด
โรงเรียนธรรมโฆสิต
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
โรงเรียนสามบ่อวิทยา
โรงเรียนสามบ่อวิทยา
โรงเรียนคลองแดนวิทยา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
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ที่ รหัสสมาชิก
340 02264
341 00533
342 26912
343 10272
344 17966
345 18921
346 12435
347 28290
348 28203
349 21308
350 02666
351 24925
352 07667
353 23992
354 25953
355 09550
356 22947
357 04293
358 09706
359 00652
360 27503
361 20070
362 15092
363 21525
364 17552
365 16587
366 14904
367 29169
368 18215
369 15912
370 22071

ชื่อ – สกุล
นางปาจรีย์
สุขละเอียด
นางสาคร
นันทะชิน
นายอุกฤษฏ์
ธานีรัตน์
นายชาติชัย
เลิศวิบูลย์ลักษณ์
นางตรึงใจ
สุขบูรณ์
นางนิภา
จิตต์ภักดี
นางจงจิตร์
พรหมจรรย์
นายฉัตรชัย
หนูเพชร
นายเด็จ
ศรีทอง
นายนวพล
สังข์แก้ว
นายวิรัช
ทองแกมแก้ว
นางละออ
ทองมาก
นายเจะหมัน
บิลหร่อหีม
นายรณภบ
สาเภาทอง
นางชัชนิตย์
รักแก้ว
นางจินตนา
สุวรรณสิงห์
นางณัฐชยา
ภูริปัญญานนท์
นางรัชนีกูล
ชนะวรรณโณ
นางยูถิกา
ลางคุลเกษตริน
นายนิรันดร์
วิจะสิกะ
นางวีนัส
ฆังคะมะโน
นางสาวอัณณ์ญาลักษณ์ ภูมิพันธ์
นางละมัย
อินทร์จันทร์
นางกุลสนา
เอียดบุญ
นายเอกพล
ดารงจิรธนากร
นางสาวอมรรัตน์ แก้วเกลี้ยง
นายสุพจน์
เรืองแก้ว
นายกอบชัย
พร้อมญาติ
นายสมชาย
กิ้มเจริญ
นายสายัณร์
ชาลีผล
นางสุดรัก
พัฒนพงศ์

สถานศึกษา / หน่วยงาน
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
โรงเรียนควนเนียงวิทยา
โรงเรียนควนเนียงวิทยา
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
โรงเรียนเทพา
โรงเรียนเทพา
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ที่ รหัสสมาชิก
371 12170
372 18554
373 18555
374 27037
375 00549
376 26429
377 25792
378 13767
379 01810
380 17684
381 19835
382 01306
383 11489
384 16514
385 16241
386 15351
387 14631
388 13290
389 27184
390 24020
391 25657
392 23875
393 24825
394 15255
395 16745
396 22856
397 27854
398 19231
399 24470
400 27407
401 22164

ชื่อ – สกุล
นางสาวนิตยา
บุญส่ง
นายบุญมา
กัติยัง
นางบุปผา
กัติยัง
นายอภิพงษ์
ทองเจริญ
นางประภา
สิริกรวิวรรธน์
นายธม
บุญธรรม
นางสุณิสา
บัวขาว
นายกมล
พรมทอง
นางศิรประภา
ขวัญทอง
นายสุนทร
สากาปัง
นายธริศร
เทียบปาน
นางมารศรี
ช่วยเนียม
นางจรรยวรรธน์
ทองศรีรักษ์
นางสาวศรีสุข
เพ็ญแก้ว
นางปาริชาติ
หน่อสกูล
นางนฤมล
ภูขะโร
นางปิยะรัตน์
จิ๋วเจริญ
นางธนาพร
ล่องแก้ว
นางสาวปฏิญญา พิจารณาธรรม
นายบุญฤทธิ์
เดชาวงศ์
นางสาวจินตนา
ชุมทอง
นางสาวชลธิชา
วงศ์เทพ
นางสาวสุภัชชา
รัตนชล
นางสาววารุณี
ซุ้นสุวรรณ
นางสาววิราวัลย์
ประทุมวัลย์
นางกรขวัญกัญจน์ วัฒนกิจรุ่งโรจน์
นางสาวสุภารัตน์ ยี่แป้น
นางสาวรฐนันท์
จันทร์ศิริวิชัย
นายธนวัฒน์
พรหมจินดา
นายพิพัฒน์
ศรีบุญแก้ว
นางเยาวเรศ
คาแหง

สถานศึกษา / หน่วยงาน
โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา
โรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์”อนุสรณ์
โรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์”อนุสรณ์
โรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์”อนุสรณ์
โรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์”อนุสรณ์
โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ
โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม
โรงเรียนแจ้งวิทยา
โรงเรียนแจ้งวิทยา
โรงเรียนแจ้งวิทยา
โรงเรียนแจ้งวิทยา
โรงเรียนจุลสมัย
โรงเรียนจุลสมัย
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
โรงเรียนหวังดี
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
โรงเรียนวรพัฒน์
โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่
โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
โรงเรียนพลวิทยา
โรงเรียนพลวิทยา
โรงเรียนพลวิทยา
โรงเรียนส่องแสงวิทยา
โรงเรียนส่องแสงวิทยา
โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ
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ที่ รหัสสมาชิก
402 16594
403 14237
404 13435
405 17580
406 17634
407 23517
408 18147
409 16791
410 13555
411 17068
412 17504
413 17732
414 18365
415 17729
416 18375
417 18874
418 23346
419 28254
420 21915
421 27189
422 08380
423 18542
424 19008
425 28780
426 15440
427 10990
428 24532
429 24879
430 16458
431 18536
432 20497

ชื่อ – สกุล
นางสาลีทิพย์
ยะนาย
นายพิพัตน์
เสนาพิทักษ์กุล
นางอัญชลี
พวงสุวรรณ์
นางณิชกานต์
จันทรเพท
นางสาวณัฎฐ์ชญานิศ อักษรชู
นางรพีพรรณ
แพทย์พงศ์
นายลิขิต
ดิษโสภา
นายพิศาล
แสงประทีป
นายรณกร
พิณีรัตน์
นางจุไรรัตน์
ผิวเหลือง
นางสาวพรทิพย์
กิมาคม
นายเจษฎา
สินสโมสร
นายพิเชษฐ
ชูดา
นายบุญเที่ยง
เจริญลาภ
นายเกชา
รัตนพรหม
นางนิสากร
โชติมณี
นางเพราพิลาส
นิสสระ
นางสาธิดา
ศรีชาย
นางจริยา
รองสวัสดิ์
นางสาวสุกัญญา
เวทยา
นายยงยุทธ
แก้วบพิตร
นายชวลิต
ชุมอินทร์
นายเหรียญชัย
เหรียญขา
นายภูบดินทร์
สัญญาเดชากุล
นางวันรวี
หิมวงศ์
นางวันเพ็ญ
ไพโรจน์
นายสะมะแอ
มะรอซี
นางสาวดวงฤดี
ศิริพันธุ์
นางสุธิดา
เสียงดัง
นางสาวอาไพ
สุขะรัง
นางสาวจุฬานาถ รัตนพงศ์

สถานศึกษา / หน่วยงาน
โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
โรงเรียนแสงทองวิทยา
โรงเรียนแสงทองวิทยา
โรงเรียนแสงทองวิทยา
โรงเรียนทวีรัตน์
โรงเรียนทวีรัตน์
โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
โรงเรียนเสนพงศ์
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนชัยมงคลวิทย์
โรงเรียนดาวนายร้อย
โรงเรียนวชิรานุกูล
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
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ที่ รหัสสมาชิก
433 23111
434 23106
435 19196
436 15421
437 18794
438 10633
439 23745
440 25582
441 13557
442 24032
443 24785
444 08356
445 29295
446 29296
447 22711
448 10197
449 17085
450 28822
451 13829
452 25319
453 12744
454 14679
455 15820
456 17803
457 15736
458 15361
459 24027
460 16916
461 16930
462 09827
463 19013

ชื่อ – สกุล
นางนฤมล
ไกรวิมล
นายเนติพัฒน์
ประทุมวัลย์
นางนวลน้อย
ชูหนูขาว
นางสาวระนอง
สุวรรณทอง
นางลัดดาวรรณ
คชวงศ์
นายณรงค์ศักดิ์
สุริยะโชติ
นางบังอร
เพ็ชรขาว
นางสาวชญาธร
รุจิภาธนโชค
นายทวีศักดิ์
จันทรอินทร์
นายโกมล
หมัดหร๊ะ
นางสาวสุมาลี
สารบัญ
นางธัญลักษณ์
สุทธิสว่าง
นางสาวณัฐชยา
สุทธิสว่าง
นางสาวภัทรสุดา เหล่าะเหล็ม
นางสุภา
ทองสุกใส
นางประภัสสร
ทองดียิ่ง
นายนิรัตน์
กาฬพันธุ์
นายร่อเฉด
เจ๊ะสัน
นายเผก
สิทธิพันธ์
นางจันทรา
พรหมจันทร์
นางสาวสุภารัตน์ เตือนวีระเดช
นางเนาวรัตน์
พรหมสุวรรณ
นางสาวจารี
หนูสิทธิ์
นางจันทร์เพ็ญ
ศิริเสถียร
นายกมล
ศรีสุวรรณ
นายพัฒนา
อินทรทอง
นายศุภมิตร
บุญเลิศ
นางสุรีย์
จานงนิจ
นางสุพัตรา
จันทบูลย์
นางธนภรณ์
คงสอน
นายกนกศักดิ์
แสงศรีคา

สถานศึกษา / หน่วยงาน
โรงเรียนกิติคุณ
โรงเรียนศรีวิทยา
โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา
โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
โรงเรียนกิติวิทย์
โรงเรียนสมัยศึกษา
โรงเรียนสมัยศึกษา
โรงเรียนพัฒนศึกษา
โรงเรียนมัธยมจิตจัณ
โรงเรียนวงศ์วิทย์
โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา
โรงเรียนสุทธิรักษ์
โรงเรียนสุทธิรักษ์
โรงเรียนสุทธิรักษ์
โรงเรียนรุ่งภิญโญ
โรงเรียนสายชล
โรงเรียนช่างกลภาคใต้
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคใต้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อานวยวิทย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อานวยวิทย์
สานักการศึกษาเทศบาลนครสงขลา
โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก)
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ที่ รหัสสมาชิก
464 04552
465 11288
466 19005
467 08748
468 04541
469 13931
470 04593
471 20012
472 17291
473 18576
474 07910
475 09409
476 04251
477 23104
478 29868
479 19558
480 22063
481 04250
482 23594
483 20060
484 19923
485 19417
486 00625
487 17221
488 19899
489 02846
490 27293
491 27435
492 25624
493 21256
494 27733

ชื่อ – สกุล
นางสาวจงกล
มณีพงค์
นางดวงเดือน
บัวทอง
นางลัดดา
ส่องสว่าง
นายสมปอง
มากรักษ์
นายนิคม
แก้วมณี
ว่าที่ ร.ต.ประสาน กิติโกฬะ
นางทรงศรี
ประสาทเขตต์การ
ว่าที่ ร.อ.มโนทย์
ชูพรหม
นายสัมภาศ
เจริญคง
ว่าที่ ร.อ.สุวิทย์
พรหมหมวก
นายวีรศักดิ์
นิลพฤกษ์
นายเจริญ
ขุ้มทอง
นายวิจิตร
สารานพกุล
นายนิพนธ์
ธนพัฒน์ศิริ
นางอุมาพร
มัฏฐาพันธ์
นายกิตติ
พูลแก้ว
นางราตรี
อินทจันทร์
นายสมชาย
แก้วมณี
นายประวัติ
ใจตรง
นางจิดาภา
อินทรสมบัติ
นางวิระภา
ศรีสุวรรณ์
นางณิชาภัทร
ภูวเดชเดชาสิน
นายปรีชา
วิเศษสินธุ์
นางรัตนา
รัตนานุภาพ
นางโสพิน
วิรัชสนนท์
นายวุฒิชัย
เพ็ชรสุวรรณ
นางสาวพจนา
เทพรัตน์
นางสาวเฉลิมศรี
สุวรรณภูมิ
นายบรรหาญ
จิตหวัง
นางสุภาวดี
รัตฉวี
นางสาววิยะดา
นิแว

สถานศึกษา / หน่วยงาน
โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก)
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง)
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง)
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)
โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)
โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)
โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)
โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)
โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่)
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่)
กองการศึกษาเทศบาลเมืองสะเดา
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเดา)
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเดา)
กองการศึกษา อบจ.สงขลา
กองการศึกษาเทศบาลเมืองสิงหนคร
กองการศึกษาเทศบาลเมืองสิงหนคร
กองการศึกษาเทศบาลเมืองคลองแห
กองการศึกษาเทศบาลตาบลพะตง
กองการศึกษาตาบลนาทับ

จการประจำำ�ปีี 2563 สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสงขลา จำำ�กััด
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ที่ รหัสสมาชิก
495 26844
496 02806
497 24921
498 00812
499 22230
500 23008

ชื่อ – สกุล
นางสุวรรณี
หัดคง
นายนิยม
ชูชื่น
นางสาวพรเพ็ญ
ประกอบกิจ
นายนิพนธ์
พรหมเมศร์
นายสุรพล
รัตนไชย
นายจารัส
อินทสโร

สถานศึกษา / หน่วยงาน
กองการศึกษาตาบลนาทับ
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
สานักงานศึกษาธิการภาค 6
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
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