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ความฝัน

ความเป็นจริง
โดย .. นายประสงค์ พรโสภิณ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ�ากัด

จาก

สู่

สวัสดีครับ
ผมและคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 59 ปีทางบัญชี 

2560 ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้แทนสมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี
ทางบญัช ี2559 เมือ่วนัอาทติย์ที ่6 พฤศจกิายน 2559 ท�าให้
การประชุมส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ได้ร่วมกันพิจารณาจัดสรร
ก�าไรสุทธิ 435 ล้านเศษ เพื่อคืนความสุขให้มวลสมาชิก และ
คนืความมัน่คงให้กับสหกรณ์ของพวกเราอย่างเตม็ที ่สามารถ
จ่ายเงินปันผลได้สูงสุดตามเกณฑ์การก�ากับดูแลการประกอบ
กิจการสหกรณ์ของรัฐ ซึ่งก�าหนดตามกฎหมายสหกรณ์ไว้ไม่
เกินอัตราร้อยละ 10 ต่อปี ผมได้บอกท่านผู้แทนสมาชิกใน
วันประชุมใหญ่ว่ายอดก�าไรสุทธิที่สูงดังกล่าวและการจ่าย
เงินปันผลร้อยละ 10 เป็นความฝันที่เกิดขึ้นในปีบัญชี 2559 
เท่านัน้ และขอให้ลมื ตวัเลขความฝันนัน้ เพราะก�าไรสทุธท่ีิสงูข้ึน
นั้นเกิดจากผลประกอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ บวกกับเงินที่
ได้รับคนืมาจากการบังคับคดีแชร์ล็อตเตอรี ่171 ล้านเศษ ซึง่
เงินดงักล่าวเริม่ต้นอายดัไว้ 172 ล้านเศษ โดยคณะกรรมการ
ด�าเนินการชุดที่ท่านสานิตย์ พลศรี เป็นประธานกรรมการ 
คณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ท่านประทีป พลมณี และชุดที่
ผมเป็นประธานกรรมการ ได้ก�ากับดูแลบริหารต่อเนื่อง ตาม
วาระจนส่งผลในปีทางบัญชี 2559 ดังกล่าว ซึ่งผลส�าเร็จที่
เกิดขึ้นเป็นผลที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งมวลสมาชิกทุกท่านที่
ใส่ใจก�ากับดูแลและอดทนรอคอยมาได้จนถึงวันนี้ จึงขอ
ขอบพระคุณทุกท่าน ทุกฝ่ายไว้ ณ โอกาสนี้ที่ได้ร่วมฝันสร้าง
ประวัติศาสตร์ไว้กับสหกรณ์ของพวกเรา 

ผมขออนุญาตปลุกทุกท ่านให ้ตื่นจากความฝันสู ่

ความเป็นจรงิ โดยขอน�าเรยีนข้อมลูจากการวเิคราะห์งบการเงนิปี
ทางบญัชี 2559 ท่ีผ่านมา พบว่า ก�าไรสทุธต่ิอทุนของสหกรณ์ 
ถัวเฉลี่ยได้ถึง 14.49% ซึ่งสูงกว่ามาตรฐาน (มาตรฐาน
ประมาณ 7.9 หรอื 8%) จากงบก�าไรขาดทนุ พบว่า อตัราส่วน
ก�าไรสุทธิสูงเกือบ 58 % (57.49%) ความเป็นจริงควรจะ
อยู่ที่ 25-26% ความจริงอีกประการหนึ่ง ถ้าไม่น�าเงินคดีแชร์
ลอ็ตเตอรี ่171 ล้านเศษมาคิดค�านวณ ผลการประกอบกจิการ
สหกรณ์ปกติของปีทางบัญชี 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 
2559 จะมกี�าไรสทุธิ 263,765,159.75 บาท (อัตราส่วนก�าไร
สุทธิ 34.81) เทียบกับปีทางบัญชี 2558 ซึ่งมีก�าไรสุทธิ 
159,394,925.56 บาท (อัตราส่วนก�าไรสุทธิ 25.46%) 
ซึ่งความเป็นจริงจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้เต็ม 10% 
อย่างแน่นอน เมือ่ตืน่จากความฝัน ผมขอเชิญชวนท่านสมาชกิ
ทกุท่านตัง้สตใิห้มัน่ เพ่ือใช้ปัญญาให้รูเ้ท่าทนัความจริง ความสุข
ท่ีแท้จรงิก็จะอยู่กับท่านตลอดไป ผมและคณะกรรมการด�าเนนิการ
ชุดที่ 59 จะบริหารกิจการสหกรณ์ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และ
ใส่ใจบริการต่อไป เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 33 
แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับปัจจุบัน และในโอกาสนี้ ผมและ
คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดท่ี 59 ขอส่งความสุขและ
ความปรารถนาดีมามายังท่านสมาชิกทุกท่านและครอบครัว 
ขออ�านาจแห่งพระรัตนตรัยและคุณความดีทั้งหลาย ส่งผลให้
ทุกท่านมีความสุขกาย สุขใจ คิด พูด ท�าในสิ่งใดๆ จงส�าเร็จ
ตลอดปี 2560 และตลอดไป.



สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ2

โดย .. นายอุบล ตอฤทธิ์ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ�ากัด

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีทาง 2559 เมื่อวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2559 อนุมัติงบประมาณตามความในข้อบังคับ
ของสหกรณ์ ข้อ 79(5) เพือ่พฒันาสหกรณ์ออมทรัพย์ครชูยัภมิู 
จ�ากัด ประจ�าปีทางบัญชี 2560 ในหมวดรายจ่าย 2 หมวด 
ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจ�า
1.1 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ 

16,104,980.00 บาท
1.2 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก 

60,828,000.00  บาท
1.3 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และ

อุปกรณ์                
1,982,900.00  บาท

1.4 หมวดค่าใชจ้่ายด�าเนินงานอื่น                                         
20,357,600.00  บาท

รวมงบประมาณรายจ่ายประจ�า
99,273,0 00.00  บาท

2. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนาสหกรณ์                              
19,510,000.00 บาท
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น                           
118,783,480.00 บาท

งบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ประจ�าปี
ทางบัญชี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ�ากัด น�าไป
ใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการดังนี้ 

วิสัยทัศน์ “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ�ากัด เป็น
สหกรณ์ทีม่ัน่คง ธ�ารงไว้ซ่ึงอดุมการณ์ ด�าเนนิงานโปร่งใส ใส่ใจ
สมาชิกและสังคม”

พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งด้านการเงิน 
และการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสมแก่สมาชกิ เพือ่ช่วยยกระดบั

คุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิก
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตของ

สมาชิก
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 สมาชิกมีวินัย และ

ความมัน่คงทางการเงนิ มผีลตอบแทน และสวสัดกิารทีพึ่งพอใจ 
ท�าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

เป้าประสงค์ ให้สมาชิกมวีนิยัในการช�าระหนี ้และมคีวามมัน่คง
ทางการเงิน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กลยุทธ์์ที่ 1 พัฒนาระบบการให้สวัสดิการแก่สมาชิก
แผนงาน Plan แผนงานหมวดค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสมาชกิ 

ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้
1. โครงการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก

(1) สวสัดกิารเนือ่งในโอกาสครบรอบวนัเกดิสมาชกิ
(2) สวสัดกิารผูเ้กษียณอายรุาชการหรอืลาออกจากงาน
(3) สวัสดิการสมาชิกผู้สูงอายุ
(4) สวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก
(5) สวัสดิการเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์
(6) สวสัดกิารช่วยเหลอืสมาชกิสหกรณ์ทีเ่ป็นสมาชกิ

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ครชูยัภมูิ 
จ�ากัด และครอบครัว (ส.ส.ช.)

เหตุผล/ความจ�าเป็น ให้สมาชิกมีวินัย มีความมั่นคง
ทางการเงิน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ 
จ�ากัด ทุกราย

พันธกจิท่ี 2 พัฒนาระบบการบรหิารจดัการ และการให้
บริการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาระบบบริการจัดการ
สหกรณ์ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ท่ี 2 สหกรณ์มรีะบบบริหาร

แผนงาน/โครงการพัฒนา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ�ากัด ประจ�าปีทางบัญชี 2560
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จัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธา
จากสมาชิกและสังคม

เป ้าประสงค ์ สหกรณ์มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
ท�าให้สมาชิกและสังคมมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อสหกรณ์

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการให้บริการที่มีคุณภาพ
แผนงาน Plan แผนงานหมวดค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสมาชิก 

ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้
2. โครงการพัฒนาระบบบริการสมาชิก
3. โครงการให้บริการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่

สมาชิก
เหตุผล/ความจ�าเป็น เพือ่ปรับปรงุบรเิวณอาคารสถานท่ี

ของสหกรณ์ให้เกิดความสวยงาม สร้างความประทับใจแก่
สมาชิกผู้มาติดต่อและท�าธุรกรรมกับสหกรณ์ และเพื่อการให้
บริการเงินกู้แก่สมาชิกสอดคล้องกับการปฏิบัติและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ครชูยัภมูทิกุราย
กลยทุธ์ที ่3 ยกระดบัคณุภาพการบรหิารจดัการสหกรณ์

สู่มาตรฐาน
แผนงาน Plan แผนงานหมวดค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสมาชิก 

ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้
4. โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหาร

ความเสี่ยง
5. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ 

(CQA)

เหตุผลและความจ�าเป็น เพือ่ให้เกดิความรูแ้ละความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานและน�าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
และสหกรณ์พัฒนาการบริหารจัดการสู่ระบบคุณภาพ

กลุม่เป้าหมาย คณะกรรมการด�าเนินการ และเจ้าหน้าท่ี
สหกรณ์ ทุกคน

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนงาน Plan แผนงานหมวดค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัอาคาร

สถานที่ และอุปกรณ์ ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้
6. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การบริหารจัดการสหกรณ์
เหตผุลและความจ�าเป็น โปรแกรมระบบการปฏบิตังิาน

ของสหกรณ์ใช้มานานกว่า 10 ปี จ�าเป็นต้องพัฒนาเพ่ือให้
สอดคล้องกบัการให้บรกิารทีร่วดเรว็ และทนัสมยั รวมถงึระบบ
การรกัษาความปลอดภยัของข้อมลูท่ีรดักุมข้ึน และเป็นไปตาม
ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.
2557 

กลุ ่มเป้าหมาย พัฒนาโปรแกรมระบบปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภาพ สะดวกต่อการให้บริการสมาชิกและการบริหาร
จัดการ คือ 

1. พัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย ์(Up-
grade Version) 

 - เครื่องส�ารองไฟฟ้าส�าหรับเครื่อง SEVER 
 - Gigabit  

 - Switch 

 - KVM Switch 

2. ระบบ ATM Online 

พันธกิจท่ี 3 ด�าเนนิธุรการทางการเงนิท่ีสร้างความเข้มแขง็
มั่นคงให้กับสหกรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคง
ทางการเงินให้กับสหกรณ์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ที่ 3 สหกรณ์เป็นสถาบัน
การเงินที่มั่นคง มีเสถียรภาพทางการเงิน และมีทุนที่สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้เพ่ิมข้ึน โดยมเีงนิหุ้นและเงนิรบัฝากจากสมาชกิ
เพิ่มขึ้น 

เป้าประสงค์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นสถาบันทางการเงินที่
มั่นคง มีเสถียรภาพทางการเงิน และมีทุนท่ีสามารถพึ่งพา
ตนเองได้เพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากลไกทางการเงินเพื่อเพิ่มทุน และ
เงินรับฝาก

แผนงาน Plan แผนงานหมวดค่าใช้จ่ายด�าเนินการอื่น 
ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้

7. โครงการส่งเสริมการออมของสมาชิก
8. โครงการเพิ่มทุนส�ารอง และเงินทุนสะสม 
เหตุผลและความจ�าเป็น เพ่ือให้สหกรณ์เป็นสถาบัน

ทางการเงินท่ีมั่นคง มีเสถียรภาพทางการเงินและมีทุนที่
สามารถพ่ึงพาตนเองได้เพ่ิมข้ึน และเพ่ือส่งเสรมิให้สมาชกิเกดิ
การออม และเพิ่มทุนภายในสหกรณ์
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กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกซื้อหุ้น และฝากเงิน ร้อยละ 80 
และสหกรณ์จัดสรรก�าไรเป็นทุนส�ารอง และทุนสะสมตาม
ข้อบังคับและระเบียบอื่น ๆ เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ที่ 6 เร่งแก้ปัญหาหนี้ค้างช�าระอย่างเป็นระบบ
แผนงาน Plan แผนงานหมวดค่าใช้จ่ายด�าเนินการอื่น 

ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้
9. โครงการติดตามเร่งรัดหนี้
เหตุผลและความจ�าเป็น สหกรณ์มียอดลูกหนี้ค้างช�าระ 

และลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่ม จ�าเป็นต้องมีวิธีการจัดการ
ด้านการติดตามเร่งรัดหนี้ 

กลุม่เป้าหมาย เร่งรดัลกูหนีส้หกรณ์ออมทรพัย์ครชัูยภมูิ 
จ�ากัด ให้ลดจ�านวนลง

พนัธกจิที ่4 ส่งเสรมิและพฒันาบคุลากรทีเ่กีย่วข้องกบั
กจิการสหกรณ์ให้มีความรู ้ความเข้าใจ รกัศรทัธา และมส่ีวนร่วม
ในการด�าเนินกิจการของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเสริมศักยภาพบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการสหกรณ์

เป้าประสงค์เชงิยทุธศาสตร์ ที ่4 สมาชกิ คณะกรรมการ
ด�าเนินการ ผู้ตรวจสอบกจิการและเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ มคีวามรู้ 
ความเข้าใจ รักและศรัทธาในหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ 

เป้าประสงค์ เพ่ือพฒันาสมาชกิ คณะกรรมการด�าเนนิการ 
ผูต้รวจสอบกิจการและเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ มคีวามรู ้ความสามารถ
ด้านสหกรณ์ เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาบุคลากร
แผนงาน Plan แผนงานหมวดค่าใช้จ่ายด�าเนินการอื่น 

ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้
10. โครงการพัฒนาสมาชิกโดยกลุ่มสมาชิก
11. โครงการพัฒนาสมาชิกใหม่
12. โครงการเสริมสร้างความรู้สู่การพัฒนาสหกรณ์
13. โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ชั้นน�า 
14. โครงการเสรมิสร้างขวญัก�าลังใจ แก่สมาชกิผูเ้กษยีณ

อายุราชการหรือลาออกจากงาน 
15. โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหาร

จัดการและการให้บริการของคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบ
กิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ�ากัด

16. โครงการประชุมสัมมนาประธานกลุ่มสมาชิกและ

เลขากลุ่มสมาชิก
17. โครงการพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าทีห่กัเงนิส่งสหกรณ์
เหตผุลและความจ�าเป็น เพ่ือพัฒนาสมาชิก คณะกรรมการ

ด�าเนนิการ ผูต้รวจสอบกจิการ และเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ออมทรัพย์
ครชูัยภูมิ จ�ากัด ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการ อุดมการณ์ 
และวธิกีารสหกรณ์ รกั ศรทัธา และให้ความร่วมมอืในการพฒันา
สหกรณ์ การมส่ีวนร่วมในกจิกรรมสหกรณ์ เข้าใจถงึระบบงาน
สหกรณ์ สทิธิ ์บทบาท และหน้าท่ีของสมาชิก รวมถงึการวางแผน
ทางการเงินของตนเองในอนาคต

กลุม่เป้าหมาย สมาชิก คณะกรรมการด�าเนนิการ ผูต้รวจสอบ
กจิการ และเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ออมทรพัย์ครชูยัภมู ิจ�ากดั ทกุราย

พันธกจิท่ี 5 ส่งเสรมิความร่วมมอืกบัขบวนการสหกรณ์ 
และหน่วยงานภายนอก เพือ่พัฒนาสหกรณ์ และการมบีทบาท
ในความรับผิดชอบต่อสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างภาคเีครือข่ายความร่วมมอื 
และการบริการสังคม

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ที่ 5 การสร้างภาคี หรือ
เครือข่ายความร่วมมือ และการบริการสังคม

เป้าประสงค์ เพื่อการมีส่วนร่วมเครือข่ายความร่วมมือ 
และการบริการสังคม

กลยทุธ์ท่ี 8 เสรมิสร้างความร่วมมอืภาคเีครือข่าย และ
การให้บริการสังคม

แผนงาน Plan แผนงานหมวดค่าใช้จ่ายด�าเนินการอื่น 
ดังนี้

18. โครงการร่วมกิจกรรมภาคีเครือข่ายสหกรณ์
19. โครงการช่วยเหลือสังคม สาธารณกุศล อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เหตุผลและความจ�าเป็น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

สหกรณ์จากการมส่ีวนร่วมในภาคเีครอืข่าย และการให้บรกิาร
สังคม

กลุ่มเป้าหมาย ร่วมประชุม/สัมมนาเครือข่ายสหกรณ์ 
มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และเชือ่มโยงเครอืข่ายธรุกจิ ช่วยเหลอื
สงัคม สาธารณกศุล อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
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โดย .. นายอุบล ตอฤทธิ์ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ�ากัด

ในการปฏิรูประบบบริหารจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

กระทรวงการคลังต่อคณะรัฐมนตรี ข้อเสนอแนะ

นายกรัฐมมตรีได้สั่งการให้กระทรวงการคลังและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดท�ากฎหมายเพื่อปฏิรูประบบ

การบริหารจัดการและก�ากับดูแลกิจการสหกรณ์ฯ ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเรื่องนี้เข้าข่ายจะต้องน�าเสนอ

คณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและ

การประชุมคณะรฐัมนตรี พ.ศ.2548 มาตรา 4 (32) เน่ืองด้วย

สหกรณ์ฯ เป็นตัวกลางทางการเงินที่มีความส�าคัญอย่างย่ิง

ในระบบสถาบันการเงิน มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมี

การด�าเนินงานที่มีความเสี่ยงเพิ่ม ข้ึนจากการลงทุนใน

หลักทรัพย์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนมากขึ้น การกู้ยืมระยะสั้น

จากภายนอกเพื่อน�ามาปล่อยกู้ระยะยาวให้แก่สมาชิกเพิ่มขึ้น 

รวมทั้งปัญหาการทุจริต ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบการเงิน

โดยรวมได้ ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องปรับปรุงแนวทาง

การก�ากบักจิการทางการเงนิของสหกรณ์ฯ เพือ่ให้มกีารก�ากบั

ดูแลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการก�ากับดูแลสถาบันการเงิน

และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

สาระส�าคัญ กระทรวงการคลังได้เชิญผู้แทนจาก กษ. 

สคก. และ ธปท. เข้าร่วมการประชมุหารือถงึแนวทางการจดัท�า

กฎหมายเพื่อปฏิรูประบบการบริหารจัดการและก�ากับดูแล

กิจการสหกรณ์ฯ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีหลายครั้ง 

โดยทีป่ระชมุมข้ีอสรปุ ดงันี ้ควรจดัตัง้ส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากับและส่งเสริมการประกอบกิจการทางการเงิน (คกง) 

ซึ่งเป็นองค์กรอิสระภายใต้การก�ากับดูแลของรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลัง ท�าหน้าท่ีก�ากับ ดูแลธุรกิจการเงิน

ภาคประชาชน ซึ่งรวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ พิจารณายกร่าง

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการทางการเงิน เพื่อจัดต้ัง 

คกง. ท�าหน้าท่ีก�ากบัดแูลสหกรณ์ฯ และจดัตัง้กองทนุคุม้ครอง

สมาชิกสหกรณ์ เพ่ือท�าหน้าท่ีคุ้มครองเงินฝากและหุ้นของ

สมาชิกสหกรณ์ฯ

กระทรวงการคลงัพิจารณาแล้วเห็นว่า ยงัคงมีความจ�าเป็น

ที่จะต้องปฏิรูประบบการบริหารจัดการและการก�ากับดูแล

กิจการสหกรณ์ฯ เนื่องจากการท�าธุรกรรมทางการเงินของ

สหกรณ์ฯ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเริ่มมีนัยส�าคัญต่อ

ระบบสถาบนัการเงนิมากข้ึน หากไม่มกีารก�ากบัและตรวจสอบ

กิจการทางการเงินที่ดี อาจท�าให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิก

สหกรณ์ฯ และเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินตามมาได้ 

จึงได้จัดท�าแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและ

ก�ากับดูแลกิจการสหกรณ์ฯ ซึ่งประกอบด้วย 

1. ให้มีการก�ากับดูแลทางการเงินในแนวทางเดียวกับ

สถาบนัการเงิน และสถาบันการเงนิเฉพาะกจิ โดยน�าหลักการ

ก�ากับดูแลสถาบันการเงินของ Basel I มาปรับใช้ให้เหมาะสม

กับบริบท โดยจะแบ่งเป็น 2 ระดับ สหกรณ์ท่ีมีสินทรัพย์

มากกว่า 5,000 ล้านบาท และน้อยกว่า 5,000 ล้านบาท

2. ออกร่างระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ ว่าด้วยการก�ากบั

ดูแลกิจการทางการเงินของสหกรณ์ฯ พ.ศ. ........

2.1 ระเบียบด้านธรรมาภิบาล

สหกรณ์ทุกขนาด

(1) ให้มกีารถ่วงดลุอ�านาจในสหกรณ์ โดยเฉพาะการปล่อย

สินเชื่อ ให้แยกการวิเคราะห์สินเชื่อและการอนุมัติสินเชื่อออก

จากกัน
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(2) สหกรณ์ไม่ควรจ่ายเงินปันผลเกิน 80% ของก�าไรสุทธิ

หลังหักเงินจัดสรรเป็นทุนส�ารองและเงินบ�ารุงค่าสันนิบาต

สหกรณ์

(3) สมาชิกสมทบของสหกรณ์ต้องเป็นบิดา มารดา สามี 

ภรรยา หรือบุตรของสมาชิกสหกรณ์นั้น

(4) งบการเงนิของสหกรณ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีไทย

(5) เพิ่มเติมเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลงบการเงินท้ังหมด

ให้แก่สมาชิกสหกรณ์

(6) กรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ไม่สามารถด�ารงต�าแหน่ง

ได้เกินสองวาระติดต่อกัน

สหกรณ์มขีนาดใหญ่ หรอืมสีนิทรพัย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท

(1) คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ต้องมจี�านวนไม่น้อยกว่า 

3 คน และผู ้จัดการสหกรณ์ต้องมีความเชี่ยวชาญด้าน

การบริหารจัดการการเงินและการบัญชี

(2) ให้มีคณะกรรมการชุดย่อยที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อ

รับผิดชอบด้านการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสีย่ง

ของสหกรณ์

(3) ให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เหมาะสมกับขนาด 

ลักษณะ และขอบเขตการประกอบธุรกิจของสหกรณ์

(4) ว่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

เพ่ือให้ การตรวจสอบบัญชเีป็นไปตามมาตรฐานสถาบนัการเงนิ

2.2 ระเบียบความเสี่ยงด้านเครดิต

ส�าหรับสหกรณ์ทุกขนาด

(1) ปรับปรุงแนวทางการจัดชั้นสินเชื่อถึงทรัพย์ ให้สะท้อน

ถึงความสามารถในการช�าระหนี้อย่างแท้จริง และมีการกัน

ส�ารองเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสหกรณ์

(2) การพจิารณาเงินกูใ้ห้สมาชิกสมทบต้องไม่เกนิมลูค่าของ

เงนิฝากและเงนิค่าหุน้ของสมาชกิสมทบและภาระหนีต่้อรายได้

รวมสุทธิของสมาชิกรายใดรายหนึ่งต้องไม่เกิน 70% 

(3) จ�ากดัประเภทและปรมิาณหลกัทรัพย์ทีส่หกรณ์สามารถ

ฝากหรือลงทุนโดยการลงทุนของสหกรณ์ต้องไม่เกิน 10 

เปอร์เซ็นต์ของส่วนของผู้ถือหุ้น มูลค่าการลงทุนในหุ้นกู้ของ

แต่ละบรษิทัต้องไม่เกิน 5% ของปรมิาณหุ้นกู้ของบริษทันัน้และ

ห้ามสหกรณ์ซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์เป็นแต่เพ่ือใช้เป็น

สถานทีส่�าหรบัด�าเนนิกจิการหรอืเป็นการได้มาจากการช�าระหนี้

และการประกันสินเชื่อ

(4) ก�าหนดความสามารถในการก่อหนี้ของสหกรณ์

อตัราส่วนหนีต่้อทุนไม่เกนิ 1.5 เท่า ท้ังให้สหกรณ์น�าเงนิรับฝาก

ทั้งหมดมาค�านวณเป็นหนี้สินเพื่อควบคุมปริมาณการท�า

ธุรกรรมทางการเงินให้เหมาะสมกับระดับทุน

(5) การปรับโครงสร้างหนี้ต้องเป็นไปเพื่อแก้ไขหนี้เพื่อให้

สหกรณ์มีโอกาสได้รับเงินต้นคืนได้มากขึ้น 

สหกรณ์มีขนาดใหญ่

(1) ก�าหนดอัตราส่วนการให้สินเช่ือท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

กรรมการด�าเนินการหรือผู้บริหารระดับสูงของสหกรณ์ เพื่อ

จ�ากดัความเสียหายทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการให้สนิเชือ่ในลักษณะ

เอ้ือประโยชน์ เช่น ให้สินเชื่อได้ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ของ

ยอดรวมของหุ้นและเงินส�ารองของสหกรณ์ หรือไม่เกิน 15 

ล้านบาท เป็นต้น

(2) เพิ่มเติมการก�ากับดูแลลูกหนี้รายใหญ่เพ่ือกระจาย

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของพอร์ตสินเชื่อมากจนเกินไป 

โดยก�าหนดอัตราส่วนการให้สินเชื่อลงทุนก่อภาระผูกพันหรือ

ท�าธรุกรรมทีม่ลีกัษณะคล้ายสนิเชือ่แก่บคุคลหรอืโครงการหนึง่

ต้องไม่เกิน 100 เท่าของรายได้หรือการให้กู้แก่สหกรณ์ใด

สหกรณ์หนึ่งต้องไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ของส่วนของผู้ถือหุ้น

หรือไม่เกิน 15 ล้านบาท ส�าหรับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน

(3) ต้องเป็นสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจ�ากัด

2.3 ระเบียบความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

สหกรณ์ทุกขนาด

(1) สหกรณ์ต้องด�ารงสนิทรพัย์สภาพคล่องข้ันต�า่ไม่ต�า่กว่า 

6 เปอร์เซ็นต์ของเงินรับฝากและเงินกู้ยืม

(2) แก้ไขนยิามสนิทรพัย์ท่ีสหกรณ์สามารถนบัเป็นสนิทรพัย์

สภาพคล่องโดยก�าหนดให้เป็นสินทรัพย์ที่สหกรณ์สามารถ
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เปลี่ยนเป็นเงินสดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

สหกรณ์ขนาดใหญ่ 

(1) ก�าหนดนโยบายและแผนการบริหารด้านสภาพคล่อง

และส่งรายงานแบบข้อมูลสภาพคล่อง ได้แก่ แบบรายงาน

ส่วนต่างสภาพคล่อง แบบรายงานการกระจุกตัวของแหล่ง

เงินทุนและแผนจัดหาแหล่งเงินทุนฉุกเฉิน และก�าหนดอัตรา

สินทรัพย์สภาพคล่องให ้ครอบคลุมกระแสเงินไหลออก

อย่างน้อยไม่ต�่ากว่า 1 เดือน 

2.4 ระเบียบความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

สหกรณ์ทุกขนาด

ก�าหนดแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในที่ช่วย

ลดความเสีย่งทีเ่กิดจากความผดิพลาดจากการด�าเนนิงานและ

การทุจริตของคณะกรรมการด�าเนินการและฝ่ายจัดการ

สหกรณ์เป็นหลัก

สหกรณ์ขนาดใหญ่หรือมีสินทรัพย์มากกว่า 5 พันล้านบาท

ให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่บริหาร

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยก�าหนดกรอบนโยบายและ

แผนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งให้มี

หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นการเฉพาะ โดยให้รายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบของสหกรณ์

3. ควรแยกโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการสหกรณ์

ออกจากการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระ

ในการก�ากับดูแลกิจการทางการเงินของสหกรณ์ฯ โดยจัดตั้ง

คณะกรรมการก�ากับดูแลตรวจสอบกิจการทางการเงิน

ของสหกรณ ์ ให ้มีอ� านาจพัฒนาหลักเกณฑ ์และตรวจ

การประกอบกิจการทางการเงิน ซึ่ งควรมี ผู ้แทนจาก

ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ คณะกรรมการก�ากับ

ตลาดหลักทรัพย์แห ่ งประเทศไทยเป ็นกรรมการโดย

ต�าแหน่ง และควรให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นหน่วยงาน

เลขานุการ

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์ โดยก�าหนดให้

สหกรณ์ส่งข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการก�ากับและตรวจสอบตาม

แบบฟอร์มที ่ธปท. จดัท�าข้ึนส�าหรบัสหกรณ์ขนาดใหญ่ ขณะที่

สหกรณ์ขนาดเล็กอาจก�าหนดให้ส�านักงานสหกรณ์จังหวัด

เป็นผู้รวบรวมข้อมูลในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ และระยะยาว

ควรจัดท�าระบบสารสนเทศที่สามารถรองรับข้อมูลส�าหรับ

สหกรณ์ทุกแห่ง

ระยะเวลาการขับเคลื่อน แบ่งเป็น 3 ระยะ

ระยะเร่งด่วน  

กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตร และธนาคาร

แห่งประเทศไทย ก�าหนดแผนการด�าเนินงานที่ค�านึงถึงการให้

โอกาสสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนใน

การปรับตัวในช่วงการเปลี่ยนผ่าน รวมทั้งจัดฝึกอบรม 

สร้างความรู้ความเข้าใจ เพ่ือให้สามารถน�าแนวทางปฏิรูป 

ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ระยะกลาง และระยะยาว 

ออกกฎหมายเพื่อก�ากับดูแลสหกรณ์ฯ เป็นการเฉพาะ

แยกออกจากการก�ากับดูแลสหกรณ์ประเภทอ่ืนๆ ให้สอดคล้อง

กับการออกพระราชบัญญัติสหกรณ์ใหม่ท่ีก�าลังพิจารณาอยู่ 

เพื่อยกระดับการบริหารจัดการและก�ากับสหกรณ์ออมทรัพย์

และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้เทียบเท่ากับการก�ากับสถาบัน

การเงินรูปแบบอื่นๆ ต่อไป.
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รายงานสภาพกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ�ากัด

ประจ�าเดือนมิถุนายน 2560
โดย ... นายปรีดา หาญพยัคฆ์ ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ�ากัด

  ยกมา ต้นปี (1 ต.ค. 59) ณ 30 มิ.ย. 60 เพิ่ม (ลด)

จ�านวนสมาชิกสามัญ
จ�านวนสมาชิกสมทบ

รวม

9,655
254

10,054
340

399
86

9,909 10,394 485

ทุนเรือนหุ้นสมาชิกสามัญ
ทุนเรือนหุ้นสมาชิกสมทบ

รวม

3,367,726,930.00
2,461,500.00

3,657,240,130.00
38,114,300.00

289,513,200.00
35,652,800.00

3,370,188,430.00 3,695,354,430.00 325,166,000.00

ทุนส�ารอง 368,516,927.59 416,770,771.10 48,253,843.51

ทุนด�าเนินงาน 12,193,978,158.80 13,371,195,460.99 1,177,217,308.19

เงินรับฝาก
เงินฝากประจ�า 2,940.77 3,056.61 115.84

เงินฝากออมทรัพย์ 2,580,914,512.29 3,131,100,188.07 550,185,675.78

เงินให้กู้แก่สมาชิก
ฉุกเฉิน
สามัญ
พิเศษ
สสช.

รวม

1,065,570,184.67
9,737,252,336.38
1,097,668,302.29

4,711,599.75

1,125,946,545.07
10,839,107,096.52
1,142,420,297.35

1,770,000.00

11,905,202,423.09 13,109,273,938.94 1,204,071,515.85

เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน 5,352,785,239.13 5,774,626,699.05 421,841,459.92

ประมาณการก�าไร ณ 30 ม.ิย. 60 
เฉลี่ยต่อเดือน

274,906,990.77
30,545,221.20

สภาพกิจการสหกรณ์

ผลการด�าเนินงาน มิถุนายน 2560
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ�ากัด

เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบื้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก

	 	 อาศยัมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการการด�าเนนิการ	ชดุที	่59	ปีทางบญัช	ี2560	ในคราวประชมุ

ครั้งที่	16	เมื่อวันที่	20	มิถุนายน	2560	จึงขอประกาศปรับลดอัตราดอกเบื้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก	ดังนี้

	 	 	 อัตราดอกเบิี้ยเงินกู้	จากร้อยละ	6.75	เป็นร้อยละ	6.40	ต่อปี

 	 ทั้งนี้		ตั้งแต่วันที่	1	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ.	2560	เป็นต้นไป

 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	21	เดือน	มิถุนายน	พ.ศ.	2560

(นายประสงค์	พรโสภิณ)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ	จ�ากัด
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ�ากัด

เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบื้ยเงินรับฝาก

	 	 อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการการด�าเนินการ	 ชุดที่	 59	 ปีทางบัญชี	 2560	 ในคราว

ประชุมครั้งที่	16	เมื่อวันที่	20	มิถุนายน	2560	จึงขอประกาศปรับลดอัตราดอกเบื้ยเงินรับฝาก	ดังนี้

	 	 -	ออมทรัพย์	(สามัญ)	 	 จากร้อยละ	4.50	 เป็นร้อยละ	4.25	ต่อปี

	 	 -	ออมทรัพย์พิเศษ	 	 จากร้อยละ	4.75	 เป็นร้อยละ	4.50	ต่อปี

	 	 -	ออมทรัพย์	(สมทบ)	 	 จากร้อยละ	4.25	 เป็นร้อยละ	4.00	ต่อปี

	 	 -	ออมทรัพย์พิเศษ	(สมทบ)	 จากร้อยละ	4.50	 เป็นร้อยละ	4.25	ต่อปี

	 	 -	สหกรณ์อื่น	 	 	 จากร้อยละ	4.25	 เป็นร้อยละ	4.00	ต่อปี

  

	 	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	1	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ.	2560	เป็นต้นไป

 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	21	เดือน	มิถุนายน	พ.ศ.	2560

(นายประสงค์	พรโสภิณ)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ	จ�ากัด
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โดย .. นายอุบล ตอฤทธิ์ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ�ากัด

1. คดีทุจริตเงินรับฝาก
สหกรณ์ฯ ได้ด�าเนินการคดีความอาญาผู้ท�าการทุจริต

เงินรับฝากกบัพวกรวม 3 คน ฐานความผิดร่วมกนัลกัทรพัย์ที่
เป็นของนายจ้าง ปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธปิลอม 
และด�าเนนิคดคีวามแพ่งผู้ท�าการทจุรติเงนิรบัฝากกับพวกรวม 
4 คน ฐานความผิดละเมิดและเรียกทรัพย์คืนจ�านวนทุนทรัพย์ 
44,173253.84 บาท แยกสรุปการด�าเนินคดี ดังนี้

1.1 สหกรณ์ฯ ได้ด�าเนนิคิดความแพ่งผู้ท�าการทุจรติ
เงินรับฝากกับพวก รวม 4 คน ฐานความผิดละเมิดและเรียก
ทรัพย์คืน จ�านวนทุนทรัพย์ 44,173253.84 บาท 

ในส่วนคดแีพ่งชัน้บงัคบัคด ีศาลได้มหีมายบงัคบัคดยีดึ
หรอือายัดทรพัย์สนิของจ�าเลยที ่1 ที ่2 ท่ี 4 และจ�าเลยร่วมที่ 
4 สหกรณ์ฯ จึงได้อายัดเงินในบัญชีเงินฝากของจ�าเลยที่ 4 
จ�านวน 3 บัญชี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,961,365.21 บาท 
แต่ต่อมาอดีตคู่สมรสของจ�าเลยที่ 4 ได้ยื่นค�าร้องขอกันส่วน
บัญชีเงินฝากทั้งสามบัญชี สหกรณ์ฯ ได้โต้แย้งคัดค้านค�าร้อง
ดังกล่าว ซึ่งศาลจังหวัดชัยภูมิได้นัดไต่สวนค�าร้อง เมื่อวันที่ 
13 มีนาคม 2560 ทีผ่่านมาและนดัฟังค�าส่ังในวันที ่29 มนีาคม 
2560 โดยศาลจังหวัดชัยภูมิ ได้มีค�าสั่งให้กันเงินฝากทั้งสาม
บัญชี กึ่งหนึ่งจากการบังคับคดี

สหกรณ์ฯ จึงได้อุทธรณ์โต้แย้งค�าสั่งศาลจังหวัดชัยภูมิ 
(ศาลชัน้ต้น) ต่อศาลอทุธรณ์ภาค 3 คดีร้องขอกนั ส่วนบัญชีเงนิฝาก
ท้ังสามบญัช ีจงึอยูร่ะหว่างพิจารณาของศาลอทุธรณ์ และในส่วนของ
ทรพัย์สนิอืน่ ๆ  ของจ�าเลยซึง่เป็นลกูหนีต้ามค�าพพิากษา คดแีพ่ง 
สหกรณ์ฯ อยู่ระหว่างด�าเนินการบังคับคดีเพิ่มเติม

2. คดีท�าสัญญาขายสลากกินแบ่งรัฐบาล 
สหกรณ์ฯ ได้ด�าเนินคดีความแพ่งและความอาญา ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องในการท�าสัญญาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดย
ทุจริต แยกสรุปการด�าเนินคดีดังนี้

สหกรณ์ด�าเนนิคดีความแพ่งกบับรษัิท เทวาสิทธ ิพฆิเนศ 
จ�ากดั และพวกรวม 30 คน ฐานความผิดละเมดิ และเรยีกทรัพย์คนื 
โดยให้จ�าเลยทั้งสามสิบร่วมกันช�าระเงิน จ�านวนทุนทรัพย์ท่ี
พพิาท 335,961.863.01 บาท ภายหลังทีส่หกรณ์ฯ ได้รบัเงินอายดั 
เงินฝากธนาคาร UOB จ�านวน 171,797,533.00 บาทแล้ว

เมือ่วนัที ่1 มนีาคม 2560 สหกรณ์ออมทรพัย์ครชัูยภมูิ 

จ�ากัด ได้ขอรับเงนิอายัดปันผล จ�าเลยท่ี 12, ท่ี 14 ถึง 19 และที ่21 
ถึง 25 จ�านวน 598,533.62 บาท (ในจ�านวนเงินท่ีอายดัไว้จ�านวน 
610,923.08 บาท) ณ ส�านักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ

3. คดีแรงงาน
จากกรณีอดีตคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออม

ทรพัย์ครูชยัภมู ิจ�ากดั มคี�าสัง่สหกรณ์ฯ ที ่92/2555 ลงวนัที่ 
30 ตลุาคม 2555 ลงโทษทางวนิยัไล่ออกอดตีผูจั้ดการสหกรณ์ฯ 
เนื่องจากได้ร่วมกับอดีตคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ฯ 
ด�าเนินการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยลงนามเข้าผูกพัน
ท�าสัญญากับคู่สัญญาโดยไม่มีหลักประกันใดๆ ซึ่งเป็นเหตุให้
สหกรณ์ฯ เกดิความเสยีหายเป็นจ�านวนเงนิ 295,200,000.00 บาท 

อดีตผู้จัดการสหกรณ์ฯ ยื่นฟ้องสหกรณ์ฯ ต่อศาล
แรงงานภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอให้ศาลบังคับให้
สหกรณ์ฯ รับกลับเข้าท�างานในต�าแหน่ง อัตราเงินเดือน 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เดิมทุกประการนับตั้งแต่เลิกจ้าง
อดีตผู้จัดการสหกรณ์ฯ จนกว่าจะรับอดีตผู้จัดการสหกรณ์ฯ 
เข้าท�างาน หากไม่อาจร่วมท�างานต่อไปได้ให้ชดใช้ค่าเสียหาย
แทนการกลับเข้าท�างาน 5,476,950 บาท เงินโบนัส 
497,894.80 บาท เงินบ�าเหน็จ 2,750,800 บาท ค่าชดเชย 
687,700 บาท ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 68,770 บาท 
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี เงินเพิ่มร้อยละ 15 
ทกุระยะเวลา 7 วัน ค่าเสยีหายทีไ่ด้ละเมดิโจทก์ 5,476,950 บาท 
และให้สหกรณ์ฯ ลงข่าวตพิีมพ์ในวารสารของสหกรณ์ฯ ว่าตน
มไิด้มคีวามประพฤติเสือ่มเสยีในเรือ่งการซือ้ขายสลากกนิแบ่ง
รฐับาลแต่ประการใด และให้เพิกถอนมตคิณะกรรมการด�าเนนิการ
สหกรณ์ฯ ที่ให้พ้นจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 

อดตีผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ ยืน่อทุธรณ์ค�าพพิากษาต่อศาลฎกีา 
แผนกคดแีรงงาน เมือ่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 ศาลแรงงาน
ภาค 3 (นครราชสมีา) ได้นดัฟังค�าพิพากษาศาลฎกีา โดยศาลฎกีา 
แผนกคดีแรงงาน พิเคราะห์อุทธรณ์ของอดีตผู้จัดการ (โจทก์) 
ทัง้หมดเหน็ว่าเป็นการโต้แย้งดลุพนิจิในการรบัฟังพยานหลักฐาน
ของศาลแรงงานภาค 3 เป็น การอทุธรณ์ในข้อเทจ็จรงิ ซึง่ต้องห้าม
มใิห้อทุธรณ์ตาม พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลแรงงานและวิธพีจิารณา
คดแีรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54 วรรคหนึง่ ศาลฎกีาไม่รับวนิจิฉยั

 พิพากษายกอุทธรณ์อดีตผู้จัดการ (โจทก์)

รายงานผลการด�าเนินคดี
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ�ากัด
(เฉพาะที่คืบหน้าจากการรายงานต่อที่ประชุมใหญ่ฯ ถึง 30 มิถุนายน 2560)
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ที่ ชื่อ  -  สกุล ต�าแหน่ง

1. นายธนชน มุทาพร ที่ปรึกษา

2. นายมนัส เจียมภูเขียว ที่ปรึกษา

3. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ที่ปรึกษา

4. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธุ์ ที่ปรึกษา

5. สอ.ครรชิต เบ้าหัวดง ที่ปรึกษา

6. นายสุวศักดิ์ ชัยบุตร ที่ปรึกษา

7. นายสานิตย์ พลศรี ที่ปรึกษา

8. นายมังกร พันธ์กิ่ง ที่ปรึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ต�าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

1. นายบุญเลี้ยง กัณหารัตน์ ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ 081-2531233

2. นายสุริยนต์ วงษ์ชู รองประธานผู้ตรวจสอบกิจการ 081-2661662

3. นางสาวณัฐชยา โชติสวัสดิ์ เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ 081-6697924

4. นายคะนึง ขุนสูงเนิน เหรัญญิกผู้ตรวจสอบกิจการ 081-3212583

5. นายถวิล  สร้างนา ประชาสัมพันธ์ผู้ตรวจสอบกิจการ 083-3865087

ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ�ำกัด

ผู ้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ  จ�ากัด

ปีทางบัญชี 2560  

ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ�ากัด

ปีทางบัญชี 2560    
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นามผูƒรับ

สหกรณ์ครูนนท์
ชดุท่ี 58 ประจ�ำปี 2560 ฉบบัประจ�ำเดือน พฤษภำคม 2560

มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร

www.ntbcoop.com

email : ntbcoop@hotmail.co.th

ที่ ชื่อ  -  สกุล ต�าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

1. นายประสงค์ พรโสภิณ ประธานกรรมการ 081-6002579

2. นายสาโรจน์  ค�าพิทักษ์ รองประธานกรรมการ 083-7273999

3. นายอุบล  ตอฤทธิ์ รองประธานกรรมการ 080-4903609

4. นางวัลภา ม่วงเพชร รองประธานกรรมการ 081-6001236

5. นายสมใจ  เฮ้าจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 087-8695699

6. นายสุวิชชา  เสี้ยมแหลม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 085-4565959

7. นายสามารถ  อยู่ภักดี กรรมการและเหรัญญิก 081-7606357

8. นายประดิษฐ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก 086-2469238

9. นายธีระ  มวลชัยภูมิ กรรมการ 081-9996891

10 นายสุพจน์  ชุบขุนทด กรรมการ 082-1290308

11. นายสมจิต  หาทอง กรรมการ 086-8743323

12. นายสุเทน  ฐานะ กรรมการ 081-7251924

13. นายดิเรก  ผาสุกมูล กรรมการ 085-4195514

14. นายประวิทย์  ต่อพล กรรมการ 098-1345828

15. นายตวงสิทธิ์   ป้อมสุวรรณ กรรมการ 081-7186198

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ�ากัด

ชุดที่ 59 ปีทางบัญชี 2560    
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ที่ ชื่อ  -  สกุล ต�าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

1. นายปรีดา  หาญพยัคฆ์ ผู้จัดการ 081-8793797

2. นางนิตยา  ตั้งพงษ์ รองผู้จัดการ  081-0623932

3. นางนิตยา  สิงห์สาทร รองผู้จัดการ 081-8794193

4. นางส�ารวม  ปรุงชัยภูมิ รองผู้จัดการ 089-5822214 

5. นางนวพร  อ้อนอุบล หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 085-6137930

6. นางน�้าค้าง  งามพลกรัง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ 081-0753441

7. นางค�าปุ่น  ชาลีวรรณ หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดหนี้ 087-8719712

8. นางสาวอัลจนา  สาทัน หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ 088-5830055

9. นางสาวเพ็ญประภา  บุราณ หัวหน้าฝ่ายประมวลผล 086-5830533

10 นางรัศมี  นะพุทธะ หัวหน้าฝ่ายการเงิน 086-2549524

11. นางณัฐธภา  ศรีโฉม หัวหน้าฝ่ายบัญชี 086-8690765

12. นางสาวเทพนารี  กุลรักษา เจ้าหน้าที่ 083-4610408

13. นางสาวอุทุมพร  พิลาวรรณ์ เจ้าหน้าที่บริการ 083-3679369

14. นางสมพร  ฐานวิเศษ เจ้าหน้าที่ 088-0723759

15. นางรสิตา  หิรัญค�า เจ้าหน้าที่ 080-7516467

16. นางสาวกมลรัตน์  ชิยางคะบุตร เจ้าหน้าที่ 081-7309948

17. นางสาววิเศษ  คงโนนกอก เจ้าหน้าที่ 081-9554560

18. นางอรทิมา  นาคค�า เจ้าหน้าที่ 089-8456891

19. นางสาวปิยรัตน์  ขวัญชัยรัตนภูมิ เจ้าหน้าที่ 085-6797328

20. นางสาวปรียานุช  ประสานพันธุ์ นิติกร 083-0755678

21. นางวรรณา  ไตรณรงค์ เจ้าหน้าที่บริการ 084-0081087

22. นายบวร  ตาอุด เจ้าหน้าที่บริการ 085-4932455

23. นายณัฐพงศ์  สงสนธิ เจ้าหน้าที่บริการ 087-8123046

24. นางอุบล สังข์วัง แม่บ้าน 092-4639819

25. นางสาวิตรี  งาคม แม่บ้าน 093-3428599

26. นายอาทิตย์  วงษ์นรา พนักงานขับรถ 093-3428599

เจ ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ�ากัด

ส�านักงานใหญ่
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ที่ ชื่อ  -  สกุล ต�าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

1. นายปรีดา  หาญพยัคฆ์ ผู้จัดการ 081-8793797

2. นางนิตยา  ตั้งพงษ์ รองผู้จัดการ  081-0623932

3. นางนิตยา  สิงห์สาทร รองผู้จัดการ 081-8794193

4. นางส�ารวม  ปรุงชัยภูมิ รองผู้จัดการ 089-5822214 

5. นางนวพร  อ้อนอุบล หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 085-6137930

6. นางน�้าค้าง  งามพลกรัง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ 081-0753441

7. นางค�าปุ่น  ชาลีวรรณ หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดหนี้ 087-8719712

8. นางสาวอัลจนา  สาทัน หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ 088-5830055

9. นางสาวเพ็ญประภา  บุราณ หัวหน้าฝ่ายประมวลผล 086-5830533

10 นางรัศมี  นะพุทธะ หัวหน้าฝ่ายการเงิน 086-2549524

11. นางณัฐธภา  ศรีโฉม หัวหน้าฝ่ายบัญชี 086-8690765

12. นางสาวเทพนารี  กุลรักษา เจ้าหน้าที่ 083-4610408

13. นางสาวอุทุมพร  พิลาวรรณ์ เจ้าหน้าที่บริการ 083-3679369

14. นางสมพร  ฐานวิเศษ เจ้าหน้าที่ 088-0723759

15. นางรสิตา  หิรัญค�า เจ้าหน้าที่ 080-7516467

16. นางสาวกมลรัตน์  ชิยางคะบุตร เจ้าหน้าที่ 081-7309948

17. นางสาววิเศษ  คงโนนกอก เจ้าหน้าที่ 081-9554560

18. นางอรทิมา  นาคค�า เจ้าหน้าที่ 089-8456891

19. นางสาวปิยรัตน์  ขวัญชัยรัตนภูมิ เจ้าหน้าที่ 085-6797328

20. นางสาวปรียานุช  ประสานพันธุ์ นิติกร 083-0755678

21. นางวรรณา  ไตรณรงค์ เจ้าหน้าที่บริการ 084-0081087

22. นายบวร  ตาอุด เจ้าหน้าที่บริการ 085-4932455

23. นายณัฐพงศ์  สงสนธิ เจ้าหน้าที่บริการ 087-8123046

24. นางอุบล สังข์วัง แม่บ้าน 092-4639819

25. นางสาวิตรี  งาคม แม่บ้าน 093-3428599

26. นายอาทิตย์  วงษ์นรา พนักงานขับรถ 093-3428599

ที่ ชื่อ  -  สกุล ต�าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

1. นางสุมาลี  สิงขรอาสน์ รองผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสาขาภูเขียว 086-8637339

2. นางสาวดวงใจ  จิรบุญญารักษ์ หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ 085-0051622

3. นางเย็นฤดี  แพงไทย เจ้าหน้าที่ 087-2400519

4. นางนงลักษณ์  งอกค�า เจ้าหน้าที่ 081-9668420

5. นายพงศ์ศักดิ์  นรมาตย์ เจ้าหน้าที่บริการ 083-7335575

6. นางสาวนวลอนงค์  เชื้อสีดา เจ้าหน้าที่บริการ 084-3429611

7. นางเกษร  ฦาชา เจ้าหน้าที่บริการ 085-4973392

8. นายขวัญพนา พลหาญ ยาม 086-2530403

ที่ ชื่อ  -  สกุล ต�าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

1. นางสาวธิดา  พิมพ์เมืองเก่า รองผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสาขาจัตุรัส 096-7869206

2. นางวชิราภรณ์  เจียวชญานนท์ หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ 086-0009477

3. นางสาวละอองดาว  จิรบุญญารักษ์ เจ้าหน้าที่ 089-1895595

4. นางสาวบุศรา  ใจบุญ เจ้าหน้าที่บริการ 089-9486412

5. นายนิพนธ์  ตวงวิไล เจ้าหน้าที่บริการ 085-4791223

6. นางสาวนุชนารถ  แสงจิตร แม่บ้าน 080-4843482

เจ ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ�ากัด

สาขาจัตุรัส

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ�ากัด

สาขาภูเขียว
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ไม‚ถึงมือผูƒรับกรุณาส‚งคืน

ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ  จ�ากัด
เลขท่ี 268 หมู่ 2 ถนนชัยภูมิ-บ้านเขว้า ต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000

โทรศัพท์อัตโนมัติ. 044-815222      โทรสาร. 044-815234
www.chaiyaphumsc.com

นามผู้รับ

กองบรรณาธิการ

นายอุบล ตอฤทธิ์   ประธานกรรมการ

นายสาโรจน์ ค�าพิทักษ์  กรรมการ

นางวัลภา ม่วงเพชร   กรรมการ

นายสามารถ อยู่ภักดี   กรรมการ

นายสุพจน์ ชุบขุนทด  กรรมการ

นายดิเรก ผาสุกมูล   กรรมการ

นายสุเทน ฐานะ  กรรมการ

นายประวิทย์ ต่อพล  กรรมการ

นายสุวิชชา เสี้ยมแหลม  กรรมการและเลขานุการ

พิมพ์ที่ บริษัท พี.พี.เอส. กิจเจริญ จ�ำกัด

101/14 หมู่บ้านมณียา 3 ซอย 10 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 08-1409-5101, 02-594-3173  E-mail : p.p.s_1608@hotmail.com

www.chaiyaphumsc.com

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยัภมูิ


