โครงการสั
การให้
บมริมนาเพื
การ่อเพิ่มศักยภาพการบิหารจัดการและให้บริการ
แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั ภูมิ จากัด
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั ภูมิ จากัด

(โครงการพัฒนาสมาชิก ประจาปี ทางบัญชี 2562)

โดย
คณะกรรมการดาเนิ นการ ชุดที่ 61
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั ภูมิ จากัด
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กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553

1

ระเบียบ คาแนะนา นทส./กตส.

2

ข้อบังคับของสหกรณ์

3

ระเบียบของสหกรณ์

4

มติที่ประชุม

5
2

สิทธิและหน้าที่
สมาชิก

• สมัคร/ค่าธรรมเนี ยม/ค่าหุน้ รายเดือน (อายุ ไม่เกิน 55 ปี )
• เลือกตัง้ /คณะกรรมการกลุ่ม/ตัวแทนกลุ่ม/คณะกรรมการ
ดาเนิ นการสหกรณ์

• เกิด
สวัสดิการ • ชรา
• เสียชีวิต
• ฝากเงิน / ประจา / ออมทรัพย์ / ออมทรัพย์พิเศษ /ออมทรัพย์มนั ่ คง
รับบริการ • กูเ้ งิน / ฉฉ. / สามัญ / พิเศษ / สามัญเพื่อการดารงชี วิต

สินปี
บัญชี

• เงินปั นผลตามหุน้
• เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ
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โครงสร้างผูบ้ ริหาร ชุดที่ 61
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จากัด

อัตรากาลังเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์

นายปรีดา หาญพยัคฆ์
ผูจ้ ดั การสหกรณ์

นางนิ ติยา ตัง้ พงษ์
รองผูจ้ ดั การ

เจ้าหน้าที่ ทัง้ หมด
35 คน

นางสุมาลี สิงขรอาสน์
รองผูจ้ ดั การ
ปฏิบตั ิหน้าที่ผูจ้ ดั การสาขาภูเขียว

นางนิ ติยา สิงห์สาทร
รองผูจ้ ดั การ

นางสาวธิดา พิมพ์เมืองเก่า
รองผูจ้ ดั การ
ปฏิบตั ิหน้าที่ผูจ้ ดั การสาขาจัตุรสั

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั ภูมิ จากัด
ปั จจุบนั ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ดาเนิ นงานมาถึงปั จจุบนั เป็ นปี ที่ 61
สมาชิ กทัง้ หมด
11,182 คน แยกเป็ น
สมาชิ กสามัญ
10,762 คน
สมาชิ กสมทบ
420 คน
ทุนเรือนหุน้
4,255.76 ล้านบาท
ทุนสารอง
489.88 ล้านบาท
ทุนดาเนิ นงาน
15,201.10 ล้านบาท
- ทุนของสหกรณ์
4,953.84 ล้านบาท
- หนี้ สิน
10,247.28 ล้านบาท
ประมาณการกาไร
171.51 ล้านบาท
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั ภูมิ จากัด
สถานการณ์ทวั ่ ไป
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั ภูมิ จากัด จัดอยู่ในกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่
ที่มีทนุ ดาเนิ นการมากกว่า 5,000 ล้านบาท จะต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์กากับ
ที่ทางราชการกาหนด ที่เข้มกว่าสหกรณ์ขนาดเล็ก ดังนี้
1. กาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ไม่เกินร้อยละ 4.50 ต่อปี
2. การจ่ายเงินกูใ้ ห้สหกรณ์อื่น ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุน้ บวก
ทุนสารอง
3. การจ่ายเงินปั นผลไม่เกินร้อยละ 80 ของกาไรสุทธิ หลังหักเงินจัดสรร
เป็ นทุนสารองและเงินบารุงสันนิ บาตสหกรณ์
4. สมาชิ กสมทบ ต้องเป็ นบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิ ก
เท่านัน้
(ถือบังคับใช้แล้ว)
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั ภูมิ จากัด
สถานการณ์ทวั ่ ไป (ต่อ)
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 อยู่ระหว่างประกาศ
ในราชกิจจานุ เบกษา และจะมีกฎหมายลูกที่ออกมาเพื่อบังคับใช้ เช่น
1. คุณสมบัติของคณะกรรมการและผูจ้ ดั การสหกรณ์
2. อัตราหนี้ สินต่อทุนของสหกรณ์ ไม่เกิน 1.5 เท่า (ปั จจุบนั 2.0 เท่า)
3. การส่งชาระเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น ไม่เกิน 12 งวด
4. การส่งชาระเงินกูท้ ี่เป็ นบุคคลค้าประกัน ไม่เกิน 120 งวด
5. การส่งชาระเงินกูท้ ี่มีหลักทรัพย์ค้าประกัน ไม่เกิน 360 งวด
6. การสารองหนี้ สงสัยจะสูญ
7. สมาชิ กสหกรณ์ เข้าระบบตรวจข้อมูลเครดิต หรือที่เรียกว่า
“เครดิตบรูโร (Nation Credit Bureau) เป็ นต้น
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การให้บริการสมาชิก
การรับฝากเงิน แยกเป็ นประเภทรับฝากและอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
1. ออมทรัพย์
สมาชิกสามัญ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 บาท/ปี
สมาชิกสมทบ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 บาท/ปี
2. ออมทรัพย์พิเศษ
สมาชิกสามัญ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 บาท/ปี
สมาชิกสมทบ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 บาท/ปี
3. ออมทรัพย์มนั ่ คง
ฝากตัง้ แต่ 1,000-19,999 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 บาท/ปี
ฝากตัง้ แต่ 20,000 ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 บาท/ปี
4. รับฝากจากสหกรณ์อื่น
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 บาท/ปี
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เงินรับฝาก ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562
จานวน 3,930.43 ล้านบาท แยกเป็ น
ออมทรัพย์ (สมาชิก)
466.00 ล้านบาท
ออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ)
21.64 ล้านบาท
ออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิก)
2,357.14 ล้านบาท
ออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ)
784.02 ล้านบาท
ออมทรัพย์มนั ่ คง
9.26 ล้านบาท
ฝากประจา
3,230.11 บาท
สหกรณ์อื่น
292.37 ล้านบาท
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินอื่น
6,263.75 ล้านบาท
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การให้บริการสมาชิก
เงินให้กู ้ แยกเป็ นประเภทการส่งชาระและอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
1. เพื่อเหตุฉุกเฉิ น
- หน้าเค้าเตอร์ ไม่เกิน 50,000 บาท ส่งชาระ 12 งวด
- ฉุกเฉิ นเพื่อชาระสงเคราะห์ศพล่วงหน้า ไม่เกิน 10,000 บาท ส่งชาระ 12 งวด
- ATM ไม่เกิน 300,000 บาท ส่งชาระ 120 งวด
(เปลี่ยนเป็ นสามัญเพื่อการดารงชีวิต วงเงินกูไ้ ม่เกิน 500,000 บาท ส่งชาระ
ไม่เกิน 150 งวด New)
2. เงินกูส้ ามัญ ใช้บคุ คลค้าประกัน วงเงินกูไ้ ม่เกิน 3,000,000 บาท
กูไ้ ม่เกิน 1,500,000 ส่งชาระไม่เกิน 230 งวด
กูไ้ ม่เกิน 3,000,000 ส่งชาระไม่เกิน 290 งวด
3. เงินกูพ้ ิเศษ ใช้หลักทรัพย์ค้าประกัน วงเงินกูไ้ ม่เกิน 5,000,000 บาท
กูไ้ ม่เกิน 2,500,000 ส่งชาระไม่เกิน 280 งวด
กูเ้ กิน 2,500,000 ส่งชาระไม่เกิน 380 งวด
อัตราดอกเบี้ยเงินกูท้ กุ ประเภท ร้อยละ 6.40 บาท/ปี
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เงินให้กยู ้ ืมแก่สมาชิก ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562
จานวน 14,654.24 ล้านบาท แยกเป็ น
เงินกูฉ้ ุกเฉิ น
90.70 ล้านบาท
เงินกูฉ้ ุกเฉิ น ATM
1,202.47 ล้านบาท
เงินกูฉ้ ุกเฉิ น ชาระฌาปนกิจฯ
0.14 ล้านบาท
เงินกูส้ ามัญ
12,149.52 ล้านบาท
เงินกูพ้ ิเศษ
1,211.15 ล้านบาท
เงินกู ้ เพื่อรอรับเงิน สสช.
0.26 ล้านบาท
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การให้สวัสดิการแก่สมาชิก
สวัสดิการที่สหกรณ์ ให้สมาชิ ก (สมาชิ กไม่ตอ้ งจ่ายสมทบ) แยกเป็ นดังนี้
1. “เกิด” ได้รบั คนละ 1,000 บาท
2. “เกษียณอายุราชการ/ลาออกจากงาน”
ได้รบั โดยคานวณจากอายุการเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ คูณ ด้วย 500 บาท
3. “สูงอายุ” แยกตามอายุหลังเกษียณอายุราชการ/ลาออกจากงาน
อายุ 65 ปี ได้รบั 5,000 บาท อายุ 70 ปี ได้รบั 7,000 บาท
อายุ 75 ปี ได้รบั 9,000 บาท อายุ 80 ปี ได้รบั 12,000 บาท
อายุ 85 ปี ได้รบั 14,000 บาท อายุ 90 ปี ได้รบั 16,000 บาท
อายุ 95 ปี ได้รบั 18,000 บาท อายุ 100 ปี ได้รบั 21,000 บาท
อายุ 100 ปี ขึ้นไป ได้รบั ปี ละ 21,000 บาท ทุกปี
13

การให้สวัสดิการแก่สมาชิก (ต่อ)
สวัสดิการที่สหกรณ์ ให้สมาชิ ก แยกเป็ นดังนี้
4. “เสียชีวิต” แยกเป็ น
สวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิ ก แยกตามอายุการเป็ นสมาชิ ก
เป็ นสมาชิก 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี จ่ายให้ทายาท 60,000 บาท
เป็ นสมาชิกเกินกว่า 10 ปี ไม่เกิน 15 ปี จ่ายให้ทายาท 80,000 บาท
เป็ นสมาชิกเกินกว่า 15 ปี ไม่เกิน 20 ปี จ่ายให้ทายาท 100,000 บาท
เป็ นสมาชิกเกินกว่า 20 ปี ไม่เกิน 25 ปี จ่ายให้ทายาท 130,000 บาท
เป็ นสมาชิกเกินกว่า 25 ปี จ่ายเพิ่มปี ละ 10,000 บาท
สวัสดิการเพื่อความมัน่ คงของสหกรณ์
เสียชีวิต จ่ายให้ทายาท 100,000 บาท และจ่ายเพิ่ม หากสมาชิ กผูเ้ สียชีวิต
มีเงินฝากออมทรัพย์มนั ่ คง จ่ายให้ทายาทเพิ่ม 100,000 บาท หรือ 5 เท่า
ของเงินฝากออมทรัพย์มนั ่ ณ วันที่เสียชี วิต แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
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สารสนเทศ ลูกหนี้ NPL
NPL คื อ ลูกหนี้ ที่ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้ เกิดจากสมาชิกสหกรณ์ไม่ชาระหนี้ จึงถูกให้ออกจาการเป็ น
สมาชิก ตามข้อบังคับ และบางคนได้ฟ้องร้องดาเนิ นคดีแล้ว
ณ พฤศจิกายน 2561 จานวน 283 คน เป็ นเงิน 235,785,252.25 บาท ส่งผลต่อการจัดชัน้
คุณภาพลูกหนี้ ต้องตัง้ ค่าเผื่ อหนี้ สงสัยจะสูญ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ พ.ศ.2544 และถื อ
เป็ นค่าใช้จา่ ยของสหกรณ์ ส่งผลกระทบต่อผลกาไรของสหกรณ์ แต่ไม่ได้จา่ ยเป็ นเงิน ออกจาก
สหกรณ์ หากเรี ยกเก็บได้ก็กลับมาเป็ นรายได้ของสหกรณ์ในปี นั้นๆ ต่อไป

ข้ อมูลลูกหนี้ NPL และกำรตั้งค่ ำเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ (ปี 2558-2562)
ปี พ.ศ.

จำนวนลูกหนี้ (คน)

2558
2559
2560
2561
ม.ค. 2562

196
234
241
275
276

จำนวนต้ นเงิน (บำท)

86,421,945.62
133,911,359.55
156,995,588.19
222,121,468.92
15
234,418,000.97

หนีเ้ พิม่ ขึน้ (บำท)

5,811,352.67
47,489,413.93
23,084,228.64
65,125,880.73
12,296,531.45

หักค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสู ญ

2,194,435.37
37,261,639.83
17,171,060.33
37,746,703.18
-

สารสนเทศ ลูกหนี้ NPL (ต่อ)
ณ มกราคม 2562 ลูกหนี้ ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (NPL) จานวน 276 คน
เป็ นเงิน 234,418,000.97 แยกเป็ นดังนี้
-ชาระปกติ 185 คน เป็ นเงิน 184,180,694.02 บาท
- ค้าง 4-6 เดื อน 10 คน เป็ นเงิน 10,430,191.66 บาท (ตัง้ ค่าเผื่ อฯ 20%)
- ค้าง 7-12 เดื อน 21 คน เป็ นเงิน 15,605,389.65 บาท (ตัง้ ค่าเผื่ อฯ 50%)
- ค้างเกิน 12 เดื อน 60 คน เป็ นเงิน 24,201,725.64 บาท (ตัง้ ค่าเผื่ อฯ 100%)

ข้อควรคิด การตัง้ ค่าเผื่ อหนี้ สงสัยจะสูญ เป็ นค่าใช้จา่ ยของสหกรณ์ ทาให้กาไร ลดลง
หากไม่มี กลุ่มลูกหนี้ NPL ไม่มีคา่ เผื่ อหนี้ สงสัยจะสูญ ผลกาไรจะไม่ลดลง และนามา
เป็ นเงินปันผล เฉลี่ยคื นให้สมาชิก แต่สหกรณ์ตอ้ งรับภาระคนกลุม่ ที่ไม่ชาระหนี้ กลุม่ นี้
ไม่เป็ นสมควรกับสมาชิ กผูท้ ่ีมีวินยั ดังนั้น การกูเ้ งินแล้ว ต้องชาระหนี้ ตามสัญญา
การตัดหนี้ สญ
ู ที่ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมใหญ่ เป็ นเพียงการปฏิบตั ิทางบัญชี มิได้เป็ น
การระงับสิ ทธิ เรี ยกร้องกับลูกหนี้ ผูก้ ู ้ ลูกหนี้ นั้นต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ เช่นเดิม
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สวัสดิการที่สมาชิ กสมัครใจและจ่ายเงินสงเคราะห์เอง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ แยกเป็ นดังนี้
1. สมาคมฌาปนกิจฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั ภูมิ จากัด และครับครัว (สสช.)
เสียชีวิต จ่ายเงินให้ทายาทประมาณ 300,000 บาท
ส่งเงินสงเคราะห์ศพๆ ละ 20 บาท
2. สมาคมฌาปนกิจฯ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จากัด (สสอค.)
เสียชีวิต จ่ายเงินให้ทายาท 600,000 บาท
ส่งเงินสงเคราะห์ศพปี ละ 4,860 บาท
3. สมาคมฌาปนกิจฯ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด (สส.ชสอ.)
เสียชีวิต จ่ายเงินให้ทายาท 600,000 บาท

ส่งเงินสงเคราะห์ศพปี ละ 4,840 บาท
4. สมาคมฌาปนกิจฯ ชุมนุมสหกรณ์ออมข้าราชการไทย(สอ.รท.)
เสียชีวิต จ่ายเงินให้ทายาท 600,000 บาท (อยู่ระหว่างการดาเนิ นการ)
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ระบบงาน และนวัตกรรมของสหกรณ์
ระบบ ATM Online
1. ต้องมีบญ
ั ชีเงินรับฝากกับสหกรณ์ ประเภทออมทรัพย์
2. ต้องมีบญ
ั ชี เงินฝากธนาคารกรุงไทย ที่ใช้กบั บัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน)
3. ฝาก ถอนเงิน จากบัญชี (เล่มเขียว) ผ่านตู ้ ATM และกูเ้ งินผ่าน ระบบ ATM

ระบบ Mobile Application
1. ข้อมูลสมาชิก
2. รายงานทุนเรือนหุน้
3. รายเงินรับฝาก
4. รายงานเงินกู ้

5. รายงานภาระการค้าประกัน
6. รายการเรียกเก็บเงิน
7. ใบเสร็จรับเงิน
8. ข่าวสารประชาสัมพันธ์
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ลงทะเบียน
เพื่อขอรหัสผ่ำนไปใช้ ในกำรเปิ ด APP

รหัสผ่าน ใส่ ตวั เลขไม่นอ้ ยกว่า 4 ตัว แต่ไม่เกิน 8 ตัว
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2.Download App สหกรณ์
ผ่ ำน Google Play หรื อ App

3. ติดตั้ง App สหกรณ์

4.ใส่ เลขทะเบียนและรหัสผ่ ำนที่
สมัครเข้ ำใช้ เว็บไซต์ สหกรณ์

Store ค้ นหำ พิมพ์ “ครู ชัยภูม”ิ

5.ใส่ รหัส PINCODE
(กำหนดเอง 6 หลัก)

6. ยืนยันรหัส PINCODE
(ใส่ รหัสเดียวกับ ข้ อ 5)
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กำรเข้ ำใช้ App ครัง้ ต่ อไป ให้ ใส่ รหัส Pincode ที่ตงั ้ ไว้ ครัง้ แรกนี ้

7. เข้ ำสู่ App สหกรณ์

ขอขอบคุณ และสวัสดี
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 61
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จากัด

