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หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกิน โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผลตลอดจนค�ำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท�ำนั้นๆ อย่างรอบคอบ
การมีภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

เศรษฐกิจพอเพียง “เริ่มต้นที่ตัวเรา”
- ยึดหลัก พออยู่ พอกิน พอใช้
- ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่าย ลดความฟุ่มเฟือยในการด�ำรงชีพ
- ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องสุจริต
- ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันในการค้าขาย ประกอบอาชีพแบบต่อสู้กัน
อย่างรุนแรง

อุดมการณ์
สหกรณ์
แนวความคิดทีเ่ ชื่อว่ าจะแก้ ปัญหา
ทางเศรษฐกิจและสังคมให้ มีความ
กินดีอยู่ดี และมีสันติสุขโดยการ
ประหยัด ช่ วยตนเอง และ
ช่ วยเหลือซึ่งกันและกัน

ปรัชญาสหกรณ์
ออมทรั พย์

1. การประหยัดและออม
2. การช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน
- การรับฝากเงินของสมาชิกและ
นําไปช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อน
ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับคําขวัญ
ที่วา่ “แต่ละคนเพื่อทุกคน และทุก
คนเพื่อแต่ละคน”
3. ไม่ใช่เพื่อกําไร ไม่ใช่เพื่อการกุศล
แต่เพื่อให้บริ การ ????????
- อัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องสหกรณ์จะ
ตํ่ากว่าของธนาคารพาณิ ชย์หรื อ
องค์การเอกชนอื่นๆ แต่ดอกเบี้ยเงิน
ฝากของสหกรณ์จะสูงกว่า จึงแสดง
ให้เห็นว่าสหกรณ์มิได้หวังกําไรจาก
สมาชิกยิง่ ไปกว่าการให้บริ การ
สหกรณ์ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานแห่ง
คุณค่าของการช่วยเหลือตนเอง
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค
ความเที่ยงธรรม และเอกภาพ
สมาชิกสหกรณ์เชื่อมัน่ ในคุณค่า
ทางจริ ยธรรมแห่งความสุจริ ต
ความโปร่ งใส ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและความเอื้ออาทรต่อผูอ้ ื่น
ตามแบบแผนที่สืบทอดต่อกันมา
จากผูร้ ิ เริ่ มการสหกรณ์

คุณค่ าสหกรณ์

หลักการสหกรณ์ คือ "แนวทางทีส่ หกรณ์
ยึดถือปฏิบัตเิ พือ่ ให้ คุณค่ าทางสหกรณ์
เกิดผลเป็ นรู ปธรรม"
หลักการที่ 1 การเป็ นสมาชิกโดยสมัครใจ
และเปิ ดกว้าง
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตาม
หลักประชาธิปไตย
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่ วมทางเศรษฐกิจ
โดยสมาชิก
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและ
อิสระ
หลักการที่ 5 การให้การศึกษา การ
ฝึ กอบรมและสารสนเทศ
หลักการที่ 6 การร่ วมมือระหว่างสหกรณ์
หลักการที่ 7 ความเอื้ออาทรต่อชุมชน

หลักการสหกรณ์

ปรั ชญา อดุ มการณ์ สหกรณ์ คณ
ุ ค่ าสหกรณ์ และหลักการสหกรณ์
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ฝ่ ายธุรการ

คณะกรรมการ
อํานวยการ
คณะกรรมการ
ศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์

ฝ่ ายการเงิน

ฝ่ ายทะเบียน
สมาชิ ก

ฝ่ ายกรรมวิธีขอ้ มูล

ฝ่ ายบัญชี

ที่ปรึ กษา

รองผูจ้ ดั การฯ

ผูจ้ ดั การฯ

ฝ่ ายสิ นเชื่อ

ฝ่ ายงบประมาณ
และการเงิน

คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน

คณะทํางานส่งเสริ ม
ธรรมาภิบาล

ฝ่ ายเงินรับฝาก
และเงินลงทุน

ฝ่ ายหลักประกัน
และสวัสดิการ

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นเชื่อ
เงินรับฝากและเงินลงทุน หลักประกัน
และสวัสดิการ เทคโนโยลีสารสนเทศ

คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง

ผูต้ รวจสอบกิจการ

คณะกรรมการ
ดําเนินการ

ผูส้ อบบัญชี

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ การเงิน
ทะเบียนสมาชิกและกรรมวิธีขอ้ มูล

คณะกรรมการ
เงินกู้

สมาชิก

ที่ประชุมใหญ

สมาชิก

โครงสร้ างสหกรณ์ ออมทรัพย์ ส่ ือสารทหาร จํากัด

ฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะทํางานอื่นๆ
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สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำ�กัด • 005

ประกาศจรรยาบรรณบุคลากรสหกรณ์
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 4 กรกฎาคม 2540)
“...การงานทุกอย่างทุกอาชีพ ย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนั้นจะเป็นบัญญัติเป็น
ลายลักษณ์อกั ษรหรือไม่กต็ าม แต่กเ็ ป็นสิง่ ทีย่ ดึ ถือกันว่าเป็นความดีงาม ทีค่ นในอาชีพนัน้ พึงประพฤติพงึ ปฏิบตั ิ
หากผู้ใดละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่บุคคล หมู่คณะ และส่วนรวมได้ เหตุนี้ ผู้ปฏิบัติงานในทุก
สาขาอาชีพ นอกจากจะต้องมีความรูใ้ นสาขาของตนอย่างลึกซึง้ จัดเจนและศึกษาให้เจริญก้าวหน้าอยูเ่ สมอแล้ว
ยังจะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ทั้งข้อที่ควรปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย จึงจะ
สามารถประพฤติตนปฏิบตั งิ านให้ประสบความสำ�เร็จ ได้รบั ความเชือ่ ถือยกย่องเกียรติ ในศักดิศ์ รี และในความ
สามารถด้วยประการทั้งปวง...”
(พระราชทานพระบรมราชานุญาต ตามหนังสือ สำ�นักพระราชเลขาธิการที่ รล 0004.1/4506 ลว. 26 กุมภาพันธ์ 2551)

จรรยาบรรณ 10 ประการ
สำ�หรับคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์
1. มุ่งมั่น และอุทิศตน เพื่อพัฒนาการบริหารของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า ด้วยความเสียสละ
ซื่อสัตย์ และสุจริต โดยยึดมั่น อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
2. พึงรักษา ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม และตัดสินใจบนพืน้ ฐานประโยชน์สมาชิก
อย่างเป็นธรรม
3. พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์อย่างเคร่งครัด รวมถึงยึดหลักจรรยา
บรรณ วัฒนธรรมอันดีงาม
4. มุง่ พัฒนาความรู้ ศักยภาพของตนและบุคคลของสหกรณ์อย่างจริงจัง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานในสหกรณ์
5. กำ�กับ ดูแลการจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไม่แทรกแซงสาย
การบังคับบัญชา แต่จะสร้างความยุติธรรมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการปฏิบัติงาน
6. พึงใช้ ดูแล และรักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์ของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
7. ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำ�แหน่ง หน้าที่ในสหกรณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วน
ตนญาติ และพวกฟ้อง
8. หลีกเลีย่ งการทำ�ธุรกิจส่วนตนทีม่ ผี ลประโยชน์ทบั ซ้อนกับสหกรณ์ และเปิดเผยผลประโยชน์
ส่วนตนที่มีในองค์กร หรือทำ�ธุรกรรมใดที่ขัดกับประโยชน์ของสหกรณ์
9. ละเว้นการสัญญาต่างตอบแทนแก่บคุ คล องค์กร เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ตำ�แหน่ง ผลประโยชน์ของตน
10. ไม่เอาทรัพย์สนิ อุปกรณ์ บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ของตนและพวกฟ้อง และ
ไม่กระทำ�การใด อันเป็นปฏิปักษ์ และเป็นคู่แข่งต่อการดำ�เนินงานของสหกรณ์
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จรรยาบรรณ 10 ประการ สำ�หรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์
1. พึงปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์และคำ�สั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
ภายใต้อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
2. พึงให้บริการแก่สมาชิก และผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจ และประทับใจ
3. พึงรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเป็นความลับและไม่นำ�ไปแสวงหาผลประโยชน์เพือ่ ตนและพวกพ้อง
4. ให้บริการแก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใด ผู้หนึ่งเป็นการเฉพาะ
5. พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำ�งาน
6. พึงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ อุปกรณ์ของสหกรณ์อย่างประหยัด คุม้ ค่ามากทีส่ ดุ รวมถึง
ไม่นำ�เอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน
7. พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์และหลีกเลีย่ งการสร้างความขัดแย้ง
ปัญหา หรือการกระทำ�อันเป็นการสร้างความแตกแยก
8. พึงให้ขา่ วสารการดำ�เนินงานของสหกรณ์ทเี่ ป็นประโยชน์แก่สมาชิกในทุกโอกาสทีเ่ อือ้ อำ�นวย ขณะ
เดียวกันก็รับฟังปัญหาความต้องการของสมาชิกเพื่อพัฒนาการดำ�เนินงานในโอกาสต่อไป
9. พึงละเว้นการรับทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาประโยชน์
ส่วนตนหรือพวกฟ้องอย่างมีศักดิ์ศรี
10. หลีกเลี่ยงการทำ�ธุรกิจที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นคู่แข่ง หรือเป็นปฏิปักษ์กับสหกรณ์

จรรยาบรรณ 10 ประการสำ�หรับสมาชิกสหกรณ์
1. มุง่ มัน่ และอุทศิ เพือ่ พัฒนาให้สหกรณ์กา้ วหน้า โดยยึดมัน่ ในอุดมการณ์ หลักการและวิธกี ารสหกรณ์
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด
3. มุ่งมั่น ดำ�รงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. สอดส่อง ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
5. ร่วมมือร่วมใจและสนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์อย่างสม่ำ�เสมอ ในฐานะเจ้าของสหกรณ์
6. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำ�เนินการของสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง มั่นคง
7. ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง ผลประโยชน์ หรือสัญญาต่างตอบแทนเพื่อการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก หรือ
คณะกรรมการดำ�เนินการ หรือการออกเสียงในที่ประชุมสหกรณ์
8. พึงให้ขอ้ มูลของตนในการขอรับสวัสดิการ หรือทำ�ธุรกรรมอืน่ ใดกับสหกรณ์ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต
9. พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ
ในบรรดาสมาชิกด้วยกัน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
10.ไม่หาผลประโยชน์จากสมาชิกด้วยกัน โดยอาศัยการทำ�ธุรกรรมหรือกิจกรรมอื่นใดของสหกรณ์
เพื่อประโยชน์ส่วนตน
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“...สหกรณ์เกิดจากการรวมตัวของสมาชิก ที่มีแนวคิด
ทีเ่ ชือ
่ ว่าวิธก
ี ารสหกรณ์ จะช่วยแก้ ปัญหาทางเศรฐษกิจและ
สังคมของมวลสมาชิก ให้มีความอยู่ดีกินดี และมีสันติสุข
โดยการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน...”
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สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำ�กัด
กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.สรงประภา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02-197-1289 โทรทหาร 5011688

ที่ สอ.สส.ทหาร 1062 / 61
16 สิงหาคม 2561
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด (ผ่าน หน.นขต.สส.ทหาร)
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด ชุดที่ 36 ได้มีมติกำ� หนดการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 0900 น. ณ แหล่ง
ชุมนุมข้าราชการ กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรายงานเพื่อทราบ
- ระเบียบวาระที่ 3.1 ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
			 ชุดที่ 37
- ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานกิจการประจ�ำปี 2561
- ระเบียบวาระที่ 3.3 การด�ำเนินงานของศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ประจ�ำปี2561
- ระเบียบวาระที่ 3.4 รายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ระเบียบวาระที่ 4.1 งบดุล,งบกระแสเงินสดและงบก�ำไรขาดทุน ประจ�ำปี 2561
- ระเบียบวาระที่ 4.2 การพิจารณาจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2561
- ระเบียบวาระที่ 4.3 พิจารณาอนุมัติแผนด�ำเนินงาน, ประมาณการรายได้และ
		 ประมาณการรายจ่ายประจ�ำปี 2562
- ระเบียบวาระที่ 4.4 การก�ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมได้ ประจ�ำปี 2562
- ระเบียบวาระที่ 4.5 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 37
- ระเบียบวาระที่ 4.6 การเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ�ำปี 2562
- ระเบียบวาระที่ 4.7 การเลือกผู้ตรวจสอบกิจการประจ�ำปี พ.ศ. 2562 - 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำ�กัด • 009
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )
ระเบียบวาระที่ 6 ประธานกล่าวปิดประชุม
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน โปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว
โดยพร้อมเพรียงกัน จักขอบคุณยิ่ง

พล.ต.
( วรพจน์ เร้าเสถียร )
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด

หมายเหตุ : สมาชิกขอรับรายงานกิจการประจ�ำปี 2561 ได้ทสี่ ำ� นักงานสหกรณ์ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 30 ส.ค.61
เป็นต้นไป
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สารเจ้ากรมการสื่อสารทหาร
เพื่อนข้าราชการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด ทุกท่าน ให้ห้วงปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 36 ซึง่ มี พลตรี วรพจน์ เร้าเสถียร เป็นประธานกรรมการ ได้มกี ารปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติมทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ ที่สหกรณ์ได้ให้ความช่วยเหลือ กรมการ
สื่อสารทหาร ตัวอย่าง เช่น การสนับสนุนเงินในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกองบัญชาการ
กองทัพไทย มีการขยายส�ำนักงานให้มีความเพียงพอแก่การให้บริการสมาชิก มีการให้สวัสดิการด้าน
ต่างๆ ให้แก่สมาชิกในทุกๆด้านอย่างทั่วถึง มีการใช้เงินกองทุนเพื่อจัดการอบรมสัมมนาให้ความรู้
แก่สมาชิก ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งส�ำคัญที่สหกรณ์ทุกแห่งต้องกระท�ำตามหลักการสหกรณ์ ในปีที่ผ่านมา
และการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีครั้งนี้ทราบว่าสหกรณ์ได้มีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับ
บุตรสมาชิกถึง 1,040,500.-บาท รวมทั้งสหกรณ์ได้ใช้จ่ายเงินจากกองทุนต่างๆ เพื่อเป็นสวัสดิการ
ให้แก่สมาชิกในทุกประเภทตามทีก่ ล่าวข้างต้นเป็นจ�ำนวนถึง 5,247,923.25.- บาท ซึง่ ถือว่าเป็นสหกรณ์
ที่มีการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกเป็นจ�ำนวนมากและทั่วถึงในทุกกลุ่มคน
ในด้านการด�ำเนินการสหกรณ์ได้มีความเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมีสินทรัพย์ ณ 30 มิถุนายน
2561 จ�ำนวน 2,363,952,109.25 บาท มีก�ำไรสุทธิหลังหักรายจ่ายแล้วจ�ำนวน 75,579,130.72 บาท
ซึ่งถือว่ามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 36 รวมทั้งฝ่ายจัดการ ที่ได้
ปฏิบัติงานเพื่อสมาชิกอย่างเต็มความสามารถ และสุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนพระบารมีของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ได้โปรดดลบันดาลและพระราชทานพร ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสาร
ทหาร จ�ำกัด ทุกท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ปราศจากโรคภัย และสัมฤทธิ์ผล
ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
พลโท

( สุทัศน์ จิตต์โสภา)
เจ้ากรมการสื่อสารทหาร

012 • รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561

สารจากประธานกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด

เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด ทุกท่าน ปีนี้เป็นปีที่ขบวนการสหกรณ์
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนในหลายเรื่อง อาทิ เช่น พระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่ซึ่งก�ำลังอยู่ใน
ขัน้ ตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ซึง่ ในเนือ้ หาสาระจะมีความเข้มข้น
ในทุกเรื่องทั้งตัวสมาชิก คณะกรรมการและสหกรณ์ ซึ่งหลังจากมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สหกรณ์ต้องเตรียมการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ ต่อไป
ส�ำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด ของเราก็มีอายุครบ 36 ปี นับว่ามีความมั่นคง
ตามสมควร ในห้วงการบริหารงานของคณะกรรมการชุดที่ 36 ได้พยายามอย่างยิง่ ทีจ่ ะให้บริการสมาชิก
โดยคณะกรรมการได้มีการอนุมัติให้ขยายส�ำนักงานสหกรณ์ที่ทันสมัย บริการทั่วถึง รวดเร็ว เพียงพอ
และมีระบบการจัดสวัสดิการให้มากขึ้นเพื่อให้สมาชิกสามารถใช้สหกรณ์ฯ เป็นที่พึ่งได้
ในนามของคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 36 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ทุกคน ขอขอบคุณเพื่อน
สมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์ของเรา ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้สหกรณ์มี
พลังพอทีจ่ ะช่วยสมาชิกต่อไป และขอขอบคุณสมาชิกทีไ่ ด้เลือกกรรมการชุดนีเ้ ข้ามาบริหารงานสหกรณ์
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนพระบารมีของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรได้โปรดดลบันดาลและพระราชทานพรให้
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สอื่ สารทหารจ�ำกัดและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการตลอดจนช่วยกันพัฒนา ให้สหกรณ์
ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด ของเรามีความเจริญมั่นคงยั่งยืนตลอดไป
พลตรี

( วรพจน์ เร้าเสถียร )
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
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สารจากผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด

ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด ทุกท่าน นับเป็นปีที่ 10 ที่ผมได้รับความไว้
วางใจจากท่านสมาชิกรวมถึงคณะกรรมการด�ำเนินการ ให้เป็นกรรมการและท�ำหน้าทีผ่ จู้ ดั การในปีทพี่ กั
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสหกรณ์ของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
จากสินทรัพย์ที่เคยมี 300 กว่าล้านบาท เคยขาดสภาพคล่องที่จะบริหารจัดการสินเชื่อให้กับสมาชิกได้
เพียงพอและทั่วถึง จนบางครั้งเคยประสบปัญหาขาดสภาพคล่องจนเกือบจะไม่สามารถประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปีได้ในปีแรกๆ
จนถึงสิ้นปี 2561 นี้เรามีสินทรัพย์เกือบ 2,400 ล้านบาท มีการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเจริญ
ก้าวหน้ามาเป็นล�ำดับ มีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยเงินกู้และระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ เพื่อดู
ความเป็นอยูแ่ ละคุณภาพชีวติ ของสมาชิกและครอบครัวทีด่ ีขึ้นในทุกด้านอย่างถัว่ ถึงในทุกกลุม่ อายุ ไม่
ด้อยกว่าสหกรณ์ใหญ่ๆทีม่ สี นิ ทรัพย์เป็นหมืน่ ๆล้านบาท สิง่ เหล่านีจ้ ะเกิดขึน้ ไม่ได้หากไม่ได้รบั ความร่วม
มือจากสมาชิก คณะกรรมการ สหกรณ์พันธมิตร รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
การที่จะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกส่วนที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จ�ำเป็นอย่างยิ่ง ที่ฝ่ายจัดการ
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการด�ำเนินงานในกิจกรรมต่างๆของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการ ภายใต้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสหกรณ์
ส�ำหรับในปีบัญชี 2562 ที่ก�ำลังจะถึงนี้ เป็นปีแรกที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
ได้มีการจัดท�ำแผนกลยุทธ์เป็นฉบับแรกระยะเวลา 4 ปีรวมถึงมีแผนด�ำเนินงานประจ�ำปีที่ชัดเจนใน
ทุกยุทธศาสตร์ เพื่อเตรียมการรับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลจากภาครัฐ ซึ่งเป็นการ
ด�ำเนินงานด้านหนึ่งที่จะส่งผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด ได้ก้าวไปสู่ วิสัยทัศน์ ที่ว่า
“เป็นสหกรณ์ที่มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพและทันสมัยโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล จัดสวัสดิการที่เป็นเลิศเพื่อสมาชิกอย่างทั่วถึง รวมทั้งสร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชนและ
สังคม” จึงขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านได้ช่วยกันสนับสนุนให้การด�ำเนินการของสหกรณ์ได้เป็นไป
ตามแผนกลยุทธ์ เพื่อสหกรณ์และสมาชิกทุกคนในโอกาสต่อไป
ท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจน
พระบารมีของของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรได้โปรดดลบันดาล
และพระราชทานพรให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหารจ�ำกัดและครอบครัวจงประสบแต่
ความสุขความเจริญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
นาวาตรี

( ชัชกิจ ไทยลี่ )
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
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คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 36
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด

พล.ต. วรพจน์ เร้าเสถียร
ประธานกรรมการด�ำเนินการ

พ.อ. สุกฤษฏิ์ โอ่งเคลือบ

น.อ. สุภัทร ไถ้บ้านกวย

พ.ท. ธีระเดช แก้วกัณหา

น.ต. สายชล บุญแก้ว ร.น.
กรรมการด�ำเนินการ

พ.ต. ธรรมนูญ สุวานิช
กรรมการด�ำเนินการ

พ.ต. นพดล บุรณะสุทธิ์
กรรมการด�ำเนินการ

รองประธานกรรมการด�ำเนินการ (1) รองประธานกรรมการด�ำเนินการ (2)

กรรมการด�ำเนินการ
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ร.อ. ธนากร อ่อนยืนยงค์
กรรมการด�ำเนินการ

ร.ท. วินัย เกษธีรกุล
กรรมการด�ำเนินการ

ร.ท. บุญศักดิ์ ตุลาธาร
กรรมการด�ำเนินการ

ร.ท. ไพบูลย์ เสนาวงศ์
กรรมการด�ำเนินการ

ร.อ. ชัชพล ปิติพล
กรรมการและเลขานุการ

ร.ท. บัญชา กว่างสันเทียะ
กรรมการและเหรัญญิก

ร.ท. โยคินทร์ สุ่มสาย

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ร.ท. เกรียงศักดิ์ ชอนกระโทก
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
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คณะกรรมการอ�ำนวยการ
1. พล.ต. วรพจน์
2. พ.อ. สุกฤษฏิ์
3. น.อ. สุภัทร
4. น.ต. สายชล
5. ร.อ. ชัชพล
6. ร.ท. บัญชา

เร้าเสถียร
โอ่งเคลือบ
ไถ้บ้านกวย
บุญแก้ว ร.น.
ปิติพล
กว่างสันเทียะ

ประธานกรรมการอำ�นวยการ
รองประธานกรรมการ (1)
รองประธานกรรมการ (2)
กรรมการอำ�นวยการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเหรัญญิก

คณะกรรมการเงินกู้
1. พ.อ. สุกฤษฏิ์
2. พ.ท. ธีระเดช
3. ร.ท. วินัย
4. ร.ท. เกรียงศักดิ์
5. ร.ท. โยคินทร์

โอ่งเคลือบ
แก้วกัณหา
เกษธีรกุล
ชอนกระโทก
สุ่มสาย

ประธานกรรมการเงินกู้
กรรมการเงินกู้
กรรมการเงินกู้
กรรมการเงินกู้
กรรมการและเลขานุการเงินกู้

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1. น.อ. สุภัทร
2. พ.ต. ธรรมนูญ
3. พ.ต. นพดล
4. ร.อ. ธนากร
5. ร.ท. บุญศักดิ์
6. ร.ท. ไพบูลย์

ไถ้บ้านกวย
สุวานิช
บุรณะสุทธิ์
อ่อนยืนยงค์
ตุลาธาร
เสนาวงศ์

ประธานกรรมการศึกษาฯ
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการฯ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

คณะท�ำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล
1. พ.อ. สุกฤษฏิ์
2. น.อ. สุภัทร
3. ร.อ. ชัชพล
4. ร.ท. บัญชา
5. น.ต. ชัชกิจ
6. น.อ.หญิง สุมาลี
7. พ.จ.อ. จตุรงค์
8. จ.ส.อ.หญิงสมฤดี

โอ่งเคลือบ
ไถ้บ้านกวย
ปิติพล
กว่างสันเทียะ
ไทยลี่ ร.น.
เที่ยงกมล ร.น.
ขำ�เลิศ
อ้นเรืองศรี

ประธานคณะทำ�งานส่งเสริมธรรมาภิบาล
รองประธานคณะทำ�งานส่งเสริมฯ
คณะทำ�งานส่งเสริมธรรมาภิบาล
คณะทำ�งานส่งเสริมธรรมาภิบาล
เลขานุการคณะทำ�งานฯ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำ�งานฯ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำ�งานฯ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำ�งานฯ
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คณะกรรมการจัดท�ำแผนการควบคุม/เพื่อประสิทธิภาพภารกิจหลัก
1. พ.อ. สุกฤษฏิ์
2. พ.ท. ธีระเดช
3. ร.อ. ชัชพล
4. ร.ท. วินัย
5. น.ต. ชัชกิจ

โอ่งเคลือบ
แก้วกัณหา
ปิติพล
เกษธีรกุล
ไทยลี่ ร.น.

ประธานกรรมการจัดทำ�แผนฯ
กรรมการจัดทำ�แผนฯ
กรรมการจัดทำ�แผนฯ
กรรมการจัดทำ�แผนฯ
กรรมการและเลขานุการฯ

คณะกรรมการจัดท�ำแผนการควบคุม/เพื่อประสิทธิภาพภารกิจหลัก
1. พ.อ. สุกฤษฏิ์
2. พ.ท. ธีระเดช
3. ร.อ. ชัชพล
4. ร.ท. วินัย
5. น.ต. ชัชกิจ

โอ่งเคลือบ
แก้วกัณหา
ปิติพล
เกษธีรกุล
ไทยลี่ ร.น.

ประธานกรรมการจัดทำ�แผนฯ
กรรมการจัดทำ�แผนฯ
กรรมการจัดทำ�แผนฯ
กรรมการจัดทำ�แผนฯ
กรรมการและเลขานุการฯ		

คณะกรรมการประเมินความคุ้มค่า
1. น.อ. สุภัทร
2. พ.ต. นพดล
3. ร.อ. ธนากร
4. น.ต. ชัชกิจ

ไถ้บ้านกวย
บุรณะสุทธิ์
อ่อนยืนยงค์
ไทยลี่ ร.น.

ประธานกรรมการประเมินฯ
กรรมการประเมินฯ
กรรมการประเมินฯ
กรรมการและเลขานุการฯ

คณะกรรมการจัดท�ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ�ำปี
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
1. น.อ. สุภัทร
2. ร.อ. ชัชพล
3. ร.ท. ไพบูลย์
4. น.ต. ชัชกิจ

ไถ้บ้านกวย
ปิติพล
เสนาวงศ์
ไทยลี่ ร.น.

ประธานกรรมการจัดทำ�แผนฯ
กรรมการจัดทำ�แผนฯ
กรรมการจัดทำ�แผนฯ
กรรมการและเลขานุการฯ		
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คณะท�ำงานจัดท�ำค�ำบรรยายลักษณะงาน
1. พ.อ. สุกฤษฏิ์
2. น.อ. สุภัทร
3. ร.อ. ชัชพล
4. น.ต. ชัชกิจ
5. น.อ.หญิง สุมาลี
6. ร.ต.หญิงหัสยา
7. พ.จ.อ. จตุรงค์

โอ่งเคลือบ		
ไถ้บ้านกวย		
ปิติพล		
ไทยลี่ ร.น.		
เที่ยงกมล ร.น.		
ศรีสมบัติ		
ขำ�เลิศ		

ประธานคณะทำ�งานส่งเสริมธรรมาภิบาล
รองประธานคณะทำ�งานส่งเสริมฯ
คณะทำ�งานส่งเสริมธรรมาภิบาล
เลขานุการคณะทำ�งานฯ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำ�งานฯ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำ�งานฯ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำ�งานฯ

คณะกรรมการควบคุมภายใน
1. พ.อ. สุกฤษฏิ์
2. น.อ. หัสนัย
3. พ.อ.หญิง ปรารถนา
4. ส.อ.หญิง ณัฐชนันท์พร
5. น.ต. ชัชกิจ

โอ่งเคลือบ
เที่ยงกมล
อำ�ไพ
ยิ้มเผือก
ไทยลี่ ร.น.

ประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน
คณะกรรมการควบคุมภายใน
คณะกรรมการควบคุมภายใน
คณะกรรมการควบคุมภายใน
กรรมการและเลขานุการฯ		

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. น.อ. สุภัทร
2. พ.ท. ธีระเดช
3. ร.ท. วินัย
4. ร.ท. บุญศักดิ์
5. น.ต. ชัชกิจ

ไถ้บ้านกวย
แก้วกัณหา
เกษธีระกุล
ตุลาธาร
ไทยลี่ ร.น.

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการและเลขานุการฯ		

คณะท�ำงานก�ำหนดหลักเกณฑ์การเชื่อมโยงระบบแรงจูงใจ
1. พ.อ. สุกฤษฏิ์
2. น.อ. สุภัทร
3. ร.อ. ชัชพล
4. น.ต. ชัชกิจ
5. น.อ.หญิง สุมาลี
6. ร.ต.หญิงหัสยา
7. พ.จ.อ. จตุรงค์

โอ่งเคลือบ
ไถ้บ้านกวย
ปิติพล
ไทยลี่ ร.น.
เที่ยงกมล ร.น.
ศรีสมบัติ
ขำ�เลิศ

ประธานคณะทำ�งานกำ�หนดหลักเกณฑ์ฯ
รองประธานคณะทำ�งานฯ
คณะทำ�งานฯ				
เลขานุการคณะทำ�งานฯ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำ�งานฯ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำ�งานฯ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำ�งานฯ
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คณะผู้ดูแลและรับผิดชอบงานด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
1. น.ต. ชัชกิจ
2. ร.อ. ชัชพล
3. พ.จ.อ. จตุรงค์
4. น.ส. นวพรรณ
5. พ.อ.อ. วิทวัส

ไทยลี่ ร.น.
ปิติพล
ขำ�เลิศ
เนาวโอภาส
ทรวดทรง

ผู้ดูแลและรับผิดชอบฯหลัก
ผู้ช่วยผู้ดูแลและรับผิดชอบฯรอง
ผู้ช่วยผู้ดูแลและรับผิดชอบฯรอง
ผู้ช่วยผู้ดูแลและรับผิดชอบฯรอง
ผู้ช่วยผู้ดูแลและรับผิดชอบฯรอง

คณะผู้ดูแลและรับผิดชอบงานด้านการรับฟังข้อคิดเห็น
1 พ.อ. สุกฤษฏิ์
2. น.อ. สุภัทร
3. ร.อ. ชัชพล
4. น.ต. ชัชกิจ
5. พ.จ.อ. จตุรงค์
6. น.ส. นวพรรณ

โอ่งเคลือบ
ไถ้บ้านกวย
ปิติพล
ไทยลี่ ร.น.
ขำ�เลิศ
เนาวโอภาส

ประธานคณะผู้ดูแลและรับผิดชอบฯ
รองประธานคณะผู้ดูแลและรับผิดชอบฯ
คณะผู้ดูแลและรับผิดชอบฯ			
เลขานุการคณะผู้ดูแลฯ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้ดูแลฯ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้ดูแลฯ

คณะท�ำงานศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและการใช้สิทธิ
1. น.อ. สุภัทร
2. น.ต. สายชล
3. ร.ท. เกรียงศักดิ์
4. ร.ท. ไพบูลย์
5. น.ต. ชัชกิจ

ไถ้บ้านกวย
บุญแก้ว ร.น.
ชอนกระโทก
เสนาวงศ์
ไทยลี่ ร.น.

ประธานคณะทำ�งานศึกษาและวิเคราะห์ฯ
คณะทำ�งานศึกษาและวิเคราะห์ฯ
คณะทำ�งานศึกษาและวิเคราะห์ฯ
คณะทำ�งานศึกษาและวิเคราะห์ฯ
เลขานุการคณะทำ�งานและวิเคราะห์ฯ

คณะท�ำงานศึกษาทบทวนวิเคราะห์ กฎ ระเบียบ ประกาศ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน
1 พ.อ. สุกฤษฏิ์
2. น.อ. สุภัทร
3. ร.อ. ชัชพล
4. ร.ท. บัญชา
5. น.ต. ชัชกิจ

โอ่งเคลือบ
ไถ้บ้านกวย
ปิติพล
กว่างสันเทียะ
ไทยลี่ ร.น.

ประธานคณะทำ�งานศึกษาทบทวนฯ
รองประธานคณะทำ�งานศึกษาทบทวนฯ
คณะทำ�งานศึกษาทบทวน
คณะทำ�งานศึกษาทบทวน			
เลขานุการคณะทำ�งานศึกษาทบทวนฯ
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คณะท�ำงานจัดท�ำข้อมูลของการใช้ กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
รวมถึงการใช้อ�ำนาจดุลยพินิจหรือมติที่ประชุมในการตัดสิน
1. พ.อ. สุกฤษฏิ์
2. น.อ. สุภัทร
3. พ.ท. ธีระเดช
4. ร.อ. ชัชพล
5. ร.อ. ธนากร
6. น.ต. ชัชกิจ

โอ่งเคลือบ
ไถ้บ้านกวย
แก้วกัณหา
ปิติพล
อ่อนยืนยงค์
ไทยลี่ ร.น.

ประธานคณะทำ�งานจัดทำ�ข้อมูลฯ
รองประธานคณะทำ�งานจัดทำ�ข้อมูลฯ
คณะทำ�งานจัดทำ�ข้อมูลฯ
คณะทำ�งานจัดทำ�ข้อมูลฯ
คณะทำ�งานจัดทำ�ข้อมูล			
เลขานุการคณะทำ�งานจัดทำ�ข้อมูลฯ

คณะท�ำงานก�ำกับดูแลการท�ำงานด้านความเสมอภาค
1. พ.อ. สุกฤษฏิ์
2. ร.อ. ชัชพล
3. ร.อ. ธนากร
4. ร.ท. ไพบูลย์
5. น.ต. ชัชกิจ

โอ่งเคลือบ
ปิติพล
อ่อนยืนยงค์
เสนาวงศ์
ไทยลี่ ร.น.

ประธานคณะทำ�งานกำ�กับดูแลฯ
คณะทำ�งานกำ�กับดูแลฯ
คณะทำ�งานกำ�กับดูแลฯ
คณะทำ�งานกำ�กับดูแลฯ
เลขานุการคณะทำ�งานกำ�กับดูแลฯ

ที่ปรึกษา, ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการประจ�ำปี 2561

นายปราโมทย์ สรวมนาม
ที่ปรึกษา

นายสุวัฒชัย ยืนชีวิต
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

ส.อ.หญิงณัฐชนันท์พร ยิ้มเผือก
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
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ฝ่ายจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด

น.ต. ชัชกิจ ไทยลี่ ร.น.
ผู้จัดการสหกรณ์

น.อ.หญิงสุมาลี เที่ยงกมล ร.น.
รองผู้จัดการ/หน.งบประมาณฯ

ร.ท.หญิงจิรา ชูประวัติ ร.น.
เจ้าหน้าที่บัญชีฯ

ร.ต.หญิงหัสยา ศรีสมบัติ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินฯ

พ.จ.อ. จตุรงค์ ขำ�เลิศ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อฯ

ร.ท. กฤศณัฏฐ์ ธาราธรรมาธิกรณ์ จ.ส.อ.หญิง สมฤดี อ้นเรืองศรี
เจ้าหน้าที่กรรมวิธีข้อมูล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
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พ.อ.อ. วิทวัส ทรวดทรง
เจ้าหน้าที่โปรแกรม

นายชยันต์ นามเดช
เจ้าหน้าที่ทะเบียนสมาชิก

จ.ส.อ. มนตรี กมลพัฒนะ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ส.อ.หญิง กรกช สุ่มสาย
เจ้าหน้าที่การเงินและทะเบียน

นางสาวนวพรรณ เนาวโอภาส
เจ้าหน้าที่สวัสดิการและการประกัน

นางสาวโศภชา ภิรมย์จุ้ย
เจ้าหน้าที่รับ-ฝากและลงทุน

นางสาว ชัชฎา สนธิรัตน์
เจ้าหน้าที่รับ-ฝากและลงทุน

นางสาว นัฐริกา พวงคุ้มชู
แม่บ้าน
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แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
ฉบับที่ 1 ระยะเวลา 4 ปี (ระหว่างปี 2562– 2565)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ขององค์กรเพื่อพิจารณา จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threats) โดยการวิเคราะห์ จุดแข็ง
และจุดอ่อน นั้น จะเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร ส่วนการวิเคราะห์โอกาส
และอุปสรรค จะเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมภายนอกขององค์กรที่จะมีผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินกิจการขององค์กร ผลการด�ำเนินการในเรื่องนี้ พบว่า

จุดแข็ง (STRENGTHS)
1. การบริหารงานของคณะกรรมการด�ำเนินการ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบของสหกรณ์
2. คณะกรรมการได้มอบหมายให้ผู้จัดการมีเอกภาพในการบริหารจัดการสหกรณ์ท�ำให้เกิด
ความคล่องตัว
3. สมาชิกมีความเชื่อมั่น และทัศนคติที่ดีต่อสหกรณ์เพิ่มมากยิ่งขึ้น
4. สหกรณ์ได้รบั ความไว้วางใจจากสหกรณ์เครือข่ายพันธมิตรท�ำให้มกี ารช่วยเหลือด้านสภาพ
คล่องอย่างเพียงพอ
5. สหกรณ์มสี มาชิกส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ท�ำให้ได้รบั การช�ำระหนี้ และรับทุนเรือนหุน้ ส่วน
หนึ่งของสมาชิกผ่านทางต้นสังกัด (กองการเงินกรมการสื่อสารทหาร รวมถึง กองเบี้ยหวัดบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญส�ำหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการบ�ำนาญ)
6. ดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์อยู่ในระดับที่สูงกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป
7. ดอกเบีย้ เงินกูส้ ำ� หรับสมาชิกของสหกรณ์ตำ�่ กว่าสถาบันการเงินอืน่ ๆ รวมถึงมีเงินเฉลีย่ คืน
เมื่อสิ้นปีบัญชี
8. สหกรณ์มีสวัสดิการให้สมาชิก และบุคคลในครอบครัวเช่น ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
สมาชิก และสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก และสวัสดิการอื่นๆครอบคลุมทุกกลุ่มสมาชิก
9. สหกรณ์เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ
10. สหกรณ์มีการให้บริการแก่สมาชิกด้วยความรวดเร็ว และมีความถูกต้อง
11. สมาชิก ฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการ มีความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน
12. สหกรณ์เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ท�ำให้สมาชิกมีสวัสดิการ
เพิ่มขึ้น
13. มีการเปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่มเติมตลอดเวลา ท�ำให้สหกรณ์มีความมั่นคงมากขึ้น
14. มีระบบโปรแกรมสหกรณ์ที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับ (โปรแกรม มอ.)
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15. สหกรณ์มีแนวทางในการส่งเสริมการออมให้กับสมาชิก
16. สหกรณ์มีโอกาสรับสมาชิกสมทบได้มากขึ้น

17. มีระบบ ATM ที่อยู่ในทุกพื้นที่ ท�ำให้สมาชิกมีความสะดวกในการท�ำธุรกรรมการเงิน
มากยิ่งขึ้น
18. สหกรณ์ตงั้ อยูภ่ ายในกรมการสือ่ สารทหาร ท�ำให้สมาชิกส่วนกลางเดินทางมาท�ำธุรกรรม
กับสหกรณ์ได้สะดวก

จุดอ่อน (WEAKNESS)
1. ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสหกรณ์ยังไม่ทั่วถึงสมาชิก
2. คณะกรรมการด�ำเนินการ เจ้าหน้าที่ รวมถึงสมาชิกยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ
ทฤษฎี และระเบียบฯ ข้อบังคับ ของสหกรณ์ฯ ขาดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง
3. สมาชิกบางกลุ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติในเชิงลบในการด�ำเนินงานของ
สหกรณ์ท�ำให้ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร
4. เงินทุนส�ำรองของสหกรณ์ยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก
5. เงินทุนเรือนหุ้นของสมาชิกยังคงมีน้อยเมื่อเทียบกับสินทรัพย์
6. เป็นสหกรณ์เงินขาดทีย่ งั ต้องพึง่ พาเงินทุนหมุนเวียนจากสหกรณ์พนั ธมิตรรวมถึงสถาบัน
การเงินอื่น
7. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์บางส่วนยังต้องใช้การสนับสนุนจากหน่วยต้นสังกัด
8. สหกรณ์ยังไม่มีสำ� นักงานเป็นของตนเองขาดเอกภาพในการด�ำเนินงาน

โอกาส (OPPORTUNITY)
1. สหกรณ์สามารถทีจ่ ะรณรงค์ให้สมาชิกมีการด�ำเนินชีวติ ตามแนวพระราชด�ำรัส “ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
2. อัตราดอกเบี้ยนโยบายภาครัฐที่ก�ำหนดไว้กับสถาบันการเงิน ท�ำให้สหกรณ์มีโอกาส
ได้รับเงินฝากมากขึ้น
3. การลงทุ น ในอนาคตโดยสหกรณ์ ส ามารถที่ จ ะให้ ส หกรณ์ อื่ น ฯ อื่ น กู ้ ยื ม เงิ น ได้ ห รื อ
น�ำเงินไปลงทุนในสถาบันการเงินอื่น
4. เครือข่ายสหกรณ์พันธมิตรสามารถให้การสนับสนุนด้านการเงินกับสหกรณ์ได้ตามความ
จ�ำเป็น
5. สมาชิกของสหกรณ์ไม่ต้องมีภาระในการเสียภาษีจากเงินได้ กรณีได้รับดอกเบี้ยจากเงิน
ฝากออมทรัพย์ทุกประเภท รวมถึงเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนก็ไม่ต้องเสียภาษีเช่นกัน
6. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ค�ำแนะน�ำและก�ำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
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อุปสรรค (THREATS)
1. นโยบายของผู้บังคับบัญชาในเรื่องการก�ำหนดเงินได้คงเหลือของสมาชิกท�ำให้สมาชิกกู้
เงินได้ยากขึ้นไม่ทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
2. การที่ผู้บังคับบัญชาไม่ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานที่สหกรณ์เต็มเวลา
3. เกณฑ์การก�ำกับซึ่งภาครัฐออกมาก�ำกับท�ำให้มีผลต่อการท�ำธุรกรรมกับสหกรณ์พันธมิต
รอื่นๆรวมถึงสถาบันการเงินอื่น
4. สภาวะเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นทั้งภายใน และภายนอกประเทศ มีผลกระทบต่อสมาชิก
และสหกรณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงิน
5. สมาชิกของสหกรณ์สามารถถูกอายัดเงินค่าหุ้น เงินปันผล หรือเงินเฉลี่ยคืนได้โดย
กรมบังคับคดี ทั้งๆที่สมาชิกยังมีภาระที่ต้องช�ำระหนี้กับสหกรณ์อยู่
6. การที่สหกรณ์ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่ามีสมาชิกคนใดก�ำลังอยู่ระหว่างการถูกพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาดรวมถึงการถูกสั่งล้มละลาย
7. การทีส่ มาชิกถูกหน่วยต้นสังกัดมีคำ� สัง่ ให้พกั ราชการและระงับเงินเดือนท�ำให้สหกรณ์ไม่ได้
รับการช�ำระหนี้
8. ความไม่แน่นอนของสถานการณ์บ้านเมือง
9. เงือ่ นไขในกรมธรรม์ของบริษทั ประกันภัยและบริษทั ประกันชีวติ ท�ำให้สหกรณ์ไม่สามารถ
เคลมสินไหมได้
10. การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปียังขาดความพร้อม ในเรื่องสถานที่ เครื่องเสียง รวมถึง
สื่อมัลติมิเดีย
เมื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของสหกรณ์แล้วได้มีการจัดท�ำ
แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด เพื่อเป็นกรอบในการบริหารงานในช่วง
ปี พ.ศ. 2562-2565 ดังนี้
วิสัยทัศน์ (VISION) : เป็นสหกรณ์ที่มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ
และทันสมัยโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล จัดสวัสดิการทีเ่ ป็นเลิศเพือ่ สมาชิกอย่างทัว่ ถึง รวมทัง้
สร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
พันธกิจ (MISSION) : สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร บริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล
ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากมวลสมาชิก และบุคคลทั่วไป
1. ส่งเสริมการเงิน
2. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
3. พัฒนาการบริหารจัดการของสหกรณ์
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ส่งเสริมให้สมาชิกช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
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ค่านิยม (CORE VALUES) : TEAM
T : Together
E : Equality
A : Achieves
M : Morality

= ร่วมมือกัน
= อย่างเท่าทียม
= สู่ความส�ำเร็จ
= ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

เป้าประสงค์ :
1. เป็นสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ และได้รับความ
เชื่อมั่นจากมวลสมาชิก และบุคคลทั่วไป
2. เป็นสหกรณ์ที่มีการให้บริการอย่างดีเยี่ยม และมีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกอย่าง
ครอบคลุม
3. เป็นสหกรณ์ที่เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอก
4. เป็นสหกรณ์ทมี่ รี ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท�ำให้การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
5. เป็นสหกรณ์ทมี่ งุ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการด�ำเนินชีวติ ตามแนวพระราชด�ำรัส
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ดงั กล่าว สหกรณ์ได้กำ� หนดกรอบกลยุทธ์ (Strategy
Map) เพื่อยกระดับความสามารถของสหกรณ์ โดยแบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์หลัก คือ
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพั ฒ นาองค์ ก ร ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ภายใต้ ก ารบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลประกอบด้วย 8 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคณะกรรมการด�ำเนินการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ
1.1 โครงการสัมมนาคณะกรรมการด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ
		 และฝ่ายจัดการ
1.2 โครงการประชุมร่วมกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจ�ำเดือน
1.3 โครงการสร้างสรรค์สหกรณ์ฯ
กลยุทธ์ที่ 2 ปฏิรูปและปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กร เพื่อให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อการท�ำงานอย่างมีประสิทธิผล
2.1 โครงการสร้างทีมงานเข้มแข็ง โดยการหมุนเวียนงานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยต่างๆ
2.2 โครงการระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศภายในองค์กรให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
3.1 โครงการปรับปรุงอาคารส�ำนักงานและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
3.2 โครงการ 5 ส
3.3 โครงการตรวจสุขภาพประจ�ำปีและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบและวิธีการประเมินการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีความ
ยุติธรรม
4.1 โครงการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อการพัฒนา
4.2 โครงการประเมินคุณภาพงาน 360 องศา
กลยุทธ์ที่ 5 ผลักดันการปฏิรปู ระบบการบริหารด้านการเงิน และระบบการควบคุมภายใน
ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5.1 โครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการ ด้านการเงินของสหกรณ์ เช่น การลด
		 ขั้นตอนเอกสารในการกู้ยืมเงิน
5.2 โครงการจัดท�ำแผนงานงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจ�ำปี
5.3 โครงการจัดระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ฯ เช่น การก�ำหนดคุณสมบัติ
		 ของเจ้าหน้าที่แต่ละต�ำแหน่ง
5.4 โครงการกระจายความเสี่ยงของสมาชิกผู้คำ�้ ประกัน
5.5 โครงการน�ำระบบเครดิตบูโรมาเป็นเครื่องมือในการพิจารณาให้เงินกู้แก่
สมาชิก
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ
และฝ่ายจัดการ
6.1 โครงการอบรมสัมมนาการบริหารงานในด้านต่างๆ เช่น ด้าน การเงิน ด้าน
การบัญชี หรือ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกด้านโดยเฉพาะกฎหมาย
ปปง. ต้องมีแผนการอบรมให้ความรูแ้ ก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าทีเ่ ป็น
ประจ�ำทุกปี
6.2 โครงการพัฒนาความรูข้ องเจ้าหน้าทีเ่ ช่น เทคนิคการให้บริการทีป่ ระทับใจ
6.3 โครงการเจ้าหน้าที่ยอดเยี่ยมประจ�ำปี
กลยุทธ์ที่ 7 การรณรงค์ในการเพิ่มจ�ำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ
7.1 โครงการรณรงค์รบั สมาชิกเพิม่ เช่น อบรมข้าราชการบรรจุใหม่ประจ�ำปีที่
		 สอดคล้องกับกิจกรรมของกรมการสื่อสารทหาร
7.2 โครงการการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกที่โอนย้ายมารับราชการที่กรมการ
สื่อสารทหารหรือลาออกจากสหกรณ์แล้วได้สมัครเป็นสมาชิก
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7.3 โครงการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลในครอบครัวของสมาชิกหรือบุคคลใน
องค์กรหรือหน่วยงานทีข่ าดคุณสมบัตเิ ป็นสมาชิกตามข้อบังคับเพือ่ สมัคร
เข้าเป็นสมาชิกสมทบ
กลยุทธ์ที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของสหกรณ์ฯ
8.1 การจัดท�ำแผนด�ำเนินงานประจ�ำปีของสหกรณ์
8.2 การประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกเพิม่ มากขึน้
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
1.1 โครงการศึกษาดูงานของสมาชิก
1.2 โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น
1.3 โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์และระดมทุนเรือนหุ้น
1.4 โครงการสมาชิกต้นแบบ
1.5 โครงการกองทุนอาชีพเสริม
1.6 โครงการพบปะผู้เกษียณอายุราชการ
1.7 โครงการลดค่าใช้จ่ายสมาชิก เช่น โครงการตัดผมฟรีให้กับสมาชิกและ
ครอบครัว, โครงการจ่ายค่าบริการบัตร เอทีเอ็ม รายปีให้กับสมาชิก
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มการตอบสนองความต้องการของสมาชิก
2.1 โครงการประชาสัมพันธ์กจิ กรรมงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สอื่ สารทหาร
จ�ำกัด ให้สมาชิกได้รับทราบ ในหลากหลายรูปแบบ เช่น จดหมายข่าว,
		 Website, กลุ่ม LINE, FACE BOOK ฯลฯ
2.2 โครงการทุกปัญหามีคำ� ตอบเช่น ตอบค�ำถามทางห้องกระทู,้ ทางโทรศัพท์,
LINE กลุ่ม, LINE@
2.3 โครงการเพิ่มช่องทางการติดต่อกับสหกรณ์เช่น เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์,
		 LINE@
2.4 สวัสดิการกรณีเร่งด่วนเช่น การร่วมกิจกรรมกับสมาชิก หรือครอบครัว
สมาชิก หรือหน่วยงานต้นสังกัดฯลฯ
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด�ำเนินงาน
3.1 โครงการเปิดตู้รับความคิดเห็นของสมาชิก
3.2 โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์สอ่ื สารทหาร จ�ำกัด สัญจรพบปะสมาชิกตาม
หน่วยงานและส่วนภูมิภาค
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้โดดเด่นประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรอื่นๆ โดยเฉพาะองค์กรที่เกี่ยวข้องใน
วงการสหกรณ์
1.1 โครงการเชื่อมสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก เช่นการมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมต่างๆ ของกรมการสื่อสารทหาร, เครือข่ายสหกรณ์พันธมิตร
ทั้งระดับเครือข่ายแจ้งวัฒนะ, ภาคีสหกรณ์ออมทรัพย์บางเขน, เขตพื้นที่
สมาชิกสหกรณ์ของ ชสอ.
1.2 โครงการสร้างความสัมพันธ์กบั สหกรณ์อนื่ ๆ ทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
ชมรมเจ้าหน้าทีภ่ าคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ชมรมผูจ้ ดั การ
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลยุทธ์ที่ 2 การเป็นแหล่งวิชาการ ความรู้ด้านการบริหารสหกรณ์
2.1 โครงการจัดอบรมการบริหารสหกรณ์
2.2 โครงการจัดนิทรรศการวันสหกรณ์แห่งชาติ (26 กุมภาพันธ์)
2.3 โครงการศึกษาดูงานของหน่วยงานภายนอก
2.4 โครงการรับเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา
2.5 โครงการอบรมผู้บริหารสหกรณ์ฯ/การเตรียมตัวเป็นกรรมการด�ำเนินการ
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างเอกลักษณ์ขององค์กร
3.1 โครงการ fincoopdjc branding เช่น สีประจ�ำสหกรณ์ออมทรัพย์สอื่ สารทหาร
		 จ�ำกัด (สีม่วง)
3.2 โครงการปรับปรุงส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัดให้
		 เพียงพอแก่การบริการสมาชิก
3.3 โครงการมอบของสมนาคุณแก่สมาชิกในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
		 สหกรณ์
3.4 โครงการท�ำบุญวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
		 (16 มิถุนายน)
3.5 โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
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กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชน
4.1 โครงการจัดท�ำ CSR ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์พันธมิตร
4.2 โครงการสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
1.2 โครงการการบริหารจัดการที่ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเช่น การจัดเก็บ
เอกสารระบบอิเล็กทรอนิคส์
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 โครงการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการด�ำเนินชีวิตตามแนวพระราชด�ำรัส
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พึง่ ตนเองให้มากทีส่ ดุ ประกอบด้วย
1 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1 การด�ำเนินชีวิตตามแนวพระราชด�ำรัสตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง
1.1 โครงการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน
1.2 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมของสมาชิก
1.3 โครงการลดค่าใช้จา่ ยของสหกรณ์ เช่น มาตรการประหยัดพลังงาน, การใช้
กระดาษซ�้ ำ สองหน้ า,การน� ำ เสนอเอกสารการประชุ ม ทางโปรแกรม
Power point
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1,636

1,713

1,748

1,774

1,827

2557

2558

2559

2560

2561

ป จํานวน
พ.ศ. สมาชิก

2,363,952,109.25

2,246,275,029.86

1,908,511,131.72

1,388,239,738.73

1,108,407,848.53

สินทรัพย

80,000,000.00

30,000,000.00

40,000,000.00

20,000,000.00

-

เงินฝากสหกรณอื่น

เงินใหสมาชิกกู

ลูกหนี้เงินให

73,050,000.00 2,174,345,012.00

73,050,000.00 2,119,005,595.00

16,950,000.00 1,842,650,383.00

28,700,000.00 1,325,644,161.00

6,900,000.00 1,076,459,386.00

เงินลงทุน

เงินฝากสหกรณอื่นและเงินลงทุน

999,000,000.00

448,000,000.00

228,500,000.00

จากสหกรณอื่น

เงินรับฝาก

286,861,572.78 1,479,000,000.00

211,446,310.28 1,449,000,000.00

163,848,775.17

117,554,333.92

78,954,299.25

จากสมาชิก

เงินรับฝาก

471,619,780.00

437,043,000.00

397,516,060.00

319,023,630.00

289,885,990.00

ทุนเรือนหุน

38,902,645.97

31,377,408.01

26,765,286.00

23,188,385.42

19,208,243.24

ทุนสํารอง

ทุนของสหกรณ

ผลการดำ�เนินงานในรอบ 5 ปี (ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561)

ผลการดําเนินงานในรอบ 5 ปี
(ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561)

6,597,563.70

763,786.95

1,019,068.95

1,687,931.50

1,675,660.50

ทุนสะสมฯ

75,779,130.72

65,108,577.61

45,622,231.01

35,605,786.58

34,130,792.18

กําไรสุทธิ
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ทุนสำรอง
38,902,645.97 บาท
(1.65%)
ทุนเรือนหุน
471,619,780.00 บาท
(19.95%)

ทุนสะสม
6,597,563.70 บาท
(0.28%)

กำไรสุทธิ
75,579,130.72 บาท
(3.20%)

อื่นๆ
5,391,416.08 บาท
(0.23%)
รับฝากสมาชิก
286,861,572.78 บาท
(12.13%)

รับฝาก
สหกรณอื่น
1,479,000,000.00 บาท
(62.56%)
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048 • รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561

ในป 2561 เงินใหสมาชิกกูยืมเพิ่มขึ้นจากป 2560 จำนวน 55,339,417.00 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.61
2,174,345,012.00
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3,866,648.84

79,194,562.79
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ในป 2561 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากป 2560 จำนวน 10,488,526.11 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 16.08
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55

การประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด ประจ�ำปี 2560
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560
ณ แหล่งชุมนุมข้าราชการ กรมการสื่อสารทหาร
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57

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด เข้าเยี่ยมชม
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

054 • รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561
58

สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ�ำกัด เข้าเยี่ยมชม
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
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59

กรรมการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนา ภาคีเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์บางเขน
เมื่อวันที่ 24 – 26 พฤศจิกาขน 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
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60

โครงการสัมมนาทางวิชาการ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 3 สหกรณ์
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ณ โรงแรม TK Palace

สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำ�กัด • 057

โครงการสัมมนากรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
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โครงการสัมมนา ภาคีเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งวัฒนะ 9 สหกรณ์ 63
เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสหกรณ์
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม TK Palace
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64
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65

โครงการสัมมนา สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
เมื่อวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอ�ำ เพชรบุรี
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67

โครงการสัมมนา ภาคีเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งวัฒนะ
และร่วมกิจกรรม CSR ณ สถานสงเคราะห์คนชรา หลวงพ่อเปิ่น
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ วู้ดแลนด์เมืองไม้ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

68

064 • รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำ�กัด • 065
69
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69
การประชุมเครือข่ายภาคีสหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งวัฒนะ
รับมอบธงภาคีเครือข่ายแจ้งวัฒนะ
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท ที โอ ที จ�ำกัด
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การประชุมเครือข่ายภาคีสหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งวัฒนะ
เพื่อพิจารณาโครงการและการท�ำกิจกรรมในเครือข่าย ในฐานะเจ้าภาพ
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
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ผู้จัดการอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ หัวใจบริการ Service Mind
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
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สอ.มอ.เข้ามาท�ำการอบรมการใช้ระบบ ATM ให้กับฝ่ายจัดการสอ.สส.ทหาร
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
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ธนาคารธนชาตเข้ามาประสานการปฏิบัติ การใช้ระบบ ATM
กับฝ่ายจัดการ สอ.สส.ทหาร
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
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ประชุมรับทราบแนวทางประเมินสหกรณ์สีขาว
ด้วยธรรมาภิบาลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ�ำปี 2561
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
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คณะกรรมการและท�ำงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561
รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
กรมส่งเสริมสหกรณ์
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การประชุมคณะกรรมการต่างๆประจ�ำเดือน
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มอบเงินสนับสนุนวันสถาปนากรมการสื่อสารทหาร
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ณ กรมการสื่อสารทหาร
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มอบเงินสนันสนุนกีฬาภายใน ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
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มอบของขวัญปีใหม่ ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด 81
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
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มอบข้าวสารให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

078 • รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561

สนันสนุนเงินสวัสดิการจัดซื้อสลากกาชาดให้
กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ณ กรมการสื่อสารทหาร
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ข้อบังคับสหกรณ์ที่สมาชิกสหกรณ์ฯ ควรทราบ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ สื่ อ สารทหาร จ� ำ กั ด เป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นตาม พรบ.สหกรณ์
พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2525 มีคณะกรรมการด�ำเนินการ ตามมาตรา 50 แห่ง พรบ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและคณะกรรมการอีกสิบสี่คนซึ่งได้รับการ
เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ มีการด�ำเนินการในทุกส่วนตามข้อบังคับสหกรณ์ ดังนี้

ฯลฯ

หมวด 2
วัตถุประสงค์

ข้อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ รวมทั้งในข้อ
ต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ใน
ทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
(4) จัดหาทุนเพื่อด�ำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(5) ให้เงินกู้แก่สมาชิก
(6) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(7) ด�ำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
(8) จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว
(9) กระท�ำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น

หมวด 3
ทุน

ข้อ 3. ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) ออกหุ้น
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น
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(4) สะสมทุนส�ำรองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้

หุ้น

ข้อ 4. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาทในการช�ำระ
ค่าหุ้นสมาชิกต้องช�ำระเต็มมูลค่าหุ้นทุกครั้ง
ข้อ 5. การถือหุ้น สมาชิกแต่ละคนต้องถือหุ้นแรกเข้าอย่างน้อยคนละ 30 หุ้น ในการถือหุ้น
สมาชิกจะถือหุ้นได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำ� ระแล้วทั้งหมด
สมาชิกทุกคนต้องช�ำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของ
จ�ำนวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่กำ� หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคสอง หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ�ำ และเงินที่จ่าย
ควบกับเงินเดือน หรือค่าจ้างประจ�ำ ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบ�ำนาญตาม
กฎหมายว่าด้วยบ�ำเหน็จบ�ำนาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใด ก็ย่อมท�ำได้
โดยแสดงความจ�ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนยังเป็นสมาชิกไม่ได้
ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุด สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิกตาม
ที่เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น
ข้อ 6. การช�ำระค่าหุ้นรายเดือน การช�ำระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ช�ำระโดยวิธีหักจากเงินได้
รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจ�ำเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน
เมื่ อ สมาชิ ก มี ค� ำ ขอเป็ น หนั ง สื อ และคณะกรรมการด� ำ เนิ น การได้ ส อบสวนพิ จ ารณาเห็ น ว่ า
สมาชิกนัน้ ตกอยูใ่ นพฤติการณ์อนั ท�ำให้ไม่สามารถช�ำระค่าหุน้ รายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึน้ ด้วยเจตนาอันไม่
สุจริตของตน คณะกรรมการด�ำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องช�ำระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลา
ตามที่คณะกรรมการ ด�ำเนินการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 7. การงดช�ำระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ช�ำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 120 เดือน
หรือ เป็นจ�ำนวนเงินไม่น้อยกว่า 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงด
ช�ำระเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจ�ำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจ�ำนงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการด�ำเนินการ
ข้อ 8. การแจ้งยอดจ�ำนวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจ�ำนวนหุ้นที่สมาชิกช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
ให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
ฯลฯ
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อ�ำนาจกระท�ำการตามกฎหมายสหกรณ์

ข้อ 16 อ� ำ นาจกระท� ำ การของสหกรณ์ สหกรณ์ มี อ� ำ นาจกระท� ำ การเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(1) ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(2) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(3) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรือ
บุคคลอื่นใด
(4) รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ�ำจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นได้
ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(5) ให้กู้ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจ�ำนองหรือรับจ�ำน�ำ ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิก
หรือของสมาชิก
(6) จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ยืม เช่า เช่าซื้อ
รับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ จ�ำนอง หรือจ�ำน�ำ ขายหรือจ�ำหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน
(7) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียน สหกรณ์
(8) ด�ำเนินกิจการอย่างอืน่ บรรดาทีเ่ กีย่ วกับหรือเนือ่ งในการจัดให้สำ� เร็จตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
ฯลฯ
ตามหลักการสหกรณ์สากลข้อที่ 1 “การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง” ซึ่งสหกรณ์
ได้เปิดกว้างให้สมาชิกมาสมัครเป็นสมาชิกโดยสมัครใจมิได้บังคับให้สมัคร ซึ่งการจะรับสมาชิก
สหกรณ์ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 32 ดังนี้

หมวด 5
สมาชิก

ข้อ 32. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี้คือ
(1) ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกเพื่อขอจัดตั้ง
สหกรณ์ และได้ชำ� ระค่าหุ้นตามจ�ำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผู้ที่ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับและได้ลงลายมือชื่อในทะเบียน
สมาชิกกับได้ช�ำระค่าหุ้นตามจ�ำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
เมื่อสมาชิกสมัครเข้ามาโดยสมัครใจเท่ากับว่าสมาชิกเป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์และยินยอมทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม ข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสัง่ และมติของสหกรณ์ โดยต้องมีคณ
ุ สมบัติ
ตามข้อบังคับ ข้อ 33
ข้อ 33. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ�ำสังกัดกรมการสื่อสารทหารกองบัญชาการ
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ทหารสูงสุดหรือช่วยราชการกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด หรือเป็นทหาร
กองหนุนมีเบีย้ หวัด หรือเป็นข้าราชการบ�ำนาญสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือเป็นข้าราชการกลาโหม
ประจ�ำการ ซึ่งเคยรับราชการหรือช่วยราชการ สังกัดกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการทหาร
สูงสุด หรือเป็นพนักงานประจ�ำของสหกรณ์นี้
(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
ฯลฯ
และเมือ่ สมาชิกได้รบั อนุมตั ใิ ห้เป็นสมาชิกสหกรณ์แล้วสมาชิกจะมีสทิ ธิและหน้าที่
ตามข้อบังคับข้อ 36 ดังนี้
ข้อ 36. สิทธิหน้าทีใ่ นฐานะสมาชิก ผูส้ มัครเข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชือ่ ของตนในทะเบียน
สมาชิกกับช�ำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจ�ำนวนที่จะถือครบถ้วนเมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะ
ถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก
สิทธิของสมาชิกมีดังนี้
(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์
(4 ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิทธิอื่น ๆ ที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และค�ำสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพือ่ ให้สหกรณ์เป็นองค์การทีเ่ ข้มแข็งสอดส่อง
ดูแลกิจการของสหกรณ์
(4) ร่วมมือกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและ
มั่นคง
ฯลฯ
ข้อ 41. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องค�ำพิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจ�ำตามข้อ 33 (3) โดยมีความผิด
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ฯลฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำ�กัด • 083
ข้อ 43. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึง่ อย่าง
ใดดังต่อไปนี้
(1) ขาดช�ำระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดช�ำระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้
โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด�ำเนินการ
(2) น�ำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(3) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันส�ำหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการด�ำเนินการก�ำหนด
(4) ค้างส่งเงินงวดช�ำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน
หรือ ผิดนัด การส่งเงินงวดช�ำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส�ำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
(5) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือ
เมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค�้ำประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สิน
ต่อสหกรณ์อยู่แล้ว
(6) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�ำสั่งของสหกรณ์
หรือ ของที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด หรือประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตน
เป็นปฏิปักษ์หรือกระท�ำการใดๆที่ท�ำให้สหกรณ์เสื่อมเสียไม่ว่าโดยประการใด ๆ
ฯลฯ
ข้อ 68. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่
โดยผู้แทนสมาชิกต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือ
ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม
ฯลฯ
ข้อ 71. อ�ำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
ทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการด�ำเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทน
สมาชิกและวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกและสมาชิกที่ถูกให้ออกจาก
สหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการด�ำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีของสหกรณ์
(4) รับทราบรายงานประจ�ำปีแสดงผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการ
ด�ำเนินการและของผู้ตรวจสอบกิจการ
(5) พิจารณาก�ำหนดบ�ำเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการด�ำเนินการหรือ
กรรรมการอื่น ๆ และผู้ตรวจสอบกิจการ
(6) พิจารณาก�ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค�ำ้ ประกัน
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของสหกรณ์
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(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์
(9) ก�ำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ
ด�ำเนินการ กรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(10) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(11) รับทราบเรื่องการด�ำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุม
สหกรณ์ ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่
(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนาย
ทะเบียน สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย
(13) ก�ำหนดรูปการซึง่ สหกรณ์คดิ จะท�ำเป็นเครือ่ งเกือ้ หนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
ฯลฯ
ข้อ 73. อ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการด�ำเนินการแต่ละต�ำแหน่ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการและควบคุม
การประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(2) ควบคุมดูแลการด�ำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
อยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ ในนามสหกรณ์ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(4) ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการด� ำ เนิ น การมอบหมายภายใต้ กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�ำสั่งของสหกรณ์
(ข) รองประธานกรรมการ มีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
(1) ปฏิบตั กิ ารในอ�ำนาจหน้าทีข่ องประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมือ่ ประธาน
กรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อต�ำแหน่งประธานกรรมการว่างลงจนกว่าจะมีการ
เลือกตั้งต�ำแหน่งประธานกรรมการ
(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย
(3) ด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการมอบหมายภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�ำสั่งของสหกรณ์
(ค) เลขานุการ มีอำ� นาจหน้าที่ดังนี้
(1) จัดท�ำรายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ
ทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการด�ำเนินการ แล้วแต่กรณี
(4) ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการด� ำ เนิ น การมอบหมายภายใต้ กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�ำสั่งของสหกรณ์
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(ง) เหรัญญิก มีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้
เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(2) ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการด�ำเนินการมอบหมายภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และค�ำสั่งของสหกรณ์
ฯลฯ
ข้อ 79. อ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการด�ำเนินการ คณะกรรมการด�ำเนินการมีอำ� นาจหน้าที่
ด�ำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�ำสั่งของสหกรณ์
กับทั้ง ในทางอันจะท�ำให้เกิดความจ�ำเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) พิจารณาในเรือ่ งการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและค�ำสั่งของสหกรณ์
(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือ
ลงทุนเงินของสหกรณ์
(3) ก� ำ หนดและด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การประชุ ม ใหญ่ และเสนองบดุ ล กั บ รายงาน
ประจ�ำปีแสดงผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอแนะการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีต่อที่ประชุมใหญ่
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(6) พิจารณาด�ำเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง หรือก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการและ
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ตลอดจนควบคุม ดูแลการปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง
(7) พิจารณาด�ำเนินการแต่งตั้ง และก�ำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(8) ก�ำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(9) จัดให้มแี ละดูแลให้เรียบร้อยซึง่ บรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา
อุปกรณ์ดำ� เนินงานของสหกรณ์
(10) พิ จ ารณาให้ ส หกรณ์ ส มั ค รเข้ า เป็ น สมาชิ ก และออกจากชุ ม นุ ม สหกรณ์ และ
องค์การอื่น
(11) พิจารณาด�ำเนินการแต่งตัง้ และถอดถอนคณะกรรมการอืน่ หรือคณะอนุกรรมการ
หรือคณะท�ำงาน เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินกิจการของสหกรณ์
(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) พิจารณาให้ความเทีย่ งธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ ตลอดจนสอดส่อง
ดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ด�ำเนินไปด้วยดี
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอืน่ ผูต้ รวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจ้ ดั การ
และสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(15) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ ตลอดจนก�ำหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
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(16 ฟ้อง ต่อสู้ หรือด�ำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอม
ยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(17) พิจารณาด�ำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์
(18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการด�ำเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่และ
ออกเสียง ในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น ซึ่ง
สหกรณ์นี้ เป็นสมาชิก ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตามทีข่ อ้ บังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์
และองค์การนั้น ก�ำหนดไว้
(19) พิจารณาการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ที่กำ� หนดในกฎกระทรวง
(20) พิจารณามอบหมายอ�ำนาจหน้าที่ในการด�ำเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 80. ความรับผิดของคณะกรรมการด�ำเนินการ ในกรณีคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
กระท�ำการ หรืองดเว้นการกระท�ำการ หรือกระท�ำการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
จนท�ำให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรือสมาชิก อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน
การบัญชี หรือ กิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือตามรายงานการตรวจสอบ
เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการด�ำเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
สหกรณ์
ข้อ 81. คณะกรรมการอ�ำนวยการ คณะกรรมการด�ำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการ
จ�ำนวน 5 คน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการ
ด�ำเนินการเป็นกรรมการอ�ำนวยการ และให้คณะกรรมการด�ำเนินการตั้งกรรมการด�ำเนินการอื่นเป็น
กรรมการร่วมอีกตามสมควร
ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด�ำเนินการ เป็นประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอ�ำนวยการตามล�ำดับ
คณะกรรมการอ�ำนวยการให้อยู่ในต�ำแหน่งได้เท่ากับก�ำหนดเวลาของคณะกรรมการด�ำเนินการ
ซึ่งตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการนั้น
ให้คณะกรรมการอ�ำนวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือน
ละครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอ�ำนวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการ ต้องมีกรรมการอ�ำนวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนกรรมการอ�ำนวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอ�ำนวยการ ให้เสนอคณะกรรมการด�ำเนินการในการประชุม
คราวถัดไปทราบ
ข้อ 82. อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ�ำนวยการ ให้คณะกรรมการอ�ำนวยการเป็นผู้
ด�ำเนินกิจการแทนคณะกรรมการด�ำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
มติ และค�ำสั่ง ของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำ�กัด • 087
(1) ควบคุมในเรือ่ งการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงิน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดท�ำบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถกู ต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้
อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการด�ำเนินการในการปรับปรุง หรือแก้ไขการบริหารงานของ
สหกรณ์
(5) ควบคุมดูแลการจัดท�ำงบดุล รวมทั้งบัญชีกำ� ไรขาดทุน และรายงานประจ�ำปีแสดง
ผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด�ำเนินการพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(6) พิจารณาการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการด�ำเนิน
การพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
(7) พิ จ ารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ า ยประจ� ำ ปี ข องสหกรณ์ เสนอต่ อ
คณะกรรมการ ด�ำเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(8) ท� ำ นิ ติ ก รรมต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น งานของสหกรณ์ ต ามที่ ค ณะกรรมการ
ด�ำเนินการมอบหมาย
ข้อ 83. คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการด�ำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้จ�ำนวน
5 คน โดยให้มีต�ำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่งนอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการเงิ น กู ้ ใ ห้ อ ยู ่ ใ นต� ำ แหน่ ง ได้ เ ท่ า กั บ ก� ำ หนดเวลาของคณะกรรมการด� ำ เนิ น การ
ซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้นั้น
ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้ง
เป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
กรรมการเงินกู้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินจิ ฉัยทัง้ ปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นำ� เสนอคณะกรรมการด�ำเนินการทราบในการประชุม
คราวถัดไป
ข้อ 84. อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอ�ำนาจหน้าที่ใน
การพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�ำสั่งของ
สหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกูม้ หี ลักประกันตามทีก่ ำ� หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
และ เมื่อเห็นว่าหลักประกันส�ำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ก็ต้องก�ำหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้สมบูรณ์
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
(3) ดูแลและติดตามการช�ำระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำ� หนดในสัญญา
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(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวด
ช�ำระหนีเ้ งินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช�ำระหนี้ เพือ่ เสนอความเห็นให้คณะกรรมการด�ำเนินการพิจารณา
ผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
ข้อ 85. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการด�ำเนินการอาจตัง้ คณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ์ จ�ำนวน 5 คนโดยให้มีต�ำแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการ
คนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในต�ำแหน่งได้เท่าที่ก�ำหนดเวลาของคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวทีม่ กี จิ ธุระแต่จะต้องมีการประชุมกัน
เดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรือเลขานุการ นัดเรียก
ประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
จ�ำนวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการด�ำเนินการ
ทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 8. อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์มีอำ� นาจและหน้าที่ด�ำเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�ำสั่งของ
สหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก และ
ผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์ รวมทั้ง
ผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอก รับทราบ
(3) ด�ำเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงิน
อย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการด�ำเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งใน
และนอกประเทศ เพื่อน�ำตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการด�ำเนินการพิจารณาน�ำมาบริการแก่สมาชิก
ตามความเหมาะสม
ฯลฯ
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**********
เมื่อได้เวลา 0900 ร.อ. ชัชพล ปิติพล กรรมการและเลขานุการ ได้กล่าวน�ำเข้าที่ประชุมดังนี้
เรียนประธานกรรมการ ผูเ้ ข้าร่วมประชุม คณะกรรมการด�ำเนินการและท่านสมาชิกทุกท่าน ตามข้อบังคับ
สหกรณ์ฯ ข้อ 68 การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
สมาชิกทัง้ หมดหรือไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ร้อยคน ขณะนีไ้ ด้เวลานัดหมายจากการตรวจสอบแล้วมีสมาชิกมา
630
ลงลายชื่อเข้าร่วมประชุมจ�ำนวน...................คน
ถือว่าครบองค์ประชุม และส�ำหรับเอกสารประกอบ
การประชุมทางสหกรณ์ฯ ได้แจกจ่ายให้กบั สมาชิกทุกท่านเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว โดยขอเริม่ ระเบียบวาระ
ที่ 1 ขอเรียนเชิญ พล.ต. วรพจน์ เร้าเสถียร ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
ชุดที่ 36 ได้กรุณากล่าวเปิดการประชุม ครับ
พล.ต. วรพจน์ เร้าเสถียร ประธานกรรมการ ได้แจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. เรียนผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการด�ำเนินการ และท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสาร
ทหาร จ�ำกัด ทุกท่าน ตามที่สหกรณ์ฯ ได้กำ� หนดให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 ในวันและ
สถานที่แห่งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการด�ำเนินการได้พิจารณาว่าการจัดในวันหยุดราชการนั้นจะท�ำให้
สมาชิกทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นส่วนภูมภิ าคและสมาชิกทีอ่ ยูส่ ว่ นกลางสามารถเดินทางมาประชุมกันได้โดยไม่เสียเวลา
ในการปฏิบัติหน้าที่ของทางราชการและไม่รบกวนใครเนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ บัดนี้ได้ถึงก�ำหนด
นัดหมายและได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่ามีสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ครบองค์ประชุมตามทีเ่ ลขานุการ
ได้รายงานแล้ว ในฐานะประธานในที่ประชุม ขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 ครั้งที่ 36
ของสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด และในโอกาสนี้ใคร่ขอแนะน�ำท่านผู้มีเกียรติที่ได้กรุณามา
ร่วมประชุม ให้สมาชิกได้ทราบเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนี้
รองศาสตราจารย์วศิ ิษฐศักดิ� แป้ นสัมฤทธิ� ประธานกรรมการ สอ.มสธ. จํากัด
1........................................................................................................................................
นางถวิล
�ญญางามเนตร ผู้จัดการ สอ.มสธ. จํากัด
2........................................................................................................................................
นายชฤทธิ�
เพ็ชรศรีประสิทธิ� รองประธานกรรมการ สอ.การยางฯ จํากัด
3........................................................................................................................................
นายนิ พนธ์
พงศ์ภัณฑารักษ์ กรรมการและเหรัญญิก สอ.การยางฯ จํากัด
4........................................................................................................................................
นางสาวนิ ตยา ผิวเหลือง
กรรมการและเลขานุ การสอ.สํานั กกงานปฏิรปู ที�ดน
ิ ฯ จํากัด
5........................................................................................................................................
นางสาวทัศนี ย์ ศรี โนนยางค์
หัวหน้ าฝ่ ายบัญชี สอ.สํานั กกงานปฏิรปู ที�ดน
ิ ฯ จํากัด
6........................................................................................................................................
นางสาวฉั ตรลาวัลย์ ทองบ่อ
กรรมการดําเนิ นการ สอ.การตรวจเงินแผ่นดิน จํากัด
7………………………………………..............…………………………………………………
นางสาวนิ ตยา
แดงสําราญ
กรรมการดําเนิ นการ สอ.การตรวจเงินแผ่นดิน จํากัด
8………………………………………..............…………………………………………………
นางสาวเสาวคนธ์ กานิ วาสน์
รองผู้จัดการ สอ.กรมที�ดน
ิ จํากัด
9……………………………………………..............……………………………………………
นางสาวธนวรรณ เงินวิวฒ
ั น์
หัวหน้ าฝ่ ายการเงิน สอ.กรมที�ดน
ิ จํากัด
10…………………………………………..............…………………………………………….
นางจริยาภรณ์ แซ่ลมิ �
ผู้จัดการ สอ.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด
11......................................................................................................................................
นางสาวพลอยริญญา ภัทรอิ�มอ้วน ประธานกรรมการ บริษัท เอแอล ไลฟ์ โบรคเกอร์ จํากัด
12......................................................................................................................................
นายอิทธิพล
โตรส
นั กวิชาการสหกรณ์ ชํานาญการ สนง.ส่งเสรมฯ กทม. พท.2
13......................................................................................................................................
นางสาวพรณิ ชา สุภาวงค์
นั กวิชาการสหกรณ์ ชํานาญการ สนง.ส่งเสรมฯ กทม. พท.2
14......................................................................................................................................
นายสุวฒ
ั ชัย
ยืนชีวติ
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
15......................................................................................................................................
16 สิบเอกหญิง ณั ฐชนั นท์พร ยิม� เผือก ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
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2 แนวทางการด�ำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561
เพื่อให้การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 ด�ำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น จึงขอ
แจ้งแนวทางการด�ำเนินการประชุมใหญ่ ดังนี้
2.1 คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 36 มีมติเป็นเอกฉันท์ ตามข้อบังคับข้อ 79 (20) มอบ
หมายให้ น.ต. ชัชกิจ ไทยลี่ ร.น. ผูจ้ ดั การสหกรณ์ฯ ท�ำหน้าที่ เป็น เลขานุการในทีป่ ระชุมใหญ่ประจ�ำปี
2561 ด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 รวมถึงชี้แจงในทุก
ประเด็นที่มีการซักถาม ในวันนี้
2.2 ให้ทปี่ ระชุมพิจารณาเฉพาะเรือ่ งทีม่ อี ยูใ่ นระเบียบวาระการประชุม แล้วด�ำเนินการไป
ตามล�ำดับระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้ เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติเป็นอย่างอื่น
การพิจารณาญัตติทมี่ สี มาชิกเสนอในทีป่ ระชุมใหญ่ จะกระท�ำภายหลังจากทีป่ ระชุมพิจารณา
เรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุมเสร็จแล้ว
2.3 สมาชิกผูใ้ ดประสงค์จะกล่าวถ้อยค�ำต่อทีป่ ระชุมใหญ่ ให้ยกมือพ้นศีรษะ เมือ่ ประธาน
การประชุมอนุญาตแล้วจึงยืนขึน้ กล่าวรายงานตัวพร้อมกล่าวถ้อยค�ำได้ โดยต้องเป็นค�ำกล่าวกับประธาน
เท่านั้น
2.4 ประธานการประชุมมีอำ� นาจปรึกษาที่ประชุมในปัญหาใดๆ สั่งพักการประชุม เลื่อน
การประชุม หรือเลิกการประชุมได้ตามเห็นสมควร
2.5 เมื่อที่ประชุมก�ำลังปรึกษาหรือพิจารณาญัตติใดอยู่ มิให้เสนอญัตติอื่นนอกจากญัตติ
ดังต่อไปนี้
2.5.1 ขอให้ลงมติ
2.5.2 ขอให้ปิดการอภิปราย
2.5.3 ขอให้ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา หรือพิจารณา
2.6 ญัตติในเรือ่ งใด เมือ่ มีการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมแล้ว หรือตกไปแล้ว สมาชิก
จะเสนอญัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันนั้นซ�้ำอีกไม่ได้
2.7 การอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่ก�ำลังปรึกษากันอยู่ ต้องไม่
ฟุ่มเฟือย วนเวียน ซ�ำ้ ซาก หรือซ�ำ้ กับผู้อื่น และห้ามมิให้นำ� เอกสารใดๆ มาอ่านให้ที่ประชุมฟังโดยไม่
จ�ำเป็น ผู้อภิปรายต้องไม่แสดงกิริยา หรือวาจาอันไม่สุภาพ หรือเสียดสีบุคคลใด และห้ามกล่าวหรือ
ออกชื่อสมาชิก หรือบุคคลใด โดยไม่จำ� เป็น
2.8 ถ้าประธานการประชุมเห็นว่าผู้ใดได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ประธานการประชุมจะ
ให้ผู้นั้นหยุดอภิปรายก็ได้ หรือเห็นว่าผู้อภิปรายใช้วาจาไม่เหมาะสมก็สามารถสั่งยุติการอภิปรายหรือ
ถอนค�ำพูดอภิปรายได้
2.9 การอภิปรายเป็นอันยุติลงเมื่อ
2.9.1 ไม่มีผู้ใดอภิปราย
2.9.2 ที่ประชุมลงมติให้ปิดอภิปราย
2.9.3 ที่ประชุมลงมติให้ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา
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2.10 ในกรณีที่ประธานการประชุมพิจารณาเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว จะขอ
ให้ที่ประชุมวินิจฉัยว่าจะปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้
2.11 เมื่อการอภิปรายได้ยุติแล้ว มิให้ผู้ใดอภิปรายอีก เว้นแต่ที่ประชุมสรุปความที่ได้
อภิปรายกันมาแล้วได้ ก่อนที่ประชุมจะลงมติ
2.12 ประธานการประชุมอนุญาตให้กรรมการหรือผูเ้ กีย่ วข้อง ชีแ้ จงข้อเท็จจริงต่อทีป่ ระชุม
เพื่อประกอบการอภิปรายของสมาชิกก็ได้ หรือท�ำความเข้าใจต่อสมาชิกได้
ผม ในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด ขอขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้
ความช่วยเหลือสหกรณ์ของเราเป็นอย่างดีเสมอมาและได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมประชุมในวันนี้
รับทราบเรือ� งที�ประธานแจ้งให้ที�ประชุม ทราบ
ที่ประชุม................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงาน
การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยาน 2560
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ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560
....................................................................................
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560
วันเสาร์ที่ 9 กันยาน 2560 เวลา 0900 น.
ณ แหล่งชุมนุมข้าราชการ กรมการสื่อสารทหาร ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
...........................................................
จ�ำนวน 14 คน ประกอบด้วย
กรรมการผู้มาประชุม		
1. พลตรี วรพจน์
เร้าเสถียร
ประธานกรรมการฯ/ประธานที่ประชุม
2. พันเอก สุกฤษฏิ์
โอ่งเคลือบ
รองประธานกรรมการ (1)
3. นาวาอากาศเอก สุภัทร ไถ้บ้านกวย
รองประธานกรรมการ (2)
4. พันโท ธีระเดช
แก้วกัณหา
กรรมการด�ำเนินการ
5. พันโท ธวัชชัย
ปั้นมณี
กรรมการด�ำเนินการ
6. นาวาตรี สายชล
บุญแก้ว
กรรมการด�ำเนินการ
7. พันตรี นพดล
บุรณะสุทธิ์
กรรมการด�ำเนินการ
8. ร้อยเอก อ�ำนาจ
ภักดิ์นิลรัตน์
กรรมการด�ำเนินการ
9. ร้องเอก ธรรมนูญ
สุวานิช
กรรมการด�ำเนินการ
10. เรืออากาศตรี ไพบูลย์
เสนาวงศ์
กรรมการด�ำเนินการ
11. นาวาตรี ชัชกิจ
ไทยลี่
กรรมการและเลขานุการ ท�ำหน้าที่ผู้จัดการ
12. ร้อยโทหญิง จารุวรรณ ไทยปาล
กรรมการและเหรัญญิก
13. ร้อยโท โยคินทร์
สุ่มสายล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14. ร้อยโท เกรียงศักดิ์
ชอนกระโทก กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
กรรมการผู้ไม่มาประชุม
1. ร้อยโท สมควร

รอตสวัสดิ์

กรรมการด�ำเนินการ (ถึงแก่กรรม)

สมาชิกทั้งหมด จ�ำนวน 1,725 คน เมื่อเริ่มเปิดการประชุมเวลา 0900 นับองค์ประชุมได้จำ� นวน
668 คน เมื่อปิดการลงทะเบียนเวลา 1000 มีสมาชิกมาลงทะเบียนรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 1,224 คน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. คุณสุวัฒชัย
ยืนชีวิต
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
2. สิบเอกหญิง ณัฐชนันท์พร ยิ้มเผือก
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
3. นางสาวพรณิชา
สุภาวงค์
นักวิชาการช�ำนาญการส�ำนักส่งเสริมสหกรณ์ กทม.พื้นที่ 2
4. นางสาวสุชาดา
ปัจจาระ
นักวิชาการสหกรณ์ส�ำนักส่งเสริมสหกรณ์ กทม.พื้นที่ 2
5. คุณฉัตรลาวัลย์
ทองบ่อ
กรรมการด�ำเนินการ สอ.การตรวจเงินแผ่นดิน จ�ำกัด
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6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

คุณธิราพร
คุณชุติมา
คุณทัศนีย์
คุณถวิล
คุณธีรวัฒน์
คุณเสาวคนธ์
คุณจริยาภรณ์
คุณกฤษ์ฏ์
คุณทัศนีย์
คุณศรัญญา
คุณพรสุข
คุณสุมณฑา
คุณพงษ์พันธ์
คุณเสาวนิตย์

ทองบาง
สุขต�ำแย
แพงบุดดี
ปัญญางามเนตร
น�ำแสงวาณิช
กานิวาสน์
กลั่นสุวรรณ
สาลิกา
วังสง่า
ปู่ด�ำ	
ไกรเลิศ
ประสงค์ศรี
ธรรมวิชิต
นิ่มนวล

เจ้าหน้าที่ลงทุน สอ.การตรวจเงินแผ่นดิน จ�ำกัด
รองผู้จัดการ สอ.พนักงานธนาคารทหารไทยจ�ำกัด
ผู้ช่วยผู้จัดการ สอ.พนักงานธนาคารทหารไทย จ�ำกัด
ผู้จัดการ สอ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ�ำกัด
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก สอ.กรมที่ดิน จ�ำกัด
รองผู้จัดการ สอ.กรมที่ดิน จ�ำกัด
ผู้จัดการ สอ.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ�ำกัด
รองผู้จัดการ สอ.กระทรวงมหาดไทย จ�ำกัด
กรรมการและผู้จัดการ สอ.ส�ำนักงาน กพ. จ�ำกัด
ผู้ช่วยผู้จัดการ สอ.ส�ำนักงาน กพ. จ�ำกัด
ผู้จัดการ สอ.บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ผู้จัดการ สอ.การยางแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
กรรมการและเลขานุการ สอ.กรมปศุสัตว์ จ�ำกัด
ผู้จัดการ สอ.กรมปศุสัตว์ จ�ำกัด

เริ่มประชุมเวลา 0900 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
เมื่อได้เวลาประชุมเวลา 0900 น. น.ต. ชัชกิจ ไทยลี่ ร.น. กรรมการและเลขานุการท�ำหน้าที่
ผู้จัดการ ได้กล่าวน�ำเข้าประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 โดยเรียนเชิญ พล.ต. วรพจน์ เร้าเสถียร
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
2560 และมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จนสมาชิกมีความเข้าใจเป็นอย่างดี
ที่ประชุม....รับทราบ...
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี2559
ระเบียบวาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559 เมื่อวันเสาร์ที่
10 กันยายน 2559
ที่ประชุม...มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรายงานเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.1 รับทราบค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินงาน
สหกรณ์ชุดที่ 36
ทีป่ ระชุม…มีมติเป็นเอกฉันท์รบั ทราบค�ำสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการเลือกตัง้ กรรมการด�ำเนินงาน
สหกรณ์ชุดที่ 36
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ระเบียบวาระที่ 3.2 รับทราบรายงานกิจการประจ�ำปี 2560
ทีป่ ระชุม…มีมติเป็นเอกฉันท์รบั ทราบรายงานกิจการประจ�ำปี 2560 ตามทีค่ ณะกรรมการฯเสนอ
ระเบียบวาระที่ 3.3 การด�ำเนินงานของศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ประจ�ำปี 2560
ทีป่ ระชุม..มีมติเป็นเอกฉันท์รบั ทราบการด�ำเนินงานของศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสง
เคราะห์ฯ ประจ�ำปี 2560
ระเบียบวาระที่ 3.4 รายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำปี 2560
ที่ประชุม...มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำปี 2560 ตามที่ผู้
ตรวจสอบกิจการฯเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 พิจารณางบดุล,งบก�ำไรขาดทุน,งบกระแสเงินสดและรายงานของผู้
สอบบัญชี ประจ�ำปี 2560
ที่ประชุม...มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุล,งบก�ำไรขาดทุน,งบกระแสเงินสดและรายงานของผู้
สอบบัญชี ประจ�ำปี 2560 ตามที่ผู้สอบบัญชีฯเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.2 การพิจารณาจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2560
- ก่อนการลงมติได้มีสมาชิกเสนอให้มีการนับองค์ประชุม ซึ่งเมื่อนับองค์ประชุมแล้วเสร็จมี
จ�ำนวนสมาชิกทั้งสิ้นจ�ำนวน 481 คน จึงได้มีการขอมติจากสมาชิก
มติทปี่ ระชุม...มีมติเสียงข้างมากอนุมตั กิ ารจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2560 ตามทีค่ ณะกรรมการ
เสนอจ�ำนวน 294 เสียง ไม่เห็นชอบจ�ำนวน 64 เสียง และงดออกเสียงจ�ำนวน 123 เสียง
ระเบียบวาระที่ 4.3 แผน รายรับ – รายจ่าย การด�ำเนินงานของสหกรณ์ ประจ�ำปี 2561
ที่ประชุม...มีมติเป็นเอกฉันท์จ�ำนวน 410 เสียง ไม่เห็นชอบ (ไม่มี) อนุมัติแผนด�ำเนินงาน,
ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่ายประจ�ำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.4 การก�ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค�ำ้ ประกัน ประจ�ำปี 2561
ที่ประชุม...มีมติเป็นเอกฉันท์จ�ำนวน 410 เสียง อนุมัติการก�ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม
หรือค�ำ้ ประกันประจ�ำปี 2561 วงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ( สองพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน ) ตามที่
คณะกรรมการเสนอ ไม่เห็นชอบ ( ไม่มี )
ระเบียบวาระที่ 4.5 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 36 ประจ�ำปี 2561
ที่ประชุม...มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 36 ประจ�ำปี
2561 จ�ำนวน 7 คน ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มสมาชิกสังกัด บก.สส.ทหาร ผู้ได้รับการเลือกตั้งจ�ำนวน 1 คน คือ
ล�ำดับที่ 1 หมายเลขที่ 2 ร.ท. บัญชา
กว่างสันเทียะ ได้คะแนน 512 คะแนน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มสมาชิกสังกัด ศทส.สส.ทหาร ,ศฝทส.สส.ทหารและข้าราชการบ�ำนาญ
(ไม่มีการเลือกตั้งเนื่องจากกรรมการยังคงอยู่ในวาระต่อเนื่องจ�ำนวน 1 คน)
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กลุ่มที่ 3 กลุ่มสมาชิกสังกัด ศทท.สส.ทหาร ผู้ได้รับการเลือกตั้งจ�ำนวน 3 คน คือ
ล�ำดับที่ 1 หมายเลขที่ 10 ร.อ. ธนากร
อ่อนยืนยงค์
ได้คะแนน 421 คะแนน
ล�ำดับที 2 หมายเลขที่ 1 ร.ท. วินัย
เกษธีรกุล
ได้คะแนน 402 คะแนน
ล�ำดับที่ 3 หมายเลขที่ 3 พ.ท. ธีระเดช
แก้วกัณหา
ได้คะแนน 328 คะแนน
กลุ่มที่ 4 กลุ่มสมาชิกสังกัด พัน.ส.ฯ ผู้ได้รับการเลือกตั้งจ�ำนวน 1 คน คือ
ล�ำดับที่ 1 หมายเลขที่ 4 ร.ท. บุญศักดิ์
ตุลาธาร
ได้คะแนน 429 คะแนน
กลุ่มที่ 5 กลุ่มสมาชิกสังกัด พัน.ปสอฯ ผู้ได้รับการเลือกตั้งจ�ำนวน 2 คน
ล�ำดับที่ 1 หมายเลขที่ 13 ร.อ. ชัชพล
ปิติพล
ได้คะแนน 558 คะแนน
ล�ำดับที 2 หมายเลขที่ 6 ร.ท. เกรียงศักดิ์ ชอนกระโทก
ได้คะแนน 430 คะแนน
ระเบียบวาระที่ 4.6 การคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ�ำปี 2560
ที่ประชุม...มีมติเป็นเอกฉันท์จำ� นวน 295 เสียง ไม่เห็นชอบ (ไม่มี) เห็นชอบให้
บริษัท เอส.ดี.บี.คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด โดย นายสุวัฒน์ชัย ยืนชีวิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
ที่ 5697 ที่อยู่เลขที่ 434/5 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ เป็นผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์สอื่ สารทหาร จ�ำกัด ประจ�ำปี 2561 และก�ำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จ�ำนวน
60,000.-บาทต่อปี
ระเบียบวาระที่ 4.7 การคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ�ำปี 2560
ที่ประชุม...มีมติเป็นเอกฉันท์จำ� นวน 317 เสียง ไม่เห็นชอบ (ไม่มี) ให้ ส.อ. หญิง ณัฐชนันท์
พร ยิ้มเผือก เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด ประจ�ำปี 2561 และจ่าย
ค่าธรรมเนียม 60,000.- บาท ต่อปี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- ร.อ. วราวุธ หมายเลขสมาชิก 1609 ขอสอบถามและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. เรื่องการท�ำประกันภัยผู้ค�้ำประกัน เมื่อซื้อแล้วจะต้องมีใบเสร็จรับเงินและกรมธรรม์แห่ง
ประกันนั้นๆ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาผมไม่ได้รับทั้งสองอย่าง ท�ำให้ไม่ทราบว่ากรมธรรม์ของ
ประกันผู้ค�้ำมีผลอะไรต่อผู้ซื้อ
2. ทั้งสองอย่างนี้จะรับได้ที่ใครและในปีนี้ได้รับทราบตารางการเก็บค่าประกันรายบุคคลแล้ว
ว่าจ่ายคนละเท่าไหร่แต่ไม่ทราบยอดรวมว่ามีจำ� นวนเท่าไหร่ถา้ ประมาณการคร่าวๆ เมือ่ คราวประชุมที่
สโมสรการท่าฯ น่าจะประมาณสิบห้าล้าน ฉะนั้นเมื่อผมไม่ได้กรมธรรม์แห่งประกันนั้นๆ ผมเลยอยาก
ขอถามว่า เมื่อได้มีการเครมประกันและสหกรณ์ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วบริษัทได้ด�ำเนินการอย่างไรกับ
ผู้กู้
- เลขานุการฯ
ก่อนอื่นขอเรียนให้ทราบว่าในคราวที่ประชุมที่สโมสรการท่าฯ ยอดเรียกเก็บประกันภัยผู้คำ�้ อยู่
ที่ประมาณสิบสองล้านบาทเศษส่วนปีนี้อยู่ที่ประมาณแปดล้านบาทเศษ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ประเด็นที่สมาชิกได้สอบถามผมขอเรียนเชิญคุณพลอยริญญาฯ ในฐานะตัวแทนโบรคเกอร์ ได้ขึ้นมา
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ชี้แจงประเด็นค�ำถามให้กับสมาชิกต่อไป
- คุณพลอยริญญาฯ
กราบเรียนท่านประธาน ท่านคณะกรรมการ และท่านสมาชิก ในบานะตัวแทนโบรคเกอร์
ที่ดูแลกรณีการเสียชีวิตและการประกันภัยผู้ค�้ำประกัน ทีท่านสมาชิกถามสักครู่ กรมธรรม์ประกัน
ผู้ค�้ำประกัน ทางบริษัทจะท�ำสัญญากับสหกรณ์โดยสหกรณ์ฯเป็นผู้ถือกรมธรรม์เนื่องจากเป็นเจ้าหนี้
ส่วนผู้เอาประกันภัยคือผู้คำ�้ ประกัน
ในส่วนของกรมธรรม์จะออกเป็นกรมธรรม์ใหญ่แล้วมีรายชือ่ แนบกรมธรรม์ของสหกรณ์ ซึง่ ราย
ชื่อสามารถตรวจสอบได้ บริษัทประกันภัยจะออกใบเสร็จรวมสามารถตรวจสอบได้ กรณีเกิดสินไหม
ผู้กู้จะถูกบริษัทติดตามหนี้ เนื่องจากเป็นกรมธรรม์แบบสวมสิทธิ์จะตามผู้กู้โดยคุ้มครองผู้ค�้ำประกัน
ซึ่งหากบริษัทจ่ายสินไหมให้กับสหกรณ์เท่าไหร่ บริษัทก็ตามฟ้องเอกกับผู้กู้เป็นจ�ำนวนเท่านั้นและเป็น
ไปตามกฎหมายตั้งแต่การประนอมหนี้ โดยท่าสามารถมาช�ำระค่างวดกับบริษัทประกันภัยได้ หากไม่
มาใช้สิทธิ์ประนอมหนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้อง คือบริษัทท�ำหน้าที่ติดตามหนี้แทนสหกรณ์ของ
ท่านนั่นเอง
- ร.อ. วราวุธ ฯ
ข้อเสนอลักษณะแบบนี้คือท�ำปีต่อปีแล้วสูญไป เลยขอเสนอว่าเมื่อสหกรณ์ฯมีการเปิดให้ออม
ทรัพย์ ท�ำไมสหกรณ์ฯไม่ขายลักษณะเหมือนบัตรประกันผูค้ ำ�้ ประกัน โดยเงินทีจ่ า่ ยไปไม่วา่ จะเป็นจ�ำนวน
เท่าไหร่ก็ตามก็อยู่ที่สหกรณ์ ส่วนการด�ำเนินการก็ท�ำเหมือนบริษัทประกันภัยทุกอย่างโดยมีการจ่าย
สินไหมและมีการฟ้องร้องเหมือนกัน แต่เมื่อสิ้นสุดสัญญาผมไม่หนีไปไหนผมสามารถขายตรงประกัน
ภัยให้กบั สหกรณ์ฯ ผมก็จะได้รบั เงินส่วนนัน้ คืน ซึง่ เป็นเงินออมและแบบนีถ้ อื ว่าดีถา้ เป็นแบบนัน้ ผมขอ
อนุญาตเสนอคณะกรรมการชุดที่ 36 ได้ช่วยพิจารณาด้วยครับ
- คุณพลอยริญญาฯ
ในหลักของกฎหมายประกันภัยเราจะท�ำหน้าทีค่ มุ้ ครองลุกค้าทีท่ ำ� ประกันกับเราเมือ่ สักครูท่ ที่ า่ น
สมาชิกถามคืออยูใ่ นหลักการของสหกรณ์แล้วต้องดูวา่ สหกรณ์สามารถท�ำแบบบริษทั ประกันภัยได้หรือ
ไม่ ถ้าท่านท�ำในขณะที่ผิดกฎหมาย พรบ.ประกันภัย ทาง คปภ. ซึ่งเป็นผู้ดูแลก็อาจจะฟ้องร้องได้ ซึ่งใน
แง่ของ พรบ. คงต้องสอบถามทางกรมส่งเสริมฯว่าสามารถด�ำเนินการได้หรือไม่อย่างไร
- คุณพรณิชาฯ ผู้แทนส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทม.เขตพื้นที่ 2 ได้ชี้แจง ดังนี้
ในลักษณะเก็บเบี้ยสมาชิกของสหกรณ์จะไม่ผิดกฎหมายสหกรณ์ แต่จะไปผิดกฎหมายการ
ประกันภัย ดังนั้นสิ่งที่สหกรณ์ฯจะท�ำได้คือเป็นกองทุนช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการค�้ำ
ประกัน โดยที่มาของเงินต้องมาจาก 3 แหล่ง คือ
1. จัดสรรจากก�ำไรสุทธิ
2. จัดสรรจากเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายประจ�ำปีของสหกรณ์
3. เงินที่ได้รับบริจาค
ดังนั้นด�ำเนินการโดยหักเงินจากสมาชิกจะเข้าข่ายการท�ำประกันภัยซึ่งจะท�ำให้ผิดกฎหมาย
ประกันภัย
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- เลขานุการฯ
ในส่วนของระเบียบวาระฯว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือสมาชิกที่ได้ผลกระทบจากกรณีค�้ำประกัน
เงินกู้ คณะกรรมการชุดที่ 35 ต้องให้สวัสดิการแก่สมาชิกทุกคนโดยเท่าเทียมกันและพอสมควร ซึง่ การที่
เราจะมุง่ น�ำเงินของสมาชิกทุกคนมาช่วยบุคคลทีไ่ ม่มคี วามรับผิดชอบต่อองค์กรมากเกินไปคงไม่เหมาะ
ไม่ควร ดังนัน้ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า แนวทางทีจ่ ะสามารถช่วยเหลือ คือ ช่วยเหลือสมาชิก
แต่พอสมควรโดยมีเงื่อนไขในเรื่องระยะเวลาในการเป็นสมาชิกและสัดส่วนการช่วยเหลือให้เป็นไป
ตามระเบียบฯที่ได้พิจารณาถือใช้แล้ว ซึ่งในส่วนนี้ถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือสมาชิกได้บางส่วน
แต่ที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าการกู้เงินของสมาชิกแต่ละคนไม่ได้กู้คนละแสนสองแสน บางคนกู้เป็น
หลักล้านสองล้านถึงสามล้านก็มี หารจะรอเงินช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพออย่างแน่นอน
ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องน�ำระบบประกันภัยผู้คำ�้ ประกันเข้ามาช่วยโดยหลักการกู้มากก็ต้องเสียมาก กู้น้อย
ก็ต้องเสียน้อยและถ้ามีการเครมกันมาก ในภาพรวมเบี้ยประกันก็จะเพิ่มขึ้นหากไม่มีการเคลมหรือ
เคลมน้อยเบี้ยประกันก็จะลดลง มันขึ้นๆลงๆกันมาตลอดระยะเวลา 5 ปีที่เราท�ำกันมา
ในส่วนของการบังคับให้ท�ำประกันผู้ค�้ำประกัน ในระเบียบฯก็ไม่ได้บังคับ ซึ่งในระเบียบฯได้
ก�ำหนดให้สามารถใช้บุคคลที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันค�้ำประกันเงินกู้แทนการจัดท�ำประกัน
ภัยผูค้ ำ�้ ประกันได้ แต่เงือ่ นไขก็คอื สมาชิกผูค้ ำ� ประกันต้องมีรายได้เพียงพอทีจ่ ะช�ำระหนีแ้ ทนผูก้ ู้ ในกรณี
ที่ผู้กู้ไม่สามารถช�ำระหนี้สหกรณ์ได้ ถึงเรียกว่าเป็นการค�้ำประกันเงินกู้ซึ่งหากผู้ค�้ำประกันมีเงินเหลือ
ห้าร้อยบาท แล้วไปค�้ำประกันหนี้จ�ำนวนหนึ่งแสนบาท ท่านก็ไม่สามารถช�ำระหนี้แทนได้เพราะเงิน
ไม่พอ อันนี้เป็นตัวอย่าง แต่เมื่อสมาชิกกู้กันเป็นหลักล้านบาท คณะกรรมการก็ต้องมาพิจารณา
ดูองค์ประกอบกันว่าจะใช้หลักประกันแบบใดได้บ้าง
- ร.อ.วราวุธฯ
ขอขอบคุณในค�ำชีแ้ จงครับ และขอสอบถามว่า แล้วเมือ่ ไหร่ทสี่ มาชิกผูก้ จู้ ะไม่ตอ้ งซือ้ ประกันภัย
ผู้ค�้ำประกัน
- เลขานุการฯ
เมือ่ ผูก้ หู้ มดหนีก้ บั สหกรณ์หรือมีหนีส้ นิ ไม่เกินทุนเรือนหุน้ เพราะสมาชิกสามารถใช้ทนุ เรือนหุน้
ในการค�้ำประกันเงินกู้ของตนเองได้ ซึ่งพี่ๆที่เป็นข้าราชการบ�ำนาญก็ใช้วิธีนี้กันอยู่หลายท่าน และอีก
ส่วนก็สามารถน�ำเงินฝากในบัญชีมาเป็นหลักประกันในการกู้เงินขิงตนเองได้แต่ทั้งนี้ต้องเป็นบัญชีเงิน
ฝากของสหกรณ์ที่สมาชิกมาเปิดและฝากไว้
- ร.อ.วราวุธฯ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเสนอ ไม่สามารถด�ำเนินการได้เพราะผิดกฎหมายประกันภัย ขอถามอีก
เรื่องครับ ทราบว่าปีที่ผ่านมาได้มีการสัมมนาต่างประเทศ ไม่ทราบว่าใช้งบประมาณจากที่ใดครับ
- เลขานุการฯ
ได้งบจากบริษัท สหประกันชีวิต จ�ำกัด เนื่องจากมีหนังสือเรียนเชิญกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่
เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินการจัดท�ำประกันชีวติ เพือ่ น�ำส่งให้กบั บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯได้มโี ครงการตอบแทน
โดยเชิญไปร่วมสัมมนาต่างประเทศโดยบริษทั ฯเป็นผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดไม่ได้ใช้งบของสหกรณ์ฯ ส่วน
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ผู้ที่ติดตามไปด้วย เขาก็จะออกค่าใช้จ่ายส่วนตัวกันเองทั้งหมด ซึ่งในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสของคนที่
ท�ำงานอยู่ในส่วนนี้ครับ
- ร.อ.วราวุธฯ
เข้าใจแล้วครับ แต่ในส่วนนี้ท�ำอย่างไรผมจะได้มีโอกาสไปแบบนี้บ้างครับ
- เลขานุการฯ
ก็ให้สมัครมาเป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ก็จะได้มีโอกาสในส่วนนี้ครับ
- คุณพลอยริญญาฯ
ขอเรียนให้ทราบเพิม่ เติม จริงๆแล้วคุณวุฒติ า่ งๆ ต้องเป็นตัวแทนแต่เนือ่ งจากบริษทั สหประกัน
ชีวติ ฯ เป็นบริษทั ฯทีส่ หกรณ์ฯทัว่ ประเทศเป็นผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ คุณวุฒติ า่ งๆ ทางบริษทั ฯจึงขอทางตัวแทน
ไปให้กับผู้ถือหุ้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ทุกที่ จริงๆแล้วขอเสนอแนะถ้าเป็นไปได้อย่างที่สมาชิก
ต้องการ สหกรณ์ก็มีสิทธิ์ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการจับสลากท่องเที่ยวตามคุณวุฒิในปีถัดไปถ้าได้มี
โอกาส
- เลขานุการฯ
ในความเป็นจริงแล้วในส่วนนี้ ทางบริษทั ฯได้มสี ว่ นลดให้กบั สมาชิกโดยตรงแล้วซึง่ กรณีนมี้ หี ลาย
ท่านเคยกล่าวว่าสหกรณ์ฯต้องได้ผลประโยชน์จากบริษัทประกันอย่างแน่นอน ขอเรียนให้ทราบว่าผล
ประโยชน์ดงั กล่าวมีจริง แต่เป็นผลประโยชน์ทคี่ ณะกรรมการได้พจิ ารณาให้เป็นส่วนลดให้กบั สมาชิกทุก
คนโดยตรง ซึง่ เมือ่ สมาชิกมาขอกูเ้ งินและมีการค�ำนวณเบีย้ ประกันก็จะมีสว่ นของเบีย้ ประกันมาตรฐาน
ว่าเท่าไหร่และลดให้กับสมาชิกทุกคน 14% และเหลือจ่ายจริงเท่าไหร่ ซึ่งสมาชิกที่มากู้เจ้าหน้าที่จ�ำ
ค�ำนวณและชี้แจงให้สมาชิกได้ทราบรายละเอียดในทุกรายไป รวมถึงได้มีการปริ้นแจกให้สมาชิกได้ดู
และน�ำกลับไปทุกคน
ในส่วนของเบี้ยประกันจะจ่ายมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับตัวแปร ดังนี้
1. เป็นเพศหญิงหรือชาย
2. จ�ำนวนเงินกู้มากหรือน้อย
3. ผ่อนยาวหรือผ่อนสั้น
4. อายุมากหรืออายุน้อย
ก็ขอชี้แจงให้สมาชิกได้รับทราบ ครับ
- ประธานกรรมการฯ
ขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อท�ำความเข้าใจในเรื่องการท�ำประกันภัยผู้ค�้ำประกัน คณะกรรมการได้
พิจารณาด�ำเนินการตามที่สมาชิกเสนอ ซึ่งเมื่อได้พิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้ว ปรากฏว่าไม่สามารถด�ำเนิน
การได้เพราผิดกฎหมายตาม พรบ.ประกันภัยและหากเป็นไปได้แล้วค่าใช้จา่ ยก็ไม่ได้ถกู ลงเพราะเมือ่ ไป
ติดตามหนีห้ รือฟ้องร้อง ก็ตอ้ งมีคา่ ใช้จา่ ยและองค์กรก็จะเพิม่ เจ้าหน้าทีม่ ากขึน้ ท�ำให้เทอะทะขึน้ ให้ผมู้ ี
ความช�ำนาญโดยตรงเขาท�ำกันเถอะครับเปรียบเสมือนเราอยากกินปลากระป๋องเราอาจจะเดินเข้าไป
ร้านสะดวกซื้อและซื้อปลากระป๋องมาราคา 15 หรือ 20 บาทก็ได้กินแล้ว แต่ถ้าเราท�ำเองก็ต้องต่อเรือ
ออกทะเลไปหาปลามาท�ำจะได้สักกระป๋องหนึ่งเท่าไหร่ครับและต้องเสียอะไรเท่าไหร่ไม่ทราบ ให้มือ
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อาชีพเขาท�ำมันจะได้ต้นทุนที่ถูกกว่าจริงๆครับ
- เลขานุการฯ
ก็เป็นที่เข้าใจกันทุกส่วนนะครับว่าท�ำได้ท�ำไม่ได้อย่างไรและในส่วนของสหกรณ์ฯก็ได้มีการ
พิจารณาแล้วว่ามีสว่ นไหนทีช่ ว่ ยสมาชิกได้คณะกรรมการก็รบี ด�ำเนินการและเงือ่ นไขหลักเกณฑ์บางข้อ
คณะกรรมการก็สามารถพิจารณาด�ำเนินการได้เท่าที่กฎหมายก�ำหนดให้เราท�ำได้ ก็อยากให้สมาชิกได้
เข้าใจในส่วนนี้และก็เข้าใจตลอดไปว่ากระบวนการท�ำงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
เป็นแบบนี้ คงจะไม่อึดอัดใจกันอีก เพราะเราตอบค�ำถามกันอย่างชัดเจนในทุกเรื่อง ลดก็ลดอย่างไรให้
เห็นๆกับเรื่องใดที่ช่วยได้คณะการไม่ได้นิ่งนอนใจได้พยายามไปศึกษาเพื่อท�ำให้ได้นะครับ
- ประธานกรรมการฯ
ขอชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการมากู้เงินของสมาชิก ไดเทราบว่ามีบางคนมากู้โดยไม่ต้องการใช้เงิน
เขากู้ท�ำไม เป็นหนี้ไหม ได้รับค�ำตอบมาว่าไม่อยากเป็นผู้คำ�้ ประกัน กู้ให้เงินเหลือน้อยจะได้คำ�้ ประกัน
ไม่ได้ เพื่อต้องการปฏิเสธเพื่อนที่ต้องการให้ค�้ำประกันได้ เพราะฉะนั้นประกันผู้คำ�้ ประกันสามารถช่วย
ได้กลายเรื่อง คือช่วยตัวผู้คำ�้ ประกันไม่ให้ต้องรับผิดชอบหนี้แทนผู้กู้ เพราะเงินที่ต้องชดใช้แทนตนเอง
ไม่ได้ใช้ ขอให้เข้าใจกันนะครับ
- เลขานุการฯ
เมือ่ ไม่มสี มาชิกท่านใดสอบถามหรือให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ จะได้เรียนเชิญประธานกรรมการกล่าว
ปิดการประชุมหลังจากเสร็จสิ้นแล้วจะให้พิธีกรด�ำเนินการจับสลากรางวัลที่เหลือและระหว่างจับสลาก
รางวัลให้สมาชิกได้ทยอยกันน�ำบัตรสีขาวไปติดต่อขอรับเบี้ยประชุมกับเจ้าหน้าที่ได้
วาระที่ 6 ประธานกล่าวปิดการประชุม
พลตรี วรพจน์ เร้าเสถียร ประธานกรรมการฯ ได้กล่าวปิดการประชุมดังนี้
ท่านสมาชิกครับ เหรียญมีสองด้าน ดาบมีสองคม สหกรณ์ฯ ก็เช่นเดียวกัน มีทงั้ ถ้าเราใช้สหกรณ์
ในด้านทีก่ อ่ ประโยชน์ ให้เป็นเครือ่ งมือของเราในการสร้างโอกาสในการศึกษา ในการลงทุนต่างๆท่านก็
จะสามารถมีโอกาสมีทุนด�ำเนินการได้ ท่านใดที่เอาเงินกู้ไปใช้ในทางที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ท่านก็จะ
เป็นหนีแ้ ละก็สร้างปัญหา เพราะฉะนัน้ ก็ขอให้สมาชิกทุกท่าน ได้พจิ ารณาว่าสหกรณ์ฯนัน้ เป็นเครือ่ งมือ
แล้วก็ใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์ อย่าท�ำให้เครื่องมือมาท�ำร้ายเราเอง ก็ขอความร่วมมือกับสมาชิก
ทุกท่านได้พิจารณาในส่วนของแต่ละท่าน ขอให้ช่วยกัน
กฎแห่งกรรมนั้นเป็นกฎแห่งธรรมชาติและกฎแห่งความเป็นจริง ถ้าเราท�ำอย่างไรก็จะได้รับผล
แบบนั้น สมาชิกทุกท่านเป็นเจ้าของสหกรณ์ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลและช่วยกันสนับสนุนการด�ำเนิน
การของสหกรณ์ฯ อย่างเช่น ถ้ามีผู้กู้หลายคนต้องหนีหรือลาออกจากราชการเพราะมีความผิด เมื่อมี
การเครมประกันเป็นจ�ำนวนมากเบี้ยประกันก็จะถูกเพิ่มขึ้นมากตาม ทุกท่านก็จะต้องได้รับผลกระทบ
ในภาพรวม เพราะฉะนั้นท่านต้องช่วยกันสอดส่องดูแลสมาชิกกลุ่มนี้ ถ้าหากเราไม่มีคนหนีราชการไม่
มีการเครมหรือมีเครมน้อยเราก็จะไม่ต้องเสียเบี้ยประกันเพิ่มมากขึ้น นี้คือหลักสัจจะธรรม ก็ขอให้ได้
เข้าใจในส่วนนี้ด้วยครับ
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ในโอกาสนีต้ อ้ งขอขอบคุณสมาชิก ผูเ้ ข้าร่วมประชุมและผูส้ งั เกตการณ์ทกุ ท่าน ทีม่ าร่วมประชุม
และร่วมชี้แจง ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่สมาชิกและสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
ขอขอบคุณทุกท่านครับ ขอปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา 12.30 น.
พลตรี วรพจน์ เร้าเสถียร
(วรพจน์ เร้าเสถียร)
ประธานคณะกรรมการด�ำเนินการ/ประธานที่ประชุม
นาวาตรี ชัชกิจ ไทยลี่
( ชัชกิจ ไทยลี่ )
กรรมการและเลขานุการ/ผู้จดบันทึกการประชุม

ที�ประชุม...มีมติเป็ นเอกฉั นท์รบั รองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560
เมื�อวันที� 9 กันยายน 2560
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง รายงานเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.1 ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง
กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 37
ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานกิจการประจ�ำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 3.3 รายงานการด�ำเนินงานของ
ศูนย์ประสานงานประจ�ำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 3.4 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจ�ำปี 2561

... อุดมการณ์ คือ ระบบความเชื่อที่มีแบบแผน ซึ่งก่อให้เกิดการ
จูงใจให้กลุม่ ชนในสังคมยึดถือ น�ำมาใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการด�ำเนิน ชีวิตในสังคม เพื่อให้บรรลุถึงความเป็นอยู่ที่ดี ...***
“อุดมการณ์สหกรณ์ คือ แนวความคิดที่เชื่อว่า จะแก้ปัญหาทาง
เศรษฐกิจของสังคม ให้มีความกินดีอยู่ดี และมีสันติสุข โดยการประหยัด
ช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”
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ระเบียบวาระที่ 3.1

ค�ำสั่ง สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
ที่ ๙๙๖ /๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
……………………………………………………………………………
เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด ชุดที่ ๓๗
ประจ�ำปี ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ�ำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสาร
ทหาร จ�ำกัด พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๗๙ (๑๑) และรายงานการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งครั้งที่ ๑/๖๑
เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค.๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งมีหน้าที่ดำ� เนินการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ฯ ชุดที่ ๓๗ ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับและ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
ว่าด้วย การสรรหากรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
๑. น.ท. สุรศักดิ์
ออมสิน
เป็น
ประธานกรรมการ
๒. ร.อ. บริสุทธิ์
พิบูลวัฒนวงษ์
เป็น
กรรมการ/เลขานุการ
๓. ร.อ.หญิงลักขณา
ทองคง ร.น.
เป็น
กรรมการ
๔. ร.ท. โยธิน
บุญยเนตร
เป็น
กรรมการ
๕. ร.ต. นิรันดร์
ศรีวรษา
เป็น
กรรมการ
๖. จ.ส.อ.หญิง ประไพพรรณ
รุ่งธารทอง
เป็น
กรรมการ
๗. พ.อ.อ. พีระยศ
สุวรรณสาร
เป็น
กรรมการ
๘. พ.จ.อ. วรยศ
ผ่องฟูผล
เป็น
กรรมการ
๙. พ.จ.อ. กีรติ
แสงประทีป
เป็น
กรรมการ
๑๐. พ.อ.อ. อดิพงษ์
ทุมมานนท์
เป็น
กรรมการ
๑๑. จ.ส.อ. จีรวัฒน์
สีใส
เป็น
กรรมการ
อ�ำนาจหน้าทีค่ ณะกรรมการเลือกตัง้ มีอำ� นาจหน้าทีด่ ำ� เนินการเลือกตัง้ กรรมการให้เป็นไปโดย
ถูกต้องบริสุทธิ์ และยุติธรรม มีอ�ำนาจเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้ง
และรวมทั้งหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการเลือกตั้ง
๒. ประกาศรับสมัครสมาชิกผู้ประสงค์จะเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการตรวจคุณสมบัติและ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยเปิดเผยก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๗ วัน
๓. จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
๔. ด�ำเนินการตรวจนับคะแนน
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๕. ประกาศผลการเลือกตั้ง
๖. หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ และยุติธรรมเมื่อ
ด�ำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้เสนอผลต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พล.ต. วรพจน์ เร้าเสถียร
( วรพจน์ เร้าเสถียร )
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด

ที�ประชุม...รับทราบคําสั�งแต่งตัง� คณะกรรมการเลือกตัง� กรรมการดําเนิ นการสหกรณ์
ออมทรัพย์สื�อสารทหาร จํากัด ชุดที� 37
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ระเบียบวาระที่ 3.2
เรื่อง รายงานกิจการประจ�ำปี 2561
เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด ทุกท่าน
สหกรณ์ออมทรัพย์สอื่ สารทหาร จ�ำกัด ได้ดำ� เนินการจัดตัง้ และจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2525 จนถึงปี 2561 นับเป็นปีที่ 36 แห่งการด�ำเนินงานของสหกรณ์
ซึง่ สหกรณ์ได้มคี วามเจริญก้าวหน้าอย่างมัน่ คง สามารถด�ำเนินการตอบสนองความต้องการของสมาชิก
ได้อย่างต่อเนื่อง
การด�ำเนินงานในรอบปี 2561 คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 36 ได้มีการด�ำเนินการกิจการ
เพือ่ สนองความต้องการของสมาชิกในการให้สนิ เชือ่ กับสมาชิกเพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน รวมถึงการ
สร้างหลักทรัพย์ให้กบั สมาชิกอย่างทัว่ ถึง ผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนด ความส�ำเร็จ
ทีเ่ กิดขึน้ ด้วยได้รบั ความอนุเคราะห์จากผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับ และความร่วมมือจากสมาชิก ตลอดจน
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต คณะกรรมการด�ำเนินการจึง
ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในรอบปี 2561 สรุปได้ดังนี้
1. ผลการด�ำเนินงานทั่วไป
รายการ
ปี 2561
ปี 2560
+ เพิ่ม, - ลด
จำ�นวนสมาชิกรวมสมทบสิ้นปี
1,834 คน
1,774 คน
+60 คน
ทุนดำ�เนินงาน/สินทรัพย์
2,363,952,109.25 2,246,275,029.86 +117,677,079.39
เงินทุนสำ�รอง ณ 30 มิ.ย.61
38,902,645.97
31,377,408.01
+7,525,237.96
ทุนเรือนหุ้นที่ชำ�ระแล้ว ณ 30 มิ.ย.61
471,619,780.00 437,043,000.00
+34,576,780.00
ทุนสะสมตามข้อบังคับฯ คงเหลือ
6,597,563.70
763,786.95
+5,833,776.75
เงินลงทุนระยะยาวคงเหลือ
73,050,000.00
73,050,000.00
0.00
เงินลงทุนระยะสั้นคงเหลือ
80,000,000.00
30,000,000.00
+50,000,000.00
เงินรับฝากคงเหลือ
1,765,861,572.78 1,660,446,310.28 +105,415,262.50
เงินกู้ยืมจากภายนอกเพื่อหมุนเวียนให้
0.00
50,000,000.00
-50,000,000.00
สมาชิกกู้คงเหลือ
เงินให้สมาชิกกู้ระหว่างปี
424,590,000.00 276,355,212.00 + 147,994,788.00
เงินให้สมาชิกกู้คงเหลือ
2,174,345,012.00 2,119,005,595.00
+55,339,417.00
รายได้จากเงินให้กู้/รายได้อื่น
154,955,693.51 140,436,491.56
+14,519,201.95
ค่าใช้จ่ายเงินกู้/เงินรับฝาก/บริหาร/อื่นๆ
79,194,562.79
75,327,913.95
+3,866,648.84
กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี
75,579,130.72
65,108,577.61
+10,470,553.11

· ข้อมูล ณ วันสิ้นปีบัญชี (30 มิถุนายน 2561)
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2. สมาชิกสหกรณ์
ในรอบปีทผี่ า่ นมา สหกรณ์ออมทรัพย์สอื่ สารทหาร จ�ำกัด มีรายการเปลีย่ นแปลงจ�ำนวนสมาชิก
ดังนี้
รายการ
จำ�นวนสมาชิกคงเหลือยกมา
จำ�นวนสมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี
จำ�นวนสมาชิกลาออกระหว่างปี
จำ�นวนสมาชิกในวันสิ้นปี

ปี 2561
1,774 คน
80 คน
20 คน
1,834 คน

ปี 2560
1,748 คน
59 คน
34 คน
1,774 คน

+ เพิ่ม, - ลด
+26 คน
+21 คน
- 14 คน
+60 คน

3. สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นลูกหนี้
ณ วันสิ้นปีบัญชี 30 มิถุนายน 2561 มีสมาชิกมีหนี้สินและไม่มีหนี้สิน ดังนี้
รายการ
จำ�นวนสมาชิกในวันสิ้นปี
จำ�นวนสมาชิกที่มีหนี้สินกับสหกรณ์
จำ�นวนสมาชิกที่ไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์

ปี 2561
1,834 คน
1,475 คน
359 คน

ปี 2560
1,774 คน
1,455 คน
318 คน

+ เพิ่ม, - ลด
+60 คน
+20 คน
+41 คน

4. เงินรับฝาก
ในด้านการรับฝากเงิน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักที่สหกรณ์พยายามส่งเสริมให้สมาชิกได้มีการออม
เงินในรูปของเงินฝากปะเภทประเภทต่างๆ รวมถึงรับฝากเงินประเภทต่างๆ จากสหกรณ์อนื่ ซึง่ เป็นส่วน
หนึ่งของการระดมเงินทุนเพื่อให้เพียงพอแก่การบริการเงินกู้ให้แก่สมาชิกที่ต้องการกู้เพื่อวัตถุประสงค์
ต่างๆ ซึ่งมีรายการรับฝากคงเหลือ ณ วันสิ้นปีบัญชี 30 มิถุนายน 2561 ดังนี้
รายการ
เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์พิเศษ เพิ่มพูน 1
ออมทรัพย์พิเศษ เพิ่มพูน 3
ออมทรัพย์พิเศษ เพิ่มพูน 5
ออมทรัพย์พิเศษ ทวีทรัพย์ 1
ออมทรัพย์พิเศษ ทวีทรัพย์ 3
ออมทรัพย์พิเศษ ทวีทรัพย์ 5
เงินฝากประจำ�ประจำ� ปลอดภาษี 24 เดือน
เงินฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น
เงินประจำ�จากสหกรณ์อื่น
รวม

ปี 2561
ปี 2560
+ เพิ่ม, - ลด
22,253,092.54
7,290,070.84 +14,963,021.70
186,510,738.89
148,493,499.14 +38,017,239.75
2,680,390.63
4,145,565.31 - 1,465,174.68
1,178,987.80
2,107,343.42
- 928,355.62
8,032,713.24
8,858,011.68
- 825,298.44
30,000,000.00
0.00 +30,000,000.00
22,811,807.52
27,157,977.73 - 4,346,170.21
13,393,842.16
13,393,842.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
-1,000,000.00
1,479,000,000.00 1,448,000,000.00 +31,000,000.00
1,765,861,572.78 1,660,446,310.28 +105,415,262.50
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5. การให้เงินกู้แก่สมาชิก
ในปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด ได้ให้เงินกู้แก่สมาชิกทั้ง 3 ประเภท คือ เงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของสมาชิก ซึ่งในรอบปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด ได้อนุมัติให้สมาชิกกู้เงินและเงินกู้คงเหลือดังนี้
รายการ

สัญญา

สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก
ระหว่างปีคงเหลือ
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินกู้สามัญ

ปี 2561

จำ�นวนเงิน

1,272 2,174,345,012.00
836

15,127,303.00

425 2,137,019,057.00

เงินกู้พิเศษ

11

22,198,652.00

สัญญา

ปี 2560

จำ�นวนเงิน

1,703 2,119,114,807.00

+ เพิ่ม, - ลด

สัญญา

จำ�นวนเงิน

- 431

+55,230,205.00

11,809,808.00

+36

+3,317,495.00

893 2,086,781,190.00

-468

+50,237,867.00

+1

+ 1,774,843.00

800
10

20,423,809.00

6. การจัดสวัสดิการแก่สมาชิก
การจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก จัดว่าเป็นภารกิจที่ส�ำคัญซึ่งตรงตามหลักการและวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์ ส�ำหรับปี 2561 ที่ผ่านมา สหกรณ์ได้จัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่สมาชิกทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,247,923.25 บาท รายละเอียดดังนี้
6.1 มอบทุนการศึกษาบุตรประจ�ำปีการศึกษา 2559 (ปีบญ
ั ชี 2560) โดยใช้ทนุ สาธารณประโยชน์
ในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 ทุกระดับ จ�ำนวน 335 ทุน จ�ำนวนเงิน 923,000.-บาท
จ่ายตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด ว่าด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก
พ.ศ. 2551 ดังนี้
1. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนดี
ระดับชั้น
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมการศึกษาตอนปลาย เทียบเท่า ปวช.
อุดมศึกษา ปริญญาตรี, ปวส.ฯ
รวม
2. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทสงเคราะห์
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมการศึกษาตอนปลาย เทียบเท่า ปวช.
อุดมศึกษา ปริญญาตรี, ปวส.ฯ
รวม
รวมทั้งสิ้น

จำ�นวน คน/ทุน
120
58
42
40
260

ทุนละ
2,000.00
3,000.00
4,000.00
5,000.00
-

รวมเงิน
240,000.00
174,000.00
168,000.00
200,000.00
782,000.00

17
14
14
30
75
335

1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
-

17,000.00
21,000.00
28,000.00
75,000.00
141,000.00
923,000.00
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		 6.2.1 สวัสดิการเกี่ยวกับการจัดการศพสมาชิก 6 รายๆ ละ 8,000 บาท รวมจ่าย
48,000 บาท
ลำ�ดับ

ว/ด/ป

1
2
3
4
5
6

17/08/60
05/10/60
03/11/60
15/03/61
18/04/61
04/05/61

ชื่อ-ยศ-สกุล
พ.ท.บรรยง เจริญศิลป์
ร.ต.มานะ พันธ์ไพศาล
ร.ต.วิเชียร แสวงผล
ร.ท.บุญเชิด ภาคพฤกษ์
พ.ท. รังษี เอี่ยมมาลัย
ร.ต.หญิงยุพดี ขาวสำ�ลี

หมายเลขสมาชิก

สวัสดิการ

จำ�นวนเงิน

2011
711
1033
607
1970
644

สมาชิกเสียชีวิต
สมาชิกเสียชีวิต
สมาชิกเสียชีวิต
สมาชิกเสียชีวิต
สมาชิกเสียชีวิต
สมาชิกเสียชีวิต
รวมจ่าย

8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
48,000

6.2.2 สวัสดิการเกี่ยวกับการจัดการศพครอบครัว 49 ราย รวมจ่าย 400,000 บาท
ลำ�ดับ

ว/ด/ป

ชื่อ-ยศ-สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

03/07/60
17/08/60
17/08/60
17/08/60
17/08/60
17/08/60
17/08/60
17/08/60
17/08/60
17/08/60
18/09/60
18/09/60
18/09/60
18/09/60
05/10/60
05/10/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
07/12/60
09/01/61
09/01/61

ร.ท.สมชาย สรศักดิ์
พ.จ.อ.เกริก อภัยจิตต์
จ.ส.อ.สกรรจ์ ยัญญลักษณ์
ส.อ..อนุพงศ์ สุยอย
จ.ส.อ.วันชัย นกสกุล
พ.อ.อ.สมใจ ระเบียบดี
น.ท.สิงห์ แดงไพโรจน์
จ.ส.อ.นันทวุฒิ ดาวุฒิ
จ.ส.อ.วรพงษ์ พงษ์สวัสดิ์
จ.ส.อ.วัฒนา แสงแก้ว
ส.ท.เจษฎา บุญเรือง
พ.ท.ธิติโชต พรมโสภา
น.อ. จักรพันธ์ รัตนวรรณ
ร.ต.หญิง ยุพดี ขาวสำ�ลี
พ.จ.อ.อวิรุจธ์ ถวาย
พ.จ.อ.พนม อยู่สำ�ราญ
พ.ท.สมยศ อ่าวสุคนธ์
จ.ส.อ.สมศักดิ์ สินมานะ
น.อ.ดิเรก อารีรัตน์
ร.ท. ประเวศ แก้วจันทรานนท์
จ.ส.อ.อนิวรรตน์ วระวิบูล
พ.ท.วิรุตม์ วงศ์เขียวละม่อม

หมายเลข
สมาชิก
1253
3022
2123
3069
1357
1772
994
1620
2829
2868
3249
8140
2789
644
2593
1508
1577
2003
197
980
1461
1871

สวัสดิการ
สงเคราะห์ศพ บิดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ บิดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ บิดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ บิดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ มารดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ บิดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ มารดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ บิดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ มารดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ ภรรยาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ มารดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ มารดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ บิดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ คู่สมรสสมาชิก
สงเคราะห์ศพ มารดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ มารดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ มารดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ มารดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ มารดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ มารดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ บิดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ บิดาสมาชิก

จำ�นวน
เงิน
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
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ลำ�ดับ

ว/ด/ป

ชื่อ-ยศ-สกุล

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

09/01/61
09/02/61
09/02/61
09/02/61
09/02/61
09/02/61
05/03/61
05/03/61
05/03/61
05/03/61
05/03/61
05/03/61
05/03/61
05/03/61
06/03/61
30/03/61
30/03/61
11/04/61
11/04/61
11/04/61
04/05/61
22/05/61
22/05/61
18/06/61
18/06/61
18/06/61
29/06/61

ร.ท.ศิริพงษ์ สนธิ์เจริญ
จ.ส.อ.เอกลักษณ์ กัณหาไธสง
พ.อ.อ.ประสงค์ บรรจงเพียร
ส.ต.หญิงศศมล แหยมเจริญ
ร.ต.สถาพร วงศ์กมลาไสย
ร.ต.บุญเหลือ สังสมานันท์
จ.ส.อ.พงษ์พิษณุ ลือชัย
จ.ส.อ.อรุณ โชสิมา
ร.ต.อภินันท์ อู่อ้น
พ.อ.สุรินทร์ อัมบัส
ร.อ.ไวกูณฐ์ กลัดธนัง
พ.อ.อ.ศรีสฤษฎ์ชัย โพธิ์ปาน
ร.อ.ประพันธ์ นาถึง
ร.อ.วิทยา ไชยมี
ร.ต.สนม ทองประสม ร.น.
จ.ส.อ.อมร ผงธุลี
พล.ต.ศุภฤกษ์ ผลแพ่ง
ร.อ.อพิสิฏฐ์ กระฉอดนอก
ร.ต.สมชัย ผลแพ่ง
พ.อ.อ.เชวงศักดิ์ ไชยศรีรักษ์
จ.ส.อ.ทรงวิทย์ ขาวสำ�ลี
จ.ส.อ.เอกพงษ์ อติเปรมานนท์
จ.ส.ท.อานนท์ ปานรอด
ร.ต.หญิงธัญญลักษณ์ ศิลสุนทร
ร.ต.ธีระ ศรีสุวรรณ์
พ.จ.อ.สมประสงค์ หิรัญคุปต์
พ.จ.อ.ธนู ขวัญยืน

หมายเลข
สมาชิก
1657
1571
1367
8157
797
592
1800
1534
546
1041
1940
2617
1229
1011
1417
2152
79
1115
1089
2394
1943
1322
2927
1123
575
1980
1504

สวัสดิการ
สงเคราะห์ศพ บิดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ บิดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ มารดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ มารดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ คู่สมรสสมาชิก
สงเคราะห์ศพ คู่สมรสสมาชิก
สงเคราะห์ศพ มารดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ คู่สมรสสมาชิก
สงเคราะห์ศพ มารดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ บิดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ บิดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ คู่สมรสสมาชิก
สงเคราะห์ศพ มารดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ บิดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ บุตรสมาชิก
สงเคราะห์ศพ บุตรสมาชิก
สงเคราะห์ศพ บิดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ มารดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ บิดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ คู่สมรสสมาชิก
สงเคราะห์ศพ มารดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ บิดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ มารดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ มารดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ บิดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ บิดาสมาชิก
สงเคราะห์ศพ มารดาสมาชิก
รวมจ่าย

จำ�นวน
เงิน
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
10,000
10,000
10,000
10,000
400,000
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27,000บาท

6.2.3 สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การจั ด การศพบิ ด ามารดาคู่ ส มรส 12 ราย รวมจ่ า ย

ลำ�ดับ

ว/ด/ป

ชื่อ-ยศ-สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

18/09/60
03/11/60
03/11/60
09/01/61
09/02/61
09/02/61
09/02/61
05/03/61
05/03/61
05/03/61
18/06/61
29/06/61

พ.ต. มนูญ ทองกร
น.อ.หญิงรสสุคนธ์ รังสรรค์
จ.ส.อ.นิวัติ อำ�ไพ
ร.ต.วิเวก มีพงษ์
จ.ส.อ.ณัฐพร ลีละศรชัย
นายณัฎฐกันต์ วิเชียรปัญญาภัช
ร.ท.ประเวศ แก้วจันทรานนท์
พ.จ.อ.อภิชาติ พานิช
ร.ท.สมชาย สรศักดิ์
พ.ท.สุทัศน์ แขกระจ่าง
ร.ท.วศิน ศิลสุนทร
จ.ส.อ.คมสันต์ ทาหอม

หมายเลข
สมาชิก
3112
926
1762
1394
2046
2280
980
2056
1253
1678
1184
2247

สวัสดิการ
สงเคราะห์ศพ มารดาคู่สมรส
สงเคราะห์ศพ บิดาคู่สมรส
สงเคราะห์ศพ บิดาคู่สมรส
สงเคราะห์ศพ มารดาคู่สมรส
สงเคราะห์ศพ มารดาคู่สมรส
สงเคราะห์ศพ บิดาคู่สมรส
สงเคราะห์ศพ บิดาคู่สมรส
สงเคราะห์ศพ มารดาคู่สมรส
สงเคราะห์ศพ มารดาคู่สมรส
สงเคราะห์ศพ มารดาคู่สมรส
สงเคราะห์ศพ มารดาคู่สมรส
สงเคราะห์ศพ มารดาคู่สมรส
รวมจ่าย

จำ�นวน
เงิน
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
5,000
5,000
27,000

6.3 จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสาร
ทหาร จำ�กัด ว่าด้วย การใช้กองทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิก
สวัสดิการสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต 4 ราย รวมจ่าย 1,200,000 บาท
ลำ�ดับ

ว/ด/ป

1
2
3
4

27/10/60
02/11/60
28/12/60
22/05/61

ชื่อ-ยศ-สกุล
ร.ต.วิเชียร แสวงผล
ร.ต.มานะ พันธ์ไพศาล
พ.ท. บรรยง เจริญศิลป์
ร.ท.บุญเชิด ภาคพฤกษ์

หมายเลข
สมาชิก
1033
711
2011
607

สวัสดิการ
สมาชิกเสียชีวิต
สมาชิกเสียชีวิต
สมาชิกเสียชีวิต
สมาชิกเสียชีวิต
รวมจ่าย

จำ�นวน
เงิน
300,000
300,000
300,000
300,000
1,200,000

112 • รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561

6.4 จ่ายสวัสดิการสมาชิกเข้าโรงพยาบาล ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำ�กัด
ว่าด้วยการใช้กองทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์สมาชิกเพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาล
สวัสดิการรักษาพยาบาล 49 ราย
ติดต่อกันไม่เกินครั้งละ 10 คืน และปีละไม่เกิน 20 คืน รวมจ่าย 89,400 บาท
ลำ�ดับ

ว/ด/ป

ชื่อ-ยศ-สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

03/07/60
03/07/60
03/07/60
03/07/60
17/08/60
17/08/60
17/08/60
17/08/60
17/08/60
18/09/60
18/09/60
18/09/60
18/09/60
05/10/60
05/10/60
05/10/60
05/10/60
05/10/60
05/10/60
03/11/60
07/12/60
09/01/61
09/01/61
09/02/61
09/02/61
09/02/61
05/03/61
05/03/61
15/03/61
15/03/61

พ.อ.อ.อานันท์ สุรวิทย์
พ.จ.อ.อภิชา ยูรนิยม
พ.ท.บรรเลง คำ�ปวน
จ.ส.อ.วอน คำ�เย็น
นาย ชยันต์ นามเดช
ร.ท.กฤต จันทร์สุข
จ.ส.อ.วอน คำ�เย็น
ร.ต.วชิระ ขำ�กฤษ ร.น.
ร.ท.วิสุทธิ ปิยะสนธิ
ร.ต.โสพิศ ประดับมุข
จ.ส.อ.มงคล บุตรศรี
ร.ต.ชัยวัฒน์ บานชื่น
ส.ท.หญิง ธิวาพร ถ่อเงิน
ส.ต.หญิง รัตนาภรณ์ อาจหนองหว้า
ร.ท.หญิงสมพร พยัคฆิน
จ.ส.อ.หญิง กุลภัสสรณ์ รักพงษ์ไทย
ร.ต.ชุมพร เหลาผา
ร.ต.มานะ พันธ์ไพศาล
ร.ต.หญิง ยุพดี ขาวสำ�ลี
ส.ต.หญิงพรพรรณ จักรชัย
พ.อ. สมชาติ ภาษิตานนท์
จ.ส.อ.มนูญ แบ่งลาภ
จ.ส.อ.ประทีป เชื้องาม
จ.ส.อ.จิโรจ สิริธรรมสกุล
พ.อ.บรรจง พันธ์สกุล
ส.ท.หญิงกนกลดา แฝงเมืองคุก
ร.อ.ธีรชัย สมรรคะบุตร
จ.ส.อ.เกรียงไกร เกตุนิล
จ.ส.อ.สถิตย์ ศิริไพโรจน์
พ.อ.อ.หญิงสุนธรี สนทอง

หมายเลข
สมาชิก
2965
2186
936
1288
2279
1060
1288
1722
3125
2121
2567
1313
8065
8143
2077
2632
2205
711
644
3061
3268
1335
1533
2649
8109
8103
2113
1623
1588
2900

สวัสดิการ
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล

จำ�นวน
เงิน
1,800
2,100
600
3,000
900
3,000
3,000
2,700
600
300
1,800
1,800
600
1,800
1,200
900
3,000
1,500
900
900
3,000
3,000
3,000
1,200
3,000
1,200
600
1,200
900
1,500
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ลำ�ดับ

ว/ด/ป

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

15/03/61
30/03/61
30/03/61
30/03/61
11/04/61
11/04/61
11/04/61
04/05/61
04/05/61
04/05/61
04/05/61
22/05/61
22/05/61
22/05/61
22/05/61
18/06/61
18/06/61
29/06/61
29/06/61

ชื่อ-ยศ-สกุล
ร.ท.บุญเชิด ภาคพฤกษ์
พ.อ.อ.สมชาย เรียงใหม่
ส.อ.หญิงศุภามาศ สุขะรูป
พ.อ.บรรจง พันธ์สกุล
พ.อ.อ.วีระยุทธ คงด่าน
ร.ต.สมยศ เปี่ยมจิตต์
ร.ต.บุญเหลือ สังสมานันท์
พ.อ.อ.พรรศธชัย นพแดง
น.ต.อภิชาติ ปุญญาภินันท์
ร.อ.วสรรค์ ดีนิสสัย
ร.ต.หญิงยุพดี ขาวสำ�ลี
ส.อ.โสรัช แสงแก้ว
ส.อ.โสรัช แสงแก้ว
จ.ส.อ.จีรวัฒน์ สีใส
ส.ท.หญิงรัตนาภรณ์ ชนะชัย
พ.อ.หญิงสุจิตรา สวิงทอง
น.ต.อภิชาติ ปุญญาภินันท์
ร.ท.มะนิตย์ สินอิ่ม
จ.ส.อ.สมศักดิ์ สายเพ็ชร์

หมายเลข
สมาชิก
607
1442
3187
8109
1324
798
598
2444
1359
1870
644
2992
2992
1993
8112
780
1359
1212
1567

สวัสดิการ
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
รวม

จำ�นวน
เงิน
2,100
3,000
600
3,000
1,200
1,200
1,200
600
3,000
600
3,000
2,100
600
2,100
600
2,000
5,000
1,500
5,000
89,400

6.5 จ่ายสวัสดิการสำ�หรับสมาชิกเกษียณ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำ�กัด
ว่าด้วยการใช้กองทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์สมาชิกเพื่อสวัสดิการเกษียณราชการ
เกษียณราชการ 148 ราย ปีแรกจ่ายคนละ 2,000 บาท
ปีถัดไปจ่ายตามสัดส่วนทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ ณ สิ้นปี รวมจ่าย 282,000 บาท
ลำ�ดับ

ว/ด/ป

1
2

03/11/60
03/11/60

3
4
5
6

03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60

ชื่อ-ยศ-สกุล
พล.ต.ศุภฤกษ์ ผลแพ่ง
น.อ.หญิงมาลินี พรหมพยัคฆ์ ร.น.
น.อ.หัสนัย เที่ยงกมล
น.อ.หัสดี บลลา
พ.อ.ขวัญชัย แย้มขวัญยืน
ร.ต.เจริญ เอี่ยมสะอาด ร.น.

หมายเลข
สวัสดิการ
สมาชิก
79
เกษียณราชการ
99
131
221
505
518

เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ

ครั้งที่ 4

จำ�นวน
เงิน
2,500

ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2
ครั้งแรก
ครั้งที่ 2

5,000
1,500
1,000
2,000
2,000

ครั้งที่
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ลำ�ดับ

ว/ด/ป

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60

ชื่อ-ยศ-สกุล
พ.อ.จุลดิตถ์ จอมศรี
ร.ต.ชัยวัฒ อุ่นเมือง
พ.อ.ทรงวุฒิ เกตุบัว
พ.อ.ทองล้วน เทียนถาวร
ร.ท.ธนศักดิ์ ปริปุญโญ
ร.ท.ธีรพล ปริบุญโญ ร.น.
น.อ.บัญญัติ ลพสุนทร ร.น.
ร.ต.บุญเหลือ สังสมานันท์
พ.อ.บุญชนะ มิตรประสิทธิ
ร.ต.วัลลภ ทองคำ�
ร.ต.บุญเชิด ภาคพฤกษ์
จ.ส.อ.ประมวล ยะคะเสม
พ.ท.วิรัช สังข์ศรี
น.อ.หญิงนันทณีย์ เที่ยงกมล ร.น.
ร.ท.หญิงกัณจณัฏฐ์ ชื่นแช่ม
ร.ต.ถาวร วรรธนะเพียร
ร.ต.หญิงพูลศรี อนุศาสนนันทน์
ร.ต.พเยาว์ สำ�ริด
ร.ต.พจน์ ชโลธรพิเศษ
ร.ต.หญิงมยุรี นิลคูหา
ร.ต.หญิงเยาวลักษณ์ สุขสวัสดิ์
พ.ท.หญิงนพลักษณ์ ทองพันธ์ศรี
พ.อ.วีรศักดิ์ เลื่อนประไพ
ร.ต.วีระชัย วิรัชกลุ
พ.อ.ศุภโชค โรหิตรัตนะ
พ.อ.หญิงสุจิตรา สวิงทอง
ร.ต..สถาพร วงศ์กมลาไสย
ร.ต.สมยศ เปี่ยมจิตต์
ร.ต.จัตุมงคล พวงมาลัย
พ.อ.สุชาติ อังเพชร
พ.อ.ชัยมงคล ผาสุข

หมายเลข
สมาชิก
520
527
554
560
565
567
591
592
594

สวัสดิการ

ครั้งที่

เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ

ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 4
ครั้งแรก
ครั้งแรก
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 2
ครั้งแรก

จำ�นวน
เงิน
4,000
1,500
3,000
2,000
2,000
1,000
1,500
1,500
2,000

606
607
637
654
671
679
681
683
689
701
704
714
721
737
743
751
780
797
798
830
838
880

เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ

ครั้งแรก
ครั้งแรก
ครั้งแรก
ครั้งแรก
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3

2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,500
1,000
1,500
1,000
1,500
4,000
2,000
1,500
4,000
5,000
1,000
1,000
2,500
1,000
2,000
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ลำ�ดับ

ว/ด/ป

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60

สวัสดิการ

ครั้งที่

ร.ต.หญิงนพวรรณ อ่องเอี่ยม
พ.ต.หญิงนริศ งิ้วราย
ร.ต.หญิงนิตยา เสาวภาส
พ.ต.หญิงนันท์หทัย เอี่ยมมาลัย
ร.ต.เจริญ งิ้วราย ร.น.
ร.อ.หญิงธิติยา พิริยะพงษ์ ร.น.
น.อ.หญิงรสสุคนธ์ รังสรรค์
น.ต.หญิงนงนารถ นพรัก ร.น.
พ.อ.ไพศาล เกตุแก้ว
ร.ต.วินัย งอกจันทึก

หมายเลข
สมาชิก
883
884
894
897
899
904
926
946
954
955

เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ

ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 3
ครั้งแรก
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 3

จำ�นวน
เงิน
1,000
5,000
3,000
5,000
2,000
2,000
1,000
5,000
1,000
1,500

พ.ท.สำ�รวย ก้อนนาค
น.ท.เฉลียว ประจิตร
ร.ต.สุรเดช วรรณมณฑา
พ.ท.วัฒนพงศ์ เดชจบ
ร.ต.ชูชาติ บุญชุ่ม
ร.ต.กสิณ ศิลสุนทร
ร.ต.ศุภชัย ประทุมชัย
ร.ต.ไกรเดช ปานประเสริฐ ร.น
ร.ต.หญิงชลธิศา เตี้ยทอง ร.น.
ร.ท.หญิงนุชรินทร์ วรรณมณฑา
พ.อ.สุรินทร์ อัมบัส
พ.ต.เมธา สุทธิจิตร
ร.อ.ยรรยงค์ ปัทมะรางกูล
ร.อ.สมศักดิ์ เสาวภาส
ร.ต.พิริยะ โคตุธา
ร.ต.อนุชา เผยศิริ
ร.ท.นิพนธ์ เยาวมาลย์
พ.ท.กิตติ ประทุมนนท์
ร.ต.สมชัย ผลแพ่ง
ร.ต.ณรงค์ อ่ำ�แสง
ร.ท.ปฏิภาณ โพธิ์ปาน

968
963
969
982
984
993
1000
1002
1003
1031
1041
1043
1068
1070
1078
1084
1085
1086
1089
1100
1117

เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ

ครั้งแรก
ครั้งแรก
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2
ครั้งแรก
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งแรก
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 2
ครั้งแรก
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 2
ครั้งแรก

2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,500
2,500
2,000
1,000
1,500
5,000
2,000
1,000
1,000
1,500
2,000
1,500
1,500
2,000
2,000

ชื่อ-ยศ-สกุล
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ลำ�ดับ

ว/ด/ป

69
70
71
72
73
74
75

03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60

76
77
78
79
80
81
82
83
84

03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60

สวัสดิการ

ครั้งที่

ร.ต.สุพล โพธิ์เจริญ
ร.ท.สวัสดิ์ กลิ่นรอด
น.อ.หญิงสุมาลี เที่ยงกมล ร.น
ร.ต.(ญ)ธัญญลักษณ์ ศิลสุนทร
พ.ต.พงษ์เทพ เจ็กจันทึก
จ.ส.อ.หญิงฉวีวรรณ เอกอุ

หมายเลข
สมาชิก
1118
1121
1122
1123
1149
1164

เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ

ครั้งที่ 2
ครั้งแรก
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 2
ครั้งแรก
ครั้งแรก

จำ�นวน
เงิน
1,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000

น.ท.อำ�พัน กลิ่นประสม ร.น.
ร.ต.หญิงวรรณี เทียนถาวร
พ.ท.พรศักดิ์ นนทะโคตร
ร.ท.วศิน ศิลสุนทร
ร.ต.ศุภวัส ไทยพินิจ ร.น.
ร.ต.อภิชาติ เส็งสาย
ร.ต.สมชาย เพชรสุริวงษ์
ร.ต.มะนิตย์ สินอิ่ม
น.อ.สุภัทร ไถ้บ้านกวย

1173
1174
1181
1184
1196
1197
1198
1212
1224

เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ

ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2
ครั้งแรก
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2
ครั้งแรก
ครั้งที่ 3

4,500
1,000
5,000
1,500
2,000
1,000
1,000
2,000
1,500

พ.อ.ชาญศักดิ์ ชาติชำ�นิ
น.อ.ชัยยงค์ ภวังค์ทัศน์ ร.น.
ร.ต.หญิงวิชยา ดีสุบินทร์
ร.ต.โสภณ ไวยมาลา
จ.ส.อ.ขวัญชัย เขียนวงษ์
ร.ท.สุรศักดิ์ เมืองสถาน
พ.ท.ขันติ เคนดี
ร.ท.มานิจ ราชกิจ
ร.ท.โยธิน บุญยเนตร
ร.ท.ออด สุนทรวิภาต
ร.ต.สนม ทองประสม ร.น.
ร.ท.บุญธรรม อะโน
ร.ท.บรรจง ใจรัมภ์
จ.ส.อ.คมสรร สามฉิมโฉม
ร.อ.พรชัย สายเพ็ชร์ ร.น.
พ.อ.อ.สัมพันธ์ ขาวมะลิ

1227
1239
1279
1296
1304
1309
1317
1318
1337
1404
1417
1424
1425
1431
1435
1447

เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ

ครั้งที่ 3
ครั้งแรก
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งแรก
ครั้งแรก
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2
ครั้งแรก
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งแรก
ครั้งแรก
ครั้งแรก
ครั้งแรก
ครั้งแรก

1,500
2,000
1,500
1,000
2,000
2,000
2,500
1,000
2,000
2,000
1,500
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

ชื่อ-ยศ-สกุล
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ลำ�ดับ

ว/ด/ป

ชื่อ-ยศ-สกุล

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60

ร.ท.สมศักดิ์ เพิ่มพูลศักดิ์
จ.ส.อ.ดรัณ การสมโชค
จ.ส.อ.จรุง จตุรโมกข์
พ.อ.อ.ชุติพงศ์ คงกูล
พ.อ.เสมอ คำ�บำ�รุง
น.ท.จงจินต์ น้อยเสงี่ยม
ร.อ.บรรเลง สุยะใหญ่
พ.ต.สราวุฒิ หงษ์น้อย
ส.อ.ธีรพล สวัสดี
พล.อ.ทศพร ศิลปาจารย์

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
07/12/60
07/12/60
07/12/60
07/12/60
07/12/60
07/12/60
07/12/60
07/12/60
07/12/60
07/12/60
07/12/60
07/12/60
07/12/60
07/12/60
07/12/60
07/12/60
07/12/60

พ.อ.สมชาติ ภาษิตานนท์
ร.ต.สมศักดิ์ เพ็ชรรัตน์
ร.ต.มนตรี พิทักษ์
พ.อ.บรรจง พันธ์สกุล
นางสนวน เมฆพะโยม
ร.ท.หญิงตวงพร แจ่มศักดิ์ ร.น.
ร.ต.ชูชีพ บุญสิรนันท์
ร.ต.สมชาย ยิ้มเผือก
ร.ท.พิชัย แสงนาค
ร.ต.สมนึก การสมกล้า
ร.ต.ชัยวัฒน์ บานชื่น ร.น.
ร.ต.มนัส พันชาติ ร.น.
ร.ต.สุรินทร์ โปร่งใจ
ร.ต.สำ�ราญ ราชวงษ์คำ�
ร.ท.จิรวุธ ปริวรรตภาษา
พ.อ.วีระศักดิ์ โตสมภาพ
ร.ต.พีระศักดิ์ เกตุศรี
พ.อ.หญิงธัญญพัทธ์ อารยะเมธาโรจน์
ร.ท.สุบรรณ์ ขำ�เอนก
ร.ต.ธีระ ศรีสุวรรณ์
ร.ต.ชาติชาย คำ�ริกบุตร

หมายเลข
สมาชิก
1514
1711
1747
1782
2020
2097
2112
2170
2347
2462

สวัสดิการ

ครั้งที่

เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ

ครั้งที่ 2
ครั้งแรก
ครั้งแรก
ครั้งแรก
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 2
ครั้งแรก
ครั้งแรก
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2

จำ�นวน
เงิน
1,000
2,000
2,000
2,000
5,000
5,000
2,000
2,000
1,500
1,000

3268
3275
3283
8109
1724
866
2127
1067
966
796
1313
703
1159
1029
521
2037
959
653
970
575
531

เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ

ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2
ครั้งแรก
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 2
ครั้งแรก
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2

1,500
1,500
1,500
2,000
1,000
2,500
1,000
1,500
2,000
1,500
4,500
1,000
1,500
1,500
1,500
2,500
1,000
2,500
1,000
1,000
1,000
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ลำ�ดับ

ว/ด/ป

131
132
133

07/12/60
07/12/60
07/12/60

134
135
136
137
138
139
140
141

07/12/60
07/12/60
07/12/60
07/12/60
07/12/60
07/12/60
09/01/61
09/01/61

142
143
144
145
146
147

09/01/61
09/01/61
09/01/61
09/01/61
09/01/61
09/01/61

ชื่อ-ยศ-สกุล
น.อ.ปิติ พุธวัฒนะ
ร.ต.สมยศ สาตะนิมิ

หมายเลข
สวัสดิการ
สมาชิก
627
เกษียณราชการ
962
เกษียณราชการ

ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 3

จำ�นวน
เงิน
1,000
3,500
2,000
1,500
2,000
2,000
1,000
2,000
2,500
2,000

ครั้งที่

ร.ต.อารมณ์ คำ�ศิริ
ร.ต.ธวัชชัย พันธุสาร
น.ท.สมพงษ์ ศรีเสน
ร.อ.หญิงสนาน ปู่จันทร์ ร.น.
ร.ต.สุเมต เอี่ยมสะอาด
น.อ.บุญธรรม ชูสกุล
พ.อ.หญิงภาวิดา โกษา
ร.ต.สมศักดิ์ โพธิ์ศรี

851
3281
1765
1385
1291
604
2172
769

เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ

ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2
ครั้งแรก
ครั้งที่ 2
ครั้งแรก
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3

ร.ต.ปาน จำ�เริญ
ร.ท.สุรพล ราชธนบริบาล
ร.ต.อภินันท์ อู่อ้น
ร.ต.มันเดย์ พ่วงเชย ร.น.
ร.ต.วิฑูร จันทร์แกมแก้ว
ร.ต.สมอาจ เจริญผล
ร.อ.หญิงวัฒนา ฤทธิ์ธงชัยเลิศ

8119
3278
546
1314
1529
986
903

เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
เกษียณราชการ
รวม

ครั้งที่ 1 1,000
ครั้งที่ 2 1,500
ครั้งที่ 2 1,000
ครั้งที่ 3 1,000
ครั้งที่ 2 1,000
ครั้งที่ 3 1,500
ครั้งที่ 3 1,000
282,000.00

6.6 จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร
จำ�กัด ว่าด้วย การใช้กองทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ
ประสบภัยพิบัติ 1 ราย รวมจ่าย 5,000 บาท
ลำ�ดับ
1

ว/ด/ป
09/02/61

ชื่อ-ยศ-สกุล
จ.ส.อ.ยุทธขจร สาติยะ

หมายเลขสมาชิก
713

สวัสดิการ
อุทกภัย

จำ�นวนเงิน
5,000

รวม

5,000
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6.7 จ่ายสวัสดิการมงคลสมรสให้กบั สมาชิก ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สอื่ สารทหาร จำ�กัด
ว่าด้วย การใช้กองทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์เพื่อสวัสดิการมงคลสมรส
มงคลสมรส 19 ราย รวมจ่าย 24,000 บาท
ลำ�ดับ

ว/ด/ป

ชื่อ-ยศ-สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

17/08/60
18/09/60
18/09/60
05/10/60
07/12/60
09/01/61
09/01/61
09/02/61
09/02/61
09/02/61
05/03/61
05/03/61
05/03/61
15/03/61
18/06/61
18/06/61
18/06/61
29/06/61
29/06/61

ส.อ.ฐานกิตต์ แก้วตา
ส.อ.อานนท์ เทศทิม
จ.ส.อ.สงกรานต์ กระต่ายจันทร์
พ.จ.ท.ทัศน์พล ทองประไพ
จ.ส.อ.ธีระ จันทร์อินทร์
จ.ส.อ.บุญเพ็ญ ศรนรินทร์
ส.อ.กานต์ ทองเนื้อแปด
พ.อ.อ.ยุทธนา บุญมณี
ส.อ.มารุต อำ�พรรัตน์
ส.ท.หญิงกนกลดา แฝงเมืองคุก
พ.อ.อ.พงษ์พัฒน์ หวังวิมาน
ร.ต.ชลอ รวมทรัพย์
ส.อ.ชญานนท์ ชาติวงศ์
พ.จ.อ.สนธยา สกุลทอง
พ.ต.พงษ์เทพ เจ็กจันทึก
พ.จ.อ.นาทพิชิตร์ เจริญเศรษฐ์กุล
พ.จ.อ.ปฐมพร เจือกโว้น
จ.ส.อ.วิศิษฐ์ การรักเรียน
พ.จ.อ.ทศพร หนูไพร

หมายเลข
สมาชิก
3152
3166
2446
8087
2048
2486
8183
2985
3269
8103
2918
1218
3037
2389
1149
2977
2978
2238
3015

สวัสดิการ

จำ�นวนเงิน

มงคลสมรส
มงคลสมรส
มงคลสมรส
มงคลสมรส
มงคลสมรส
มงคลสมรส
มงคลสมรส
มงคลสมรส
มงคลสมรส
มงคลสมรส
มงคลสมรส
มงคลสมรส
มงคลสมรส
มงคลสมรส
มงคลสมรส
มงคลสมรส
มงคลสมรส
มงคลสมรส
มงคลสมรส
รวม

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
24,000

6.8 จ่ายสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำ�กัด
ว่าด้วย การใช้กองทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์เพื่อสวัสดิการมงคลสมรส
รับขวัญทายาทใหม่ 38 ราย รวมจ่าย 41,000 บาท
ลำ�ดับ

ว/ด/ป

1
2
3
4

03/07/60
03/07/60
03/07/60
03/07/60

ชื่อ-ยศ-สกุล
ส.ท.โสภณ เทพกัน
ร.ท.วีระพันธ์ จันทเวช ร.น.
พ.อ.อ.จตุรงค์ ใจคง
จ.ส.อ.พงค์ภัค จันทองโชติ

หมายเลข
สมาชิก
3254
2367
2558
2810

สวัสดิการ

จำ�นวนเงิน

รับขวัญทายาทใหม่
รับขวัญทายาทใหม่
รับขวัญทายาทใหม่
รับขวัญทายาทใหม่

1,000
1,000
1,000
1,000
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ลำ�ดับ

ว/ด/ป

ชื่อ-ยศ-สกุล

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

17/08/60
17/08/60
18/09/60
18/09/60
18/09/60
18/09/60
18/09/60
05/10/60
05/10/60
05/10/60
05/10/60
05/10/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
03/11/60
07/12/60
09/01/61
09/01/61
09/02/61
09/02/61
09/02/61
05/03/61
05/03/61
05/03/61
15/03/61
15/03/61
30/03/61
30/03/61
04/05/61
22/05/61
18/06/61
18/06/61
18/06/61

จ.ส.อ.อลงกช แสงทอง
จ.ส.อ.ชวลิต ว่องไว
พ.จ.อ.ธีรนัย ต้นสกุล
ส.ท.อัครพล ประโจทันตา
พ.จ.อ. จรัญ เขียวยิ่ง
จ.ส.อ.หญิง มาลินี เกีรติกระโทก
พ.อ.ท.อานันท์ สุรวิทย์
จ.ส.อ.รัตพล หอยสังข์
ส.ต.หญิง รัตนาภรณ์ อาจหนองหว้า
พ.ท.กลยุทธ์ นุตตานนท์
ร.ท.หญิงสมพร พยัคฆิน
จ.ส.อ.สุพนธ์ คนจริง
พ.จ.อ.ธนศักดิ์ กิขุนทด
จ.ส.อ.ธนากร เกิดมนต์
จ.ส.อ.จักรพิพัฒน์ มิตรเกื้อกูลเจริญ
พ.จ.อ.ธวัชชัย อุทัยแสน
จ.อ.ภัทรกร ริดพวง
จ.ส.อ.วีระพล ศรีเพ็ชร
ส.ท.วรัท บุญยิ้ม
พ.จ.อ.วิทยา ทรงคาสี
ส.ท.หญิงกนกลดา แฝงเมืองคุก
จ.ส.อ.ศรายุทธ ทวีโชค
จ.ส.อ.พิชิต ถีระพันธ์
พ.จ.อ.ศราวุธ เพชรแอง
จ.ส.อ.นราธิป วังอุดม
ร.ต.อาทร ทองรอด
จ.ส.อ.บุญเพ็ญ ศรนรินทร์
ส.อ.หญิงศุภามาศ สุขะรูป
ส.อ.ศิริพันธ์ เสาร์วงค์
จ.ส.อ.ชัยชนะ เงินยิ่งสุข
พ.อ.อ.ยงยุทธ ชัยศรี
จ.ส.อ.ยุทธภูมิ ชุมพงษ์
จ.ส.อ.ณัฐพงษ์ ศิริพฤกษ์
ส.อ.กานต์ ทองเนื้อแปด

หมายเลข
สมาชิก
1338
2893
2872
8057
2771
2735
2965
2585
8143
1809
2077
2754
2911
2695
2722
2214
3151
2274
3241
2748
8103
1926
1974
2628
2345
2476
2486
3187
3056
2508
3279
1957
2334
8183

สวัสดิการ

จำ�นวนเงิน

รับขวัญทายาทใหม่
รับขวัญทายาทใหม่
รับขวัญทายาทใหม่
รับขวัญทายาทใหม่
รับขวัญทายาทใหม่
รับขวัญทายาทใหม่
รับขวัญทายาทใหม่
รับขวัญทายาทใหม่
รับขวัญทายาทใหม่
รับขวัญทายาทใหม่
รับขวัญทายาทใหม่
รับขวัญทายาทใหม่
รับขวัญทายาทใหม่
รับขวัญทายาทใหม่
รับขวัญทายาทใหม่
รับขวัญทายาทใหม่
รับขวัญทายาทใหม่
รับขวัญทายาทใหม่
รับขวัญทายาทใหม่
รับขวัญทายาทใหม่
รับขวัญทายาทใหม่
รับขวัญทายาทใหม่
รับขวัญทายาทใหม่
รับขวัญทายาทใหม่
รับขวัญทายาทใหม่
รับขวัญทายาทใหม่
รับขวัญทายาทใหม่
รับขวัญทายาทใหม่
รับขวัญทายาทใหม่
รับขวัญทายาทใหม่
รับขวัญทายาทใหม่
รับขวัญทายาทใหม่
รับขวัญทายาทใหม่
รับขวัญทายาทใหม่
รวม

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
41,000
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6.9 จ่ายสวัสดิการศึกษาสมาชิกที่ขออนุญาตเรียนถูกต้อง และจบในแต่ระดับการศึกษา ตาม
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำ�กัด ว่าด้วย การใช้กองทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์
เพื่อสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสำ�หรับสมาชิก
ส่งเสริมการศึกษา 9 ราย รวมจ่าย 12,000 บาท
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ว/ด/ป
03/07/60
18/09/60
07/12/60
22/05/61
22/05/61
22/05/61
18/06/61
18/06/61
18/06/61

ชื่อ-ยศ-สกุล
ส.ท.โสภณ เทพกัน
ส.ท.หญิง รัตนาภรณ์ ชนะชัย
ร.ท.ทรงเกียรติ ป้องกก ร.น.
ส.ท.กิตติภพ กิจสมัคร
ส.ท.ธนัท พิมพ์เปีย
ส.ท.โสภณัฐ วงษ์ใหญ่
ส.ท.นฤมิต ยันตรัตน์
ส.ท.ฐิติรัตน์ จันทร์มโน
ส.ต.หญิงรัชดาภรณ์ ทองมณี

หมายเลขสมาชิก
3254
8112
3080
8190
8182
8202
8178
8175
2708

สวัสดิการ
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
รวม

จำ�นวนเงิน
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
12,000

6.10 จ่ายสวัสดิการอุปสมบทของสมาชิก ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำ�กัด
ว่าด้วย การใช้กองทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์เพื่อสวัสดิการอุปสมบท
อุปสมบท 12 ราย รวมจ่าย 12,000 บาท
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ว/ด/ป
03/07/60
17/08/60
17/08/60
03/11/60
07/12/60
07/12/60
07/12/60
07/12/60
07/12/60
07/12/60
09/02/61
30/03/61

ชื่อ-ยศ-สกุล
ส.ท.อภิวัฒน์ บุญสาลี
จ.ส.อ.มนตรี กมลพัฒนะ
ส.อ.อานนท์ เทศทิม
จ.ส.อ.พิชิตชัย ศรีชัยศักดิ์
จ.ส.อ.วิชาญ โฉมกระโทก
จ.ส.ต. ศุภกร ยันตรรัตน์
จ.ส.อ. วัลลภ ชีวินวิภาส
พ.จ.อ. วีระ บุญขันธ์
พ.อ.ท. วุฒิชัย ฟองชัย
จ.ส.อ. กิตติยากร แก้วพล
จ.ส.ท.สุปิยะ หมอเมือง
ส.อ.ปิยะชาติ ยอดสง่า

หมายเลขสมาชิก
3258
2866
3166
2761
2530
2995
2074
2634
2955
1904
2958
3106

สวัสดิการ
อุปสมบท
อุปสมบท
อุปสมบท
อุปสมบท
อุปสมบท
อุปสมบท
อุปสมบท
อุปสมบท
อุปสมบท
อุปสมบท
อุปสมบท
อุปสมบท
รวม

จำ�นวนเงิน
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
12,000

น.อ.สุภัทร ไถ้บ้านกวย

22

21

หน่วยงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร
ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
กรมทรัพย์กรธรณี
สำ�นักงานคณะกรรมการ สกสค.
สำ�นักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทม พื้นที่ 2
ภาคีสหกรณ์บางเขน
ร.ท.บุญศักดิ์ ตุลาธาร/กรรมการสหกรณ์ฯ
สำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม สอ.ครูไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระปี่
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำ�กัด
เครือข่ายสหกรณ์แจ้งวัฒนะ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง ฯ
ภาคีสหกรณ์บางเขน
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด
บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ หาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
น.ต.สายชล บุญแก้ว ร.น.

ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

14 ม.ค.61

14 ม.ค.61

ว/ด/ป
31 ก.ค.60
10 ส.ค.60
18 ก.ย.60
21 ต.ค.60
7 ต.ค.60
3 พ.ย.60
2 พ.ย.60
1 พ.ย.60
29 ส.ค.60
15 ต.ค.60
31 ต.ค.60
21 ต.ค.60
29 ต.ค.60
15 ต.ค.60
2 พ.ย.60
25 พ.ย.60
5 ธ.ค.60
25 ธ.ค.60
6 ม.ค.61
12 ม.ค.61
5,000

ร่วมทำ�บุญ “สร้างองค์พระแก้วมรกต และหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้หนังสือ” วัดชุมยาง
จ.อุทัยฯ
ร่วมทำ�บุญ ทำ�บุญทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างโรงฉันน้ำ�ปานะ วัดป่าคำ�ป่าหว้าน จ.กาฬสิน

1,000

จำ�นวน
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
10,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
172,100
3,000
1,000
2,549
1,000
1,000

ประเภท
ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม จ.สกลนคร
ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม
ร่วมทำ�บุญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ เพื่อสมทบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้
ร่วมทำ�บุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดพรุวนาราม จ. ตรัง
ร่วมทำ�บุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จ.ลำ�ปาง
ร่วมทำ�บุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง จ.สกลนคร
ร่วมสมทบการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดนรนาถสุททริการาม กทม.
สมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมกับภาคีสหกรณ์บางเขน กทม.
ทอดกฐินสามัคคีในการสร้างมหาเจดีย์ ณ วัดหนองรี จ.ราชบุรี
ร่วมทำ�บุญ “ผ้าป่า พ.ศ. เพื่อผู้พิทักษ์ป่า” จ.แม่ฮ่องสอน
ร่วมทำ�บุญผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วันเกาะหลักพระอารามหลวง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ร่วมทำ�บุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดนาเหนือ จ.กระปี่
ร่วมทำ�บุญทอดกฐินสามัคคี ณ วันบ้านใหม่สามัคคี จ.ลพบุรี
เปิดบัญชีออมทรัพย์เพิ่มพูนให้แก่สมาชิก
สมทบทุนโครงการปันน้ำ�ใจให้ผู้ป่วยสูงอายุ
สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงใหม่
จัดซื้อคีย์บอร์ดพร้อมเมาส์ โครงการ”คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาสู่ ร.ร.ในถิ่นทุรกันดาร”
ร่วมทำ�บุญเนื่องในโอกาส “วันที่ระลึกการก่อตั้งสหกรณ์ฯ ครบรอบ 59 ปี”
สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมโครงการจัดสัมมนาทางวิชาการประจำ�ปี 2560

6.11 กองทุนสาธารณประโยชน์ (กฐิน ผ้าป่า) ประจำ�ปี 61				
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โครงการตัดผมเพื่อสวัสดิการสมาชิก สส.ทหาร 14, 17, 31 ม.ค.61 – 14, 28 ก.พ.61
โครงการตัดผมเพื่อสวัสดิการสมาชิก สส.ทหาร 29 มี.ค. - 10, 19 เม.ย.61
โครงการตัดผมเพื่อสวัสดิการสมาชิก สส.ทหาร 25 เม.ย.61
โครงการตัดผมเพื่อสวัสดิการสมาชิก สส.ทหาร 23, 24, 28, 30, 31 พ.ค.61
โครงการตัดผมเพื่อสวัสดิการสมาชิก สส.ทหาร 1 – 29 มิ.ย. 61

สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำ�กัด

2

3

4

5

ประเภท

สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำ�กัด

หน่วยงาน

1

ลำ�ดับ

6.12 กองทุนสาธารณประโยชน์ (โครงการตัดผม) ประจำ�ปี 61

รวม

13,540
50,330

6,730

1,790

7,640

20,630

จำ�นวน
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6.13 จ่ายทุนพัฒนาสหกรณ์เป็นค่าขยายส�ำนักงาน จ�ำนวนเงิน 941,527.25 บาท
6.14 จ่ายเพือ่ เป็นค่าศึกษาอบรมทางสหกรณ์ของกรรมการและเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบฯ จ�ำนวน
เงิน 287,517.00 บาท
ในระหว่างปีคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 36 ได้มีการพิจารณาปรับปรุงจ�ำนวนเงิน
สวัสดิการที่จะมอบให้แก่สมาชิกเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งมีการเพิ่มระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการให้กับสมาชิก
อีก 2 ระเบียบ เพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและสมาชิกได้ผลประโยชน์มากขึ้น ดังนี้
1. เกี่ยวกับสงเคราะห์ศพของสมาชิก คู่สมรส บุตร และบิดามารดาคู่สมรส
(ครอบครัวสมาชิก) เดิม 8,000 บาท ใหม่ 10,000 บาท
(บิดามารดาคู่สมรส) เดิม 2,000 บาท ใหม่ 5,000 บาท
2. เกี่ยวกับสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ
เดิม 1,000 - 10,000 บาท
ใหม่ 2,000 - 15,000 บาท
3. เกี่ยวกับสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
(เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 180 วัน)
เดิม 200,000 - 300,000 บาท
(เป็นสมาชิกน้อยกว่า 180 วัน)
ใหม่ 50,000 - 350,000 บาท
4. เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฯ
เดิม 300 บาท/คืน
ใหม่ 500 บาท/คืน
5. เกี่ยวกับสมาชิกเกษียณอายุราชการ
เดิม 1,000 - 5,000 บาท
ใหม่ 1,500 - 5,500 บาท
6. เกี่ยวกับการมงคลสมรส (เป็นสมาชิกทั้งคู่ได้ทั้ง 2 คน)
เดิม 1,000 บาท
ใหม่ 2,000 บาท
7. เกี่ยวกับการรับขวัญทายาทใหม่ (เป็นสมาชิกทั้งคู่ได้ทั้ง2คน)
เดิม 1,000 บาท
ใหม่ 2,000 บาท
8. เกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาฯ
เดิม 1,000 บาท
ใหม่ 2,000 บาท
9. เกี่ยวกับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด (อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์)
เดิม 1,000 บาท
ใหม่ 2,000 บาท
10. เกี่ยวกับการอุปสมบท
เดิม 1,000 บาท
ใหม่ 2,000 บาท
11. เกี่ยวกับประกอบพิธีฮัจจ์ (เพิ่มเติมใหม่) 2,000 บาท
12. เกีย่ วกับกรณีทพุ พลภาพถาวรสิน้ เชิงหรือบางส่วน (เพิม่ เติมใหม่) จ่าย 5,000 – 30,000
บาท แล้วแต่กรณี
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7. ด้านเงินออม
สหกรณ์ได้ออกระเบียบฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินเพื่อต้องการสนับสนุนให้สมาชิกได้มีการออม
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก ออมทรัพย์เพิ่มพูน, เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ซึ่งในปีที่ผ่านมาสหกรณ์ฯ
ได้มีการเปิดบัญชีประเภทออมทรัพย์เพิ่มพูนให้กับสมาชิกทุกคนบัญชีละ 100 บาท ท�ำให้สหกรณ์ฯ
มีสมาชิกที่มีการออมโดยการฝากเงินครบทุกคน โดยผลประโยชน์ที่สมาชิกได้รับคืออัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งในอนาคตสหกรณ์มีนโยบายที่จะโอนเงินที่สมาชิกพึงได้รับเข้าบัญชีนี้ อีกส่วนหนึ่ง
สมาชิกยังสามารถที่จะน�ำเงินได้ทางอื่นมาฝากเพิ่มได้ตลอดเวลาโดยได้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี
เช่นเดียวกัน ซึ่งในส่วนของการออมในรูปของเงินฝากบัญชีประเภทต่างๆนี้หากมีจำ� นวนมากเพียงพอ
ต่อความต้องการของสมาชิกผู้กู้เงินแล้ว จะมีผลท�ำให้ต้นทุนเงินของสหกรณ์ต�่ำลงและผลที่ตามมาจะ
ท�ำให้สหกรณ์สามารถพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิกได้ในอนาคต
8. ด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์
ตามสหกรณ์ได้ใช้โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาสงขลานครินทร์
จ�ำกัด ในฐานะเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ โดยมีหลักเกณฑ์เพื่อช่วยเหลือเครือข่ายสหกรณ์ที่มีความสนใจใช้
งาน ปัจจุบันมีใช้งานมากกว่า 120 สหกรณ์ โดยระบบสามารถรองรับความต้องการใช้งานในหลายๆ
ด้านไม่ว่าจะเป็นระบบงานทะเบียนสมาชิก, ระบบงานรับฝากและระบบงานบัญชี ซึ่งทุกส่วนสามารถ
พัฒนาต่อยอดให้เป็นไปตามความต้องการใช้งานของแต่ละสหกรณ์ได้ มีค่าใช้จา่ ยไม่มากเหมือนระบบ
โปรแกรมสหกรณ์ของภาคเอกชนโดยทั่วไป โดยนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเบื้องต้นแล้ว ปี
ต่อๆ ไปก็จะเพียงค่าใช้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาโปรแกรมปีละ 30,000 บาท
นอกจากโปรแกรมที่ใช้ภายในสหกรณ์แล้ว ขณะนี้สหกรณ์ได้พัฒนาระบบให้เชื่อมต่อกับระบบ
ภายนอกเพื่อรองรับการใช้งานร่วมกับธนาคารธนชาต ในการบริการระบบ ATM ซึ่งสามารถให้บริการ
สมาชิกได้ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิม่ พูนและเงินกูเ้ พือ่ เหตุฉกุ เฉินของตนเองได้ในอนาคต
เพือ่ เป็นการลดภาระค่าใช้จา่ ยในการเดินทางมาขอกูเ้ งินเพือ่ เหตุฉกุ เฉินหรือถอนเงินจากบัญชีตนเองให้
กับสมาชิก ซึ่งค่าธรรมเนียมในการใช้บริการหากสมาชิกพิจารณาอนุมัติให้สหกรณ์เป็นผู้เหมาจ่ายเป็น
รายปีเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกซึ่งคิดจาก จ�ำนวนสมาชิก x 200 ในส่วนของสมาชิกก็จะไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ATM ของตู้ ธนาคารธนชาต
นอกจากระบบ ATM แล้วยังมีระบบสอบถามข้อมูลสมาชิกผ่านเว็บไซต์ซงึ่ สหกรณ์เปิดให้สมาชิก
ได้ใช้งานแล้ว โดยในระบบนี้สมาชิกสามารถสอบถามรายละเอียดส่วนตัว, ข้อมูลการส่งหุ้น, ข้อมูลเงิน
ฝาก, ข้อมูลสัญญาเงินกู้ รวมถึงสมาชิกสามารถทดลองค�ำนวณเงินกูแ้ ละงวดการช�ำระหนีใ้ นเบือ้ งต้นได้
การใช้งานเมือ่ สมาชิกเข้าเว็บไซต์ www.coopdjc.com ก็จะมีเมนูระบบสมาชิกเมือ่ เข้าเมนูไปสมาชิกก็ใช้
หมายเลขสมาชิกเป็นผูใ้ ช้งาน ส่วนรหัสผ่านในการเข้าใช้งานครัง้ แรกให้ใส่หมายเลขประจ�ำตัวประชาชน
โดยสมาชิกสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้เองตลอดเวลา หากจ�ำรหัสผ่านไม่ได้ ก็ให้โทรศัพท์ติดต่อขอจาก
ผู้ดูแลระบบก่อนเมื่อเข้าใช้งานครั้งแรกแล้วสมาชิกก็สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของตนเองได้
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9. การได้รับสินไหมทดแทน
ในระหว่างปีสหกรณ์ได้สง่ เคลมประกันกับบริษทั ประกันชีวติ ซึง่ คุม้ ครองกรณีผกู้ เู้ งินเสียชีวติ และ
บริษทั ประกันภัยผูค้ ำ�้ ประกันซึง่ คุม้ ครองกรณีผกู้ ถู้ กู ให้ออกจากสหกรณ์เนือ่ งจากผิดนัดช�ำระหนี้ หรือถูก
ให้ออกจากราชการโดยมีความผิด ซึง่ ช่วยให้สมาชิกผูค้ ำ�้ ประกันและทายาทหมดภาระการค�ำ้ ประกันเงิน
กู้ของผู้กู้ ดังนี้
9.1 ประกันชีวติ จ�ำนวน 4 ราย มีหนีส้ นิ จ�ำนวน 4,664,398.00 บาท ได้รบั การเคลมทัง้ สิน้ จ�ำนวน
4,015,810.00 บาท รวมกับเงินทุนเรือนหุ้นหักกลบจ�ำนวน 648,588.00 บาท รวมได้รับช�ำหนี้คืนเต็ม
จ�ำนวน 4,664,398.00 บาท
9.2 ประกันภัยผูค้ ำ�้ ประกันในระหว่างปีสง่ เคลมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 6 รายเป็นเงินทัง้ สิน้ 9,400,771.00
บาท ได้รับการเคลมแล้วจ�ำนวน 1 ราย จ�ำนวนเงิน 1,049,144.00 บาท (ผู้คำ�้ ประกันหมดภาระการค�ำ้
ประกัน) รอการด�ำเนินการจ่ายเคลมจากกองทุนประกันวินาศภัยซึ่งเข้าควบคุมกิจการของ บริษัทสัจจะ
ประกันภัย จ�ำกัด จ�ำนวน 5 ราย จ�ำนวน 8,351,627.00 บาท (ผู้คำ�้ ประกันยังไม่หมดภาระค�ำ้ ประกัน)
รวมกับเงินเวนคืนกรมธรรม์กรณีกู้ใหม่อีกจ�ำนวน 228,236.45 บาท
10. ด้านการมีส่วนร่วมกับองค์กรสหกรณ์ภายนอก
ในปีนี้ คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 36 ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีสหกรณ์บางเขน ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการรวมกันเพือ่ ช่วยเหลือซึง่ กันและกันใน 4 ด้านโดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีข่ อง
สหกรณ์ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารภาคีจำ� นวน 9 คน ประกอบด้วย
1. พล.ต. วรพจน์ เร้าเสถียร ประธานกรรการ เป็นท คณะกรรมการด�ำเนินการภาคีสหกรณ์
บางเขน
2. พ.อ. สุกฤษฏิ์ โอ่งเคลือบ รองประธานกรรมการ เป็น คณะอนุกรรมการด้านการเงิน
3. น.อ. สุภทั ร ไถ้บา้ นกวย รองประธานกรรมการ เป็น คณะอนุกรรมการด้านขบวนการสหกรณ์
และสังคม
4. พ.ท. ธีระเดช แก้วกัณหา กรรมการด�ำเนินการ เป็น คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. น.ต. ชัชกิจ ไทยลี่ ร.น. ผู้จัดการฯ เป็น คณะอนุกรรมการด้านการเงินและคณะอนุกรรมการ
ด้านฝ่ายจัดการ
6. ร.ท. เกรียงศักดิ์ ชอนกระโทก กรรมการด�ำเนินการ เป็น คณะอนุกรรมการด้านขบวนการ
สหกรณ์และสังคม
7. ร.ต. ไพบูลย์ เสนาวงศ์ กรรมการด�ำเนินการ เป็น คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. พ.จ.อ. จตุรงค์ ข�ำเลิศ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ เป็น คณะอนุกรรมการด้านฝ่ายจัดการ
นอกจากนี้ คณะกรรมการด�ำเนินการ ได้แต่งตั้งให้ น.ต. ชัชกิจ ไทยลี่ ร.น. ผู้จัดการ เป็น
ผูแ้ ทนเข้าร่วมประชุมในฐานะสหกรณ์สมาชิกและได้รบั การเลือกตัง้ ให้เป็นคณะกรรมการองค์กรสหกรณ์
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ภายนอกดังนี้
1. เป็นกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 2
2. เป็นกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.ฯ)
3. เป็นกรรมการชมรมนักสหกรณ์
ข้อดีในการเป็นกรรมการดังกล่าวข้างต้นคือท�ำให้สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด เป็นที่
รูจ้ กั ในกลุม่ คนสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับเครือข่ายและระดับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ทวั่ ประเทศ ผลทีไ่ ด้
คือท�ำให้มเี ครือข่ายในการช่วยเหลือระหว่างสหกรณ์กนั มากขึน้ จะเห็นได้จากระหว่างปีสหกรณ์มสี ภาพ
คล่องเพียงพอสามารถมีเงินหมุนเวียนให้สมาชิกได้กทู้ งั้ หนึง่ ร้อยเปอร์เซ็นต์ทขี่ อกูแ้ ละไม่มคี วิ ติดค้าง อีก
ทัง้ ได้มโี อกาสน�ำคณะกรรมการและเจ้าหน้าไปศึกษาดูงานกับสหกรณ์อนื่ เพือ่ น�ำแนวทางการด�ำเนินงาน
มาปรับกับสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
11. ด้านการพัฒนาสหกรณ์
คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 36 ได้มีการอนุมัติให้สหกรณ์ด�ำเนินการปรับปรุงส�ำนักงานด้าน
บนให้เป็นห้องท�ำงานของคณะกรรมการ รวมถึงเป็นห้องเก็บเอกสารรายตัวของสมาชิก อีกทั้งได้มี
การท�ำห้องตัดผมฟรีให้กับสมาชิก ครอบครัว และข้าราชการกรมการสื่อสารทหาร ทุกวันจันทร์ พุธ
และศุกร์ หรือตามความเหมาะสม อีกทั้งยังส่งช่างตัดผมประจ�ำของสหกรณ์ ไปคอยบริการตัดให้กับ
ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกหลัง บก.สส. ในทุกวันศุกร์เว้นศุกร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการ
เช่นเดียวกัน
12. การตรวจและการก�ำกับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ในระหว่ า งปี ห น่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ต รวจมาตรฐานสหกรณ์ แ ละก� ำ กั บ ดู แ ลสหกรณ์ คื อ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่งเจ้าหน้าเข้ามาตรวจมาตรฐานของสหกรณ์และ
การจัดท�ำงบทางการเงิน รวมถึงเข้าชี้แจงการเตรียมการตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
จ�ำนวน 3 คณะ ผลสหกรณ์ได้รบั การการจัดมาตรฐานในระดับ ดีเลิศ และผลการก�ำกับการจัดท�ำงบทาง
การเงิน ปรากฏว่าไม่พบข้อสังเกต ในส่วนของการประเมินสหกรณ์สขี าวด้วยธรรมาภิบาลอยูร่ ะหว่าง
รอรับผลการประเมิน
สรุปผลการด�ำเนินงานในรอบปี 2561 แม้ว่าสภาวะทางเศรษฐกิจการเงิน, อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินภายนอกและจากของสมาชิกจะเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา รวมถึงเกณฑ์กำ� กับภาครัฐที่ออกมาท�ำให้การบริหารจัดการสหกรณ์โดยทั่วไปเกิดการชะงัก
ในหลายด้าน คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ได้พยายามบริหารกิจการสหกรณ์ดว้ ยความระมัดระวัง
และรอบคอบ คอยติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินภายนอกอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีนโยบาย
ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ รวมถึงพยามยามลดต้นทุนเงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากภายนอก โดยการเจรจา
ต่อรองกับเจ้าของเงินเพื่อให้ช่วยลดต้นทุนให้เป็นไปตามโครงสร้างเศรษฐกิจปัจจุบันเพื่อดูแลสมาชิก
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ที่เดือดร้อนไม่ให้มีรายจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มและเพื่อให้มีการดูแลสมาชิกให้ครอบคลุมทั่วถึงเมื่อขอกู้เงิน
ก็มีเงินจ่ายให้สมาชิกได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีติดค้าง พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะช่วยกันพัฒนาให้สหกรณ์
มีเสถียรภาพมั่นคงและเจริญก้าวหน้าตลอดไป

ที�ประชุม...รับทราบรายงานรายงานกิจการประจําปี 2561 ตามที�คณะกรรมการ เสนอฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำ�กัด • 129

130 • รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561

ระเบียบวาระที่ 3.3
การด�ำเนินการของศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
น.ต.ชัชกิจฯ - ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด ได้ตอบรับเป็นศูนย์ประสานงาน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.สอ.สส.ทหาร) และศูนย์ประสานงาน
สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส หกรณ์ ส มาชิ ก ของชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
(สส.ชสอ.ฯ) เพื่อด�ำเนินการรับสมัครสมาชิกที่มีความสนใจได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีสถานภาพสมาชิก ดังนี้

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร สสอท.

ประเภทสมาชิก

ยกมา

สมัครใหม่ ถึงแก่กรรม คงเหลือ

หมายเหตุ

สมาชิกสามัญ

345

82

4

423

ได้รับเงินสงเคราะห์เรียบร้อย

สมาชิกวิสามัญคู่สมรส

38

7

1

44

ได้รับเงินสงเคราะห์เรียบร้อย

สมาชิกวิสามัญบิดา

14

5

0

19

สมาชิกวิสามัญมารดา

18

12

0

30

รวม

415

106

5

518

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.ฯ)
ประเภทสมาชิก
สมาชิกสามัญ

ยกมา

สมัครใหม่ ถึงแก่กรรม

คงเหลือ

109

5

1

113

สมาชิกสมทบคู่สมรส

4

1

0

5

รวม

113

6

1

118

หมายเหตุ
ได้รับเงินสงเคราะห์เรียบร้อย

- การด�ำเนินการรับสมัคร ของ สสอท. จะรับสมัครแบบเดือนเว้นเดือนของแต่ละปี ซึง่ ได้เปิดรับ
สมัคร สมาชิกวิสามัญ (ครอบครัวสมาชิกประกอบด้วย บิดา, มารดา, คู่สมรส และบุตร ด้วย ซึ่งสมาชิก
ต้องได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกสามัญของ สสอท. ก่อนถึงจะมีสิทธิ์สมัครสมาชิกวิสามัญให้ครอบครัว )
รายละเอียดเมื่อได้รับข้อมูลแล้วจะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกได้ทราบเป็นคราวๆไป
- การด�ำเนินการรับสมัคร ของ สส.ชสอ. จะรับสมัครในทุกเดือนของปี ซึง่ ในส่วนของ สส.ชสอ.
จะรับเฉพาะสมาชิกสามัญและรับคู่สมรสของสมาชิกเป็นสมาชิกสมทบเท่านั้น โดยสมาชิกต้องเป็น
สมาชิกสามัญของ สสอท. และ สส.ชสอ ก่อน
- การสงเคราะห์สมาชิกทัง้ สองสมาคม เมือ่ เสียชีวติ ทุกกรณีได้รบั สมาคมละประมาณ 600,000
บาท (ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนสมาชิกที่มีอยู่ ณ วันที่เสียชีวิต หักค่าบริหารตามข้อบังคับสมาคม 4%) ที่เหลือ
รับ 10 % เป็นค่าปลงศพ และส่วนที่เหลือ 90% จะหักหนี้สหกรณ์เท่ากับจ�ำนวนที่สมาชิกเป็นหนี้อยู่
ตามที่ทายาทได้มีหนังสือยินยอมไว้แก่สหกรณ์ ก่อนจ่ายให้กับทายาทตามที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร
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- ระหว่างวันที่ 3 – 28 กันยายน 2561 สมาคม สสอท. เปิดรับสมัครสมาชิกรอบพิเศษ สมาชิก
บิดามารดา คู่สมรส อายุไม่เกิน 60 ปี เกิดไม่เกิน 31 ธันวาคม พ.ศ. 2501 โดยผู้จะน�ำ บิดามารดา
คู่สมรส สมัครเข้าเป็นสมาชิก ตนเองต้องได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกของ สสอท. ก่อน 3 กันยายน 2561
- หมายเหตุ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ทั้ง 6 สายอาชีพ ได้จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ฯ
รวมถึงได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที�ประชุม...รับทราบการดําเนิ นงานของศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ตามที�เลขานุ การที�ประชุมเสนอฯ
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ระเบียบวาระที่ 3.4
รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้า ส.อ.หญิง
ณัฐชนันท์พร ยิ้มเผือก เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด ส�ำหรับปี
ทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ข้าพเจ้าได้เข้าตรวจสอบและรายงานผลกาตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำทุกเดือน จึงขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการประจ�ำปี โดยสรุปดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการการปฏิบัติงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ.2542และพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ ตลอด
จนมติที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมของคณะกรรมการ
1.2 เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการจัดท�ำบัญชีและเอกสารประกอบรายการ
บัญชีให้ถูกต้องตรงตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนด และสามารถน�ำข้อมูลทางการบัญชีมา
ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 เพื่อตรวจสอบการด�ำเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ์
1.4 เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด�ำเนินการตามแผนงานและงบประมาณ
ที่ก�ำหนดไว้
2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.3 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก�ำหนดของสหกรณ์
2.4 ตรวจสอบการปฏิบัตติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�ำสั่งของสหกรณ์ หรือ
กิจการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การด�ำเนินกิจการของสหกรณ์
3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไข
3.1 ผลการด�ำเนินงานทั่วไป
รายการ
ปี 2561
ปี 2560
+ เพิ่ม, - ลด
จำ�นวนสมาชิกรวมสมทบสิ้นปี
1,834 คน
1,774 คน
+60
ทุนดำ�เนินงาน/สินทรัพย์
2,363,952,109.25 2,246,275,029.86 +117,677,079.39
รายได้
154,955,693.51
140,436,491.56 +14,519,201.95
ค่าใช้จ่าย
79,194,562.79
75,327,913.95
+3,866,648.84
กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี
75,579,130.72
65,108,577.61 +10,470,553.11
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3.2 ด้านบริหารงานทั่วไป
		 - สหกรณ์มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 4 คน ปฏิบัติหน้าที่ด้านสวัสดิการและการ
ประกันจ�ำนวน 1 คน ปฏิบัติหน้าที่ด้านเงินรับฝากและเงินลงทุน จ�ำนวน 2 คน และปฏิบัติหน้าที่แม่
บ้านจ�ำนวน 1 คน นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ
- มีการก�ำหนดระเบียบครอบคลุมการด�ำเนินธุรกิจของสหกรณ์
- มีการก�ำหนดแผนงาน โดยก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจดังนี้
ประเภทธุรกิจ
เป้าหมาย (บาท)
ผลงาน (บาท)
ผลงานต่อเป้าหมาย
1. ให้เงินกู้แก่สมาชิก
300,000,000.00
424,590,000.00
1.41
2. เงินรับฝาก
200,000,000.00
105,415,262.50
0.53
		 - ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย สหกรณ์ประมาณการรายได้สูงกว่า
รายจ่าย 56,996,688.00 บาท ผลการด�ำเนินงานมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย 75,579,130.72 บาท สูงกว่า
ประมาณการจ�ำนวน 18,582,442.72 บาท ผลงานคิดเป็น 1.33 เท่า ของประมาณการที่กำ� หนดไว้
3.3 ด้านการเงินการบัญชี
		 - การจัดท�ำบัญชีเรียบร้อย มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี ณ วันสิ้นปี
สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ จ�ำนวน 65,553.32 บาท ถูกต้องตรงตามบัญชี อยู่ภายในวงเงินที่ระเบียบ
ก�ำหนดให้เก็บรักษาเงินสดได้ไม่เกิน 100,000.00 บาท ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ น.อ.หญิง สุมาลี
เที่ยงกมล ร.น. ต�ำแหน่งรองผู้จัดการ/หัวหน้างบประมาณและการเงิน
		 - เงินฝากธนาคาร จ�ำนวน 10 บัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มียอดคงเหลือ
35,237,121.90 บาท ถูกต้องตรงตามสมุดคู่ฝากของสหกรณ์
		 - สหกรณ์ได้นำ� เงินไปลงทุนในสถาบันการเงินอืน่ ซึง่ ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนและ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อันมีผลต่อช่องทางการจัดหาเงินทุนของสหกรณ์ ประกอบด้วย
การลงทุนระยะยาว
จำ�นวนเงิน (บาท)
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำ�กัด
200,000.00
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำ�กัด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

2,910,000.00
14,940,000.00

เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน) 7 ปี

10,000,000.00

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) 7 ปี

10,000,000.00

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) 10 ปี

5,000,000.00
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การลงทุนระยะยาว
บริษัท ช. การช่าง จำ�กัด (มหาชน) 7 ปี

จำ�นวนเงิน (บาท)
20,000,000.00

บริษัท ช. การช่าง จำ�กัด (มหาชน) 10 ปี

10,000,000.00
73,050,000.00

รวมเงินลงทุนระยะยาว
การลงทุนระยะสั้น
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พิเศษ ศวพท. จำ�กัด

10,000,000.00

เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พิเศษ สโมสรรถไฟ จำ�กัด

20,000,000.00

เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พิเศษ กรมปศุสัตว์ จำ�กัด

50,000,000.00

รวมเงินลงทุนระยะยาว

80,000,000.00

รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น
153,050,000.00
		 - ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 สหกรณ์ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมให้สหกรณ์
ก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�ำ้ ประกันประจ�ำปี 2561 จ�ำนวนเงิน 2,500 ล้านบาท แต่ได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนจ�ำนวนไม่เกิน 2,100 ล้านบาท
3.4 ด้านสินเชื่อ
		 สหกรณ์มีการก�ำหนดระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้ ซึ่งการให้เงินระหว่างปีมีหลัก
ฐานการค�้ำประกันครบถ้วนและผ่านการพิจารณาอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ครบถ้วน
ถูกต้อง โดย ณ วันสิน้ ปีบญ
ั ชีสหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกรวมทัง้ สิน้ 1,272 สัญญา เป็นเงิน 424,590,000.00
บาท ปีก่อนให้กู้เงินจ�ำนวน 1,703 สัญญา เป็นเงิน 1,112,869,022.00 บาท ปริมาณการให้เงินกู้ลดลง
688,279,022.00บาท ลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นปี จ�ำนวน 2,174,345,012.00 บาท แยกประเภท
ได้ดังนี้
ประเภทเงินกู้

จำ�นวนสัญญาคงเหลือ(สัญญา)

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

836

15,127,303.00

เงินกู้สามัญ

425

2,137,019,057.00

เงินกู้พิเศษ

11

22,198,652.00

1,272

2,174,345,012.00

รวมทั้งสิ้น

จำ�นวนเงินคงเหลือ(บาท)
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3.5 ด้านเงินรับฝาก
		 สหกรณ์มกี ารก�ำหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์พเิ ศษ และเงิน
รับฝากจากสหกรณ์อนื่ ขึน้ ถือใช้การรับฝากและถอนเงินรับฝากมีหลักฐานการฝากถอนและการโอนบัญชี
ณ วันสิ้นปีบัญชีมีเงินรับฝาก 9 ประเภท รวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 1,765,861,572.78 บาท ดังนี้
ประเภทเงินรับฝาก

จำ�นวนบัญชี

จำ�นวนเงินรับฝาก(บาท)

ออมทรัพย์เพิ่มพูน

1,763

22,253,092.54

ออมทรัพย์พิเศษ

79

186,510,738.89

ออมทรัพย์พิเศษ เพิ่มพูน 1

2

2,680,390.63

ออมทรัพย์พิเศษ เพิ่มพูน 3

2

1,178,987.80

ออมทรัพย์พิเศษ เพิ่มพูน 5

7

8,032,713.24

ออมทรัพย์พิเศษ ทวีทรัพย์ 1

3

30,000,000.00

ออมทรัพย์พิเศษ ทวีทรัพย์ 3

3

22,811,807.52

ออมทรัพย์พิเศษ ทวีทรัพย์ 5
ประจำ�จากสหกรณ์อื่น 15 สหกรณ์ (มีเงื่อนไข)

1
48

13,393,842.16
1,479,000,000

รวมทั้งสิ้น

1,908

1,765,861,572.78

3.6 ด้านเงินลงทุน
		 3.6.1 ทุนเรือนหุน้ สหกรณ์กำ� หนดเป้าหมายการเพิม่ หุน้ ไว้จำ� นวน 60,000,000.00 บาท
ระหว่างปีสมาชิกเพิ่มหุ้นจ�ำนวน 34,576,780.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.58 ของเป้าหมายที่กำ� หนดไว้
สมาชิกเข้าใหม่ จ�ำนวน 80 ราย ลาออกระหว่างปี จ�ำนวน 20 ราย จ่ายคืนหุ้นเป็นจ�ำนวนเงิน
6,202,740.00 บาท สมาชิกเข้าใหม่และลาออกได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ
ณ วันสิ้นปี มีสมาชิกคงเหลือ จ�ำนวน 1,834 ราย (รวมสมาชิกสมทบ จ�ำนวน 57 ราย) ทุนเรือนหุ้น
คงเหลือ จ�ำนวน 471,619,780.00 บาท
3.6.2 ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ
			
ระหว่างปีสหกรณ์ ฯ มีการจ่ายเงินเพื่อเป็นการศึกษาบุตรสมาชิก สวัสดิการ
เกีย่ วกับการจัดการศพ (สมาชิก บิดา-มารดา สมาชิก/คูส่ มรส) สวัสดิการสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวติ
รักษาพยาบาล มงคลสมรส รับขวัญทายาทใหม่ อุปสมบท สวัสดิการเกษียณอายุราชการ สวัสดิการ
ผูป้ ระสบภัย สมทบเพือ่ องค์กรและชุมชน เพือ่ การศึกษาอบรมของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการขยายส�ำนักงาน
สหกรณ์ จากกองทุนต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ทางอ้อมแก่สมาชิก ดังนี้

136 • รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561

ประเภททุน

จำ�นวนเงิน (บาท)
2,358,479.00
1,660,400.00
287,517.00
941,527.25
5,247,923.25

ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิก
ทุนเพื่อการศึกษาอบรบทางสหกรณ์
ทุนพัฒนาสหกรณ์
รวมทั้งสิ้น

4. ผลการตรวจสอบทั่วไป
4.1 เอกสารหลักฐานทางการเงินและการบัญชี ถูกต้อง เรียบร้อย และครบถ้วน
4.2 การบันทีกรายการในบัญชี สมุด และทะเบียน ถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นปัจจุบัน
4.3 การปฏิบตั งิ านด้านการเงินและการบัญชี ส่วนใหญ่ถกู ต้องตรงตามข้อบังคับและระเบียบ
ของสหกรณ์
4.4 การลงทุนเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ เรือ่ งข้อก�ำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอืน่ ของสหกรณ์ พ.ศ.2558
4.5 ค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ เป็นรายการปกติของการด�ำเนินงานเพือ่ ก่อให้เกิดรายได้ การควบคุม
ภายในเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรัดกุมและปลอดภัย
4.6 รายจ่ายของสหกรณ์ได้จ่ายไปเพื่อกิจการของสหกรณ์ เป็นไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการด�ำเนินการ และอยู่ภายในวงเงินประมาณที่กำ� หนดไว้
4.7 การปฏิบัติงานโดยทั่วไปมีระบบการควบคุมภายในรัดกุมเพียงพอ
4.8 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จ�ำกัด จ�ำนวน 20,000,000.00
บาท สหกรณ์ฯ ได้ตงั้ ค่าเผือ่ เสียหายเงินฝากตามหลักความระมัดระวัง ซึง่ เพียงพอต่อความเสียหายทาง
การเงินที่อาจเกิดขึ้นตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ กษ 0409/ว53 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561
จ�ำนวน 200,000.00 บาท
เรื่องอื่น ๆ
5. ในการตรวจสอบกิจการประจ�ำเดือน ได้รบั ความร่วมมือจากท่านคณะกรรมการด�ำเนินการ
ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดียิ่ง ในระหว่างการตรวจสอบได้ให้ค�ำแนะน�ำต่างๆ เกี่ยวกับเรื่อง
การเงินการบัญชี เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือด�ำเนินการแก้ไขทันที ซึ่งต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
ส.อ.หญิง
(ณัฐชนันท์พร ยิ้มเผือก)
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ที�ประชุม...รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2561
ตามที�ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอ
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 พิจารณางบดุล, งบก�ำไรขาดทุน,
งบกระแสเงินสด, รายงานของผู้สอบบัญชี
ประจ�ำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 4.2 พิจารณาจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 4.3 พิจารณาแผนงาน,ประมาณการรายรับ,
รายจ่ายประจ�ำปี 2562
ระเบียบวาระที่ 4.4 พิจารณาก�ำหนดวงเงินกู้ยืมประจ�ำปี 2562
ระเบียบวาระที่ 4.5 เลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 37
ระเบียบวาระที่ 4.6 เลือกตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ�ำปี 2562
ระเบียบวาระที่ 4.7 เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการฯ ประจ�ำปี 2562
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อ. 6/3

ระเบียบวาระที่ 4.1
พิจารณางบดุล,งบก�ำไรขาดทุน,งบกระแสเงินสด
……………………………………………………….
หนังสือรับรองของสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
วันที่ 14 สิงหาคม 2561

เรียน นายสุวัฒชัย ยืนชีวิต ผู้สอบบัญชี
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์
ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพื่อแสดงความเห็นว่า
งบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ผลการด�ำเนินงานและกระแส
เงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส�ำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนดหรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การด�ำเนินงานของ
สหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิด
ว่าควรจะเป็น เช่น รายการดังต่อไปนี้
1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้น
การแสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ (ระบุแต่ละรายการที่มีในงบการเงินของสหกรณ์)
2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำของคณะกรรมการด�ำเนินการหรือเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้าที่สำ� คัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายในหรือรายการผิดปกติ
ที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบ
อย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบและข้อก�ำหนดของหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่อ
งบการเงิน
5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่
อาจเกิดขึน้ ในภายหน้า ซึง่ ควรจะได้นำ� มาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็น
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หลักเกณฑ์ในการตั้งส�ำรองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น		
6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมใน
งบการเงิน
6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น
6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจ�ำกัดการใช้เงินกู้
6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
7. สหกรณ์มกี รรมสิทธิใ์ นสินทรัพย์ทง้ั หมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มภี าระผูกพัน หรือ
ข้อผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและ
อาจเกิดขึ้นในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่น
และไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น
หรือไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส�ำคัญ ซึ่งต้องน�ำมาปรับปรุง
งบการเงินหรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก					
ขอแสดงความนับถือ

พลตรี

นาวาตรี

( วรพจน์ เร้าเสถียร )
ประธานกรรมการ

( ชัชกิจ ไทยลี่ )
ผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด ซึ่งประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 งบก�ำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ� คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร
จ�ำกัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
ของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นำ� เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณา
ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นีข้ า้ พเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเรื่องดังต่อไปนี้
• ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินให้กู้
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 เงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
สหกรณ์มีเงินให้กู้ยืมจ�ำนวนเงิน 2,174,345,012.00 บาทซึ่งคิดเป็นร้อยละ 91.98 ของสินทรัพย์รวม
และมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 91,212.00 บาท ซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ เนื่องจาก
เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีมูลค่าสูง
ข้าพเจ้าได้สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับเงินให้กู้ยืม สอบ
ทานการให้กู้ยืมของสมาชิกสหกรณ์เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ สอบทานการอนุมัติการให้กู้ยืม
ของสมาชิกสหกรณ์ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการอนุมัติ ทดสอบการค�ำนวณ สอบทานการยืนยัน
ยอดเงินกูจ้ ากลูกหนีแ้ ละติดตามทวงถามหนีเ้ งินกูท้ คี่ รบก�ำหนดช�ำระ รวมทัง้ สอบทานการตัง้ ค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสูญและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงิน
เหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในทีค่ ณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์พจิ ารณาว่าจ�ำเป็นเพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินทีป่ ราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความ
สามารถของสหกรณ์ในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องใน
กรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่คณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์มคี วามตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกสหกรณ์หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง
ต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการ
เงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย
ความเชื่อมันอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญ เมือ่ คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงิน
จากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ข้าพเจ้าได้ใช้ ดุลยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิ
งานของข้าพเจ้า รวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญใน
งบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
ซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับ
การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่
ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธี
การตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดย
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของ
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่า มีความไม่แน่นอนที่มี
สาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อ
ความสารถของสหกรณ์ในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่
มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลง
ไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุด
การด�ำเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควร
หรือไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มี
นัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
จากเรือ่ งทัง้ หลายทีส่ อื่ สารกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรือ่ งต่าง ๆ
ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และก�ำหนดเป็นเรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่ งเหล่านีไ้ ว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิด
เผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสาร
เรือ่ งดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
ว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทผี่ มู้ สี ว่ นได้เสียสาธารณะจะได้จากการสือ่ สารดังกล่าว

(ลงชื่อ)

434/5 ซอยเมตตา 1 ถนนพหลโยธิน 50
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
วันที่ 15 สิงหาคม 2560

( นายสุวัฒชัย ยืนชีวิต )
ผู้สอบบัญชี
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
ลูกหนี้อื่นระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สิทธิการใช้ซอฟแวร์-สุทธิ		
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
รวมสินทรัพย์		
หนี้สินและทุนของสหกรณ์				
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินรับฝาก
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน		
รวมหนี้สิน		

หมายเหตุ

ปี 2561		
บาท

ปี 2560
บาท

2
3
5
6
7

35,302,675.22
79,800,000.00
113,236,761.25
533,008.31
153,606.89
229,026,051.67

22,780,591.89
30,000,000.00
103,051,420.03
311,271.86
242,960.36
156,386,244.14

4
5
6
8

73,050,000.00
2,061,017,038.75
415,472.78
358,491.65
85,054.40
2,134,926,057.58
2,363,952,109.25

73,050,000.00
2,015,954,174.97
534,162.78
221,366.37
129,081.60
2,089,888,785.72
2,246,275,029.86

9
10
11

0.00
1,765,861,572.78
5,391,416.08
1,771,252,988.86
1,771,252,988.86

50,000,000.00
1,660,446,310.28
1,535,947.01
1,711,982,257.29
1,711,982,257.29
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ปี 2561
บาท

หมายเหตุ

ทุนของสหกรณ์			
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)			
หุ้นที่ชำ� ระเต็มมูลค่าแล้ว		
ทุนส�ำรอง		
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
ระเบียบและอื่น ๆ
12
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี		
รวมทุนของสหกรณ์		
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์		

471,619,780.00
38,902,645.97

437,043,000.00
31,377,408.01

6,597,563.70
75,579,130.72
592,699,120.39
2,363,952,109.25

763,786.95
65,108,577.61
534,292,772.57
2,246,275,029.86

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

พลตรี		

ร้อยเอก

ปี 2560
บาท

( วรพจน์ เร้าเสถียร )		
ประธานกรรมการ		

( ชัชพล ปิติพล )
เลขานุการ
14 สิงหาคม 2561
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สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
งบก�ำไรขาดทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
		 รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน					
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากจากสมาชิก
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
หัก หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ					
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินให้กู้
หนี้สงสัยจะสูญ-เงินฝากสหกรณ์อื่น
		 รวมหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ
บวก รายได้อื่น					
รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
รายได้เบ็ดเตล็ด
		 รวมรายได้อื่น
หัก ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที					
่
เงินเดือน
ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
เงินสมทบประกันสังคม
ค่าเครื่องแต่งกาย
เงินสมมนาคุณเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและอุปกรณ์					
ค่าเสื่อมราคา
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย

ปี 2561
บาท

%

ปี 2560
บาท

%

149,628,661.00 96.60 136,297,447.14 97.37
2,162,923.35
1.40
2,350,507.68
1.68
3,099,613.16
2.00
1,333,864.17
0.95
154,891,197.51 100.00 139,981,818.99 100.00
9,539,212.42
58,561,776.95
2,382,876.71
0.00
70,483,866.08

6.16
37.81
1.54
0.00
45.51

6,697,014.04
49,939,330.48
10,055,687.71
1,223,856.70
67,915,888.93

4.78
35.68
7.18
0.87
48.52

(18,000.00)
200,000.00
182,000.00
84,225,331.43

(0.01)
0.13
0.12
54.38

109,212.00
0.00
109,212.00
71,956,718.06

0.08
0.00
0.08
51.40

4,350.00
60,146.00
64,496.00

0.00
0.04
0.04

2,950.00
451,722.57
454,672.57

0.00
0.32
0.32

621,790.00
44,900.00
0.00
31,091.00
87,400.00
1,030,000.00

0.40
0.03
0.00
0.02
0.06
0.66

414,090.00
45,000.00
24,000.00
18,509.27
78,900.00
856,000.00

0.30
0.03
0.02
0.01
0.06
0.61

156,364.72
44,027.20

0.10
0.03

364,717.55
54,647.20

0.26
0.04
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
เงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกกลุ่ม
ค่าอบรมสัมนาสมาชิก
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานอื่น					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ค่าตอบแทนอื่น
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ารับรอง
ค่าของใช้ส�ำนักงาน
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ค่าเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์สหกรณ์
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
เงินสมทบอุดหนุนกองทุนพัฒนาและเผยแพร่โปรแกรม
ค่าเบี้ยประกัน
ค่าปรนนิบัติบำ� รุงรถตู้
ค่าพัฒนาหน่วยงาน
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมนา
ค่าเช่าเครือข่าย MPLS
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายระบบ ATM
ค่าใช้จ่ายเดินทางแก้ไขปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
รวมค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ก�ำไรสุทธิ

ปี 2561
บาท

%

ปี 2560
บาท

%

2,000,000.00
1,000,000.00

1.29
0.65

2,000,000.00
488,080.00

1.43
0.35

1,560,400.67
603,787.00
60,000.00
60,000.00
14,914.00
38,891.19
57,403.36
110,949.00
89,486.36
10,000.00
41,279.32
39,050.00
27,254.73
2,495.21
0.00
485,149.95
22,470.00
340,000.00
25,035.00
48,725.00
57,833.00
8,710,696.71
75,579,130.72

1.01
0.39
0.04
0.04
0.01
0.03
0.04
0.07
0.06
0.01
0.03
0.03
0.02
0.00
0.00
0.31
0.01
0.22
0.02
0.03
0.04
5.62
48.79

1,377,346.00
420,300.00
60,000.00
60,000.00
8,500.00
26,369.87
42,302.37
129,237.00
35,751.96
10,000.00
39,254.45
30,000.00
26,131.57
18,895.28
150,000.00
449,646.00
0.00
0.00
0.00
27,985.00
47,149.50
7,302,813.02
65,108,577.61

0.98
0.30
0.04
0.04
0.01
0.02
0.03
0.09
0.03
0.01
0.03
0.02
0.02
0.01
0.11
0.32
0.00
0.00
0.00
0.02
0.03
5.22
46.51
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สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ปี 2561
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรสุทธิ
75,579,130.72
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดก�ำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ			
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคายานพาหนะ
71,505.85
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์และเครื่องใช้ส�ำนักงาน
84,858.87
หนี้สงสัยจะสูญ
182,000.00
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
44,027.20
ดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์อื่นค้างจ่าย
4,260,157.51
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
84,352.89
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(116,295.49)
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยจ่ายล่วงหน้า
(11,426.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
581.00
ดอกเบี้ยเงินลงทุนค้างรับ
52,950.82
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป
(18,182.00)
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
80,213,661.37
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
(36,631,000.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
33,413,505.00
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ
(382,932,183.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญ
332,694,316.00
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
(5,089,000.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
3,314,157.00
เงินสดจ่ายลูกหนี้อื่น
0.00
เงินสดรับจากลูกหนี้อื่น
118,690.00
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้รอเรียกเก็บ
18,000.00
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินยืมทดรอง
(221,736.45)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินยืมทดรอง
0.00
เงินสดจ่ายเงินปันผลคลาดเคลื่อน
0.00

ปี 2560
บาท
65,108,577.61
300,000.00
64,717.55
109,212.00
54,647.20
33,142.12
(2,437,381.56)
0.00
5,894.66
30,433.96
0.00
(16,057.00)
63,253,186.54
(34,224,022.00)
36,981,961.00
(1,085,485,000.00)
806,785,841.00
(3,160,000.00)
2,636,796.00
(293,194.64)
0.00
105.00
0.00
31,500.00
(48,010.65)
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หนี้สินด�ำเนินงาน			
เงินสดจ่ายช�ำระหนี้แทน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย
เงินสดรับจากภาษี หัก ณ ที่จ่าย
เงินสดจ่ายกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน
เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ
เงินสดจ่ายเงินประกันผู้ค�้ำและฌาปนกิจ
เงินสดรับจากเงินรอน�ำส่ง
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อครุภัณฑ์
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
เงินสดจ่ายช�ำระหนี้เงินกู้ยืม
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก
เงินสดรับจากเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
เงินสดจ่ายค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
เงินสดจ่ายทุนพัฒนาสหกรณ์
เงินสดรับจากทุนส่งเสริมเพื่อการศึกษา
เงินสดจ่ายทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิก
ทุนส�ำรองเพิ่มขึ้น

ปี 2561
บาท

ปี 2560
บาท

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(915,687.00)
0.00
(62,377.84)
686,338.00
24,606,683.08

(175,981.00)
4,809.31
(4,200.00)
5,000.00
(209,600.00)
392,666.78
(675,210.00)
96,988.59
0.00
(214,086,364.07)

0.00
(293,490.00)
(293,490.00)

(56,100,000.00)
(91,475.00)
(56,191,475.00)

65,000,000.00
(115,000,000.00)
120,533,476.79
(45,118,214.29)
1,459,000,000.00
(1,429,000,000.00)
(30,000.00)
(25,831,039.00)
(20,392,539.00)
(2,284,675.00)
40,779,520.00
(6,202,740.00)
(2,358,479.00)
(941,527.25)
0.00
(316,137.00)
(4,214,000.00)
2,924.00

330,000,000.00
(550,264,431.78)
85,204,384.89
(37,606,849.78)
1,438,000,000.00
(988,000,000.00)
(10,000.00)
(22,433,526.00)
(13,352,833.00)
(1,813,750.00)
48,121,060.00
(8,594,120.00)
(1,536,845.00)
(1,393,130.00)
4,223.00
(129,530.00)
(600,000.00)
0.00
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ทุนสาธารณประโยชน์เพิ่มขึ้น
ทุนเพื่อการพัฒนาสหกรณ์เพิ่มขึ้น
ทุนสวัสดิการเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น
เงินสด ณ วันต้นปี
เงินสด ณ วันสิ้นปี

ปี 2561
บาท
100.00
28,620.00
4,553,600.00
38,208,890.25
62,522,083.33
52,780,591.89
115,302,675.22

ปี 2560
บาท

0.00
0.00
0.00
275,594,652.33
5,316,813.26
47,463,778.63
52,780,591.89
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สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
- สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
- สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจ�ำนวนรายได้จะเท่ากับอัตรา
		 ดอกเบี้ยคูณด้วยจ�ำนวนเงินต้นที่ค้างช�ำระตามระยะเวลาที่กู้ยืม				
- สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
		 ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544			
- สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือตามราคาทุน							
- ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนาย
		 ทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560					
- เงินลงทุนระยะยาว ที่อยู่ในความต้องการของตลาดเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
แสดงมูลค่าด้วยราคาทุนหรือราคาทุนตัดจ�ำหน่าย ซึง่ การลงทุนของสหกรณ์เป็นไปตามมาตรา62
แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
เรื่อง ข้อก�ำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558
- เงินลงทุนระยะยาวที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน			
- ค่าซ่อมบ�ำรุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทน ส�ำหรับทรัพย์สินรายย่อย ๆ ถือ
เป็นค่าใช้จ่ายหักจากรายได้ การต่อเติมหรือเพิ่มอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ๆ ถือเป็นราคา
		 ทุนของทรัพย์สิน								
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝาก
สหกรณ์อื่น								
2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
- กระแสรายวัน
- ออมทรัพย์
- ออมทรัพย์พิเศษ
- ประจ�ำ	
รวม

ปี 2561
บาท
65,553.32

ปี 2560
บาท
49,583.61

1,121,248.00
33,406,722.97
694,957.26
14,193.67
35,302,675.22

10,000.00
21,494,846.95
1,212,045.45
14,115.88
22,780,591.89
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3. เงินฝากสหกรณ์อื่น ประกอบด้วย

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ-สหกรณ์ออมทรัพย์
		 สโมสรรถไฟ จ�ำกัด
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-เงินฝาก
		 สอ.สโมสรรถไฟ จ�ำกัด
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ-สหกรณ์ออมทรัพย์
		 สโมสรรถไฟ จ�ำกัด-สุทธิ
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ-สหกรณ์ออมทรัพย์
		 ศวพท. จ�ำกัด
เงินฝากออมทรัพย์-สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปศุสัตว์ จ�ำกัด
รวม

ปี 2561
บาท

ปี 2560
บาท

20,000,000.00

20,000,000.00

(200,000.00)

0.00

19,800,000.00

20,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

50,000,000.00
79,800,000.00

0.00
30,000,000.00

		 เงินฝากสหกรณ์อื่นเป็นเงินฝากออมทรัพย์ จ�ำนวนเงิน50,000,000.00 บาท และ เงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษ จ�ำนวนเงิน 29,800,000.00 บาท								
		 เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ-สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จ�ำกัด จ�ำนวน 20,000,000.00 บาท สห
กรกณ์ฯได้ตงั้ ค่าเผือ่ เสียหายเงินฝากตามหลักความระมัดระวัง ซึง่ เพียงพอต่อความเสียหายทางการเงิน
ที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ว 53 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561
4. เงินลงทุน ประกอบด้วย

เงินลงทุนระยะยาว

ปี 2561
ปี 2560
บาท
บาท
ราคาทุน/ราคาทุน ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย
ตัดจ�ำหน่าย

เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
- หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) 15,000,000.00
- หุ้นกู้บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด(มหาชน)
10,000,000.00
- หุ้นกู้บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด(มหาชน)
30,000,000.00
รวม
55,000,000.00

15,000,000.00
10,000,000.00
30,000,000.00
55,000,000.00
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ปี 2561
ปี 2560
บาท
บาท
ราคาทุน/ราคาทุน ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย
ตัดจ�ำหน่าย

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ทหาร จ�ำกัด
- หุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จ�ำกัด
รวม
รวมเงินลงทุนระยะยาว

14,940,000.00
2,910,000.00
200,000.00
18,050,000.00
73,050,000.00

14,940,000.00
2,910,000.00
200,000.00
18,050,000.00
73,050,000.00

5. เงินให้กู้ยืม ประกอบด้วย
ระยะสั้น

ปี 2561
บาท

ระยะยาว

ระยะสั้น

ปี 2560		
บาท

ระยะยาว

เงินให้กู้ยืม-ปกติ
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
15,036,091.00
0.00 11,800,596.00
0.00
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
95,935,213.13 2,041,083,843.87 89,468,170.791,997,313,019.21
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
2,265,457.12 19,933,194.88 1,782,653.24 18,641,155.76
รวม
113,236,761.25 2,061,017,038.75 103,051,420.03 2,015,954,174.97
เงินให้กู้ยืม-ไม่ก่อให้เกิดรายได้				
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
91,212.00
0.00 109,212.00
0.00
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 91,212.00
0.00 109,212.00
0.00
รวม
0.00
0.00
0.00
0.00
เงินให้กู้ยืม-สุทธิ
113,236,761.25 2,061,017,038.75 103,051,420.03 2,015,954,174.97
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญข้างต้น เป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้
เงินกู้ฉุกเฉิน จ�ำนวน 91,212.00 บาท					
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6. ลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย
ปี 2561
บาท

ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
		รวม

ระยะสั้น
304,771.86
228,236.45
533,008.31

ระยะยาว
415,472.78
0.00
415,472.78

7. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
เงินรอเรียกเก็บ
เครื่องเขียนแบบพิมพ์
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ค้างรับ
เงินปันผลคลาดเคลื่อน
		รวม

ปี 2560
บาท

ระยะสั้น
304,771.86
6,500.00
311,271.86

ระยะยาว
534,162.78
0.00
534,162.78

ปี 2561
บาท
91,212.00
40,930.00
21,464.89
0.00
0.00
153,606.89

ปี 2560
บาท
109,212.00
22,748.00
10,038.89
52,950.82
48,010.65
242,960.36

ปี 2561
บาท
358,489.65
2.00
358,491.65

ปี 2560
บาท
149,858.52
71,507.85
221,366.37

ปี 2561
บาท
0.00
0.00

ปี 2560
บาท
50,000,000.00
50,000,000.00

8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย
ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
รวม
9. เงินกู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วย
เงินกู้ยืม-ธนาคารออมสิน
รวม

ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารออมสิน วงเงินกู้ยืม 50,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
ครบก�ำหนดช�ำระวันที่ 26 กันยายน 2560 พร้อมดอกเบี้ย			
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10. เงินรับฝาก ประกอบด้วย

ปี 2561
ปี 2560
บาท
บาท
286,861,572.78 211,446,310.28
1,479,000,000.00 1,449,000,000.00
1,765,861,572.78 1,660,446,310.28

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิก)
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
รวม
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่นมีดังนี้			
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ�ำกัด 50,000,000.00
80,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
90,000,000.00
90,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์สำ� นักงาน ก.พ. จ�ำกัด
154,000,000.00 159,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จ�ำกัด
70,000,000.00 100,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ�ำกัด
50,000,000.00
50,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ�ำกัด
100,000,000.00 100,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจเงินแผ่นดิน จ�ำกัด
90,000,000.00
70,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ จ�ำกัด 80,000,000.00
80,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�ำกัด 300,000,000.00 400,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ�ำกัด
180,000,000.00 120,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ำกัด
100,000,000.00 100,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด 50,000,000.00
50,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์เครือสมิติเวช จ�ำกัด
50,000,000.00
50,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบจ.ไลท์ออนอิเลคทรอนิค จ�ำกัด 15,000,000.00
0.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร จ�ำกัด 100,000,000.00
0.00
รวม
1,479,000,000.00 1,449,000,000.00
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11. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
เงินรอจ่ายคืน
ดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษฯ ค้างจ่าย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูนฯ ค้างจ่าย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์อื่น ค้างจ่าย
เงินสมทบประกันสังคม ค้างจ่าย
ค่าโทรศัพท์ ค้างจ่าย
ค่าเบี้ยประกันผู้ค�้ำและฌาปนกิจ ค้างจ่าย
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย
เงินรับช�ำระหนี้แทนรอน�ำส่ง
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย
เงินกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิก
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค้างจ่าย
ค่าล่วงเวลา ค้างจ่าย
ค่าเบี้ยประชุม ค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวม

ปี 2561
บาท
131,996.00
101,950.48
3,318.64
4,422,671.21
2,689.00
942.00
34,610.75
9,000.00
684,238.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,391,416.08

ปี 2560
บาท
1,047,683.00
18,307.44
2,608.79
162,513.70
2,108.00
980.49
96,988.59
6,900.00
0.00
60,000.00
81,600.00
3,210.00
24,000.00
26,600.00
2,447.00
1,535,947.01

ปี 2561
บาท
1,000,000.00
1,150,496.50
439,566.45
69,950.75
16,350.00
3,921,200.00
0.00
0.00
6,597,563.70

ปี 2560
บาท
500,000.00
8,875.50
227,083.45
11,478.00
2,180.00
0.00
13,606.00
564.00
763,786.95

12. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ ประกอบด้วย
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์
ทุนพัฒนาสหกรณ์
ทุนส่งเสริมการศึกษา
ทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์สมาชิก
ทุนเพื่อการศึกษา พล.อ.อ.บรรจง ฯ
ทุนเพื่อการศึกษา พล.อ.ชูชาติ ฯ
รวม

ที�ประชุม...มีมติรบั รอง งบแสดงฐานะการเงิน ,งบกระแสเงินสด ,งบกําไรขาดทุน และ
หมายเตุประกอบงบการเงิน ประจําปี 2561 ตามที�ผู้สอบบัญชีเสนอ
จํานวน 320 เสียง ไม่รบั รอง 8 เสียง สรุปที�ประชุม รับรองตามเสียงข้างมาก
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ระเบียบวาระที่ 4.2
เรื่อง พิจารณาจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2561

ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
ข้อ 29 การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกำ� ไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนส�ำรอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ และเป็นค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกิน
ร้อยละห้าของก�ำไรสุทธิ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก�ำหนด
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะ
จัดสรรได้ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช�ำระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก�ำหนดในกฎ
กระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึง่ ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส�ำหรับปีใดด้วยจ�ำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายส�ำหรับปีนั้นก็ต้อง
ไม่เกินอัตราที่กำ� หนดในกฎกระทรวง
		 ในการค�ำนวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชำ� ระต่อสหกรณ์ภายในวัน
ที่ห้าของเดือน มีระยะเวลาส�ำหรับค�ำนวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้นที่สมาชิกช�ำระต่อ
สหกรณ์หลังวันที่ห้าของเดือนสหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป
(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ท�ำไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี
เว้นแต่สมาชิกทีผ่ ดิ นัดการส่งเงินงวดช�ำระหนีไ้ ม่วา่ ต้นเงินหรือดอกเบีย้ ในปีใด มิให้ได้รบั เงินเฉลีย่
คืนส�ำหรับปีนั้น
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์
ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่
เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น ตาม (1)
(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิตามระเบียบ
ของสหกรณ์
(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกิน
ร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส�ำนักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
(9) ก�ำไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนส�ำรองทั้งสิ้น
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ระเบียบวาระที่ 4.2
เรื่อง พิจารณาจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2561
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สอื่ สารทหาร จ�ำกัด ข้อ 29 (1) – (9) การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำ
ปี 2561 คณะกรรมการด�ำเนินการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นสมควรจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2561 ดังต่อไปนี้
รายการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ
ผลกำ�ไร
1. กำ�ไรสุทธิ

ปี 2561
ปี 2560
75,579,130.72
65,108,577.61
จำ�นวนเงิน
ร้อยละ
จำ�นวนเงิน
ร้อยละ
100
75,579,130.72 100
65,108,577.61

2. ทุนสำ�รองไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของกำ�ไรสุทธิ
10.241
(ตามข้อบังคับข้อ29)
3. ค่าบำ�รุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร้อยละ 1 ของ
กำ�ไรสุทธิแต่ไม่เกิน 30,000 บาท (ตามข้อบังคับข้อ 29)
0.040
4. เงินปันผลร้อยละ 6.71 (ปี 2560 ร้อยละ6.30)
แห่งค่าหุ้นที่ชำ�ระแล้วของสมาชิก(ตามข้อบังคับข้อ29 (1) 39.797
5. เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 16.25 (ปี 2560 ร้อยละ 15.00)
ของดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่สมาชิกผู้กู้จ่ายแก่สหกรณ์ 32.151
ทั้งปี (ตามข้อบังคับข้อ29 (2)
6. โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
กำ�ไรสุทธิ (ตามข้อบังคับข้อ29 (3)
- กรรมการดำ�เนินการ 2.302
- เจ้าหน้าที่
1.311
7. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่ง
ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น (ตาม
ข้อบังคับข้อ 29 (4))
0.662
8. ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละ10
ของกำ�ไรสุทธิ (ตามข้อบังคับข้อ29 (5))
0.662
9. ทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
กำ�ไรสุทธิ (ตามข้อบังคับข้อ29 (6))
5.954
10. ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกและ
ครอบครัว ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ (ตามข้อ
5.954
บังคับข้อ29 (7))
11. ทุนพัฒนาสหกรณ์ฯ (ตามข้อบังคับ ข้อ 29 (8)
0.926

7,740,319.72 11.553
30,000.00

7,522,313.96

0.046

30,000.00

30,078,237.00 39.747

25,879,049.65

24,299,964.00 31.321

20,392,539.00

1,740,000.00
990,610.00

2.304
1.205

1,500,000.00
784,675.00

500,000.00

0.768

500,000.00

500,000.00

0.768

500,000.00

4,500,000.00

5.376

3,500,000.00

4,500,000.00

5.376

3,500,000.00

700,000.00

1.536

1,000,000.00

หมายเหตุ : ก�ำไรสุทธิประจ�ำปีของสหกรณ์ซงึ่ คณะกรรมการด�ำเนินการน�ำเสนอให้ทปี่ ระชุมใหญ่พจิ ารณา
จัดสรรตามข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ 29 หากทีป่ ระชุมใหญ่พจิ ารณาเห็นว่ารายการใดไม่เหมาะสมหรือตัดให้
น้อยลงก็ดี ยอดเงินดังกล่าวจะจัดสรรเป็นทุนส�ำรองทั้งสิ้น

ที�ประชุม...มีมติเป็ นเอกฉั นท์อนุ มัตกิ ารจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2561 ตามที�คณะกรรมการ
เสนอจํานวน 424 เสียง ,ไม่เห็นชอบ(ไม่มี)
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หลักเกณฑ์การจัดสรรก�ำไรสุทธิ

การจัดสรรกำ�ไรสุทธิ ประจำ�ปี 2561 ตามที่เสนอจะมีผล ดังนี้
1) เป็นของสมาชิกทางตรง ร้อยละ 71.948 ของกำ�ไรสุทธิ คือ

30,078,237.00 บาท
24,299,964.00 บาท

1.1 เงินปันผล (6.71%) ร้อยละ 39.797
1.2 เงินเฉลี่ยคืน (16.25 %) ร้อยละ 32.151

รวม
2) เงินผลประโยชน์แก่สมาชิกทางอ้อมร้อยละ 24.399
ของกำ�ไรสุทธิ คือ
2.1 ทุนสำ�รองร้อยละ 10.241
2.2 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ร้อยละ 0.662
2.3 ทุนสาธารณประโยชน์ ร้อยละ 5.954
2.4 ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว
ร้อยละ 5.954
2.5 ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ร้อยละ 0.662
2.6 ทุนพัฒนาสหกรณ์ฯ ร้อยละ 0.926
รวม
รวมส่วนที่เป็นของสมาชิกทั้งทางตรงและทางอ้อม 1) + 2)
คิดเป็นร้อยละ 96.347 ของกำ�ไรสุทธิ
3) เงินของกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 3.613 ของกำ�ไรสุทธิ
4) เป็นเงินของสันนิบาตสหกรณ์ ร้อยละ 0.040 ของกำ�ไรสุทธิ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

54,378,201.00 บาท
7,740,319.72 บาท
500,000.00 บาท
4,500,000.00 บาท
4,500,000.00 บาท
500,000.00 บาท
700,000.00 บาท
18,440,319.72 บาท
72,818,520.72 บาท
2,730,610.00 บาท
30,000.00 บาท
75,579,130.72 บาท
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“เงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด”
มีสมาชิกหลายรายยังคงมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเงินของตัวสมาชิกเองที่มีอยู่
กับสหกรณ์ว่าอยู่ตรงส่วนไหนและยอดเท่าไหร่จึงขอเรียบเรียงเพื่อท�ำความเข้าใจกับสมาชิกดังนี้
1. เงินในระบบของสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด แบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ
1.1 เงินจากทุนเรือนหุ้นของสมาชิก
1.2 เงินรับฝากจากสมาชิก
1.3 เงินกู้จากสหกรณ์อื่นหรือสถาบันการเงินอื่น
1.4 เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
1.5 เงินกองทุนที่ได้รับการจัดสรรจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
1.6 เงินทุนส�ำรองที่ได้รับการจัดสรรจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
1.7 เงินที่ได้รับการบริจาค
2. ต้นทุนของเงินแต่ละประเภท
2.1 เงินจากทุนเรือนหุ้นของสมาชิกจ่ายในรูปของเงินปันผลปีที่ผ่านมาต้นทุนอยู่ที่
ร้อยละ 6.30 เป็นต้นทุนสูงสุดของสหกรณ์ในแต่ละปี
2.2 เงินรับฝากจากสมาชิกจ่ายเป็นดอกเบี้ยรายปีในแต่ละประเภทต้นทุนเฉลี่ยอยู่
ที่ร้อยละ 4.25
     2.3 เงินกู้จากสหกรณ์อื่นหรือสถาบันการเงินอื่นจ่ายเป็นดอกเบี้ยรายปีหรือจ่าย
ทั้งเงินต้นรวมดอกเบี้ยในแต่ละประเภทต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 4.25 โดยมีคณะกรรมการ
ด�ำเนินการทั้งคณะเป็นผู้คำ�้ ประกัน
     2.4 เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่นจ่ายเป็นดอกเบี้ยรายปีหรือรายเดือนตามที่กำ� หนด
ในแต่ละประเภทต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 4.25 โดยมีคณะกรรมการด�ำเนินการและผู้จัดการ
ทั้งคณะเป็นผู้คำ�้ ประกัน
    2.5 เงินกองทุนที่ได้รับการจัดสรรจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปีไม่มีต้นทุน
    2.6 เงินทุนส�ำรองที่ได้รับการจัดสรรจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปีไม่มีต้นทุน
3. ณ สิ้นปีบัญชี 30 มิถุนายน 2561 มีสถานภาพของเงินแต่ละประเภทดังนี้
3.1 เงินจากทุนเรือนหุ้นของสมาชิกรวมทั้งสิ้น 471,619,780 บาท
3.2 เงินรับฝากจากสมาชิกคงเหลือทั้งสิ้น 286,861,572.78 บาท
3.3 เงินกู้จากสหกรณ์อื่นหรือสถาบันการเงินอื่น คงเหลือทั้งสิ้น 0.00 บาท
3.4 เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น คงเหลือทั้งสิ้น 1,479,000,000.00 บาท
3.5 เงินกองทุนทีไ่ ด้รบ
ั การจัดสรรจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปีคงเหลือ 6,597,563.70 บาท
3.6 เงินทุนส�ำรองทีไ่ ด้รบั การจัดสรรจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปี จ�ำนวน 38,902,645.97 บาท
รวมข้อเงิน 3 ทั้งสิ้น 2,282,981,562.45 บาท
4. เงินให้สมาชิกกู้คงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2561 จ�ำนวน 2,174,345,012.00 บาท
5. จ�ำนวนสมาชิกสามัญ ณ 30 มิถุนายน 2561จ�ำนวน 1,834 คน กู้เงินกับสหกรณ์
จ�ำนวน 1,475 คน (คิดเป็นร้อยละ 80.43 )  ไม่กู้เงินกับสหกรณ์ส่งแต่หุ้นจ�ำนวน 359 คน(คิดเป็น
ร้อยละ 19.57 ของสมาชิกทั้งหมด)
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6. จากข้อ 3 จะเห็นว่าเงินของสมาชิกที่แท้จริงคือ
6.1 เงินทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกหักจ่ายเป็นรายเดือนตามระเบียบฯซึ่งหากสมาชิกไม่กู้
เงินกับสหกรณ์ฯ มูลค่าหุ้นก็จะมีอยู่เต็มจ�ำนวน แต่หากสมาชิกกู้เงินกับสหกรณ์ฯ ทุนเรือนหุ้นที่
มีอยู่ก็จะต้องใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ส่วนหนึ่งจนกว่าจะช�ำระหนี้แล้วเสร็จ และทุกปีจำ� นวนหุ้น
ของสมาชิกก็จะมียอดเพิ่มขึ้นไม่ได้มีการลดหายไปไหน
    6.2 เงินที่สมาชิกน�ำมาฝากกับสหกรณ์ตามข้อ 3.2 ก็จะมีเหลือเท่าจ�ำนวนที่สมาชิก
ฝากเข้ามาหรือถอนออกไป
7. เงินที่คณะกรรมการทั้งคณะและผู้จัดการต้องรับผิดชอบคือ ข้อ 3.3 และ 3.4 ซึ่งมีถึง
1,479,000,000.00 บาทโดยทั้งหมดก็ได้ด�ำเนินการให้สมาชิกกู้ยืมทั้งสิ้น อีกส่วนคือ ตามข้อ 3.5
และ 3.6 ซึ่งทั้งหมดคณะกรรมการด�ำเนินการมีอ�ำนาจบริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อบังคับและ
ระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง โดยสมาชิกจะได้รับผลประโยชน์จากสวัสดิการประเภทต่างๆ ทางอ้อม
สรุปได้ว่าเงินทุกประเภทที่มีหมุนเวียนอยู่ในสหกรณ์จะมีส่วนที่เป็นของสมาชิกโดยตรง
คือ ทุนเรือนหุ้น และเงินฝากของสมาชิก นอกเหนือจากนั้นคือเงินของสหกรณ์ที่สมาชิกได้ผล
ประโยชน์ทางอ้อมและส่วนของเงินที่รับฝากหรือกู้ยืมจากภายนอกเป็นเงินที่คณะกรรมการต้อง
รับผิดชอบบริหารไม่ให้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์และสมาชิก ซึ่งต้องอาศัยความรู้และ
ความช�ำนาญในการบริหารจัดการแบบมีระบบและถูกต้องตามกฎหมายสหกรณ์
วิธีคิดปันผล/เฉลี่ยคืน

ตัวอย่าง ปันผล
- ยอดยกมาต้นปี (หุ้นสะสม ต้นปี) 100,000 บาท
- ยอดหุ้นส่งหักรายเดือนๆ ละ 1,000 บาท
- อัตราเงินปันผลปี61 จัดสรร 6.71%
ยอดยกมาต้นปี 100,000 x 6.71% = 6,710.00 บาท
ยอดหุ้นหักรายเดือนๆ ละ 1,000 บาท
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

1,000 x (11/12) x 6.71% = 61.51
1,000 x (10/12) x 6.71% = 55.92
1,000 x (9/12) x 6.71% = 50.33
1,000 x (8/12) x 6.71% = 44.73
1,000 x (7/12) x 6.71% = 39.14
1,000 x (6/12) x 6.71% = 33.55
1,000 x (5/12) x 6.71% = 27.96
1,000 x (4/12) x 6.71% = 22.37
1,000 x (3/12) x 6.71% = 16.78
1,000 x (2/12) x 6.71% = 11.18
1,000 x (1/12) x 6.71% = 5.59
1,000 x (0/12) x 6.71% = 0
รวมเป็นเงิน 369.06 บาท
รวมเงินปันผล 6,710 + 369.06 = 7,079.06 บาท
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ตัวอย่าง เฉลี่ยคืน
-ดอกเบี้ยเงินกู้จ่าให้สหกรณ์ทั้งปี 100,000 บาท
-อัตราเงินเฉลี่ยคืน 15.25%
เงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับ คือ 100,000 x 15.25% = 15,250 บาท
ค�ำนวณผลประโยชน์ของสมาชิกที่ได้ทั้งหมด ประจ�ำปี 2561 จากเงินของสมาชิก (ทุน
เรือนหุ้น) ต่อ 100,000 บาท และเงินดอกเบี้ยสะสมของสมาชิกต่อ 100,000 บาท
1. เงินปันผลจากทุนเรือนหุ้น 100,000 บาท น�ำไปให้สมาชิกกู้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
7 ต่อปี ได้รายได้ 7,000 บาท จ่ายเป็นปันผลให้สมาชิกร้อยละ 6.71 เท่ากับ 6,710 บาท
คงเหลือเป็นต้นทุนบริหาร 390 บาท
2. ดอกเบี้ยสะสมจากสมาชิกที่กู้เงิน 100,000 บาท ร้อยละ 7 ต่อปี เท่ากับ 7,000 บาท
ได้รับเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 16.25 เท่ากับ 1,137.50 บาท เมื่อน�ำไปรวมกับเงินปันผลของสมาชิก
ที่ลงทุนเรือนหุ้นได้เท่ากับ 6,720 + 1,135.50 = 7,855.50 บาท ซึ่งเกินกว่าส่วนที่ลงทุนเรือน
หุ้น แล้วน�ำให้กู้ 855.50 บาทในขณะเดียวกันสมาชิกที่กู้เสียดอกเบี้ยจริงเท่ากับ  7 – (7- 16.25%)
= ร้อยละ 5.86
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ระเบียบวาระที่ 4.3
เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนด�ำเนินงาน, ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย ประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์สอื่ สารทหาร จ�ำกัด ได้จดั ท�ำแผนด�ำเนินงาน,ประมาณการรายได้, ประมาณ
การรายจ่ายในการด�ำเนินงาน และประมาณการรายจ่ายบริหาร ประจ�ำปี 2562 ตามข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัดพ.ศ.2544 ข้อ 94 (11) และตามแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 1 เพื่อเสนอ
ขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ดังนี				้
1. แผนด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ 2562 ตามข้อ 1.1 ถึง 1.3
1.1 แผนรายได้
1.1.1 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการให้สินเชื่อทุกประเภท				
- ให้สินเชื่อทุกประเภทเพิ่มขึ้น 0.71 เท่า ของ ปี 2561 รวมให้สินเชื่อเพิ่ม
ในปี 2562 จ�ำนวน 300 ล้านบาท โดยมีหลักประกันที่มั่นคง				
			 1.1.2 แผนงานเพิ่ ม ช่ อ งทางและเพิ่ ม รายได้ จ ากการฝากเงิ น และลงทุ น ภายใต้
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542				
- แผนฝากเงินกับสหกรณ์อื่นและลงทุนเพิ่มขึ้น 2.73 เท่า ของปี 2561 เป็น
เงิน 150 ล้านบาท เพื่อเตรียมสภาพคล่องอันน�ำไปสู่การพิจารณาลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้สมาชิกใน
อนาคต				
1.2 แผนการออม				
		 1.2.1 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกและสหกรณ์อื่นมีการออมทุกประเภทเพิ่มขึ้น
2.37 เท่า ของ ปี 2561 รวมมีเงินออมในปี 2561 เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 250 ล้านบาท			
			 1.2.2 ส่ง เสริมประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่มตามชั้นเงินเดือนรวมถึงเพิ่ม
ตามระเบียบเมื่อขอกู้เงินและซื้อหุ้นเพิ่มตามสมัครใจรวมมีหุ้นเพิ่มเพิ่มขึ้น 1.45 เท่าของปี 2561
รวมปี 2562 จ�ำนวน 50 ล้านบาท				
1.3 แผนงานประจ�ำปีตามแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 1 ประจ�ำปี 2562 ตามเอกสาร หน้า 164 ถึง
หน้า 175				
2. ประมาณการรายได้และประมาณการค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน ตามเอกสารหน้า 176
3. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหาร ตามเอกสารหน้า 178 ถึงหน้า 183

มีรายงานผลการ
ดำ�เนินงานให้คณะ
กรรมการดำ�เนินการ
ทราบ เดือนละ 1 ครั้ง

ความสำ�เร็จของการ
จัดการสัมมนาคณะ
กรรมการดำ�เนินการผู้
ตรวจสอบกิจการและ
เจ้าหน้าที่อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง
ความสำ�เร็จของ
ประชุมร่วมกรรมการ
และฝ่ายจัดการประจำ�
เดือนอย่างน้อย เดือน
ละ 1 ครั้ง
ความสำ�เร็จของการ
จัดโครงการสร้างสรรค์
สหกรณ์อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง
ความสำ�เร็จของการ
หมุนเวียนงานของเจ้า
หน้าที่ฝ่ายต่างๆ

1. เสริมสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีของ
คณะกรรมการ
ดำ�เนินการผู้ตรวจ
สอบกิจการ และ
เจ้าหน้าที่

2. ปฏิรูปและ
กำ�หนดโครงสร้าง
ขององค์กร เพื่อ
ให้การบริหาร งาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เพื่อการทำ�งาน
อย่างมีประสิทธิผล

ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ

กลยุทธ์

-

-

-

ทุก
6 เดือน

-

-

อย่างน้อย
เดือนละ
1 ครั้ง

อย่างน้อย
เดือนละ
1 ครั้ง

-

ผลการดำ�เนินงาน
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อย่างน้อย
1
โครงการ

ค่า
เป้าหมาย

รายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
จัดการ 10 ฝ่ายให้คณะกรรมการ
ดำ�เนินการรับทราบทุกเดือน

1. สลับหน้าที่ตามความเหมาะสม

-

1.3 โครงการสร้างสรรค์
สหกรณ์ฯ

2.1 โครงการสร้าง
ทีมงานเข้มแข็ง โดย
การหมุนเวียนงานเจ้า
หน้าที่ฝ่ายต่างๆ
2.2 โครงการระบบ
รายงานผลการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่

1. การประชุมคณะกรรมการอำ�นวย
การและฝ่ายจัดการประจำ�เดือน

1.โครงการสัมมนา “ถอดแบบแผน
ดำ�เนินงานประจำ�ปี2562”

กิจกรรม

1.2 โครงการประชุม
ร่วมกรรมการและเจ้า
หน้าที่ประจำ�เดือน

1.1 โครงการสัมมนา คณะ
กรรมการด�าเนินการ
ผู ้ ตรวจสอบกิจการ และ
ฝ่ ายจัดการ

แผนงาน/
โครงการ

ก.ค.61 –
มิ.ย.62

ก.ค. – ธ.ค.61
ม.ค. – มิ.ย.62

-

ก.ค. 61 –
มิ.ย.62

ก.ย.61

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

-

-

ประมาณการราย
จ่ายประจำ�ปีจำ�นวน
295,200 บาท

คณะทำ�งาน
กำ�หนดหลัก
เกณฑ์การเชื่อม
โยงระบบแรง
จูงใจ

ผู้จัดการฯ

กรรมการการ
ศึกษาฯและฝ่าย
จัดการ

กรรมการอำ�นวย
การและฝ่าย
จัดการ

กองทุนศึกษาอบรม กรรมการการ
ทางสหกรณ์ จำ�นวน ศึกษาฯและฝ่าย
25,000 บาท
จัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาองค์กร ให้มคี วามเข้มแข็ง ภายใต้การบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ : เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ได้รับความเชื่อมั่นจากสมาชิก และบุคคลทั่วไป
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5. ผลักดันการ
ปฏิรูประบบการ
บริหารด้านการ
เงิน และระบบการ
ควบคุมภายในให้
มีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

4. พัฒนารูปแบบ
และวิธีการประเมิน
การปฏิบัติงานที่
ชัดเจน และมี
ความยุติธรรม

-

ปีละ
1 ครั้ง

เดือนละ
1 ครั้ง

มีการจัดทำ�แผนงานงบ
ประมาณรายรับ-รายจ่าย
ประจำ�ปี
มีการจัดระบบการควบคุม
ภายในสหกรณ์

-

-

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

มีการประเมินคุณภาพงาน
360 องศาปีละ 1 ครั้ง

1 ครั้ง

-

-

ผลการดำ�เนินงาน
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ห้องตัดผมสมาชิก
และครอบครัว

ความสำ�เร็จของการพัฒนา
รูปแบบการให้บริการ ด้าน
การเงินของสหกรณ์ อย่าง
น้อยปีละ 1 โครงการ

6 เดือน
1 ครั้ง

6 เดือน
1 ครั้ง

ความสำ�เร็จของการดำ�เนิน
โครงการตรวจสุขภาพและ
ความปลอดภัยของเจ้า
หน้าที่อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

มีประเมินการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ปีละ 2 ครั้ง

เดือนละ
1 ครั้ง

มีการปรับปรุงอาคาร
สำ�นักงาน อย่างน้อยปีละ1
โครงการ

3. พัฒนาสิ่ง
แวดล้อมและ
บรรยากาศภายใน
องค์กรให้เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน

ค่า
เป้าหมาย
อย่างน้อย
ปีละ 1
โครงการ

ค่าคะแนนการประเมิน
โครงการกิจกรรม 5 ส. ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90

ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ

กลยุทธ์

5.2 โครงการจัดทำ�แผน
งานงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำ�ปี
5.3 โครงการจัดระบบ
การควบคุมภายในสหกรณ์ฯ

5.1โครงการพัฒนารูป
แบบการให้บริการ ด้าน
การเงินของสหกรณ์เช่น
การลดขั้นตอนเอกสารใน
การกู้ยืมเงิน

4.2 โครงการประเมิน
คุณภาพงาน 360 องศา

4.1 โครงการประเมินการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เพื่อการพัฒนา

3.3 โครงการตรวจ
สุขภาพและความ
ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่

3.2 โครงการ 5 ส.

แผนงาน/
โครงการ
3.1 โครงการปรับปรุง
อาคารสำ�นักงาน

พ.ค. 62
1 คืน 2 วัน
ก.ค.61 –
มิ.ย.62

1. ประชุมวางแผนการจัดระบบและ
การประเมินการควบคุมภายใน

ก.ค.61 –
มิ.ย.62
1 วัน

มิ.ย.62

ธ.ค.61 และ
มิ.ย.62

ธ.ค. 61 และ
มิ.ย.62

ก.ค.61 –
มิ.ย.62

ก.ย. – ธ.ค.61

ระยะเวลา

1.โครงการจัดทำ�แผนงานงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย ประจำ�ปี 2563

1.โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์
ต้นแบบ

1.ประเมินคุณภาพงานของเจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้า
หน้าที่และลูกจ้าง

1. ตรวจสุขภาพลูกจ้าง 4 คน

1.กิจกรรม 5 ส. สำ�นักงาน

1.โครงการปรับปรุงห้องประชุม
สหกรณ์

กิจกรรม

คณะทำ�งาน
กำ�หนดหลัก
เกณฑ์การเชื่อม
โยงระบบแรงจูงใจ

คณะทำ�งาน
กำ�หนดหลัก
เกณฑ์การเชื่อม
โยงระบบแรงจูงใจ

รองผู้จัดการ

ผู้จัดการฯ

กรรมการดำ�เนิน
การ

ผู้รับผิดชอบ

ประมาณการรายจ่าย คณะกรรมการ
จำ�นวน 60,000 บาท ควบคุมภายใน

กองทุนศึกษาอบรมฯ กรรมการอำ�นวย
จำ�นวน 30,000
การและผู้จัดการ

กองทุนศึกษาอบรมฯ คณะทำ�งานศึกษา
จำ�นวน 30,000 บาท ทบทวนวิเคราะห์
กฎ ระเบียบ ข้อ
บังคับฯ

-

-

ประมาณการราย
จ่าย ค่าใช้จ่ายทั่วไป
20,000 บาท

ประมาณการราย
จ่ายค่าวัสดุ 12,000
บาท

กองทุนพัฒนาฯ
จำ�นวน 300,000
บาท

งบประมาณ

สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำ�กัด • 165

7. การรณรงค์ใน
การเพิ่มจำ�นวน
สมาชิกสหกรณ์ฯ

6. พัฒนาศักยภาพ
ของคณะกรรมการ
ดำ�เนินการและผู้
ตรวจสอบกิจการ
และเจ้าหน้าที่

กลยุทธ์

อย่างน้อย
1 ครั้ง

ความสำ�เร็ จ ของการจั ด ทำ�
โครงการพัฒนาความรูข้ องเจ้า
หน้าทีอ่ ย่างน้อย 1 โครงการ
ความสำ�เร็จของการคัด
เลือกเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ
งานยอดเยี่ยมและชมเชย
ประจำ�ปี

ร้อยละของสมาชิกใหม่ที่
เพิ่มขึ้น

อย่างน้อย
ด้านละ
1 ครั้ง

มี ก ารอบรมสั ม มนาการ
บริ ห ารงานในด้ า นต่ า งๆ
อย่างน้อยด้านละ 1ครั้งต่อปี

อย่างน้อย
ปีละ
1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ
6 ครั้ง

ค่า
เป้าหมาย
ปีละ
6 ครั้ง

มีโครงการนำ�ระบบเครดิต
บุโรมาเป็นเครื่องมือในการ
พิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิก

มีโครงการกระจายความ
เสี่ยงของสมาชิกผู้คำ�้ ประกัน

ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ

1 ครั้ง

-

1 ครั้ง

4 ครั้ง

-

-
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7.1 โครงการรณรงค์รับ
สมาชิกเพิ่ม เช่น การ
อบรมข้าราชการบรรจุ
ใหม่ประจำ�ปีที่สอดคล้อง
กับกิจกรรมของกรมการ
สื่อสารทหาร

5.5 โครงการนำ�ระบบ
เครดิตบุโรมาเป็นเครือ่ ง
มือในการพิจารณาให้เงินกู้
แก่สมาชิก
6.1 โครงการอบรม
สัมมนาการบริหารงาน
ในด้านต่างๆ เช่นด้าน
การเงิน ด้านการบัญชี
และ ด้านกฎหมาย แพ่ง
อาญา กฎหมาย ปปง.
6.2 โครงการพัฒนาความรู้
ของเจ้าหน้าทีเ่ ช่น เทคนิค
การให้บริการที่ประทับใจ
6.3 โครงการเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานยอดเยี่ยม
ประจำ�ปี (มอบรางวัลเจ้า
หน้าที่ที่ปฏิบัติงานยอด
เยี่ยมประจำ�ปี

แผนงาน/
โครงการ
5.4 โครงการกระจาย
ความเสี่ยงของสมาชิกผู้
ค้ำ�ประกัน

1.โครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
ประจำ�ปี 2562

1.โดรงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานยอดเยี่ยมและ
ชมเชย

1.อบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหาร
2.อบรมกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
3.อบรมเจ้าหน้าที่บัญชีมืออาชีพ
4.อบรมเจ้าหน้าที่การเงินมืออาชีพ
1.โครงการอบรมเกี่ยวกับการให้
บริการ

ม.ค. – มิ.ย.62

ก.ค.61 – มิ.ย.
62

ก.ย.61 – มิ.ย.
62

ก.ค. 61 – มิ.ย.
62

ส.ค. ,ต.ค. ,ธ.ค.
,ก.พ. ,เม.ย.
,มิ.ย.

ก.ค. ,ก.ย.
,พ.ย. ,ม.ค.
มี.ค. ,พ.ค.

1. ประชุมวางแผนและดำ�เนินการกระ
จายความเสี่ยงของสมาชิกผู้ค้ำ�ประกัน
1.ประชุมวางแผนและดำ�เนินการนำ�
ระบบเครดิตบุโรมาเป็นเครือ่ งมือในการ
พิจารณาให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก

ระยะเวลา

กิจกรรม

กรรมการศึกษาฯ
และผู้จัดการฯ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

กองทุนศึกษาอบรม
มอบเงินสนับสนุน
กิจกรรมจำ�นวน
2,000 บาท

ทุน
สาธารณประโยชน์
เงินรางวัลหรือโล่
จำ�นวน 17,000 บาท

กรรมการศึกษาฯ
และผู้จัดการฯ

คณะทำ�งาน
กำ�หนดหลัก
เกณฑ์การเชื่อม
โยงระบบแรงจูงใจ

กองทุนศึกษาอบรม ผู้จัดการฯ
จำ�นวน 15,000 บาท

ทุนศึกษาอบรม
จำ�นวน
250,000 บาท

ประมาณการราย
จ่ายจำ�นวน 25,200
บาท

ประมาณการราย
จ่ายจำ�นวน 25,200
บาท

งบประมาณ
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ร้อยละของสมาชิกสมทบใหม่
ทีเ่ พิม่ ขึน้

ร้อยละของสมาชิกใหม่ที่
เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ

มีการประเมินผลและ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

มีแผนดำ�เนินงานประจำ�ปี
8. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ ของสหกรณ์
บริหารงานของสหกรณ์ฯ

กลยุทธ์

อย่างน้อย
ปีละ
4 ครั้ง

ปีละ
1 ครั้ง

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100
ของสมาชิก
เข้าใหม่
เดือนก่อน

ค่า
เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100
ของสมาชิก
เข้าใหม่
เดือนก่อน

-

-

-

ผลการดำ�เนินงาน
ปี 61

8.2 การประเมินผลและ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์

แผนงาน/
โครงการ
7.2 โครงการการ
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก
ที่โอนย้ายมารับราชการที่
กรมการสื่อสารทหารหรือ
ลาออกจากสหกรณ์แล้ว
ได้สมัครเป็นสมาชิก
7.3 โครงการ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคคล
ในครอบครัวของสมาชิก
หรือบุคคลในองค์กร
หรือหน่วยงานที่ขาด
คุณสมบัติได้สมัครเป็น
สมาชิก
8.1 การจัดทำ�แผน
ดำ�เนินงานประจำ�ปีของ
สหกรณ์ฯ
1.ประชุมประเมินผลและทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

1.ประชุมจัดทำ�แผนดำ�เนินงานประจำ�
ปี 2562

1.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิก
ที่โอนย้ายมารับราชการที่กรมการ
สื่อสารทหารหรือลาออกจากการเป็น
สมาชิกแล้วได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
ทางสื่อสิ่งพิมพ์หรือคู่มือสมาชิกและ
สื่ออื่นๆของสหกรณ์
1.ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลใน
ครอบครัวของสมาชิกหรือบุคคลใน
องค์กรหรือหน่วยงานที่ขาดคุณสมบัติ
ได้สมัครเป็นสมาชิกทางสื่อสิ่งพิมพ์
หรือคู่มือสมาชิกและสื่ออื่นๆของ
สหกรณ์

กิจกรรม

ใช้งบประชุมประจำ�
เดือน
พ.ย.61 ,ม.ค.62 ประมาณการราย
มี.ค.62 ,พ.ค.62 จ่าย จำ�นวน 16,800
บาท

มี.ค. – มิ.ย.62

คณะกรรมการ
จัดทำ�แผนการ
ควบคุมเพื่อ
ประสิทธิภาพ
ภารกิจหลัก

กรรมการอำ�นวย
การและผู้จัดการ

ทุน
กรรมการศึกษาฯ
สาธารณประโยชน์
และผู้จัดการฯ
จำ�นวน 20,000 บาท

ก.ค.61 –
มิ.ย.62

ผู้รับผิดชอบ

กรรมการศึกษาฯ
ทุน
และผู้จัดการฯ
สาธารณประโยชน์
จำ�นวน 40,000 บาท

งบประมาณ

ก.ค.61 –
มิ.ย.62

ระยะเวลา
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1. พัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
สมาชิก

กลยุทธ์

ค่า
เป้าหมาย

-

อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

ร้อยละ 90

มีโครงการสัมมนาสม 5ฝ่าย
นอกสถานที่

ร้อยละความพึงพอใจของ
สมาชิกที่ใช้บริการโครงการลด
ค่าใช้จ่ายสมาชิก
-

1 ครั้ง

-

อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

-

-

-

-

ผลการ
ดำ�เนินงาน
ปี 61

ร้อยละของสมาชิกที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน ได้รับการ
อนุมัติให้กู้โครงการกองทุน
อาชีพเสริม
มีโครงการพบปะผู้เกษียณอายุ
ราชการอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

มีโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น อย่างน้อย
ให้กับสมาชิกที่สนใจอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
1 โครงการ
มี สั ป ดาห์ แ ห่ ง การออมทรั พ ย์ อย่างน้อย
และระดมทุนเรือนหุน้ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 2 ครัง้
มีโครงการสมาชิกต้นแบบไม่
อย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้
น้อยกว่า 3 รางวัล ต่อปี

ความสำ�เร็จของการจัด อย่างน้อย
กิจกรรมศึกษาดูงานของสมาชิก ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง
- ร้อยละความพึงพอใจในการ
ศึกษาดูงานของสมาชิก

ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ

1.7 โครงการสัมมนา 5
ฝ่าย สมาชิก กรรมการฝ่าย
จัดการ สหกรณ์พันธมิตร
ภาครัฐ ผู้ตรวจ
1.8 โครงการลดค่าใช้จ่าย
สมาชิก เช่น โครงการ
ตัดผมฟรีให้กับสมาชิกและ
ครอบครัว ,โครงการจ่ายค่า
บริการบัตร เอทีเอ็ม รายปี
ให้กับสมาชิก

1.6 โครงการพบปะผู้
เกษียณอายุราชการ

ม.ค. –
มี.ค.62

ก.ค.61 –
30 ม.ย.62

1. ออกแบบสอบถามความพึงพอใจตามโครงการ ก.ค.61 –
30 ม.ย.62

1. โครงการสัมมนาสมาชิกเรื่อง “กฎหมาย
สหกรณ์และสวัสดิการที่สมาชิกพึงรู้”
5 ฝ่าย จำ�นวน 250 คน

1. โครงการพบปะผู้เกษียณอายุราชการ
จำ�นวน 60 คน

ก.ค.61 –
30 ม.ย.62

ก.ค.61 –
30 ม.ย.62

1.โครงการคัดเลือกสมาชิกต้นแบบเพื่อมอบ
รางวัลในวันประชุมใหญ่
1.ประชุมกำ�หนดหลักเกณฑ์ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ก.ค.61 –
30 ม.ย.62

1. กำ�หนดโครงการออมเงินและทุนเรือนหุ้น

1.5 โครงการกองทุนอาชีพ
เสริม(กำ�หนดรายละไม่เกิน
20,000บาท/ 1 รายต่อปี)

ก.ค.61 –
30 ม.ย.62

1. โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับ
สมาชิกที่สนใจ

1.2 โครงการอบรมอาชีพ
ระยะสั้น ให้กับสมาชิกที่
สนใจ
1.3 โครงการส่งเสริมการ
ออมทรัพย์ และระดมทุน
เรือนหุ้น
1.4 โครงการสมาชิก
ต้นแบบ(สมาชิกตัวอย่าง)

ก.ค.61 –
30 ม.ย.62

ระยะเวลา

1. โครงการนำ�สมาชิกดูงานชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัดจำ�นวน
40 คน

กิจกรรม

1.1 โครงการศึกษาดูงาน
ของสมาชิก

แผนงาน/
โครงการ

กรรมการศึกษาฯ
และฝ่ายจัดการ

กรรมการศึกษาฯ
และฝ่ายจัดการ

กรรมการศึกษาฯ
และฝ่ายจัดการ

ผู้รับผิดชอบ

กรรมการศึกษาฯ
และฝ่ายจัดการ

กรรมการเงินกู้ฯ
และฝ่ายสินเชื่อ

ประมาณการรายจ่าย
จำ�นวน 16,800 บาท

คณะกรรมการ
ประเมินความคุ้ม
ค่าและฝ่ายจัดการ

ประมาณการรายจ่าย กรรมการศึกษาฯ
จำ�นวน 1,500,000 บาท และฝ่ายจัดการ

ประมาณการรายจ่าย
จำ�นวน 400,000 บาท

-

ทุนสาธารณประโยชน์ กรรมการศึกษาฯ
จำ�นวน 15,000 บาท และฝ่ายจัดการ

ทุนสาธารณประโยชน์
ตามความจำ�เป็น

กองทุนศึกษาอบรม
จำ�นวน 50,000 บาท

กองทุนศึกษาอบรม
จำ�นวน 100,000 บาท

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกเพิ่มมากขึ้น
เป้าประสงค์ : เป็นองค์กรที่มีการให้บริการสมาชิกอย่างดีเยี่ยม มีความหลากหลาย มีความถูกต้องและรวดเร็วรวมถึงมีการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
อย่างรอบด้านและทั่วถึง
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3. การเพิ่มการมีส่วน
ร่วมของสมาชิก

2. ตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิก

กลยุทธ์

ร้อยละ
100

ร้อยละ 90

ร้อยละ
100

มีหมายเลขโทรศัพท์เพิ่ม 2
หมายเลขรวมถึง LINE@

ร้อยละความสำ�เร็จของการ
มอบเงินสวัสดิการกรณีเร่ง
ด่วนให้กับสมาชิก

ร้อยละความสำ�เร็จของความ
คิดเห็นจากตู้รับความคิดเห็น
ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
มีการพบปะสัญจรสมาชิก
ตามหน่วยงานและส่วน
ภูมิภาคอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

อย่างน้อย
ปีละ 2
ครั้ง

ร้อยละ
100

ค่า
เป้าหมาย

ร้อยละความสำ�เร็จของการ
ตอบคำ�ถามทางห้องกระทู,้ ทาง
โทรศัพท์,LINE กลุม่ ,LINE@
ทุกคำ�ถามภายในไม่เกิน 24
ชม.ของทุกคำ�ตอบที่ไม่ต้องมี
การหารือ

มีจดหมายข่าวอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง

ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ

-

-

ร้อยละ 80

-

ทุกคำ�ถาม
มีคำ�ตอบ

-

ผลการ
ดำ�เนินงาน
ปี 61

3.2 โครงการสหกรณ์
ออมทรัพย์สื่อสารทหาร
จำ�กัด พบปะสัญจร
สมาชิกตามหน่วยงาน
และส่วนภูมิภาค

2.3 โครงการเพิ่มช่อง
ทางการติดต่อกับ
สหกรณ์
2.4 สวัสดิการกรณี
เร่งด่วนเช่น การร่วม
กิจกรรมกับสมาชิก หรือ
ครอบครัวสมาชิก หน่วย
งานต้นสังกัด
3.1 โครงการเปิดตู้รับ
ความคิดเห็นของสมาชิก

2.1 โครงการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
งานของสหกรณ์ออม
ทรัพย์สื่อสารทหาร
จำ�กัด ให้สมาชิกได้รับ
ทราบ ในหลากหลาย
รูปแบบ เช่น จดหมาย
ข่าว,Website,กลุ่ม LINE
,FACE BOOK
2.2 โครงการทุกคำ�ถาม
มีคำ�ตอบ

แผนงาน/
โครงการ

1.โครงการพบปะสมาชิกพื้นที่ ปทท.3
2.โครงการพบปะสมาชิกพิ้นที่ ปทท.4

1.โครงการเปิดตู้รับฟังความคิดเห็นของ
สมาชิก เพื่อหาทางแก้ไข

1.จัดหาโทรศัพท์มือถือให้ Admin 1 เครื่อง
2.ติดตั้งคู่สายโทรศัพท์สาธารณะโดยตรง
ที่ผู้จัดการ
1.เข้าร่วมมอบเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับ
การศพ และร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ
สมาชิกหรือครอบครัวตามความเหมาะสม

ก.ค.61 –
30 ม.ย.62

ก.ค.61 –
30 ม.ย.62

ก.ค.61 –
30 ม.ย.62

ก.ย.62

ก.ค.61 –
30 ม.ย.62

ก.ค.61 –
30 ม.ย.62

1.ทำ�แผ่นประชาสัมพันธ์หรือจดหมาย
ข่าว การดำ�เนินการด้านต่างๆให้สมาชิก
ทราบทุกช่องการสื่อสาร

1.ตอบคำ�ถามสมาชิกตามกำ�หนดเวลา

ระยะเวลา

กิจกรรม

ประมาณการรายจ่าย
จำ�นวน 400,000
บาท

ประมาณการรายจ่าย
จำ�นวน 20,800 บาท

ทุนสาธารณะ
ประโยชน์ตามจ่าย
จริง
ทุนสาธารณะ
ประโยชน์ตามจ่าย
จริงตามระเบียบฯ

ประมาณการรายจ่าย
จำ�นวน 48,000 บาท

ทุนสาธารณะ
ประโยชน์ตามความ
เหมาะสม

งบประมาณ

คณะผู้ดูแลรับผิดชอบ
งานด้านรับฟังข้อคิด
เห็น
กรรมการศึกษาฯและ
ฝ่ายจัดการ

กรรมการดำ�เนินการ
และผู้จัดการ

ผู้จัดการฯ

คณะผู้ดูแลและรับผิด
ชอบงานด้านเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร

คณะผู้ดูแลและรับผิด
ชอบงานด้านเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร

ผู้รับผิดชอบ
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อย่างน้อย
ปีละ 3
โครงการ

อย่างน้อย 2
โครงการ

ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ

มี โ ครงการเชื่ อ มสั ม พั น ธ์ ทั้ ง
ภายในและภายนอก กรมการ
สื่อสารทหารอย่างน้อยปีละ
3 โครงการ

มีโครงการสร้างความสัมพันธ์
กับสหกรณ์อน่ื ๆ ทัง้ ส่วนกลาง
และส่วนภูมภิ าคอย่างน้อย ปี
ละ 2 โครงการ

กลยุทธ์

1. การสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีกับองค์
กรอื่นๆ โดยเฉพาะ
องค์กรที่เกี่ยวข้องใน
วงการสหกรณ์ฯ

ค่า
เป้าหมาย

2 โครงการ

4 โครงการ

ผลการ
ดำ�เนินงาน
ปี 61
1.1โครงการเชือ่ มสัมพันธ์
ทัง้ ภายในและภายนอก
กรมการสือ่ สารทหาร
เช่นการมีสว่ นร่วมกับ
กิจกรรมต่างๆ ของกรม
การสื่อสารทหาร ,เครือ
ข่ายสหกรณ์พันธมิตร
ทั้งระดับ เครือข่าย
แจ้งวัฒนะ ,ภาคีสหกรณ์
ออมทรัพย์บางเขน ,เขต
พื้นที่สมาชิกสหกรณ์
ของ ชสอ.
1.2 โครงการสร้างความ
สัมพันธ์กับสหกรณ์
อื่นๆ ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ชมรมเจ้า
หน้าที่ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกและภาค
ตะวันตก ชมรมผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

แผนงาน/
โครงการ

1.เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี
2562ชมรมเจ้าหน้าที่ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก ภาคตะวันตก 100 สหกรณ์
2.เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�
ปี2562ชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.ร่วมกิจกรรมวันสถาปนากรมการ
สื่อสารทหาร
2.ร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการเครือ
ข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งวัฒนะ 10
สหกรณ์
3.เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี
2561 คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
ภาคีสหกรณ์ออมทรัพย์บางเขน 13
สหกรณ์

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้โดดเด่น
เป้าประสงค์ : เป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอกกรมการสื่อสารทหาร

ประมาณการ
รายจ่ายจำ�นวน
160,000บาท

1.ทุนสาธารณะ
ประโยชน์จำ�นวน
10,000 บาท
2.ทุนศึกษาอบรมฯ
จำ�นวน 100,000
บาท
3.ประมาณการ
รายจ่ายจำ�นวน
120,000 บาท

ก.ค.61 –
30 ม.ย.62

ก.ค.61 –
30 ม.ย.62

งบประมาณ

ระยะเวลา

กรรมการดำ�เนินการ
และฝ่ายจัดการ

กรรมการดำ�เนินการ
และฝ่ายจัดการ

ผู้รับผิดชอบ
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4 คน

4 หลักสูตร

อย่างน้อย
4 คน

อย่างน้อย 4
หลักสูตร

มี นั ก ศึ ก ษ า ที่ เข้ า รั บ ก า ร
ฝึกงาน ไม่น้อยกว่าปีละ4คน

มี ก ารจั ด อบรมฯหรื อ ส่ ง เข้ า
อบรม อย่างน้อยหลักสูตรละ
1 ครั้ง

2.5 โครงการอบรมผู้
บริหารสหกรณ์ฯ/การเต
รียมตัวเป็นกรรมการ
ดำ�เนินการสำ�หรับ
สมาชิกที่สนใจ/หลักสูตร
กรรมการอำ�นวยการ/
หลักสูตรกรรมการเงินกู้/
ผู้จัดการมืออาชีพ

2.4 โครงการรับเป็น
สถานที่ฝึกงานของ
นักศึกษา

2.3 โครงการศึกษาดูงาน
ของหน่วยงานภายนอก

-

อย่างน้อย 2
แห่ง

มีโครงการศึกษาดูงานของ
หน่วยงานภายนอกปีละ 1
ครั้ง 2 แห่ง

2.2 โครงการจัด
นิทรรศการวัน
สหกรณ์แห่งชาติ (26
กุมภาพันธ์)

-

1 ครั้ง

มีโครงการจัดนิทรรศการ
วันสหกรณ์แห่งชาติ (26
กุมภาพันธ์)

แผนงาน/
โครงการ
2.1 โครงการจัดอบรม
การบริหารสหกรณ์ฯ

ผลการ
ดำ�เนินงาน
ปี 61
1 โครงการ

อย่างน้อย 1
โครงการ

มีโครงการจัดอบรมการ
บริหารสหกรณ์อย่างน้อยปี
ละ 1 โครงการ

2. การเป็นแหล่ง
วิชาการ ความรู้ด้าน
การบริหารสหกรณ์

ค่า
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ

กลยุทธ์

1.เข้าร่วมอบรมหลักสูตรคณะกรรมการ
อำ�นวยการ
2.เข้าร่วมอบรมหลักสูตรคณะกรรมการ
เงินกู้
3.เข้าร่วมอบรมหลักสูตรกรรมการใหม่
4.เข้าร่วมอบรมหลักสูตรทางการเงินที่
เกี่ยวข้อง

1.รับนักศึกษาจากสถานการศึกษาที่
สนใจเข้าฝึกงานตามหลักสูตร

1.โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ตัวอย่าง
ใน กทม.2 แห่ง
2.โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ภูมิภาค
2 แห่ง

1.โครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้
แก่สมาชิกในวันสหกรณ์แห่งชาติ 26
ก.พ.62

1.เข้าร่วมอบรมการบริหารสหกรณ์กับ
องค์กรที่เปิดอบรม

กิจกรรม

ก.ค.61 –
30 ม.ย.62

ก.ค.61 –
30 ม.ย.62

ก.ค.61 –
30 ม.ย.62

ก.ค.61 –
30 ม.ย.62

ก.ค.61 –
30 ม.ย.62

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ประมาณการราย
จ่าย
จำ�นวน
220,000บาท

ประมาณการราย
จ่าย
จำ�นวน
20,000บาท

ประมาณ
การรายจ่าย
จำ�นวน150,000
บาท

ทุนสาธารณะ
ประโยชน์จำ�นวน
10,000 บาท

กรรมการศึกษาฯ

ผู้จัดการฯ

กรรมการดำ�เนินการ
และฝ่ายจัดการ

กรรมการศึกษาและ
ฝ่ายจัดการ

ประมาณการราย กรรมการศึกษาและ
จ่ายจำ�นวน 30,000 ฝ่ายจัดการ
บาท

งบประมาณ
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1 โครงการ

1 โครงการ

ภายใน
4 ปี

อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

ผ่านเกณฑ์
การประเมิน

มีอาคารสำ�นักงานที่มีพื้นที่
เพียงพอให้บริการสมาชิก
ภายใน 4 ปี

มี โ ครงการมอบของสมนาคุ ณ
แก่สมาชิกในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของสหกรณ์อย่างน้อย
ปีละ 1 โครงการ

มีการทำ�บุญวันสถาปนา
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสาร
ทหาร จำ�กัด (16มิถุนายน)

ความสำ�เร็จของการจัด
โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธร
รมาภิบาล

4. การสร้าง
ประโยชน์แก่สังคม
และชุมชน

ผลการ
ดำ�เนินงาน
ปี 61

อย่างน้อย 1
โครงการ

ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ

อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง

อย่างน้อย
ปีละ 30 ครั้ง

มีโครงการจัดทำ� CSR ร่วม
กั บ สหกรณ์ พั น ธมิ ต รอย่ า ง
น้อยปีละ 2 ครั้งๆละ 15 คน

มีโครงการสนับสนุนกิจกรรม
ขององค์กรต่างๆ ทั้งภาค
รัฐและเอกชนอย่างน้อยปี
ละ30 ครั้ง

3. การสร้าง
มีโครงการ fincoopdjc
เอกลักษณ์ขององค์กร branding อย่างน้อยปีละ 1
โครงการ

กลยุทธ์

ค่า
เป้าหมาย

1.โครงการ CSR ร่วมกับเครือข่าย
สหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งวัฒนะ
2.โครงการ CSR ร่วมกับภาคีสหกรณ์
ออมทรัพย์บางเขน
1.โครงการสนับสนุนกิจกรรมของ
องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

4.2 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมขององค์กร
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน

1.ประชุมคณะทำ�งานเพื่อศึกษาและ
เตรียมเอกสารรับการประเมินจากคณะ
กรรมการประเมิน

1.ทำ�บุญเนื่องในวันสถาปนาสหกรณ์
ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำ�กัด

1.โครงการมอบของที่ระลึกเนื่องในวัน
ขึ้นปีใหม่ 2562
2.โครงการมอบสลากกาชาดหรือ
โครงการอื่น

-

1.ตัดชุดสูทลำ�ลองประจำ�ปีให้คณะ
กรรมการและเจ้าหน้าที่

กิจกรรม

4.1 โครงการจัดทำ� CSR
ร่วมกับสหกรณ์พันธมิตร

3.5 โครงการสหกรณ์สี
ขาวด้วยธรรมาภิบาล

3.4 โครงการทำ�บุญ
วันสถาปนาสหกรณ์
ออมทรัพย์สื่อสารทหาร
จำ�กัด (16มิถุนายน)

3.3 โครงการมอบของ
สมนาคุณแก่สมาชิกใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ
ของสหกรณ์ฯ

3.2 โครงการพัฒนา
สำ�นักงานสหกรณ์ออม
ทรัพย์สื่อสารทหาร จำ�กัด

3.1 โครงการ fincoopdjc
branding เช่น สีประจำ�
สหกรณ์ฯ (สีมว่ ง)

แผนงาน/
โครงการ

ก.ค.61 – 3
0 ม.ย.62

ก.ค.61 –
30 ม.ย.62

ก.ค.61 –
30 ม.ย.62

ก.ค.61 –
30 ม.ย.62

ก.ค.61 –
30 ม.ย.62

-

ก.ย. – ธ.ค.
61

ระยะเวลา

ทุนสาธารณะ
ประโยชน์จำ�นวน
30,000 บาท

ทุนสาธารณะ
ประโยชน์
จำ�นวน
60,000บาท

ประมาณการรายจ่าย
จำ�นวน 22,400 บาท

ทุนสาธารณะ
ประโยชน์ จำ�นวน
50,000 บาท

ทุนสาธารณะ
ประโยชน์ จำ�นวน
700,000บาท

-

ประมาณการรายจ่าย
จำ�นวน 80,000 บาท

งบประมาณ

กรรมการดำ�เนินการ
อนุมัติหลักการ

กรรมการดำ�เนินการ
และฝ่ายจัดการ

คณะทำ�งานส่งเสริม
ธรรมาภิบาล

กรรมการศึกษาฯและ
ฝ่ายจัดการ

กรรมการศึกษาฯและ
ผู้จัดการ

กรรมการดำ�เนินการ
และผู้จัดการ

กรรมการดำ�เนินการ
และฝ่ายจัดการ

ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์

ค่า
เป้าหมาย

อย่างน้อย 4
ครั้ง

ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ

มีโครงการสนับสนุนกิจกรรม
ของหน่วยที่มีสมาชิกอยู่

2 ครั้ง

ผลการ
ดำ�เนินงาน
ปี 61
4.3 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมของหน่วยที่มี
สมาชิกอยู่

แผนงาน/
โครงการ
ระยะเวลา
ก.ค.61 – 30
ม.ย.62

กิจกรรม
1.โครงการสนับสนุนกีฬาภายใน ศทท.ฯ
2.โครงการสนับสนุนกีฬาภายใน พัน.ส.ฯ
3.โครงการสนับสนุนกีฬาภายใน
พัน.ปสอ.ฯ
4.โครงการสนับสนุนกีฬาภายใน บก.ทท.
5.โครงการสนับสนุนกีฬาเหล่าทัพ

ทุนสาธารณะ
ประโยชน์จำ�นวน
250,000บาท

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
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อย่างน้อยปีละ
2 โครงการ

มีการบริหารจัดการโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่าง
น้อยปีละ 1 โครงการ

มีการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

อย่างน้อยปีละ
1โครงการ

มีโครงการพัฒนาระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสารสนเทศ อย่างน้อย
ปีละ 1 โครงการ

1. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. พัฒนาศักยภาพ
ของเจ้าหน้าที่ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างน้อยปีละ
1โครงการ

ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ

กลยุทธ์

ค่า
เป้าหมาย

-

-

1 โครงการ

ผลการ
ดำ�เนินงาน
ปี 61

2.1 โครงการอบรม
พัฒนาเจ้าหน้าที่

1.2 โครงการการ
บริหารจัดการโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เช่น การประชุมใช้โสต
ทัศนูปกรณ์

1.1 โครงการพัฒนา
ระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และ
ระบบสารสนเทศ เช่น
การพัฒนาเว็บไซต์
ฯลฯ

แผนงาน/
โครงการ

1.อบรมการใช้ระบบปฏิบัติงาน
2.อบรมการใช้ระบบโปรแกรมสหกรณ์

ก.ค. –
ธ.ค.61
ม.ค. –
มิ.ย.62

ส.ค.61

1.ประชุมกำ�หนดการบริหารจัดการโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม

ระยะเวลา
ม.ค. –
มี.ค.62

กิจกรรม
1.โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมสหกรณ์
ของ สอ.มอ.เพื่อให้ใช้ร่วมกับระบบเรียก
เก็บ ,ระบบฌาปนกิจ ,ระบบประกันชีวิต
,ระบบประกันภัยผู้คำ�้ ประกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์ : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทำ�ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทุนศึกษาอบรมฯ
จำ�นวน
22,400บาท

ทุนศึกษาอบรมฯ
จำ�นวน 8,000
บาท

ประมาณการ
รายจ่าย จำ�นวน
60,000บาท

งบประมาณ

ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่
โปรแกรม

กรรมการศึกษา/
ฝ่ายจัดการ

กรรมการศึกษา/
ฝ่ายจัดการ

ผู้รับผิดชอบ
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เดือนละ
1 ครั้ง

อย่างน้อย
ปีละ 1
โครงการ

ค่าใช้จ่าย
ลดลงเมื่อ
เทียบกับ
ปี2561

ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ

มีการจัดทำ�โครงการจัดทำ�
บัญชีครัวเรือน

มีการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริมของสมาชิกอย่าง
น้อยปีละ1 โครงการ

งบประมาณค่าใช้จ่ายของ
สหกรณ์ลดลง

กลยุทธ์

1. การดำ�เนิน
ชีวิตตามแนวพระ
ราชดำ�รัสปรัชญา
เศรษฐกิจพอ
เพียง

ค่า
เป้าหมาย

-

-

ผลการ
ดำ�เนินงาน
ปี 61
-

1.3โครงการลดค่าใช้
จ่ายของสหกรณ์ เช่น
มาตรการประหยัด
พลังงาน, การใช้กระดาษ
ซ้ำ�สองหน้า ,การนำ�
เสนอเอกสารการประชุม
ทาง P/P

1.2 ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพเสริมของ
สมาชิก

1.1 โครงการจัดทำ�
บัญชีครัวเรือน

แผนงาน/
โครงการ

1.โครงการจัดทำ�บอร์ดประชาสัมพันธ์มาตรการ
ประหยัดพลังงาน
2.โครงการใช้กระดาษหน้าสองในงานธุรการ
ทั่วไป

1.โครงการอบรมอาชีพเสริมให้กับครอบครัวและ
สมาชิก

1.โครงการอบรมการใช้แอฟฯบันทึกบัญชีครัว
เรือนครั้งละ 30 คน

กิจกรรม

ก.ค.61 –
30 ม.ย.62

ม.ค.62 –
30 มิ.ย.62

ก.ค.61 –
30 ม.ย.62

ระยะเวลา

ประมาณการรายจ่าย
จำ�นวน 2,000 บาท

ทุนสาธารณะประโยชน์
ครั้งละ6,000 บาท
รวม 72,000 บาท
ทุนสาธารณะ
ประโยชน์ จำ�นวน
20,000 บาท

งบประมาณ

คณะกรรมการ
ประเมินความคุ้มค่า

กรรมการศึกษาฯและ
ฝ่ายจัดการ

กรรมการศึกษาฯและ
ฝ่ายจัดการ

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดำ�เนินชีวิต ตามแนวพระราชดำ�รัสตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองให้มากที่สุด
เป้าประสงค์ : เป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดำ�เนินชีวิตตามแนวพระราชดำ�รัส ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองให้
มากที่สุด
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8,500,000.00
47,000,000.00

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากจากสมาชิก

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น

ค่าใช้จ่าย

138,440,500.00

340,500.00

รวมรายได้อื่น

รวมรายได้

38,000.00

รายได้เบ็ดเตล็ด

0.00

2,500.00

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินให้กู้

300,000.00

58,561,776.95

9,539,212.42

154,955,693.51

64,496.00

60,146.00

0.00

4,350.00

0.00

154,891,197.51

138,100,000.00

รายได้ค่าเงินเฉลี่ยคืน

บวก รายได้อื่นๆ

791,820.00

2,307,793.16

2,162,923.35

149,628,661.00

รับ -จ่าย จริง

0.00

1,700,000.00

ผลตอบแทนจากการลงทุน

ผลตอบแทนจากการลงทุนเรือนหุ้น

1,400,000.00

135,000,000.00

งบประมาณ

ปี 2561

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก

ดอกเบี้ยรับเงินให้สมาชิกกู้

รายได้

รายการ

5. ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายประจำ�ปีงบประมาณ 2562
เหตุผลและความจำ�เป็น

60,000,000.00 - ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างสหกรณ์ถัวเฉลี่ย 4.25%

12,000,000.00 - ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทถัวเฉลี่ย 4.25% (สมาชิกฝากเพิ่ม)

146,540,500.00

40,500.00

38,000.00

0.00

2,500.00 - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 x 50 = 2,500

0.00 เงินเฉลี่ยคืนจากเงินกู้ ชสอ.ฯ และ ช.น.ส.ท.ฯ

146,500,000.00

700,000.00 ‘- ผลตอบแทนลงทุนถือหุ้น ชสอ.ฯและชนสท.ฯ

1,500,000.00 -นำ�เงินคงเหลือประจำ�เดือนไปฝากสหกรณ์อื่น ชสอ.ฯ และ
ช.น.ส.ท.ฯ
2,000,000.00 ผลตอบแทนในการนำ�สภาพคล่องรายเดือน ฝากระยะสั้น ชสอ. เงิน
ฝากธนาคารและหุ้นกู้บริษัทฯที่มีเครดิตเรดติ้งไม่ต่ำ�กว่า A-

143,000,000.00

ปี 2562
ขอตั้งงบฯ
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8,710,696.71
79,194,562.79

11,409,100.00
81,518,312.00

ค่าใช้จ่ายบริหาร+ค่าใช้จ่ายทางบัญชี(ราย
ละเอียดตาม 6 และ 7)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

88,909,000.00

13,909,000.00

75,000,000.00

0.00 - หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

0.00 - ดอกเบี้ยเงินกู้ ชสอ. และ ช.น.ส.ท.ฯ

ปี 2562
เหตุผลและความจำ�เป็น
ขอตั้งงบฯ
3,000,000.00 - ดอกเบี้ยเงินกู้ ธ.ออมสิน, ชสอ.

ประมาณการรายได้ ปี 2562 สูงกว่ารายจ่าย 57,631,500.00 บาท				
1. ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นปี 61 สูงกว่ากว่าประมาณการ 374,654.08 บาท ( เนื่องจากมีการรับฝากเงินจากสมาชิกและจากสหกรณ์อื่นเพิ่มมากขึ้น
2. ค่าใช้จ่ายบริหารและค่าใช้จ่ายทางบัญชีประจำ�ปี 61 ต่ำ�กว่าประมาณการ 2,698,403.29 บาท
3. ประมาณการรายรับปี 62 เพิ่มขึ้น (เนื่องจากมีเงินที่ให้สมาชิกกู้คงเหลือและจะมีเพิ่มขึ้นระหว่างปีอีกรวมถึงรายได้จากการลงทุน)

70,483,866.08

70,109,212.00

0.00

0.00

รับ -จ่าย จริง
2,382,876.71

รวมค่าใช้จ่าย+ค่าใช้จ่ายอื่น

109,212.00

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว

ค่าใช้จ่ายอื่น

10,000,000.00

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น

ปี 2561

งบประมาณ
4,500,000.00

รายการ
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2

25,000.00
25,500.00
90,000.00
45,000.00

1.5 เงินปรับเพิ่ม

1.6 เงินสมทบประกันสังคม

1.7 ค่าเครื่องแต่งกายลูกจ้าง

1.8 ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่

2.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ, ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ประจำ�เดือน
ตามข้อบังคับและตามแผนยุทธศาสตร์ประจำ�ปี 2562
(ตามข้อ 2.1.1 - 2.1.4)

หมวดค่าตอบแทน
530,000.00

803,100.00

111,600.00

1.4 เงินเดือนลูกจ้าง (แม่บ้าน)

รวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างและสวัสดิการ

506,000.00

0.00

1.2 เงินประจำ�ตำ�แหน่งผู้จัดการฯ

1.3 เงินเดือนลูกจ้าง

0.00

หมวดเงินเดือนค่าจ้างและสวัสดิการ

1

ประมาณการ

ปี 2561

1.1 เงินเดือนผู้จัดการฯ

รายการหมวดรายจ่าย

ลำ�ดับ

6. ประมาณการรายจ่ายจำ�แนกตามหมวดรายจ่าย

0.00

0.00

530,000.00

701,190.00

44,900.00

9,000.00

25,500.00

24,790.00

91,000.00

506,000.00

รับ -จ่าย จริง

เหตุผลและความจำ�เป็น

2.1.4) ประชุมคณะกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์และ จนท. เดือนละ 1 ครั้งรวม 12 ครั้งๆ ละ 5,800 บาท
รวมเป็นเงิน 69,600 บาท ตามข้อบังคับ และยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนกลยุทธ์ที่ 3.1 ,7.1-7.3 , ยุทธศาสตร์ที่ 2
แผนกลยุทธ์ที่ 1.1-1.4 ,1.6-1.7 , 3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนกลยุทธ์ที่ 2.1-2.2 , 2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนกลยุทธ์ที่
1.1 - 1.2 และยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนกลยุทธ์ที่ 1.1 - 1.2

2.1.3) ประชุมคณะกรรมการเงินกู้และ จนท. เดือนละ 1 ครั้งรวม 12 ครั้งๆ ละ 5,800 บาท รวมเป็นเงิน 69,600 บาท
ตามข้อบังคับและยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนกลยุทธ์ที่ 1.5

2.1.2) ประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการและฝ่ายจัดการ เดือนละ 1 ครั้งรวม 12 ครั้งๆละ 24,600 บาท
รวมเป็นเงิน 295,200 บาท ตามข้อบังคับ และยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนกลยุทธ์ที่ 1.2 และ 8.1

563,400.00 2.1.1) ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ, ที่ปรึกษาและ จนท.ฯ เดือนละ 1 ครั้ง และประชุม (วาระพิเศษ)
ที่จำ�เป็นอีก 3 ครั้ง รวม 15 ครั้งๆ ละ 17,400 บาท รวมเป็นเงิน 261,000 บาท ตามข้อบังคับ

1,693,600.00

45,000.00 - ค่าล่วงวลา จนท.ปิดบัญชีประจำ�ปี หรือมีงานจำ�เป็นเร่งด่วน (ยกเว้นผู้จัดการฯ)

16,000.00 - ค่าเครื่องแบบลูกจ้างสหกรณ์ฯ 4 คน (ยกเว้นผู้จัดการฯ)

65,000.00 - ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานร้อยละ 5 ของอัตราจ้าง (ยกเว้นผู้จัดการที่ได้สิทธิ์ทางราชการ)

66,000.00 - สำ�หรับไว้เลื่อนชั้นเงินเดือนและปรับเงินเดือน (ผู้จัดการและลูกจ้าง 3 คน) ตามบัญชี เงินเดือนตามกฏหมาย
แรงงาน

111,600.00 - สำ�หรับอัตราเดิม แม่บ้าน 1 อัตรา ดูแลสำ�นักงานและบริการไม่จำ�กัดคุณวุฒิอัตราเดือนละ 9,300 บาท

670,000.00 1) สำ�หรับอัตราเดิม 1 อัตรา จนท.การประกันและสวัสดิการฯ เดือนละ 16,690.- บาท ตามตารางบัญชีเงินเดือน
ที่กำ�หนดในระเบียบฯ
2) สำ�หรับอัตราเดิม 1 อัตรา จนท.รับ-ฝากเงินฯ เดือนละ 15,180.-บาท ตามตารางบัญชีเงินเดือนที่กำ�หนดใน
ระเบียบฯ
3) สำ�หรับอัตราเดิม 1 อัตรา จนท. รับ-ฝากเงินฯ เดือนละ 14,480.- บาท ตามตารางบัญชีเงินเดือนที่กำ�หนด
ในระเบียบฯ

120,000.00 สำ�หรับผดำ�รงตำ�แหน่งผู้จัดการฯที่สหกรณ์จัดจ้างตามกฏหมายแรงงานและข้อบังคับ

600,000.00 สำ�หรับเงินเดือนผู้จัดการฯ อัตราจ้างตามกฎหมายแรงงาน ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์รับสมัครจากบุคคล
ภายนอกหรือบุคคลภายในที่มีคุณวุฒิ ไม่ตำ�่ กว่าปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์, การบัญชี มีประสบการณ์
ทำ�งานเป็น ผช.ผู้จัดการฯ รองผู้จัดการฯ หรือผู้จัดการฯ หรือผู้ทำ�หน้าที่ผู้จัดการฯ ในสหกรณ์มาไม่น้อย กว่า 5 ปี
อายุไม่น้อยกว่า 45 ปี และไม่เกิน 60 ปี อัตราเดือนละ 50,000 บาท ไม่รวมเงินประจำ�ตำ�แหน่ง

ขอตั้งงบฯ

ปี 2562
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ลำ�ดับ

2.3 เบี้ยประชุมร่วมในฐานะกรรมการและอนุกรรมการภาคีสหกรณ์
ออมทรัพย์บางเขนและเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์
แจ้งวัฒนะฯ (ตามข้อ 2.3.1 - 2.3.6) ประกอบด้วย
1) ประธานกรรมการ เป็นคณะกรรมการโดยตำ�แหน่ง
2) รองประธานฯ(1) และผู้จัดการ เป็นคณะอนุกรรมการโดยตำ�แหน่ง
3) รองประธานฯ(2) และกรรมการ เป็นคณะอนุกรรมการโดยตำ�แหน่ง
4) กรรมการผู้ได้รับมอบหมายจำ�นวน 2 คน เป็นอนุกรรมการ
5) ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ เป็นอนุกรรมการโดยตำ�แหน่ง
6) กรรมการผู้ได้รับมอบหมายและผู้จัดการ

2.2 ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ ,คณะทำ�งานอื่นๆ ตามข้อบังคับฯ
เพื่อดำ�เนินงานตามคำ�แนะนำ�นายทะเบียนฯ
และเพื่อดำ�เนินการให้สหกรณ์ได้ผ่านการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วย
ธรรมภิบาลโดยคณะผู้ตรวจประเมินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์และเพื่อ
สนับสนุนและดำ�เนินการตามแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ประจำ�ปี2562
(ตามข้อ 2.2.1 - 2.2.14)

รายการหมวดรายจ่าย
ประมาณการ

0.00

0.00

ปี 2561

0.00

0.00

รับ -จ่าย จริง

2.2.6) คณะกรรมการควบคุมภายใน เดือนละ 1 ครั้งๆ ละ 5,000 บาท รวม 60,000 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนกลยุทธ์ที่ 1.5

2.2.5) คณะทำ�งานจัดทำ�คำ�บรรยายลักษณะงาน 12 เดือน 1 ครั้งๆ ละ 6,000 บาท รวม 6,000 บาท

2.2.4) คณะกรรมการจัดทำ�แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำ�ปีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
6 เดือน 1 ครั้งๆละ 3,400 บาท รวม 6,800 บาท

2.2.3) คณะกรรมการประเมินความคุ้มค่า 3 เดือน 1 ครั้งๆ ละ 3,400 บาท รวม 13,600 บาท
ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนกลยุทธ์ที่ 1.7

2.2.2) คณะกรรมการจัดทำ�แผนการควบคุม/เพื่อประสิทธิภาพภารกิจหลัก 6 เดือน 1 ครั้งๆ ละ 4,200 บาท
รวม 8,400 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนกลยุทธ์ที่ 8.2

2.2.1) คณะทำ�งานส่งเสริมธรรมาภิบาล 3 เดือน 1 ครั้งๆละ 5,600 บาท รวม 22,400 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 3
แผนกลยุทธ์ที่ 3.5

เหตุผลและความจำ�เป็น

2.3.3) คณะอนุกรรมการด้านขบวนการสหกรณ์และสังคมภาคีสหกรณ์ออมทรัพย์บางเขน 2 เดือนครั้งๆ ละ 1,800 บาท
รวม 10,800 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนกลยุทธ์ที่ 1.1

56,400.00 2.3.2) คณะอนุกรรมการด้านการเงินภาคีสหกรณ์ออมทรัพย์บางเขน 2 เดือนครั้งๆ ละ 1,800 บาท
รวม 10,800 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนกลยุทธ์ที่ 1.1

2.3.1) คณะกรรมการภาคีสหกรณ์ออมทรัพย์บางเขน 2 เดือนครั้งๆละ 1,000 บาท รวม 6,000 บาท
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนกลยุทธ์ที่ 1.1

2.2.14) คณะทำ�งานกำ�กับดูแลการทำ�งานด้านความเสมอภาค 6 เดือน 1 ครั้งๆ ละ 4,200 บาท รวม 8,400 บาท

2.2.13) คณะทำ�งานจัดทำ�ข้อมูลของการใช้กฏ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับรวมถึงการใช้การใช้อำ�นาจดุลยพินิจ
หรือมติที่ประชุมในการตัดสิน 12 เดือน 1 ครั้งๆละ 5,200 บาท รวม 5,200 บาท

2.2.12) คณะทำ�งานศึกษาทบทวนวิเคราะห์ กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 12 เดือน 1 ครั้งๆ ละ
4,400 บาท รวม 4,400 บาท

2.2.11) คณะทำ�งานศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและการใช้สิทธิ 12 เดือน 1 ครั้งๆ ละ 4,200 บาท
รวม 4,200 บาท

2.2.10) คณะผู้ดูแลและรับผิดชอบงานด้านการรับฟังข้อคิดเห็น 3 เดือนครั้งๆ ละ 5,200 บาท รวม 20,800 บาท
ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนกลยุทธ์ที่ 3.1

2.2.9) คณะผู้ดูแลและรับผิดชอบงานด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 3 เดือน 1 ครั้งๆ ละ 4,000 บาท
รวม 16,000 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนกลยุทธ์ที่ 2.2

2.2.8) คณะทำ�งานกำ�หนดหลักเกณฑ์การเชื่อมโยงระบบแรงจูงใจ 6 เดือน 1 ครั้งๆ ละ 6,000 บาท
รวม 12,000 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนกลยุทธ์ที่ 6.3

238,600.00 2.2.7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เดือนละ 1 ครั้งๆละ 4,200 บาท รวม 50,400 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนกลยุทธ์ที่ 5.4 -5.5

ขอตั้งงบฯ
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ลำ�ดับ

5,000.00
30,000.00

40,000.00

5.4 เงินสมทบอุดหนุนกองทุนพัฒนาและเผยแพร่โปรแกรม ระบบงาน
สหกรณ์ของ สอ.สงขลานครินทร์ จำ�กัด

5.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อแก้ไขปัญหาโปรแกรม ระบบงานสหกรณ์

1,000,000.00

500,000.00

270,000.00

5.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

5.2 ค่าสัมมนาสมาชิก

5.1 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ
(ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าที่พัก,ค่าลงทะเบียนและพาหะ)

หมวดค่าใช้สอย

รวมหมวดค่าวัสดุ

150,000.00

4.2 ของใช้สำ�นักงาน

120,000.00

120,000.00

120,000.00

รวมหมวดค่ารับรอง

หมวดค่ารับรอง

4.1 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์

หมวดค่าวัสดุ

3.1 ค่าเลี้ยงรับรอง

15,000.00

2.6 ค่าตอบแทนอื่นๆ
1,735,000.00

70,000.00

2.5 ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี

รวมหมวดค่าตอบแทน

60,000.00

1,060,000.00

ประมาณการ

ปี 2561

2.4 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ

2.3 เงินสมมนาคุณผู้ปฏิบัติงานสหกรณ์

รายการหมวดรายจ่าย

25,035.00

30,000.00

-

1,000,000.00

485,149.95

200,435.36

110,949.00

89,486.36

57,403.36

57,403.36

1,694,914.00

14,914.00

60,000.00

60,000.00

1,030,000.00

รับ -จ่าย จริง

2.3.6) ประชุมร่วมเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งวัฒนะ 2 เดือน 1 ครั้งๆ ละ 1,600 บาท รวม 9,600 บาท
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนกลยุทธ์ที่ 1.1

2.3.5) คณะอนุกรรมการด้านฝ่ายจัดการภาคีสหกรณ์ออมทรัพย์บางเขน 2 เดือนครั้งๆละ 1,600 บาท รวม 9,600 บาท
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนกลยุทธ์ที่ 1.1

2.3.4) คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภาคีสหกรณ์ออมทรัพย์บางเขน 2 เดือนครั้งๆละ 1,600 บาท
รวม 9,600 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนกลยุทธ์ที่ 1.1

เหตุผลและความจำ�เป็น

40,000.00 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อแก้ไขปัญหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของ จนท.สอ.มอ. เพื่อให้ใช้งานได้ภายใน
72 ชม. หากเกิดปัญหา ผนวก ข

30,000.00 จ่ายเพื่อสมทบเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาและเผยแพร่โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ฯของ สอ.สงขลานครินทร์ จำ�กัด
ฐานะเจ้าของโปรแกรมปีที่ 3 ตามข้อตกลง ความร่วมมือให้ใช้และติดตั้งระบบโปรแกรมสหกรณ์ระหว่าง สอ.สส.
ทหารกับ สอ.มอ. ตาม ผนวก ข

5,000.00 - เพื่อจ่ายในการซ่อมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำ�นักงาน

2,300,000.00 - สำ�หรับสหกรณ์จัดสัมมนา 5 ฝ่ายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ให้กับสมาชิก คณะกรรมการ
ฝ่ายจัดการ ผู้ตวจการฯ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์พันธมิตร สถาบันการเงิน นอกสถานที่ประจำ�ปี 2562 ,
โครงการพบปะสมาชิกภูมิภาค, โครงการพบปะสมาชิกเกษียณ ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนกลยุทธ์ที่ 1.6 - 1.7 ,3.2

680,000.00 -สำ�หรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงานสหกรณ์, หลักสูตรกรรมการใหม่ ฯลฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนกลยุทธ์ที่ 1.1 - 1.2 ,
2.1 , 2.3 และ 2.5

270,000.00

150,000.00 - ค่าวัสดุของใช้สำ�นักงานทั่วไป, อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์, ผ้าหมึก, ตลับหมึกปริ้นเตอร์ และอื่นๆ

120,000.00 - กระดาษ, กระดาษต่อเนื่อง, สมุดคู่ฝาก, เครื่องเขียนและแบบพิมพ์ต่าง ๆ, เอกสารประชาสัมพันธ์, คู่มือกรรมการ ฯลฯ

200,000.00

200,000.00 - ค่ารับรองทั่วไป (ประชุมกรรมการ,อื่นๆ,ต้อนรับแขกเยี่ยมชม)

2,078,400.00

30,000.00 - ตอบแทนค่าบำ�รุงรักษาเครื่องปรับอากาศ,กำ�ลังพลตัดหญ้า,นักศึกษาฝึกงาน

70,000.00 เป็นค่าตอบแทนรายปีให้แก่ผู้แก่ผู้สอบบัญชี

60,000.00 เป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการ

1,060,000.00 จ่ายเป็นเงินสมมนาคุณให้กับบุคคลที่มาปฏิบัติงานที่สหกรณ์จำ�นวน 11 คนซึ่งเป็นทั้งข้าราชการบำ�นาญและปกติ
โดยอ้างอิงจำ�นวน’ตามสวัสดิการอื่นหรือ ‘เบี้ยงเลี้ยงข้าราชการที่ประจำ�สถานี ตจว. และเป็นไปตามระเบียบ
สหกรณ์ฯ ผนวก ก

ขอตั้งงบฯ
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ลำ�ดับ

360,000.00

10,000.00

50,000.00
36,000.00
45,000.00
30,000.00
100,000.00
80,000.00

5.8 ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายใช้ระบบ ATM ของธนาคาร ธนชาตโดยผ่าน
โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของ สอ.มอ. แบบ Real-time

5.9 ค่าเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลเวบไซต์ สหกรณ์ฯและระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก

5.10 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

5.11 ค่าน้ำ�มันเชื้อเพลิง

5.12 ค่าเบี้ยประกัน,ค่าต่อภาษีรถยนต์ตู้,จยย.ฯ และปรนนิบัติบำ�รุงฯ

5.13 ค่าประกันอัคคีภัยสำ�นักงาน

5.14 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

5.15 ค่าเครื่องแต่งกายกรรมการฯและจนท.

5,000,000.00

2,000,000.00

6.2 เงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิหรือการสงเคราะห์เมื่อสมาชิก

รวมค่าใช้จ่ายทั่วไป

3,000,000.00

6.1 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ประจำ�ปี และค่าใช้จ่ายสรรหา
คณะกรรมการฯ

ค่าใช้จ่ายทั่วไป

2,389,000.00

48,000.00

5.7 ค่าเช่าเครือข่าย MPLS ความเร็วขั้นต่ำ� 256Kbps

รวมหมวดค่าใช้สอย

55,000.00

ประมาณการ

ปี 2561

5.6 เงินสมทบอุดหนุนกองทุนพัฒนาและเผยแพร่โปรแกรม ระบบงาน
สหกรณ์ของ สอ.สงขลานครินทร์ จำ�กัด เชื่อมต่อระบบ ATM

รายการหมวดรายจ่าย

3,560,400.67

2,000,000.00

1,560,400.67

2,164,967.21

78,400.00

57,833.00

-

29,749.94

36,000.00

41,279.32

10,000.00

340,000.00

22,470.00

9,050.00

รับ -จ่าย จริง

เหตุผลและความจำ�เป็น

5,000,000.00

2,000,000.00 - ตามระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ. 2557 เพื่อจ่ายให้สมาชิกตามระเบียบฯ
กรณีสมาชิกเสียชีวิต, เพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาล, เพื่อสวัสดิการการเกษียณราชการและอื่นๆ ตามกำ�หนดใน
ระบียบสหกรณ์

3,000,000.00 - เบี้ยประชุมสมาชิก, อาหารเครื่องดื่ม, จับรางวัล, ค่าตอบแทน กกตฯ, อนุ กกต.ฯ ที่ปรึกษา, ค่าอุปกรณ์,
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำ�เนินการจัดประชุมใหญ่ (ลงทะเบียน, ดำ�เนินการเลือกตั้ง, สถานที่, เครื่องเสียง,
เครื่องฉายภาพ) ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่วิสามัญ (ถ้ามี)

3,845,000.00

80,000.00 - ค่าตัดชุดสูทสากลให้กรรมการและเจ้าหน้าที่

100,000.00 - ค่าใช่จ่ายเบ็ดเตล็ดที่ไม่อยู่ในรายการข้างต้น เช่น ค่าไปรษณีย์, ค่าบริการเช็คค่าป้ายประชาสัมพันธ์, วารสาร,
เอกสารและคู่มือสมาชิก และอื่นๆ

0.00 - ประกันภัยสำ�นักงานระยะเวลา 5 ปี วงเงินประกัน 5,000,000.- บาท

35,000.00 ค่าเบี้ยประกัน, ค่าภาษี, ค่าตรวจสภาพ และเปลี่ยนหรือซ่อมอะไหล่ตามวงรอบ

52,000.00 - ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ส่งหนังสือเรียกเก็บหนี้และรับเช็ดทุกเดือน จำ�นวน 25 หน่วย,
ค่าเชื้อเพลิงรถยนต์ตู้, รถ จยย. ของสหกรณ์

50,000.00 - บริการถ่ายเอกสารให้กับสมาชิกและเอกสารด้านธุรการ

10,000.00 - ค่าเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลและค่าจดทะเบียนชื่อเวปไซต์สหกรณ์ฯและใช้กับระบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว ซึ่งสมาชิก
สามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลหุ้นหนี้ ‘ส่วนตัวได้ โดยใช้หมายเลขสมาชิก และขอรหัสผ่านจากสหกรณ์
เพื่อเข้าดูข้อมูลตนเอง

360,000.00 ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบ ATM ของธนาคารธนชาตเหมาจ่ายรายปีเพื่อสมาชิกทั้งหมดไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ในการใช้บริการครั้งละ10 บาท (คำ�นวณจาก 1,800 คน x 200 บาท) ซึ่งสมาชิกสามารถถอนเงินกู้ฉุกเฉินหรือ
ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของตนเองที่มีกับสหกรณ์ได้ ตาม ผนวก ง

48,000.00 ค่าเช่าเครือข่าย MPLS ความเร็วขั้นต่ำ� 256 Kbps (พร้อม Router เดือนละ 4,000) ตาม ผนวก ค

55,000.00 จ่ายเพื่อสมทบเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาและเผยแพร่โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ฯของ สอ.สงขลานครินทร์ จำ�กัด
กรณีเชื่อมต่อใช้ระบบ ATM ฐานะเจ้าของ โปรแกรมชำ�ระเป็นรายปีๆละ 35,000 บาท ตามข้อตกลงความร่วมมือฯ
รวมถึงค่าใช้จ่าย ผนวก ค
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7

8

200,000.00
20,000.00
50,000.00

8.6 จัดซื้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ

8.7 จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

8.8 จัดซื้อกล้องวงจรปิด

รวมรายจ่าย
10,969,100.00

4,167.69

7.4 ค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์
8,510,304.79

96,270.69

12,725.00

7.3 ค่าน้ำ�มันเชื้อเพลิง
150,000.00

73,787.00

7.2 ค่าเบี้ยประชุม

รวมงบสำ�รอง

5,591.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34,723.50

30,000.00

4,723.50

รับ -จ่าย จริง

7.1 เงินสมทบประกันสังคม

งบสำ�รอง

465,000.00

30,000.00

8.6 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์สำ�นักงาน

40,000.00

8.4 คุรุภัณฑ์สำ�นักงานเพิ่มเติม

0.00

65,000.00

8.2 จัดซื้อ SERVER และ อุปกรณ์ป้องกันเพื่อใช้กับระบบ ATM

8.3 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและอุปกรณ์ฯ

60,000.00

8.1 จัดซื้อพร้อมติดตั้งโปรแกรมสหกรณ์เพิ่มเติม

หมวดค่าครุภัณฑ์สำ�นักงาน

37,000.00

30,000.00

7.2 ค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์พร้อมค่าบริการ

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค

7,000.00

หมวดค่าสาธารณูปโภค

7

ประมาณการ

ปี 2561

7.1 ค่าน้ำ�ประปา

รายการหมวดรายจ่าย

ลำ�ดับ

เหตุผลและความจำ�เป็น

13,469,000.00

150,000.00

150,000.00 - เพื่อใช้ในกรณีอาจมีเงินหมวดใดหมวดหนึ่งต้องใช้จ่ายไปเกินกว่า งบประมาณการซึ่งตั้งไว้ด้วยเหตุสุดวิสัยเพื่อ
ให้การดำ�เนินงานของสหกรณ์เป็นไปด้วยดี สมความมุ่งหมายซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ

190,000.00

0.00 - ใช้ติดตั้งรอบสำ�นักงานเพื่อการป้องปรามและเพิ่มความปลอดภัยฯ

20,000.00 - ใช้สแกนลายนิ้วมือเจ้าหน้าที่เพิ่อการควบคุมเวลาการทำ�งาน

0.00 - ให้บริการแก่สมาชิกเมื่อมาติดต่อขอใช้บริการประเภทต่างๆ

30,000.00 - เครื่อง printer สำ�หรับใช้พิมพ์งานธุรการทดแทนเครื่องเดิมชำ�รุด

40,000.00 - ของใช้สำ�นักงานเพิ่มเติมเก้าอี้ขยายสำ�นักงานเพื่อทดแทนของเดิมซึ่งชำ�รุดและให้บริการสมาชิกได้เพียงพอและ
มีรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น

40,000.00 - คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด ทดแทนของเดิมชำ�รุด

0.00 - จัดซื้อเครื่อง SERVER 1 ชุด ราคา 35,000 บาท, เครื่อง UPS ราคา 5,000 บาทพร้อมอุปกรณ์เสริม Firewall
ราคา 25,000 บาท ตาม ผนวก ค

60,000.00 - พัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของ สอ.มอ.เพิ่มเติมเพื่อให้ใช้งานร่วมกับระบบเรียกเก็บ,
ระบบฌาปนกิจ, ระบบประกันชีวิตและระบบประกันผู้คำ�้ ประกันตามยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนกลยุทธ์ที่ 1.1

42,000.00

35,000.00 - ใช้ส่งแฟกซ์และติดต่อสมาชิก, คณะกรรมการ

7,000.00 - ค่าน้ำ�ประปาสำ�นักงาน 12 เดือน

ขอตั้งงบฯ
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8,710,696.71

200,391.92

44027.20

156,364.72

รับ -จ่าย จริง

เหตุผลและความจ�ำเป็น

13,909,000.00

440,000.00

60000.00 - ค่าตัดโปรแกรมระบบสหกรณ์ฯ

380,000.00 - ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำ� นักงานฯ,ยานพาหนะ

ขอตั้งงบฯ
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ที�ประชุม...ร.ท. สมจินต์ฯ หมายเลขสมาชิก 1878 ,ร.อ. อุทัยฯ หมายเลขสมาชิก 1484 ,พ.อ. รัชกฤตฯ หมายเลขสมาชิก 2901 ,พ.ท. วิรตุ ม์ หมายเลข
สมาชิก 1871 ได้รว่ มกันอภิปรายอย่างกว้างขวางในประเด็นของเงินค่าตําแหน่ งผู้จัดการตามข้อ 1.2 ,ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับบัตร ATM ตามข้อ
5.6 ,5.7 และ 5.8 โดยร่วมกันเสนอฯให้ตดั และยกเลิกบัตร ATM รวมถึงได้ ให้ข้อสังเกตในการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนงานประจําปี ที�
ให้สัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับงบประมาณที�จ่ายจริงมากที�สุดซึ�งเลขานุ การฯและตัวแทนธนาคารธนชาต ได้รว่ มกันชีแ� จงถึงประโยชน์ ที�สมาชิก
จะได้รบั โดยละเอียดถี�ถ้วน และยืนยันว่าสมาชิกทุกคนต้องรับเงินพึงได้ทุกประเภทผ่านแต่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ�มพูนที�สหกรณ์ เปิ ด
ให้กับสมาชิกทุกคนรวมถึงได้ชีแ� จงประเด็นการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนงานประจําปี ว่าจะมีการทบทวนแผนในทุกปี ซึ�งสมาชิกข้างต้น
ยังคงยืนยันที�จะให้ดาํ เนิ นการตามที�รว่ มกันเสนอ เลขานุ การฯจึงเสนอให้สมาชิกในที�ประชุมได้รว่ มกันพิจารณาตามที�สมาชิกข้างต้นเสนอ
� สุดประเด็นข้อสงสัยในแผนงาน
โดยมีมติเสียงข้างมากให้ตดั รายการตามข้อ 1.2 ,5.6 ,5.7และ 5.8 รวมถึงยกเลิก การใช้บัตร ATM เมื�อสิน
และประมาณการรายจ่ายประจําปี 2562 เลขานุ การฯ ได้เสนอให้ท�ปี ระชุมได้อนุ มัตแิ ผนดําเนิ นงาน ,ประมาณการรายได้และประมาณการ
รายจ่าย ประจําปี 2562 นอกเหนื อจากข้างต้น ซึ�งที�ประชุมมีมติเป็ นเอกฉั นท์อนุ มัตจิ ํานวน 464 เสียง ไม่เห็นชอบ (ไม่มี)

หมายเหตุ : 1.งบประมาณทั้งหมด ขออนุมัติให้ถัวจ่ายได้ ยกเว้นหมวดค่าครุภัณฑ์สำ� นักงาน						
2. กรณีขึ้นปีงบประมาณใหม่ ขออนุมัติใช้จ่าย 10 % ของงบด�ำเนินการปีงบประมาณเดิมเพื่อให้งานประจ�ำด�ำเนินต่อเนื่อง
3. ค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ส�ำนักงานเมื่อถึงสิ้นปียังไม่ตัดเป็นค่าใช้จ่าย จะยกยอดไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและตัดเป็นค่าเสื่อม
ราคาเป็นปีๆไป						

11,409,100.00

440,000.00

รวม

รวมรายจ่าย+ค่าใช้จ่าย

60,000.00

2. ค่าโปรแกรมคอมฯ ตัดจ่าย

*

380,000.00

1.ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน(ครุภัณฑ์)

งบประมาณ

ปี 2561

*

ประเภทค่าใช้จ่าย

7. ประมาณการค่าใช้จ่ายทางบัญชีปีงบประมาณ 2562
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ระเบียบวาระที่ 4.4
เรื่อง การก�ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม
ประจ�ำปี 2562
………………………………………………………………….
   ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ

การกู้ยืมเงินหรือการค�ำ้ ประกัน
ข้อ 18 วงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือ
การค�้ำประกันส�ำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จ�ำเป็นและสมควรแก่การด�ำเนินงาน วงเงิน
ซึ่งก�ำหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก�ำหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบ
วงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกันส�ำหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืม หรือการค�้ำประกันส�ำหรับ
ปีก่อน
ข้อ 19 การกู้ยืมเงินหรือการค�ำ้ ประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญา
ใช้ เ งิ น หรื อ ตราสารการเงิ น หรื อ โดยวิ ธี อื่ น ใด ส� ำ หรั บ ใช้ เ ป็ น ทุ น ด� ำ เนิ น งานตาม
วัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้  จะต้องอยู่ภายในวงเงิน
กู้ยืมหรือการค�ำ้ ประกันประจ�ำปีตามข้อ 18
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ระเบียบวาระที่ 4.4
เรื่อง การก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�ำ้ ประกัน ประจ�ำปี 2562
1. ในปี 2561 สหกรณ์ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่ให้กำ� หนดวงเงินกูย้ มื หรือค�ำ้ ประกันไว้เป็นจ�ำนวน
2,500 ล้านบาท (สองพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) แต่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบการก�ำหนดวงเงินกูย้ มื หรือ
ค�้ำประกันประจ�ำปี 2561 จ�ำนวนไม่เกิน 2,100 ล้านบาท (สองพันหนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) ตามหนังสือ กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1110/2964 ลง 4 ตุลาคม 2560
2. ส�ำหรับในปี 2562 เนื่องจากเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายทะเบียนสหกรณ์ ได้มีหนังสือ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1110/1270 ลง 12 มิถุนายน 2561 แจ้งประกาศนายทะเบียน เรื่อง ปรับปรุง
ค�ำนิยามฯ และหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบฯ โดยหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดมากตามข้อ 7.2.2
ก�ำหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการค�ำนวณวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ แยกตามประเภทของสหกรณ์ ดังนี้ (1) สหกรณ์
ประเภทออมทรัพย์ ถือใช้วงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นกับทุนส�ำรอง ซึ่งในปีที่
ผ่านมานายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบการก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�ำ้ ประกันประจ�ำปี 2561 จ�ำนวนไม่เกิน
2,100 ล้านบาท (สองพันหนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) ตามหนังสือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1110/2964
ลง 4 ตุลาคม 2560 ครอบคลุมวงเงินที่ให้สมาชิกกู้คงเหลือ ณ วันสิ้นปี จ�ำนวนทั้งสิ้น 2,119,005,595.00
บาท (สองพันหนึ่งร้อยสิบเก้าล้านห้าพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเกินกว่า 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวม
กับทุนส�ำรอง ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่เกินกว่าเกณฑ์ทั่วไป
ดังนั้นในปี 2562 สหกรณ์ฯยังคงต้องขอความเห็นชอบเกินกว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไป ตาม
ข้อ 7.3 สหกรณ์ที่ขอความเห็นชอบเกินกว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไป
กรณีสหกรณ์ที่ขอความเห็นชอบเกินหลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไปในข้อ 7.2 “ให้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบได้เฉพาะกรณีที่สหกรณ์จะเข้าร่วมโครงการตามนโยบายของรัฐบาลและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
(1) สหกรณ์เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเห็นชอบการก�ำหนดวงเงินกู้ยืม ดังกล่าว โดยสามารถ
ขยายวงเงินการกูย้ มื เกินกว่าเกณฑ์ได้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการตามนโยบายของ
รัฐบาลตามระยะเวลาที่กำ� หนดเท่านั้น
ตามข้างต้นเงินที่ให้สมาชิกกู้ยืมถือว่าเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พุทธศักราช 2561 ด้านการศึกษา ด้านสวัสดิการสังคมและเศรษฐกิจ
ฐานราก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการที่สหกรณ์ได้ให้เงินกู้ทุกประเภทแก่สมาชิกนั้น ก็เพื่อ
ส่งเสริมให้สมาชิกได้กไู้ ปเพือ่ วัตถุประสงค์ทางการศึกษาต่อตนเองหรือบุตรของสมาชิก หรือเพือ่ วัตถุประสงค์
ในการดูแลพัฒนาด้านสวัสดิการและเศรษฐกิจพื้นฐานภายในครอบครัวของสมาชิก ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จึงถือว่าเป็นการให้กไู้ ปเพือ่ สนับสนุนนโยบายทีร่ ฐั บาลได้แถลงออกมาโดยมีระยะเวลาต่อ
เนื่องจากปีที่ผ่านมา
3. เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่นและเงินรับฝากจากสมาชิก ณ 30 มิถุนายน 2561 จ�ำนวนทั้งสิ้น
1,765,861,572.78 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาท
เจ็ดสิบแปดสตางค์) มีเงินที่ให้สมาชิกกู้ยืมทุกประเภทไปแล้วคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2561 จ�ำนวนทั้งสิ้น
2,174,345,012.00 บาท (สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันสิบสองบาทถ้วน)
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4. ดังนั้นในปี 2562 สหกรณ์ฯจ�ำเป็นต้องก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�ำ้ ประกันให้ครอบคลุมทั้งเงินกู้และ
เงินรับฝากที่มีอยู่เดิมรวมถึงเพื่อใช้หมุนเวียนให้สมาชิกได้กู้ยืมในปีถัดไป คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 36
ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นหลักความ
ระมัดระวังในการเตรียมการคืนเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่นที่อาจร้องขอเมื่อครบก�ำหนดฝาก เห็นสมควรขอ
ความเห็นชอบก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�ำ้ ประกันประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เท่ากับเงินวงเงินกู้
ยืมหรือค�ำ้ ประกันจ�ำนวนเท่ากับทีน่ ายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้ในปี 2561 ได้ไม่เกิน 2,100,000,000.00
บาท (สองพันหนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที�ประชุม...มีมติเป็ นเอกฉั นท์อนุ มัตกิ ารกําหนดวงเงินซึ�งสหกรณ์ อาจกู้ยืมหรือ
คํา� ประกันประจําปี 2562 ตามที�คณะกรรมการเสนอจํานวน 415 เสียง
ไม่เห็นชอบ (ไม่มี) โดยให้สหกรณ์ ได้จัดทําแผนลดวงเงินกู้ยืมให้เป็ น
ไปตามเกณฑ์ท�น
ี ายทะเบียนกําหนดในระยะเวลา 5 ปี
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ค�ำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พุทธศักราช 2561
--------------------------ท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคารพ
คณะรัฐมนตรีขอเสนอร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
		 ตัง้ งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจ�ำนวนไม่เกิน 3,000,000,000,000
บาท (สามล้านล้านบาท)
เหตุผล
		 เพือ่ ให้สว่ นราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอืน่ ได้มงี บประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ส�ำหรับใช้เป็นหลัก ในการจ่ายเงินแผ่นดิน
ฯลฯ
การศึกษา สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยต่อเนื่องไปจน
ตลอดชีวิต ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาโดยพัฒนาคุณภาพและเตรียมความพร้อมให้กับเด็กปฐมวัย
จ�ำนวน 980,900 คน   เด็กเล็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กได้รบั การดูแลและพัฒนาไม่นอ้ ยกว่า 829,600 คน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี แก่ประชากรวัยเรียน รวมถึงเด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส ให้สามารถ
เข้าถึงการศึกษาในทุกสังกัด ไม่น้อยกว่า 12 ล้านคน สนับสนุนการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้แก่โรงเรียน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลไม่น้อยกว่า 30,400 โรง พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน
ประชารัฐ ไม่น้อยกว่า 4,500 โรง สนับสนุนทุนการศึกษาส�ำหรับเด็ก เยาวชน และครู ที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ หรือมีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก
ทั้งในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 10,600 คน ส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้จัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 46,100 แห่ง สนับสนุน
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนาท้องถิ่น สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความ
รู้ ทัศนคติที่ดี และมีอาชีพที่มั่นคง ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-net) ในทุกระดับ ครูผู้สอน 50,000 คน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดได้รับการพัฒนาในด้าน
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์และศิลปศาสตร์ (STEM & STEAM Education) จัดการ
ศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 58,461 คน สร้างความ
ร่วมมือการพัฒนาทักษะวิชาชีพผ่านประสบการณ์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานหรือองค์กร
ระหว่างประเทศ เพื่อตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก (New Engine of
Growth) จ�ำนวน 2,500 คน ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จ�ำนวน 5,337 คน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้าง
ให้คนไทยมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ จิตส�ำนึกและค่านิยมที่ดีงาม โดย
น�ำหลักธรรมทางศาสนาเป็นแนวทางในการด�ำรงชีวิต
สวัสดิการสังคมและเศรษฐกิจฐานราก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ รัฐบาลได้
ด�ำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส�ำหรับงบประมาณ 2562 มุง่ ขยายผลด้านการพัฒนาอาชีพ เพือ่ สร้างรายได้ ลดหนีส้ นิ โดยวางแนวทาง
การพัฒนาส่งเสริมอาชีพส�ำหรับประชาชน ไม่นอ้ ยกว่า 280,000 ครัวเรือน บริหารแผนชุมชนระดับต�ำบล
จ�ำนวน 6,766 ต�ำบล พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จ�ำนวน 7,600 ผลิตภัณฑ์ พัฒนา
ผูป้ ระกอบการชุมชน จ�ำนวน 3,800 กลุม่ ส่งผลให้ปญ
ั หาหนีส้ นิ ลดลง ในขณะทีศ่ นู ย์ดำ� รงธรรมในระดับ
จังหวัด 76 จังหวัด และอ�ำเภอ 878 อ�ำเภอ จะมุง่ เน้นการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้รบั ความเป็นธรรม
ประโยชน์และความพึงพอใจ ผ่านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การบริการข้อมูล
ข่าวสารทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง จ�ำนวนเป้าหมายเรื่องเข้าสู่กระบวนการ 2,350,000 เรื่อง และมี
การแก้ไขปัญหาและยุตเิ รือ่ งได้ จ�ำนวน 1,880,000 เรือ่ ง สร้างความมัน่ คงทางการเงินแก่ผมู้ รี ายได้นอ้ ย
ตามแนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการ ไม่นอ้ ยกว่า 11.4 ล้านคน วงเงิน 40,000 ล้านบาทอย่างต่อเนือ่ ง
พัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ และความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ โดยการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการสร้างครอบครัวเข้มแข็ง ไม่นอ้ ยกว่า 112,000 คน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์
ยุตคิ วามรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว 40,000 คน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวเข้า
ถึงการจัดสวัสดิการสังคมเพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างหลักประกันความมัน่ คงของครอบครัวทีค่ รอบคลุมในทุก
มิติ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน ราษฎรบนพื้นที่สูง และสมาชิกนิคมสร้างตนเอง
ไม่น้อยกว่า 298,200 คน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีและลดความเหลื่อมล�ำ้ ทางเพศ รวม
ทั้งช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม ไม่น้อยกว่า 1,246,700 คน คุ้มครองเยียวยาผู้
เสียหายและจ�ำเลยในคดีอาญา ไม่นอ้ ยกว่า 5,900 คน สนับสนุนการพัฒนาและสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ที่ประชาชนจัดตั้งขึ้น ไม่น้อยกว่า 1,150,000 คน แก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท
ให้มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและสิทธิในที่ดินเป็นของตนเองเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 18,000 ครัวเรือน
สนับสนุนโครงการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย เพือ่ ให้ประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ยและปานกลางมีทอี่ ยูอ่ าศัย ไม่นอ้ ย
กว่า 21,700 ครัวเรือน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสนับสนุนการจัดหาทีด่ นิ ท�ำกินให้กบั ประชาชนผูย้ ากไร้
ฯลฯ
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ระเบียบวาระที่ 4.5
การเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 37
ประจ�ำปีงบประมาณ 2562

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
ว่าด้วย การสรรหากรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ พ.ศ.2557
----------------------------เพือ่ ให้การเลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สอื่ สารทหาร จ�ำกัด เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด พ.ศ.2544
ข้อ 72 ,ข้อ 79 (8) และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหารจ�ำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 ข้อ107 (13) คณะกรรมการด�ำเนินการจึงก�ำหนดระเบียบว่าด้วยการสรรหากรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ พ.ศ.2557โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจ�ำปีครั้งที่4/2557เมื่อวันที่ 12
มิถุนายน พ.ศ.2557 ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด ว่าด้วย การสรรหา
กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ พ.ศ.2557”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ ที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะ
กรรมการด�ำเนินการ พ.ศ. 2555” ซึง่ ก�ำหนดไว้เมือ่ วันที่ 5 มิถนุ ายน 2555 และบรรดาระเบียบ ค�ำสัง่
ใดในส่วนที่ได้กำ� หนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือขัดแย้งในข้อก�ำหนดในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการ รักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
“ส�ำนักงานสหกรณ์” หมายถึง ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สอื่ สารทหาร จ�ำกัด
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สอื่ สารทหาร จ�ำกัด
“หน่วยงาน”
หมายถึง หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปและเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์หมายรวมถึงข้าราชการบ�ำนาญและอื่นๆ
“วันเลือกตั้ง”
หมายถึง วันประชุมใหญ่ที่มีการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ
“คณะกรรมการเลือกตั้ง” หมายถึง คณะกรรมการที่ท�ำหน้าที่จัดการเลือกตั้ง
คณะกรรมการ ด�ำเนินการ
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“อนุกรรมการเลือกตั้ง” หมายถึง อนุกรรมการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร
จ�ำกัด ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเลือกตั้ง
“ผู้เข้ารับเลือกตั้ง”
หมายถึง ผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งที่คณะกรรมการเลือกตั้งได้ตรวจ
สอบแล้วว่าคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
“ผู้ได้รับเลือกตั้ง”
หมายถึง ผูไ้ ด้รบั คะแนนสูงสุดและลดลงมาตามจ�ำนวนกรรมการที่
ก�ำหนดไว้
ข้อ 6 ให้คณะกรรมการด�ำเนินการประกาศรับสมัครสมาชิกจากกลุม่ สมาชิกตาม ข้อ 8 (2) 2.12.5 จ�ำนวนไม่น้อยกว่ากลุ่มละ 1 คน และแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งขึ้นคณะหนึ่งทุกปี โดยให้
คณะกรรมการเลือกตัง้ เป็นผูเ้ ลือกตัง้ ระหว่างกันเองเป็นประธานกรรมการเลือกตัง้ 1 คน และเลขานุการ
กรรมการเลือกตั้ง 1 คน ที่เหลือเป็นกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ดำ� เนินการ เลือกตั้งให้แล้ว
เสร็จในวันประชุมใหญ่ และมีอำ� นาจแต่งตั้งอนุกรรมการเลือกตั้งได้ตามความเหมาะสม
คณะกรรมการเลือกตั้งต้องไม่เป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมครั้ง
เดียวกันนี้
ข้อ 7 คณะกรรมการเลือกตัง้ มีอำ� นาจหน้าทีด่ ำ� เนินการเลือกตัง้ กรรมการให้เป็นไปโดยถูกต้อง
บริสุทธิ์ และยุติธรรม มีอ�ำนาจเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้ง และรวม
ทั้งหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการเลือกตั้ง
		
(2) ประกาศรับสมัครสมาชิกผู้ประสงค์จะเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการตรวจคุณสมบัติ
และประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับเลือกตัง้ เป็นกรรมการ โดยเปิดเผยก่อนวันเลือกตัง้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
(3) จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
(4) ด�ำเนินการตรวจนับคะแนน
(5) ประกาศผลการเลือกตั้ง
(6) หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ และยุติธรรม
เมื่อด�ำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้เสนอผลต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ
ข้อ 8 คณะกรรมการด�ำเนินการ มีจ�ำนวน 15 คน ประกอบด้วย
(1) ประธานกรรมการ
จ�ำนวน 1 คน
(2) กรรมการ 14 คน ซึง่ คิดเป็นสัดส่วนต่อจ�ำนวนสมาชิกทีม่ สี ทิ ธิเ์ ลือกตัง้ ตามหน่วยงาน
ดังนี้
2.1 หน่วยงาน กลุ่มสมาชิกสังกัด บก.สส.ทหาร
จ�ำนวน 2 คน
2.2 ศทส.ฯ, ศฝทส.ฯและกลุ่มข้าราชการ บ�ำนาญและอื่น ๆ จ�ำนวน 1 คน
2.3 หน่วยงาน กลุ่มสมาชิกสังกัด ศทท.สส.ทหาร
จ�ำนวน 6 คน
2.4 หน่วยงาน กลุ่มสมาชิกสังกัด พัน.ส.ฯ
จ�ำนวน 3 คน
2.5 หน่วยงาน กลุ่มสมาชิกสังกัด พัน.ปสอ.ฯ
จ�ำนวน 2 คน
ข้อ 9 การเลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการแบ่งการด�ำเนินการเป็น 2 ประเภท คือ การเลือกตัง้
ประธานกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการ
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ข้อ 10 การเลือกตัง้ ประธานกรรมการ ให้ดำ� เนินการเลือกตัง้ ในทีป่ ระชุมใหญ่โดยวิธกี ารยกมือ
นับคะแนน ส�ำหรับขั้นตอนให้เป็นไป ดังนี้
(1) ให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ โดยไม่จ�ำกัด
จ�ำนวน และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ารายละ 5 คน ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่
(2) เมื่อสมาชิกเสนอชื่อตาม (1) เรียบร้อยแล้วให้มีการลงคะแนน โดยวิธีการยกมือ
นับคะแนน (สมาชิก 1 คน ยกมือได้ครั้งเดียว) ตามล�ำดับหมายเลขผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคน ผู้ที่ได้
รับคะแนนสูงสุดถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ตัดสิน
โดยวิธีจับสลาก
ข้อ 11 การเลือกตั้งกรรมการให้ด�ำเนินการลงคะแนนด้วยวิธีลับโดยด�ำเนินการดังนี้
(1) ก่อนวันเลือกตัง้ ไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน ให้สหกรณ์ประกาศให้สมาชิกทราบถึงก�ำหนด
วันประชุมใหญ่ ก�ำหนดวันรับสมัครผู้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
เลือกตัง้ กรรมการ และรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ โดยท�ำเป็นประกาศเปิดเผยให้สมาชิกทราบทัว่ กัน
(2) ประธานกรรมการเลือกตั้ง จะประกาศรับสมัครผู้ประสงค์จะรับเลือกตั้งเป็น
กรรมการตามข้อ 8 (2) ก�ำหนดวันรับสมัคร รวมทัง้ รายละเอียดเกีย่ วกับการเลือกตัง้ ให้สมาชิกทราบทัว่ กัน
(3) ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการตามข้อ 8 (2) ให้ยื่นใบสมัครตาม
แบบที่สหกรณ์ก�ำหนดต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ ตามวันเวลาที่ก�ำหนด โดยมี
สมาชิกลงชื่อรับรอง 5 คน
(4) คณะกรรมการเลือกตั้งจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน
(5) ในวันเลือกตัง้ สมาชิกจะได้รบั แจกบัตรเลือกตัง้ ในตอนลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่
คนละ 1 บัตร
(6) สมาชิกผู้เข้าประชุมใหญ่สามารถท�ำเครื่องหมายกากบาท (x) ลงในบัตรเลือกตั้ง
ตามหมายเลขประจ�ำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ไม่เกินจ�ำนวนต�ำแหน่งกรรมการที่ว่าง แล้ว
น�ำไปหย่อนลงในหีบรับบัตรเลือกตั้ง คนละ 1 ใบ เท่านั้น
(7) เมือ่ ถึงเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ คณะกรรมการเลือกตัง้ จะปิดหีบรับบัตรเลือกตัง้ และน�ำไป
ตรวจนับคะแนน โดยมีสมาชิกผู้แทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสักขีพยาน
(8) เมือ่ ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานกรรมการเลือกตัง้ จะประกาศผล
การตรวจนับคะแนนและรายงานผลต่อที่ประชุมใหญ่ทราบ
ข้อ 12 ในกรณีมีปัญหาที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาตัดสินชี้ขาด
ข้อ 13 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2557
พล.ท. สุรชาติ เหลือพร้อม
( สุรชาติ เหลือพร้อม )
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 2 รับทราบตามหนังสือ ที่ สอ.สส.ทหาร 392/2557 ลง 20 มิถุนายน 2557
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ระเบียบวาระที่ 4.5.1
การเลือกตั้งประธานกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 37 ประจ�ำปีบัญชี 2562
****************
พล.ต. วรพจน์ เร้าเสถียร ประธานกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 36 ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
ได้ดำ� เนินงานของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2559 จนถึงปัจจุบันได้ครองต�ำแหน่งครบวาระที่
1 ปี่ที่ 2 และต้องพ้นจากต�ำแหน่งตามข้อบังคับ ซึ่งเมื่อครบวาระที่ 1 แล้ว สามารถที่จะได้รับเลือกตั้ง
เป็นประธานกรรมการวาระที่ 2 ต่อเนื่องได้
ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัดว่าด้วย การสรรหากรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ พ.ศ.2557
ฯลฯ
ข้อ 8 คณะกรรมการด�ำเนินการ มีจำ� นวน 15 คน ประกอบด้วย
(1) ประธานกรรมการ
จ�ำนวน 1 คน
ฯลฯ
ข้อ 10 การเลือกตั้งประธานกรรมการ ให้ดำ� เนินการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่โดยวิธีการยกมือ
นับคะแนน ส�ำหรับขั้นตอนให้เป็นไป ดังนี้
(1) ให้สมาชิกเสนอชือ่ ผูท้ สี่ มควรได้รบั เลือกตัง้ เป็นประธานกรรมการ โดยไม่จำ� กัดจ�ำนวน
และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ารายละ 5 คน ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่
(2) เมื่อสมาชิกเสนอชื่อตาม (1) เรียบร้อยแล้วให้มีการลงคะแนน โดยวิธีการยกมือนับ
คะแนน (สมาชิก 1 คน ยกมือได้ครั้งเดียว) ตามล�ำดับหมายเลขผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคน ผู้ที่ได้รับ
คะแนนสูงสุดถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ตัดสินโดย
วิธีจับสลาก
ฯลฯ
เพื่อให้การด�ำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ ชุดที่ 37 ประจ�ำปีบัญชี 2562 เป็นไป
ตามระเบียบฯ จึงขอเสนอให้สมาชิกในทีป่ ระชุม ได้พจิ ารณาเสนอชือ่ สมาชิกผูส้ มควรได้รบั การเลือกตัง้
เป็นประธานกรรมการตามระเบียบฯ ข้อ 10 (1) ต่อไป โดยสมาชิกสามารถที่จะเสนอชื่อท่านประธาน
ท่านเดิมให้ดำ� รงต�ำแหน่งในวาระที่ 2 ต่อเนื่องได้
1934
พ.จ.อ. สิทธิรตั น์ หุ่นทอง
ล�ำดับที่ 1...................................................................
หมายเลขสมาชิก.................................
พล.ต. วรพจน์ เร้าเสถียร
ขอเสนอให้................................................................
เป็นประธานกรรมการ ชุดที่ 37
ล�ำดับที่ 2................................................................... หมายเลขสมาชิก...............................
ขอเสนอให้................................................................ เป็นประธานกรรมการ ชุดที่ 37
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อแล้ว ต่อไปให้ด�ำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ 10(2)

พล.ต. วรพจน์ เร้าเสถียร
ที่ประชุม....มีมติให้...........................................................................เป็
นประธานกรรมการสหกรณ์
546 ยง..................
ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด ชุดที่ 37 ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 จ�ำนวน...........เสี
(ไม่มี) ยง................งดออกเสียง...................เสี
(ไม่มี)
ไม่เห็นชอบ...............เสี
ยง
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ระเบียบวาระที่ 4.5.2
การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 37 ประจ�ำปีงบประมาณ 2562
คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 36 ประจ�ำปี 2561 ด�ำเนินงานของสหกรณ์ ฯ ตั้งแต่วันที่ 9
กันยายน 2560 จนถึงปัจจุบนั ขณะนีค้ ณะกรรมการด�ำเนินการชุดดังกล่าว มีบางท่านทีค่ รองต�ำแหน่งครบ
วาระ 2 ปี และต้องพ้นจากต�ำแหน่งคณะกรรมการด�ำเนินการ ตามข้อบังคับข้อ 74 จ�ำนวน 7 คน คือ
ลำ�ดับ

ยศ

ชื่อ

สกุล

ตำ�แหน่ง

วาระ

สถานะ

1

พ.อ. สุกฤษฏิ์

โอ่งเคลือบ

รองประธานกรรมการ ครบวาระที่ 1 ปีที่ 2 ลงสมัครต่อวาระที่ 2 ได้

2

น.อ. สุภัทร

ไถ้บ้านกวย

รองประธานกรรมการ ครบวาระที่ 1 ปีที่ 2 ลงสมัครต่อวาระที่ 2 ได้

3

น.ต. สายชล

บุญแก้ว ร.น.

กรรมการดำ�เนินการ

ครบวาระที่ 1 ปีที่ 2 ลงสมัครต่อวาระที่ 2 ได้

4

พ.ต. นพดล

บุรณะสุทธิ์

กรรมการดำ�เนินการ

ครบวาระที่ 1 ปีที่ 2 ลงสมัครต่อวาระที่ 2 ได้

5

พ.ต. ธรรมนูญ

สุวานิช

กรรมการดำ�เนินการ

ครบวาระที่ 1 ปีที่ 2 ลงสมัครต่อวาระที่ 2 ได้

6

ร.ท. โยคินทร์

สุ่มสาย

กรรมการดำ�เนินการ

ครบวาระที่ 1 ปีที่ 2 ลงสมัครต่อวาระที่ 2 ได้

7

ร.ท. ไพบูลย์

เสนาวงศ์

กรรมการดำ�เนินการ

ครบวาระที่ 1 ปีที่ 2 ลงสมัครต่อวาระที่ 2 ได้

กรรมการที่ยังคงอยู่ต่อตามวาระ ประกอบด้วย
ลำ�ดับ

ยศ

ชื่อ

สกุล

ตำ�แหน่ง

วาระ

สังกัดสมาชิกกลุ่ม

1

พ.ท. ธีระเดช

แก้วกัณหา

กรรมการดำ�เนินการ

เป็นวาระที่ 1 ปีที่ 2

กลุ่ม 3

2

ร.อ. ชัชพล

ปิติพล

กรรมการ/เลขานุการ

เป็นวาระที่ 1 ปีที่ 2

กลุ่ม 5

3

ร.อ. ธนากร

อ่อนยืนยงค์

กรรมการดำ�เนินการ

เป็นวาระที่ 1 ปีที่ 2

4

ร.ท. วินัย

เกษธีรกุล

กรรมการดำ�เนินการ

เป็นวาระที่ 1 ปีที่ 2

กลุ่ม 3
กลุ่ม 3

5

ร.ท. เกรียงศักดิ์ ชอนกระโทก

กรรมการดำ�เนินการ

เป็นวาระที่ 1 ปีที่ 2

6

ร.ท. บุญศักดิ์

ตุลาธาร

กรรมการดำ�เนินการ

เป็นวาระที่ 1 ปีที่ 2

กลุ่ม 5
กลุ่ม 4

7

ร.ท. บัญชา

กว่างสันเทียะ

กรรมการดำ�เนินการ

เป็นวาระที่ 1 ปีที่ 2

กลุ่ม 1

ตามข้อบังคับสหกรณ์ “ข้อ 72. คณะกรรมการด�ำเนินการ ให้สหกรณ์มคี ณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึง่ คน และกรรมการอืน่ อีกสิบสีค่ น ซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้
จากสมาชิกตามระเบียบที่สหกรณ์กำ� หนด
การเลือกตั้งกรรมการอื่น ให้ด�ำเนินการเลือกตั้งตามระเบียบที่สหกรณ์ก�ำหนดแล้วประกาศรับ
จากสมัครสมาชิก และเสนอให้ทปี่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้ โดยวิธลี งคะแนนลับ และเลือกได้เท่ากับกรรมการ
ที่ว่างในปี นั้น
สมาชิกผู้ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงสุดตามล�ำดับลงมาในแต่ละกลุ่มที่ก�ำหนดในระเบียบ
จนถึงจ�ำนวนต้องการในแต่ละปีนั้นๆ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ว่างในปีนั้น”
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ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ พ.ศ.2557 ข้อ 8 (2) จ�ำนวน
สัดส่วนของกรรมการแต่ละกลุ่มที่สามารถมีได้ในคณะกรรมการชุดที่ 37 มีดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มสมาชิกสังกัด บก.สส.ทหาร
มีกรรมการได้อีกจ�ำนวน 1 คน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มสมาชิกสังกัด ศทส.สส.ทหาร,
มีกรรมการได้อีกจ�ำนวน 1 คน
ศฝทส.สส.ทหารและข้าราชการบ�ำนาญ
กลุ่มที่ 3 กลุ่มสมาชิกสังกัด ศทท.สส.ทหาร
มีกรรมการได้อีกจ�ำนวน 3 คน
กลุ่มที่ 4 กลุ่มสมาชิกสังกัด พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร
มีกรรมการได้อีกจ�ำนวน 2 คน
กลุ่มที่ 5 กลุ่มสมาชิกสังกัด พัน.ปสอ.สส.ทหาร
(ไม่มีกรรมการได้อีกเนื่องจากยังมี
คณะกรรมการด�ำรงต�ำแหน่งอยูค่ รบ
จ�ำนวน)
ดังนั้นผลของข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 72 การเลือกตั้งครั้งนี้สมาชิกมีสิทธิ์เลือกกรรมการได้
ไม่เกิน 7 คน รวมทุกกลุ่ม (ยกเว้นกลุ่ม 5)
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 37 ได้
มีประกาศให้สมาชิกทราบระเบียบการ และคุณสมบัติของสมาชิกที่สนใจ จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
ในส่วนของคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 37 โดยให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2561
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
ที่ สอ.สส.ทหาร 997 / 2561
เรื่อง การรับสมัครคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 37 ประจ�ำปี 2562
.....................................................................
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561
ประมาณต้นเดือน กันยายน 2561 และต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 37 ทดแทน
คณะกรรมการชุดที่ 36 ซึ่งหมดวาระจ�ำนวน 7 คน 4 กลุ่มสมาชิก ดังนี้
1. ต�ำแหน่งกรรมการ 7 ต�ำแหน่ง ด�ำเนินการเลือกตั้งตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสาร
ทหาร จ�ำกัด ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ข้อ 11 (1) ถึง (8) โดยมี
กลุ่มและจ�ำนวนกรรมการแต่ละกลุ่มที่จะได้รับการเลือกตั้งเพิ่มเติม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มสมาชิกสังกัด บก.สส.ทหาร
มีกรรมการได้อีกจ�ำนวน 1 คน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มสมาชิกสังกัด ศทส.สส.ทหาร,
มีกรรมการได้อีกจ�ำนวน 1 คน
ศฝทส.สส.ทหารและข้าราชการบ�ำนาญ
กลุ่มที่ 3 กลุ่มสมาชิกสังกัด ศทท.สส.ทหาร
มีกรรมการได้อีกจ�ำนวน 3 คน
กลุ่มที่ 4 กลุ่มสมาชิกสังกัด พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร มีกรรมการได้อีกจ�ำนวน 1 คน
กลุ่มที่ 5 กลุ่มสมาชิกสังกัด พัน.ปสอ.สส.ทหาร
ไม่มกี ารเลือกตัง้ เพิม่ เติมเนือ่ งจาก
ยังมีกรรมการอยู่ในวาระต่อเนื่อง
2. เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบฯสหกรณ์ ว่าด้วยการสรรหากรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ พ.ศ.2557 คณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดที่ 37 ประจ�ำปี 2562 จึงขอประกาศรับ
สมัครสมาชิกสหกรณ์ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 37 ตามข้อ 2 โดย
มีก�ำหนดการดังนี้
		 2.1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. ถึง 9 ส.ค.61 ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ฯ โดยสมัครด้วยตนเอง
กับคณะกรรมการเลือกตั้งในเวลาราชการตั้งแต่ 0900 ถึง 1500 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุด
นักขัตฤกษ์
		 2.2 เตรียมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ�ำนวน 2 รูปหรือไฟล์รูปให้คณะกรรมการเลือกตั้งในวัน
สมัครผูส้ มัครจะต้องไม่เป็นผูต้ อ้ งห้ามตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ หมวด 8 ข้อ 72 (1) ถึง(5) และต้องสามารถ
ปฏิบตั ติ ามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สอื่ สารทหาร จ�ำกัด ว่าด้วยหน้าทีท่ วั่ ไปของคณะกรรมการด�ำเนิน
การ พ.ศ.2554 ได้
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
น.ท. สุรศักดิ์ ออมสิน
( สุรศักดิ์ ออมสิน )
ประธานกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด ชุดที่ 37 ประจ�ำปี 2562
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
ที่ สอ.สส.ทหาร 1047 / 2561
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 37
ประจ�ำปีบัญชี พ.ศ.2562
.....................................................................
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด โดยคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ
ชุดที่ 37 ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกผู้ประสงค์สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 37
ประจ�ำปีบัญชี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.61 ถึง 9 ส.ค.61 นั้น บัดนี้ ได้ปิดการรับสมัครและคณะกรรมการ
เลือกตั้งได้ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกผู้ลงสมัครแล้วจ�ำนวน 16 รายมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง
ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯและระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ พ.ศ.2557
จึงขอประกาศให้ผู้มีรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ต่อไปนี้มีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ด�ำเนินการชุดที่ 37 จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 ดังนี้
หมายเลขที่ 1 น.ต. ชัชกิจ
ไทยลี่ ร.น.
สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 3
หมายเลขที่ 2 พ.ต. ธรรมนูญ
สุวานิช
สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 3
หมายเลขที่ 3 น.ต. ชิราวุธ
แสนท้าว
สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 3
หมายเลขที่ 4 น.อ. สุภัทร
ไถ้บ้านกวย
สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 2
หมายเลขที่ 5 จ.ส.อ. ปริญญา
รัตนศิระประภา
สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 3
หมายเลขที่ 6 ร.ท. โยคินทร์
สุ่มสาย
สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 4
หมายเลขที่ 7 ร.ท. ไพบูลย์
เสนาวงศ์
สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 4
หมายเลขที่ 8 พ.ต. นพดล
บุรณะสุทธิ์
สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 3
หมายเลขที่ 9 น.ต. สายชล
บุญแก้ว ร.น.
สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 3
หมายเลขที่ 10 พ.อ. สุกฤษฏิ์
โอ่งเคลือบ
สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 1
หมายเลขที่ 11 ร.อ. ไพฑูรย์
พูลสวัสดิ์ ร.น.
สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 1
หมายเลขที่ 12 ร.ท. สุรชัย
มีหิริ ร.น.
สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 4
หมายเลขที่ 13 พ.ท. ธวัชชัย
ปั้นมณี
สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 1
หมายเลขที่ 14 พ.ต. โสมนัส
มาลาวงษ์
สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 2
หมายเลขที่ 15 จ.ส.อ. สุนันท์
พรานฟาน
สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 4
หมายเลขที่ 16 ร.ท. พิศัลย์
สุขปรีดา
สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 3
โดยในปีนมี้ กี รรมการทีต่ อ้ งเลือกตัง้ เพิม่ จ�ำนวน 7 คน ซึง่ จ�ำนวนกรรมการทีส่ ามารถมีได้ในแต่ละ
กลุ่มมีดังนี้
1. สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 1
มีกรรมการได้อีกจ�ำนวน 1 คน
2. สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 2
มีกรรมการได้อีกจ�ำนวน 1 คน
3. สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 3
มีกรรมการได้อีกจ�ำนวน 3 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำ�กัด • 205
4. สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 4
5. สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 5

มีกรรมการได้อีกจ�ำนวน 2 คน
ไม่มีการเลือกตั้งเพิ่มเติมเนื่องจากยังมีกรรมการ
อยู่ในวาระต่อเนื่อง
การด�ำเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการเลือกตั้งจะจัดให้มีการเลือกตั้งแบบหย่อนบัตรลงหีบ
เลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สื่อสารทหาร จ�ำกัด ประกาศต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561
น.ท. สุรศักดิ์ ออมสิน
(สุรศักดิ์ ออมสิน)
ประธานกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด ชุดที่ 37 ประจ�ำปี 2562
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คณะกรรมการเลือกตั้ง จะด�ำเนินการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการชุด 37 ในการประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ณ แหล่งชุมนุมข้าราชการกรมการสื่อสารทหาร
ในครั้งนี้มีผู้สนใจสมัครจ�ำนวน 16 คน ดังนี้
หมายเลข
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ดังนี้

ยศ
น.ต.
พ.ต.
น.ต.
น.อ.
จ.ส.อ.
ร.ท.
ร.ท.
พ.ต.
น.ต.
พ.อ.
ร.อ.
ร.ท.
พ.ท.
พ.ต.
จ.ส.อ.
ร.ท.

ชื่อ

สกุล
ไทยลี่ ร.น.
สุวานิช
แสนท้าว
ไถ้บ้านกวย
รัตนศิรประภา
สุ่มสาย
เสนาวงศ์
บุรณะสุทธิ์
บุญแก้ว ร.น.
โอ่งเคลือบ
พูลสวัสดิ์ ร.น.
มีหิริ ร.น.
ปั้นมณี
มาลาวงษ์
พรานฟาน
สุขปรีดา

ชัชกิจ
ธรรมนูญ
ชิราวุธ
สุภัทร
ปริญญา
โยคินทร์
ไพบูลย์
นพดล
สายชล
สุกฤษฏิ์
ไพฑูรย์
สุรชัย
ธวัชชัย
โสมนัส
สุนันท์
พิศัลย์

สังกัดกลุ่มสมาชิก
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 3

ผลการนับคะแนนของผู้สมัครเป็นกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 37 แต่ละกลุ่มสมาชิกเป็น
กลุ่มที่ 1 กลุ่มสมาชิกสังกัด บก.สส.ทหาร มีผู้สมัครจ�ำนวน 3 คน

ลำ�ดับที่ หมายเลข ยศ
1
10
พ.อ.
2
11
ร.อ.
3
พ.ท.
13

ชื่อ

สุกฤษฏิ�
ไพฑูรย์
ธวัชชัย

สกุล

ได้คะแนนทั้งสิ้น

โอ่งเคลือบ
พูลสวัสดิ� ร.น.
�� นมณี

451
351
304
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มสมาชิกสังกัด ศทศ.สส.ทหาร, ศฝทส.สส.ทหาร และข้าราชการบ�ำนาญ
มีผู้สมัครจ�ำนวน 2 คน
ลำ�ดับที่ หมายเลข ยศ
1
4
น.อ.
2
พ.ต.
14

ชื่อ

สุภัทร
โสมนั ส

สกุล

ไถ้บ้านกวย
มาลาวงษ์

ได้คะแนนทั้งสิ้น

291
280

กลุ่มที่ 3 กลุ่มสมาชิกสังกัด ศทท.สส.ทหาร มีผู้สมัครจ�ำนวน 7 คน
ลำ�ดับที่ หมายเลข ยศ
1
1
น.ต.
2
2
พ.ต.
3
3 น.ต.
4
5
จ.ส.อ.
5
8
พ.ต.
6
น.ต.
9
7
16
ร.ท.

ชื่อ

ชัชกิจ
ธรรมนู ญ
ชิราวุธ
ปริญญา
นพดล
สายชล
พิศัลย์

สกุล

ไทยลี� ร.น.
สุวานิ ช
แสนท้าว
รัตนศิรประภา
บุรณะสุทธิ�
บุญแก้ว ร.น.
สุขปรีดา

ได้คะแนนทั้งสิ้น

460
316
257
327
300
226
288

กลุ่มที่ 4 กลุ่มสมาชิกสังกัด พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร มีผู้สมัครจ�ำนวน 4 คน
ลำ�ดับที่ หมายเลข ยศ
1
ร.ท.
6
2
ร.ท.
7
3
12
ร.ท.
4
จ.ส.อ.
15

ชื่อ

สกุล

โยคินทร์
ไพบูลย์
สุรชัย
สุนันท์

สุ่มสาย
เสนาวงศ์
มีหิริ ร.น.
พรานฟาน

ได้คะแนนทั้งสิ้น

587
317
247
242

ที�ประชุม...มีมติเป็ นเอกฉั นท์เลือกตัง� และรับรองผู้สมัครรับการเลือกตัง� เป็ นคณะกรรมการ
ดําเนิ นการชุดที� 37 จํานวน 7 คน ประกอบด้วย กลุ่ม 1 ,กลุ่ม2 ,กลุ่ม3 และกลุ่ม4
จํานวน 496 เสียง ไม่รบั รอง (ไม่มี) ดังรายชื�อต่อไปนี �
กลุ่มที่ 1 กลุ่มสมาชิกสังกัด บก.สส.ทหาร ผู้ได้รับการเลือกตั้งจ�ำนวน 1 คน คือ
ลำ�ดับที่ หมายเลข
1
10

ยศ

ชื่อ

พ.อ. สุกฤษฏิ�

สกุล

โอ่งเคลือบ

ได้คะแนนทั้งสิ้น

451
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มสมาชิกสังกัด ศทศ.สส.ทหาร, ศฝทส.สส.ทหาร และข้าราชการบ�ำนาญ
ผู้ได้รับการเลือกตั้งจ�ำนวน 1 คน คือ
ลำ�ดับที่ หมายเลข ยศ
4
1
น.อ.

ชื่อ

สุภัทร

สกุล

ไถ้บ้านกวย

ได้คะแนนทั้งสิ้น

296

กลุ่มที่ 3 กลุ่มสมาชิกสังกัด ศทท.สส.ทหาร ผู้ได้รับการเลือกตั้งจ�ำนวน 3 คน คือ
ลำ�ดับที่ หมายเลข ยศ
ชื่อ
1
1
น.ต. ชัชกิจ
2
5
จ.ส.อ. ปริญญา
3
พ.ต. ธรรมนู ญ
2

สกุล

ไทยลี� ร.น.
รัตนศิรประภา
สุวานิ ช

ได้คะแนนทั้งสิ้น

460
327
316

กลุ่มที่ 4 กลุ่มสมาชิกสังกัด ศทศ.สส.ทหาร ,ศฝทส.สส.ทหาร และข้าราชการบ�ำนาญ
มีผู้สมัครจ�ำนวน 2 คน
ลำ�ดับที่ หมายเลข ยศ
1
6
ร.ท.
2
7
ร.ท.

ชื่อ

โยคินทร์
ไพบูลย์

สกุล

สุ่มสาย
เสนาวงศ์

ได้คะแนนทั้งสิ้น

587
317
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ระเบียบวาระที่ 4.6
การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ�ำปี 2562
**********************************************

*ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 26 การตรวจสอบบัญชี บัญชี
ของสหกรณ์นน
ั้ ต้องได้รบ
ั การตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียน
สหกรณ์แต่งตั้ง*

... คนทีม
่ ารวมกันจึงจ�ำเป็นต้องมีความเข้าใจ ในจุดหมาย
ของการร่วมมือกัน สมัครใจที่จะมีความรับผิดชอบร่วมกัน
การรู้จักสิทธิและหน้าที่ที่มีต่อสหกรณ์ การรู้เรื่องหลักและ
วิธีการสหกรณ์...***
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ระเบียบวาระที่ 4.6
การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ�ำปี 2562
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด มีทุนด�ำเนินการเกินกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งตาม
ระเบียบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้สหกรณ์ทมี่ ีทุนด�ำเนินการเกินกว่า 100 ล้านบาท จัดหาผู้ตรวจ
สอบบัญชีภาคเอกชนเข้าด�ำเนินการตรวจสอบบัญชีประจ�ำปี
ในปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด ได้เลือก บริษัท เอส.ดี.บี.คอนซัลแตนท์
จ�ำกัด โดย นายสุวัฒชัย ยืนชีวิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5697 เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด ซึ่งได้ดำ� เนินการตรวจสอบงบดุล, งบก�ำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปี 2561 ได้เรียบร้อย และได้ให้ความช่วยเหลือ แนะน�ำการด�ำเนินการของสหกรณ์ รวมทั้งแก้ไข
ข้อบกพร่องการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ด้วย
ในปี 2562 ได้มีผู้เสนอขอรับการคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีจำ� นวน 2 ราย คือ
1. บริษทั เอส.ดี.บี.คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด โดย นายบุญส่ง คล้ายทวน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขทะเบียนที่ 8936 ได้เสนอเป็นผู้สอบบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด ประจ�ำปี 2562
โดยเข้าตรวจสอบปีละ 4 – 5 ครั้งๆ ละ 2 - 4 วันท�ำการ และก�ำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
จ�ำนวน 65,000 (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อปี
2. ส�ำนักงานบูรพาการบัญชี โดย นายชัยสิทธิ์ ศิลป์วุฒ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3631 ได้เสนอเป็นผู้สอบบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด ประจ�ำปี 2562 โดยเข้า
ตรวจสอบปีละ 4 ครั้งๆ ละ 2 - 4 วันท�ำการและก�ำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จ�ำนวน 80,000
(แปดหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี
คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 36 ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นควรเสนอในที่ประชุม
ให้รับรอง บริษัท เอส.ดี.บี.คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด โดย นายบุญส่ง คล้ายทวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียนที่ 8936 ที่อยู่เลขที่ 434/5 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ
เป็นผู้สอบบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด ประจ�ำปี 2562 และก�ำหนดค่าธรรมเนียมการ
สอบบัญชี จ�ำนวน 65,000 (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อปี

ที�ประชุม...มีมติเป็ นเอกฉั นท์เลือก บริษัท เอส.ดี.บี.คอนซัลแตนท์ จํากัด โดย
นายบุญส่ง คล้ายทวน ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขทะเบียนที� 8936
เป็ นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ออมทรัพย์สื�อสารทหาร จํากัด ประจําปี 2562
พร้อมกําหนดค่าธรรมเนี ยมการสอบบัญชีจํานวน 65,000 บาท
(หกหมื�นห้าพันบาท)ต่อปี ตามที�คณะกรรมการเสนอ จํานวน367 เสียง
ไม่เห็นชอบ (ไม่มี)
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ระเบียบวาระที่ 4.7
เรื่อง การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ประจ�ำปี 2562 -2564
ตามข้อบังคับสหกรณ์
ข้อ 102 ผูต้ รวจสอบกิจการ ให้ทปี่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้ สมาชิก ผูม้ คี ณ
ุ วุฒิ ความรูค้ วามสามารถ
ในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการ
ประจ�ำปี ไม่เกินจ�ำนวน 2 คน หรือจัดหาผู้ตรวจสอบกิจการภาคเอกชนเข้ามาด�ำเนินการตรวจสอบ
กิจการประจ�ำปี จ�ำนวน 1 คน
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการเป็นคณะบุคคลให้มีการเลือกประธาน
คณะผู้ตรวจสอบกิจการด้วย
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเดียวกับที่ท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ที่
เป็นคณะกรรมการด�ำเนินการ หรือพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่นใด เป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้
ข้อ 103 การด�ำรงต�ำแหน่งผูต้ รวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการอยูใ่ นต�ำแหน่งได้มกี ำ� หนด
เวลาหนึง่ ปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมือ่ ครบก�ำหนดเวลาแล้วยังไม่มกี ารเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการคนใหม่
ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับ
เลือกตั้งซ�ำ้ ได้
ข้อ 104 อ�ำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ�ำนาจหน้าที่ตรวจสอบ
การด�ำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน
และหนี้สิน ทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
(2) ตรวจสอบการด�ำเนินธุรกิจ และการด�ำเนินงานอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์ประเมินผล
และให้ค�ำแนะน�ำแก่สมาชิก คณะกรรมการด�ำเนินการ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์
(3) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสหกรณ์ ระบบงานตลอดจนวิธี
ปฏิบัติแต่ละกิจกรรมตามที่ฝ่ายบริหารก�ำหนดไว้
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
(5) ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการด�ำเนินการ เพือ่ ประกอบการพิจารณา
เสนอปรับปรุงแผนงาน นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประสิทธิภาพในการบริหารงาน
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และค�ำแนะน�ำของทางราชการ ตลอดจน
การปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�ำสั่งของสหกรณ์ หรือกิจการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรหรือ
ที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การด�ำเนินกิจการของสหกรณ์
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(7) ตรวจสอบงานที่ใช้ระบบสารสนเทศในการด�ำเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงความน่า
เชื่อถือของ ข้อมูล และความปลอดภัยของระบบ
(8) ตรวจสอบการดูแลรักษาสินทรัพย์และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทของสหกรณ์
ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
(9) เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการ ดังนี้
		 (9.1) เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำเดือน หรือรายงานของเดือนที่
เข้าท�ำการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ
(9.2) เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำปี ต่อทีป่ ระชุมใหญ่ของสหกรณ์
ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบกิจการ ควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการเป็นประจ�ำทุกเดือน และ
เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบกิจการที่นำ� เสนอต่อที่ประชุมนั้น ๆ
อนึ่ง ในกรณีที่ปรากฏชัดเจนว่า มีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยส�ำคัญ
แก่สหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการด�ำเนินการและส่วนราชการที่มีหน้าที่
ก�ำกับดูแลสหกรณ์โดยเร็ว
ข้อ 105 ความรับผิดของผูต้ รวจสอบกิจการ ในกรณีทผี่ ตู้ รวจสอบกิจการปฏิบตั หิ รือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญเยี่ยงผู้ตรวจสอบกิจการทั่วไปพึงปฏิบัติ หรือกระท�ำการโดย
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสีย
หายให้แก่สหกรณ์
หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการด�ำเนินการ
ทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว
ฯลฯ
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ระเบียบวาระที่ 4.7
เรื่อง การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ในปี 2561 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 ได้มีมติเลือกตั้งให้ ส.อ.หญิงณัฐชนันท์พร
ยิ้มเผือก เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด และได้ท�ำการตรวจกิจการ
ของสหกรณ์ รวมถึงเข้าร่วมประชุมชี้แจงผลการตรวจสอบประจ�ำเดือนทุกเดือน รวมถึงได้มีการหารือ
และให้ข้อแนะน�ำในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อสหกรณ์เป็นอย่างมาก
ส�าหรับในปี 2562 ได้ มีผู้ ตรวจสอบกิจการภาคเอกชนสงใบสมัครจ�านวน ...2.. คน คือ
1. ส.อ.หญิงณัฐชนันท์พร ยิม้ เผือก คุณวุฒิ ปริญญาโท (บัญชี) เสนอค่าธรรมเนียม 60,000 บาท
ต่อปี
2. น.ส.จินตภัทร์ วัฒนะนิรันดร์ คุณวุฒิ ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) เสนอ
ค่าธรรมเนียม 60,000 บาท ต่อปี

เนื� องจากสหกรณ์ ฯ ยังไม่ ได้แก้ ไขข้อบังคับให้เป็ นไปตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559 ในปี นี �จึงสามารถเลือกให้
ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ ในวาระได้เพียงหนึ� งปี ตามข้อบังคับของสหกรณ์ แต่ ในส่วนของ
ผู้ตรวจสอบกิจการสํารองสหกรณ์ สามารถดําเนิ นการการได้
ที�ประชุม...มีมติเลือก ส.อ.หญิง ณั ฐชนั นท์พร ยิม� เผือก เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ ประจําปี 2562 จํานวน 345 เสียงเสนอค่าธรรมเนี ยม 60,000 บาท
ต่อปี และเลือกให้ นางสาว จินตภัทร์ วัฒนะนิ รน
ั ทร์ เป็ นผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ ประจําปี 2562 จํานวน 3 เสียง
สรุป...ที�ประชุมเลือกตัง� ให้ ส.อ.หญิง ณั ฐชนั นท์พร ยิม� เผือก เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ ประจําปี 2562 และให้ นางสาว จินตภัทร์ วัฒนะนิ รน
ั ทร์ เป็ น
ผู้ตรวจสอบกิจการสํารองสามารถปฏิบัตงิ านทันทีกรณี ท�สี .อ.หญิง ณั ฐชนั นท์พร
ยิม� เผือก พ้นจากตําแหน่ งตามระเบียบนายทะเบียนข้อ 16

วิธีการสหกรณ์ คือ การน�าหลักสหกรณ์มาใช้ในทาง
ปฏิบัติ ซึง่ สหกรณ์แต่ละประเภทก็จะมีวธิ ีปฏิบต
ั ิทแ
่ี ตกต่าง
กันไป เช่น ในการจัดตั้ง, การระดมทุน, การบริหารงาน,
การด�าเนินธุรกิจ, การส่งเสริมประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ
สมาชิก, โดยก�าหนดวิธีปฏิบัติไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

ร.ท. สมจินต์ฯ หมายเลขสมาชิก 1878 ขออนุ ญาตสอบถาม วันนี �เราคุยเรือ� ง ATM จบไปแล้ว
ตอนนี �อยากสอบถามว่า ใช้บัตร ATM ถอนเงินไป เหลือเงิน 99 บาท
เราสามารถนํ าบัญชีเงินฝากไปถอนที�สหกรณ์ ได้หรือไม่
เลขานุ การฯ ตามระเบียบฯเงินฝากออมทรัพย์เพิม� พูน จะต้องเปิ ดบัญชีขน
ั � ตํา� 100 บาท
และต้องเหลือเงินในบัญชี 100 บาทเพื�อรักษาสภาพของบัญชีเอาไว้
ร.ท. สมจินต์ฯ แสดงว่า 100 บาทที�สหกรณ์ เปิ ดให้เบิกไม่ ได้
เลขานุ การฯ ถูกต้องครับ เงินที�คงเหลืออยู่ ในบัญชีจะมีดอกเบีย� ให้รอ้ ยละ 3 ต่อปี
ร.ท. สมจินต์ฯ เรือ� งรายงานการประชุมใหญ่ ที�ผ่านมาผมเคยพูดในที�ประชุมใหญ่หลายปี ก่อน
ว่ารายงานการประชุมใหญ่ ตามข้อบังคับต้องส่งให้กรมส่งเสริมฯ ภายใน 30 วัน
ผมไม่รแู้ ละสมาชิกก็ ไม่ทราบเพราะไม่ ได้ลงเว็บไซต์ ก็ขอรบกวนให้ลงให้
สมาชิกได้ทราบด้วยครับ รวมถึงรายงานการประชุมประจําเดือน ก็ขอให้ลงให
สสมาชิกดู สมาชิกหลายท่านอาจดูงบไม่เป็ นแต่ผมดูเป็ น ครับ
เลขานุ การฯ ในเรือ� งของรายงานการประชุมใหญ่ สามารถลงให้สมาชิกรับทราบได้ เมื�อ
แล้วเสร็จ ส่วนรายงานการประชุมประจําเดือน เคยประสบ�ญหามีรายชื�อ
บุคคลที� 3 ไปโชว์ ในรายงานซึ�งไม่สมควร แต่ก็จะพิจารณาลงให้ทราบตาม
ความเหมาะสม ต่อไปครับ
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ระเบียบวาระที่ 6

ประธานกล่าวปิดการประชุม.
ขอขอบคุณทุกความเห็น ซึ�งแสดงให้ เห็นว่าทุกท่านที�เสนอความคิดเห็น ท่านมีความรู้
ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ เป็ นอย่างดี เราถือว่าเรามาเรียนรูป้ ระชาธิป ไตยไปด้วยกัน แต่ก็ตอ้ งขอ
ให้พูดตามเหตุผลและเป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ถ้ามี โอกาสก็อยากขอเชิญให้ทุกท่าน โดย
เฉพาะท่าน พันเอก รัชกฤต ทองสิมา ผู้อํานวยการกองการสื�อสาร ท่านมีความรูค้ วามเข้าใจเป็ น
อย่างดี ถ้ามี โอกาสก็ขอเชิญมาสมัครเป็ นกรรมการ และต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านที� ได้มา
ร่วมประชุมในวันนี � ขอขอบคุณสมาชิกที�รว่ มประชุม โดยเฉพาะสมาชิกที�รว่ มประชุมตัง� แต่เจ็ด
แปดโมงเช้า ขณะนี �ก็เป็ นเวลาสี�ถึงห้าชั�วโมงแล้วที�ท่านอยู่ตลอดเวลา ก็อาจมีบางท่านที�มารับเบีย�
ประชุมโดยไม่คอ่ ยอยู่ ในที�ประชุม ก็ถือว่าเป็ นตัวอย่างที� ไม่คอ่ ยดี ถ้าพูดง่ายๆก็คอื มีการทุจริตต่อ
หน้ าที� คือเซ็นต์ช�ือเข้าประชุมแต่ ไม่เข้าประชุม เป็ นการทุจริตเล็กๆน้ อยๆ ซึ�งขนาดเล็กๆน้ อยๆ
อย่างนี �ท่านยังทําได้ หากเป็ นเรือ� งใหญ่กว่านี � ก็คงไม่เหลือ
สุดท้ายนี�ก็ขอขอบคุณทุกท่านที�เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะเจ้าหน้าที�สหกรณ์ ที� ได้
ร่วมกันจัดการประชุมในวันนี �จนสําเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย ผมขอปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 12.45 น.

พลตรี

( วรพจน์ เร้าเสถียร )
ประธานคณะกรรมการด�ำเนินการ/ประธานการประชุม
นาวาตรี

( ชัชกิจ ไทยลี่ )
ท�ำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม
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ผนวก ก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
ว่าด้วยเงินสมมนาคุณบุคคลที่มาปฏิบัติงานสหกรณ์
พ.ศ. 2559
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
ว่าด้วย เงินสมนาคุณบุคคลที่มาปฏิบัติงานสหกรณ์ พ.ศ. 2559
*********************************************
โดยที่เห็นเป็นการสมควรก�ำหนด ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด ว่าด้วย
เงินสมนาคุณบุคคลที่มาปฏิบัติงานสหกรณ์ เพื่อก่อให้เกิดขวัญ /ก�ำลังใจ ในการปฏิบัติงานให้กับ
สหกรณ์อย่างเต็มความสามารถ
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด ข้อ 79 (8)
และข้อ 107 (14 ) ที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 34 ครั้งที่ 1/59 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558
มีมติให้ก�ำหนดระเบียบว่าด้วยเงินสมนาคุณบุคคลที่มาปฏิบัติงานสหกรณ์ ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สอื่ สารทหาร จ�ำกัด ว่าด้วย เงินสมนาคุณ
บุคคลที่มาปฏิบัติงานสหกรณ์ พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กันยายน 2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
“บุคคล”
หมายถึง ข้าราชการ, ลูกจ้างประจ�ำ, พนักงานราชการ รวมถึงบุคคล
ที่เกษียณราชการหรือลาออกจากราชการ ที่เป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์สอื่ สารทหาร จ�ำกัด ทีม่ าปฏิบตั งิ าน
สหกรณ์
“เงินสมนาคุณ” หมายถึง เงินสมนาคุณรายเดือนที่สหกรณ์จ่ายให้กับบุคคลที่มา
ปฏิบัติงานสหกรณ์ (ยกเว้นกรรมการท�ำหน้าที่ผู้จัดการ)
ข้อ 4 ให้ก�ำหนดเงินสมนาคุณแก่บุคคลตามต�ำแหน่งที่มาปฏิบัติงานในสหกรณ์ ดังนี้
4.1 กรณีเป็นบุคคลที่ยังคงรับราชการอยู่
ชัน้

ผูจ้ ดั การ

รองผูจ้ ดั การ

1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5

16,000
16,320
16,640
16,980
17,320
17,670
18,020
18,380
18,750

10,000
10,200
10,400
10,610
10,820
11,040
11,260
11,480
11,710

ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชี เจ้าหน้าทีอ่ น่ื ๆ
8,000
8,160
8,320
8,490
8,650
8,830
9,010
9,190
9,370

6,500
6,630
6,760
6,900
7,040
7,180
7,320
7,470
7,620

6,000
6,120
6,240
6,370
6,500
6,620
6,760
6,900
7,030
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ชัน้

ผูจ้ ดั การ

รองผูจ้ ดั การ

5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20

19,120
19,500
19,890
20,290
20,700
21,110
21,530
21,970
22,400
22,850
23,310
23,780
24,250
24,740
25,230
25,740
26,250
26,780
27,310
27,860
28,410
28,980
29,560
30,150
30,760
31,370
32,000
32,640
33,290
33,960

11,950
12,190
12,430
12,680
12,940
13,200
13,460
13,730
14,000
14,280
14,570
14,860
15,160
15,460
15,770
16,080
16,410
16,730
17,070
17,410
17,760
18,110
18,480
18,850
19,220
19,610
20,000
20,400
20,810
21,220

ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชี เจ้าหน้าทีอ่ น่ื ๆ
9,560
9,750
9,950
10,150
10,350
10,560
10,770
10,980
11,200
11,430
11,650
11,890
12,130
12,370
12,620
12,870
13,130
13,390
13,660
13,930
14,210
14,490
14,780
15,080
15,380
15,690
16,000
16,320
16,650
16,980

7,770
7,920
8,080
8,240
8,410
8,580
8,750
8,920
9,100
9,280
9,470
9,660
9,850
10,050
10,250
10,460
10,660
10,880
11,100
11,320
11,540
11,770
12,010
12,250
12,500
12,740
13,000
13,260
13,520
13,800

7,170
7,310
7,460
7,610
7,760
7,920
8,080
8,240
8,400
8,570
8,740
8,920
9,100
9,280
9,460
9,650
9,840
10,040
10,240
10,450
10,660
10,870
11,090
11,310
11,530
11,770
12,000
12,240
12,490
12,730
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4.2 กรณีเป็นบุคคลที่เกษียณราชการหรือลาออกจากราชการ				
ชัน้

ผูจ้ ดั การ

รองผูจ้ ดั การ

1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15

22,000
22,440
22,900
23,350
23,810
24,290
24,780
25,270
25,780
26,290
26,820
27,350
27,900
28,460
29,030
29,610
30,200
30,810
31,420
32,050
32,690
33,350
34,010
34,690
35,390
36,090
36,820
37,550
38,300

14,000
14,280
14,570
14,860
15,150
15,460
15,770
16,080
16,400
16,730
17,070
17,410
17,760
18,110
18,470
18,840
19,220
19,600
20,000
20,400
20,800
21,220
21,640
22,080
22,520
22,970
23,430
23,900
24,370

ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชี เจ้าหน้าทีอ่ น่ื ๆ
12,000
12,240
12,490
12,730
12,990
13,250
13,510
13,780
14,060
14,340
14,630
14,920
15,220
15,520
15,830
16,150
16,470
16,800
17,140
17,480
17,830
18,190
18,550
18,920
19,300
19,690
20,080
20,480
20,890

11,000
11,220
11,440
11,670
11,910
12,150
12,390
12,640
12,890
13,150
13,410
13,680
13,950
14,230
14,510
14,810
15,100
15,400
15,710
16,030
16,350
16,670
17,010
17,350
17,690
18,050
18,410
18,780
19,150

10,000
10,200
10,400
10,610
10,820
11,040
11,260
11,490
11,720
11,950
12,190
12,430
12,680
12,940
13,200
13,460
13,730
14,000
14,280
14,570
14,860
15,160
15,460
15,770
16,080
16,410
16,730
17,070
17,410
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ชัน้

ผูจ้ ดั การ

รองผูจ้ ดั การ

15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20

39,070
39,850
40,650
41,460
42,290
43,140
44,000
44,880
45,780
46,690

24,860
25,360
25,870
26,380
26,910
27,450
28,000
28,560
29,130
29,710

ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชี เจ้าหน้าทีอ่ น่ื ๆ
21,310
21,740
22,170
22,610
23,070
23,530
24,000
24,480
24,970
25,470

19,530
19,930
20,320
20,730
21,150
21,570
22,000
22,440
22,900
23,350

ข้อ 5 ให้คณะกรรมการด�ำเนินการ เป็นผู้รักษาการ ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558
พล.อ.

( สุรชาติ เหลือพร้อม )
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด

17,760
18,110
18,480
18,850
19,220
19,610
20,000
20,400
20,810
21,220
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ผนวก ข
ข้อตกลงความช่วยเหลือให้ใช้
และติดตั้งโปรแกรมระบบงานสหกรณ์
ของ สอ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�ำกัด
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ผนวก ค
หลักเกณฑ์เงื่อนไขส่งเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ในการเชื่อมต่อระบบ ATM
ของ สอ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�ำกัด
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หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการส่งเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ในการขอเชื่อมต่อระบบ ATM
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากัด (สอ.มอ.)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
1. เงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาและเผยแพร่โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ เชื่อมต่อระบบ ATM รายปี
ให้คิดดังนี้
จานวนสมาชิก
เงินอุดหนุน
(คน)
(บาท)
1 - 3,000
35,000.3,001 - 5,000
40,000.5,001 - 6,000
50,000.6,001 - ขึ้นไป
60,000.2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการติดตั้งและให้การอบรมการใช้
2.1 เจ้าหน้าทีท่ ี่ทาการติดตั้งและอบรมวิธีการใช้งาน วันละ 1,000 บาท/คน (อย่างน้อย 2 คน ขึ้นอยู่
กับขนาดของสหกรณ์)
2.2 ค่าที่พักเหมาจ่ายวันละ 1,200 บาท/ห้อง
2.3 ค่าพาหนะ(น้ามันรถยนต์ กม.ละ 5.00 บาท) กรณีเดินทางโดยเครื่องบินคิดตามที่จ่ายจริง
3. สหกรณ์ที่ขอเชื่อมต่อระบบ ATM กับธนาคารธนชาตโดยผ่านศูนย์เชื่อมต่อระบบของ สอ.มอ.สิ่ง
ทีต่ ้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มมีดังนี้
เช่าบริการสายสื่อสาร
ค่าเช่าบริการสายสื่อสาร (MPLS)
อุปกรณ์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ (Server) 1 เครื่อง
2. เครื่องสารองไฟ (UPS) 1 เครื่อง
3. เครื่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Router) 1 เครื่อง
อุปกรณ์เสริม
1. เครื่องควบคุมการเข้าออกเครือข่าย (Firewall) 1 เครื่อง
*ข้อแนะนา สาหรับสหกรณ์ที่เชื่อมต่อ ATM แบบออนไลน์ตรง เครื่องคอมพิวเตอร์ (Server) จาเป็นต้อง
เปิด 24 ชม. และควรจะอยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิไม่สูงเกิน 25 C
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รายละเอียดอุปกรณ์สาหรับสหกรณ์ที่ขอใช้ระบบเอทีเอ็มออนไลน์ ต้องจัดเตรียม
ครุภัณฑ์ (ยี่ห้อ/รุ่น)
Server

IBM System x3100 M5 (ขั้นต่่า)

ราคาประมาณ
35,000.-

- Intel Xeon processor E3-1220 v3 3.1GHz
- 4GB DDR3 1600MHz
- 1TB SATA HDD
UPS

950VA APC BX950U-MS (ขั้นต่่า)

5,000.-

- 480 Watts / 950 VA
40,000.-

รวม
ค่าเช่าบริการ
ISP UIH

ค่าเช่าเครือข่าย MPLS ความเร็วขั้นต่่า 256Kbps

ปีละ
48,000.-

(พร้อม Router เดือนละ 4,000)
* UIH ติดต่อคุณยุทธนา อัมพร โทร. 089-484766
อุปกรณ์เสริม
Firewall

Cisco ASA 5506-X with FirePOWER Services

* อุปกรณ์เสริม Firewall มีหรือไม่ก็ได้ (ถ้ามีต้องมีเจ้าหน้าที่ในการดูแล Firewall)

ราคาประมาณ
25,000.-
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ผนวก ง
ข้อตกลงการช�ำระค่าธรรมเนียมแนบท้าย
บันทึกข้อตกลงการขอใช้บริการบัตรเดบิตสหกรณ์
ระหว่าง ธนาคารธนชาต
กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
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ผนวก จ
บัญชีรายชื่อบุตรสมาชิกที่ขอรับทุนการศึกษา
ประจ�ำปีการศึกษา 2560 (ปีบัญชีสหกรณ์ 2561)
จ�ำนวน 371 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,040,500 บาท
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บัญชีรายชื่อบุตรสมาชิกที่ขอรับทุนการศึกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ำกัด
ประจ�ำปีการศึกษา 2560 (ปีบัญชีสหกรณ์ 2561)
1. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนดี
ระดับชั้น
ประถมศึกษา

จ�ำนวน (คน)

ทุนละ

รวม

137

2,000.00

274,000.00

มัธยมศึกษาตอนต้น

60

3,000.00

180,000.00

มัธยมศึกษาตอนปลาย เทียบเท่า ปวช.

57

4,000.00

228,000.00

ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี,ปวส.ฯ

45

5,000.00

225,000.00

รวม

299

907,000.00

2. ทุนสงเคราะห์การศึกษา
ระดับชั้น

จ�ำนวน (คน)

ทุนละ

รวม

ประถมศึกษา

16

1,000.00

16,000.00

มัธยมศึกษาตอนต้น

15

1,500.00

22,500.00

มัธยมศึกษาตอนปลาย เทียบเท่า ปวช.

15

2,000.00

30,000.00

ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี,ปวส.ฯ

26

2,500.00

65,000.00

รวม

72

133,500.00

รวมทั้งสิ้น

371

1,040,500.00
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สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำ�กัด
ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกที่ขอรับทุนการศึกษาประจำ�ปีการศึกษา 2560 (ปีบัญชีสหกรณ์ 2561)
จำ�นวน 371 ทุน
รายชื่อผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนดี ระดับชั้น ประถมศึกษา
จำ�นวน 137 ทุน ๆ ละ 2,000.- บาท เป็นเงิน 274,000.- บาท
ลำ�ดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

เลขสมาชิก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

น.อ.หญิง อุสรา มนต์มณีรัตน์
พ.อ.อ.สุริยา สุขจินดา
จ.ส.อ.สิทธิโชติ ปันทา
พ.ท.บรรเลง คำ�ปวน
ร.ท.นิพนธ์ เยาวมาลย์
พ.ต.ประเมศฐ์ เรืองเมธาพันธ์
ร.ท.วิชัย แขกพงษ์
พ.จ.อ.ประสาท หาญยุทธ
ร.ต.อำ�นวย พร้อมมงคล
พ.จ.อ.สราวุธ ม่วงเอม
พ.อ.สุกฤษฏิ์ โอ่งเคลือบ
ร.ท.ธงชัย ปันทะราช
จ.ส.อ.พงค์ศักดิ์ ตุลาธาร
จ.ส.อ.เฉลิม พรรณสวัสดิ์
จ.ส.อ.ศุภชัย รอตประเสริฐ
จ.ส.อ.เกรียงไกร เกตุนิล
จ.ส.อ.วิโชติ หมาดหลี
พ.ต.สายชล ยิ่งสม
จ.ส.อ.ชาญ อุ่นใจชน
พ.ต.ธรรมนูญ สุวานิช
จ.ส.อ.ประสิทธิ์ บรรจงศิริ
พ.ต.ชาติกานต์ งิ้วราย
พ.อ.อ.สุทธิ จุลกทัพพะ
จ.ส.อ.เฉลิมพล เกตุแก้ว
จ.ส.อ.นรากร จิตรธร
พ.อ.อ.ชาญ ศรีหาบุตร
จ.ส.อ.เอกลักษณ์ ลักษณะจินดา
ร.อ.สุรศักดิ์ ชามีรส
ร.ท.ศักด์สิทธิ์ แขกระโทก
จ.ส.อ.ธนทัต ปานสวัสดิ์
ร.อ.รุ่งนิรันดร์ ปัทมะรางกูล
จ.ส.อ.สุรศักดิ์ แสนคำ�มูล
พ.จ.อ.ธัญพิสิษฐ์ สุขขาว
จ.ส.อ.ธนัญชัย บุญประสิทธิ์
จ.ส.อ.วรวุฒิ คงด่าน
จ.ส.อ.ณัฐพล เอมโกษา

0237
0538
0840
0936
1085
1349
1363
1423
1464
1502
1546
1555
1569
1602
1616
1623
1627
1638
1654
1679
1740
1771
1776
1784
1820
1822
2381
1829
1833
1868
1872
1877
1892
1905
1906
1919

ชื่อ - สกุล บุตรที่ขอรับทุน
ด.ช.วรัตถ์พล มนต์มณีรัตน์
ด.ญ.ฐิติวรดา สุขจินดา
ด.ญ.ปวันรัตน์ ปันทา
ด.ญ.กัญญาวีร์ คำ�ปวน
ด.ญ.ศรุตยา เยาวมาลย์
ด.ญ.พิมพ์มาดา เรืองเมธาพันธ์
ด.ญ.วิริศรา แขกพงษ์
ด.ญ.ชนิภรณ์ หาญยุทธ
ด.ช.ชินวุฒ พร้อมมงคล
ด.ญ.สุชาดา ม่วงเอม
ด.ญ.พรภัทรา โอ่งเคลือบ
ด.ญ.ธนัดชิดา ปันทะราช
ด.ช.ภาณุภัทร ตุลาธาร
ด.ช.พัทธดนย์ พรรณสวัสดิ์
ด.ญ.ปวีณ์ธิดา รอตประเสริฐ
ด.ญ.ชนัญชิตา เกตุนิล
ด.ช.รุ่งโรจน์ หมาดหลี
ด.ญ.กรกนก ยิ่งสม
ด.ญ.ธัญชนก อุ่นใจชน
ด.ญ.โยษิตา สุวานิช
ด.ญ.หทัยภรณ์ บรรจงศิริ
ด.ญ.พิรญาญ์ งิ้วราย
ด.ช.สุทธิพงษ์ จุลกทัพพะ
ด.ช.ธนปรก เกตุแก้ว
ด.ญ.ญาณาธิป จิตรธร
ด.ญ.จิรัชญาดา ศรีหาบุตร
ด.ญ.สิริลักษณ์ ลักษณะจินดา
ด.ช.ภาณุพงศ์ ชามีรส
ด.ญ.ปทิตตา แขกระโทก
ด.ช.เฌอปาณ ปานสวัสดิ์
ด.ช.พีรณัฐ ปัทมะรางกูล
ด.ญ.สุภัคชญา แสนคำ�มูล
ด.ช.พิทยา สุขขาว
ด.ญ.ดุษิตา บุญประสิทธิ์
ด.ญ.วลีรัตน์ คงด่าน
ด.ช.พงษ์พิทักษ์ เอมโกษา

ระดับชั้น
ป. 4
ป. 5
ป. 1
ป. 6
ป. 6
ป. 6
ป. 4
ป. 1
ป. 4
ป. 6
ป. 4
ป. 3
ป. 5
ป. 5
ป. 6
ป. 5
ป. 6
ป. 6
ป. 6
ป. 4
ป. 6
ป. 5
ป. 6
ป. 4
ป. 3
ป. 2
ป. 2
ป. 4
ป. 4
ป. 6
ป. 4
ป. 4
ป. 3
ป. 6
ป. 6
ป. 1

คะแนนเฉลี่ย
3.04
3.71
4.00
3.15
3.52
3.95
3.84
4.00
4.00
4.00
4.00
3.64
3.48
3.59
4.00
3.14
3.68
3.97
3.95
3.50
3.60
4.00
3.62
3.09
4.00
4.00
3.75
3.83
3.98
4.00
3.60
4.00
3.15
4.00
4.00
3.00
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ลำ�ดับ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

ยศ - ชื่อ - สกุล
ร.ท.พงษ์ศิริ จูเจริญ ร.น.
จ.ส.อ.ทรงวิทย์ ขาวสำ�ลี
จ.ส.อ.พรชัย รุ่งเรือง
จ.ส.อ.ธนัท นาคทรรพ
พ.จ.อ.เมธี สิทธิโชค
พ.จ.อ.สุรชัย กระฉอดนอก
จ.ส.อ.เสริมเจริญ นิรารักษ์
จ.ส.อ.ยุทธภูมิ ชุมพงษ์
พ.อ.อ.ณัฐวุฒิ เสาะแสวง
จ.ส.อ.เทพกร อ่อนลมูล
จ.ส.อ.ฤทธิ์เดช โพลงพลับ
จ.ส.อ.จีรวัฒน์ สีใส
จ.ส.อ.หญิง วราวรรณ์ แก้วแหวน
จ.ส.อ.สมศักดิ์ สินมานะ
จ.ส.อ.อภิชาต เสาธงทอง
พ.อ.อ.ธนาวิล กุซัว
จ.ส.อ.ชัยพิพัฒน์ ยิ่งเจริญพาสุข
จ.ส.อ.ชูชาติ มีแลบ
ร.ต.รภัสศักดิ์ บุญพุทธรักษ์ธัญ
จ.ส.อ.สุนทร พรหมจาด
พ.จ.อ.อภิชาต พานิช
จ.ส.อ.ปริญญา รัตนศิระประภา
ร.ท.รณชิต กั้วมาลา
จ.ส.อ.วัชรินทร์ ทรัพย์สิน
ร.ท.อภิรักษ์ ภู่ระหงษ์
จ.ส.อ.ณรงค์ฤทธิ์ นุชอุดม
จ.ส.อ.อังกูร เชี่ยวเวช
พ.อ.อ.ภิญโญ สุวรรณมณี
พ.จ.อ.โกสน นาคนราธร
พ.จ.อ.พีรพัฒน์ ขำ�รัก
จ.ส.อ.วัลลภ ฤทธิ์ลำ�้ เลิศ
จ.ส.อ.สรรพวัต พูลเงิน
จ.ส.อ.มานะ เอียงสันต์
จ.ส.อ.ปัณณทัต คชสาร
พ.จ.อ.สุรชัย พรหมสูงเนิน
จ.ส.อ.สุรชัย สรรพเจริญ
จ.ส.อ.คมสันต์ ทาหอม
จ.ส.อ.วีรยุทธ อ่อนจ้าย
พ.จ.อ.อรุณ ศรีงาม
จ.ส.อ.คมกฤช บุญแท้
จ.ส.อ.สมศักดิ์ แก้วลือ
ร.ท.อำ�นาจ ร่มศรี
ร.ท.พงษ์นุวัฒน์ อินทร์จันทร์

เลขสมาชิก
1929
1943
1945
1947
1949
1951
1955
1957
1959
1981
1988
1993
1996
2003
2005
2008
2025
2031
2032
2043
2056
2072
2073
2075
2120
2137
2155
2168
2175
2189
2196
2203
2208
2227
2232
2240
2247
2252
2254
2266
2286
2291
2302

ชื่อ - สกุล บุตรที่ขอรับทุน
ด.ญ.สิริมา จูเจริญ
ด.ช.ภาณุวิชญ์ ขาวสำ�ลี
ด.ญ.พิทธวรรณ รุ่งเรือง
ด.ช.เตชิต นาคทรรพ
ด.ญ.ปลายกัญยา สิทธิโชค
ด.ช.ศักดิพงศ์ กระฉอดนอก
ด.ช.ภูดิศ นิรารักษ์
ด.ญ.ชมพูนุท ชุมพงษ์
ด.ช.ชโยดม เสาะแสวง
ด.ช.กฤษกร อ่อนลมูล
ด.ช.ศุภกฤต โพลงพลับ
ด.ญ.ภัทรวดี สีใส
ด.ญ.ภูริชญา สุขวิเศษ
ด.ช.อภาวิน สินมานะ
ด.ญ.สถลัชนันท์ เสาธงทอง
ด.ญ.พลอยวรินทร์ กุซัว
ด.ญ.ชวัลญา ยิ่งเจริญพาสุข
ด.ญ.สุวพิชญ์ มีแลบ
ด.ญ.พิมพ์ณารา บุญพุทธรักษ์ธัญ
ด.ช.ณภัทร พรหมจาด
ด.ญ.ศุภลักษณ์ พานิช
ด.ญ.ปริชญา รัตนศิระประภา
ด.ช.ธนภัทร กั้วมาลา
ด.ช.ภัทรพล ทรัพย์สิน
ด.ช.เอกบุรุษ ภู่ระหงษ์
ด.ญ.นพรรณพ นุชอุดม
ด.ญ.อาทิตยา เชี่ยวเวช
ด.ญ.ศิริภัทรา สุวรรณมณี
ด.ญ.ณัชชา นาครนราธร
ด.ช.ปุณยวีร์ ขำ�รัก
ด.ญ.วีริษา ฤทธิ์ล้ำ�เลิศ
ด.ช.จิตวัต พูลเงิน
ด.ช.ธัชพล เอียงสันต์
ด.ช.รัฐนันท์ คชสาร
ด.ญ.พิชชาพร พรหมสูงเนิน
ด.ช.สุทธิวงค์ สรรพเจริญ
ด.ญ.ศิราณี ทาหอม
ด.ช.แทนคุณ อ่อนจ้าย
ด.ช.ยุทธนาวี ศรีงาม
ด.ญ.อันธิกา บุญแท้
ด.ช.กิตติภูมิ แก้วลือ
ด.ญ.ปวริศา ร่มศรี
ด.ช.ณฐพงศ์ อินทร์จันทร์

ระดับชั้น
ป. 5
ป. 5
ป. 2
ป. 6
ป. 5
ป. 4
ป. 1
ป. 6
ป. 1
ป. 4
ป. 3
ป. 2
ป. 4
ป. 6
ป. 2
ป. 1
ป. 4
ป. 4
ป. 1
ป. 1
ป. 6
ป. 6
ป. 5
ป. 5
ป. 6
ป. 4
ป. 6
ป. 2
ป. 3
ป. 6
ป. 4
ป. 2
ป. 1
ป. 6
ป. 3
ป. 6
ป. 1
ป. 6
ป. 3
ป. 2
ป. 1
ป. 6
ป. 2

คะแนนเฉลี่ย
3.61
3.14
3.93
3.39
3.64
4.00
3.78
4.00
3.75
3.95
3.88
4.00
3.33
3.83
3.34
3.70
4.00
4.00
3.98
4.00
3.31
3.68
3.22
4.00
3.41
3.69
3.64
3.82
3.96
3.89
3.64
3.58
3.21
4.00
3.48
3.82
4.00
3.52
3.86
3.95
4.00
3.77
3.11
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ลำ�ดับ
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

ยศ - ชื่อ - สกุล
เลขสมาชิก
จ.ส.อ.จักราวุธ อินธิสาร
2308
พ.จ.อ.พิทักษ์ มงคลวงษ์
2315
จ.ส.อ.ณัฐพงษ์ ศิริพฤกษ์
2334
จ.ส.อ.ศิริพงษ์ ใจฮวบ
2341
พ.จ.อ.วรุต พลจันทร์
2353
จ.ส.อ.ณัฐกาญจน์ อ่อนบำ�รุง
2378
จ.ส.อ.นพพร แดงสว่าง
2386
พ.จ.อ.กฤษฎา หริราบไพรี
2393
พ.จ.อ.เชวงศักดิ์ ไชยศรีรักษ์
2394
จ.ส.อ.ธรรมสถิตย์ กิติกาญจน์
2395
พ.อ.อ.ชัยรัช โพธิ์โต
2411
จ.ส.อ.ธราพงษ์ กัลปดี
2413
จ.ส.อ.วัลพล ต่วนสิงห์กิจ
2427
จ.ส.อ.ธันพิสิษฐ์ เล็กประยูร
2439
พ.อ.อ.ต้อง ภู่ผ่าน
2440
จ.ส.อ.อภิชาต เกศทอง
2460
พ.อ.อ.ไตรภพ นาคประสิทธิ์
2467
จ.ส.อ.ทนงศักดิ์ วิสูงเล
2477
จ.ส.อ.สุวัจชัย แก่นนอก
2503
พ.จ.อ.พงษ์ศักดิ์ เทียนทอง
2510
จ.ส.อ.ทนงศักดิ์ วิวัฒน์วานิช
2524
ร.ต.นันทวุฒิ ชอบธรรม
2525
จ.ส.อ.นพพล ศิริมังคลา
2526
จ.ส.อ.กฤษดา กมลพัฒนะ
2527
จ.ส.อ.วุฒิพงษ์ เลิศทวีร์พร
2547
จ.ส.อ.บุญแสน เบ็ญจศาสตร์
2551
จ.ส.อ.นพดล วงษ์ทองดี
2562
จ.ส.อ.สุเชษฐ์ อินหมื่นไวย
2564
น.อ.อภินันท์ โชติวรรณ ร.น.
2570
ร.ต.หญิง โขมพัสตร์ เกตุศิริ
2575
จ.ส.อ.มนตรี ทองสิงห์
2582
จ.ส.อ.นิพนธ์ เพ็ชรกลับ
2596
พ.อ.อ.หญิง กุลนาถ สุสิงห์
2618
จ.ส.อ.หญิง พัชราภรณ์ รอสูงเนิน
2619
จ.ส.อ.หยิง กุลภัสสรณ์ รักษ์พงษ์ไทย
2632
จ.ส.อ.ธนิต สมศรี
2638
จ.ส.อ.เฉลิมพล แสนอุบล
2671
จ.ส.อ.วิษณุ คำ�สวน
2687
พ.จ.อ.ณรงค์ บุญเมาะ
2705
ร.ท.อรุณ แสงสวย
2713
ร.ท.หญิง วนิดา เมฆพะโยม
2778
จ.ส.อ.ศักดิ์ชัย ยินดีพจน์
2779
จ.ส.อ.ธนายุทธ กมลจิตร
2836

ชื่อ - สกุล บุตรที่ขอรับทุน
ด.ญ.ภัทรณัต อินธิสาร
ด.ญ.ภัทรวดี มงคลวงศ์
ด.ช.ณัฐลักษณ์ ศิริพฤกษ์
ด.ญ.ภัญญาณัฐ ใจฮวบ
ด.ช.สิรภพ พลจันทร์
ด.ช.ธนกานต์ อ่อนบำ�รุง
ด.ญ.ชัญญา แดงสว่าง
ด.ญ.กฤตยา หริราบไพรี
ด.ช.วรรณศักดิ์ ไชยศรีรักษ์
ด.ช.พงศธร กิติกาญจน์
ด.ช.ธนพงษ์ โพธิ์โต
ด.ช.กิตติกุล กัลปดี
ด.ญ.ดลฤดี ต่วนสิงห์กิจ
ด.ช.ชัยณรงค์ เล็กประยูร
ด.ช.ชยพัทธ์ ภู่ผ่าน
ด.ญ.กานต์ณิชา เกศทอง
ด.ญ.จริญญา นาคประสิทธิ์
ด.ญ.ญาณิศา วิสูงเล
ด.ญ.ณัฐณิชา แก่นนอก
ด.ช.อนันต์ เทียนทอง
ด.ช.ธนรัตน์ วิวัฒน์วาณิช
ด.ช.ณัฐวัฒน์ ชอบธรรม
ด.ช.นวพล ศิริมังคลา
ด.ญ.กฤษดา กมลพัฒนะ
ด.ญ.ศศิญาภา เลิศทวีร์พร
ด.ช.ธีร์ปกรณ์ เบ็ญจศาสตร์
ด.ช.สรวิชญ์ วงษ์ทองดี
ด.ช.จิรวัฒน์ อินหมื่นไวย
ด.ญ.กรัณรัตน์ โชติวรรณ
ด.ช.ภูศิริเลิศ เกตุศิริ
ด.ช.ชยุตพง อินต๊ะภูมิ
ด.ญ.นรีกานต์ เพ็ชร์กลับ
ด.ญ.ภัคจิรา สุงสิงห์
ด.ญ.ภัคภร รอสูงเนิน
ด.ญ.กชขจร รักษ์พงษ์ไทย
ด.ช.อิทธิพัทธ์ สมศรี
ด.ญ.อรกัญญา สุริยะจันทร์
ด.ญ.ธัญญลักษณ์ คำ�สวน
ด.ช.กันต์พิชญ์ บุญเมาะ
ด.ช.ภัทรพล แสงสวย
ด.ช.พงศ์พล เมฆพะโยม
ด.ญ.ศกุนตลา ยินดีพจน์
ด.ญ.กัญญารัตน์ กมลวิจิตร

ระดับชั้น
ป. 3
ป. 1
ป. 2
ป. 6
ป. 1
ป. 3
ป. 6
ป. 2
ป. 6
ป. 6
ป. 6
ป. 2
ป. 3
ป. 2
ป. 1
ป. 3
ป. 5
ป. 4
ป. 6
ป. 6
ป. 2
ป. 2
ป. 6
ป. 4
ป. 3
ป. 3
ป. 3
ป. 1
ป. 2
ป. 1
ป. 3
ป. 4
ป. 6
ป. 4
ป. 4
ป. 2
ป. 1
ป. 3
ป. 2
ป. 3
ป. 2
ป. 4
ป. 2

คะแนนเฉลี่ย
4.00
4.00
3.58
3.60
3.91
3.65
3.20
3.95
3.91
3.48
3.83
4.00
3.84
3.55
4.00
4.00
3.80
3.11
4.00
3.93
3.62
4.00
3.52
3.51
3.93
4.00
3.89
3.98
4.00
3.78
4.00
3.43
3.25
3.95
3.91
3.43
3.96
4.00
4.00
3.16
3.95
3.76
3.95
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ลำ�ดับ
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

ยศ - ชื่อ - สกุล
จ.ส.อ.อัคดิษฎฐ์ ภิรมย์เณร
ร.ท.หญิง ณภัค มุ่งชัยสงค์ ร.น.
พ.จ.อ.เจตพล รุจิธันยา
จ.อ.วรวุฒิ แสงสุวรรณ์
ร.ต.กฤศณัฎฐ์ ธาราธรรมาธิกรณ์
พ.อ.ชญานิน ผิรังคะเปาระ
พน.หญิง มัติกา โค้วสมบูรณ์
จ.ส.อ.ชัยภัทร ชัยยศโชติโยธิน
ร.ท.วิสุทธิ ปิยะสนธิ
ส.ท.หญิง วไลภรณ์ โภไคศวรรย์
จ.ส.อ.อัครพล สีเสน
นายปิยะ จตุรภัทรอาภรณ์
นางมีนา เซ็นสม
พ.อ.อ.ณภัทร รักษาทรัพย์
จ.ท.หญิง ธันวามาศ อรัญยะนาค

เลขสมาชิก
2847
2854
2860
2937
2938
2966
3027
3115
3125
3127
3282
8084
8093
8097
8208

ชื่อ - สกุล บุตรที่ขอรับทุน
ด.ญ.มณฑิฌา ภิรมย์เณร
ด.ช.วรัญช์วิชญ์ มุ่งชัยสงค์
ด.ช.จักรภัทร รุจิธันยา
ด.ญ.ทิพปภา แสงสุวรรณ์
ด.ช.ธีร์ธัช ธาราธรรมาธิกรณ์
ด.ช.รัฐวรรธ ผิรังคะเปาระ
ด.ญ.ธนวรรณ โค้วสมบูรณ์
ด.ญ.นันท์นภัส หมีเทพ
ด.ช.วิศราพล ปิยะสนธิ
ด.ช.หิรัณย์ โภไคศวรรย์
ด.ช.อิทธิพล สีเสน
ด.ช.กฤตชัย ช่วยวะระ
ด.ญ.มิณรดา เซ็นสม
ด.ช.ธนกฤษ รักษาทรัพย์
ด.ช.อติคุณ อรัญยะนาค

ตรวจถูกต้อง
น.ต.

( ชัชกิจ ไทยลี่ )
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

ร.น.

ระดับชั้น
ป. 3
ป. 1
ป. 3
ป. 3
ป. 3
ป. 6
ป. 4
ป. 3
ป. 1
ป. 4
ป. 2
ป. 3
ป. 1
ป. 5
ป. 2

คะแนนเฉลี่ย
4.00
3.97
3.68
3.89
4.00
3.96
3.86
3.82
3.76
3.95
3.14
3.92
3.77
3.95
3.06
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รายชื่อผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ระดับชั้น ประถมศึกษา
จำ�นวน 16 ทุน ๆ ละ 1,000.- บาท เป็นเงิน 16,000.- บาท
ลำ�ดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

เลขสมาชิก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

จ.ส.อ.สมชาย อินทร์บำ�รุง
ร.อ.หญิง จารุวรรณ ไทยปาล
จ.ส.อ.เทอดศักดิ์ ประสมทรัพย์
จ.ส.อ.วุฒิชัย แก้วไสล
จ.ส.อ.เรวัต เจริญนาน
จ.ส.อ.รังสรรค์ รามศิริ
จ.ส.อ.เอกพล เมฆประสาท
จ.ส.อ.อมเรต ประเสริฐวงษ์
จ.ส.อ.สรชัช ยงเขตรการ
จ.ส.อ.สุวรรณดี อยู่ยงค์
พ.อ.อ.อนุชิต แผ่นทอง
จ.ส.อ.มงคล บุตรศรี
จ.ส.อ.วรศักดิ์ สว่างวรรณขจร
พ.ต.มนูญ ทองกร
น.ส.โศภชา ภิรมย์จุ้ย
ร.ท.หญิง สุมาดี อุทรพันธุ์

1355
1463
1512
1891
1897
2053
2119
2342
2417
2434
2554
2567
2747
3112
8135
8225

ชื่อ - สกุล บุตรที่ขอรับทุน
ด.ช.กิตติภัฎ อินทร์บำ�รุง
ด.ช.กฤตัชญ์ ไทยปาล
ด.ช.ทุษยัณห์ ประสมทรัพย์
ด.ช.วรโชติ แก้วไสล
ด.ช.ปิยวัชร์ เจริญนาน
ด.ช.ธนภัทร รามศิริ
ด.ญ.สุรธิดา เมฆประสาท
ด.ญ.ณัฎฐณิชา ประเสริฐวงษ์
ด.ช.รัมช์ ยงเขตรการ
ด.ช.ภูเบศ อยู่ยงค์
ด.ญ.อชิรญา แผ่นทอง
ด.ญ.นันทวัน บุตรศรี
ดงช.ภัทรดนัย สว่างวรรกณขจร
ด.ช.ธนภัทร ทองกร
ด.ญ.ชวัลนุช ธนีสัตย์
ด.ช.ธนพัฒน์ อุทรพันธุ์

ตรวจถูกต้อง
น.ต.

( ชัชกิจ ไทยลี่ )
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

ร.น.

ระดับชั้น
ป. 6
ป. 4
ป. 5
ป. 6
ป. 6
ป. 4
ป. 2
ป. 5
ป. 4
ป. 4
ป. 5
ป. 3
ป. 3
ป. 2
ป. 6
ป. 6

คะแนนเฉลี่ย
2.80
2.50
1.31
2.89
2.88
2.64
2.84
2.70
2.73
2.05
2.81
2.33
2.94
2.84
2.56
2.43
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รายชื่อผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนดี ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น
จำ�นวน 60 ทุน ๆ ละ 3,000.- บาท เป็นเงิน 180,000.- บาท
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ยศ - ชื่อ - สกุล
พ.อ.สมภพ พวงสุวรรณ
ร.ต.โกศล ศรีพยัคฆ์
น.อ.นิรุธ สอนเจตน์ ร.น.
ร.อ.บริสุทธิ์ พิบูลย์วัฒนาวงษ์
จ.ส.อ.กริตติศักดิ์ จอมพุทรา
ร.อ.ปรีดา บุตรเวส
พ.อ.อ.สุรพล ศิลสุนทร
พ.อ.อ.เทพประสิทธิ์ บรรพสุวรรณ
พ.อ.อ.ชัย ใจกาวิล
ร.ท.กิติกร ดำ�ริห์ดี
จ.ส.อ.อัมรินทร์ สีตาล
จ.ส.อ.ชวเลิศ คำ�สุข
จ.ส.อ.สมบัติ ยิ้มเสถียร
จ.ส.อ.สุชาติ ซื่อสัตย์
จ.ส.อ.ชัยสินธุ์ เขียวศรี
จ.ส.อ.ธีระพล วงศ์พิทักษ์
จ.ส.อ.สุรัจจ์ ศรีจินดา
จ.ส.อ.ประดิษฐ์ อยู่สุข
ร.ท.ชยพล พงษ์ดิษยา
จ.ส.อ.หญิง วันเพ็ญ มากรด
พ.ต.พรชัย วิหกกุล
พ.ท.สมศักดิ์ ไชยรักษ์
พ.ต.อำ�นาจ สบายแท้
น.ต.วัชระ วัฒนวงศ์สุโข
พ.อ.อ.สหรัฐ พลเจริญ
พ.อ.อ.อภิศักดิ์ อวนอ่อน
พ.อ.อ.ภานุวัฒน์ ฉัตรทอง
จ.ส.อ.ธนัชชัย ปราณีตพลกรัง
จ.ส.อ.พงษ์พิทักษ์ หยงเมือง
พ.อ.อ.ปิยะศักดิ์ ทองสุข
พ.จ.อ.ศุภโชติ แสงจตุรัส
จ.ส.อ.ประยุทธ ฤทธิ์ธงชัยเลิศ
จ.ส.อ.ประจักษ์ ทองจันทร์
พ.จ.อ.กมล คำ�รินทร์
จ.ส.อ.ประจักษ์ กากแก้ว
จ.ส.อ.ธงชัย วิเศษศรี
พ.จ.อ.สมพร สนธิหอม
ร.ท.ชัชพล ปิติพล
ร.ต.วัลลภ ชีวินวิภาส
จ.ส.อ.ภาณุพงศ์ ยงยอด
พ.อ.อ.จตุรงค์ ขำ�เลิศ
พ.จ.อ.รนนท์ คชาชีวะ
พ.ต.สรเดช เชาวินัย
พ.อ.อ.นิรัญ ยมหา
น.อ.โชติกรัตน์ ขำ�สุวรรณ

เลขสมาชิก
0207
0985
1139
1208
1346
1347
1429
1452
1474
1523
1547
1549
1574
1578
1581
1564
1597
1610
1684
1688
1704
1751
1757
1826
1828
1837
1840
1864
1866
1907
1908
1926
1937
1965
1973
2004
2041
2051
2074
2091
2098
2135
2142
2147
2159

ชื่อ - สกุล บุตรที่ขอรับทุน
ด.ช.กิตติคุณ พวงสุวรรณ
ด.ช.กรธวัช ศรีพยัคฆ์
ด.ช.เรือเอก สอนเจตน์
นายนิภาส พิบูลย์วัฒนาวงษ์
ด.ช.อมต จอมพุทรา
น.ส.ศดานันท์ บุตรเวส
น.ส.บุญญาพร ศิลสุนทร
น.ส.สุพิณดา บรรพสุวรรณ
ด.ญ.สุภสรา ใจกาวิล
น.ส.กัญญาณัฐ ดำ�ริห์ดี
ด.ญ.สิตา โกมารกุล ณ นคร
ด.ญ.บงกช คำ�สุข
ด.ญ.นภัทร ยิ้มเสถียร
ด.ญ.ชลมาศ ซื่อสัตย์
ด.ญ.ชนาพร เขียวศรี
ด.ช.สุวิจักษณ์ วงศ์พิทักษ์
นายธิติวุฒิ ศรีจินดา
ด.ญ.ณัชชา อยู่สุข
ด.ญ.กรกันยา พงษ์ดิษยา
ด.ญ.ศุภสรา มากรด
น.ส.สุดาภัทร์ วิหกกุล
ด.ช.ชณัฐศักดิ์ ไชยรักษ์
ด.ญ.วรัญญา สบายแท้
ด.ญ.ศศิวรรณ วัฒนวงศ์สุโข
นายพงศภัค พลเจริญ
ด.ญ.เกล้ากัญยา อวนอ่อน
น.ส.พุทธิชา ฉัตรทอง
ด.ญ.พริตา ปราณีตพลกรัง
ด.ช.พงษ์พิสุทธิ์ เมืองฮาม
ด.ญ.ศศิพิมล ทองสุข
ด.ญ.กัญญาภัค แสงจตุรัส
ด.ญ.รสริน ฤทธิ์ธงชัยเลิศ
ด.ญ.นภวรรณ ทองจันทร์
ด.ช.ธนวัต คำ�รินทร์
ด.ญ.ปาณิสรา กากแก้ว
ด.ช.สุรพัศ วิเศษศรี
น.ส.ทักษิณา สนธิหอม
ด.ญ.ศุภาพิชญ์ ปิติพล
น.ส.ศศินันท์ ชีวินวิภาส
ด.ญ.ภาพัชร ยงยอด
น.ส.ณิชากร ขำ�เลิศ
ด.ญ.วิรตี คชาชีวะ
ด.ญ.ชญาดา เชาวินัย
ด.ญ.สิริภัทร์ ยมหา
ด.ช.พงศ์วิรัชญ์ ขำ�สุวรรณ

ระดับชั้น
ม. 1
ม. 3
ม. 3
ม. 3
ม. 2
ม. 3
ม. 3
ม. 3
ม. 3
ม. 3
ม. 1
ม. 2
ม. 2
ม. 3
ม. 2
ม. 1
ม. 3
ม. 2
ม. 1
ม. 3
ม. 3
ม. 3
ม. 3
ม. 3
ม. 3
ม. 2
ม. 3
ม. 2
ม. 2
ม. 1
ม. 1
ม. 2
ม. 2
ม. 2
ม. 2
ม. 1
ม. 3
ม. 3
ม. 3
ม. 3
ม. 3
ม. 1
ม. 1
ม. 1
ม. 2

คะแนนเฉลี่ย
3.84
3.14
3.05
3.48
3.35
3.20
3.19
3.88
3.77
3.11
3.95
3.39
3.44
3.13
3.56
3.16
3.79
3.78
3.40
3.47
3.10
3.90
3.38
3.48
3.55
3.88
3.75
3.73
3.31
3.48
3.20
3.54
3.10
3.38
3.75
3.85
3.88
3.40
3.89
3.82
3.12
3.01
3.46
3.46
3.44
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ลำ�ดับ
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ยศ - ชื่อ - สกุล
จ.ส.อ.กฤษณะ พึ่งสุธา
จ.ส.อ.รังสรรค์ พวกคง
พ.จ.อ.สุทธิพงษ์ ก้อยเหาะกูล
จ.ส.อ.สิทธิเดช กมลพัฒนะ
ร.อ.สมพร เพ็ชร์ปุ่น
จ.ส.อ.ธีรพงศ์ ม่วงมณี
จ.ส.อ.อนวัช วัฒนประดิษฐ์
จ.ส.อ.พัชรวัฒน์ เพ็ชรอาภรณ์
พ.ท.ภูริทัต โพธิ์แก้ว
พ.อ.อ.เอกพล เทศนนท์
พ.อ.รัชกฤต ทองสิมา
น.ต.วรกิจ ธนวัตณัชกุล ร.น.
นายประมาณ บำ�รุงวงศ์
น.ท.อิทธิพล อิสริยภานันท์
ร.อ.บุญฤทธิ์ ทิมเปีย

เลขสมาชิก
2176
2194
2222
2243
2261
2297
2332
2391
2474
2514
2901
2973
8084
8118
2060

ชื่อ - สกุล บุตรที่ขอรับทุน
น.ส.ปิยภรณ์ พึ่งสุธา
ด.ช.อมรเทพ พวกคง
น.ส.อุไรรัตน์ ก้อยเหาะกูล
ด.ช.กิตติศักดิ์ กมลพัฒนะ
ด.ญ.นพวรรณ เพ็ชร์ปุ่น
ด.ช.กฤตมุข ม่วงมณี
ด.ช.ศุภฤกษ์ วัฒนประดิษฐ์
ด.ช.อัครพัชร์ เพ็ชรอาภรณ์
น.ส.นันท์นภัส โพธิ์แก้ว
ด.ญ.กฤตยาภรณ์ เทศนนท์
น.ส.ภัคญดา ทองสิมา
ด.ช.ณิชพน ธนวัตณัชกุล
ด.ช.ธรรมธัช บำ�รุงวงศ์
ด.ช.รนวริทธิ์ อิสริยภานันท์
ด.ญ.พิชญธิดา ทิมเปีย

ตรวจถูกต้อง
น.ต.

( ชัชกิจ ไทยลี่ )
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

ร.น.

ระดับชั้น
ม. 3
ม. 2
ม. 3
ม. 1
ม. 3
ม. 2
ม. 3
ม. 1
ม. 3
ม. 3
ม. 3
ม. 1
ม. 2
ม. 2
ม. 2

คะแนนเฉลี่ย
3.35
3.11
3.83
3.64
3.38
3.26
3.65
3.62
3.86
3.30
4.00
3.31
3.01
3.96
3.10
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รายชื่อผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น
จำ�นวน 15 ทุน ๆ ละ 1,500.- บาท เป็นเงิน 22,500.- บาท
ลำ�ดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

เลขสมาชิก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

จ.ส.อ.นคร มาทัพ
ร.อ.อุดมทรัพย์ เกตุคง
จ.ส.อ.ณัฐสันต์ บุญศรีสำ�ราญ
ร.อ.ชยุต น้อยโต
ร.ท.พิศัลย์ สุขปรีดา
จ.ส.อ.ภานุ อินอ่อน
จ.ส.อ.ณัฐพล เปี่ยมจิตต์
พ.จ.อ.พัลลภ ตุลาธาร
ร.อ.ชูชาติ บุบผาชาติ
พ.จ.อ.ศรายุทธ บุญสังข์
จ.ส.อ.ณัฐพร ลีละศรชัย
จ.ส.อ.สุนันท์ พรานฟาน
พ.จ.อ.พีรพัฒน์ มีทิศ
ส.อ.หญิง กรกช สุ่มสาย
จ.ส.ท.หญิง วนิดา โพธิ์ประสาท

1531
1675
1785
1806
1814
1886
1888
1989
2027
2029
2046
2211
2241
2769
8191

ชื่อ - สกุล บุตรที่ขอรับทุน
ด.ช.ณภัทร มาทัพ
ด.ช.จักรกฤช เกตุคง
นายรชต บุญศรีสำ�ราญ
ด.ช.ฐกฤต น้อยโต
ด.ช.นฤบดินทร์ สุขปรีดา
ด.ญ.พัชญาภา อินอ่อน
ด.ช.รัฐกรณ์ เปี่ยมจิตต์
ด.ช.ฐิติพงศ์ ตุลาธาร
นายปฏิวัติ บุบผาชาติ
นายพีรทัต บุญสังข์
ด.ช.พุฒินันท์ ลีละศรชัย
ด.ช.ศิวะนนท์ พรานฟาน
ด.ช.พงศพัศ มีทิศ
ด.ช.ชัยวุฒิ สุ่มสาย
ด.ช.ประภาวิน โพธิ์ประสาท

ตรวจถูกต้อง
น.ต.

( ชัชกิจ ไทยลี่ )
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

ร.น.

ระดับชั้น
ม. 1
ม. 2
ม. 3
ม. 1
ม. 2
ม. 2
ม. 1
ม. 1
ม. 3
ม. 3
ม. 1
ม. 3
ม. 1
ม. 1
ม. 3

คะแนนเฉลี่ย
2.82
2.14
2.24
2.58
2.30
2.69
1.58
2.52
2.84
2.62
2.20
2.95
2.61
2.05
2.25
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รายชื่อผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนดี ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย เทียบเท่า ปวช.
จำ�นวน 57 ทุน ๆ ละ 4,000.- บาท เป็นเงิน 228,000.- บาท
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ยศ - ชื่อ - สกุล
น.อ.หัสนัย เที่ยงกมล
ร.ท.เผด็จ พงษ์ด้วง
พ.ต.สุนันท์ เส็งสาย
น.ท.อำ�พัน กลิ่นประสม ร.น.
พ.ท.พรศักดิ์ นนทะโคตร
ร.ต.ธนกร รุจน์ทินภัทร
ร.อ.ประพันธ์ นาถึง
จ.ส.อ.นภดล อยู่สุข
จ.ส.อ.ธีรพัฒน์ ชัยเพ็ชร์
พ.ท.ธวัชชัย ปั้นมณี
น.ท.วิโรจน์ ศรไชยากร
พ.อ.อ.ไชยรัตน์ หงษ์สิงห์ทอง
พ.อ.อ.อนันต์ ใสใหม่
จ.ส.อ.หญิง สุทธิ์ขนิษฐ์ สังฆะบุรี
น.ต.ศักดิ์ชาย จันทร์ทร ร.น.
พ.อ.อ.สัมพันธ์ ขาวมะลิ
พ.อ.อ.บุญสม ปู่จันทร์
จ.ส.อ.วิชาญ สัตย์สมนึก
จ.ส.อ.สมจิตร ลำ�เหลือ
จ.ส.อ.มงคล บุญสอน
จ.ส.อ.ประเวทย์ ติดวงษา
จ.ส.อ.ชาญชัย โชควินิจ
จ.ส.อ.ยงยุทธ รูปชัยภูมิ
ร.อ.สิทธิโชค ชุณประวัติ
พ.ท.นัฐพงษ์ แก้วไสล
จ.ส.อ.ไวภพ รูปงาม
ร.อ.ณรงค์ศักดิ์ คนไหวพริบ
จ.ส.อ.พรชัย ปิยะนุชศักดิ์
จ.ส.อ.สุเมธ ขาวสำ�อางค์
พ.ต.รังสิต วงศรีไข
ร.อ.สุพรชัย โอสถพรมมา
ร.ต.หงษ์ทอง มีเนตร
จ.ส.อ.นิติพัฒน์ มิ่งธนานันท์กุล
จ.ส.อ.หญิง สุจินต์ สุขพันธ์
พ.ท.ศิริภูมิ ฤทธิมหันต์
ร.อ.หญิง ลักขณา ทองคง ร.น.
จ.ส.อ.ปัญญา รัมมะพัฒน์
ร.อ.สมประสงค์ เกษมจิต
จ.ส.อ.อาทิตย์ ทรงซา
จ.ส.อ.ยุทธศักดิ์ มีศรีดี
น.ท.เฉลิมเกียรติ สันติพงษ์ไพบูลย์
จ.ส.อ.พิชิต ถีระพันธ์
ร.ต.อดิศร ไสยรินทร์
จ.ส.อ.หญิง อัญชุลี พอขุนทด
พ.จ.อ.หญิง อารยา งามแสงศิริ

เลขสมาชิก
0131
0989
1071
1173
1181
1310
1229
1323
1336
1355
1362
1376
1377
1430
1437
1447
1510
1553
1541
1563
1568
1582
1595
1598
1613
1615
1618
1626
1629
1641
1662
1673
1677
1682
1685
1697
1709
1731
1788
1853
1931
1974
1975
1976
1977

ชื่อ - สกุล บุตรที่ขอรับทุน
น.ส.ชมพูนุท เที่ยงกมล
น.ส.ประภัสสร พงษ์ด้วง
น.ส.ชวิศา เส็งสาย
นนร.อัจฉริยะ กลิ่นประสม
น.ส.ชุติมณฑน์ นนทะโคตร
นายจิรัฎฐ์ เอี่ยมวิบูลย์
นายอัตถากร นาถึง
น.ส.เบญญพร อยู่สุข
นายประกาศิต ชัยเพ็ชร์
นายพงศ์ณภัทร ปั้นมณี
น.ส.ชลธร ศรไชยากร
น.ส.ศิรินภา หงษ์สิงห์ทอง
นายรัชชานนท์ ใสใหม่
นายปรเมษฐ์ สังฆะบุรี
น.ส.นันท์นภัส จันทร์ทร
นายกิตติทัต ขาวมะลิ
น.ส.วริศรา ปู่จันทร์
นายคุณาธิป สัตย์สมนึก
น.ส.พนิตสุภา ลำ�เหลือ
น.ส.ปิยะวรรณ บุญสอน
นายปัณณวิชญ์ ติดวงษา
นายนฤพนธ์ โชควินิจ
นายวโรดม รูปชัยภูมิ
น.ส.กัญญ์วรา ชุณประวัติ
นายภัทรบิฐ แก้วไสล
น.ส.วิสสุตา รูปงาม
น.ส.ธนพร คนไหวพริบ
น.ส.พชรพร ปิยะนุชศักดิ์
น.ส.ชัญญา ขาวสำ�อางค์
น.ส.กุสุมิตา วงศรีไข
น.ส.ชลิดา โอสถพรมมา
นายกรณ์ดนัย มีเนตร
น.ส.ปรีดิ์ฐิญา มิ่งธนานันท์กุล
น.ส.นิชานันท์ สุขพันธ์
น.ส.ณัฏฐณิชา ฤทธิมหันต์
นชท.ธนา ทองคง
น.ส.ญาดา รัมมะพัฒน์
น.ส.ขวัญปิยะ เกษมจิต
น.ส.อาทิตยา ทรงซา
น.ส.นพวรรณ มีศรีดี
นายภาสวุฒิ สันติพงษ์ไพบูลย์
น.ส.สุพรรณษา ถีระพันธ์
นายประวีร์ ไสยรินทร์
นชท.ภูบดินทร์ พอขุนทด
น.ส.เบญญาภา งามแสงศิริ

ระดับชั้น
ม. 6
ม. 5
ม. 5
นนร. 3
ม. 5
ปวช. 2
ม. 6
ม. 5
ม. 6
ม. 4
ม. 4
ม. 5
ม. 4
ม. 6
ม. 5
ปวช. 3
ม. 5
ม. 6
ม. 4
ม. 5
ม. 5
ปวช. 1
ม. 6
ม. 4
ม. 6
ม. 4
ม. 6
ม. 4
ม. 4
ม. 4
ม. 4
ม. 6
ม. 4
ม. 4
ม. 6
ปวช. 3
ม. 5
ม. 6
ม. 4
ม. 4
ปวช. 3
ม. 4
ม. 6
ปวช. 3
ม. 4

คะแนนเฉลี่ย
3.16
3.63
3.32
3.20
3.40
3.59
3.34
3.05
3.68
3.55
3.57
3.97
3.74
3.43
3.90
3.55
3.65
3.74
3.28
3.68
3.17
3.87
3.36
3.42
3.11
3.73
3.45
3.46
3.09
3.49
3.40
3.25
3.25
3.47
3.30
3.80
3.63
3.87
3.31
3.59
3.71
3.25
3.41
3.05
3.88
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ลำ�ดับ
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

ยศ - ชื่อ - สกุล
ร.ท.หญิง จินตนา อามีนเซ็น
นายสมศักดิ์ หาสมบัติ
จ.ส.อ.บุญชัย บุญเครือพันธุ์
จ.ส.อ.เสกสรรค์ เรืองเนตร
จ.ส.อ.จิรครินทร์ วงศ์จริยา
ร.ต.โสพิศ ประดับมุข
จ.ส.อ.กิตติศักดิ์ แก้วสระแสน
พ.จ.อ.กิติวัฒน์ สุทธิรัตน์
จ.ส.อ.ยุทธนา ประภาวงศ์
ส.อ.หญิง สิรีรัศมิ์ แก่นเผือกขจร
จ.ส.ต.หญิง ปิยภรณ์ สุขเพิ่มพูนชัย
จ.ส.อ.ไกรภพ พลปัถพี

เลขสมาชิก
1978
1983
2028
2078
2100
2121
2125
2267
2316
2890
3026
1801

ชื่อ - สกุล บุตรที่ขอรับทุน
นายกีรติ หมัดเชี่ยว
น.ส.กรรณิกา หาสมบัติ
น.ส.รดารัตน์ บุญเครือพันธุ์
นายเกียรติศักดิ์ เรืองเนตร
นายวัชรพงศ์ วงศ์จริยา
นายอภิมุข ประดับมุข
น.ส.ศุภิกา แก้วสระแสน
น.ส.ดีดาร์ สุทธิรัตน์
นายชยุต ประภาวงศ์
น.ส.สุทธิรัศมิ์ แก่นเผือกขจร
น.ส.ทิชากร สุขเพิ่มพูนชัย
น.ส.ณัฐธิดา พลปัถพี

ตรวจถูกต้อง
น.ต.

( ชัชกิจ ไทยลี่ )
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

ร.น.

ระดับชั้น
ปวช. 3
ม. 4
ม. 6
ปวช. 3
ม. 5
ปวช. 2
ม. 5
ม. 6
ปวช. 2
ปวช. 3
ม. 6
ม. 5

คะแนนเฉลี่ย
3.83
3.18
3.17
3.72
3.45
3.33
3.57
3.33
3.68
3.41
3.60
3.59
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รายชื
			 ่อผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย เทียบเท่า ปวช.
จำ�นวน 15 ทุนๆ ละ 2,000.- บาท เป็นเงิน 30,000.- บาท
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ยศ - ชื่อ - สกุล
พ.อ.อ.ยุทธภูมิ พันธุ์อุบล
จ.ส.อ.วรรณุรักษ์ ไชยศิลป
ร.อ.กุล ปราชญ์จันทึก ร.น.
น.ท.หญิง ชัญญณ์ภัช บุญรักษ์ ร.น.
พ.อ.อ.อภิชัย ชัยศาสตรา
จ.ส.อ.สุทัศน์ วิทักษาบุตร
จ.ส.อ.อภิชา ลิ้มแดงสกุล
จ.ส.อ.ปรมัตถ์ ไทยศิริ
ร.อ.รุจิวงษ์ ลอมโฮม
จ.ส.อ.พงษ์เทพ เพ็งพี
พ.ต.นพดล บุรณะสุทธิ์
จ.ส.อ.เฉลิมพงศ์ ปึงเจริญวัฒนากิจ
จ.ส.อ.พิชัย มาลาภิรมย์
พ.จ.อ.หญิง วรรณวรางค์ วรรณมณี
พ.อ.อ.หญิง น้ำ�เงิน ไทยแท้

เลขสมาชิก
1325
1330
1365
1384
1433
1544
1611
1612
1667
1696
1749
2013
2166
2781
8206

ชื่อ - สกุล บุตรที่ขอรับทุน
น.ส.ธีรดา พันธุ์อุบล
นายกรีติวัฒน์ ไชยศิลป
นายณัฐวัตร ปราชญ์จันทึก
น.ส.นภัสภรณ์ บุญรักษ์
นายอภิวัฒน์ ชัยศาสตรา
น.ส.ศิริพิมพ์ วิทักษาบุตร
นายชานนท์ ลิ้มแดงสกุล
น.ส.รุจาภา ไทยศิริ
นายธนบดี ลอมโฮม
นายรติพงษ์ เพ็งพี
นายนพรัตน์ บุรณะสุทธิ์
นายธนทัต ปึงเจริญวัฒนากิจ
น.ส.มัลลิกา มาลาภิรมย์
น.ส.มนัญชยา อิ่มนาง
น.ส.ธมนวรรณ พรหมจรรย์

ตรวจถูกต้อง
น.ต.

( ชัชกิจ ไทยลี่ )
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

ร.น.

ระดับชั้น
ม. 6
ปวช. 1
ปวช. 2
ม. 5
ม. 6
ม. 6
ม. 4
ม. 4
ม. 4
ม. 5
ปวช. 1
ม. 5
ม. 5
ม. 4
ม. 5

คะแนนเฉลี่ย
2.81
2.92
2.46
2.66
2.89
2.81
2.88
2.67
2.60
2.55
2.37
2.75
2.85
2.55
2.58
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รายชื่อผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนดี ระดับชั้น อุดมศึกษา, ปริญญาตรี
จำ�นวน 45 ทุนๆ ละ 5,000.- บาท เป็นเงิน 225,000.- บาท
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ยศ - ชื่อ - สกุล
พล.ต.วรพจน์ เร้าเสถียร
พ.อ.ทองล้วน เทียนถาวร
พ.อ.คณพศ รัตนมณีนาวา
พ.ท.วัฒนพงษ์ เดชจบ
ร.ต.บุญฤทธิ์ อินโอภาส
ร.ท.วิชา ขุนจันทร์
พ.จ.อ.สุทธิพันธ์ ศุขะพันธุ์
ร.อ.สมศักดิ์ เสาวภาส
ร.ต.พิริยะ โคตุธา
พ.ท.กิตติ ประทุมนนท์
พ.ต.พงษ์เทพ เจ๊กจันทึก
จ.ส.อ.หญิง ฉวีวรรณ เอกอุ
ร.ท.ศุภวัส ไทยพินิจ ร.น.
น.ต.หญิง สุกัญญา บุญฤทธิ์ ร.น.
น.ต.ชัชกิจ ไทยลี่ ร.น.
พ.ท.บุญโชค เกิดสันเทียะ
น.ต.อภิชาต ปุญญาภินันท์
พ.อ.อ.อนุสรณ์ ชัยฤทธิไชย
พ.อ.อ.แมน นาคใหม่
พ.อ.อ.สุรเทพ มคธเพศ
พ.ท.วิเชียร ชิตทัพ
ร.ท.หญิง ชลดา ขำ�เลิศ
ร.ต.วิโรจน์ ศิริชัยสุทธิกร
พ.อ.อ.วิรัส ขาวขำ�
จ.ส.อ.หญิง สุภาพร อยู่เย็น
จ.ส.อ.สัมพันธ์ พูขุนทด
จ.ส.อ.พร้อมพงศ์ อ้นประเสริฐ
พ.จ.อ.พิมล จ้อยจินดา
จ.ส.อ.สมชาย ท่วมประจักษ์
ร.ท.เกรียงศักดิ์ ชอนกระโทก
ร.อ.แซมปอ โสประโคน
พ.อ.อ.พรศักดิ์ มาณะศิลป์
จ.ส.อ.นิวัต อำ�ไพ
พ.อ.อ.ชยกร ศรีผ่อง
นายนักรบ อัมพรทัศน์
จ.ส.อ.กิตติธัช มีประเทศ
พ.จ.อ.บรรจง เกตุมณี
พ.จ.อ.หญิง สมทรง พรหมมินทร์
พ.ต.โสมนัส มาลาวงษ์
ร.ต.ชูชีพ บุญสิรนันท์
พ.อ.อภิชัย อรุณเนตร
จ.ส.อ.หญิง ธาราทิพย์ คงวุฒิ
จ.ส.อ.เบญจพล บุญพร้อม
ร.ต.สมศักดิ์ เพ็ชรรัตน์
พ.จ.อ.รัชวุฒิ มนตะเสวี

เลขสมาชิก
0187
0560
0942
0982
0990
1034
1040
1070
1078
1086
1149
1164
1196
1254
1270
1277
1359
1375
1379
1387
1400
1420
1432
1489
1519
1535
1542
1573
1589
1656
1664
1717
1762
1778
1984
1992
2088
2108
2122
2127
2173
2676
3220
3275
8092

ชื่อ - สกุล บุตรที่ขอรับทุน
นายจุลดิศ เร้าเสถียร
นายธิติ เทียนถาวร
นายคทาณัฐ รัตนมณีนาวา
น.ส.ญฐปภัสร์ เดชจบ
นายปริญญา อินโอภาส
น.ส.นวกะ ขุนจันทร์
นายนาวิน ศุขะพันธุ์
น.ส.นันท์ฐินีนารถ เสาวภาส
น.ส.ชุติมา โคตุธา
นายวินัย ประทุมนนท์
นายจตุพร เจ๊กจันทึก
น.ส.อารยา เอกอุ
น.ส.ชวัลญา ไทยพินิจ
น.ส.นิชาภา บุญฤทธิ์
น.ส.กัณฐิกา ไทยลี่
น.ส.พรปวีณ์ เกิดสันเทียะ
นายธนชาติ ปุญญาภินันท์
น.ส.วชิราภรณ์ ชัยฤทธิไชย
น.ส.ลัลนา นาคใหม่
น.ส.วชิราภรณ์ มคธเพศ
น.ส.นิรชา ชิตทัพ
น.ส.ชนกชนม์ ขำ�เลิศ
นนร.วิจิตร ศิริชัยสุทิกร
นายอัศวิน ขาวขำ�
น.ส.วศินี มาลัยวงศ์
นายศุภฤกษ์ พูขุนทด
น.ส.เบญจวรรณ อ้นประเสริฐ
น.ส.เสาร์สิริ จ้อยจินดา
น.ส.สุจิตรา ท่วมประจักษ์
น.ส.เกวลี ชอนกระโทก
น.ส.ผกามาศ โสประโคน
นายเอกมล มาณะศิลป์
นายกิตติทัต อำ�ไพ
น.ส.พรนภัส ศรีผ่อง
น.ส.นริศรา อัมพรทัศน์
น.ส.สุภาวดี มีประเทศ
น.ส.ณัฐธยาน์ เกตุมณี
นายทศพล พรหมมินทร์
นายศุภณัฐ มาลาวงษ์
นายสิรภพ บุญสิรนันท์
นายณัฎฐ์พัฒน์ อรุณเนตร
นายเอกลักษณ์ คงวุฒิ
นายอรรฆพร บุญพร้อม
นายนที เพ็ชรรัตน์
นายเอกธนัช มนตะเสวี

ตรวจถูกต้อง
น.ต.

( ชัชกิจ ไทยลี่ )
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

ร.น.

ระดับชั้น
คะแนนเฉลี่ย
ปริญญาตรี 2
3.50
ปริญญาตรี 3
3.80
ปริญญาตรี 2
3.70
ปริญญาตรี 3
3.10
ปริญญาตรี 4
3.54
ปริญญาตรี 3
3.78
ปริญญาตรี 3
3.04
ปริญญาตรี 2
3.57
ปริญญาตรี 3
3.20
ปริญญาตรี 3
3.41
ปริญญาตรี 4
3.47
ปริญญาตรี 4
3.35
ปริญญาตรี 4
3.40
ปริญญาตรี 4
3.50
ปริญญาตรี 3
3.87
ปริญญาตรี 2
3.42
ปริญญาตรี 3
3.18
ปริญญาตรี 2
3.36
ปริญญาตรี 4
3.16
ปริญญาตรี 4
4.00
ปริญญาตรี 2
3.20
ปริญญาตรี 4
3.41
ปริญญาตรี 3
3.49
ปริญญาตรี 4
3.67
ปริญญาตรี 2
3.42
ปวส. 2
3.83
ปริญญาตรี 3
3.20
ปริญญาตรี 3
3.63
ปริญญาตรี 3
3.16
ปริญญาตรี 4
3.61
ปริญญาตรี 3
3.40
ปริญญาตรี 4
3.89
ปวส. 1
3.11
ปริญญาตรี 2
3.63
ปริญญาตรี 1
3.22
ปริญญาตรี 2
3.36
ปริญญาตรี 1
3.13
ปริญญาตรี 2
3.01
ปริญญาตรี 2
3.17
ปริญญาตรี 3
3.00
ปริญญาตรี 2
3.96
ปริญญาตรี 4
3.80
ปวส. 2
3.00
ปริญญาตรี 3
3.20
ปริญญาตรี 1
3.66
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รายชื่อผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ระดับชั้น อุดมศึกษา, ปริญญาตรี
จำ�นวน 26 ทุนๆ ละ 2,500.- บาท เป็นเงิน 65,000.- บาท
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ยศ - ชื่อ - สกุล
พ.อ.วีรศักดิ์ เลื่อนประไพ
ร.ท.สมชาย รุ่งเรือง
ร.ต.สวอง อำ�ไพ
ร.ต.เจริญ งิ้วราย
น.อ.สิงห์ แดงไพโรจน์
ร.ท.สัจจา บัวซ้อน
ร.อ.นัฎธพงษ์ วงศ์ศรีเผือก
พ.อ.อ.อุดม โพล้งเสียง
พ.จ.อ.นิรันต์ จินกสิกิจ
จ.ส.อ.แมน ทัดปากน้ำ�
จ.ส.อ.หญิง ฐิติมา กว่างสันเทียะ
จ.ส.อ.ทศพร พูลศรี
ร.อ.นาวิน วัฒนา
จ.ส.อ.พลายงาม เกษมสุข
จ.ส.อ.ชัยยุทธ โสโสม
จ.ส.อ.พิเชฎ เสือใจ
จ.ส.อ.ชูชาติ ใบชิต
ร.ต.ธวัชชัย วุฒิเทียร
น.ท.สุนทร ชิดดี
จ.ส.อ.ชำ�นาญ สุนทรนันท์
พ.จ.อ.ประสิทธิ์ บ้านเกาะ
ร.ท.หญิง จิรา ชูประวัติ ร.น.
ร.อ.ไวกูณฐ์ กลัดธนัง
จ.ส.อ.เตชิต เกตุคง
จ.ส.อ.อำ�ไพ โมราราย
จ.ส.อ.วิชัย พรหมพินิจ

เลขสมาชิก
0737
0799
0841
0899
0994
1294
1326
1369
1436
1490
1520
1545
1559
1570
1603
1628
1708
1761
1766
1846
1858
1894
1940
1946
1982
1994

ชื่อ - สกุล บุตรที่ขอรับทุน
นายวัลลภ เลื่อนประไพ
นายสิทธิพรหม รุ่งเรือง
น.ส.กรรณิการ์ อำ�ไพ
นายจิตติพงศ์ งิ้วราย
น.ส.ณฐกมลวรรณ แดงไพโรจน์
น.ส.เบญจรัตน์ บัวซ้อน
น.ส.อมลรุจี วงศ์ศรีเผือก
นายกานต์ โพล้งเสียง
นายภูมิ จินกสิกิจ
น.ส.แพรวเพชร ทัดปากน้ำ�
นายฐิติกร กว่างสันเทียะ
นายปรินทร พูลศรี
นนร.นาวิน วัฒนา
นายจตุรภุช เกษมสุข
น.ส.ธรรมพร โสโสม
นายพิทยา เสือใจ
นายรัชชานนท์ ใบชิต
นายภวัต วุฒิเทียร
นศพ.รตินันท์ ชิดดี
นายกนกพล สุนทรนันท์
นายเสกสรรค์ บ้านเกาะ
นายพฤต ชูประวัติ
น.ส.วรวรัตน์ กลัดธนัง
น.ส.สุชาสินี เกตุคง
นายณัฐดนัย โมราราย
น.ส.ฌัชชา พรหมพินิจ

ตรวจถูกต้อง
น.ต.

( ชัชกิจ ไทยลี่ )
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

ร.น.

ระดับชั้น
คะแนนเฉลี่ย
ปริญญาตรี 3
2.33
ปริญญาตรี 3
2.87
ปริญญาตรี 3
2.23
ปริญญาตรี 5
1.86
ปริญญาตรี 1
2.62
ปริญญาตรี 2
2.57
ปริญญาตรี 4
2.08
ปริญญาตรี 3
2.75
ปริญญาตรี 2
2.43
ปวส. 1
2.51
ปริญญาตรี 3
2.05
ปริญญาตรี 3
1.90
ปริญญาตรี 3
2.83
ปริญญาตรี 2
1.88
ปริญญาตรี 3
2.90
ปริญญาตรี 3
2.42
ปริญญาตรี 1
2.47
ปริญญาตรี 3
2.41
ปริญญาตรี 2
2.69
ปริญญาตรี 3
2.41
ปริญญาตรี 1
2.32
ปริญญาตรี 3
2.66
ปริญญาตรี 3
2.50
ปริญญาตรี 1
1.70
ปริญญาตรี 2
2.07
ปริญญาตรี 1
2.75
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...สมาชิกสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จำกัด
ที่มอบความไววางใจใชบริการ...
โดยบริษัทขอมอบเช็คของขวัญ
เพื่อเปนของจับรางวัล
ใหสมาชิกของสหกรณในการประชุมใหญ
สามัญประจำป 2561 จำนวน 20,000.- บาท
ขอแสดงความนับถือ
นางสาวพลอยริญญา ภัทรอิ่มอวน
ตัวแทนโบรคเกอร

สหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จำกัด คือที่พึ่งของสมาชิก
สมาชิกทุกคนเปนเจาของสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จำกัด
ใครมีเงินเหลือ...ก็นำมาฝาก
ใครเงินขาดมือแตมีเงินฝาก...ก็มาถอน
ใครไมมีเงินเหลือ ไมมีเงินฝาก เมื่อเดือดรอน...ก็มากู
ไมมีฝาก ไมมีมีถอน ไมมีกู ก็ไมมี สอ.สส.ทหาร
ทุกกลุมสมาชิกประสานเอื้อประโยชน
ซึ่งกันและกันอยางมีดุลยภาพ
ก็จะนำพาความสุขมาสูทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน
สิ่งนี้คือ หลักประชาธิปไตยของระบบสหกรณ

สหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จำกัด
Directorate of Joint Communications
Saving and credit Cooperative, Limited
กรมการส�อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2197 1289 โทรทหาร 5011688

