
                                                   
 

                                        เรียน   สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี จํากัด  

                                                     ที่เคารพรักทุกทาน 

                                                            ดวยกระผม นายบัญญัติ กุญชร  
                                          ขอกราบขอบพระคุณทานสมาชิกทุกทาน ที่ใหความ
ไววางใจ เช่ือมั่น ใหโอกาสใหกระผมไดรับใชในตําแหนงประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี จํากัด ในครั้งนี้  กระผมขอใหสัญญาวาจะ
ดําเนินการตามนโยบายที่เขียนไวทุกประการ โดยเฉพาะการลดรายจายของ
สหกรณ เพื่อเพิ่มรายไดมอบใหกับสมาชิกใหจงได และจะบริหารงานของ
สหกรณของเราทุกคนใหมีความโปรงใส บนหลักธรรมาภิบาล เพราะสหกรณ
เปนของสมาชิกทุกคน   

     อนึ่งในปนี้ทางคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มีมติลดอัตราดอกเบี้ย
เงินกูทุกประเภทจากเดิมรอยละ 6.25 บาท/ป เปนรอยละ 6 บาท/ป 
                                             ทั้งนี้ ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2559 

     นอกจากนี้ยังมีนโยบายระดมเงินฝากใหมากที่สุด เพื่อนําไปคืนเงินกูและเงิน
ฝาก(จากแหลงอื่น) ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง เพื่อเปนการลดรายจายของสหกรณ
และนําเงินผลกําไรจากสวนลดของอัตราดอกเบี้ยมาปนผลและเฉลี่ยคืนใหกับ
สมาชิก พรอมทั้งเปดรับสมัครสมาชิกสมทบ(บุคคลทั่วไป)ที่มีความสนใจ 

นําเงินมาฝากโดยมีอัตราดอกเบี้ย ดังนี ้
1. เงินฝากออมทรัพยพิเศษ            ดอกเบี้ยรอยละ 4.00 บาท/ป 
2. เงินฝากออมทรัพย                      ดอกเบี้ยรอยละ 3.25 บาท/ป 
3. เงินฝากประจํา 3 เดือน                ดอกเบี้ยรอยละ 3.75 บาท/ป 
4. เงินฝากประจํา 6 เดือน                ดอกเบี้ยรอยละ 4.00 บาท/ป 
5. เงินฝากประจํา 12 เดือน             ดอกเบี้ยรอยละ 4.25 บาท/ป 
  กระผมจึงขอกราบเรียนเชิญสมาชิกทุกทานและสมาชิกสมทบ นําเงินมา
ฝากสหกรณของเราเพื่อความมั่นคง และขอใหทานมั่นใจในการดําเนินการ 

ดวยรักจากใจ 

 
(นายบัญญัติ  กุญชร) 

ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี จํากัด 
 
 

              สหกรณฯ รวมรณรงคใหสมาชิกฝกตนเองใหมีวินัยทางการเงิน 
ลดความฟุมเฟอย สรางจิตสํานึกในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

เชิญชวนสมาชิกออมอยางตอเนื่อง ปรับเปลี่ยนทัศนคติ สรางคานิยม ปลูก
จิตสํานึกใหรักการออม มีการสรางวินัยทางการเงินในครอบครัวสมาชิกสหกรณ  ซึ่ง
เปนการสรางภูมิคุมกันที่ดีในการดํารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนําเงิน
ออมมาชวยเหลือตนเองและสหกรณ 

รากฐานที่สําคัญของหลักการสหกรณ คือการชวยเหลือตนเอง 
และ เมื่อตนเองเขมแข็งแลวจึงชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

 

 
 
  สวัสดีทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี จํากัด 
ที่เคารพรักทุกทานนะคะ การประชุมใหญสามัญประจําป 
2558 ที่ผานมา ขอรายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ 
ชุดที่ 57/2559 ดังนี้  
        ผลการสรรหาประธาน  คณะกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
ประธานคือ นายบัญญัติ  กุญชร     กรรมการหนวยอําเภอเมือง ไดแก 
นางจงรักษ  ฤทธิ์ประวัติ, นายสิน  ผสมชัย และ นายมงคล ทวีทรัพย  
ตามลําดับ  กรรมการหนวยอําเภอกบินทรบุรีไดแก  นายชาตรี  บุญชูงาม 
และนายสามารถ  ออนสนิท กรรมการหนวยอําเภอประจันตคาม ไดแก 
นายสันต  เดชสุภา และผูตรวจฯไดแก นายสมาน  พูนสวัสดิมงคล,  
นายสมบัติ  ชัชวาลย,  นายธีระวัฒน  อัตตโยธิน, นายดิเรก  ทวีวงษ 
และนายสุทธิพงษ  มีพงษ ตามลําดับ  
     ทั้งนี้สหกรณฯมีสมาชิกทั้งหมด 6,460 คน  มาประชุม 6,369 คน 
คาใชจายสมาชิกที่มาประชุม จํานวน 19,107,000  บาท (ทานละ 3,000 
บาท) และมีคาใชจายอื่นๆ อีกประมาณ  974,000 บาท จากการที่สมาชิกมา
รักษาสิทธิ รูจักหนาที่ตามบทบาทสมาชิก ทําใหการประชุมสําเร็จเรียบรอย
และผานไปไดดวยดี ตองขอกราบขอบคุณสมาชิกที่ไดเสนอ คําแนะนําตางๆ 
เกี่ยวกับการบริหารงานและการใหบริการของเจาหนาที่ ซึ่งสหกรณฯจะนําไป
ปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อใหองคกรของเรามั่งคง เปนที่นาเชื่อถือตอสมาชิกและ
เครือขายสถาบันการเงินอื่นๆที่เปนแหลงบริการทางการเงิน 

เพราะหัวใจของสหกรณ คือ  สมาชิก 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แสดงใหเห็นวา สมาชิกเปนเจาของ เปนผูใชบริการและเปนผูบริหาร การ
บริหารที่ทําใหสมาชิกไมเดือดรอนหรือ สมาชิกอยูได สหกรณฯ อยูได คือให
สมาชิกมีรายไดเพิ่มและลดรายจาย เชน ลดดอกเบี้ยเงินกู ลดคาใชจายใน
การประชุมใหญ ผูจัดการเสนอใหสมาชิกไดรวมกันคิดรวมกันสรางสหกรณ
ใหพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 

นางวิลาวัลย  วีรนิชพงศ
ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี  



                  

 

 

ผลการดําเนินการ ประจําเดือนธันวาคม 2558
 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2559) 

สินทรัพยสหกรณ 
สินทรัพยหมุนเวียน                6,351,963,892.96 บาท 
สินทรัพยไมหมุนเวียน                    12,800,635.91 บาท 
รวมสินทรัพย             6,364,764,528.87 บาท 
ทุนของสหกรณ 
ทุนเรือนหุน(มูลคาหุนละ 10 บาท) 2,457,807,060.00 บาท 
ทุนสํารอง      213,293,289.38 บาท 
ทุนสะสมตามขอบังคับ            664,723.03 บาท 
กําไรสุทธิสะสม 1 เดือน         1,939,123.32 บาท 
รวมทุนของสหกรณ  2,673,704,195.73 บาท 
เงินรับฝาก 
เงินรับฝากจากสมาชิก  

ฝากออมทรัพย              89,872,276.73 บาท 
ฝากออมทรัพยพิเศษ     884,459,159.69 บาท 
ฝากประจํา                   1,646,980.92 บาท 

     รวม                                   975,978,411,34 บาท    
จํานวนสมาชิกสามัญ  6,460 คน  สมาชิกสมทบ 45  คน 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี จํากัด            

1. นายบัญญัติ กุญชร      ประธานกรรมการ                                   
2. นายทวีศักดิ์  อิ่มจิตต   รองประธานกรรมการ คนที่ 1                    

3. นายไพศาล จันทรา      รองประธานกรรมการคนที่ 2                    
4. นายสามารถ  ออนสนิท    กรรมการ/เหรัญญิก                              
5. นายสุรศักดิ์  แสงบุราณ    กรรมการ/เลขานุการ                           
6. นายละออง  สีดํา       กรรมการ/ประธานฝายเงินกู                     
7. นายสมชาติ  เวชสถล       กรรมการ/ฝายเงินกู 

8. นายสันต  เดชสุภา         กรรมการ/ฝายเงินกู                                  
9. นายมงคล  ทวีทรัพย       กรรมการ/ฝายเงินกู                                   
10. นายชาตรี  บุญชูงาม     กรรมการ/เลขานุการฝายเงินกู                  
11. นายคมสัน  งามสนอง    กรรมการ/ประธานฝายการศึกษาฯ             
12. นายสิน  ผสมชัย             กรรมการ/ฝายการศึกษาฯ                        
13. นางจงรักษ  ฤทธิ์ประวัติ  กรรมการ/ฝายการศึกษาฯ                        
14. นางสาวจินตนา  พนมเชื้อ   กรรมการ/ฝายการศึกษาฯ                     
15. นายนิรันดร  พัดปุย กรรมการ/เลขานุการฝายการศึกษาฯ  

สหกรณปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภท 
จากรอยละ 6.25 บาท/ป  

เปน 6.00 บาท/ป ตั้งแต 1 มกราคม 2559 

สหกรณมอบเงินของขวัญวันเกิดแกสมาชิกป 2559 คนละ 1,000 บาท 

ติดตอสหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี จํากัด โทร. 037-211-398     
037-216-278, 089-936-8534 FAX 216278  www.prachintc.com  

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.)                       

รับสมัครสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ อายุไมเกิน 58 ป 
ตั้งแต 1 ก.พ.-29 ก.พ.59  คาสมัคร 4,840 บาท 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก 
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.)                     

รับสมัครสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ อายุไมเกิน 50 ป 
ตั้งแต 1 ก.พ.-29 ก.พ.59  คาสมัคร 4,860 บาท 


