
(สําเนา) 
รายงานการประชุมใหญ สามัญประจําป 2564 

สมาชิกสวัสดิการการเงินเพ่ือขาราชการและลูกจางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1 
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  20  มกราคม  2564  เวลา 13.30 น. 

ณ  หองประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1 
 

        *************** 
 
ผูมาประชุม  จํานวน  97  คน 
 

ผูไมมาประชุม  จํานวน  44  คน 
 

เริ่มประชุมเวลา   13.30 น.  
    นางชุลีกร  ทองดวง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
ประธานโดยตําแหนง ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 การจัดสวัสดิการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการ

กําลังดําเนินการแกไขปญหาหนี้สิ้นครู โดยการรวบรวมหนี้สินนอกระบบท้ังหมด ใหอยูกับสหกรณออม
ทรัพยครูเพ่ือลดดอกเบี้ย เพ่ือใหเห็นผลในระยะยาว เปนการแกไขปญหาหนี้สินขาราชกการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีเงินเหลือไมพอชําระหนี้  โดยการนํารองสําหรับภาคใต สหกรณครูออมทรัพย
สุราษฎรธานี เปนสหกรณนํารองโครงการนี้ 

1.2การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ จะหักเงินเดือนเปนลําดับตน เพ่ือใหชําระหนี้เงินกู
ใหแกสวัสดิการภายในสวนราชการดําเนินการภายใตท่ีกฎหมายกําหนด  

 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ีแลว 
                                  -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
       3.1 รายงานจํานวนสมาชิก 
                              สวัสดิการการเงินเพ่ือขาราชการและลูกจางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง  
                              เขต 1 (สกส.)  ขอมูลประจําเดือนพฤศจิกายน 2564  จํานวน  147  คน ดังนี้ 
            3.1.1 สมาชิกท่ีเปนขาราชการบํานาญ   จํานวน  41  คน 
            3.1.2 สมาชิกท่ีเปนขาราชการและลูกจางประจํา  จํานวน 106  คน 
ท่ีประชุม      รับทราบ 
        3.2 รายงานฐานะทางการเงิน สกส.  ประจําป  2564 
  จากการดําเนินงานของ สกส.   ประจําป 2564  ปรากฎฐานะทางการเงินของ สกส. 

           คือ งบกําไรขาดทุน สําหรับระยะเวลา 12  เดือน  สิ้นสุด ณ วันท่ี 30  พฤศจิกายน  2564 
           และงบดุล ณ วันท่ี 30  พฤศจิกายน  2564  รายละเอียดตามเอกสารแนบ  

ท่ีประชุม       รับทราบ 
 



       -2-  
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
                        4.1  การคิดเงินปนผลใหสมาชิก  ประจําป 2564 
                 จากการทํางบกําไรขาดทุนเงินสวัสดิการการเงินเพ่ือขาราชการและลูกจางสํานักงาน 
                         เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1  ประจําป 2564  คิดอัตราปนผล  4.20%  
                         และเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู  10.00%   ตามหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัด  
       สวสัดิการฯ  “ขอ 17”  คือ  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  จัดสรรใหดังนี้ 
   1.  เงินปนผลคิดไมเกินรอยละ 70 ของกําไรสุทธิ 
   2.  เงินเฉลี่ยคืนคิดไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 
   3.  เงินคาตอบแทนคณะทํางานไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 
   4.  จัดสรรใหหนวยงานไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 
   5.  สมาชิกลาออกระหวางปไมไดรับเงินปนผล 
  6.  เงินสวนท่ีเหลือจากการจัดสรรจัดตามขอ 1,2 และขอ 3   
                ใหนําเขาสมทบเปนเงินสํารองทุน สกส.  

              ผลการดําเนินงาน ประจําป 2564  มีดังนี้ 
      กําไรสุทธิ  (จากงบกําไรขาดทุน) จํานวน  413,798.16   บาท   
     1.  ปนผลหุน 70% (289,658.71 บาท) จายจริง 288,285.25 บาท คงเหลือ  

                                     1,373.46 บาท 
    2.  เฉลี่ยคืน 10% (41,379.81 บาท) จายจริง  41,127.64 บาท  คงเหลือ 252.17 บาท 
    3.  คาตอบแทน 10%   41,379.82 บาท จายจริง 41,000 บาท คงเหลือ 379.82 บาท 
    4.  จายหนวยงาน 10%  41,379.82 บาท 

       5.  สวนตาง ขอ 1,2 และขอ 3 (1,373.46+252.17+379.82) จํานวน 2,005.45 บาท 
                                     นําเขาทุนสํารอง สกส.  
                                     ในการนี้ขออนุมัติท่ีประชุมฯ ในการปดเศษสตางคเงินปนผลของสมาชิกทุกคน (ถามี) 
                     เพ่ือความสะดวกในการดําเนินการ  และนําเขาสํารองทุนฯ สกส. 
ประธาน          ไดสอบถามสมาชิก สกส. ในการนําเงินสวนตางขอ 1,2 และขอ 3 (1,373.46+252.17+379.82)  
                    จํานวน 2,005.45 บาท  นําเขาทุนสํารอง สกส.   
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ 
 

  4.2  การแกไขหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการการเงินเพ่ือขาราชการและ 
                          ลูกจางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
ประธาน  ขอใหสมาชิก สกส. ในท่ีประชุมชวยกันพิจารณารายละเอียดหลักเกณฑฯ เพ่ือปรับปรุงใหมีความ 
                     เหมาะสมกับการดําเนินงาน 
ท่ีประชุม สมาชิก สกส. ไดชวยพิจารณาหลักเกณฑฯ มีมติใหแกไขเพ่ิมเติมขอ 
   ขอ 14.3 การกูสามัญ ถาเงินกูไมเกิน  100,000 บาท ใชคนคํ้าประกัน จํานวน 1 คน หากเงินกู  
เกินกวา 100,000 บาท ใชคนคํ้าประกันจํานวน 2 คน สมาชิกคนหนึ่งสามารถคํ้าประกันผูกูไดไมเกิน 2 คน ท้ังนี้ผูกู
สามัญท่ีเปนขาราชการบํานาญ ตองใชผูคํ้าประกันท่ีเปนขาราชการท่ีมีอายุราชการ  คงเหลือไมนอยกวา 60 เดือน 
และใชขอความตอไปนี้แทน 
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    “ขอ 14.3 การกูสามัญ ถาเงินกูไมเกิน  100,000 บาท ใชคนคํ้าประกัน จํานวน 1 คน หากเงินกู 
เกินกวา 100,000 บาท ใชคนคํ้าประกันจํานวน 2 คน สมาชิกคนหนึ่งสามารถคํ้าประกันผูกูไดไมเกิน 2 คน ท้ังนี้ผูกู
สามัญท่ีเปนขาราชการบํานาญ ตองใชผูคํ้าประกันท่ีเปนขาราชการท่ีมีอายุราชการ  คงเหลือไมนอยกวา 24 เดือน” 
   ขอ 15.2(2) ใหสงคําขอกูภายในวันท่ี 15 ของเดือน การอนุมัติเงินกูตองผานการอนุมัติจาก
คณะอนุกรรมการ และใชขอความตอไปนี้แทน 
   “ขอ 15.2(2) ใหสงคําขอกูภายในวันท่ี 15 ของเดือน การอนุมัติเงินกูตองผานการอนุมัติจาก
คณะอนุกรรมการ ซ่ึงจะประชุมหลังจากวันท่ี 15 ไมเกิน 5 วันทําการ”  
  

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน      เม่ือท่ีประชุมไมมีขอซักถาม ประธานกลาวขอบคุณและปดการประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา      15.00 น. 
  
 
 
 
 
       ลงชื่อ       กรกนก          จดรายงานการประชุม 
                  (นางกรกนก  หวานสนิท) 
 
 
 
       ลงชื่อ          เกษม   ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                           (นายเกษม  มากชู) 

 


