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ผลการดาเนินงาน ณ 29 กันยายน 2561
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8,379
405
2,892,250,860.00
299,055,947.55
8,970,271.93
63,260,494.21
4,878,411,997.19
104,882,148.64
7,838,108,829.32
374,409,151.04
166,862,179.77
207,546,971.27

คน
คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

การจ่ายค่าตอบแทนให้สถานศึกษาและผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ ประจาปี 2561
ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อจัดสรรเป็นค่าตอบแทน
สถานศึกษาและผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ฯ ไว้นั้น บัดนี้คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 61 ได้มีมติเมื่อ
วันที่ 19 กันยายน 2561 พิจารณาเกณฑ์การจ่ายเงินดังกล่าวแก่สถานศึกษาและผู้ช่วยเหลืองาน
สหกรณ์ ฯ เป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ ว จึ ง ขอให้ ผู้ บริ หารติ ดต่ อขอรั บเงิ นค่ าตอบแทนสถานศึ กษาและ
ผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
1. สถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบุ รี เขต 1,
มหาวิ ท ยาลั ย , วิ ท ยาลั ย ทุ ก แห่ ง , สถานศึ ก ษาเอกชน, สถานศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 10 และ
สถานศึกษาในเขตอาเภอบ้านลาด ติดต่อขอรับเงินได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด
2. สถานศึกษาสังกั ดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2, (ยกเว้น
สถานศึกษา อ.บ้านลาด), สถานศึกษาเอกชน เขต 2 ติดต่อขอรับได้ที่ สพป.พบ.เขต 2
3. สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด กองการศึ ก ษาเทศบาล ให้ รั บ เงิ น ได้ ที่ ก องการศึ ก ษาเทศบาลที่
สถานศึกษาสังกัด (เทศบาลเมืองเพชรบุรี, เทศบาลเมืองชะอา)
4. สถานศึกษา และหน่วยงานที่ไม่ได้กล่าวข้างต้น ติดต่อขอรับได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เพชรบุรี จากัด
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การสรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการแทนต�ำแหน่งที่ว่าง ประจ�ำปี 2561
ปี 2562 จะมีกรรมการดาเนินการว่างลงจานวน 8 คน ประกอบด้วย
กลุ่ ม ที่ 1 สมาชิ ก ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงานและสถานศึ กษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุ รี เขต 1, สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาจั ง หวั ด เพชรบุ รี , ส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด เพชรบุ รี , ส านั ก งานสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด, ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบุรี, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคีรี ,
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี, สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี , สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จานวน 2 คน ดังนี้
1.1 สมาชิกที่ปฏิบัติงานในสนง.สพป.พบ.เขต 1, สถานศึกษาอาเภอหนองหญ้าปล้อง,
สนง.ส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก ารและสวั ส ดิ ภ าพครู แ ละบุ ค ลากรทาง การศึ ก ษาจั ง หวั ด เพชรบุ รี , สนง.
พระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี, สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนครคีรี, สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี จานวน 1 คน
1.2 สมาชิกที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอาเภอเมือง จานวน 1 คน
กลุ่มที่ 2 สมาชิ ก ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จานวน 3 คน ดังนี้
2.1 สมาชิกที่ปฏิบัติงานในสพป.พบ.เขต 2 และสถานศึกษาอาเภอแก่งกระจาน
จานวน 1 คน
2.2 สมาชิกที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอาเภอท่ายาง จานวน 1 คน
2.3 สมาชิกที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอาเภอบ้านลาด จานวน 1 คน
กลุ่มที่ 3 สมาชิ ก ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงาน และสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ที่ปฏิบัติงานในเขตจังหวัดเพชรบุรี จานวน 1 คน
กลุ่มที่ 5 สมาชิก ที่ ปฏิบัติง านในหน่ว ยงานทางการศึ กษา และสถานศึ กษาสังกั ดองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 1 คน
กลุ่มที่ 6 สมาชิ กที่ปฏิ บัติง านสถานศึกษาเอกชน และสานักงานส่งเสริมการศึก ษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี จานวน 1 คน
ตารางกาหนดการสรรหาคณะกรรมการ แทนตาแหน่งที่ว่าง และผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด ประจาปี 2562
รายการ
วันที่
เปิดรับสมัคร
วันอังคาร ที่ 25 – วันเสาร์ ที่ 29 กันยายน 2561
วันที่ถอนการสมัคร
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561
วัน เวลา ลงคะแนนสรรหา และนับคะแนน วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
การประกาศผลการสรรหา
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561
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1
2
3
4
5
6
7
8

รายชื่อผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2562
นายเพื่อม เกิดแก้ว
ดร.สมนึก ชูปานกลีบ
นายเชาวลิต พูลสวน
นายปัญญา ฉัตรวชิระวงษ์
นางศมาภรณ์ นาคะพงษ์
นายโกมินทร์ ตรัยวารินทร์
นายประสงค์ ธงสุวรรณ
นายโกศล กรีทวี

ข้าราชการบานาญ สพป.พบ.เขต 1
ข้าราชการบานาญ สพป.พบ.เขต 1
ข้าราชการบานาญ สพป.พบ.เขต 2
ข้าราชการบานาญ สพป.พบ.เขต 1
ข้าราชการบานาญ สพป.พบ.เขต 1
ข้าราชการบานาญ สพป.พบ.เขต 1
ข้าราชการบานาญ เทศบาลเมืองเพชรบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ

รายชื่อผู้สมัครกรรมการ ประจาปี 2562
1
1
1
1
2
3
1
1
2
1
1

กรรมการ กลุม่ ที่ 1 (1.1) หน่วยอื่น ๆ อ.หนองหญ้าปล้อง
นางพรทิพย์ สว่างลาภ

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านยางน้ากลัดใต้

กรรมการ กลุม่ ที่ 1 (1.2) อ.เมือง
นายสามารถ แสงกระจ่าง

ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

กรรมการ กลุม่ ที่ 2 (2.1) อ.แก่งกระจาน
นายสังวาลย์ อุระทัย

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพุเข็ม

กรรมการ กลุม่ ที่ 2 (2.2) อ.ท่ายาง
นายบุญชู แก้วชิงดวง
นายสุพล จิรประเสริฐวงศ์
นายวิวัฒน์ โกยม

ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังไคร้
รักษาการผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองเกตุ

กรรมการ กลุม่ ที่ 2 (2.3) อ.บ้านลาด
นายธนาวุฒิ แก้วน้อย

ผู้อานวยการโรงเรียนวัดกุ่ม

กรรมการ กลุม่ ที่ 3 สพม.10
นางกมลวรรณ เกียร์ซ
นายประสิทธิ์ มากมูล

รองผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนดอนยางวิทยา

กรรมการ กลุม่ ที่ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางสาวรัสรินร์ สุรพรรณทิพย์

ผู้อานวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองชะอา

กรรมการ กลุม่ ที่ 6 สถานศึกษาเอกชนและ กศน.
นายวีรพงษ์ เกษมสงคราม

รองผู้อานวยการโรงเรียนปริยัติรังสรรค์
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กาหนดวันสรรหา
วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ตัง้ แต่เวลา 08.00 – 13.00 น.

อย่าลืม!!

นาบัตรประชาชนหรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้
มาแสดงตนในวันสรรหา
กาหนดสรรหาคณะกรรมการ แทนตาแหน่งที่ว่าง และผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด ประจาปี 2562
อาเภอ
สถานที่ลงคะแนน

อาเภอเมืองเพชรบุรี

อาเภอเขาย้อย
อาเภอบ้านแหลม
อาเภอหนองหญ้าปล้อง
อาเภอท่ายาง
อาเภอบ้านลาด
อาเภอชะอา
อาเภอแก่งกระจาน

สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด
โรงเรียนบ้านเขาย้อย
โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนท่ายางวิทยา
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
โรงเรียนชะอาคุณหญิงเนื่องบุรี
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา

หมายเหตุ
- ผู้เกษียณอายุราชการเดือนกันยายน 2561 ให้ลงคะแนนที่หน่วยสรรหาอาเภอที่
ท่านเกษียณอายุราชการ
- หากท่ านต้ องการย้ ายหน่ว ยสรรหา ให้ แ จ้ งสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู เพชรบุ รี
จากัด ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2561

เปิดรับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ครู เพชรบุ รี จ ากั ด เปิ ด รั บ สมั ค รผู้ สอบบั ญ ชี ภาคเอกชน
สาหรับปีทางบัญชี 2562 ระหว่างวันที่ 2 – 12 ตุลาคม 2561 ในวันทาการสหกรณ์ฯ
(วันอังคาร – วันเสาร์) สอบถามรายละเอียด 032 – 424120, 425301
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รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด ประจาปี 2561 – 2562
1. นางกชพร มั่งประเสริฐ
2. นางกนกวรรณ จิตรดอน
3. นางกนกวรรณ พูลนาค
4. นายกมล โชคลาภา
5. นางกมลรัตน์ วิบูลรังสรรค์
6. นางกมลวรรณ เกียร์ช
7. น.ส.กรแก้ว จวงเจริญ
8. นางกรรณิสา อยู่ชมบุญ
9. นายกฤษดา เม็ดดี
10. นางกองแก้ว จ่าราช
11. น.ส.กอบกุล อุบลวรรณรัตน์
12. นางกัญญ์นิฐา ชูศรี
13. นางกัญญา อยู่อินทร์
14. นางกัญญารัตน์ พูลพิพัฒน์
15. นางกันต์กมล บุญนาศิริจิต
16. นางกันยา นครครื้น
17. น.ส.กาญจนา ถมปัต
18. นายกาธร สุวรรณดิษฐ์
19. นายกิตติ จันทร์ปรุง
20. นายกิติพงษ์ สามสวัสดิ์
21. นางกุสุม พิกุลทอง
22. นายเกรียงไกร ชูชื่น
23. นายเกรียงศักดิ์ ภุมรินทร์
24. นายเกรียงศักดิ์ วิจิตร
25. นายเกษม เกิดวัน
26. นายเกษม อาจแสน
27. นางเกษร สังข์ทอง
28. นายโกมินทร์ ตรัยวารินทร์
29. นายโกศล กรีทวี
30. นายโกศล จุ้ยมี
31. น.ส.โกสุมภ์ สุดยูโซ๊ะ
32. นายไกรยะสิทธิ์ สว่างแวว
33. นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง
34. น.ส.ขวัญสุดา ธงสุวรรณ
35. น.ส.แขนภา ทองตัน
36. นางคลองแข นุ่มสวน
37. นายเครือณรงค์ ปิ่นฉ่า
38. น.ส.จรรยา จิตมีธรรมเลิศ
39. นายจรัล แห่งหน
40. นางจริยา บุญศิริ
41. นางจริยา ศรีอาพรรณ
42. นางจันทร์เพ็ญ พันธุ์ภักดี
43. นายจารุพงศ์ เทพสุท
44. นายจาฤก นครครื้น
45. ผศ.ดร.จารัส แจ่มจันทร์

46. นางจารัส นวลมา
47. นางจินดา แจ่มจันทร์
48. นายจิรวิทย์ อรชร
49. นางจิรสุดา บุญรอดวรกุล
50. นายจิระ ตัณฑ์โพธิ์ประสิทธิ์
51. นายจิรัฏฐ์ สวัสดิพัชรกุล
52. นางจุฑามาศ วงษ์สวาท
53. นางจุธามาส พราหมณ์แก้ว
54. นายจุมพล อินทรศร
55. นายเจริญ เลี่ยมสุวรรณ
56. นายเจริญวุฒิ เสงี่ยมพันธ์ศิริ
57. นางฉวีวรรณ จันทรางกูร
58. นายฉอ้อน ขาทวี
59. นางฉอ้อน เล่นวารี
60. นายเฉลิม จาปาวิจิตร
61. นายเฉลิมศักดิ์ เฉลิมทอง
62. นางชมพู เลี้ยงสกุล
63. นางชม้อย แสงเพ็ชร
64. นายชยุต เพ็ญจันทร์
65. น.ส.ชลชนก เบ้าเฟื้อย
66. น.ส.ชลิตตา เชื้อนิล
67. นายชวภณ แหลมสุข
68. นายช่อฉัตร ไชยสมนึก
69. น.ส.ช่อผกา อ่อนกลั่น
70. นางชัชฎา ร่างน้อย
71. นายชัย ปักษา
72. นายชัยชาญ แก้วชิงดวง
73. นายชัยยัน เล็กบารุง
74. นายชาญ แก้วชิงดวง
75. นายชาญมิตร ประกอบผล
76. นายชาตรี ศรศิริ
77. นายชาตรี ศรีบุญสม
78. นางชาเลือง บุญชื่น
79. นายชินนุพงษ์ สุวรรณชัยรบ
80. นายชิรัชย์ ระหว่างบ้าน
81. นายชิษณุพงศ์ รินรดาทิตาวีร์
82. น.ส.ชุติมา เขียวขา
83. นายชูศักดิ์ สุขประเสริฐ
84. น.ส.โชติมาภรณ์ ทรัพย์นิล
85. นายไชยรัตน์ ปิ่นแก้ว
86. น.ส.ญาณภาณี พรหมเรือง
87. นายณฐกฤตย์ นวมงาม
88. น.ส.ณพนัช ฉ่าทรัพย์
89. นายณภัทร ศิลปศร
90. นายณรงค์ ชุ่มมนัส

91. นายณรงค์ โตระพิมาย
92. นายณรงค์ ทวีกาญจน์
93. นายณรงค์ชัย ธนันทา
94. นางณัชฌาภัทร์ องค์เชษฐ์
95. นายณัฏฐนันท์ ศูนย์จันดา
96. น.ส.ณัฐชยา นราธิปานันท์
97. น.ส.ณัฐชากรณ์ มธุรส
98. นางณัฐพร บุณยะวัน
99. นายณัฐวัฒน์ แก้วภักดี
100. นายณัฐวุฒิ หว่านผล
101. นางณิชกานต์ เขี้ยวแก้ว
102. น.ส.ดนยา แย้มภู่
103. นายดนัย พิศุทธิ์ภูมิเลิศ
104. นายดิเรก บุญชื่น
105. นายดุสิต ศรีวชิโรภาส
106. นายเด่นศักดิ์ มีทรัพย์
107. น.ส.เดือนรุ่ง ตรีเนตร
108. นายตรีศูล พงษ์พันธุ์
109. นายต่อศักดิ์ เฟื่องปัญญา
110. น.ส.เตือนใจ วิจิตร
111. นางถิรนันท์ กลิ่นน้อย
112. นายทบ กรกุม
113. นายทวีศักดิ์ ไม้แก้ว
114. นางทองเจือ เกตุทะเล
115. นายทองหล่อ ม่วงน้อย
116. นายทัน กลิ่นเล็ก
117. นายทับ เสือทอง
118. นางทัศนาภรณ์ โชติบุตร
119. นายทินกร กล่าทอง
120. นางทิพภาพร บัวชู
121. นางทิวาพร เฟื่องฟุ้ง
122. นายเทิดศักดิ์ แสงศรีจันทร์
123. นางเทียมเทพ วิบูลรังสรรค์
124. น.ส.ธนพร เกษศรี
125. นางธนภัทร บุญยรัตนกลิน
126. นางธนวรรณ อภัยพงศ์
127. นายธนาวุฒิ แก้วน้อย

136. นางธัญรัค สินทวี
137. นางธัญรัศม์ เทพเรณู
138. นางธิดา สุภัทราชัย

139. น.ส.ธิพานัน ประกาศวุฒิสาร

140. นายธีรศักดิ์ พิงภักดิ์
141. นายธีระ สัญญขันธ์
142. นายธีระชัย พวงน้อย
143. นายนคร เทพพานิช
144. นางนงลักษณ์ พหุพันธ์
145. น.ส.นงลักษณ์ อ่วมเครือ
146. น.ส.นถารัตน์ ไชยเอนก

147. น.ส.นภัสนันท์ วงศ์ลิขิตปัญญา

148. นายนรินทร์ มุทธากาญจน์
149. น.ส.นฤมล บัวงาม
150. นางนลินรัตน์ บุญทรง
151. นางนวภรณ์ อุ่นเรือน
152. นางนัญญณา สุภาพจน์
153. นายนัฐพงษ์ นกแก้ว
154. นายนัฐพล ม่วงทอง
155. นางนัทธมน สุขสมบัติ
156. น.ส.นันทา แย้มเมือง
157. น.ส.น้าฝน แสงอรุณ
158. นางนิตยา ทองแถม
159. นางนิตยา บุญเมือง
160. นายนิติพงษ์ ยาวไธสง
161. นางนิภาภรณ์ ยิ้มแย้ม
162. นายนิยม เอี่ยมเพชร
163. นายนิวัต ศรีปรีชาพัฒนะ
164. นางนิสา เมธาวี
165. นางแน่งน้อย ประเสริฐ
166. น.ส.บรรจง กายนาคา
167. นางบรรจง โคตาสูตร
168. นายบรรเทิง มากมิตร
169. นางบังอร ไข่มุกด์
170. น.ส.บังอร บุญจันทร์
171. นายบัญญัติ เผื่อนสีเมือง
172. นายบัวงาม ชะเอม
128. นายธนาสิทธิ์ บุญญาธนานุรัตน์ 173. นายบารุง เสนะโห
129. นางธนิดา ชาญชัย
174. นางบุญจริง ลิ้มสุวรรณ
130. นายธรรมนูญ แย้มชื่นใจ
175. นายบุญช่วย พุ่มจิตร
131. นายธวัชชัย บัวหลวง
176. นายบุญช่วย วาดวงศ์
132. นายธวัชชัย สาครสิทธิศักดิ์ 177. นายบุญชู แก้วชิงดวง
133. น.ส.ธัญญธร มีพลัง
178. นายบุญชู บัวสด
134. นางธัญญพัฒน์ พรายแก้ว 179. น.ส.บุญเติบ พรรณรายน์
135. น.ส.ธัญญรัศม์ ปิยนุสรณ์
180. นายบุญธรรม เพิ่มสุข
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181. นายบุญธรรม วันไกล
182. นางบุญนาค แสงเพ็ชร
183. นายบุญมา คงเจริญ
184. นายบุญมี อ่อนแก้ว
185. นางบุญเรียม ขมแก้ว
186. นายบุญเลิศ โสภณ
187. น.ส.บุศรา มงคลเอก
188. น.ส.บุหงา จันทร์เพชร
189. นางเบญจมาศ ขันธรักษา
190. นางเบญจวรรณ ธรรมรมย์
191. นายปฏิญญา ปักกิ่งเมือง
192. น.ส.ปณิชาณัฏฐ์ คงวิจิตร
193. นายปณิธิกฤษติ์ เลิศล้า
194. นางปทุมมา ณ โมรา
195. นางประจวบ มหาทานุโชค
196. นายประดิษฐ์ สีสุกใส
197. นายประเทือง กลิ่นเล็ก
198. นางประเทือง สาเภาเงิน
199. นางประไพ ขมแก้ว
200. นางประภาพร เรืองเดช
201. นายประมุข ติฐิโต
202. น.ส.ประยงค์ ใจดี
203. นางประสงค์ สวัสดิมงคล
204. นายประสิทธิ์ พราหมณ์คล้า
205. นายประสิทธิ์ มากมูล
206. นายประเสริฐ เชยชิต
207. ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ รุจิรา
208. นายประหยัด ศรีทะลับ
209. นางปราณี ชูสุวรรณ
210. น.ส.ปรานอม เกตุแก้ว
211. นายปราโมทย์ โมลี
212. นายปรีชา น้อยพ่วง
213. นายปรีชา สวนมะลิ
214. นายปรีดา เทียนชัยแสง
215. นางปรียา ตุ้มศรี
216. นายปัญญา ธรรมวินัยสถิต
217. นางปุญพัฒน์ นิรามัย
218. นางผกา สว่างยิ่ง
219. นายผดุงศักดิ์ กล่าเรือง
220. นายผล แจ่มแจ้ง
221. นางผ่องศรี พัฒนวงศ์
222. น.ส.พจนา โพธิสุวรรณ
223. น.ส.พจมาน สาราญพานิช
224. นางพรทิพย์ แช่มช้อย
225. นางพรทิพย์ โชติมิตร

226. นางพรทิพย์ พูลสมบัติ
227. นางพรทิพย์ สว่างลาภ
228. นางพรทิพย์ สุขเกษม
229. น.ส.พรพรรวดี ศรีสุวรรณ
230. นางพรพันธุ์ ทนยิ้ม
231. นางพรรณวดี พุ่มพวง
232. นายพรศักดิ์ ชุนฬหวานิช
233. นางพวงดาว บัวหลวง
234. น.ส.พวงเพ็ญ พลกนิษฐ์
235. นางพะเยาว์ วิจิตร
236. น.ส.พัชรินทร์ เนื่องอ้น
237. นางพัชรี นุชสวัสดิ์
238. น.ส.พัชรียา จารีย์
239. นายพัฒนพงศ์ รื่นบันเทิง
240. นายพัฒน์พรชัย เมฆวิลัย
241. นายพัฒนะ ดีสมุทร
242. นายพิจิตต์ เจริญสุข

243. นางพิชชานันท์ เพชรวิวรรธน์

244. นางพิชามญชุ์ ขาเพชร
245. นายพิเชษฐ แสงน้อย
246. นายพิทักษ์ สุระชาติ
247. นางพิมผกา แดงสุวรรณ์
248. นางพิมพ์ชนก อุปชัย
249. นางพิศมัย กุธพันธ์
250. น.ส.พิศมัย มงกุฎ
251. นางพิสมร หนูฤทธิ์
252. นายพีรวัส ไข่มุกด์
253. นายพุฒิพงศ์ เชาวนเมธากุล
254. นางพุมเรียง สุฉันทบุตร
255. นางเพ็ญศรี ฉิมโหมด
256. น.ส.เพ็ญสุข ม่วงไหมทอง
257. นายเพทาย ศุภรัตน์บรรพต
258. นางเพียงแข พงษ์เผือก
259. น.ส.เพียงใจ เรืองชัย
260. นางเพียรวิทย์ ขาทวี
261. นายไพฑูรย์ ไชยสมนึก
262. นายไพบูลย์ เกตุแก้ว
263. นายไพรัช โชติบุตร
264. น.ส.ภคมน ยิ้มละมัย
265. นายภควัฒน์ เรืองปราชญ์
266. นางภัทรกานต์ ทัศน์แก้ว
267. นางภัทรวัลลิ์ อ่วมพราหมณ์

268. นายภากร ยามพิชัย
269. นายภานุวัฒน์ เกตสุริวงค์
270. น.ส.ภาวิณี ทองกลับ

271. นายภูมิศักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์
272. นางภูริณี หนูหอม
273. นางมณฑา แก้วกระจาย
274. นางมณฑา นิโครธา
275. นายมนตรี ภูอิน
276. นายมนัส พุทธรักษา
277. นายมนู ลิขิตอาไพพรรณ
278. นายมนู อาลี
279. นายมหิศร แสงมณีรัตนชัย
280. นางมะปรางค์ ธูปหอม
281. นางมันทนา คงเจริญ
282. นางมัยมูน นาคอนุเคราะห์
283. นายมาฆรัตน์ เลิศศิริรักษ์
284. นางมานี จิรประเสริฐวงศ์
285. นางมาริณี ถนนแก้ว
286. นายมีเชาว์ เอี่ยมจินดา
287. นางเมตตา รอดประเสริฐ
288. น.ส.ยุพาพรรณ์ พ่วงเอี่ยม
289. นางยุพิน เทพสุท
290. นางยุพิน ศิริเรือง
291. นางเยาวดี แจ่มแจ้ง
292. นายใย แสงทอง
293. นายรณชัย พาทีทิน
294. นางรพีพรรณ เทียมเดช
295. น.ส.รพีพรรณ เสียงสนั่น
296. นายรวม แก่นเพชร
297. น.ส.รอยพิม นักเบศร์
298. น.ส.ระเบียบ ขวัญทอง
299. นางระหงษ์ กลิ่นเล็ก
300. นายรังสรรค์ บุณยะวัน
301. นางรัชนก เรืองอร่าม
302. นางรัชนี จันทร์เกษร
303. นางรัชนี พันออด
304. นางรัชนีย์ อินทรโสภา
305. นางรัฐรพี เชื้อทอง
306. นางรัตติกาล พึ่งมา
307. นางรัตติกาล สีแตง
308. นางรัตน์ติกานต์ เพนเทศ
309. น.ส.รัตนา โพธิ์ทอง
310. นางรัตนา มณฑลเพชร
311. นางรัตนา เสียงสนั่น
312. นางราพึง ทินโทเม
313. นางราเพย ถ้ากระแสร์
314. นางราเพย สว่างเดือน
315. นางรุ่งทิพย์ จีนพก

316. นางรุ่งรวี เกตสุริวงค์
317. นายรุ่งรัตน์ สันหวัง
318. นางรุจิรา ทับทิมแก้ว
319. นางรุชจิรา มิตรดี
320. นางละเมียด โชติวิเชียร
321. นางลัดดา ดิษฐวงศ์
322. น.ส.ลิ้นจี่ ถนอมทรัพย์
323. นายเลิศ ศรีเอียง
324. นางวชิรา เดชสาราญ
325. น.ส.วชิราภรณ์ จุลราลัย
326. นางวนิดา ดวงแก้ว
327. นายวรจักร จอมทรักษ์
328. นางวรนิษฐา บัวศิริ
329. นายวรพัฒน์ ปุญญาธิกุล
330. นางวรรณดี เสมาพิทักษ์

331. น.ส.วรรณพร ตัณฑ์เจริญรัตน์
332. น.ส.วรรณภักสร เอี่ยมอุบลวรรณ

333. นางวราภรณ์ มากมูล

334. นางวรินทร์ชยธร กสิณาพิธุกานต์

335. นายวฤทธิ์ น้อยศิริ
336. นางวลีวัลย์ ศรีสุขใส
337. นายวสันต์ บรรลือทรัพย์
338. นายวสิษฐ์ สืบเนื่อง
339. นางวัฒชะนา ชาติน้าเพชร
340. น.ส.วันเพ็ญ มาลาพงษ์
341. นางวันเพ็ญ รัชตเศรษฐ์
342. น.ส.วันเพ็ญ ล้อศิริสกุล
343. น.ส.วาสนา เกตุแก้ว
344. น.ส.วาสนา ทิมวัตร
345. นางวาสนา รักยิ้ม
346. นายวิชัย ประคุณูประการ
347. นายวิชัย เพชรขาว
348. น.ส.วิชุดา นามวงษ์บุญ
349. นายวิเชียร แจ่มแจ้ง
350. นายวิเชียร เรียบร้อย
351. นายวิญญู ปิ่นเศียร
352. นายวิทยา วิบูลรังสรรค์
353. นายวินัย บุญกอง
354. นายวินัย สิงห์โต
355. นางวิภา จันทร์ปรุง
356. นางวิภาณี เรืองศิลป์
357. น.ส.วิรัลพัชร โรจน์ภานุวัฒน์
358. นายวิโรจน์ บุญดี
359. นางวิไลลักษณ์ จันทร์ชุติภา
360. นายวิวรรธน์ วิชัยดิษฐ
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361. นายวิวัฒน์ โกยม
362. นายวีรวัฒน์ จันทร์ขาว
363. นายวุฒิพงษ์ หัสรินทร์
364. นางศรัญญา เดชมาก
365. นางศรัณยา นวลชมภู
366. น.ส.ศรินทรา ทองประเสริฐ
367. น.ส.ศรีสุดา สุขเจริญทรัพย์
368. นางศรีสุพิณ โพธิ์อ๊ะ
369. นางศรีอาภรณ์ พันทกุล
370. นางศิดาภรณ์ แผนเจริญ
371. นายศิริ วิสาสะ
372. นายศิริ สระสาราญ
373. น.ส.ศิริญา เดชะคาภู
374. นางศิรินทร์ทิพย์ พวงสุข
375. นางศิริพร ลือฤทธิ์
376. นางศิริพร แสงมหาชัย
377. น.ส.ศิริพรรณ พ่วงลาภ
378. นางศิริรัตน์ สุขนิรันดร์
379. นางศุภวรรณ สวัสดิ์วารี
380. นางศุภิดา บุญเปรี่ยม
381. นางศุภี ไชยสมนึก
382. น.ส.สกุณา โพธิ์ทอง
383. นายสงกรานต์ คงเจริญ
384. นางสงกรานต์ทอง มาลัยเลิศ
385. นายสถิตย์ วิษณุรังสรรค์
386. นายสมจิตร เรืองทิพย์
387. นายสมชาย นฤดีศรีอุทัย
388. นายสมนึก ฉัตรทัณต์
389. นายสมนึก เสียงหวาน
390. นายสมบูรณ์ มังสา
391. นายสมบูรณ์ เย็นจิตร์
392. น.ส.สมประสงค์ เพชรสุข
393. นายสมพงศ์ สายประเสริฐ
394. นายสมพร โกญจนวรรณ
395. น.ส.สมพร แน่งน้อย
396. นางสมพร พูลสมบัติ
397. นายสมพัก พงศ์ภัสสร
398. นางสมมนา สุวรรณนที
399. นายสมยศ ชวนสาราญ

400. นางสมร วิชัยดิษฐ
401. นางสมรักษ์ ชื่นอร่าม
402. น.ส.สมศรี คชถาน
403. นายสมศักดิ์ เจริญลาภ
404. นายสมศักดิ์ แสนสุข
405. นายสมหมาย เจริญภูมี
406. นายสมหมาย อ่วมอินจันทร์
407. นายสมิง โคตรวงศ์
408. นายสรนันต์ ถนอมรัตน์
409. นายสรพงษ์ ดุษฎีกุลวิวัฒน์
410. นายสรรเสริญ ไหมทอง
411. นายสรศักดิ์ คาทิพย์
412. นางสราญจิต มุนิปภา
413. นางสวง อินทร์อาจ
414. นายส่วน ทิมจิตร
415. น.ส.สวรินทร์ ยั่งยืนรัตน์
416. นายสวิสส์ นกแก้ว
417. นายสหรัฐ พูลนาค
418. นายสอิ้ง อยู่คง
419. นางสะไบ อุ่นเรือน
420. นายสังวรณ์ หอมเย็น
421. นายสังวาลย์ อุระทัย
422. นายสัญญา เล็กบารุง
423. นายสามารถ แสงกระจ่าง
424. นายสายชล บุญชัย
425. นายสานึก มุนิปภา
426. นายสารวล เมธาวี
427. น.ส.สาราญ นาคทอง
428. น.ส.สาราญ สังคีรี
429. นายสิทธิ์ ทองใบ
430. นายสิน พุ่มผะกา
431. นางสิรินดา ชินแสงทิพย์
432. นายสิริศักดิ์ อยู่เป็นสุข
433. น.ส.สีนวล ไทยานนท์
434. น.ส.สุกัญญา แพงโสม
435. นายสุกิจ สมัครรบ
436. นางสุจานาฏ บุญญโส
437. น.ส.สุจิต โลกนุเคราะห์
438. นางสุจิตร เห็นแก้ว

439. น.ส.สุชิน โลกนุเคราะห์
440. นายสุทัศน์ ทวีชัย
441. นายสุทิน พรมสี
442. นายสุเทพ โตสุวรรณ
443. น.ส.สุธาสินี ยงภูมิพุทธา
444. นางสุธีรัชต์ กระแจะเจิม
445. น.ส.สุนันท์ ทองอยู่
446. น.ส.สุนันทา รักษาราษฎร์

478. น.ส.หัทยา มะลิลา
479. น.ส.อนงค์นุช ม้ายอุเทศ
480. นายอนันต์ สังข์สีเงิน
481. น.ส.อนุศรา แบนอภัย
482. นายอภิชาต กุลไทย
483. นายอภินันท์ พันธ์น้อย
484. นางอรดา กุสุมาลย์
485. น.ส.อรทัย ชูเจริญ
447. น.ส.สุปัญจมาลย์ พลับพลาทอง 486. น.ส.อรสา พลายแดง
448. นายสุพจน์ หนองมีทรัพย์ 487. นายอรุณ สรรพคุณ
449. นางสุพรรณี ศรีบุญสม
488. นางอักษร ฐานาพิชัยศักดิ์
450. นายสุพล จิรประเสริฐวงศ์ 489. นางอักษรา ลาพู
451. นายสุภชาติ เชยสุวรรณ์ 490. นางอัจฉรา วงศ์เวช
452. น.ส.สุภรณ์ สุขสงวน
491. นางอัจฉรา หนูฤทธิ์
453. น.ส.สุภัทรา สิริรุ่งเรือง
492. นางอัญชนา มากบารุง
454. นางสุภางค์ สรรพอุดม
493. นางอัญชลี แผนเจริญ
455. นางสุภาวดี พิพิธกุล
494. นางอัญธิกา ถาวรเวช
456. น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ 495. นางอาบจิต แก้วจรัส
457. นางสุมาลี พินวิวัฒน์
496. นางอารมณ์ กอวชิรพันธ์
458. นางสุมาลี เมืองนก
497. น.ส.อารมย์ สุกใส
498. นางอารี ศรีสม
459. นายสุรชาติ มงคลศิริโรจน์
460. นายสุรเชษฐ์ บุญมีพิพิธ
499. นางอารีย์ อ่ากลัด
461. นายสุรเดช แตงอ่อน
500. นายอาลัย เปลี่ยนสี
462. นายสุรพร กุลศิริชัยวัฒน์ 501. นายอาหามะ มะบู
463. นายสุรพล ทองเหลือ
502. นายอานาจ สิทธิรักษ์
464. นายสุรศักดิ์ เหรียญบุบผา 503. น.ส.อาไพ แสงอาทิตย์
465. นายสุรสิทธิ์ สรรพการ
504. นายอิทธิพล ชูสุวรรณ
466. นายสุรินทร์ เวทย์วิทยานุวัฒน์ 505. น.ส.อินทิรา อังกินันทน์
467. นางสุริยา บุตรจันทร์
506. นายอุดม พินวิวัฒน์
468. นายสุริยา มนตรีภักดิ์
507. นายอุทัย กมลรัมย์
469. นายสุวรรณ ไตรพฤกษชาติ 508. นางอุบล อ่วมอินจันทร์
470. นางสุวรรณา พวงเดช
509. นางอุไร ชวนวัน
471. นายสุวัฒน์ จิรประเสริฐวงศ์ 510. นางอุไร สุกใส
472. นายเสนีย์ เขตต์อนันต์
511. นางอุษา เกสรสุคนธ์
473. นายเสริ่น ปานแก้ว
512. นายเอกพัฒน์ เอกวงษา
474. นายเสวก ทรงแก้ว
513. นางเอมอร กลิ่นประเสริฐ
475. นายโสภณ ปรียานนท์
514. นายโอภาส วงศ์เวช
476. นางโสภา สว่างใจ
477. น.ส.หัทยา ธาราศานิต

ประกาศวันหยุดทาการในวันสรรหา
วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
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1. มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ
2. เป็นคณะทางานหรือคณะอนุกรรมการตามที่คณะกรรมการดาเนินการแต่งตั้ง เพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์
3. มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปีของสหกรณ์ และมีอานาจหน้าที่ในที่ประชุม
ใหญ่ ดังนี้
- รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของสหกรณ์
- พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกาไรขาดทุน การจัดสรรกาไรสุทธิ
- พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ
- พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจาปีของสหกรณ์
- พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์
- พิจารณาเสนอแนะแนวนโยบายเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์แก่
สมาชิก
4. ประสานงานระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์และดาเนินกิจกรรมกลุ่ม
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมใหญ่หรือคณะกรรมการดาเนินการ
6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ให้สมาชิกทราบ
7. เป็นสื่อกลางรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกเพื่อนาไปเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่
8. วิเคราะห์ปัญหา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากสมาชิกเพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการสหกรณ์ฯ
9. ติดตามผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสหกรณ์ให้เป็นไปตามแผนงาน นโยบาย
และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
10. เข้าร่วมพิจารณาโครงการต่าง ๆ เมื่อได้รับการร้องขอจากสหกรณ์ฯ
11. ดาเนินการอื่น ๆ ที่ไม่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของมวลสมาชิก
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1. ดาเนินการในเรื่องการรับสมาชิก และออกจากสหกรณ์ตลอดจนดูแลให้ปฏิบัติก ารต่าง ๆ ตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์
2. พิจารณาดาเนินการในเรื่องการรับฝาก การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือการลงทุนของ
สหกรณ์
3. ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ เสนองบดุล และรายงานประจ าปีและผลการดาเนินงานของ
สหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
4. เสนอการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีต่อที่ประชุมใหญ่
5. จัดทาและเสนอแผนงานในการดาเนินงานรวมทั้งงบประมาณประจาปีเพื่อที่ประชุมใหญ่สามัญอนุมัติ
6. พิจารณากาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดาเนินการ
คณะกรรมการอื่น คณะทางาน ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิ จการ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และบุคคลอื่นที่ทา
ประโยชน์ให้แก่สหกรณ์
7. พิจารณาดาเนินการแต่ง ตั้งหรือจ้างและกาหนดค่าตอบแทนแก่ผู้จัดการ ตลอดจนควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง
8. พิจารณาดาเนินการแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน
9. กาหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
10. จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารหลักฐานทรัพย์สิน และอุปกรณ์ที่
ใช้ในการดาเนินงานของสหกรณ์
11. พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น
12. พิจารณาดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานเพื่อประโยชน์ใน
การดาเนินกิจการของสหกรณ์
13. พิเคราะห์แ ละปฏิบัติตามหนัง สือของนายทะเบี ยนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรื อ
ผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเข้าหน้าที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
14. พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป
เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดาเนินไปด้วยดี
15. พิจ ารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจ การ ความเห็นของผู้จัดการ หรือสมาชิก
เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
16. เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการดาเนินการตลอดจน
กาหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
17. ฟ้อง ต่อสู้หรือดาเนินคดีเกี่ยวกับกิจ การของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความหรือมอบข้อ
พิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด
18. กระทาการอื่นเกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
19. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดาเนินการเป็นผู้แทนของสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออกเสียงในการ
ประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์หรือองค์การอื่น ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก
หรือผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามที่ข้อบังคับหรือระเบียบของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์หรือ
องค์การนั้นกาหนดไว้
20. พิจ ารณามอบอ านาจหน้ าที่ ใ นการด าเนิ นงานให้ แก่ ป ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
เลขานุการ เหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
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ประกาศรายชื่อนักเรียนรับทุนการศึกษาตามโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
เด็กเรียนดีที่มีฐานะยากจนในจังหวัดเพชรบุรี ประจาปี 2561
โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด

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

ชื่อ – สกุล
ระดับชั้น
ระดับประถมศึกษา
เด็กหญิงชนกวนันท์ เทพสุริ
ป.6
เด็กหญิงสกาวรุ้ง มีลือ
ป.6
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ผู้ช่วย
ป.4
เด็กชายณัฐพล กองแก้ว
ป.5
เด็กหญิงสุภาวดี งามขา
ป.6
เด็กหญิงมาลินี พรรณนา
ป.3
เด็กหญิงวชิรญาณ แยกรัง
ป.3
เด็กหญิงอรพิไร ลาเจียก
ป.5
เด็กหญิงมณีรัตน์ เอมโอด
ป.6
เด็กชายปภาวิท เรืองสีแสง
ป.5
เด็กหญิงอชิรญา หินพิมาย
ป.6
เด็กชายเพชร พันธะราช
ป.3
เด็กหญิงสินีนาถ บุญปกครอง ป.5
ระดับมัธยมศึกษา
นายศุภกิตต์ พันไทยสงค์
ม.3
เด็กหญิงปิยะวรรณ วัฒนยัง
ม.3
เด็กหญิงณิชา นาเมือง
ม.2
เด็กชายก้องพิภพ เอี่ยมสอาด ม.3
เด็กหญิงธนาวดี เพชรศิริ
ม.3
นายภาวนา มีทรัพย์
ม.3
เด็กหญิงไอยลา มีผล
ม.3

โรงเรียน

อาเภอ

บ้านป่าเด็ง
บ้านแม่คะเมย
บ้านหนองยาว
บ้านหันตะเภา
บ้านโป่งเกตุ
วัดท่าศาลาราม
บ้านหนองไก่เถื่อน
วัดในกลาง
วัดเขาตะเครา
ปริยัติรังสรรค์
บ้านหนองมะขาม
บ้านอ่างศิลา
บ้านหนองรี

แก่งกระจาน
แก่งกระจาน
ชะอา
ท่ายาง
ท่ายาง
บ้านลาด
บ้านลาด
บ้านแหลม
บ้านแหลม
เมืองเพชรบุรี
เมืองเพชรบุรี
หนองหญ้าปล้อง
หนองหญ้าปล้อง

แก่งกระจานวิทยา
เขาย้อยวิทยา
วัดหนองศาลา
นิคมสร้างตนเองฯ
เขื่อนเพชร
ท่ายางวิทยา
คงคาราม

แก่งกระจาน
เขาย้อย
ชะอา
ชะอา
ท่ายาง
ท่ายาง
เมืองเพชรบุรี
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ประมวลภาพการอบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิก ปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด จัดโครงการอบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิก ประจาปี 2561
ขึ้น เพื่อ ให้ผู้ แทนสมาชิกได้ทราบบทบาทหน้าที่ และทราบผลการด าเนิ นกิจ การด้านต่าง ๆ เมื่ อ
วันเสาร์ ที่ 8 กันยายน 2561 มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วม 397 คน จากผู้แทนสมาชิก 514 คน
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ประมวลภาพโครงการพัฒนาบุคลากรและท�ำแผนกลยุทธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ประจาปี 2561
ขึ้น ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2561 และระหว่างวันที่ 14 – 17 กันยายน 2561 วัตถุประสงค์
เพื่อเข้าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงการจัดทา
แผนกลยุทธ์ฉบับใหม่ ปี 2562 - 2565 เพื่อใช้เป็น คู่มือเพื่อกาหนดแนวทางในการบริหารจัดการ
กิจการสหกรณ์ โดยการมีส่วนร่วมของกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ตัวแทนสมาชิก และ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
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ผู้ตรวจสอบกิจการแบบสมาชิก
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ
ตรวจสอบการดาเนิน งานทั้ งปวงและตรวจสอบกิ จ การด้ านต่า ง ๆ ตามที่ก าหนดไว้
ในข้ อบั ง คับ ของสหกรณ์ รายงานผลการตรวจสอบกิจ การเป็ นลายลั กษณ์อัก ษรต่อที่ ประชุ ม
คณะกรรมการดาเนินการ และที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ โดยจัดท ารายงานดัง นี้ รายงาน
การตรวจสอบกิจการประจาเดือน รายงานการตรวจสอบกิจการประจาปี รายงานการตรวจสอบ
กิจการกรณีเร่งด่วน

จริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
ความรับผิดชอบ มีความตระหนักและความรับผิดชอบในหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ
ต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงินการบัญชีและธุรกิจของสหกรณ์อย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพ ให้ความสาคัญกับการเตือนภัยล่วงหน้าและการผิดปกติ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์กับการบริหารจัดการสหกรณ์
ซื่อสัตย์ตรง มีความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติส่วนตัว ไม่ใช้โอกาสใน
การแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น
ความเป็นกลาง พึงละเว้นการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือกระทาการใดๆที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสหกรณ์ ใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจ
ความสามารถ รับงานที่ตนมีความรู้ ทักษะประสบการณ์ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติง าน
พัฒนาศักยภาพตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของงานตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
การรักษาความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ที่ไ ด้จาก
การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ ไม่พึงรับสิ่งของหรือทรัพย์สินมีค่าใดๆจากสหกรณ์นอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนที่พึงได้รับจากตรวจสอบกิจการ

เทคนิคการตรวจสอบ
การตรวจสอบเอกสาร การสังเกตการณ์ การสอบถาม การตรวจนับ การยืนยันยอด
การคานวณ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ การตรวจสอบการผ่านรายการ การหารายการผิดปกติ

กระบวนการตรวจสอบกิจการ
จัดทาแผนการตรวจสอบกิจการ ปฏิบัติงานการตรวจสอบกิจการ จัดทารายงานการ
ตรวจสอบกิจการ
(อ้างอิงจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)
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ขั้นตอนการรับบริการ

ช่องก

1. กดบัตรคิวบริการที่ต้องการ
2. รอเรียก
3. รับบริการ

ช่องทางการรับเรือ่ งร้องเรียน
สมาชิกสามารถส่งหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ผ่านทางช่องทางที่กาหนด
ไว้ ดังนี้
1. บันทึกข้อความ/จดหมาย
2. กล่องรับความคิดเห็น
3. อีเมล์ oamsubkruphet61@gmail.com
4. หน้าเว็บไซต์สหกรณ์ “ติดต่อเรา”
5. หน้าเว็บไซต์สหกรณ์ “เว็บบอร์ด”
6. ส่งข้อความผ่าน Inbox บนเฟสบุ๊ค
7. สายตรง ประธาน 081–290–7823
8. สายตรง ผู้จัดการ 089–910–6281

วันทาการสหกรณ์
เปิดให้บริการ วันอังคาร – เสาร์
บริการฝาก – ถอน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.
บริการเงินกู้ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด
www.phetcoop.com
นำมผู้รับ

ชาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 155/2557
ไปรษณีย์เพชรบุรี
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