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เงินเดือนข้าราชการ เงินบํานาญ ออกก่อนวันสิ3นเดือน หน่ วยงานต้นสังกัดสมาชิกหักเงิน ณ ทีจ่ายแล้ว
โอนให้ สหกรณ์ เงินไปอยู่ทีไหนเป็ นเงินไม่ น้อย และดอกเบีย3 เป็ นของใคร
ตามระเบียบว่าด้วยเงินกูท้ ุกประเภทของสหกรณ์กาํ หนดให้เงินงวดชําระหนี!แต่ละงวดถึงกําหนดส่งภายในวันสิ!น
เดือนนั!น ๆ
แนวทางปฏิบัติ ). สหกรณ์ตอ้ งส่งรายการหักให้หน่วยงานต้นสังกัดภายในวันที+ , ของเดือน จึงต้องมีการ
ประมวลผลรายการหักเงินของวันสิ!นเดือนล่วงหน้า
,. ช่วงระหว่างวันที+ ,/ ถึงวันทําการสุดท้ายของเดือน ต้นสังกัดของสมาชิก ประกอบด้วย
สพท. สพม./ อบจ.และหน่วยงานอื+น ๆ จะแจ้งผลการหักเงิน พร้อมแจ้งรายชื+อผูท้ ี+หกั เงินไม่ได้ และโอนเงิน
ส่วนที+หกั ได้ให้สหกรณ์เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ฯ โดยบางหน่วยงานก็โอนให้ก่อนวันสิ!นเดือน
หรื อบางหน่วยงานก็โอนหลังวันสิ!นเดือน ยกตัวอย่างในรายงานประจําปี หน้า ):: ในหมายเหตุงบการเงิน ;
ลูกหนี!สุทธิ ชื+อบัญชีลูกหนี!ตวั แทนหักเงินนําส่ง )/,),:,:=,.>? บาท คือเงินนําส่งที+หน่วยงานโอนให้สหกรณ์
หลังวันสิ!นเดือน
>. เจ้าหน้าที+จะทําการตรวจสอบยอดเงินที+เก็บได้/ ไม่ได้ เพื+อให้ตรงกับหน่วยงานต้นสังกัด
และติดตามสมาชิกที+คา้ งให้มาชําระภายในวันสิ!นเดือน และจะบันทึกรายการหักที+เก็บได้จากต้นสังกัด
ในวันสิ!นเดือน
/. กรณีสงสัยว่า ทําไมไม่บนั ทึกบัญชีรับตั!งแต่วนั ที+ ,; ตามที+กรมบัญชีกลางหักให้ ขอเรี ยนว่า
เงินที+สหกรณ์เรี ยกเก็บได้คาํ นวณดอกเบี!ยเต็มเดือน ยกตัวอย่าง เดือนพฤศจิกายน ,;=> คํานวณดอกเบี!ยระหว่าง
วันที+ ) ถึง >: พฤศจิกายน ,;=> ถ้าจะบันทึกรับเงิน ณ ,; พฤศจิกายน ,;=> นั!นก็แสดงว่า ดอกเบี!ยเงินกู้
ที+สมาชิกต้องจ่าย ระหว่างวันที+ ,= - >: พฤศจิกายน ,;=> ต้องไปคํานวณรวมกับ เดือนธันวาคม ,;=>
ซึ+งตามความเป็ นจริ งแล้ว สหกรณ์คิดคํานวณดอกเบี!ยเป็ นรายวัน ปี ,;=> มีจาํ นวน >== วัน เรี ยกเก็บเงิน
แต่ละเดือนตามจํานวนวันในเดือนนั!นๆ และสมาชิกที+ได้รับเงินเดือนเร็วขึ!นตามนโยบายของรัฐ หากไม่หกั
ณ ที+จ่าย ให้มาชําระเองทุกวันที+ ,; ของเดือน เดือนพฤศจิกายน ,;=> ท่านต้องชําระดอกเบี!ยของวันที+ ,= – >)
ตุลาคม และ ) - ,; พฤศจิกายน ,;=> รวม >) วัน
ดังนั!น การบันทึกรับเงินประจําเดือนทุกวันสิ!นเดือนนั!นเป็ นไปตามหลักการบัญชีและวิธีการที+
นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด สหกรณ์ออมทรัพย์อื+นๆ ก็ใช้วิธีปฏิบตั ิเช่นเดียวกันทัว+ ประเทศ
ส่วนเงินฝากที+สมาชิกให้หกั ฝาก ณ ที+จ่ายนั!น บันทึกเป็ นเงินฝากให้ ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน
เงินบําเหน็จเจ้ าหน้ าที จํานวน 9,;<-,-+= บาท จ่ ายให้ กบั ผู้ทีเกษีย ณปี นีใ3 ช่ หรื อไม่
ไม่ใช่ เป็ นการจ่ายเข้าสมทบเงินสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที+ (หมายเหตุ )> หน้า ):> เงินสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที+
มีจาํ นวน ;?,):?,,=: บาท) เมื+อมีเจ้าหน้าที+ผใู ้ ดเกษียณฯ หรื อออกจากงานโดยมีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จก็จะนํา
เงินจากสํารองบําเหน็จมาจ่ายให้ผนู ้ ! นั หากเกษียณฯ หรื อออกจากงานพร้อมกันจํานวนมากในปี ใด ก็ไม่กระทบ
กับกําไรของปี นั!นเพราะมีการทยอยจ่ายสมทบเข้าเงินสํารองบําเหน็จอยูท่ ุกปี หากปี ใดไม่มีผเู ้ กษียณฯ หรื อออก
จากงานหรื อมีจาํ นวนน้อย เงินสํารองบําเหน็จก็จะเหลือมากและสหกรณ์สามารถนําไปหมุนเวียนลงทุนได้
โดยไม่ตอ้ งจ่ายดอกเบี!ยแต่อย่างใด
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ค่านํ3ามันรถ จ่ ายกรณีใดบ้ าง
1. การประชุมสัมมนาสมาชิกทุกกลุ่ม กรรมการ เจ้าหน้าที+ ไม่ได้เบิกค่าพาหนะ แต่ใช้รถตูส้ หกรณ์
2. การไปประชุมสัมมนา ตามหน่วยงานต่างๆ ที+จดั ขึ!น หากใช้รถตูส้ หกรณ์ ไม่เบิกค่าพาหนะ
3. ไปในภารกิจต่าง ๆ ของสหกรณ์ พบปะหน่วยงานที+เกี+ยวข้อง
4. ออกเร่ งรัดติดตามหนี!สิน มีหนี!เสี ยมากขึ!น
ลายมือชื อหรื อลายเซ็น เป็ นเรื องสําคัญในการทํานิติกรรมโดยเฉพาะ การเงิน ทางสหกรณ์มีมาตรการในเรื องนี3
อย่างไร ;. สมาชิกได้รับอุบัติเหตุหรื อป่ วย ทําให้ ลายมือชื อไม่เหมือนเดิม
*. การปลอมแปลงลายมือชื อ
1. ลงลายพิมพ์นิ!วหัวแม่มือแทนโดยมีพยานรับรอง , คน (หากอยู่ โรงพยาบาล ให้แพทย์เป็ นพยานด้วย)
ขณะพิมพ์ลายพิมพ์นิ!วหัวแม่มือให้ถ่ายภาพและถือให้เห็นชัดเจน เพื+อปริ! นแนบไว้เป็ นหลักฐานประกอบ
เอกสารที+พิมพ์ลายนิ!วมือนั!น หากมาแสดงตัวที+สหกรณ์ได้ก็ให้ญาติพามา
2. การปลอมลายมือชื+อ หากทําให้เกิดความเสี ยหาย เป็ นความผิดทางอาญา ผูเ้ สี ยหายแจ้งความร้องทุกข์
ดําเนินคดีได้
เรื องหมวดค่าตอบแทนเงินสวัสดิการสมาชิก
- การจ่ ายสวัสดิการช่ วยเหลือตามช่ วงอายุการเป็ นสมาชิกขอเสนอให้ เพิม เงินสวัสดิการจากเดิม ดังนี3
- ,) ปี เดิมจ่าย ),::: บาท เพิม+ เป็ น ,,::: บาท
- >) ปี เดิมจ่าย ,,::: บาท เพิม+ เป็ น >,::: บาท
- /) ปี เดิมจ่าย ,,::: บาท เพิม+ เป็ น /,::: บาท
- ;) ปี เดิมจ่าย /,::: บาท เพิม+ เป็ น ;,::: บาท
เหตุผล เพื+อเป็ นการให้กาํ ลังใจแก่สมาชิก
มอบคณะกรรมการดําเนินการ ชุดปี =/ พิจารณา เพราะการเพิม+ สวัสดิการ คือ การเพิม+ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ซึ+งจะส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผล-เฉลี+ยคืน เมื+อสิ! นปี
- การให้ ค่าตอบแทนสมาชิก จาก ;;,=== บาท เสนอให้ จัดให้ มีการเบิกเบีย3 เลีย3 ง+ค่าเดินทาง ในการไปประชุม
โรงเรีย นในเขตเลือกตั3งของผู้แทนสมาชิกท่านนั3นทุกเดือน จะได้เท่ากับ ;=,=== บาท (เพราะเดือนละ C==)
; ปี = ;=,9== บาท
เนื+องจากได้รับข้อสังเกตจากนายทะเบียนสหกรณ์และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ การจ่ายค่าตอบแทนให้
ผูแ้ ทนสมาชิกรายละ )),::: บาท นั!น ผูแ้ ทนสมาชิกมีหน้าที+มาประชุมใหญ่ ตามที+ได้รับเลือกตั!งจากสมาชิก
เพื+อสิ ทธิหน้าที+และผลประโยชน์ของสหกรณ์ ไม่สามารถที+จะมาจัดสรรค่าตอบแทนให้ตนเอง การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนผูแ้ ทนสมาชิก จึงไม่เข้าลักษณะที+พึงจ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามความหมายของรายจ่ายค่าตอบแทน
คือ จ่ายเพื+อตอบแทนการปฏิบตั ิงานหรื อหน้าที+ตามความรับผิดชอบการที+สหกรณ์จ่ายให้ผแู ้ ทนสมาชิก จึงเป็ น
รายจ่ายที+ไม่สมเหตุสมผล เนื+องจากผูแ้ ทนสมาชิกไม่ได้ เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที+ในกิจการงานของสหกรณ์ จึงควร
กําหนด รายจ่ายให้เป็ นไปตามหลักการบัญชี และต้องเป็ นไปโดยประหยัด รัดกุม เงินที+เคยได้รับเมื+อไม่ต!งั
งบประมาณก็จะคืนสู่สมาชิกทุกคน
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อยากทราบรายละเอียดการซื3อหุ้น

ตอบ

ตามข้อบังคับ ข้อ 5. การถือหุ้น
“ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุน้ รายเดือนในอัตราที+สูงกว่าอัตราที+กาํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรื อจะขอซื!อ
หุน้ เพิม+ ขึ!นอีกเมื+อใดก็ยอ่ มทําได้ โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการ-ดําเนินการ”
แนวปฏิบัติ กรณีขอซื!อหุ ้นเพิม+ ขึ!น เมื+อใดก็ยอ่ มทําได้ ไม่ได้แสดงความจํานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการ ก่อน ยกเว้น สมาชิกซื!อหุน้ เพิม+ เกิน )::,::: บาท จะต้องแสดงความจํานงเป็ นหนังสื อต่อ
คณะกรรมการดําเนินการ

ถาม

;. เงินสํารองจ่ าย ปี *+,- มีการใช้ ไป C<,<** บาท แต่ ดรู ายการใช้ จ่ายแล้ว ไม่มีรายการใดจ่ ายเกิน
อยากทราบว่า สํารองจ่ ายในเรื องใด
*. เบีย3 เลีย3 งสัมมนาการอบรมต่างๆ ดูเหมือนจะซํ3ากัน ขอให้ ตรวจสอบและรวมค่าใช้ จ่ายรวมทั3งหมดให้ ดดู ้วย
แยกเป็ นเรื องๆ จะพิจารณาง่ายๆ

ตอบ

). งบเพื+อจําเป็ น สหกรณ์ฯ ปี => ไม่ได้ต!งั งบประมาณไว้ใช้จ่ายเกี+ยวกับของใช้ที+จาํ เป็ นในการป้องกัน
การแพร่ ระบาดของโรคโควิค-)?
,. เบี!ยเลี!ยงสัมมนาอบรมต่างๆ ไม่ซ! าํ กัน เพราะมีรายละเอียดเหตุผลและความจําเป็ นแตกต่างกันอย่างชัดเจน

ถาม

สมาชิกทีลาออกจากราชการ ได้มาติดต่อทําเรื องการเงินสวัสดิการจากสหกรณ์ฯ แต่เจ้ าหน้ าทีบอกว่าลาออกแล้ว
-= ตุลาคม ต้องคิดตามระเบียบ คือ ได้พ ร้ อมกับกลุ่มเกษียณ *+,< อยากทราบว่าแก้ไขระเบียบได้หรื อไม่
เพราะเงินสวัสดิการทีสมาชิกควรได้รับตามทีได้อนุมัติให้ ลาออกแล้ว

ตอบ

มอบคณะกรรมการดําเนินการ ชุดปี =/ พิจารณา

ถาม

ประธานตอบคําถามเรื องพาหนะ สมาชิก ต่างจังหวัด ว่าไม่ทราบทีอยู่ทีแน่ นอน แต่สหกรณ์ส่งหนังสื อ
เชิญประชุมไปทีโรงเรียน ต้นสังกัดได้ ยังจะบอกว่าไม่ทราบทีอยู่แน่ นอนอีก

ตอบ

ค่าพาหนะของผูแ้ ทนสมาชิก คํานวณตามระยะทางจากอําเภอที+ไปใช้สิทธิเลือกตั!ง สําหรับสมาชิกต่างจังหวัด
ให้ได้รับค่าพาหนะเท่ากับสมาชิกสังกัด อ.เมืองศรี สะเกษ เพราะใช้สิทธิเลือกตั!งที+สาํ นักงานสหกรณ์ฯ
ในปี ต่อไปสมาชิกสามารถย้ายออกไป สังกัดเขตอื+นที+ตนเคยปฏิบตั ิงานเดิมได้ และมีสิทธิสมัครและเลือกตั!ง
ในอําเภอที+ยา้ ยไปสังกัด จะได้รับค่าพาหนะในอัตราแต่ละอําเภอ
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ขอให้ หักหุ้น เดือนละ ;== ตลอดปี *+,< ในยุคโควิด

ตอบ

มอบคณะกรรมการดําเนินการ ชุดปี =/ พิจารณา
- คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด ชุดที+ =/ ในคราวประชุมครั!งที+ >/,;=/
เมื+อวันที+ )P กุมภาพันธ์ ,;=/ ได้พิจารณาแล้ว เพื+อเป็ นการช่วยเหลือสมาชิก โดยไม่ให้กระทบต่อสภาพคล่อง
ทางการเงิน และความมัน+ คงของสหกรณ์ จึงมีมติขยายเวลามาตรการช่ วยเหลือสมาชิกออกไปอีก โดยการลด
อัตราการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก ให้ ถือหุ้นเดือนละ ;== บาท เป็ นเวลา 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม สิงหาคม *+,< เว้นแต่ สมาชิกทีถือหุ้นเกินอัตราขั3นตําของระเบียบเดิมหรื อผู้ทีแจ้ งความจํานงไม่ให้ ลดลง
และสมาชิกทีอายุการเป็ นสมาชิกไม่ครบ ; ปี หรื อส่ งค่าหุ้นไม่ครบ ;* งวด ให้ส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนตาม
ระเบียบสหกรณ์ฯ ในอัตราร้ อยละ 5 ของเงินได้รายเดือน
- ตามประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด เรื+ อง การลดอัตราการถือหุ ้นรายเดือนของสมาชิก
เมื+อวันที+ )P กุมภาพันธ์ พ.ศ.,;=/

ถาม

ควรให้ มีก้เู พือช่ วยเหลือสมาชิกเป็ นกรณีพ เิ ศษ ในสถานการณ์ โควิค -;C
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