
การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
ของสมาชิก



โมบายแอพพลิเคชั่นสหกรณ์
โมบายแอพพลิเคชั่นสหกรณ์สามารถดาวน์โหลด ได้ทั้ง 3 ระบบ ด้วยการสแกน QR Code

App store

App gallery

Play store

หรือพิมพ์ค้นหาค าว่า 
“MHS Saving”



โมบายแอพพลิเคชั่นสหกรณ์

สมาชิกสามัญที่ยังไม่ได้เข้าใช้ระบบแอพพลิเคชั่นสหกรณ์ จ านวน 2,579 คน



การโอนเงินผ่านระบบออนไลน์
สมาชิกสามารถโอนเงินเข้ามายังสหกรณ์ได้ผ่านช่องทาง ดังนี้

หลังจากโอนเงิน กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบก่อนเวลา 15.00 น. ของวันที่โอน

 

ช ่อบั ชี : สหกรณ์ออมทรัพย์คร แม่ ่องสอน 
พร้อมเพย์ : 0994000448261 (เลขบั รประชาชน) 

ธนาคาร สาขา เลขบั ชี 
 นาคารกรุงไทย แม่ ่องสอน 5081001287 
  นาคารกรุงเทพ แม่ ่องสอน 3790043446 
  กส. แม่ ่องสอน 016232414270 
  นาคารออมสิน แม่ ่องสอน 050900524971 



การบริหารเคร อข่าย



เคร อข่าย

 เครือข่ายตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของสมาชิกเป็นเครือข่ายตามที่สหกรณ์ก าหนด ประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่า 20 คน 
(เว้นแตก่รณีมีความจ าเป็นเนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ และการคมนาคม สหกรณ์อาจก าหนดเครือข่ายขึ้นเป็นการเฉพาะ ก็ได้)

 ให้มีคณะกรรมการเครือข่ายประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเป็นกรรมการโดยต าแหน่งโดยให้ผู้แทนสมาชิกเลือกตั้งกันเองท า
หน้าที่เป็น ประ านเครือข่าย เหรัญญิก เลขานุการ อาสาสมัครสา ารณสุขสหกรณ์และตัวแทนกลุ่มสตรี นอกนั้นเป็นกรรมการ

 กรณีมีความจ าเป็นหรือข้อจ ากัดด้านจ านวนสมาชิก อาจให้ผู้แทนสมาชิกท าหน้าที่ได้มากกว่าหนึ่งต าแหน่งก็ได้

กรรมการหน่วย
เคร อข่าย ผ ้ รวจสอบ

เคร อข่าย
ประธานเคร อข่าย

(ผ ้แทนคนที่ 1)

รองประธาน 
(ผ ้แทนคนที่ 2)

เหรั  ิก/กรรมการ
(ผ ้แทนคนที่ 3)

เลขานุการ/กรรมการ
(ผ ้แทนคนที่ 4)

กรรมการ/อสส
(ผ ้แทนคนที่ 5)



ผ ้แทนสมาชิก

 สหกรณ์ก าหนดจ านวนผู้แทนสมาชิกแต่ละเครือข่าย โดยถือเอาจ านวนสมาชิก ณ วันที่ 31  ันวาคม ของทุกปี 
 ที่ประชุมสมาชิกเครือข่ายด าเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกอัตราส่วนจ านวนสมาชิก 1:6 (ถ้าเศษของอัตราส่วน
ดังกล่าวเกินกึ่งหนึ่งให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน)
 ผู้แทนสมาชิกอยู่ในต าแหน่งคราวละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

ผ ้แทนสมาชิก  
1 : 6 คน

สมาชิก

ผ ้แทนสมาชิก

เคร อข่าย



คุณสมบั ิของผ ้แทนสมาชิก
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ ่องสอน จ ากัด 
เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันที่สมัครเป็นผู้แทนสมาชิก
 มีชื่ออยู่ในเครือข่ายที่สมัครเป็นผู้แทนสมาชิกในวันสมัคร
 ไม่เคยผิดนัดช าระหนี้ทุกชนิดไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปี
ที่เลือกตั้งผู้แทนสมาชิก เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระท าหรือเจตนาของตนเอง

ผ ้แทนสมาชิก  
1 : 6 คน

สมาชิก

ผ ้แทนสมาชิก

เคร อข่าย



การเล อก ั้งผ ้แทนสมาชิก
สหกรณ์ก าหนดจ านวนผูแ้ทน
สมาชิกแต่ละเครือข่าย โดย

ถือเอาจ านวนสมาชิก ณ วันที่ 
31  ันวาคม ของทุกปี 

สมาชิกท่ีสนใจสมัครเป็นผู้แทน
สมาชิกยื่นใบสมัครตามแบบที่

สหกรณ์ก าหนดก่อนวันที่                    
15 กุมภาพัน ์ ของทุกปี

หากมีผู้สมัครไมเ่กินจ านวน
ผู้แทนสมาชิกที่ก าหนดใหถ้ือ

ว่าได้รับการเลอืกตั้งเป็นผู้แทน
สมาชิก

ที่ประชุมสมาชิกเครือข่าย
ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิก                      

เป็นผู้แทนสมาชิก 

ประ านเครือข่ายแจ้งรายช่ือ
ผู้แทนสมาชิกพร้อมรายงาน
การประชุมสมาชิกเครือข่าย 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของ

ทุกปี

สหกรณ์ประกาศแต่งตั้ง                          
ผู้แทนสมาชิก



  าแหน่งผ ้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออก ามวาระ

* ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจากต าแหน่งไม่ว่าด้วยประการใดๆ จนท าให้ผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคน หรือไม่
ถึงสามในสี่ของจ านวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดก็ให้ที่ประชุมสมาชิกเครือข่ายด าเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก            
ให้ครบตามจ านวนที่ว่างลงและให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในต าแหน่งได้ตามวาระที่เหลืออยู่

* เครือข่ายใดต าแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระและท าให้มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน            
ของเครือข่าย ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดให้ที่ประชุมสมาชิกเครือข่ายด าเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
ให้ครบตามจ านวนที่ว่างลงในเครือข่ายนั้น



ผ ้ รวจสอบเคร อข่าย
o คณะกรรมการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ
ส ารองเป็นผู้ตรวจสอบเครือข่าย 

o ผู้ตรวจสอบเครือข่าย ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละหนึ่งปี               
แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกันหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

อาสาสมัครสาธารณสุขสหกรณ์ 
o จ่ายตามการตรวจสุขภาพสมาชิกอย่างน้อย          
ปีละ 1 ครั้ง ๆละ 300 บาท โดยให้รายงานผลการ
ตรวจสุขภาพสมาชิกให้สหกรณ์เพื่อท าการเบิกจ่าย
ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด



การประกวดกิจกรรมดีเด่น



การประกวดกิจกรรมดีเด่น
ő กรรมการสหกรณ์ดีเด่น

ő กรรมการเครือข่ายดีเด่น

ő เจ้าหน้าที่สหกรณ์ดีเด่น             

ő เจ้าหน้าที่หน่วยดีเด่น

ő อสส. ดีเด่น

ő กลุ่มสตรีดีเด่น

ő ผู้ตรวจสอบเครือข่ายดีเด่น 

ő เครือข่ายดีเด่น

ő สมาชิกสหกรณ์ดีเด่น                     

ő ครอบครัวสหกรณ์ดีเด่น

ő โรงเรียนจัดกิจกรรมสหกรณ์ดีเด่น

ดาวน์โหลดประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ ส่งผลงานได้ถึง 31 ตุลาคม 2565


