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สหกรณ์ฯ รวมทั้ง เพื่อมิให้มีประเด็นทางข้อกฎหมาย สหกรณ์ฯ จะจ่ายค่าอาหารให้แก่สมาชิก

ภายหลังการเปิดประชุมใหญ่ จนถึงเวลาการประชุมใหญ่เสร็จสิ้น

	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2561

ตามวัน	เวลา	และสถานที่ดังกล่าวด้วย	จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ											

(นายชัยวุฒิ			มัณฑะนานนท์)

เลขานุการ

	สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์	จ�ากัด

หมายเหตุ

	 1.	 การออกเสยีงเลอืกต้ังกรรมการด�าเนนิการ	ใช้วธิลีงคะแนนลบัโดยใช้เครือ่งลงคะแนนเลอืกตัง้ของ

ส�านักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง	สมาชิกที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2561	ในวัน

อาทิตย์ที่	27	มกราคม	2562	ณ	สโมสรต�ารวจ	ถนนวิภาวดีรังสิต	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	เท่านั้นที่มี

สทิธิเลอืกต้ัง	และห้ามมใิห้สมาชกิลงคะแนนซ�า้หรอืลงคะแนนแทนกนั	สมาชกิคนหนึง่มสีทิธอิอกเสยีงเลอืก

ตั้งกรรมการด�าเนินการได้จ�านวน	8	คน	การลงคะแนนเลือกตั้งจะเริ่มตั้งแต่เวลา	07.00	น.	และปิดการลง

คะแนนเลือกตั้ง	เวลา	10.00	น.		

			 			 การลงทะเบียนต้องแสดงหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน

	 	 ก.	 บัตรประจ�าตัวประชาชน	หรือบัตรประจ�าตัวที่หน่วยงานต้นสังกัดออกให้	ซึ่งมีภาพถ่าย

แสดงตนติดกับบัตรนั้นด้วย

	 	 ข.	 กรณีไม่อาจแสดงหลักฐานตาม	ก.	ให้กรรมการเลือกตั้งคนหนึ่งออกหนังสือรับรองตามแบบ

ที่สหกรณ์ก�าหนด	 		

			 2.	 สมาชิกสมทบให้เข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ	ในฐานะผู้สังเกตการณ์และแสดงความคิดเห็นได้	แต่ไม่มี

สิทธิในการนับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมไม่มีสิทธิในการออกเสียง	และไม่ได้รับค่าตอบแทนจากสหกรณ์ฯ	

	 3.	 สหกรณ์ฯ	จะมอบรางวัลเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์	 รางวัลละ	3,000	บาท	จ�านวน	

50	 รางวัล	 และรางวัลทองค�าหนัก	 2	สลึง	 จ�านวน	4	 รางวัล	การมอบรางวัลจะใช้วิธีจับสลากบัตรรางวัล

และสมาชกิทีไ่ด้รับรางวลัจะต้องอยูใ่นห้องประชมุใหญ่ฯ	และต้องแสดงตวัตนต่อคณะกรรมการด�าเนินการ

เท่านั้น	จึงมีสิทธิรับรางวัล		
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วาระที่ 1

เรื่อง ประธานกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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	 เมื่อเวลา	09.00	น.	สมาชิกมาประชุม	......................	คน		(สมาชิกทั้งหมด	7,375	คน)	เมื่อสมาชิก

มาประชุมเกินกว่า	100	คน	ครบองค์ประชุมแล้ว	นายปริญญา		เพ็งสมบัติ	ประธานกรรมการ	กล่าวเปิดการ

ประชุมใหญ่		สามัญประจ�าปี	2561	ดังต่อไปนี้	

	 การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2561		สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์	จ�ากัด	ครั้งที่	72	ในวันอาทิตย์	

ที่	27	มกราคม	2562	ณ	ห้องบุญยะจินดา	1-2		สโมสรต�ารวจ	ถนนวิภาวดีรังสิต	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

	 1.	 การเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ	ซึ่งก�าหนดไว้ในวาระที่	4	ได้เริ่มลงคะแนนเลือกตัง้	ตั้งแต่เวลา	

07.00	น.		จะสิ้นสุดการลงคะแนนเวลา	10.00	น.	และเมื่อทราบผลการลงคะแนนแล้ว	ประธานกรรมการ

เลือกตั้ง	จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

	 2.	 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์	จ�ากัด	ขอขอบคุณ	ร.ต.สอาด	แก้วเกษ	สมาชิกเลขทะเบียน	1180		

บริจาคเงิน	 เข้าทุนส�ารองจ�านวน	1,000	บาท	สหกรณ์ได้ด�าเนินการตามความประสงค์ของท่านเรียบร้อย

แล้ว

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

วาระที่ 1 เรื่องประธานกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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วาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560
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การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ�ากัด

ครั้งที่  71 วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม  2561

ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ  กรุงเทพมหานคร

--------------------------------------------

--------------------------------------------

  

 
การประชุมใหญสามัญประจําป 2560 
สหกรณขาราชการสหกรณ  จํากัด 

ครั้งที่  71  วันอาทติยที่ 28 มกราคม  2561 
ณ โรงแรมปรนิซพาเลซ  กรุงเทพมหานคร   

--------------------------------- 
  สมาชิกมาลงชือ่เขารวมประชมุ  3,725 คน (สมาชิกท้ังหมด  7,127 คน)  ตามลายมอืชือ่ 
ในแฟมผูเขาประชุมใหญสามญั ประจําป 2560 มีคณะกรรมการดําเนินการและผูเขารวมประชุมประกอบดวย 

  1. นายโอภาส  กล่ันบุศย   ประธานกรรมการ 
  2. นายปราโมช  ถาวร     รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
  3. นายวินัย  กสิรักษ   รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
  4. นายภานุวฒัน ณ นครพนม  เลขานุการ  

    5. นายเสนอ  ชูจันทร   กรรมการดําเนินการ 
  6. นายพิเชษฐ  วิริยะพาหะ  กรรมการดําเนินการ 

    7. นายประยูร  อินสกุล   กรรมการดําเนินการ   
        8. นายคํารณ  พวงมณี   กรรมการดําเนินการ 
          9. นายนารถพงศ สุนทรนนท  กรรมการดําเนินการ       

10. นายวิศิษฐ  ศรีสุวรรณ  กรรมการดําเนินการ 
11. นายสุริยะ  คําปวง   กรรมการดําเนินการ  
12. นายจิรศักด์ิ  เงินเส็ง   กรรมการดําเนินการ  
13. นายสันทาน  สีสา   กรรมการดําเนินการ 
14. นางดุษณ ี  ดานาพงศ             กรรมการดําเนินการ                                                              

      15. นายพีรพนธ  กิจโกศล   กรรมการดําเนินการ 
16. น.ส.บุษยมาศ หนูชม   สสพ. 1 
17. น.ส.นันทิยา  คงเจริญ   ผูชวยผูสอบบญัช ี

       บริษัทไอดี ออดิต กรุป จํากัด                                                
      18. นางศิริลักษ  พรอมเพราะ  หัวหนาคณะผูตรวจสอบกิจการ 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 
---------------------------- 

  นายโอภาส  กล่ันบุศย  ประธานกรรมการ เปนประธานในทีป่ระชุมใหญ เร่ิมประชมุเวลา  09.00  น.  
ประธานฯ แจงตอท่ีประชมุวา การประชมุวันน้ีใชองคประชมุใหญมีสมาชิกเกินกวา 100 คน ตามขอบังคับสหกรณ ขอ 46 
วรรคแรก ซึ่งกําหนดวา “องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวา     
กึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคน” ขณะน้ีมสีมาชิกลงชื่อและอยูในหองประชุมเกินกวา          
100 คนแลว จงึขอเปดประชมุ 
 

 

	 นายโอภาส		กลั่นบุศย์	 	ประธานกรรมการ	เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่	 เริ่มประชุมเวลา	09.00	น.		

ประธานฯ	แจ้งต่อทีป่ระชมุว่า	การประชมุวนันีใ้ช้องค์ประชมุใหญ่มสีมาชกิเกนิกว่า	100	คน	ตามข้อบงัคบัสหกรณ์	

ข้อ	46	วรรคแรก	ซึ่งก�าหนดว่า	 “องค์ประชุมในการประชุมใหญ่	การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมา

ประชุมไม่น้อยกว่า			กึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด	หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน”	ขณะนี้มีสมาชิกลงชื่อและ

อยู่ในห้องประชุมเกินกว่า		100	คนแล้ว	จึงขอเปิดประชุม
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วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

	 เมื่อเวลา	09.00	น.	สมาชิกมาประชุม	1,896	คน	(สมาชิกทั้งหมด	7,127	คน)	การประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปี	2560		สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์	จ�ากัด	ครั้งที่	71	ในวันอาทิตย์ที่	28	มกราคม	2561	ณ	ห้องแกรนด์	

บอลรูม	โรงแรมปรินซ์	พาเลซ	กรุงเทพมหานคร		

	 1.	 การเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการด�าเนินการ	ซึ่งก�าหนดไว้ในวาระที่	4	ได้เริ่มลงคะแนน

เลือกตั้ง	 ตั้งแต่เวลา	 07.00	น.	 จะสิ้นสุดการลงคะแนนเวลา	11.00	น.	 และเม่ือทราบผลการลงคะแนนแล้ว	

ประธานกรรมการเลือกตั้ง	จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

	 2.	 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์	จ�ากดั	ขอขอบคณุ	ร.ต.สอาด	แก้วเกษ	สมาชิกเลขทะเบยีน	1180		บริจาค

เงินเข้าทุนส�ารองจ�านวน	1,000	บาท	สหกรณ์ได้ด�าเนินการตามความประสงค์ของท่านเรียบร้อยแล้ว

	 3.	 ในปีนี้สหกรณ์ได้รับการจัดชั้นมาตรฐานระดับดีเลิศ	ในระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร

	 4.	 สหกรณ์ได้รบัคดัเลอืกเป็นสหกรณ์ดเีด่นของส�านกังานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	พืน้ที	่1	ได้

รับคะแนน		858.67	คะแนน

	 5.	 บมจ.สหประกนัชวีติ	สนบัสนนุเงนิรางวลัส�าหรับสมาชกิผูเ้ข้าร่วมประชมุใหญ่	จ�านวน	50,000	บาท

และบริษัท	เอไอเอ	จ�ากัด	ร่วมสนับสนุน	จ�านวน	5,000	บาท

	 จึงเสนอเพื่อทราบ

	 ที่ประชุมมีมติ				รับทราบ

	 	

วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559

	 นายภานุวัฒน์	 	 	ณ	นครพนม	 เลขานุการได้เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ	พิจารณารับรองรายงาน	

การประชุมใหญ่สามัญ	ประจ�าปี	2559	เมื่อวันที่	29	มกราคม	2560

	 ที่ประชุมมีมติ				รับรอง
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วาระที่ 3  เรื่องเพ่ือทราบ 
  นายภานุวัฒน  ณ นครพนม ไดรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด    
ประจําป 2560 ดังน้ี 

    3.1 รายงานประจําป 2560 
          3.1.1 จํานวนสมาชกิ 
               เมือ่ส้ินปทางบัญชวีันท่ี  31  ธันวาคม  2560  สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด มีสมาชิกท้ังส้ิน 
7,412  คน  แยกเปน  สมาชิกจํานวน 7,127 คน สมาชิกสมทบ จํานวน  285 คน รายละเอียด ดังน้ี                                
                                                                                                                                                     
 
 
 
  

3.1.2 ผลการดําเนนิงานประจําป 2560 
          สรุปผลการดําเนินงานของสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด ประจาํป 2560  ดังน้ี                                         

  ตารางแสดงผลการดําเนินงานเปรียบเทยีบ 5 ป   
             หนวย : ลานบาท 

ลําดับ รายการ ป  2560 ป  2559 ป  2558 ป  2557 ป  2556 
1 
 
 

สมาชิก(คน) 
- สมาชิก 
- สมาชิกสมทบ 

7,412 
7,127 
285 

6,967 
6,631 
336 

6,931 
6,608 
 323 

6,964 
6,622 
  342 

6,890 
  6,567 
  323 

2 ทุนเรือนหุน 2,552.08 2,375.64 2,199.74 2,070.85    1,971.98 
3 ทุนสํารอง 302.94 285.30    271.01   257.44   244.09 
4 ทุนสะสมอ่ืน ๆ 12.41 11.23       7.97      6.54      7.54 
5 
 
 

เงินรับฝากจาก 
     -  สมาชิก 
     -  สหกรณอื่น 

 
2,377.80 

0.07 

 
2,149.00 
235.07 

 
1,848.36 
  295.25 

 
1,694.71 
  105.57 

 
1,542.30 
     68.57 

6 เงินใหกูแกสมาชิก 5,240.90 5,024.14 4,888.39 4,626.26 4,460.19 
7 ทุนดําเนินงาน 5,417.52 5,216.28 5,002.68 4,679.00 4,521.74 
8 รายได 282.23 273.73   262.24 250.56   238.84 
9 รายจาย 114.60 117.90  119.85 114.88   108.64 
10 กําไรสุทธิ 167.63 155.83 142.39 135.68  130.20 

รายการ สมาชิก(คน) สมาชิกสมทบ(คน) รวม (คน) 
สมาชิกตนป 
สมาชิกเพิ่มระหวางป 

6,631 
619 

336 
171 

6,967 
790 

                    รวม 7,250 507 7,757 
สมาชิกลดลงระหวางป 
- ถึงแกกรรม 
- ลาออก 
- ถูกใหออก 

 
77 
45 
1 

 
0 

222 
0 

 
77 

267 
1 

สมาชิกคงเหลือ 7,127 285 7,412 

  

วาระที่ 3  เรื่องเพ่ือทราบ 
  นายภานุวัฒน  ณ นครพนม ไดรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด    
ประจําป 2560 ดังน้ี 

    3.1 รายงานประจําป 2560 
          3.1.1 จํานวนสมาชกิ 
               เมือ่ส้ินปทางบัญชวีันท่ี  31  ธันวาคม  2560  สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด มีสมาชิกท้ังส้ิน 
7,412  คน  แยกเปน  สมาชิกจํานวน 7,127 คน สมาชิกสมทบ จํานวน  285 คน รายละเอียด ดังน้ี                                
                                                                                                                                                     
 
 
 
  

3.1.2 ผลการดําเนนิงานประจําป 2560 
          สรุปผลการดําเนินงานของสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด ประจาํป 2560  ดังน้ี                                         

  ตารางแสดงผลการดําเนินงานเปรียบเทยีบ 5 ป   
             หนวย : ลานบาท 

ลําดับ รายการ ป  2560 ป  2559 ป  2558 ป  2557 ป  2556 
1 
 
 

สมาชิก(คน) 
- สมาชิก 
- สมาชิกสมทบ 

7,412 
7,127 
285 

6,967 
6,631 
336 

6,931 
6,608 
 323 

6,964 
6,622 
  342 

6,890 
  6,567 
  323 

2 ทุนเรือนหุน 2,552.08 2,375.64 2,199.74 2,070.85    1,971.98 
3 ทุนสํารอง 302.94 285.30    271.01   257.44   244.09 
4 ทุนสะสมอ่ืน ๆ 12.41 11.23       7.97      6.54      7.54 
5 
 
 

เงินรับฝากจาก 
     -  สมาชิก 
     -  สหกรณอื่น 

 
2,377.80 

0.07 

 
2,149.00 
235.07 

 
1,848.36 
  295.25 

 
1,694.71 
  105.57 

 
1,542.30 
     68.57 

6 เงินใหกูแกสมาชิก 5,240.90 5,024.14 4,888.39 4,626.26 4,460.19 
7 ทุนดําเนินงาน 5,417.52 5,216.28 5,002.68 4,679.00 4,521.74 
8 รายได 282.23 273.73   262.24 250.56   238.84 
9 รายจาย 114.60 117.90  119.85 114.88   108.64 
10 กําไรสุทธิ 167.63 155.83 142.39 135.68  130.20 

รายการ สมาชิก(คน) สมาชิกสมทบ(คน) รวม (คน) 
สมาชิกตนป 
สมาชิกเพิ่มระหวางป 

6,631 
619 

336 
171 

6,967 
790 

                    รวม 7,250 507 7,757 
สมาชิกลดลงระหวางป 
- ถึงแกกรรม 
- ลาออก 
- ถูกใหออก 

 
77 
45 
1 

 
0 

222 
0 

 
77 

267 
1 

สมาชิกคงเหลือ 7,127 285 7,412 

  3.1.2 ผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2560

	 	 	 สรุปผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์	จ�ากัด	ประจ�าปี	2560	ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

	 นายภานุวัฒน์	 	ณ	นครพนม	 	 ได้รายงานผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์	 จ�ากัด	

ประจ�าปี	2560	ดังนี้

	 3.1 รายงานประจ�าปี 2560

	 	 3.1.1 จ�านวนสมาชิก

	 	 	 เมื่อสิ้นปีทางบัญชีวันที่	31	ธันวาคม	2560	สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์	จ�ากัด	มีสมาชิก	

ทั้งสิ้น	7,412	คน	แยกเป็น	สมาชิกจ�านวน	7,127	คน	สมาชิกสมทบ	285	คน	รายละเอียด	ดังนี้

ตารางแสดงผลการด�าเนินงานเปรียบเทียบ 5 ปี



รายงานประจำ�ปี�2561�สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์�จำ�กัด10

  

หนวย : บาท 

 3.1.3  ทุนเรือนหุนมูลคาหุนละ  10  บาท 
           มูลคาหุน  ณ  วันท่ี  1  มกราคม  2560  ยกมา         2,375,635,490.00  บาท 
             บวก   สมาชิกถอืหุนเพิ่มระหวางป      211,580,990.00  บาท 
         2,587,216,480.00  บาท 
             หัก   สมาชิกถอนหุนคืนระหวางป           35,135,930.00 บาท 
             มูลคาหุน  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2560  ยกไป             2,552,080,550.00 บาท 
  *ในป 2560 ทนุเรือนหุนเพิม่ข้ึน  176,445,060 บาท หรือเทากับรอยละ 7.42 
 
  3.1.4 เงินรับฝากจากสมาชิก 
                  หนวย : บาท 

รายการ 
ประเภทเงินรบัฝากจากสมาชิก 

รวมทั้งสิ้น 
ออมทรัพย ออมทรัพยพิเศษ ประจํา (3-12 เดือน) 

ยกมาตนป 166,159,414.05 1,968,115,289.63 14,659,556.86 2,148,934,260.54 
ฝากระหวางป 638,940,366.48 705,157,147.89 43,485,043.95 1,387,582,558.32 
รวม 805,099,780.53 2,673,272,437.52 58,144,600.81 3,536,516,818.86 
ถอนคืนระหวางป 608,443,078.53 507,533,524.94 42,731,515.62 1,158,708,119.09 
คงเหลือยกไป 196,656,702.00 2,165,738,912.58 15,413,085.19 2,377,808,699.77 
เพิ่ม  (ลด) 30,497,287.95 197,623,622.95 753,528.33 228,874,439.23 
จํานวน (บัญช)ี 6,165 6,401 12 12,578 

 
  3.1.5 เงินรับฝากจากสหกรณอื่น, เงินกูยืมธนาคารและเงินกูตั๋วสัญญาใชเงิน 
 

รายการ 
สหกรณอื่น 

ฝากประจํา(12 เดือน) 
เงินกูยืมธนาคาร 

ระยะส้ัน 
เงินกูยืม 

ตั๋วสัญญาใชเงิน 
รวมทั้งส้ิน 

ยกมาตนป 235,073,695.93 - - 235,073,695.93 

เพิ่มระหวางป 921.21 315,000,000.00 - 315,000,921.21 
      รวม 235,074,617.14 315,000,000.00 - 550,074,617.14 
ถอนคืนระหวางป 235,000,000.00 315,000,000.00 - 550,000,000.00 
คงเหลือยกไป 74,617.14 - - 74,617.14 
เพิ่ม (ลด) (234,999,078.79) - - (234,999,078.79) 
จํานวน(สหกรณ/ธนาคาร) 7 - - 7 
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หนวย : บาท 

หนวย : บาท 

           3.1.6 การใหเงินกูยืมแกสมาชิก   

รายการ 
ประเภทเงินใหกูยืมแกสมาชิก 

รวมทั้งสิ้น 
ฉุกเฉิน สามัญ พิเศษ 

คงเหลือตนป 36,558,048.90 4,935,191,728.76 52,394,469.85 5,024,144,247.51  
ใหกูระหวางป 107,523,529.63 4,464,368,851.99 262,187,762.54 4,834,080,144.16 
รวม 144,081,578.53 9,399,560,580.75 314,582,232.39 9,858,224,391.67 
รับชําระระหวางป 96,805,784.82 4,429,730,402.29 90,784,083.59 4,617,320,270.70 
คงเหลือยกไป 47,275,793.71 4,969,830,178.46 223,798,148.80 5,240,904,120.97 
เพิ่ม  (ลด) 10,717,744.81 34,638,449.70 171,403,678.95 216,759,873.46 
จํานวนสัญญา  2,246 6,175 200 8,621 

 

3.1.7 เงินกูยืมลูกหนี้ขาดจากสมาชิกภาพ   

 

 
           3.1.8 การใชทนุสะสมอื่น 

                   1) ทุนสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรม 
   การใชเงินสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรม สหกรณไดกําหนดใหความชวยเหลือเปน  
คาพวงหรีดเคารพศพรายละไมเกิน 1,000 บาท คาพิธจีัดงานศพรายละ 5,000 บาท (คาจดัพิธีงานศพรายละ 10,000 บาท 
ต้ังแต 1 กันยายน 2560 เปนตนไป) และเงินสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรมรายละ 400,000 บาท โดยดําเนินการ
ดังน้ี  
                                         สหกรณฯ ไดจัดทําประกันชีวิตกลุมสมาชิกไวกับบริษัทสหประกันชีวิตจํากัด (มหาชน)                        
ทุนประกันคนละ 400,000 บาท โดยสมาชิกท่ีมีอายุไมเกิน 70 ป คาเบี้ยประกันคนละ 2,580 บาท/คน/ป และสมาชิกท่ีม ี
อายุ 71 – 80 ป  คาเบีย้ประกัน  9,000 บาท/คน/ป สําหรับสมาชกิท่ีมีอายุเกิน 80 ป สหกรณฯ จายเงินสงเคราะหครอบครัว
สมาชิกผูถึงแกกรรม รายละ 400,000 บาท เชนกัน  ในป 2560  มีสมาชิกถงึแกกรรม จํานวน 77 ราย รายละเอียด ดังน้ี 

 
        รายการ 

ประเภทลูกหนี้ขาดจากสมาชิกภาพ   
รวมทั้งส้ิน ลูกหนี้ตาม 

คําพิพากษา 
ลูกหนี้ขาดจาก
สมาชิกภาพ 

ลูกหนี้ระหวาง 
ดําเนินคด ี

 
 

คงเหลือตนป 2,074,623.37 472,026.90 - 2,546,650.27 

เพิ่มขึ้นระหวางป - 607,736.62 - 607,736.62 
            รวม 2,074,623.37 1,079,763.52 - 3,154,386.89 

ลดลงระหวางป 432,507.04 60,180.77 - 492,687.81 

คงเหลือยกไป 1,642,116.33 1,019,582.75 - 2,661,699.08 
เพิ่ม  (ลด) (432,507.04) 547,555.85 - 115,048.81 
จํานวนสมาชิก(คน) 4 5 - 9 

  

หนวย : บาท 

หนวย : บาท 

           3.1.6 การใหเงินกูยืมแกสมาชิก   

รายการ 
ประเภทเงินใหกูยืมแกสมาชิก 

รวมทั้งสิ้น 
ฉุกเฉิน สามัญ พิเศษ 

คงเหลือตนป 36,558,048.90 4,935,191,728.76 52,394,469.85 5,024,144,247.51  
ใหกูระหวางป 107,523,529.63 4,464,368,851.99 262,187,762.54 4,834,080,144.16 
รวม 144,081,578.53 9,399,560,580.75 314,582,232.39 9,858,224,391.67 
รับชําระระหวางป 96,805,784.82 4,429,730,402.29 90,784,083.59 4,617,320,270.70 
คงเหลือยกไป 47,275,793.71 4,969,830,178.46 223,798,148.80 5,240,904,120.97 
เพ่ิม  (ลด) 10,717,744.81 34,638,449.70 171,403,678.95 216,759,873.46 
จํานวนสัญญา  2,246 6,175 200 8,621 

 

3.1.7 เงินกูยืมลูกหนี้ขาดจากสมาชิกภาพ   

 

 
           3.1.8 การใชทนุสะสมอื่น 

                   1) ทุนสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรม 
   การใชเงินสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรม สหกรณไดกําหนดใหความชวยเหลือเปน  
คาพวงหรีดเคารพศพรายละไมเกิน 1,000 บาท คาพิธจีัดงานศพรายละ 5,000 บาท (คาจดัพิธีงานศพรายละ 10,000 บาท 
ต้ังแต 1 กันยายน 2560 เปนตนไป) และเงินสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรมรายละ 400,000 บาท โดยดําเนินการ
ดังน้ี  
                                         สหกรณฯ ไดจัดทําประกันชีวิตกลุมสมาชิกไวกับบริษัทสหประกันชีวิตจํากัด (มหาชน)                        
ทุนประกันคนละ 400,000 บาท โดยสมาชิกท่ีมีอายุไมเกิน 70 ป คาเบี้ยประกันคนละ 2,580 บาท/คน/ป และสมาชิกท่ีม ี
อายุ 71 – 80 ป  คาเบีย้ประกัน  9,000 บาท/คน/ป สําหรับสมาชกิท่ีมีอายุเกิน 80 ป สหกรณฯ จายเงินสงเคราะหครอบครัว
สมาชิกผูถึงแกกรรม รายละ 400,000 บาท เชนกัน  ในป 2560  มีสมาชิกถงึแกกรรม จํานวน 77 ราย รายละเอียด ดังน้ี 

 
        รายการ 

ประเภทลูกหนี้ขาดจากสมาชิกภาพ   
รวมทั้งส้ิน ลูกหนี้ตาม 

คําพิพากษา 
ลูกหนี้ขาดจาก
สมาชิกภาพ 

ลูกหนี้ระหวาง 
ดําเนินคด ี

 
 

คงเหลือตนป 2,074,623.37 472,026.90 - 2,546,650.27 

เพิ่มขึ้นระหวางป - 607,736.62 - 607,736.62 
            รวม 2,074,623.37 1,079,763.52 - 3,154,386.89 

ลดลงระหวางป 432,507.04 60,180.77 - 492,687.81 

คงเหลือยกไป 1,642,116.33 1,019,582.75 - 2,661,699.08 
เพิ่ม  (ลด) (432,507.04) 547,555.85 - 115,048.81 
จํานวนสมาชิก(คน) 4 5 - 9 

  3.1.7 เงินกู้ยืมลูกหนี้ขาดจากสมาชิกภาพ  

	 	 3.1.8 การใช้ทุนสะสมอื่น

	 																		1)	 ทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม

	 	 	 	 การใช้เงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม	 สหกรณ์ได้ก�าหนดให้ความช่วย

เหลือเป็น		ค่าพวงหรีดเคารพศพรายละไม่เกิน	1,000	บาท	ค่าพิธีจัดงานศพรายละ	5,000	บาท	(ค่าจัดพิธีงาน

ศพรายละ	10,000	บาท	ตั้งแต่	1	กันยายน	2560	เป็นต้นไป)	และเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม

รายละ	400,000	บาท	โดยด�าเนินการดังนี้	

	 	 	 	 สหกรณ์ฯ	ได้จดัท�าประกนัชวีติกลุม่สมาชกิไว้กบับริษทัสหประกนัชวีติจ�ากดั	(มหาชน)		

ทุนประกันคนละ	400,000	บาท	โดยสมาชิกที่มีอายุไม่เกิน	70	ปี	ค่าเบี้ยประกันคนละ	2,580	บาท/คน/ปี	และ

สมาชิกที่มีอายุ	71	–	80	ปี		ค่าเบี้ยประกัน		9,000	บาท/คน/ปี	ส�าหรับสมาชิกที่มีอายุเกิน	80	ปี	สหกรณ์ฯ	จ่าย

เงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม	รายละ	400,000	บาท	เช่นกัน		ในปี	2560		มีสมาชิกถึงแก่กรรม	

จ�านวน	77	ราย	รายละเอียด	ดังนี้
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                                        1.สมาชิก อายุไมเกิน 80 ป ถึงแกกรรม 48 ราย ไดรับเงินสินไหมทดแทนจากบริษัท รายละ 
400,000 บาท เปนจํานวนเงิน 19,200,000 บาท อยูระหวางบริษัทสหประกันฯ ดําเนินการจายเงินสินไหม จํานวน 5 ราย 
เปนจํานวนเงิน 2,000,000 บาท 
                2. สมาชิกท่ีมีอายุเกิน 80 ป ถึงแกกรรม จํานวน 17 ราย สหกรณฯ จายเงินจากทุนสงเคราะห
ครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรมรายละ 400,000 บาท จํานวน 10 ราย เปนเงิน 4,000,000 บาท และจํานวน 7 ราย  
อยูระหวางการสงเอกสารประกอบการพิจารณา 

ในการใชเงินทุนมีรายละเอียดดังน้ี 
            ที่มาของเงินทุนสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรม 
   (1) เงินทุนสงเคราะหฯ ยกมา      3,218,250.04  บาท 
   (2) จัดสรรจากกําไรสุทธิประจาํป 2559     7,791,435.00  บาท 
   (3) เงินงบประมาณรายจายประจําป 2560    20,000,000.00 บาท 
      รวม     31,009,685.04 บาท 
   ที่ใชไปของเงินทุน 
   (1) เงินชวยคาจัดงานศพและพวงหรีด         520,000.00 บาท 
   (2) เงินคาพวงหรีด             44,300.00   บาท 

(2) คาเบี้ยประกันกลุม (อายุไมเกิน 80 ป)                    20,622,522.50  บาท 
(3) จายเงินสงเคราะหสมาชิกถึงแกกรรม (อายุเกิน 80 ป)             4,000,000.00 บาท  

      รวม     25,186,822.50  บาท 
    เงินทุนฯ คงเหลือยกไป        5,822,862.54  บาท  
  2) การใชทุนสาธารณประโยชน 
                   ในป 2560 สหกรณฯ ไดใชเงินทุนสาธารณประโยชน เพื่อประโยชนโดยรวมแกสมาชิก ชุมชนและ
ส่ิงแวดลอม การกีฬา และการกุศลเพื่อประโยชนสาธารณะ รายละเอียดดังน้ี  
       ที่มาของเงนิทุนสาธารณประโยชน 
         (1) ทุนสาธารณประโยชนคงเหลือยกมา           56,891.23   บาท 
       (2) จัดสรรกําไรสุทธิประจาํป 2559                               700,000.00   บาท 
      รวม             756,891.23  บาท 
      ที่ใชไปของเงินทุนฯ 
        (1)  สนับสนุนการจัดสวัสดิการกรมสงเสริมสหกรณ         500,000.00   บาท 
        (2)  สนับสนุนการจัดกิจกรรมชมรมขาราชการอาวุโส กสส.                    100,000.00   บาท 
        (3)  ดานศาสนา/วัฒนธรรม                          49,500.00   บาท 
        (4)  ดานการศึกษา/กีฬา             63,500.00   บาท 
        (5)  ดานการรักษาพยาบาล                           5,000.00   บาท 
        (6)  ดานการชวยเหลือ/ปองกัน/บรรเทาภัยธรรมชาติ/ภยัพิบัติ         30,500.00   บาท 
        (7)  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม             5,500.00   บาท 
        (7)  ดานอืน่ ๆ เพื่อสังคมและชุมชุน                  500.00   บาท  
      รวม                            754,500.00  บาท 
         เงินทุนฯ คงเหลือยกไป                2,391.23  บาท 

	 	 	 	 1.	 สมาชิก	อายุไม่เกิน	80	ปี	ถึงแก่กรรม	48	ราย	ได้รับเงินสินไหมทดแทนจากบริษัท	

รายละ	400,000	บาท	เป็นจ�านวนเงนิ	19,200,000	บาท	อยูร่ะหว่างบริษทัสหประกนัฯ	ด�าเนนิการจ่ายเงนิสินไหม	

จ�านวน	5	ราย	เป็นจ�านวนเงิน	2,000,000	บาท

	 	 													 2.	 สมาชิกที่มีอายุเกิน	80	ปี	ถึงแก่กรรม	จ�านวน	17	ราย	สหกรณ์ฯ	จ่ายเงินจากทุน

สงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมรายละ	400,000	บาท	จ�านวน	10	ราย	เป็นเงิน	4,000,000	บาท	และ

จ�านวน	7	ราย	อยู่ระหว่างการส่งเอกสารประกอบการพิจารณา

	 	 	 	 ในการใช้เงินทุนมีรายละเอียดดังนี้
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                          3) การใชเงินทุนสงเสริมการศึกษาและการอบรมสมัมนา  
      ในป 2560  สหกรณฯ ไดใชเงินทุนสงเสริมการศึกษาและอบรมสัมมนาโดยจัดสรรเปนทุนการศึกษา
ใหกับสมาชิกและบุตรของสมาชิก การอบรมสัมมนาตามโครงการตาง ๆ รวมกับสหกรณเครือขายและหนวยงานภายนอก 
รายละเอียด ดังน้ี 
      (1) เพ่ือสงเสริมการศึกษา 
            สหกรณฯ ไดมอบทุนการศึกษาประจําป 2560 ใหแกสมาชิกและบตุรของสมาชิก จํานวน 359 ทุน  
รวมเปนจํานวนเงิน 1,590,000 บาท รายละเอยีดดังน้ี 
           1. ประเภททุนเรียนด ี  

ระดับชั้น 
มูลคาทุน 

(บาท) 
จํานวนผูไดรบัทุน 

(ราย) 
รวมเปนเงิน 

(บาท) 
มัธยมศึกษาตอนตน 3,000 20   60,000 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 4,000 21  84,000 
อุดมศึกษา 9,000 20 180,000 

              รวม  61 324,000 
 
   2. ประเภททนุการศึกษา 

ระดับชั้น 
มูลคาทุน 

(บาท) 
จํานวนผูไดรบัทุน 

(ราย) 
รวมเปนเงิน 

(บาท) 
ประถมศึกษา 2,000 107 214,000 
มัธยมศึกษาตอนตน 2,500 30 75,000 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3,500 42 147,000 
อุดมศึกษา 5,000 78 390,000 
ปริญญาโท (สําหรับสมาชิกเทานั้น) 10,000 40 400,000 
                                    รวม  297 1,226,000 

 
               3. ทนุตอเนื่องระดับปริญญาตรีสหกรณฯ ไดมอบทุนการศึกษาตอเน่ืองระดับปริญญาตรี 
ตามโครงการขบวนการสหกรณไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสมหา
มงคลทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา จาํนวน 1 ทุน ใหรับเงินทุนการศึกษาปละ 40,000 บาท โดยสหกรณฯ จายเงินทุน  
ปละ 2 คร้ัง ๆ ละ 20,000 บาท ตามภาคการศึกษาจนจบหลักสูตร (4  ป) 
     (2)  เพ่ือการอบรมสัมมนา 
             สหกรณฯ ไดเขารวมโครงการอบรมสัมมนากบัสหกรณเครือขายพันธมิตรกับเครือขายสหกรณ
ออมทรัพยเขตดุสิต และหนวยงานภายนอก โดยมอบใหกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ เจาหนาท่ีสหกรณฯ  และ
สมาชิกสหกรณฯ ตามความเหมาะสมเขารับการศึกษาอบรม ใชเงินทุนท้ังส้ิน จํานวน  20,600  บาท 
   รายละเอียดการใชเงินทุน ดังน้ี 
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             ที่มาของเงินทุนสงเสริมการศึกษาและการอบรมสัมมนา 
   (1) เงินทุนคงเหลือยกมา        242,754.51   บาท 
   (2) จัดสรรจากกําไรสุทธิประจาํป 2559               1,700,000.00   บาท 
     รวม                1,942,754.51  บาท 
   ที่ใชไปของเงินทุนฯ 
   (1)  ทุนสงเสริมการศึกษาประจําป 2560   1,550,000.00  บาท 
   (2)  ทุนตอเน่ืองระดับปริญญาตรี  4 ทุน      140,000.00  บาท 
   (2)  อบรมสัมมนาตามโครงการตาง ๆ        20,600.00  บาท 
     รวม          1,710,600.00  บาท 
     เงินทุนฯ คงเหลือยกไป       232,154.51 บาท  
 
         4) การใชเงินทุนเพื่อจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก 
  ระเบียบวาดวยการใชเงินทุนเพื่อจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก พ.ศ. 2557  กําหนดใหความชวยเหลือ
สมาชิกประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย, คารักษาพยาบาลแกสมาชิก-บุคคลในครอบครัวของสมาชิกและสมาชิกสมทบ, 
คาใชจายจัดงานศพบุคคลในครอบครัวของสมาชิก (บิดา มารดา และคูสมรส), เงินรางวัลเสริมคุณคาชีวิตสําหรับสมาชิก
สูงวัย รายละเอียดดังน้ี 
   ที่มาของเงินทนุเพื่อจดัสวัสดิการใหแกสมาชิก 
   (1) เงินทุนคงเหลือยกมา      3,413,821.00  บาท 
   (2) จัดสรรจากกําไรสุทธิประจาํป 2559    2,400,000.00   บาท 
     รวม      5,813,821.00  บาท 
   ที่ใชไปของเงินทุนฯ 
   (1) ชวยเหลือสมาชิกประสบภยัธรรมชาติหรืออัคคีภัย 558 ราย   2,476,000.00   บาท 
   (2) ชวยคารักษาพยาบาลสมาชิก  37  ราย        370,000.00   บาท 
   (3) ชวยเหลือคารักษาพยาบาลบิดามารดาและคูสมรส 21 ราย        52,500.00   บาท 
   (4) ชวยเหลือคารักษาพยาบาลสมาชิกสมทบ 2 ราย          10,000.00   บาท 
   (5) ชวยเหลือคาใชจายจัดงานศพบิดามารดาและคูสมรส 157 ราย  235,500.00  บาท 
   (6) เงินรางวัลเสริมคุณคาชีวิตสําหรับสมาชิกสูงวัย 212 ราย       318,000.00  บาท 
     รวม                  3,462,000.00  บาท 
   เงินทุนฯ คงเหลือยกไป       2,351,821 00  บาท 

 
 
 
 
 
 
 

  

             ที่มาของเงินทุนสงเสริมการศึกษาและการอบรมสัมมนา 
   (1) เงินทุนคงเหลือยกมา        242,754.51   บาท 
   (2) จัดสรรจากกําไรสุทธิประจาํป 2559               1,700,000.00   บาท 
     รวม                1,942,754.51  บาท 
   ที่ใชไปของเงินทุนฯ 
   (1)  ทุนสงเสริมการศึกษาประจําป 2560   1,550,000.00  บาท 
   (2)  ทุนตอเน่ืองระดับปริญญาตรี  4 ทุน      140,000.00  บาท 
   (2)  อบรมสัมมนาตามโครงการตาง ๆ        20,600.00  บาท 
     รวม          1,710,600.00  บาท 
     เงินทุนฯ คงเหลือยกไป       232,154.51 บาท  
 
         4) การใชเงินทุนเพื่อจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก 
  ระเบียบวาดวยการใชเงินทุนเพื่อจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก พ.ศ. 2557  กําหนดใหความชวยเหลือ
สมาชิกประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย, คารักษาพยาบาลแกสมาชิก-บุคคลในครอบครัวของสมาชิกและสมาชิกสมทบ, 
คาใชจายจัดงานศพบุคคลในครอบครัวของสมาชิก (บิดา มารดา และคูสมรส), เงินรางวัลเสริมคุณคาชีวิตสําหรับสมาชิก
สูงวัย รายละเอียดดังน้ี 
   ที่มาของเงินทนุเพื่อจดัสวัสดิการใหแกสมาชิก 
   (1) เงินทุนคงเหลือยกมา      3,413,821.00  บาท 
   (2) จัดสรรจากกําไรสุทธิประจาํป 2559    2,400,000.00   บาท 
     รวม      5,813,821.00  บาท 
   ที่ใชไปของเงินทุนฯ 
   (1) ชวยเหลือสมาชิกประสบภยัธรรมชาติหรืออัคคีภัย 558 ราย   2,476,000.00   บาท 
   (2) ชวยคารักษาพยาบาลสมาชิก  37  ราย        370,000.00   บาท 
   (3) ชวยเหลือคารักษาพยาบาลบิดามารดาและคูสมรส 21 ราย        52,500.00   บาท 
   (4) ชวยเหลือคารักษาพยาบาลสมาชิกสมทบ 2 ราย          10,000.00   บาท 
   (5) ชวยเหลือคาใชจายจัดงานศพบิดามารดาและคูสมรส 157 ราย  235,500.00  บาท 
   (6) เงินรางวัลเสริมคุณคาชีวิตสําหรับสมาชิกสูงวัย 212 ราย       318,000.00  บาท 
     รวม                  3,462,000.00  บาท 
   เงินทุนฯ คงเหลือยกไป       2,351,821 00  บาท 

 
 
 
 
 
 
 

	 	 4) การใช้เงินทุนเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก

	 	 	 ระเบยีบว่าด้วยการใช้เงนิทนุเพ่ือจดัสวสัดกิารให้แก่สมาชกิ	พ.ศ.	2557		ก�าหนดให้ความช่วย

เหลอืสมาชิกประสบภัยธรรมชาติหรอือคัคภัีย,	ค่ารกัษาพยาบาลแก่สมาชกิ-บคุคลในครอบครัวของสมาชกิและ

สมาชิกสมทบ,	ค่าใช้จ่ายจัดงานศพบุคคลในครอบครัวของสมาชิก	(บิดา	มารดา	และคู่สมรส),	เงินรางวัลเสริม

คุณค่าชีวิตส�าหรับสมาชิกสูงวัย	รายละเอียดดังนี้
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	 	 สรุปจากผลการด�าเนินงานในปี	2560	 	ตามแผนงานที่ก�าหนดไว้มีผลการด�าเนินงานสูงกว่าเป้า

หมายทีก่�าหนดไว้	ได้แก่	ทนุเรอืนหุน้	การให้เงนิกูแ้ก่สมาชกิ	และก�าไรสทุธ	ิ	ปีนีส้หกรณ์ฯ	ได้ใช้เงนิทนุของตนเอง

เป็นส่วนใหญ่	การกูย้มืจากภายนอกลดลงเป็นผลจากโครงการส่งเสริมการออมให้สมาชกิออมเงนิอย่างต่อเนือ่ง

โดยเปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ฯ	และฝากเป็นรายเดือนเพื่อน�ามาลดต้นทุนเงินทุนของสหกรณ์ฯ	

	 	 จึงเสนอเพื่อทราบ

	 	 ที่ประชุมมีมติ			รับทราบ	

	 	 3.1.10 รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนงานประจ�าปี 2560		

																															 ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2559	 เมื่อวันที่	 29	มกราคม	2560	ที่ประชุมมีมติ

อนุมัติแผนงาน/โครงการประจ�าปี	 2560	ด้านการพัฒนาองค์กร	ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเงินทุน	

และการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสหกรณ์และองค์กรอื่น	รายละเอียดดังนี้

  

  3.1.9  เปรียบเทียบผลการดําเนนิงานกบัเปาหมายในป  2560 
               หนวย  :  ลานบาท  

รายการ 
ป 2560 สูง (ต่ํา) 

กวาเปาหมาย แผนงาน ผลการดําเนินงาน 
ทุนเรือนหุน 2,525 2,552.08 27.08 
เงินรับฝากจากสมาชิก 2,384 2,377.80 - 6.20 
การใหเงินกูแกสมาชิก 5,174 5,240.90 66.90 
การกูยืม 250 - - 250.00 
กําไรสุทธิ 163.96 167.63 3.66 
 
                 สรุปจากผลการดําเนินงานในป 2560  ตามแผนงานท่ีกําหนดไวมีผลการดําเนินงานสูงกวา

เปาหมายท่ีกําหนดไว ไดแก ทุนเรือนหุน การใหเงินกูแกสมาชิก และกําไรสุทธิ  ปน้ีสหกรณฯ ไดใชเงินทุนของตนเอง 
เปนสวนใหญ การกูยืมจากภายนอกลดลงเปนผลจากโครงการสงเสริมการออมใหสมาชกิออมเงินอยางตอเน่ือง 
โดยเปดบัญชีเงินฝากกับสหกรณฯ และฝากเปนรายเดือนเพื่อนํามาลดตนทุนเงินทุนของสหกรณฯ  
  จึงเสนอเพื่อทราบ 
  ที่ประชุมมีมต ิ  รับทราบ 

 
 
           3.1.10 รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนงานประจําป 2560   

                                           ในการประชมุใหญสามัญประจาํป 2559 เมือ่วนัท่ี 29 มกราคม 2560 ท่ีประชุมมมีติ 
 อนุมัติแผนงาน/โครงการประจําป 2560 ดานการพัฒนาองคกร ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเงินทุน และ 
 การเชื่อมโยงความรวมมือระหวางสหกรณและองคกรอื่น รายละเอียดดังน้ี 
 

แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
แผนพัฒนาองคกร 
1. การอบรมสัมมนา “โครงการสัมมนาผูประสานงาน
สหกรณประจําจังหวัด”  
 
 
 
 

 

 
-สหกรณไดจัดสัมมนาผูประสานงานสหกรณประจังหวัด ประจําป 2560 
เม่ือวันที่ 27-28  พฤษภาคม 2560 ณ เดอะเกรซ อัมพวา รีสอรท อําเภอ
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการสัมมนาผูประสานงาน  
สหกรณฯ ไดเสนอแนะในดานสมาชิกและสมาชิกสมทบ การถือหุน การ
ฝากเงิน การกูเงิน การใหสวัสดิการ ซึ่งคณะกรรมการฯ  ไดรับขอเสนอไว
พิจารณาแลว  คือ เร่ืองเงินคาจัดพิธีงานศพ จาก 5,000 บาท เปน   
10,000 บาท และการใหทุนสงเสริมการศึกษา กระจายตามภาคตาง ๆ 
สําหรับเรื่องอื่น ๆ   ยังดําเนินการไมได เนื่องจากสหกรณยังมีทุนไม
เพียงพอ 
 
 
 

  

  3.1.9  เปรียบเทียบผลการดําเนนิงานกบัเปาหมายในป  2560 
               หนวย  :  ลานบาท  

รายการ 
ป 2560 สูง (ต่ํา) 

กวาเปาหมาย แผนงาน ผลการดําเนินงาน 
ทุนเรือนหุน 2,525 2,552.08 27.08 
เงินรับฝากจากสมาชิก 2,384 2,377.80 - 6.20 
การใหเงินกูแกสมาชิก 5,174 5,240.90 66.90 
การกูยืม 250 - - 250.00 
กําไรสุทธิ 163.96 167.63 3.66 
 
                 สรุปจากผลการดําเนินงานในป 2560  ตามแผนงานท่ีกําหนดไวมีผลการดําเนินงานสูงกวา

เปาหมายท่ีกําหนดไว ไดแก ทุนเรือนหุน การใหเงินกูแกสมาชิก และกาํไรสุทธิ  ปน้ีสหกรณฯ ไดใชเงินทุนของตนเอง 
เปนสวนใหญ การกูยืมจากภายนอกลดลงเปนผลจากโครงการสงเสริมการออมใหสมาชกิออมเงินอยางตอเน่ือง 
โดยเปดบัญชีเงินฝากกับสหกรณฯ และฝากเปนรายเดือนเพื่อนํามาลดตนทุนเงินทุนของสหกรณฯ  
  จึงเสนอเพื่อทราบ 
  ที่ประชุมมีมต ิ  รับทราบ 

 
 
           3.1.10 รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนงานประจําป 2560   

                                           ในการประชมุใหญสามัญประจาํป 2559 เมือ่วนัท่ี 29 มกราคม 2560 ท่ีประชุมมมีติ 
 อนุมัติแผนงาน/โครงการประจําป 2560 ดานการพัฒนาองคกร ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเงินทุน และ 
 การเชื่อมโยงความรวมมือระหวางสหกรณและองคกรอื่น รายละเอียดดังน้ี 
 

แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
แผนพัฒนาองคกร 
1. การอบรมสัมมนา “โครงการสัมมนาผูประสานงาน
สหกรณประจําจังหวัด”  
 
 
 
 

 

 
-สหกรณไดจัดสัมมนาผูประสานงานสหกรณประจังหวัด ประจําป 2560 
เม่ือวันที่ 27-28  พฤษภาคม 2560 ณ เดอะเกรซ อัมพวา รีสอรท อําเภอ
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการสัมมนาผูประสานงาน  
สหกรณฯ ไดเสนอแนะในดานสมาชิกและสมาชิกสมทบ การถือหุน การ
ฝากเงิน การกูเงิน การใหสวัสดิการ ซึ่งคณะกรรมการฯ  ไดรับขอเสนอไว
พิจารณาแลว  คือ เร่ืองเงินคาจัดพิธีงานศพ จาก 5,000 บาท เปน   
10,000 บาท และการใหทุนสงเสริมการศึกษา กระจายตามภาคตาง ๆ 
สําหรับเรื่องอื่น ๆ   ยังดําเนินการไมได เนื่องจากสหกรณยังมีทุนไม
เพียงพอ 
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แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเงินทนุ 
 
 

สหกรณต้ังเปาหมายการลดการพึ่งพาแหลงเงินทุนจากภายนอก แตจะ
บริหารดวยทุนภายในโดยกําหนดแนวทางดังนี้ 
 (1) เปดใหสมาชิกถือหุนเพิ่มต้ังแตวันที่ 20 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31   
ธันวาคม 2560 มีสมาชิกถือหุนจํานวน  568 ราย เปนเงิน  44.74                
ลานบาท 
 (2) สหกรณไดกําหนดกิจกรรมสงเสริมการออมเพื่อใหสมาชิกออมเงิน
อยางตอเนื่อง โดยเชิญชวนใหสมาชิกเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 
(ทวีทรัพย 2) อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.00 ตอป มีสมาชิกเปดบัญชีจํานวน  
800 บัญชี เปนจํานวน เงิน 13.36  ลานบาท และฝากรายเดือน เปน
จํานวนเงิน  2.74 ลานบาท  ระยะเวลาการเปดบัญชี (ต้ังแตวันที่ 28 
กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน  2560)  
 
 
 
 

แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
2. โครงการสงเสริมสุขภาพสําหรับสมาชิกสูงวัย 
 
 
 
 

 

- สหกรณไดจัดโครงการสงเสริมสุขภาพสําหรับสมาชิกสูงวัย รุนที่ 2 
ประจําป 2560   ณ ศูนยสงเสริมสุขภาพมิชชั่น อําเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี เม่ือวันที่  7-9  พฤษภาคม 2560 จํานวนผูเขารวมโครงการ 
จํานวน 47 คน  (ผูเขารวมโครงการตองมี  อายุ 60 ปขึ้นไป) ผูเขารวม
โครงการไดรูวิธีดูแลสุขภาพตนเองอยางถูกตอง  สามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปปรับใชในชีวิตประจําวัน ไดเครือขายกลุมสมาชิกผูสูงวัย และไดพบปะ  
พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกัน ซึ่งมีการประเมินผล ความพึงพอใจ
รอยละ  95.70 
 

3. โครงการสงเสริมอาชีพ 
 

- สหกรณไดจัดโครงการสงเสริมอาชีพสําหรับสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค 
(1) เพื่อสรางโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเปนการเพิ่มรายได
และลดรายจายใน ครัวเรือน (2) เพื่อสงเสริมความรูและทักษะดานอาชีพ 
และ (3) เพื่อเสริมสรางใหเกิดการพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการดําเนินชีวิตบน
พื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยแบงเปน 3 กลุม ดังนี้  
(1) สมาชิกผูที่เกษียณ (2) ลูกจางที่มีรายไดนอย และ (3) ขาราชการที่มี
รายไดนอยสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหมีความม่ันคง

ทางดานเศรษฐกิจและการเพิ่มรายได และรูจักการใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนตอตนเองและครอบครัว เสริมสรางใหเกิดการพ่ึงพาตนเอง ซึ่ง
สมาชิกเหลานี้มีรายไดไมเพียงพอ สหกรณจึงสนับสนุนการเพิ่มรายได  
โดยการประกอบอาชีพเสริม 
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แผนเชื่อมโยงความรวมมือระหวางสหกรณและ 
องคกรอื่น 
1. โครงการสัมมนาภาคีสหกรณบางเขน 
 
 
 

- ในป 2560 สหกรณฯ ไดเขารวมสัมมนาภาคีสหกรณบางเขน ประจําป 
2560  โดยมีสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด และสหกรณ
ออมทรัพยกรมการขนสงทางบก จํากัด จํากัด เปนเจาภาพ จัดโครงการ 
สัมมนาวิชาการ ดังนี้ 
(1) โครงการสัมมนาวิชาการในหัวขอ “บทบาทของ ชสอ. ในการพัฒนา 
สหกรณไทย” “กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานในสหกรณ” และ 
“ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากภาคีสหกรณบางเขนเก่ียวกับความ
รวมมือของสหกรณกับภาครัฐ” ในวันที่ 3 กันยายน 2560 ณ หองประชุม 
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
(2) โครงการสัมมนาวิชาการในหัวขอ “หลักการสหกรณ  หลักธุรกิจและ
เกณฑกํากับจะไปดวยกันไดอยางไร ในการพัฒนาสหกรณสูความย่ังยืน”  
ระหวางวันที่  24-26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท ชะอํา บีช  
รีสอรท จังหวัดเพชรบุรี  มีผูเขารวมสัมมนาจากภาคีสหกรณทั้งหมด 13 
สหกรณ จํานวน 330 คน   

2. การอบรมสัมมนารวมกับสหกรณออมทรัพย หรือ
องคกรภายนอก โดยมอบใหกรรมการดําเนินการ 
เจาหนาที่สหกรณฯ หรือสมาชิกสหกรณ ตามความ
เหมาะสม จํานวน 9 หลักสูตร 
 

- สหกรณ ฯ โดยคณะกรรมการดําเนินการ ไดมอบใหกรรมการดําเนินการ 
เจาหนาที่สหกรณฯ หรือสมาชิกสหกรณ ตามความเหมาะสม เขารับการ
อบรมสัมมนา ประจําป 2560 ดังนี้ 
(1) ชมรมสหกรณออมทรัพยกรุงเทพมหานครเขตพ้ืนที่ 1 หัวขอ “การ
ลงทุนในตราสารหน้ีสําหรับสหกรณออมทรัพย” 

  (2) สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หัวขอ “ทบทวนแนวทาง 
  ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินสําหรับ 
  ผูมีหนาที่รายงาน” 

(3) สหกรณออมทรัพยกรมปาไม หัวขอ “สัมมนาทางวิชาการภาคีสหกรณ
บางเขน” 
 

 (4) ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด หัวขอ “หลัก
กฏหมายในการบริหารสหกรณ” 
(5) สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย หัวขอ “Service Mind” 
(6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ หัวขอ “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การบัญชีของสหกรณ” 
(7) ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย หัวขอ “การจัดต้ังเขตพื้นที่
สมาชิก ชสอ. กทม. 1 และสิทธิประโยชนที่สหกรณจะไดรับ” 
(8) สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย หัวขอ “กฎหมายแรงงานและ
ระเบียบที่เกี่ยวของเพื่องานสหกรณ” 
(9) ชมรมสหกรณออมทรัพยกรุงเทพมหานครเขตพ้ืนที่ 1 หลักสูตร  
“ผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ” 

 

แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 
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จึงเสนอเพื่อทราบ 
  ที่ประชุมมีมต ิ  รับทราบ 
            
     3.1.11 รายงานผลการดาํเนินงานตามขอเสนอของสมาชิกในที่ประชุมใหญประจําป 2559 
               จากการประชมุใหญสามัญประจําป 2559 เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2560 สมาชิกไดเสนอ
ขอคิดเห็นตามวาระตาง ๆ และวาระอื่น ๆ จึงขอรายงานผลการพิจารณาขอเสนอของสมาชิก ดังตอไปนี ้
 

เรื่องที่สมาชิกเสนอ 
ในที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2559 

ผลการปฏิบัติ 

1.  ใหปรับบริการพิมพใบฝาก-ใบถอนใหกับสมาชิก เหมอืน
แบบธนาคารพาณิชย 
 

ฝายจัดการไดปรับบริการพมิพใบฝาก-ถอนเงิน เหมือน 
แบบธนาคาร แลวใหสมาชิกเซน็ชื่ออยางเดียว ตามความ 
ตองการของสมาชิก 

2.  การแกไขขอบังคับเกี่ยวกับการรับสมาชิกสมทบและ 
พนักงานราชการเปนสมาชิก ใหพิจารณาคาใชจายท่ี 
เพิ่มสูงขึ้นในเรื่องการทําประกันชีวิต ใหกบัสมาชิกและ 
การจายเงินสงเคราะหครอบครัวควรกําหนดตามอายุ 
การเปนสมาชิก 

การจายเงินสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรมใหคงไว 
ตามเดิม เพราะเปนสวัสดิการสงเคราะหครอบครัว กรณีสมาชิก 
เสียชีวิตและไมมีสมาชิกรายใดอยากเสียชีวิต เพราะฉะน้ัน 
สมาชิกทุกคนตองไดรับความชวยเหลือเสมอภาคกัน 

3.  ขอใหเพิ่มรางวัลสําหรับผูเขารวมประชุมใหญใหมากขึ้น
กวาเดิมจาก 80,000 บาท เปน 100,000 บาท 

คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเพิ่มรางวัลสําหรับผูเขารวม 
ประชุมใหญจากเดิม 85,000 บาท เพิ่มเปน 200,000 บาท 

 
จึงเสนอเพื่อทราบ 

  ที่ประชุมมีมต ิ  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 	 จึงเสนอเพื่อทราบ

	 	 ที่ประชุมมีมติ			รับทราบ	

	 	 3.1.11 รายงานผลการด�าเนินงานตามข้อเสนอของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ประจ�าปี 

2559		

																															 จากการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2559	เมื่อวันที่	29	มกราคม	2560	สมาชิกได้เสนอ

ข้อคิดเห็นตามวาระต่าง	ๆ	และวาระอื่น	ๆ	จึงขอรายงานผลการพิจารณาข้อเสนอของสมาชิก	ดังต่อไปนี้

	 	 จึงเสนอเพื่อทราบ

	 	 ที่ประชุมมีมติ			รับทราบ
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	 3.2 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2560

	 	 ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2559		ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ	ซึ่งประกอบ

ด้วย	นางศิริลักษ์	พร้อมเพราะ	เป็นหัวหน้าคณะ	นางสุปัญญา	พลายทวี	และ	นางสาววรนุช	ชัยกิตติภรณ์	เป็น

ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์	จ�ากัด	ส�าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	จึง

ขอเรียนเชิญท่านผู้ตรวจสอบกิจการ	รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ�าปี	2560	

เสนอ			ที่ประชุมใหญ่	สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์	จ�ากัด

	 	 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2559	 เมื่อวันที่	 29	 มกราคม	 2560	 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้า	

นางศิริลักษ์	พร้อมเพราะ	 (หัวหน้าคณะ)	นางสุปัญญา	พลายทวี	 และนางสาววรนุช	 ชัยกิตติภรณ์	 เป็นคณะ	

ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์	 จ�ากัด	 ส�าหรับปีทางบัญชีส้ินสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	2560	

ข้าพเจ้าได้เข้าตรวจสอบกจิการ		และได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบกจิการต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการด�าเนนิ

การเป็นประจ�าทกุเดอืน	จงึขอเสนอรายผลการตรวจสอบกจิการประจ�าปีทางบญัชสีิน้สดุวนัที่	31	ธนัวาคม	2560		

ต่อที่ประชุมใหญ่โดยสรุป		ดังนี้

													วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

	 1.	 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการสหกรณ์

														2.	 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและการควบคุมด้านการเงิน

														3.	 เพื่อตรวจสอบการด�าเนินงานด้านอื่น	ๆ	ของสหกรณ์

					 4.	 เพือ่สรปุผลการตรวจสอบประจ�าเดือน		เสนอข้อสงัเกต		และข้อเสนอแนะ		ต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ

ด�าเนินการ		ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์		เพื่อการปรับปรุงแก้ไข

														ขอบเขตการตรวจสอบ

														1.	 ประเมินผลประสิทธิภาพการควบคุมภายในทุกด้านของสหกรณ์					

														2.	 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี	การบัญชีและทะเบียนย่อยต่าง	ๆ

														3.	 ตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินตามระเบียบและข้อก�าหนดของสหกรณ์

				 4.	 ตรวจสอบการด�าเนินงานตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	 ระเบียบ	มติที่ประชุมใหญ่และที่

ประชุมคณะกรรมการ					

														5.	ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการตามแผนงานและงบประมาณที่ก�าหนดไว้

														ผลการตรวจสอบ															

										 1. การปฏิบัติด้านการบริหารทั่วไป

															 1.1	 สหกรณ์ได้ก�าหนดข้อบังคับ			ระเบียบ		และมติที่ประชุมไว้	เพียงพอ		เหมาะสมกับการด�าเนิน

งาน	ผลการด�าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	ระเบียบ	มติที่ประชุมใหญ่	และที่ประชุม

คณะกรรมการด�าเนินการ				

																	 1.2	 ได้มีการก�าหนดแผนการด�าเนินงาน	ประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจ�าไว้	อย่างเหมาะสม											

ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้													

รายงานการตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ�ากัด

ประจ�าปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

------------------------------------------
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             2. การปฏิบัตดิานการเงิน 
                 2.1 การรับ-จายและเก็บรักษาเงิน สหกรณกําหนดระเบียบไวอยางเหมาะสม การเก็บรักษาเงิน     
เปนไปตามระเบียบท่ีกําหนดการรับจายเงินเปนไปตามแผนงาน งบประมาณ ท่ีไดรับอนุมติัจากท่ีประชมุใหญ   
                2.2  เงินสด  เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณอื่น  ณ วันส้ินป มียอดคงเหลือ ดังน้ี 

 
        
 
 
 
 
 
 

  เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณอื่น มียอดถูกตองตรงกันกับยอดคงเหลือของบัญชธีนาคาร และ                   
สหกรณอื่นทุกแหง  ณ วันส้ินปมียอดคงเหลือลดลงจากปกอน 15,349,777.22 บาท 
          3. การปฏิบัตดิานการบัญช ี   สหกรณบัญชีดวยมอืและโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอรควบคูกันไป การ
บันทึกบัญชีท้ัง 2 ระบบ  ปรากฏวาบันทึกไวเรียบรอยเปนปจจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบ การบันทึกบัญชีครบถวน 
             4. การดําเนินงาน 
              4.1 จํานวนสมาชกิ   ณ วันส้ินป มียอดคงเหลือดังน้ี         

    
            
 
 
 
 
 

     การรับสมาชกิและการใหออกจากสมาชิก  เปนไปตามที่กําหนดไวในขอบงัคับของสหกรณ  
                 4.2  การใหเงินกูแกสมาชิก  ณ วันส้ินปมียอดคงเหลือดังน้ี 

 
               
 
 
 
 
 
 

รายการ 31 ธ.ค.2560 
(บาท) 

31 ธ.ค.2559 
(บาท) 

เพิ่มข้ึน(ลดลง) 
(บาท) 

1.เงินสด 10,952.89 8,773.41  2,179.48 
2.เงินฝากธนาคาร 162,379,231.46 157,733,401.66 4,645,829.80 
3.เงินฝากสหกรณอื่น 100,002.70 20,097,789.20 (19,997,786.50) 

รวม 162,490,187.05  177,839,964.27  (15,349,777.22) 

รายการ 31 ธ.ค.2560 
(คน) 

31 ธ.ค.2559 
(คน) 

เพิ่มข้ึน(ลดลง) 
(คน) 

1.สมาชิกสามญั 7,127 6,631            496 
2.สมาชิกสมทบ  285   336            (51) 

รวม 7,412 6,967           445 

รายการ 31  ธ.ค.25560 
(บาท) 

31 ธ.ค.2559 
(บาท) 

เพิ่มข้ึน(ลดลง) 
(บาท) 

   - เงินกูฉุกเฉิน 
   - เงินกูสามัญ 
   - เงินกูพิเศษ 

      47,275,793.71 
4,969,830,178.46 

223,798,148.80  

       36,588,048.90  
4,935,191,728.76 

52,394,496.85  

   10,687,744.81 
         34,638,449.70 
       171,403,651.95  

รวม 5,240,904,120.97 5,024,144,274.50    216,759,846.47 

  

             2. การปฏิบัตดิานการเงิน 
                 2.1 การรับ-จายและเก็บรักษาเงิน สหกรณกําหนดระเบียบไวอยางเหมาะสม การเก็บรักษาเงิน     
เปนไปตามระเบียบท่ีกําหนดการรับจายเงินเปนไปตามแผนงาน งบประมาณ ท่ีไดรับอนุมติัจากท่ีประชมุใหญ   
                2.2  เงินสด  เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณอื่น  ณ วันส้ินป มียอดคงเหลือ ดังน้ี 

 
        
 
 
 
 
 
 

  เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณอื่น มียอดถูกตองตรงกันกับยอดคงเหลือของบัญชธีนาคาร และ                   
สหกรณอื่นทุกแหง  ณ วันส้ินปมียอดคงเหลือลดลงจากปกอน 15,349,777.22 บาท 
          3. การปฏิบัตดิานการบัญช ี   สหกรณบัญชีดวยมอืและโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอรควบคูกันไป การ
บันทึกบัญชีท้ัง 2 ระบบ  ปรากฏวาบันทึกไวเรียบรอยเปนปจจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบ การบันทึกบัญชีครบถวน 
             4. การดําเนินงาน 
              4.1 จํานวนสมาชกิ   ณ วันส้ินป มียอดคงเหลือดังน้ี         

    
            
 
 
 
 
 

     การรับสมาชกิและการใหออกจากสมาชิก  เปนไปตามที่กําหนดไวในขอบงัคับของสหกรณ  
                 4.2  การใหเงินกูแกสมาชิก  ณ วันส้ินปมียอดคงเหลือดังน้ี 

 
               
 
 
 
 
 
 

รายการ 31 ธ.ค.2560 
(บาท) 

31 ธ.ค.2559 
(บาท) 

เพิ่มขึ้น(ลดลง) 
(บาท) 

1.เงินสด 10,952.89 8,773.41  2,179.48 
2.เงินฝากธนาคาร 162,379,231.46 157,733,401.66 4,645,829.80 
3.เงินฝากสหกรณอื่น 100,002.70 20,097,789.20 (19,997,786.50) 

รวม 162,490,187.05  177,839,964.27  (15,349,777.22) 

รายการ 31 ธ.ค.2560 
(คน) 

31 ธ.ค.2559 
(คน) 

เพิ่มขึ้น(ลดลง) 
(คน) 

1.สมาชิกสามญั 7,127 6,631            496 
2.สมาชิกสมทบ  285   336            (51) 

รวม 7,412 6,967           445 

รายการ 31  ธ.ค.25560 
(บาท) 

31 ธ.ค.2559 
(บาท) 

เพิ่มขึ้น(ลดลง) 
(บาท) 

   - เงินกูฉุกเฉิน 
   - เงินกูสามัญ 
   - เงินกูพิเศษ 

      47,275,793.71 
4,969,830,178.46 

223,798,148.80  

       36,588,048.90  
4,935,191,728.76 

52,394,496.85  

   10,687,744.81 
         34,638,449.70 
       171,403,651.95  

รวม 5,240,904,120.97 5,024,144,274.50    216,759,846.47 

	 2. การปฏิบัติด้านการเงิน

																	 2.1 การรับ-จ่ายและเกบ็รักษาเงนิ	สหกรณ์ก�าหนดระเบยีบไว้อย่างเหมาะสม	การเกบ็รกัษาเงนิ					

เป็นไปตามระเบียบที่ก�าหนดการรับจ่ายเงินเป็นไปตามแผนงาน	งบประมาณ	ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่		

																 2.2 เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อื่น 	ณ	วันสิ้นปี	มียอดคงเหลือ	ดังนี้

	 เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อื่น	มียอดถูกต้องตรงกันกับยอดคงเหลือของบัญชีธนาคาร	และ																			

สหกรณ์อื่นทุกแห่ง		ณ	วันสิ้นปีมียอดคงเหลือลดลงจากปีก่อน	15,349,777.22	บาท

										 3. การปฏิบัติด้านการบัญชี		สหกรณ์บัญชีด้วยมือและโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ควบคู่กัน

ไป	การบนัทกึบญัชทีัง้	2	ระบบ		ปรากฏว่าบนัทกึไว้เรยีบร้อยเป็นปัจจบุนั	มเีอกสารหลกัฐานประกอบ	การบนัทกึ

บัญชีครบถ้วน

													4. การด�าเนินงาน

               4.1 จ�านวนสมาชิก		ณ	วันสิ้นปี	มียอดคงเหลือดังนี้								
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	 สหกรณ์ก�าหนดระเบยีบไว้อย่างเหมาะสม		และปฏบิตัติามระเบยีบทีก่�าหนด		เอกสารหลักฐานประกอบ

การจ่ายเงินกู้ทุกประเภท	ได้แก่ค�าขอกู้		สัญญากู้เงิน	และสัญญาค�้าประกัน	สหกรณ์จัดท�าไว้เรียบร้อย		มีข้อผิด

พลาดเลก็	ๆ 	น้อย	ๆ 	ได้แจ้งให้เจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบทราบและแก้ไขในระหว่างการตรวจสอบแล้ว	จากการเปรยีบ

เทียบยอดคงเหลือรายบุคคลกับบัญชีคุมยอดปรากฏว่าถูกต้องตรงกัน									

	 4.3  ลูกหนี้อื่น		ได้แก่

	 ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา	 ในระหว่างปีได้รับช�าระคืนตามก�าหนด	ยกเว้น	 1	 ราย	 เป็นลูกหนี้ที่ได้ต้ังค่า

เผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจ�านวน	สหกรณ์ได้บังคับคดีจนได้รับช�าระเต็มจ�านวนแล้ว	 คงเหลือ	4	 ราย	 เป็นเงิน	

1,642,116.33	บาท		ส่วนลกูหนีข้าดสมาชกิภาพมเีพิม่ขึน้	1	ราย	ได้ตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูไว้ร้อยละ	20		ตาม

ส่วนที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้	จ�านวน	121,151.96	บาท	คงเหลือ	5	ราย		เป็นเงินสุทธิ	898,430.79	บาท

											 4.4  ที่ดินรอการจ�าหน่าย	 เป็นที่ดินที่สหกรณ์ประมูลจากการขายทอดตลาดของลูกหนี้ที่ค้างช�าระ

หนี้สหกรณ์ในราคา	190,000.00	บาท	เป็น	น.ส.3	ก		เนื้อที่	7	ไร่	-	งาน	68	ตารางวา	ตั้งอยู่ที่ต�าบลท่าดินแดง	

อ�าเภอหนองไผ่		จังหวัดเพชรบูรณ์		ในปี	2558	สหกรณ์ได้ขอรังวัดที่ดินเพื่อออกโฉนด		และเจ้าพนักงานที่ดินได้

ออกโฉนดเลขที่	403	หน้าส�ารวจ	5468	คงเหลือเนื้อที่	6	ไร่	3	งาน	81	ตารางวา

	 4.5  การลงทุนทางการเงิน		สหกรณ์ลงทุนในหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ฯ	และบริษัท		มียอดคงเหลือ	ณ	

วันสิ้นปี	ดังนี้

  

 สหกรณกําหนดระเบียบไวอยางเหมาะสม  และปฏิบัติตามระเบียบท่ีกําหนด  เอกสารหลักฐานประกอบการ    
จายเงินกูทุกประเภท  ไดแกคําขอกู   สัญญากูเงิน  และสัญญาค้ําประกัน  สหกรณจัดทําไวเรียบรอย  มีขอผิดพลาด      
เล็ก ๆ นอย ๆ ไดแจงใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบทราบและแกไขในระหวางการตรวจสอบแลว จากการเปรียบเทียบยอด
คงเหลือรายบุคคลกับบัญชีคุมยอดปรากฏวาถูกตองตรงกัน          
 4.3 ลูกหนี้อื่น  ไดแก 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ลูกหนี้ตามคําพิพากษา ในระหวางปไดรับชาํระคืนตามกําหนด ยกเวน 1 ราย เปนลูกหนี้ท่ีไดต้ังคาเผ่ือหนี้           
สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวน สหกรณไดบังคับคดีจนไดรับชําระเต็มจํานวนแลว คงเหลือ 4 ราย เปนเงิน 1,642,116.33         
บาท  สวนลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพมีเพิ่มข้ึน 1 ราย ไดต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไวรอยละ 20  ตามสวนท่ีคาดวาจะ              
เรียกเก็บไมได จํานวน 121,151.96 บาท คงเหลือ 5 ราย  เปนเงินสุทธิ 898,430.79 บาท 
           4.4 ที่ดินรอการจําหนาย เปนท่ีดินท่ีสหกรณประมูลจากการขายทอดตลาดของลูกหนี้ท่ีคางชําระหน้ี 
สหกรณในราคา 190,000.00 บาท เปน น.ส.3 ก  เน้ือท่ี 7 ไร - งาน 68 ตารางวา ต้ังอยูท่ีตําบลทาดินแดง อําเภอ 
หนองไผ  จังหวดัเพชรบูรณ   ในป 2558 สหกรณไดขอรังวัดท่ีดินเพื่อออกโฉนด  และเจาพนักงานท่ีดินไดออกโฉนด 
เลขท่ี 403 หนาสํารวจ 5468 คงเหลือเน้ือท่ี 6 ไร 3 งาน 81 ตารางวา 
             4.5 การลงทุนทางการเงิน   สหกรณลงทุนในหุนของชุมนุมสหกรณฯ และบริษัท   มียอดคงเหลือ 
ณ วนัส้ินป ดังน้ี 

 
           
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการ 
31  ธ.ค.25560 

(บาท) 
31 ธ.ค.2559 

(บาท) 
เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

(บาท) 
  ลูกหนี้ตัวแทนเงินหักสง 
  ลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
  หัก คาเผ่ือหน้ึสงสัยจะสูญ 
       ลูกหนี้ตามคําพิพากษา-สุทธิ 
  ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 
  หัก คาเผ่ือหน้ึสงสัยจะสูญ 
       ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ-สุทธิ    

             393,062.56 
          1,642,116.33 
                        0.00 
          1,642,116.33 

1,019,582.75 
121,151.96 
898,430.79 

          118,504.50  
       2,074,623.37 
          238,164.00 

     1,836,459.37 
     472,026.90 
               0.00 

         472,026.90 

           274,558.06 
         (432,507.04)  
         (238,164.00) 

          (194,343.04)  
           547,555.85  
           121,151.96 
           426,403.89 

รวม 2,933,609.68        2,426,990.77            506,618.91 

รายการ 31 ธ.ค.2560 
(บาท) 

31 ธ.ค.2559 
(บาท) 

เพิ่มขึ้น(ลดลง) 
(บาท) 

1.หุนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด    205,010.00   205,010.00 - 
2.หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 
จํากัด 

1,516,500.00 1,516,500.00 - 

3.หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที  จํากัด    10,000.00     10,000.00 - 
รวม 1,731,510.00 1,731,510.00 - 

  

 สหกรณกําหนดระเบียบไวอยางเหมาะสม  และปฏิบัติตามระเบียบท่ีกําหนด  เอกสารหลักฐานประกอบการ    
จายเงินกูทุกประเภท  ไดแกคําขอกู   สัญญากูเงิน  และสัญญาค้ําประกัน  สหกรณจัดทําไวเรียบรอย  มีขอผิดพลาด      
เล็ก ๆ นอย ๆ ไดแจงใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบทราบและแกไขในระหวางการตรวจสอบแลว จากการเปรียบเทียบยอด
คงเหลือรายบุคคลกับบัญชีคุมยอดปรากฏวาถูกตองตรงกัน          
 4.3 ลูกหนี้อื่น  ไดแก 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ลูกหนี้ตามคําพิพากษา ในระหวางปไดรับชาํระคืนตามกําหนด ยกเวน 1 ราย เปนลูกหนี้ท่ีไดต้ังคาเผ่ือหนี้           
สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวน สหกรณไดบังคับคดีจนไดรับชําระเต็มจํานวนแลว คงเหลือ 4 ราย เปนเงิน 1,642,116.33         
บาท  สวนลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพมีเพิ่มขึ้น 1 ราย ไดต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไวรอยละ 20  ตามสวนท่ีคาดวาจะ              
เรียกเก็บไมได จํานวน 121,151.96 บาท คงเหลือ 5 ราย  เปนเงินสุทธิ 898,430.79 บาท 
           4.4 ที่ดินรอการจําหนาย เปนท่ีดินท่ีสหกรณประมูลจากการขายทอดตลาดของลูกหนี้ท่ีคางชําระหน้ี 
สหกรณในราคา 190,000.00 บาท เปน น.ส.3 ก  เน้ือท่ี 7 ไร - งาน 68 ตารางวา ต้ังอยูท่ีตําบลทาดินแดง อําเภอ 
หนองไผ  จังหวดัเพชรบูรณ   ในป 2558 สหกรณไดขอรังวัดท่ีดินเพื่อออกโฉนด  และเจาพนักงานท่ีดินไดออกโฉนด 
เลขท่ี 403 หนาสํารวจ 5468 คงเหลือเน้ือท่ี 6 ไร 3 งาน 81 ตารางวา 
             4.5 การลงทุนทางการเงิน   สหกรณลงทุนในหุนของชุมนุมสหกรณฯ และบริษัท   มียอดคงเหลือ 
ณ วันส้ินป ดังน้ี 

 
           
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการ 
31  ธ.ค.25560 

(บาท) 
31 ธ.ค.2559 

(บาท) 
เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

(บาท) 
  ลูกหนี้ตัวแทนเงินหักสง 
  ลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
  หัก คาเผ่ือหนึ้สงสัยจะสูญ 
       ลูกหนี้ตามคําพิพากษา-สุทธิ 
  ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 
  หัก คาเผ่ือหนึ้สงสัยจะสูญ 
       ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ-สุทธิ    

             393,062.56 
          1,642,116.33 
                        0.00 
          1,642,116.33 

1,019,582.75 
121,151.96 
898,430.79 

          118,504.50  
       2,074,623.37 
          238,164.00 

     1,836,459.37 
     472,026.90 
               0.00 

         472,026.90 

           274,558.06 
         (432,507.04)  
         (238,164.00) 

          (194,343.04)  
           547,555.85  
           121,151.96 
           426,403.89 

รวม 2,933,609.68        2,426,990.77            506,618.91 

รายการ 31 ธ.ค.2560 
(บาท) 

31 ธ.ค.2559 
(บาท) 

เพิ่มขึ้น(ลดลง) 
(บาท) 

1.หุนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด    205,010.00   205,010.00 - 
2.หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 
จํากัด 

1,516,500.00 1,516,500.00 - 

3.หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที  จํากัด    10,000.00     10,000.00 - 
รวม 1,731,510.00 1,731,510.00 - 
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 4.6 การรับฝากเงิน  มียอดเงินรับฝากคงเหลือ ณ วันส้ินปดังน้ี 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สหกรณกําหนดระเบียบไวอยางเหมาะสมและปฏิบัติตามระเบียบท่ีกําหนด เปรียบเทียบยอดคงเหลือ                
ในรายงานสรุปยอดคงเหลือรายบุคคลตามโปรแกรมระบบเงินรับฝาก กับยอดคงเหลือตามบัญช ีปรากฏวาถูกตอง     
ตรงกัน ณ วันส้ินปมียอดเงินรับฝากจากสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปกอน  228,874,439.23 บาท แตมีเงินรับฝากจาก         
สหกรณอื่นลดลงจากปกอน 234,999,078.79 บาท 
 
           4.7 หนี้สิน  สหกรณไดรับอนุมัติวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันจากที่ประชุมใหญ  โดยไดรับความเห็นชอบจาก     
นายทะเบียนสหกรณในวงเงิน 2,000 ลานบาท สหกรณมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) จํานวน     
15 ลานบาท อตัราดอกเบ้ียรอยละ MOR+2 ตอป ระหวางปไมไดเบิกเงินเกินบัญชี และกูยมืเงินจาก ธ.ก.ส. 2 สัญญา 
สัญญาที่ 1 จํานวน 500 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.00 ตอป สัญญาท่ี 2 จํานวน 250 ลานบาท อัตราดอกเบ้ีย  
BIBOR ในป 2560 สหกรณเบิกเงินกู เฉพาะสัญญาที่ 2 เปนเงิน 315 ลานบาท และไดชาํระเสร็จแลว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 31 ธ.ค.2560         
(บาท) 

31 ธ.ค.2559 
(บาท) 

เพิ่มขึ้น(ลดลง) 
(บาท) 

 1. ออมทรัพย  
 2. ออมทรัพยพิเศษ 
 3. ประจาํ 
 4. ออมทรัพยพิเศษเกษียณเปยมสุข 
 5. ออมทรัพยสินมัธยัสถ 
 6. ออมทรัพยพิเศษ(แบบ2) 
 7. ออมทรัพยพิเศษทวีทรัพย 
 8. ออมทรัพยพิเศษ 30 ป 
 9. ออมทรัพยพิเศษทวีทรัพย(2) 

         14,549,963.82 
1,938,069,908.31 

15,413,085.19 
66,368,771.43 

182,106,738.18 
42,803,297.58 
95,302,651.44 
3,692,061.38 

19,502,222.46 

       4,471,010.35 
1,778,982,950.21 

14,659,556.86 
60,891,456.02 

151,688,403.70 
     47,629,024.66  

67,913,699.31 
2,698,159.43 

0.00 

           78,953.47 
  149,086,958.10 
        753,528.33 
     5,477,315.41 
 30,418,334.48 
(4,825,727.08) 

    27,388,952.11 
993,901.95 

19,502,222.46 
รวม 2,377,808,699.77 2,148,934,260.54  228,874,439.23 

เงินรับฝากจากสหกรณอื่น 74,617.14 235,073,695.93 (234,999,078.79) 
รวม 2,377,883,316.91 2,384,007,956.47   (6,124,639.56) 

 4.6  การรับฝากเงิน		มียอดเงินรับฝากคงเหลือ	ณ	วันสิ้นปีดังนี้

	 สหกรณ์ก�าหนดระเบยีบไว้อย่างเหมาะสมและปฏบิตัติามระเบยีบทีก่�าหนด	เปรียบเทยีบยอดคงเหลอื																

ในรายงานสรปุยอดคงเหลอืรายบุคคลตามโปรแกรมระบบเงนิรับฝาก	กบัยอดคงเหลือตามบญัชี	ปรากฏว่าถกูต้อง	

ตรงกัน	ณ	วันสิ้นปีมียอดเงินรับฝากจากสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อน		228,874,439.23	บาท	แต่มีเงินรับฝากจาก									

สหกรณ์อื่นลดลงจากปีก่อน	234,999,078.79	บาท

											 4.7  หนีส้นิ		สหกรณ์ได้รบัอนมุติัวงเงินกูย้มืหรือค�า้ประกนัจากทีป่ระชมุใหญ่		โดยได้รับความเหน็ชอบ

จากนายทะเบยีนสหกรณ์ในวงเงิน	2,000	ล้านบาท	สหกรณ์มวีงเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารกรงุไทย	จ�ากดั(มหาชน)	

จ�านวน	15	ล้านบาท	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	MOR+2	ต่อปี	 ระหว่างปีไม่ได้เบิกเงินเกินบัญชี	และกู้ยืมเงินจาก	

ธ.ก.ส.	2	สัญญา	สัญญาที่	1	จ�านวน	500	ล้านบาท	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	5.00	ต่อปี	สัญญาที่	2	จ�านวน	250	

ล้านบาท	อัตราดอกเบี้ย		BIBOR	ในปี	2560	สหกรณ์เบิกเงินกู้	เฉพาะสัญญาที่	2	เป็นเงิน	315	ล้านบาท	และ

ได้ช�าระเสร็จแล้ว	
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 4.8  ทุนของสหกรณ์  ณ	วันสิ้นปี	ทุนของสหกรณ์มียอดคงเหลือดังนี้

	 การรับเงินและจ่ายคืนค่าหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับ	ระเบียบ	และมติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	

มยีอดคงเหลอืรายตวัถกูต้องตรงกนักบับญัชคุีม	การจ่ายทนุสะสมอืน่ๆ		เป็นไปตามระเบยีบทีก่�าหนด	ในระหว่าง

ปีสหกรณ์ได้รับเงินบริจาค	 1,000.00	บาท	 และรับเงินคืนจากเงินที่สหกรณ์ฝากไว้เพ่ือก่อตั้งมูลนิธิสหกรณ์

ครบรอบ	50	ปี	พร้อมดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น	 1,508,920.47	บาท	สหกรณ์ได้น�าสมทบเป็นเงินส�ารองถูกต้องแล้ว	

ส�าหรับทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก	 ได้จากการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีร้อยละ	 5	 ของก�าไรสุทธิ	 จ�านวน	

7,791,435.00	บาท	และได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีมาสมทบทุนดังกล่าวจ�านวน	20,000,000.00	บาท		

ระหว่างปีจ่ายทนุทัง้สิน้	25,415,265.50	บาท		คงเหลอื	2,604,612.50	บาท	อย่างไรกต็าม	สหกรณ์ควรพจิารณา

สะสมทุนดังกล่าวให้มากขึ้น	เพื่อลดภาระจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	

  

          4.8  ทุนของสหกรณ  ณ วันส้ินป ทุนของสหกรณมียอดคงเหลือ ดังน้ี 
 

        การรับเงินและจายคืนคาหุนเปนไปตามขอบงัคับ ระเบียบ และมติท่ีประชมุคณะกรรมการดําเนินการ มียอด
คงเหลือรายตัวถูกตองตรงกันกับบัญชีคุม การจายทุนสะสมอื่นๆ  เปนไปตามระเบียบท่ีกาํหนด ในระหวางปสหกรณไดรับ
เงินบริจาค 1,000.00 บาท และรับเงินคืนจากเงินท่ีสหกรณฝากไวเพื่อกอต้ังมูลนิธิสหกรณครบรอบ 50 ป  พรอมดอกเบี้ย
รวมท้ังส้ิน 1,508,920.47 บาท สหกรณไดนําสมทบเปนเงินสํารองถูกตองแลว สําหรับทุนสงเคราะหครอบครัวสมาชิก ได
จากการจัดสรรกําไรสุทธิประจาํปรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ จาํนวน 7,791,435.00 บาท และไดรับงบประมาณรายจาย
ประจําปมาสมทบทุนดังกลาวจํานวน 20,000,000.00 บาท  ระหวางปจายทุนท้ังส้ิน 25,415,265.50 บาท  คงเหลือ 
2,604,612.50 บาท อยางไรก็ตาม สหกรณควรพิจารณาสะสมทุนดังกลาวใหมากขึ้น เพื่อลดภาระจากการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําป  

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 31 ธ.ค.2560 
(บาท) 

31 ธ.ค.2559 
(บาท) 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
(บาท) 

ทุนเรือนหุน 2,552,080,550.00 2,375,635,490.00    176,445,060.00 
ทุนสํารอง 302,943,015.13 285,304,466.76      17,638,548.37 
ทุนสาธารณประโยชน  2,391.23 56,891.23 (54,500.00) 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 3,250,000.00 3,240,000.00            10,000.00 
ทุนสงเคราะหครอบครัวสมาชกิผูถึงแกกรรม 5,822,862.54 3,218,250.04       2,604,612.50 
ทุนเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ   755,237.23 1,054,837.23          (299,600.00) 
ทุนสงเสริมการศึกษาและการอบรม 232,154.51 242,754.51           (10,600.00) 
ทุนเพื่อจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก 2,351,821.00 3,413,821.00        1,062,000.00 

รวม 2,867,438,031.64 2,672,166,510.77   195,271,520.87 
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          4.9 ผลการดําเนินงาน สหกรณมีผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการรายไดและคาใชจายท่ีต้ังไว  
ดังน้ี  

 
                รายไดและคาใชจายเปนไปตามประมาณการรายรับ – รายจายท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชมุใหญเวนแตดอกเบี้ย
จายเงินรับฝากสูงกวาประมาณการจํานวน 380,822.40 บาท เน่ืองจากสมาชิกนําเงินมาฝากมากกวาท่ีสหกรณประมาณ
การไว  และมีคาเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถของสมาชิกจายเกินท่ีไดรับอนุมัติจํานวน 7,050.00 บาท  เน่ืองจาก
สหกรณรับสมาชิกสมทบและพนักงานราชการเปนสมาชิกสามัญมากกวาท่ีประมาณการไว  คาใชจายเปนไปเพ่ือกจิการ
ของสหกรณ มีเอกสารหลักฐานประกอบรายการครบถวน  ไดรับอนุมัติถูกตอง สหกรณมีผลกําไรสุทธิ 167,625,426.24 
บาท  สูงกวาประมาณการ  3,685,1428.24 บาท  และสูงกวากําไรสุทธิปกอน 11,797,127.05 บาท 
              
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
ประมาณการ 

(บาท) 
เกิดขึ้นจริง 

(บาท) 
สูง(ตํ่า)กวา

ประมาณการ(บาท) 

รายได 
     ดอกเบี้ยจากเงินใหกู 
     รายไดอื่น ๆ 

 
283,000,000.00 

800,000.00 

 
281,761,482.02 

475,312.00 

 
(1,238,517.98) 

(324,688.00) 
        รวมรายได  283,800,000.00 282,236,794.02 (1,563,205.98) 
คาใชจาย 
  ดอกเบี้ยจายเงินกู 
  ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 
  คาใชจายดําเนินงาน 
 1. คาใชจายเกีย่วกับเจาหนาท่ี 
 2. คาใชจายเกีย่วกับอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ 
 3. คาใชจายเกีย่วกับสมาชิก 
 4. คาใชจายดําเนินการอื่น 
 5. คาใชจายตามแผนงานประจําป 
 6. คาใชจายทางบัญช ี                            

 
   4,000,000.00 
 72,300,000.00 
 43,560,000.00 
11,613,500.00 
     688,500.00 

   20,025,000.00 
     8,753,000.00 
   1,280,000.00 
  1,200,000.00 

 
           716,073.72 
      72,680,822.40 
     41,214,469.66 
     11,302,507.00 
         539,387.86 

      20,032,050.00 
       7,558,661.02 
       1,034,311.00 

       747,552.78 

 
(3,283,926.28) 

   380,822.40 
(2,345,530.34) 

     (310,933.00) 
    (149,112.14) 
          7,050.00  
(1,194,338.98) 
  (245,689.00) 
 (452,447.22) 

      รวมคาใชจาย  119,860,000.00    114,611,365.78   (5,248,634.22) 
 กําไรสุทธิ  163,940,000.00    167,625,428.24 3,685,428.24 

 4.9  ผลการด�าเนินงาน สหกรณ์มีผลการด�าเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้และค่า	

ใช้จ่ายที่ตั้งไว้		ดังนี้	

	 รายได้และค่าใช้จ่ายเป็นไปตามประมาณการรายรบั	–	รายจ่ายทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุใหญ่เว้นแต่

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสูงกว่าประมาณการจ�านวน	380,822.40	บาท	เนื่องจากสมาชิกน�าเงินมาฝากมากกว่า

ที่สหกรณ์ประมาณการไว้	 และมีค่าเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกจ่ายเกินที่ได้รับอนุมัติ

จ�านวน	7,050.00	บาท	 เนื่องจากสหกรณ์รับสมาชิกสมทบและพนักงานราชการเป็นสมาชิกสามัญมากกว่าที่

ประมาณการไว้		ค่าใช้จ่ายเป็นไปเพื่อกิจการของสหกรณ์	มีเอกสารหลักฐานประกอบรายการครบถ้วน		ได้รับ

อนุมัติถูกต้อง	สหกรณ์มีผลก�าไรสุทธิ	167,625,426.24	บาท		สูงกว่าประมาณการ		3,685,1428.24	บาท		และ

สูงกว่าก�าไรสุทธิปีก่อน	11,797,127.05	บาท
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 7. การวิเคราะห์ผลการบริหารจัดการทางการเงินของสหกรณ์

  

 7. การวิเคราะหผลการบริหารจัดการทางการเงินของสหกรณ 

 
 

 

 

                  รายการ หนวย ป 2560 ป 2559 

มิติที่ 1 ความเพียงพอของเงินลงทุนตอความเสี่ยง 
    1. อัตราสวนหนี้สินตอทุน 
    2. อัตราทุนสํารองตอสินทรัพย 
    3. อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ 
    4. อัตราการเติบโตของหนี้ 
    5. อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุนสหกรณ 
 

   เทา    
   เทา 
    % 
    % 
    % 

 
0.79 
0.06 
7.32 

(0.24) 
5.72 

 
0.84 
0.05 
7.98 
0.28 
5.72 

มิติที่ 2 คุณภาพของสินทรพัย 
    1. อัตราหมนุของสินทรัพย 
    2. อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย 
    3. อัตราการเติบโตของสินทรัพย 

 
  รอบ 
    % 
    % 

 
0.05 
3.15 
4.11 

 
0.05 
3.05 
6.92 

มิติที่ 3 ขีดความสามารถในการบริหาร 
    1. อัตราการเติบโตของธุรกิจ 

 
    % 

 
       1.06 

 
0.18 

มิติที่ 4 การทํากําไร 
   1. กําไรตอสมาชิก 
   2. เงินออมตอสมาชกิ 
   3. หน้ีสินตอสมาชิก 
   4. อัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงาน 
   5. อัตราคาใชจายในการดําเนินงาน 
   6. อัตราการเติบโตของทุนสํารอง 
   7. อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น 
   8. อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ 
   9. อัตรากําไรสุทธิ 

 
ลานบาท 
ลานบาท 
ลานบาท 
    % 
    % 
    % 
    % 
    % 
    % 

 
0.023 
0.664 
0.707 

      19.74 
      14.61 
        6.18 
      10.58 

7.57 
59.41 

 

 
0.022 
0.649 
0.721 

     20.75 
     14.91   
       5.27 
     40.76 

 9.43 
     56.94 

 
มิติที่ 5 สภาพคลอง 
    1.อัตราสวนทุนหมุนเวียน     

 
     % 
      

 
0.31 

 
0.26 
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การวิเคราะหผลการบริหารจัดการทางการเงินของสหกรณโดยรวม                     

  มิติความเพียงพอตอความเส่ียง สหกรณไมมีความเสี่ยงของเงินทุน จากอัตราสวนหนี้สินตอทุน  
0.79 เทา ปกอน 0.84 ลดลงจากปกอนคือสหกรณมีหน้ีสินรอยละ 43.98 ในขณะท่ีมีทุนรอยละ 56.02 หากพิจารณา 
ถึงอัตราการเติบโตของหนี้รอยละ -0.24 ปกอนรอยละ 0.28 ลดลงจากปกอน และหากพิจารณาถึงหน้ีสินของสหกรณ  
ปรากฏวาเปนสวนมากเปนเงินรับฝากของสมาชิก  แสดงใหเห็นถึงความเชื่อมั่นของสมาชิก ใหความเชือ่ถือนําเงินมา 
ฝากไวกับสหกรณ  สวนอัตราการเติบโตของทุนสหกรณปน้ีรอยละ 7.32  ปกอนรอยละ 7.98 ลดลงจากปกอนแตก็ยัง 
อยูในอัตราท่ีเพิม่ข้ึน แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุนของสหกรณ และไมมีความเสี่ยงสําหรับเจาหน้ี 
ซึ่งสวนใหญเปนสมาชิกของสหกรณ 
                       มิติคุณภาพของสินทรัพย  สหกรณมีอัตราหมุนของสินทรัพย  0.05 รอบ เทากับปกอน แสดงถึง
ความสามารถในการใชสินทรัพยเพื่อกอใหเกิดรายไดเทากับ 0.05 รอบ เทากับปกอน  สงผลใหการดําเนินงานมีอัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรอยละ 3.15 ปกอนรอยละ 3.05 สูงขึ้นกวาปกอนแสดงวาสหกรณไดนําสินทรัพยท่ีมีอยูเพื่อ
กอใหเกิดผลกําไรสูงข้ึนกวาปกอน 
                         มิติขีดความสามารถในการบริหาร  อัตราการเติบโตของธุรกิจรอยละ 1.06  ปกอนรอยละ 0.18  
สูงขึ้นกวาปกอน  
                 มิติดานการทาํกําไร   สหกรณมีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 59.41  ปกอนรอยละ 56.94  แสดงใหเห็น
ความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารงานเพื่อใหเกิดผลกําไรสูงข้ึน แตอัตราการเติบโตของกําไรสุทธิรอยละ 7.57  
ปกอนรอยละ 9.43   ตํ่ากวาปกอน เน่ืองจากสหกรณมีรายไดและคาใชจายใกลเคียงกับปกอน สหกรณมีกําไรตอสมาชิก 
คนละ 22,581.90 บาท ปกอนคนละ 22,366.69 บาท เงินออมตอสมาชิกคนละ 664,137.04 บาท กอนคนละ 649,428.70 
บาท แตหน้ีสินตอสมาชิกลดลงเปนคนละ 706,607.70 บาท ปกอนคนละ 721,678.75 บาท อัตราการเติบโตของทุนสํารอง
รอยละ 6.18 ปกอนรอยละ 5.27 สูงขึ้นกวาปกอน สวนอัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่นๆ รอยละ10.58 ปกอนรอยละ 
40.76  ตํ่ากวาปกอน  เน่ืองจากไดจัดสรรกําไรสุทธิไว เพื่อใชจายเปนสวัสดิการใหกับสมาชิกใกลเคียงกับปกอน   
                      มิติดานสภาพคลอง  อัตราสวนทุนหมุนเวียนรอยละ 0.31  ปกอนรอยละ 0.26 สูงขึ้นกวาปกอน   
แสดงวาสหกรณมีสภาพคลองสูงขึ้นกวาปกอน และถือวาสหกรณมีสภาพคลองอยูในเกณฑปกติ  
                     สรุปผลโดยรวม  ในป 2560  ผูตรวจสอบกิจการไดปฏิบติังานตรวจสอบกิจการเปนประจําทุกเดือน  
และรายงานผลการตรวจสอบกิจการพรอมท้ังใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ (ถามี) ตอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
อยางสม่ําเสมอ การบริหารงานของคณะกรรมการและการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเปนไปตามวัตถปุระสงค ขอบังคับ 
ระเบียบ  และมติท่ีประชุมใหญกําหนด  รวมท้ังนําขอเสนอแนะของที่ประชมุใหญและขอเสนอแนะของผูประสานงาน 
ระดับจังหวัดมาเพื่อพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมในการใหบริการและเกิดผลดีแกสมาชิก    

        (ลงชือ่)     ศิริลักษ  พรอมเพราะ       (ลงชื่อ)    สุปญญา  พลายทว ี       (ลงชื่อ)      วรนุช ชัยกิตติภรณ    
                   (นางศิริลักษ  พรอมเพราะ)        (นางสุปญญา  พลายทวี)               (นางสาววรนุช ชัยกติติภรณ)                   
               หัวหนาคณะผูตรวจสอบกิจการ               ผูตรวจสอบกิจการ                         ผูตรวจสอบกิจการ        
 
                    จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
                  ทีป่ระชุมมีมต ิ รับทราบ 
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วาระท่ี 4  เรือ่งการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ ประจําป 2561 
          ดวยในป 2560 กรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 69 ตองพนจากตําแหนงตามวาระ จาํนวน 7 คน ดังน้ัน เพื่อ              
ใหเปนไปตามขอบังคับ คณะกรรมการดําเนินการ โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 55 และ ขอ 63 (10) แหงขอบังคับ 
ของสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด คณะกรรมการดําเนินการจึงมีมติแตงต้ังกรรมการดําเนินการเปนคณะกรรมการ
เลือกต้ังกรรมการดําเนินการ ประจําป 2561 ประกอบดวย 

(1)  นายวินัย  กสิรักษ    (2)  นายเสนอ  ชูจันทร 
(3)  นายจิรศักด์ิ  เงินเส็ง          (4)  นายนารถพงศ สุนทรนนท        

             (5)  นายพีรพนธ  กิจโกศล                                                                 
            คณะกรรมการเลือกต้ังฯ ไดเลือก นายวินัย  กสิรักษ  เปนประธาน และเลือก นายจิรศักด์ิ   เงินเส็ง 

เปนเลขานุการคณะกรรมการเลือกต้ังฯ นอกนั้นเปนกรรมการเลือกตั้งฯ ไดประกาศหลักเกณฑ วิธีการบริหารจัดการและ
การรับสมัครสมาชิกสหกรณเพื่อรับเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ ประจาํป 2561  ต้ังแตวันท่ี 1 - 15  ธันวาคม 2560   
เมื่อส้ินสุดการรับสมัครแลว คณะกรรมการเลือกต้ังฯไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครเรียบรอยแลว จึงประกาศรายช่ือ
และหมายเลขประจําตัวผูสมคัรเปนประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ ดังตอไปนี ้

รายช่ือผูสมัครรับเลือกต้ังตําแหนงประธานกรรมการ ไดแก 
หมายเลข  1  นายประยูร  อินสกุล 
หมายเลข  2  นายปริญญา  เพ็งสมบัติ 

 
รายช่ือผูสมัครรับเลือกต้ังตําแหนงกรรมการดําเนินการ ไดแก 
หมายเลข  1  นายเสนห  สภาพันธ 
หมายเลข  2  นายคํารณ  พวงมณ ี
หมายเลข  3  นายชัยวฒุ ิ  มัณฑะนานนท 
หมายเลข  4  นายทนา  ตองโพนทอง 
หมายเลข  5  นายสุรพล  พงศเมธีอภิชัย 
หมายเลข  6  นายสุรศักด์ิ  นาคสวัสด์ิ 
หมายเลข  7  นายวิโรจน  ภูไพบูลย 
หมายเลข  8  นายเชิดชัย  พรหมแกว 
หมายเลข  9  นายวนิิจ  กสิรักษ 
หมายเลข 10  นายสุรินทร  วทัญู 
หมายเลข 11  นายสาธิต  ปานขํา 
    

  เมื่อการเลือกต้ังไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  จึงขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการเลือกต้ัง  
ประกาศผลคะแนนเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ ประจาํป 2561 
 
  นายวินัย  กสิรักษ ประธานคณะกรรมการเลือกต้ังไดประกาศผลคะแนนผูสมัครรับเลือกต้ังเรียงตาม 
ลําดับคะแนนจากสูงสุดลงมา ดังน้ี  
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	 นายวินัย		กสิรักษ์	ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศผลคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งเรียงตาม

ล�าดับคะแนนจากสูงสุดลงมา	ดังนี้	

	 ดังนั้น	ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ	จ�านวน	1	คน		ได้แก่

	 	 	 1.		นายปริญญา	 เพ็งสมบัติ

	 ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการ	จ�านวน	6	คน		ได้แก่

	 	 	 1.		นายเชิดชัย		 พรหมแก้ว

	 	 	 2.		นายเสน่ห์	 	 สภาพันธ์

	 	 	 3.		นายค�ารณ		 พวงมณี

	 	 	 4.		นายชัยวุฒิ		 มัณฑะนานนท์

	 	 	 5.		นายวินิจ	 	 กสิรักษ์

	 	 	 6.		นายสุรินทร์		 วทัญญู

	 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

	 ที่ประชุมมีมติ			รับทราบ

  

 ผลคะแนนผูสมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการ ประจําป 2561 

ลําดับ หมายเลข รายชื่อ คะแนน 
1 2  นายปริญญา              เพ็งสมบัติ 2,019 
2 1  นายประยูร                 อินสกุล 1,580 

  
 ผลคะแนนผูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ประจําป 2561 

ลําดับ หมายเลข รายชื่อ คะแนน 
1 8  นายเชิดชัย                พรหมแกว 1,874 
2 1  นายเสนห                  สภาพันธ 1,845 
3 2  นายคํารณ                 พวงมณี 1,718 
4 3  นายชัยวุฒิ                 มัณฑะนานนท 1,509 
5 9  นายวินิจ                    กสิรักษ 1,471 
6 10  นายสุรินทร                 วทัญู 1,350 
7 6  นายสุรศักด์ิ                 นาคสวัสด์ิ 1,286 
8 5  นายสุรพล                   พงศเมธีอภิชัย 1,160 
9 11  นายสาธิต                   ปานขํา 1,026 

10 7  นายวิโรจน                  ภูไพบูลย 985 
11 4  นายทนา                     ตองโพนทอง 905 

 
  ดังน้ัน ผูสมัครท่ีไดรับเลือกต้ังเปนประธานกรรมการ จาํนวน 1 คน  ไดแก 

1.  นายปริญญา  เพ็งสมบัติ 
ผูสมัครท่ีไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการ จํานวน 6 คน  ไดแก 

  1.  นายเชิดชัย  พรหมแกว 
  2.  นายเสนห  สภาพันธ 
  3.  นายคํารณ  พวงมณี 
  4.  นายชัยวฒุ ิ  มัณฑะนานนท 
  5.  นายวินิจ  กสิรักษ 
  6.  นายสุรินทร  วทัญู 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
  ที่ประชุมมีมต ิ  รับทราบ 
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วาระที่  5  เรื่องเพื่อพิจารณา

	 5.1 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 20 (7)

	 	 ด้วยคณะกรรมการด�าเนินการ	ชุดที่	69	ได้พิจารณา	เห็นว่า	เพื่อให้การจัดสวัสดิการแก่สมาชิก

เป็นไปตามหลักการสหกรณ์	โดยจัดสรรจากก�าไรสุทธิ	จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ	ข้อ	20	การจัดสรร

ก�าไรสุทธิประจ�าปี	“ข้อ	(7)	เป็นทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมไม่เกินร้อยละห้าของก�าไรสุทธิ”

	 	 หลักการ		แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์	จ�ากัด	พ.ศ.	2544	ข้อ	20	(7)	เป็น

ทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมไม่เกินร้อยละสิบห้าของก�าไรสุทธิ

	 	 เหตุผล

	 	 1.	 ตามหลักการสหกรณ์	 การจัดสรรสวัสดิการต่าง	 ๆ	 ให้สมาชิกควรจัดสรรจากก�าไรสุทธิ	

ประจ�าปี	แต่ทีผ่่านมาสหกรณ์จดัสรรจากก�าไรสทุธไิด้เพยีงไม่เกนิร้อยละห้า	ตามข้อบงัคบัข้อ	20	(7)	ซึง่ไม่เพยีงพอ	

สหกรณ์จึงต้องจ่ายจากงบประมาณค่าใช้จ่ายประจ�าปี

	 	 2.	 ปัจจบัุนแนวโน้มสมาชกิผูส้งูวัยเพ่ิมมากข้ึน	สหกรณ์จะมีภาระค่าใช้จ่ายเงนิสงเคราะห์ครอบครัว

สมาชิกเพิ่มขึ้นในอนาคต

	 	 3.	 การแก้ไขข้อบงัคับรบัพนกังานราชการเป็นสมาชกิเพิม่มากข้ึนทกุปี		ภาระค่าใช้จ่ายเบีย้ประกนั

สูงตามไปด้วย

	 	 จากเหตุผลดงักล่าว	หากสามารถจดัสรรทนุจากก�าไรสทุธเิพิม่ข้ึนมากกว่าร้อยละห้าของก�าไรสทุธิ

จะท�าให้มีทุนเพิ่มขึ้นเพียงพอ	ไม่ต้องตัดจ่ายจากงบประมาณ

	 	 ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 69 (1) ก�าหนดว่า “ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ก�าหนดให้ใช้เสียง

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนสมาชิกที่มาประชุมและอยู่ในที่ประชุม”											

																	 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่นับจ�านวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม	ดังนี้

	 	 จ�านวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม	จ�านวน	 	517	คน	สองในสามของจ�านวนสมาชิกที่อยู่ในห้อง

ประชุม	345	คน	

	 	 รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์	ดังนี้
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                                ตารางแกไขเพิม่เติมขอบังคับสหกรณขาราชการสหกรณ จาํกัด 
 

ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข เหตุผล 
ขอ 20. การจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํป     
คณะกรรมการดําเนินการตองรวมกนั

พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  
เมื่อมีมติจัดสรรเปนอยางไรแลว  ให
ประธานในที่ประชุมใหญหรือผูที่ประธาน

ในที่ประชุมใหญมอบหมาย  เสนอ
หลักเกณฑและเหตุผลตอทีป่ระชุมใหญ

รวมทัง้ตอบขอซักถามจากที่ประชุมใหญ 
         ในการจดัสรรกําไรสุทธิ  ที่ประชุม
ใหญตองจัดสรรเปนทนุสํารองไมนอยกวา

รอยละสิบของกําไรสุทธิและจัดสรรเปน 
คาบํารุงสันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย 
ตามอัตราที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
แตตองไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธ ิ  
กรณีสหกรณมีกําไรจากการจําหนาย

ทรัพยสนิ  หามมิใหนํากาํไรนั้นมาจัดสรร
เพื่อแบงปนกนัในหมูสมาชิก   แตให
จัดสรรเปนทุนสํารองหรือทุนอ่ืน ๆ    
ที่กําหนดไวในขอบังคับ 
          กําไรสทุธิประจําปสวนที่เหลืออาจ
จัดสรรดังตอไปนี ้
          (1)  เปนเงนิปนผลตามหุนที่ชาํระ
แลว  ไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง   
            ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน    
ใหถือวาหุนทีส่มาชิกชาํระตอสหกรณ      
ในวนัใด มีระยะเวลานับต้ังแตวันทีถ่ือ    
เปนตนไปจนถึงวนัส้ินปทางบัญช ี
 
 
 

ขอ 20. การจดัสรรกาํไรสทุธิประจําป     
คณะกรรมการดําเนินการตองรวมกนั

พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  
เมื่อมีมติจัดสรรเปนอยางไรแลว  ให
ประธานในที่ประชุมใหญหรือผูที่ประธาน

ในที่ประชุมใหญมอบหมาย  เสนอ
หลักเกณฑและเหตุผลตอทีป่ระชุมใหญ

รวมทัง้ตอบขอซักถามจากที่ประชุมใหญ 
         ในการจดัสรรกําไรสุทธิ  ที่ประชุม
ใหญตองจัดสรรเปนทนุสํารองไมนอยกวา

รอยละสิบของกําไรสุทธิและจัดสรรเปน   
คาบํารุงสันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย 
ตามอัตราที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
แตตองไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ   
กรณีสหกรณมีกําไรจากการจําหนาย

ทรัพยสนิ  หามมิใหนํากาํไรนั้นมาจัดสรร
เพื่อแบงปนกนัในหมูสมาชิก   แตให
จัดสรรเปนทุนสํารองหรือทุนอ่ืน ๆ    
ที่กําหนดไวในขอบังคับ 
          กําไรสทุธิประจําปสวนที่เหลืออาจ
จัดสรรดังตอไปนี ้
          (1)  เปนเงนิปนผลตามหุนที่ชาํระ
แลว  ไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง   
            ในการคํานวณเงนิปนผลตามหุน       
ใหถือวาหุนทีส่มาชิกชาํระตอสหกรณ      
ในวนัใด มีระยะเวลานับต้ังแตวันทีถ่ือ    
เปนตนไปจนถึงวนัส้ินปทางบัญช ี
 

 

 

ตารางแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัด
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ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข เหตุผล 

          สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณหรือ
เสียชีวิตกอนวนัส้ินปบัญชีของสหกรณ  
หากสมาชกิหรือผูรับโอนประโยชนมิได

ถอนคาหุนจากสหกรณกอนวันส้ินปบัญชี  
สหกรณจะจายเงนิปนผลตามหุนใหตาม

อัตราซ่ึงที่ประชุมใหญกาํหนด 
       (2)  เปนเงินเฉลีย่คืนตามสวนแหง
ดอกเบี้ยเงนิกูที่สมาชิกชําระใหแกสหกรณ

ระหวางปตามความเหมาะสม 
        (3) เปนเงินโบนัสใหแกกรรมการและ
เจาหนาที่ของสหกรณไมเกนิรอยละสิบ

ของกําไรสุทธิ 
        (4)  เปนทุนรักษาระดับอัตราเงิน  
ปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทนุเรือนหุน
ของสหกรณตามทีม่ีอยูในวนัส้ินปนัน้  
จนกวาจะมีจํานวนรอยละแปดแหงทนุ

เรือนหุนดังกลาว  ทนุรักษาระดับอัตรา 
เงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุม

ใหญเพื่อจายเปนเงนิปนผลตามหุน      
        (5)  เปนทุนสาธารณประโยชน 
ไมเกินรอยละหาของกําไรสทุธิ  ทนุ
สาธารณประโยชนนี้  สะสมไวสําหรับจาย
เพื่อการกุศลและศาสนกิจ  เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมที่เปนประโยชนของสังคมและเพื่อ

สนับสนนุกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรและ
หนวยงานที่เกีย่วของและอํานวยประโยชน

แกสหกรณ 
         (6)  เปนทนุสงเสริมการศึกษาและ
การอบรมสัมมนาของสหกรณ  ไมตํ่ากวา
รอยละหนึ่งของกําไรสุทธ ิ 
 

          สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณหรือ
เสียชีวิตกอนวนัส้ินปบัญชีของสหกรณ  
หากสมาชกิหรือผูรับโอนประโยชนมิได

ถอนคาหุนจากสหกรณกอนวันส้ินปบัญชี  
สหกรณจะจายเงนิปนผลตามหุนใหตาม

อัตราซ่ึงที่ประชุมใหญกาํหนด 
       (2)  เปนเงินเฉลีย่คืนตามสวนแหง
ดอกเบี้ยเงนิกูที่สมาชิกชําระใหแกสหกรณ

ระหวางปตามความเหมาะสม 
        (3) เปนเงินโบนัสใหแกกรรมการและ
เจาหนาที่ของสหกรณไมเกนิรอยละสิบ

ของกําไรสุทธ ิ
        (4)  เปนทุนรักษาระดับอัตราเงิน   
ปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทนุเรือนหุน
ของสหกรณตามทีม่ีอยูในวนัส้ินปนัน้  
จนกวาจะมีจํานวนรอยละแปดแหงทนุ

เรือนหุนดังกลาว  ทนุรักษาระดับอัตรา  
เงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุม

ใหญเพื่อจายเปนเงนิปนผลตามหุน      
        (5)  เปนทุนสาธารณประโยชน 
ไมเกินรอยละหาของกําไรสทุธิ  ทนุ
สาธารณประโยชนนี้  สะสมไวสําหรับจาย
เพื่อการกุศลและศาสนกิจ  เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมที่เปนประโยชนของสังคมและเพื่อ

สนับสนนุกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรและ
หนวยงานทีเ่กีย่วของและอํานวยประโยชน

แกสหกรณ 
         (6)  เปนทนุสงเสริมการศึกษาและ
การอบรมสัมมนาของสหกรณ  ไมตํ่ากวา
รอยละหนึ่งของกําไรสุทธ ิ 
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ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข เหตุผล 
         (7)  เปนทนุสงเคราะหครอบครัว
สมาชิกผูถึงแกกรรมไมเกินรอยละหา 
ของกําไรสุทธ ิ
        (8)  เปนทุนเพื่อสงเสริมความมั่นคง
ใหแกสหกรณไมตํ่ากวารอยละหนึ่งของ

กําไรสุทธ ิ
        (9)  เปนทุนเพื่อจัดสวสัดิการใหแก
สมาชิกไมตํ่ากวารอยละหนึ่งของกําไรสุทธ ิ 
ทุนนี้สะสมไวสําหรับจายเพือ่ชวยเหลือ

สมาชิกที่เจ็บปวยเร้ือรัง  หรือสมาชิกที่
ประสบภัยพิบติั หรือเพื่อชวยเหลือบรรเทา
ความเดือดรอนของสมาชิก  ตลอดจน
สวัสดิการอื่น ๆ 
         ที่ประชุมใหญอาจมมีติใหลดการ
จัดสรรรายการใดรายการหนึ่งก็ได  เงิน
จัดสรรที่มีมติใหลดลง  ใหนําไปจัดสรร
สมทบเปนทนุสํารองหรือทุนอ่ืน ๆ ตาม
ขอบังคับนี ้
          การใชเงินทุนใหปฏิบติัตามที่
กําหนดไวในขอบังคับ  และตามระเบียบ
ของสหกรณ 

          (7)  เปนทนุสงเคราะหครอบครัว
สมาชิกผูถึงแกกรรม ไมเกินรอยละสิบหา
ของกําไรสทุธ ิ
        (8)  เปนทุนเพื่อสงเสริมความมั่นคง
ใหแกสหกรณไมตํ่ากวารอยละหนึ่งของ

กําไรสุทธ ิ
        (9)  เปนทุนเพื่อจัดสวสัดิการใหแก
สมาชิกไมตํ่ากวารอยละหนึ่งของกําไรสุทธ ิ
ทุนนี้สะสมไวสําหรับจายเพือ่ชวยเหลือ

สมาชิกที่เจ็บปวยเร้ือรัง  หรือสมาชิกที่
ประสบภัยพิบติั หรือเพื่อชวยเหลือบรรเทา
ความเดือดรอนของสมาชิก  ตลอดจน
สวัสดิการอื่น ๆ 
         ที่ประชุมใหญอาจมมีติใหลดการ
จัดสรรรายการใดรายการหนึ่งก็ได  เงิน
จัดสรรที่มีมติใหลดลง  ใหนําไปจัดสรร
สมทบเปนทนุสํารองหรือทุนอ่ืน ๆ ตาม
ขอบังคับนี ้
          การใชเงินทุนใหปฏิบติัตามที่
กําหนดไวในขอบังคับ  และตามระเบียบ
ของสหกรณ 
 
 

1. ตามหลักการสหกรณ 
การจัดสรรสวัสดิการ

ตาง ๆ ใหแกสมาชิก 
ควรจัดสรรจากกําไร

สุทธิประจําป 
2. สมาชิกสูงวยัเพิ่ม  
มากข้ึนมีภาระคาใชจาย

เงินสงเคราะหครอบครัว

สมาชิกเพิ่มข้ึนในอนาคต 
3. รับพนักงานราชการ
เปนสมาชิกเพิม่ข้ึนทกุป 
ภาระคาใชจายเบ้ีย

ประกันสูงข้ึน 
       หากมีการจัดสรร
จากกาํไรสุทธิเพิ่มข้ึน

มากกวารอยละหาของ

กําไรสุทธ ิจะทําใหทนุ
เพิ่มข้ึนเพียงพอ โดย  
ไมตองตัดจายจาก 
งบประมาณ 

 
  การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับขอ 20 (7) สมาชิกไดอภิปราย ดังน้ี 
  นายบุญเสริม  ไกรสินธุ สมาชกิเลขทะเบียน 8320 เห็นดวยกับการจัดสวัสดิการใหกับสมาชิกท่ีวา 
เราเปนสหกรณท่ีแทจริง แตการกําหนดแบบกาวกระโดดไมเห็นดวย จากรอยละ 5 เปนรอยละ 15 ขอเสนอวาควร 
กําหนดไมเกินรอยละ 10 
  น.ส.วรนุช  ชัยกิตติภรณ  สมาชิกเลขทะเบียน 8401 เห็นดวยกับคณะกรรมการท่ีนําเสนอเพราะวา 
คณะกรรมการทุกชุดในอนาคตจะจัดสรรกําไรสุทธิตองดูผลประโยชนของสมาชิกตองดูในเรื่องของเงินปนผลและเงินเฉลี่ย

คืนเปนหลักอยูแลว แตทุนสงเคราะหฯ สมาชกิก็ไดรับอยูแลวและไดรับมากดวย ถาจัดสรรจากทุนจะถูกหลัก 
ของสหกรณ ขึ้นอยูกับคณะกรรมการจะจัดสรรกําไรสุทธิเทาไหร อาจจะเปนรอยละ 6, 7, 8 หรือ 9 
 

	 	 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ	20	(7)	สมาชิกได้อภิปราย	ดังนี้

	 	 นายบุญเสริม		ไกรสินธุ์	สมาชิกเลขทะเบียน	8320	เห็นด้วยกับการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกที่ว่า

เราเป็นสหกรณ์ทีแ่ท้จรงิ	แต่การก�าหนดแบบก้าวกระโดดไม่เหน็ด้วย	จากร้อยละ	5	เป็นร้อยละ	15	ขอเสนอว่าควร

ก�าหนดไม่เกินร้อยละ	10

	 	 น.ส.วรนุช		ชัยกิตติภรณ์		สมาชิกเลขทะเบียน	8401	เห็นด้วยกับคณะกรรมการที่น�าเสนอเพราะว่า

คณะกรรมการทุกชุดในอนาคตจะจัดสรรก�าไรสุทธิต้องดูผลประโยชน์ของสมาชิกต้องดูในเร่ืองของเงินปันผล

และเงินเฉลี่ยคืนเป็นหลักอยู่แล้ว	แต่ทุนสงเคราะห์ฯ	สมาชิกก็ได้รับอยู่แล้วและได้รับมากด้วย	ถ้าจัดสรรจาก

ทุนจะถูกหลักของสหกรณ์	ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจะจัดสรรก�าไรสุทธิเท่าไหร่	อาจจะเป็นร้อยละ	6,	7,	8	หรือ	9
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	 	 นายวัลลภ	 	 สุขมี	 	 สมาชิกเลขทะเบียน	 	 7812	 เห็นด้วยกับคณะกรรมการแต่ถ้าได้ดีกว่านี้ยิ่งดี	

เราส�ารองให้กบัองค์กรไว้ไม่ต�า่กว่าร้อยละสบิตามกฎหมาย	สหกรณ์มคีวามมัน่คงแล้วในขณะนี	้คณะกรรมการ

ชดุนี	้ด�าเนนิการมาด้วยความเข้มแขง็	ไม่ต้องพ่ึงพาใคร	ความช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัอยูท่ีส่วสัดกิารสงเคราะห์ฯ	

ส่วนหนึ่ง	เพื่อช่วยเหลือองค์กรและสมาชิก	เราเป็นสหกรณ์ต้นแบบถ้าสหกรณ์ท�าได้ถือว่าดีมาก

	 	 นางเกศมณี		พฤษมาศ		สมาชิกเลขทะเบียน	11680	เห็นด้วยกับคณะกรรมการ	ทุนนี้ให้กับสมาชิก

ถึงแม้ว่าจะมองว่าปันผลน้อย	ถ้าเราไม่จัดไว้ตรงนี้	เราต้องไปตัดจ่ายจากงบประมาณอยู่ดี	ก�าไรน้อยลง	ปันผล

กจ็ะน้อยลง	ไม่ว่าจะท�าตรงไหนถ้าท�าเพือ่สมาชกิได้ทัง้นัน้	ถ้าเขยีนตรง	ๆ 	จะดกีว่าจะได้ไม่เบยีดบงังบประมาณ

ปกติ	เพราะว่าสมาชิกได้รับทั้งหมด

	 	 นางวรรณะ	 	 เสนทอง	 	สมาชิกเลขทะเบียน	4563	การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี	 2560	สหกรณ	์

จดัสรร	เป็นทนุส�ารองร้อยละ	10.41	เงินปันผลร้อยละ	69.87	เพือ่เป็นฐานในการพจิารณาในปีต่อไป	ถ้าสหกรณ์

จัดสรรก�าไรสุทธิเป็นทุนสงเคราะห์ฯ	 ร้อยละ	 15	อาจจะลดเงินปันผล	 เงินเฉลี่ยคืน	 เงินโบนัส	หรือทุนส�ารอง	

เราจะลดส่วนไหนที่จะมาเป็น	ทุนสงเคราะห์ฯ	 เห็นด้วยว่าการที่เรามีทุนส�ารองส�าหรับสวัสดิการครึ่งต่อครึ่ง

ระหว่างที่เราเก็บไว้ที่สหกรณ์	ถ้าสมาชิกอยู่ดีกินดี	สหกรณ์มีความเข้มแข็ง	มั่นคง	ทุกคนเชื่อมั่นในสหกรณ์และ

เห็นด้วยกับคณะกรรมการในการจัดสรรครั้งนี้

	 	 นายโอภาส	 กลั่นบุศย์	 ประธานกรรมการ	 ชี้แจงในที่ประชุมว่าทุกท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขข้อ

บังคับ	แต่แตกต่างในรายละเอียด	ที่คณะกรรมการก�าหนดไว้ไม่เกินร้อยละ	15	เพื่อเปิดทางไว้ในอนาคต	ไม่ได้

หมายความว่า		ในปีหน้าจะเป็นร้อยละ	15	เลย	ทั้งนี้ต้องอยู่ดุลยพินิจของคณะกรรมการและผลประกอบการ	ที่

มีการจัดสรร	ถ้าเราจัดไว้			ในทุน	งบประมาณปกติจะลดลง	เมื่อค่าใช้จ่ายลดลงจะท�าให้ก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น	ต้อง

มาจัดสรรตามทุนที่เป้าหมายที่ต้องการ	อีกสัก	5	ปี	ถ้าแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ไม่ต้องใช้งบประมาณแล้ว	จะใช้

ทุนจากผลก�าไร	อาจจะจัดปีหน้า	ร้อยละ	6,	7,	8,	9	หรือ	10	เลยขอขยายเป็นไม่เกินร้อยละ	15		

	 	 นายนิกิต		อารยพิทักษ์	สมาชิกเลขทะเบียน		6386	อยากให้ที่ประชุมแก้ไขข้อบังคับว่าแก้ไขหรือ		

ไม่แก้	และไม่เกินร้อยละ	10	หรือไม่เกินร้อยละ	15

	 	 นางวรรณะ		เสนทอง		สมาชิกเลขทะเบียน	4563	ขอเน้นว่าไม่เกินร้อยละ	10	หรือไม่เกินร้อยละ	15

ปีหน้าจะได้ไม่ต้องแก้ใหม่

	 	 ประธานฯ	ขอนับองค์ประชุม	เมื่อนับองค์ประชุม	สมาชิกอยู่ในห้องประชุมทัง้หมด	จ�านวน	517	คน

การแก้ไขข้อบังคบัจะต้องลงคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม	หรือต้องไม่น้อยกว่า	345	เสยีง	จากนัน้ประธาน

จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติแก้ไขข้อบังคับหรือไม่

	 	 ที่ประชุมเห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับข้อ	20	(7)	ด้วยคะแนนเสียงจ�านวน		499	คะแนน	โดย

	 	 (1)	 เห็นชอบให้จัดสรรทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม	 ไม่เกินร้อยละ	 15	 ของก�าไร

สุทธิ	ด้วยคะแนนเสียงจ�านวน		397	คะแนน

	 	 2.	เห็นชอบให้จัดสรรทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม	ไม่เกินร้อยละ	10	ของก�าไรสุทธิ						

ด้วยคะแนนเสียงจ�านวน		73	คะแนน

	 	 ที่ประชุมมีมติ		เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ	20	(7)	ด้วยคะแนนเสียง	499	คะแนน		ซึ่ง

เกินจ�านวนสองในสามของสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุม	ตามที่คณะกรรมการเสนอ	
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	 5.2 งบแสดงฐานะการเงินประจ�าปี 2560	

	 					สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์	จ�ากัด	ได้จัดท�างบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	

เพื่อเสนอให้	นางสาวฉันท์แข		เปรมปรีชากุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	สังกัดบริษัท	ไอดี	ออดิต	กรุ๊ปจ�ากัด	ซึ่งได้

รบัการคดัเลอืกจากทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	2559	ให้เป็นผูส้อบบญัชสีหกรณ์	โดยเข้าตรวจสอบงบการเงนิ

และรายละเอียดบัญชีต่าง	ๆ	ของสหกรณ์ฯ	และน�าเสนอให้คณะกรรมการด�าเนินการพิจารณารับรองงบแสดง

ฐานะการเงินเรียบร้อยแล้ว	

	 	 จึงขอเรียนเชิญผู้สอบบัญชีรายงานผลการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์	จ�ากัด

เรียน			ผู้สอบบัญชี		นางสาวฉันท์แข		เปรมปรีชากุล

	 หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ข้าราชการ

สหกรณ์	จ�ากัด		ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่		31		ธันวาคม				2560		เพื่อแสดงความคิดเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดง

ฐานะการเงิน			ณ			วันที่		31		ธันวาคม		2560			ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด			ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน

ของ		สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์		จ�ากดั		โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามระเบยีบทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์

ก�าหนดหรือไม่

	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล	 เพื่อให้การด�าเนินงานของสหกรณ์

เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์	ระเบียบ	ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

	 ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิดว่าควร

จะเป็น	เช่น	รายการดังต่อไปนี้

	 1.	 งบการเงินไม่มกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั	ซึง่รวมถงึการละเว้นการแสดง

รายการและข้อมูลต่างๆ

	 2.	 ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว	คือ

	 	 2.1	 บนัทกึทางการบญัช	ีเอกสารหลกัฐานประกอบรายการบญัชี		และข้อมลูอืน่ทีเ่กีย่วข้องทัง้หมด

	 	 2.2	 รายงานการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่

	 3.	 ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าของคณะกรรมการด�าเนินการหรือ	 เจ้าหน้าที่ของ

สหกรณ์		ผู้ซึ่ง				มีหน้าที่ส�าคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี	และระบบการควบคุมภายใน	หรือ	รายการผิดปกติที่มีผลก

ระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน

	 4.	 สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด	 	 ซ่ึงหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมี

สาระส�าคัญต่องบการเงิน	นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก�าหนดของหน่วยงานราชการ		หรือ

หน่วยงานที่ก�ากับดูแล		ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่องบการเงิน

หนังสือรับรองของสหกรณ์

วันที่	17	มกราคม		2561
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	 5.			สหกรณ์ไม่ได้รบัหนงัสอืแจ้งจากหน่วยราชการอนัมผีลต่องบการเงนิ		เพราะมไิด้ปฏบิตัติามกฎหมาย

หรือข้อบังคับ		ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย		หรือถูกประเมินภาษีอากร		หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	

ซึ่งควรจะได้น�ามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน		หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งส�ารองค่า

เสียหายที่อาจเกิดขึ้น

	 6.	 รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน

	 	 6.1	 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก	หรือข้อจ�ากัดการใช้เงินกู้

	 	 6.2	 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน

	 7.	 สหกรณ์มีกรรมสิทธ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 และไม่มีภาระผูกพันหรือข้อ

ผูกมัดใด	ๆ		ในสินทรัพย์ของสหกรณ์	เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 8.	 สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์			ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้น

ในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม	 	 รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกัน

ทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม		นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

													 	9.	นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว	 ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่

ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส�าคัญ	ซึ่งต้องน�ามาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิด

เผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก		

ขอแสดงความนับถือ

(	นายโอภาส			กลั่นบุศย์	)

ประธานกรรมการ

(	นางอัจฉราวรรณ			จิตตานนท์	)

ผู้จัดการ
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รายงานของผูสอบบัญช ี
 

เสนอ  นายทะเบียนสหกรณ 

ความเห็น 

                      ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของสหกรณขาราชการสหกรณ  จํากัด ซึ่งประกอบดวย  งบแสดงฐานะ
การเงิน  ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2560 งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด  สําหรับปส้ินสุด    วันเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

                       ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของสหกรณขาราชการสหกรณ  จํากัด  ณ  วันท่ี  31  
ธันวาคม    2560   ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

                         ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ความ
รับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไว วรรคของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของ
ขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากสหกรณและไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 
                         เร่ืองที่สําคัญในการตรวจสอบ คือ เร่ืองตางๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของ
ขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเร่ืองเหลาน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ท้ังน้ี ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเร่ือง
เหลาน้ี 
                         เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบแตละเร่ืองมีดังตอไปนี้ 
                      1.สหกรณใหสินเชื่อแก สมาชิกเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด ณ วัน ส้ินปมีลูกหน้ีเงินใหกูและดอกเบ้ีย
คางรับ  คงเหลือจํานวนเงิน 5,242,215,360.70 บาท    คิดเปนรอยละ 96.76 ของสินทรัพยท้ังส้ิน 

                             ขาพเจาไดตรวจสอบสัญญาเงินใหกูและสุมตรวจสอบการผานรายการจายเงินกู การรับชําระหน้ีกับ 
บัญชียอยลูกหน้ี และการเปรียบเทียบ ยอดคงเหลือของลูกหนี้แตละประเภท กับบัญชีคุมยอดมียอดถูกตองตรงกัน 
                              2. สหกรณมีการรับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณอื่นเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด วันส้ินปมียอด
คงเหลือจํานวน 2,377,883,316.91 บาท คิดเปนรอยละ  43.89  ของยอดรวมหนี้ส้ิน 
                            ขาพเจาไดตรวจสอบเอกสารการฝาก-ถอน สุมตรวจการผานรายการไปบัญชียอยรายตัวและทดสอบ
การคํานวณดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก เปรียบเทียบยอดบัญชียอยกับบัญชียอยกับบัญชีคุมยอดถูกตองตรงกัน 
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองบการเงิน 

                            คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดย
ถูกตองตามท่ีควร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงิน ท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
                        ในการจัดทํางบการเงิน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
สหกรณในการดําเนินงานตอเน่ือง การเปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดังกลาว  และการใช
เกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีความต้ังใจท่ีจะเลิกสหกรณหรือ

หยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

                            การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูสอบบัญชี  ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นใน
ระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียน

สหกรณจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิด
จากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา รายการท่ีขัดตอขอเท็จจริง
แตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี                     

                            ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ  ขาพเจา
ไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจา  รวมถึง 

      ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวา

จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอ
ความเสี่ยงเหลาน้ัน และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด 
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตาม
ขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวิธีการตรวจสอบ                      
                        ท่ี เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพือ่วัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมปีระสิทธิผล   

ของการควบคมุภายในของสหกรณ 
   ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใชและความ

สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ 
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  สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ และจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ี
เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของ

สหกรณในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม  ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ 
ขาพเจาตองใหขอสังเกตกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลในงบ

การเงินท่ีเกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปล่ียนแปลงไป  
ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของ

ขาพเจา อยางไรก็ตาม  เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหสหกรณตองหยุดการ
ดําเนินงานตอเนื่องได 

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของ
ตลอดจนประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

 
                                ขาพเจาไดส่ือสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการ
ควบคุมภายในซึ่งขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 
 
                                จากเรื่องท้ังหลายที่ส่ือสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ขาพเจาไดพิจารณาเร่ืองตางๆ ท่ีมี
นัยสําคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบาย
เร่ืองเหลาน้ีไวในรายงานการสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมไหเปดเผยเรื่องดังกลาวตอสาธารณะ หรือใน
สถานการณท่ียากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเร่ืองดังกลาวในรายงานของขาพเจา  เพราะการกระทํา
ดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนท่ีผูมีสวนไดเสีย

สาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว   
 
 
 
                                                                                              ( นางสาวฉันทแข  เปรมปรีชากุล ) 
                                                                                                           ผูสอบบัญชีสหกรณ 
บริษัท  ไอดี  ออดติ  กรุป  จํากัด 
 32/6  หมูที่ 4  ซอยทาอิฐ   ถนนรตันาธิเบศร   
ตําบลบางรักนอย    อําเภอเมืองนนทบรุี    
จังหวัดนนทบุรี   11000 

วันที่   17  มกราคม  2561 
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สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2560

ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

สินทรัพย์

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 162,368,278.57 157,742,175.07
เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 100,002.70 20,097,789.20
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 558,488,817.46 524,818,119.92
ลูกหน้ีระยะสั้น - สุทธิ 2,933,609.68 2,426,990.77
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ค้า้งรับ 1,311,239.73 1,126,483.12
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 396,892.30 485,553.28

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 725,598,840.44      706,697,111.36     

เงินลงทุนระยะยาว 1,731,510.00 1,731,510.00
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 4,682,415,303.51 4,499,326,127.59
ท่ีดิน   อาคารและอุปกรณ์  - สุทธิ 441,015.55 503,615.12
สิทธิประโยชน์ในการใชอ้าคารรอตดัจ่าย 7,230,988.00 7,903,766.64
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19,966.20 40,342.81
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 81,550.00 81,550.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,691,920,333.26   4,509,586,912.16
รวมสินทรัพย์ 5,417,519,173.70   5,216,284,023.52  

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์   จ ากัด
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัที ่ 31  ธันวาคม  2560

หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวยีน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

2

4
5

6

3

7
4
8

11
10
9

ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

สินทรัพย์

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 162,368,278.57 157,742,175.07
เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 100,002.70 20,097,789.20
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 558,488,817.46 524,818,119.92
ลูกหน้ีระยะสั้น - สุทธิ 2,933,609.68 2,426,990.77
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ค้า้งรับ 1,311,239.73 1,126,483.12
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 396,892.30 485,553.28

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 725,598,840.44      706,697,111.36     

เงินลงทุนระยะยาว 1,731,510.00 1,731,510.00
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 4,682,415,303.51 4,499,326,127.59
ท่ีดิน   อาคารและอุปกรณ์  - สุทธิ 441,015.55 503,615.12
สิทธิประโยชน์ในการใชอ้าคารรอตดัจ่าย 7,230,988.00 7,903,766.64
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19,966.20 40,342.81
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 81,550.00 81,550.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,691,920,333.26   4,509,586,912.16
รวมสินทรัพย์ 5,417,519,173.70   5,216,284,023.52  

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์   จ ากัด
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัที ่ 31  ธันวาคม  2560

หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวยีน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

2

4
5

6

3

7
4
8

11
10
9
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ปี 2560 ปี 2559
หมายเหตุ บาท บาท

หนีสิ้นและทุนของสหกรณ์
หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 12 0.00 0.00
เงินรับฝาก 13 2,377,883,316.91 2,384,007,956.47
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14 4,572,396.91 4,280,855.09
      รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,382,455,713.82   2,388,288,811.56  
      รวมหนีสิ้น 2,382,455,713.82   2,388,288,811.56  

ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ  10  บาท)
           หุ้นท่ีช าระเตม็มูลค่าแลว้ 2,552,080,550.00 2,375,635,490.00
ทุนส ารอง 302,943,015.13 285,304,466.76
ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั ระเบียบและอ่ืน ๆ 15 12,414,466.51 11,226,554.01
ก าไรสุทธิประจ าปี 167,625,428.24 155,828,701.19
      รวมทุนของสหกรณ์ 3,035,063,459.88   2,827,995,211.96  
      รวมหนีสิ้นและทุนของสหกรณ์ 5,417,519,173.70   5,216,284,023.52  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้ 

 (นายโอภาส  กลั่นบุศย์)
 ประธานกรรมการ

(นายภานุวฒัน์ ณ นครพนม)

วนัที ่ 9  มกราคม  2561
เลขานุการ
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สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัด

งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุด ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2560

บาท % บาท %
รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้้ 281,761,482.02       99.86    272,967,417.38 99.74
ดอกเบ้ียรับฝาก 322,758.58              0.11      622,411.67 0.23
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 87,957.00                0.03      88,197.98 0.03

รวมรายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทุน 282,172,197.60       100       273,678,027.03   100
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้และเงินลงทุน

ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก 72,680,822.40         25.76    74,711,125.39 27.30
ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มืระยะสั้น 716,073.72              0.25      777,938.69 0.28
ดอกเบ้ียจ่ายตัว๋สัญญาใชเ้งิน 0.00 0.00 1,606,545.90 0.59

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียและเงินลงทุน 73,396,896.12         26.01    77,095,609.98 28.17
รวมรายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 208,775,301.48 73.99    196,582,417.05 71.83 
บวก รายได้อื่น

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 31,550.00                0.01      8,150.00 0.00
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินรับฝาก 22,586.42                0.01      13,729.00 0.01
เงินรางวลัสลาก ธกส 3,200.00                  0.00      19,200.00 0.01
รายไดอ่ื้น 7,260.00                  0.00      8,560.00 0.00  
รวมรายได้อื่น 64,596.42                0.02      49,639.00 0.02

หัก ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่

เงินเดือน 7,754,600.00           2.75      9,204,220.00 3.36  
ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ี 94,080.00                0.03      0.00 0.00
ค่าตรวจสุขภาพ 27,310.00                0.01      13,640.00 0.00
ค่าเบ้ียประกนัเจา้หนา้ท่ี 33,540.00                0.01      25,511.00 0.01
เงินประกนัสังคม 306,000.00              0.11      321,000.00 0.12
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,006.00                  0.00      1,891.00 0.00
ค่าเล่าเรียนบุตร 28,500.00                0.01      55,000.00 0.02
ค่าเบ้ียเล้ียงและค่าพาหนะ 137,750.00              0.05      149,302.00 0.05

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์   จ ากัด
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2560

ปี 2559ปี 2560
บาท % บาท %

รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้้ 281,761,482.02       99.86    272,967,417.38 99.74
ดอกเบ้ียรับฝาก 322,758.58              0.11      622,411.67 0.23
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 87,957.00                0.03      88,197.98 0.03

รวมรายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทุน 282,172,197.60       100       273,678,027.03   100
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้และเงินลงทุน

ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก 72,680,822.40         25.76    74,711,125.39 27.30
ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มืระยะสั้น 716,073.72              0.25      777,938.69 0.28
ดอกเบ้ียจ่ายตัว๋สัญญาใชเ้งิน 0.00 0.00 1,606,545.90 0.59

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียและเงินลงทุน 73,396,896.12         26.01    77,095,609.98 28.17
รวมรายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 208,775,301.48 73.99    196,582,417.05 71.83 
บวก รายได้อื่น

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 31,550.00                0.01      8,150.00 0.00
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินรับฝาก 22,586.42                0.01      13,729.00 0.01
เงินรางวลัสลาก ธกส 3,200.00                  0.00      19,200.00 0.01
รายไดอ่ื้น 7,260.00                  0.00      8,560.00 0.00  
รวมรายได้อื่น 64,596.42                0.02      49,639.00 0.02

หัก ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่

เงินเดือน 7,754,600.00           2.75      9,204,220.00 3.36  
ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ี 94,080.00                0.03      0.00 0.00
ค่าตรวจสุขภาพ 27,310.00                0.01      13,640.00 0.00
ค่าเบ้ียประกนัเจา้หนา้ท่ี 33,540.00                0.01      25,511.00 0.01
เงินประกนัสังคม 306,000.00              0.11      321,000.00 0.12
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,006.00                  0.00      1,891.00 0.00
ค่าเล่าเรียนบุตร 28,500.00                0.01      55,000.00 0.02
ค่าเบ้ียเล้ียงและค่าพาหนะ 137,750.00              0.05      149,302.00 0.05

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์   จ ากัด
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2560

ปี 2559ปี 2560
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ปี 2560                                   ปี 2559

บาท % บาท %
ปี 2559ปี 2560

ค่าล่วงเวลา 231,864.00              0.08      217,639.00 0.08
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 593,604.00              0.21      696,285.00 0.25
ค่าเคร่ืองแบบเจา้หนา้ท่ี 54,000.00                0.02      51,000.00 0.03
เงินชดเชยตามกฎหมาย 2,036,253.00           0.73      457,195.00          0.17  

รวม 11,302,507.00         4.01      11,192,683.00 4.09
            ค่าใช้จ่ายเกี่ยวทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์

ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ 171,409.57              0.06      256,982.07 0.09
ค่าตดัจ่ายโปรแกรมระบบงานธุรกิจสหกรณ์ 20,376.61                0.01      30,666.20 0.01
สิทธิประโยชน์ในการใชอ้าคารตดัจ่าย 672,778.64              0.24      672,778.64 0.25
บริจาคสินทรัพย์ 0.00 0.00 6.00                     0.00
ค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนตแ์ละอาคาร 20,947.01                0.01      22,143.57 0.01
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 75,324.00                0.02      45,322.00 0.02
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัรถยนต์ 82,253.85                0.03      81,464.43 0.03
ค่าบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 137,722.00              0.05      137,722.00 0.05
ค่าบริการส่ือคมนาคม 81,641.00                0.03      77,040.00 0.03
ค่าจา้งท าความสะอาด 121,500.00              0.04      122,500.00 0.04
ค่าก าจดัปลวก 20,000.00                0.01      20,000.00 0.01

รวม 1,403,952.68           0.50      1,466,624.91 0.54
            ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก

เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์สมาชิก 20,000,000.00         7.09      20,000,000.00 7.31
ค่าเปิดบญัชีเงินรับฝากสินมธัยสัถ์ 32,050.00                0.01      12,000.00 0.00

รวม 20,032,050.00         7.10      20,012,000.00     7.31
            ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอื่น -       

ค่าเบ้ียประชุม 531,500.00              0.19      459,000.00 0.17
ค่าพาหนะกรรมการ 129,300.00              0.04      102,304.00 0.04
ค่ารับรอง 17,421.00                0.01      14,895.00 0.01  
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี 34,610.00                0.01      57,854.00 0.02  
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 399,800.33              0.14      334,891.01 0.12
ค่าไปรษณีย์ 309,412.00              0.11      268,710.00 0.10
ค่าธรรมเนียมส่งเงิน 261,711.07              0.09      246,624.24 0.09
ค่าใชจ่้ายวนัประชุมใหญ่ 3,915,451.86           1.39      4,115,597.00 1.50
เงินรางวลัแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมใหญ่ 82,800.00                0.03      80,000.00 0.03

บาท % บาท %
ปี 2559ปี 2560

ค่าล่วงเวลา 231,864.00              0.08      217,639.00 0.08
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 593,604.00              0.21      696,285.00 0.25
ค่าเคร่ืองแบบเจา้หนา้ท่ี 54,000.00                0.02      51,000.00 0.03
เงินชดเชยตามกฎหมาย 2,036,253.00           0.73      457,195.00          0.17  

รวม 11,302,507.00         4.01      11,192,683.00 4.09
            ค่าใช้จ่ายเกี่ยวทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์

ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ 171,409.57              0.06      256,982.07 0.09
ค่าตดัจ่ายโปรแกรมระบบงานธุรกิจสหกรณ์ 20,376.61                0.01      30,666.20 0.01
สิทธิประโยชน์ในการใชอ้าคารตดัจ่าย 672,778.64              0.24      672,778.64 0.25
บริจาคสินทรัพย์ 0.00 0.00 6.00                     0.00
ค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนตแ์ละอาคาร 20,947.01                0.01      22,143.57 0.01
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 75,324.00                0.02      45,322.00 0.02
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัรถยนต์ 82,253.85                0.03      81,464.43 0.03
ค่าบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 137,722.00              0.05      137,722.00 0.05
ค่าบริการส่ือคมนาคม 81,641.00                0.03      77,040.00 0.03
ค่าจา้งท าความสะอาด 121,500.00              0.04      122,500.00 0.04
ค่าก าจดัปลวก 20,000.00                0.01      20,000.00 0.01

รวม 1,403,952.68           0.50      1,466,624.91 0.54
            ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก

เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์สมาชิก 20,000,000.00         7.09      20,000,000.00 7.31
ค่าเปิดบญัชีเงินรับฝากสินมธัยสัถ์ 32,050.00                0.01      12,000.00 0.00

รวม 20,032,050.00         7.10      20,012,000.00     7.31
            ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอื่น -       

ค่าเบ้ียประชุม 531,500.00              0.19      459,000.00 0.17
ค่าพาหนะกรรมการ 129,300.00              0.04      102,304.00 0.04
ค่ารับรอง 17,421.00                0.01      14,895.00 0.01  
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี 34,610.00                0.01      57,854.00 0.02  
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 399,800.33              0.14      334,891.01 0.12
ค่าไปรษณีย์ 309,412.00              0.11      268,710.00 0.10
ค่าธรรมเนียมส่งเงิน 261,711.07              0.09      246,624.24 0.09
ค่าใชจ่้ายวนัประชุมใหญ่ 3,915,451.86           1.39      4,115,597.00 1.50
เงินรางวลัแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมใหญ่ 82,800.00                0.03      80,000.00 0.03
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ก�าไรสุทธิ

บาท % บาท %
ปี 2559ปี 2560

ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 130,000.00              0.05      130,000.00 0.05
ค่าตอบแทนเลขานุการ 36,000.00                0.01      36,000.00 0.01
ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ 150,000.00              0.05      150,000.00 0.05
ค่าตอบแทนผูป้ระสานงาน 699,685.00              0.25      628,955.00 0.23
ค่าไฟฟ้า 250,904.24              0.09      269,434.88 0.10
ค่าน ้าประปา 8,163.64                  0.00      11,709.21 0.00
ค่าโทรศพัท์ 96,601.81                0.03      98,092.57 0.04
ค่าใชจ่้ายในการประชาสัมพนัธ์ 67,500.00                0.02      900.00 0.00
ค่าใชจ่้ายจดังานสถาปนาสหกรณ์ครบรอบ 67 ปี 0.00 0.00 114,579.40          0.04  
ค่าใชจ่้ายจดังานสถาปนาสหกรณ์ครบรอบ 68 ปี 160,777.50              0.06      0.00 0.00
ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 77,098.42                0.03      72,440.34 0.03
ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการออม 100,000.00              0.04      99,960.00            0.04  
โครงการสัมมนาภาคีสหกรณ์ บางเขน 159,200.00              0.06      134,035.00          0.05  
โครงการสัมมนาผูป้ระสานงาน 424,261.00              0.15      299,082.66          0.11  
โครงการส่งเสริมสุขภาพสมาชิกผูสู้งวยั 341,850.00              0.12      200,000.00          0.07  
โครงการส่งเสริมอาชีพ 9,000.00                  0.00      0.00 0.00
ค่าของท่ีระลึกสหกรณ์ 0.00 0.00 40,000.00            0.01  
หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ 121,151.96              0.04      0.00 0.00
หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีตามค าพิพากษา (238,164.00) (0.08) (3,282.11) (0.00)
ค่าใชจ่้ายทัว่ไป 199,924.15              0.07      170,264.75 0.06

รวม 8,475,959.98           3.00      8,132,046.95 2.97
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 41,214,469.66 14.61    40,803,354.86 14.91

ก าไรสุทธิ 167,625,428.24 59.41    155,828,701.19 56.94

บาท % บาท %
ปี 2559ปี 2560

ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 130,000.00              0.05      130,000.00 0.05
ค่าตอบแทนเลขานุการ 36,000.00                0.01      36,000.00 0.01
ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ 150,000.00              0.05      150,000.00 0.05
ค่าตอบแทนผูป้ระสานงาน 699,685.00              0.25      628,955.00 0.23
ค่าไฟฟ้า 250,904.24              0.09      269,434.88 0.10
ค่าน ้าประปา 8,163.64                  0.00      11,709.21 0.00
ค่าโทรศพัท์ 96,601.81                0.03      98,092.57 0.04
ค่าใชจ่้ายในการประชาสัมพนัธ์ 67,500.00                0.02      900.00 0.00
ค่าใชจ่้ายจดังานสถาปนาสหกรณ์ครบรอบ 67 ปี 0.00 0.00 114,579.40          0.04  
ค่าใชจ่้ายจดังานสถาปนาสหกรณ์ครบรอบ 68 ปี 160,777.50              0.06      0.00 0.00
ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 77,098.42                0.03      72,440.34 0.03
ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการออม 100,000.00              0.04      99,960.00            0.04  
โครงการสัมมนาภาคีสหกรณ์ บางเขน 159,200.00              0.06      134,035.00          0.05  
โครงการสัมมนาผูป้ระสานงาน 424,261.00              0.15      299,082.66          0.11  
โครงการส่งเสริมสุขภาพสมาชิกผูสู้งวยั 341,850.00              0.12      200,000.00          0.07  
โครงการส่งเสริมอาชีพ 9,000.00                  0.00      0.00 0.00
ค่าของท่ีระลึกสหกรณ์ 0.00 0.00 40,000.00            0.01  
หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ 121,151.96              0.04      0.00 0.00
หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีตามค าพิพากษา (238,164.00) (0.08) (3,282.11) (0.00)
ค่าใชจ่้ายทัว่ไป 199,924.15              0.07      170,264.75 0.06

รวม 8,475,959.98           3.00      8,132,046.95 2.97
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 41,214,469.66 14.61    40,803,354.86 14.91

ก าไรสุทธิ 167,625,428.24 59.41    155,828,701.19 56.94
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สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัด

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุด ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2560
ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก ำไรสุทธิ 167,625,428.24          155,828,701.19     
รำยกำรปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดก ำไรสุทธิ
เป็นเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพย์ 171,409.57                 256,982.07            
บริจำคสินทรัพย์ 0.00 6.00                       
หน้ีสงสยัจะสูญ-ลูกหน้ีตำมค ำพิพำกษำ (238,164.00) (3,282.11)
หน้ีสงสยัจะสูญ-ลูกหน้ีขำดสมำชิกภำพ 121,151.96                 0.00
ค่ำโปรแกรมระบบงำนธุรกิจสหกรณ์ตดัจ่ำย 20,376.61                   30,666.20              
สิทธิประโยชน์ในกำรใชอ้ำคำรตดัจ่ำย 672,778.64                 672,778.64            
เงินสมทบกองทุนสงเครำะห์สมำชิก 20,000,000.00            20,000,000.00       
ดอกเบ้ียเงินให้กูค้ำ้งรับ (1,311,239.73) (1,126,483.12)
ดอกเบ้ียเงินรับฝำกประจ ำคำ้งจ่ำย 178,339.17                 173,151.51
ดอกเบ้ียเงินฝำกสหกรณ์อ่ืนคำ้งจ่ำย 0.00 746,414.00
ดอกเบ้ียคำ้งรับ เงินฝำกสหกรณ์อ่ืน 0.00 (28,688.52)
ค่ำไปรษณียค์ำ้งจ่ำย 23,103.00                   25,324.00              
ค่ำไฟฟ้ำคำ้งจ่ำย 17,148.86                   30,000.00              
ค่ำโทรศพัทค์ำ้งจ่ำย 9,000.00                     9,000.00                
ค่ำตรวจสอบกิจกำรคำ้งจ่ำย 12,500.00                   12,500.00              
ค่ำสอบบญัชีคำ้งจ่ำย 130,000.00                 130,000.00            
ค่ำประกนัสงัคมคำ้งจ่ำย 25,500.00                   31,500.00              
ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรคำ้งจ่ำย 8,526.20                     6,000.00                
ค่ำเคร่ืองเขียนแบบพิมพใ์ชไ้ป 399,800.33                 334,891.01            
ค่ำเบ้ียประกนัภยัจ่ำยล่วงหนำ้ 12,995.76                   13,692.71              

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 187,878,654.61 177,143,153.58
สินทรัพยด์ ำเนินงำน  

เงินสดรับจำกลูกหน้ีเงินให้กู ้ - ฉุกเฉิน 93,548,863.33            56,563,204.33       
เงินสดรับจำกลูกหน้ีเงินให้กู ้- สำมญั 4,230,357,408.35       4,094,406,679.21  
เงินสดรับจำกลูกหน้ีเงินให้กู ้- พิเศษ 10,571,321.05            6,322,686.55         
เงินสดจ่ำยลูกหน้ีเงินให้กู ้ - ฉุกเฉิน (104,266,608.14) (57,836,277.01) 
เงินสดจ่ำยลูกหน้ีเงินให้กู ้- สำมญั (4,265,994,680.40) (4,234,868,148.00) 

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่  31  ธันวาคม  2560

ปี 2560

บาท

ปี 2559

บาท
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ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

เงินสดจ่ำยลูกหน้ีเงินให้กู ้- พิเศษ (181,975,000.00) (2,300,000.00) 
เงินสดจ่ำยเงินยมืทดรอง- ส่งเครำะห์ศพสมำชิก 5,500.00 0.00
เงินสดรับบญัชีพกัเงินหกัส่งตวัแทน 70,075,542.38            17,079,612.21       
เงินสดจ่ำยบญัชีพกัเงินหกัส่งตวัแทน (69,581,196.10) (16,640,125.91) 
เงินสดรับดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืคำ้งรับ 1,126,483.12              880,297.38            
เงินสดรับดอกเบ้ียคำ้งรับ เงินฝำกสหกรณ์อ่ืน 28,688.52                   0.00
เงินสดจ่ำยดอกเบ้ียตัว๋สญัญำใชเ้งินคำ้งจ่ำย 0.00 (10,398,128.76) 
เงินสดรับจำกลูกหน้ีอ่ืน 490,710.98                 3,082,597.79         
เงินสดจ่ำยค่ำเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ (324,281.33) (349,225.01)
เงินสดจ่ำยค่ำเบ้ียประกนัภยัจ่ำยล่วงหนำ้ (12,042.30) (12,995.76) 
เงินสดจ่ำยเงินยมืทดรอง- ส่งเครำะห์ศพสมำชิก (22,000.00) 0.00
เงินสดรับค่ำเบ้ียประกนัเงินกู ้AIA 67,497.60                   32,790.60              

หน้ีสินด ำเนินงำน
เงินสดรับลูกหน้ีตวัแทนหกัเงินส่ง 118,504.50                 270,834.12            
เงินสดจ่ำยเงินรอจ่ำยคืน (1,234,254.88) (1,348,460.25)
เงินสดรับเงินรอจ่ำยคืน 1,328,144.71              1,234,254.88         
เงินสดจ่ำยภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยคำ้งจ่ำย (40,237.26) (36,794.66)
เงินสดจ่ำยค่ำไปรษณียค์ำ้งจ่ำย (25,324.00) (16,182.00)
เงินสดจ่ำยค่ำไฟฟ้ำคำ้งจ่ำย (30,000.00) (25,000.00)
เงินสดจ่ำยค่ำโทรศพัทค์ำ้งจ่ำย (9,000.00) (8,500.00)
เงินสดจ่ำยค่ำตรวจสอบกิจกำรคำ้งจ่ำย (12,500.00) (12,500.00)
เงินสดจ่ำยค่ำเบ้ียประกนัชีวิตกลุ่มคำ้งจ่ำย (227,579.07) (234,709.57)
เงินสดจ่ำยค่ำสินไหมรอจ่ำยคืนสมำชิก (400,000.00) (400,000.00)
เงินสดจ่ำยเงินประกนัสงัคมคำ้งจ่ำย (31,500.00) (25,500.00)
เงินสดจ่ำยค่ำธรรมเนียมสอบบญัชีคำ้งจ่ำย (130,000.00) (120,000.00)
เงินสดจ่ำยดอกเบ้ียเงินฝำกประจ ำคำ้งจ่ำย (173,151.51) (188,060.17)
เงินสดจ่ำยค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรคำ้งจ่ำย (6,000.00) (6,000.00)
เงินสดจ่ำยดอกเบ้ียเงินฝำกสหกรณ์อ่ืนคำ้งจ่ำย (746,414.00) 0.00
เงินสดจ่ำยค่ำเบ้ียประกนัเงินกู ้AIA (32,790.60) 0.00
เงินสดจ่ำยค่ำเบ้ียประกนัเงินกูส้ำมญัรอจ่ำยน ำส่งบริษทั (16,461.78) (28,475.49)
เงินสดรับค่ำเบ้ียประกนัเงินกูส้ำมญัรอจ่ำยน ำส่งบริษทั 12,808.45 16,461.78 
เงินสดรับภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำย คำ้งจ่ำย 42,318.23 40,237.26              
เงินสดรับค่ำเบ้ียประกนัชีวิตกลุ่มคำ้งจ่ำย 234,828.37                 227,579.07            
เงินสดรับเงินประกนัโปรแกรม 14,980.00                   0.00

ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

เงินสดจ่ำยลูกหน้ีเงินให้กู ้- พิเศษ (181,975,000.00) (2,300,000.00) 
เงินสดจ่ำยเงินยมืทดรอง- ส่งเครำะห์ศพสมำชิก 5,500.00 0.00
เงินสดรับบญัชีพกัเงินหกัส่งตวัแทน 70,075,542.38            17,079,612.21       
เงินสดจ่ำยบญัชีพกัเงินหกัส่งตวัแทน (69,581,196.10) (16,640,125.91) 
เงินสดรับดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืคำ้งรับ 1,126,483.12              880,297.38            
เงินสดรับดอกเบ้ียคำ้งรับ เงินฝำกสหกรณ์อ่ืน 28,688.52                   0.00
เงินสดจ่ำยดอกเบ้ียตัว๋สญัญำใชเ้งินคำ้งจ่ำย 0.00 (10,398,128.76) 
เงินสดรับจำกลูกหน้ีอ่ืน 490,710.98                 3,082,597.79         
เงินสดจ่ำยค่ำเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ (324,281.33) (349,225.01)
เงินสดจ่ำยค่ำเบ้ียประกนัภยัจ่ำยล่วงหนำ้ (12,042.30) (12,995.76) 
เงินสดจ่ำยเงินยมืทดรอง- ส่งเครำะห์ศพสมำชิก (22,000.00) 0.00
เงินสดรับค่ำเบ้ียประกนัเงินกู ้AIA 67,497.60                   32,790.60              

หน้ีสินด ำเนินงำน
เงินสดรับลูกหน้ีตวัแทนหกัเงินส่ง 118,504.50                 270,834.12            
เงินสดจ่ำยเงินรอจ่ำยคืน (1,234,254.88) (1,348,460.25)
เงินสดรับเงินรอจ่ำยคืน 1,328,144.71              1,234,254.88         
เงินสดจ่ำยภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยคำ้งจ่ำย (40,237.26) (36,794.66)
เงินสดจ่ำยค่ำไปรษณียค์ำ้งจ่ำย (25,324.00) (16,182.00)
เงินสดจ่ำยค่ำไฟฟ้ำคำ้งจ่ำย (30,000.00) (25,000.00)
เงินสดจ่ำยค่ำโทรศพัทค์ำ้งจ่ำย (9,000.00) (8,500.00)
เงินสดจ่ำยค่ำตรวจสอบกิจกำรคำ้งจ่ำย (12,500.00) (12,500.00)
เงินสดจ่ำยค่ำเบ้ียประกนัชีวิตกลุ่มคำ้งจ่ำย (227,579.07) (234,709.57)
เงินสดจ่ำยค่ำสินไหมรอจ่ำยคืนสมำชิก (400,000.00) (400,000.00)
เงินสดจ่ำยเงินประกนัสงัคมคำ้งจ่ำย (31,500.00) (25,500.00)
เงินสดจ่ำยค่ำธรรมเนียมสอบบญัชีคำ้งจ่ำย (130,000.00) (120,000.00)
เงินสดจ่ำยดอกเบ้ียเงินฝำกประจ ำคำ้งจ่ำย (173,151.51) (188,060.17)
เงินสดจ่ำยค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรคำ้งจ่ำย (6,000.00) (6,000.00)
เงินสดจ่ำยดอกเบ้ียเงินฝำกสหกรณ์อ่ืนคำ้งจ่ำย (746,414.00) 0.00
เงินสดจ่ำยค่ำเบ้ียประกนัเงินกู ้AIA (32,790.60) 0.00
เงินสดจ่ำยค่ำเบ้ียประกนัเงินกูส้ำมญัรอจ่ำยน ำส่งบริษทั (16,461.78) (28,475.49)
เงินสดรับค่ำเบ้ียประกนัเงินกูส้ำมญัรอจ่ำยน ำส่งบริษทั 12,808.45 16,461.78 
เงินสดรับภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำย คำ้งจ่ำย 42,318.23 40,237.26              
เงินสดรับค่ำเบ้ียประกนัชีวิตกลุ่มคำ้งจ่ำย 234,828.37                 227,579.07            
เงินสดรับเงินประกนัโปรแกรม 14,980.00                   0.00
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ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

เงินสดรับค่ำสินไหมรอจ่ำยคืนสมำชิก 800,000.00                 400,000.00            
เงินสดสุทธิได้มาจาก  (ใช้ไปใน)  กิจกรรมด าเนินงาน (28,588,767.17) 32,845,306.17

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ำยซ้ือเคร่ืองใชส้ ำนกังำน (108,810.00) (299,865.00)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (108,810.00) (299,865.00)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจำกเงินรับฝำก 1,387,583,479.53       1,563,689,225.50  
เงินสดจ่ำยคืนเงินรับฝำก (1,392,199,198.62) (1,323,308,731.79)
เงินสดรับจำกกำรบริจำค 1,000.00                     51,705.21              
เงินสดรับจำกเงินกูย้มื-ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 315,000,000.00          297,750,000.00     
เงินสดจ่ำยจำกเงินกูย้มื-ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (315,000,000.00)        (297,750,000.00)    
เงินสดจ่ำยจำกเงินกูย้มื-ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 0.00 (224,300,000.00)
เงินสดจ่ำยค่ำบ ำรุงสนันิบำตสหกรณ์ (10,000.00) (10,000.00)
เงินสดจ่ำยเงินปันผล (109,266,383.28) (100,809,072.62)
เงินสดจ่ำยเงินเฉล่ียคืน (14,931,710.96) (13,468,869.36)
เงินสดจ่ำยเงินโบนสักรรมกำรและเจำ้หนำ้ท่ี (2,882,830.00) (2,634,300.00)
เงินสดรับจำกทุนเรือนหุ้น 211,580,990.00          202,914,940.00
เงินสดจ่ำยคืนทุนเรือนหุ้น (35,135,930.00) (27,019,480.00)
เงินสดจ่ำยทุนสำธำรณประโยชน์ (754,500.00) (691,600.00)
เงินสดจ่ำยทุนสงเครำะห์ครอบครัวสมำชิกผูถึ้งแก่กรรม (25,186,822.50) (24,891,434.00)
เงินสดจ่ำยจ่ำยทุนส่งเสริมกำรศึกษำและกำรอบรม (1,710,600.00) (1,568,400.00)
เงินสดจ่ำยทุนเพ่ือจดัสวสัดิกำรสมำชิก (3,462,000.00) (891,500.00)
เงินสดจ่ำยทุนเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมัน่คงให้แก่สหกรณ์ (299,600.00) 0.00

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 13,325,894.17            47,062,482.94       
เงินสดสุทธิ (ลดลง) เพิ่มขึน้ (15,371,683.00) 79,607,924.11
เงินสด  ณ  วนัต้นปี 177,839,964.27          98,232,040.16       
เงินสด  ณ  วนัส้ินปี 162,468,281.27          177,839,964.27
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1. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคญั
1.1 สหกรณ์บนัทึกบญัชีโดยใชเ้กณฑค์งคา้ง
1.2 สหกรณ์รับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑส์ดัส่วนของเวลา   ส่วนจ านวนรายไดจ้ะเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียคูณดว้ย

จ านวนเงินตน้ท่ีคา้งช าระตามระยะเวลาท่ีกูย้มื
1.3 สหกรณ์ระงบัการรับรู้รายไดท่ี้เกิดจากดอกเบ้ียเงินให้กูข้องลูกหน้ีท่ีไมก่่อให้เกิดรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง

จ านวน   158,635.89 บาท   ซ่ึงหากสหกรณ์รับรู้ดอกเบ้ียเงินให้กูข้องลูกหน้ีดงักล่าวแลว้ จะท าให้สหกรณ์
มีก าไรสุทธิประจ าปีเป็นจ านวน    167,784,064.13  บาท

1.4 เงินลงทุนระยะสั้น / เงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไมอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาด
แสดงดว้ยราคาทุน

1.5 สหกรณ์ตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญไวใ้นจ านวนท่ีเพียงพอส าหรับการขาดทุนซ่ึงอาจเกิดข้ึนโดยการพิจารณา
ลูกหน้ีแต่ละรายท่ีคา้งอยู ่ณ วนัส้ินปี  หรือ  โดยวิธีคิดเป็นร้อยละของยอดลูกหน้ี ณ วนัส้ินปี ตามอายขุองหน้ี   
ท่ีคา้งช าระของลูกหน้ีแต่ละราย

1.6 สหกรณ์ตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ย  การจดัชั้น 
คุณภาพลูกหน้ีเงินกูแ้ละการเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ  พ.ศ. 2544

1.7 สหกรณ์ตีราคาวสัดุคงเหลือ / ของส้ินเปลืองตามราคาทุน
1.8 สินทรัพยท่ี์จ่ายจากทุนเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงให้แก่สหกรณ์ตีตามราคาทุน และโอนเขา้ทุนส ารองและค านวณค่าเส่ือมราคา

โดยวิธีเส้นตรงตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  
1.9 ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์   ค านวณโดยวิธีเส้นตรงในอตัราท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดซ่ึงระยะเวลา

ท่ีตดัจ าหน่ายเป็นไปตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  
1.10 สิทธิในการใชซ้อฟแวร์ต่าง ๆ ตดัจ่ายตามระยะเวลาของอายกุารใชง้านหรือตามการเปล่ียนแปลงการใชซ้อฟแวร์ใหม่
1.11 ท่ีดินท่ีสหกรณ์ไดรั้บโอนแทนการช าระหน้ี  บนัทึกบญัชีดว้ยมลูค่ายติุธรรม
1.12 ค่าซ่อมบ ารุง   ค่าซ่อมแซม   รวมทั้งการซ้ือมาเปล่ียนแทนส าหรับสินทรัพยร์ายการยอ่ย ๆ  ถือเป็นค่าใชจ่้าย

หกัจากรายได ้   การต่อเติมหรือเพ่ิมเติมและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ  ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
1.13 สิทธิประโยชน์ในการใชอ้าคารรอตดัจ่าย สหกรณ์ตดัจ่ายเป็นรายปีระยะเวลา 20 ปี
1.14 เงินสดในงบกระแสเงินสด  หมายถึง  เงินสดในมือ  เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์

ทุกประเภท   ทั้งน้ีรวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ท่ีน าไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัหน้ีสินดว้ย

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์   จ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่  31  ธันวาคม  2560
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุด ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2560
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2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร          ประกอบดว้ย ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

เงินสด 10,952.89               8,773.41                
เงินฝากธนาคาร

 กระแสรายวนั 1,915,233.92          1,795,165.19         
ออมทรัพย์ 60,442,091.76        153,938,236.47     
ประจ า (ประเภท 14 วนั) 100,000,000.00      0.00
สลากออมทรัพยท์วีสิน 0.00 2,000,000.00         
                 รวม 162,368,278.57      157,742,175.07     

3. เงินฝากสหกรณ์อื่น           ประกอบดว้ย ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

สอ.กรมป่าไม ้จ ากดั 11,808.23               11,410.96              
สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จ ากดั 10,970.84               10,702.83              
สอ.ดาตา้วนัเอเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั 10,662.13               10,530.09              
สอ.กรมการขนส่งทางบก จ ากดั 10,692.09               10,510.83              
สอ.กรมปศุสตัว ์จ ากดั 11,374.54               11,052.39              
สอ.สนง.ปฎิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม จ ากดั 11,489.30               11,187.31              
สอ.กรมวิชาการเกษตร จ ากดั 11,170.48               10,898.03              
สอ.กรมพฒันาท่ีดิน จ ากดั 10,809.94               10,623.22              
สอ กรมประมง จ ากดั 11,025.15               10,873.54              
สอ.โรงพยาบาลต ารวจ จ ากดั 0.00 20,000,000.00 
                 รวม 100,002.70             20,097,789.20       

4. เงินให้กู้ยมื           ประกอบดว้ย

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว
เงินให้กู้ยมื - ปกติ
   ลูกหน้ีเงินให้กูฉุ้กเฉิน 47,275,793.71 36,558,048.90        
   ลูกหน้ีเงินให้กูส้ามญั 498,725,018.18 4,471,105,160.28  484,374,215.04      4,450,817,513.72  
   ลูกหน้ีเงินให้กูพิ้เศษ 12,488,005.57 211,310,143.23     3,885,855.98          48,508,613.87       
          รวมเงินให้กู้ยมื - ปกติ 558,488,817.46 4,682,415,303.51  524,818,119.92      4,499,326,127.59  

บาทบาท
ปี 2560 ปี 2559
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5. ลูกหนี ้- สุทธิ          ประกอบดว้ย

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว
ลูกหน้ีตวัแทนหกัเงินส่ง 393,062.56 0.00 118,504.50             0.00
ลูกหน้ีตามค าพิพากษา 1,642,116.33 0.00 2,074,623.37          0.00
ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ 1,019,582.75      0.00 472,026.90             0.00
          รวม 3,054,761.64 0.00 2,665,154.77          0.00
หัก ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ
      ลูกหน้ีตามค าพิพากษา 0.00 0.00 238,164.00 0.00
      ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ 121,151.96 0.00 0.00 0.00

121,151.96 0.00 238,164.00             0.00
2,933,609.68 0.00 2,426,990.77 0.00

6. สินทรัพย์หมุนเวยีนอื่น       ประกอบดว้ย ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

22,000.00               5,500.00                
ดอกเบ้ียคา้งรับ - เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 0.00 28,688.52 
ค่าเบ้ียประกนัจ่ายล่วงหนา้ 12,042.30               12,995.76              
วสัดุคงเหลือ 172,850.00             248,369.00            
ท่ีดินท่ีสหกรณ์ประมลูไดจ้ากการขายทอดตลาด 190,000.00 190,000.00            
                           รวม 396,892.30             485,553.28            

ที่ดนิที่สหกรณ์ประมูลได้จากการขายทอดตลาด

         เป็นท่ีดินท่ีสหกรณ์ประมลูไดจ้ากการขายทอดตลาดจากลูกหน้ีเงินให้กูร้ายนายสมภพ บวัจนัทร์ ท่ีคา้งช าระหน้ี 
จ านวน 190,000.00   บาท นส.3 ก.  เน้ือท่ี   7  ไร่  0 งาน   68  ตารางวา    ตั้งอยูท่ี่   ต าบลท่าแดง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

         ในระหวา่งปี 2558  สหกรณ์ฯ ใดข้อรังวดัท่ีดินตามหนงัสือรับรองการท าประโยชน์(น.ส.3ก.) เลขท่ี 3370 กบัเจา้พนกังานท่ีดิน
จงัหวดัเพชรบรูณ์ เพ่ือด าเนินการออกโฉนด และเจา้พนกังานท่ีดินไดอ้อกโฉนดให้แก่สหกรณ์ฯ เลขท่ี 403 หนา้ ส ารวจ 5468  
จ านวนเน้ือท่ีคงเหลือ 6 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา

ปี 2560 ปี 2559

เงินยมืทดรอง - สงเคราะห์ศพสมาชิก

บาท บาท
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7. เงินลงทุน         ประกอบดว้ย ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

หุ้นบริษทั สหประกนัชีวิต  จ ากดั (มหาชน) 205,010.00             205,010.00            
       หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  จ ากดั 1,516,500.00          1,516,500.00         

หุ้นชุมนุม สหกรณ์ออมทรัพย ์ไทย ไอซีที จ ากดั 10,000.00               10,000.00              
                รวมเงินทุนระยะยาว 1,731,510.00          1,731,510.00         

8. ที่ดนิ  อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ       ประกอบดว้ย ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

รถยนตเ์ก๋ง ฮอนดา้ ซีวิค สส 2870 กทม 1.00                        1.00                       
เคร่ืองใชส้ านกังาน 113,449.33             171,491.87            
ครุภณัฑ ์ 327,565.22             332,122.25            
                           รวม 441,015.55             503,615.12            

9. สิทธิประโยชน์ในการใช้อาคารรอตดัจ่าย     ประกอบดว้ย ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

สิทธิประโยชน์ในการใชอ้าคารรอตดัจ่าย    7,230,988.00          7,903,766.64         
                           รวม 7,230,988.00          7,903,766.64         

           สหกรณ์ฯไดรั้บอนุญาตจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ก่อสร้างอาคารส านกังานสหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ จ ากดั แห่งใหม ่ 
บนท่ีดินท่ีราชพสัดุซ่ึงอยูใ่นความดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์มลูค่า 13,455,572.84 บาท โดยจ่ายจากทุนเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คง 
             อาคารดงักล่าวไดบ้นัทึกบญัชี"เป็นสิทธิประโยชน์ในการใชอ้าคารรอตดัจ่าย" ก าหนดระยะเวลาตดัจ่ายเวลา 20 ปี 
 ตดัจ่าย ปีละ 672,778.64 บาท

10. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน       ประกอบดว้ย ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

ค่าพฒันาโปรแกรม ATM รอตดัจ่าย 0.00 410.41                   
สิทธิประโยชน์โปรแกรมปฎิบติัการ 19,966.20               39,932.40              
                           รวม 19,966.20               40,342.81              

7. เงินลงทุน         ประกอบดว้ย ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

หุ้นบริษทั สหประกนัชีวิต  จ ากดั (มหาชน) 205,010.00             205,010.00            
       หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  จ ากดั 1,516,500.00          1,516,500.00         

หุ้นชุมนุม สหกรณ์ออมทรัพย ์ไทย ไอซีที จ ากดั 10,000.00               10,000.00              
                รวมเงินทุนระยะยาว 1,731,510.00          1,731,510.00         

8. ที่ดนิ  อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ       ประกอบดว้ย ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

รถยนตเ์ก๋ง ฮอนดา้ ซีวิค สส 2870 กทม 1.00                        1.00                       
เคร่ืองใชส้ านกังาน 113,449.33             171,491.87            
ครุภณัฑ ์ 327,565.22             332,122.25            
                           รวม 441,015.55             503,615.12            

9. สิทธิประโยชน์ในการใช้อาคารรอตดัจ่าย     ประกอบดว้ย ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

สิทธิประโยชน์ในการใชอ้าคารรอตดัจ่าย    7,230,988.00          7,903,766.64         
                           รวม 7,230,988.00          7,903,766.64         

           สหกรณ์ฯไดรั้บอนุญาตจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ก่อสร้างอาคารส านกังานสหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ จ ากดั แห่งใหม ่ 
บนท่ีดินท่ีราชพสัดุซ่ึงอยูใ่นความดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์มลูค่า 13,455,572.84 บาท โดยจ่ายจากทุนเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คง 
             อาคารดงักล่าวไดบ้นัทึกบญัชี"เป็นสิทธิประโยชน์ในการใชอ้าคารรอตดัจ่าย" ก าหนดระยะเวลาตดัจ่ายเวลา 20 ปี 
 ตดัจ่าย ปีละ 672,778.64 บาท

10. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน       ประกอบดว้ย ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

ค่าพฒันาโปรแกรม ATM รอตดัจ่าย 0.00 410.41                   
สิทธิประโยชน์โปรแกรมปฎิบติัการ 19,966.20               39,932.40              
                           รวม 19,966.20               40,342.81              

7. เงินลงทุน         ประกอบดว้ย ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

หุ้นบริษทั สหประกนัชีวิต  จ ากดั (มหาชน) 205,010.00             205,010.00            
       หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  จ ากดั 1,516,500.00          1,516,500.00         

หุ้นชุมนุม สหกรณ์ออมทรัพย ์ไทย ไอซีที จ ากดั 10,000.00               10,000.00              
                รวมเงินทุนระยะยาว 1,731,510.00          1,731,510.00         

8. ที่ดนิ  อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ       ประกอบดว้ย ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

รถยนตเ์ก๋ง ฮอนดา้ ซีวิค สส 2870 กทม 1.00                        1.00                       
เคร่ืองใชส้ านกังาน 113,449.33             171,491.87            
ครุภณัฑ ์ 327,565.22             332,122.25            
                           รวม 441,015.55             503,615.12            

9. สิทธิประโยชน์ในการใช้อาคารรอตดัจ่าย     ประกอบดว้ย ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

สิทธิประโยชน์ในการใชอ้าคารรอตดัจ่าย    7,230,988.00          7,903,766.64         
                           รวม 7,230,988.00          7,903,766.64         

           สหกรณ์ฯไดรั้บอนุญาตจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ก่อสร้างอาคารส านกังานสหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ จ ากดั แห่งใหม ่ 
บนท่ีดินท่ีราชพสัดุซ่ึงอยูใ่นความดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์มลูค่า 13,455,572.84 บาท โดยจ่ายจากทุนเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คง 
             อาคารดงักล่าวไดบ้นัทึกบญัชี"เป็นสิทธิประโยชน์ในการใชอ้าคารรอตดัจ่าย" ก าหนดระยะเวลาตดัจ่ายเวลา 20 ปี 
 ตดัจ่าย ปีละ 672,778.64 บาท

10. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน       ประกอบดว้ย ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

ค่าพฒันาโปรแกรม ATM รอตดัจ่าย 0.00 410.41                   
สิทธิประโยชน์โปรแกรมปฎิบติัการ 19,966.20               39,932.40              
                           รวม 19,966.20               40,342.81              

7. เงินลงทุน         ประกอบดว้ย ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

หุ้นบริษทั สหประกนัชีวิต  จ ากดั (มหาชน) 205,010.00             205,010.00            
       หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  จ ากดั 1,516,500.00          1,516,500.00         

หุ้นชุมนุม สหกรณ์ออมทรัพย ์ไทย ไอซีที จ ากดั 10,000.00               10,000.00              
                รวมเงินทุนระยะยาว 1,731,510.00          1,731,510.00         

8. ที่ดนิ  อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ       ประกอบดว้ย ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

รถยนตเ์ก๋ง ฮอนดา้ ซีวิค สส 2870 กทม 1.00                        1.00                       
เคร่ืองใชส้ านกังาน 113,449.33             171,491.87            
ครุภณัฑ ์ 327,565.22             332,122.25            
                           รวม 441,015.55             503,615.12            

9. สิทธิประโยชน์ในการใช้อาคารรอตดัจ่าย     ประกอบดว้ย ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

สิทธิประโยชน์ในการใชอ้าคารรอตดัจ่าย    7,230,988.00          7,903,766.64         
                           รวม 7,230,988.00          7,903,766.64         

           สหกรณ์ฯไดรั้บอนุญาตจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ก่อสร้างอาคารส านกังานสหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ จ ากดั แห่งใหม ่ 
บนท่ีดินท่ีราชพสัดุซ่ึงอยูใ่นความดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์มลูค่า 13,455,572.84 บาท โดยจ่ายจากทุนเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คง 
             อาคารดงักล่าวไดบ้นัทึกบญัชี"เป็นสิทธิประโยชน์ในการใชอ้าคารรอตดัจ่าย" ก าหนดระยะเวลาตดัจ่ายเวลา 20 ปี 
 ตดัจ่าย ปีละ 672,778.64 บาท

10. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน       ประกอบดว้ย ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

ค่าพฒันาโปรแกรม ATM รอตดัจ่าย 0.00 410.41                   
สิทธิประโยชน์โปรแกรมปฎิบติัการ 19,966.20               39,932.40              
                           รวม 19,966.20               40,342.81              

7. เงินลงทุน         ประกอบดว้ย ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

หุ้นบริษทั สหประกนัชีวิต  จ ากดั (มหาชน) 205,010.00             205,010.00            
       หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  จ ากดั 1,516,500.00          1,516,500.00         

หุ้นชุมนุม สหกรณ์ออมทรัพย ์ไทย ไอซีที จ ากดั 10,000.00               10,000.00              
                รวมเงินทุนระยะยาว 1,731,510.00          1,731,510.00         

8. ที่ดนิ  อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ       ประกอบดว้ย ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

รถยนตเ์ก๋ง ฮอนดา้ ซีวิค สส 2870 กทม 1.00                        1.00                       
เคร่ืองใชส้ านกังาน 113,449.33             171,491.87            
ครุภณัฑ ์ 327,565.22             332,122.25            
                           รวม 441,015.55             503,615.12            

9. สิทธิประโยชน์ในการใช้อาคารรอตดัจ่าย     ประกอบดว้ย ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

สิทธิประโยชน์ในการใชอ้าคารรอตดัจ่าย    7,230,988.00          7,903,766.64         
                           รวม 7,230,988.00          7,903,766.64         

           สหกรณ์ฯไดรั้บอนุญาตจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ก่อสร้างอาคารส านกังานสหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ จ ากดั แห่งใหม ่ 
บนท่ีดินท่ีราชพสัดุซ่ึงอยูใ่นความดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์มลูค่า 13,455,572.84 บาท โดยจ่ายจากทุนเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คง 
             อาคารดงักล่าวไดบ้นัทึกบญัชี"เป็นสิทธิประโยชน์ในการใชอ้าคารรอตดัจ่าย" ก าหนดระยะเวลาตดัจ่ายเวลา 20 ปี 
 ตดัจ่าย ปีละ 672,778.64 บาท

10. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน       ประกอบดว้ย ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

ค่าพฒันาโปรแกรม ATM รอตดัจ่าย 0.00 410.41                   
สิทธิประโยชน์โปรแกรมปฎิบติัการ 19,966.20               39,932.40              
                           รวม 19,966.20               40,342.81              
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11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น   ประกอบดว้ย ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

เงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า 66,900.00               66,900.00              
เงินประกนัการใชน้ ้าประปา 10,000.00               10,000.00              
เงินประกนัการส่ือสารแห่งประเทศไทย 1,900.00                 1,900.00                
เงินมดัจ าถงัน ้าด่ืม 2,750.00                 2,750.00                
                           รวม 81,550.00               81,550.00              

12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ัน ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

 เงินกูย้มืระยะสั้น ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 0.00 0.00
                           รวม 0.00 0.00

12.1 เงินเบิกเกินบัญชี

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR+2 ต่อปี  โดยมีผูจ้ดัการและคณะกรรมการ   เป็นผูค้  ้าประกนั
12.2 เงินกู้ยมื-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
     สหกรณ์ไดท้  าสญัญากูเ้งินเครดิตเงินสดเพ่ือเป็นทุนหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจกบัธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(สัญญาที่ 1) วงเงินกูไ้ม่เกิน 500,000,000.00  บาท  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยมีคณะกรรมการ และผูจ้ดัการเป็นผูค้  ้าประกนั
 (สัญญาที่ 2) วงเงินกูไ้มเ่กิน 250,000,000.00  บาท  อตัราดอกเบ้ีย BIBOR โดยมีคณะกรรมการ และผูจ้ดัการเป็นผูค้  ้าประกนั

13. เงินรับฝาก     ประกอบดว้ย  ปี 2560 ปี 2559
เงินรับฝาก - สมาชิก บาท บาท

เงินรับฝากออมทรัพย์ 14,549,963.82        14,471,010.35       
เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ 1,938,069,908.31   1,788,982,950.21  
เงินรับฝากประจ า 15,413,085.19        14,659,556.86       
เงินรับฝากพิเศษเกษียณเป่ียมสุข 66,368,771.43        60,891,456.02       
เงินรับฝากออมทรัพยสิ์นมธัยสัถ์ 182,106,738.18      151,688,403.70     
เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ ( แบบ 2) 42,803,297.58        47,629,024.66       
เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ (ทวีทรัพย)์ 95,302,651.42        67,913,699.31       
เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ ( 30 ปี) 3,692,061.38          2,698,159.43         
เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ(ทวีทรัพย ์(2) 19,502,222.46        0.00

เงินรับฝาก - สหกรณ์อื่น
เงินรับฝากออมทรัพย์ 74,617.14               73,695.93              
เงินรับฝากประจ า 0.00 235,000,000.00     
                           รวม  2,377,883,316.91   2,384,007,956.47  

        สหกรณ์ฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารกรุงไทย  จ ากดั (มหาชน) สาขาวิสุทธิกษตัริย ์วงเงิน 15 ลา้นบาท



รายงานประจำ�ปี�2561�สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์�จำ�กัด52

14. หนีสิ้นหมุนเวยีนอื่น     ประกอบดว้ย ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

ค่าไปรษณียค์า้งจ่าย 23,103.00               25,324.00              
ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย 17,148.86               30,000.00              
ภาษีเงินไดห้กั  ณ  ท่ีจ่าย 42,318.23               40,237.26              
ค่าโทรศพัทค์า้งจ่าย 9,000.00                 9,000.00                
ค่าตอบแทนตรวจสอบกิจการคา้งจ่าย 12,500.00               12,500.00              
เงินประกนัสงัคมคา้งจ่าย 25,500.00               31,500.00              
เบ้ียประกนัเงินกู ้AIA 67,497.60               32,790.60 
เบ้ียประกนัชีวิตกลุ่มคา้งจ่าย 234,828.37             227,579.07            
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีคา้งจ่าย 130,000.00             130,000.00            
ค่าสินไหม รอจ่ายคืนสมาชิก 800,000.00             400,000.00            
ดอกเบ้ียเงินฝากประจ าคา้งจ่าย 178,339.17             173,151.51            
ดอกเบ้ียเงินรับฝากสหกรณ์อ่ืน คา้งจ่าย 0.00 746,414.00 
ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารคา้งจ่าย 8,526.20                 6,000.00                
เงินหกัส่งลูกหน้ีตวัแทน  1,616,936.09          1,122,589.81         
ค่าเบ้ียประกนัเงินกูส้ามญั รอน าส่งบริษทั 12,808.45               16,461.78              
เงินรอจ่ายคืน 1,328,144.71          1,234,254.88         
เงินปันผลตามหุ้นคา้งจ่าย 18,322.73               11,780.04              
เงินเฉล่ียคืนคา้งจ่าย 2,643.50                 1,472.14                
เงินประกนัปรับปรุงโปรแกรม 39,980.00               25,000.00              
เงินประกนัการจา้งงาน 4,800.00                 4,800.00                
                           รวม 4,572,396.91          4,280,855.09         

15. ทุนสะสมตามข้อบังคบั ระเบียบและอื่น ๆ    ประกอบดว้ย ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

ทุนสาธารณประโยชน์ 2,391.23                 56,891.23              
ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 3,250,000.00          3,240,000.00         
ทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผูถึ้งแก่กรรม 5,822,862.54          3,218,250.04         
ทุนเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงให้แก่สหกรณ์ 755,237.23             1,054,837.23         
ทุนส่งเสริมการศึกษาและการอบรม 232,154.51             242,754.51            
ทุนเพ่ือจดัสวสัดิการให้แก่สมาชิก 2,351,821.00          3,413,821.00         
                           รวม 12,414,466.51        11,226,554.01       
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รายงานผลการตรวจสอบบัญชี 

สหกรณขาราชการสหกรณ  จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 

สําหรับปสิ้นสดุวันที่  31  ธันวาคม  2560 
 

เสนอ  นายทะเบียนสหกรณ 
 

ตามท่ีนายทะเบียนสหกรณไดแตงต้ังใหขาพเจาเปนผูสอบบัญชีสหกรณขาราชการสหกรณ   จํากัด  สําหรับป
ส้ินสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2560  น้ัน ขาพเจาขอรายงานผลการตรวจสอบและแสดงความเห็นในรายงานของผูสอบบัญชี
อยางไมมีเง่ือนไข ลงวันท่ี  17  มกราคม  2561  ขาพเจาขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบบัญชีในเรื่องท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 

ขาพเจาขอเสนอรายงานขอเท็จจริงท่ีพบจากการตรวจสอบ ดังน้ี 

               สภาพภาพท่ัวไปของสหกรณ 

สหกรณจดทะเบียนเมื่อวันท่ี  28 กันยายน 2492  มีสมาชิกคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560   จํานวน 7,412            
คน เพิ่มขึ้นจากปกอน  445     คน มีทุนดําเนินงานทั้งส้ิน จํานวน 5,417.52  ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 201.24 ลานบาท  
ในรอบปสหกรณดําเนินธุรกิจ  2 ดาน  ปริมาณธุรกิจรวม  5,939.82  ลานบาท ประกอบดวยธุรกิจสินเชื่อ จํานวน 4,552.24   
ลานบาท คิดเปนรอยละ  76.64   ของมูลคาธุรกิจรวม และธุรกิจเงินรับฝาก จํานวน  1,387.58  ลานบาท คิดเปนรอยละ 
23.36 ของมูลคาธุรกิจรวม  ผลการดําเนินงานมีกําไรสุทธิ 167.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 59.41 ของรายไดดอกเบี้ยและ
ผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน  11.80 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.57 

 1. ขอสังเกตจากการตรวจสอบ 

     1.1 การควบคุมภายใน 
              การแบงสวนงานและการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ    สหกรณมีการจัดแบงสวนงานและ
กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบไวเหมาะสม   การปฏิบัติงานเปนไปตามที่กําหนดไว   พนักงานสหกรณ   มีความรู     ความ
เขาใจในหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมาย  สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   สหกรณมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง
และสม่ําเสมอ   มีการจัดอบรมและสัมมนาภายนอกตามโอกาสอันควร 

                    การกําหนดระเบียบตางๆ  สหกรณมีการกําหนดระเบียบปฏิบัติงานดานตางๆ  ขึ้นเพื่อถือใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานไวอยางเหมาะสม    โดยเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับ  และใชปฏิบัติตามระเบียบท่ี
กําหนดไว 

                     มาตรฐานการบัญชี   ระบบบัญชีท่ีสหกรณใชเหมาะสมกับธุรกิจ  การบันทึกบัญชีรวมท้ังบัญชียอย
ตางๆ  เรียบรอยเปนปจจุบันโดยมีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีครบถวน  และเจาหนาท่ีบัญชีของสหกรณมีความรูความ
เขาใจในหนาท่ี  สามารถปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 
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     สหกรณถือปฏิบัติทางการบัญชีตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด   และเปนไปตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.  2542   สวนท่ีเกี่ยวของกับการบัญชี   การจัดทํางบการเงินเปนไปตามรูปแบบท่ีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณกําหนด 
                       สหกรณไดนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชในการประมวลผลขอมูล  ในสวนงานดานเงินรับฝากทุน
เรือนหุนและลูกหน้ีเงินใหกู   ไดแก   การจัดทํางบหนาเรียกเก็บเงินประจําเดือน  ออกใบเสร็จรับเงิน  จัดทํารายละเอียดยอด
คงเหลือ   และจัดพิมพรายงานตางๆ  การประมวลผลเปนไปอยางถูกตองและมีการสํารองขอมูลไว  รวมท้ังมีระบบ
มาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูลเหมาะสม   แตท้ังน้ีควรถือปฏิบัติในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของขอมูลอยาง
เครงครัด             
    1.2  การปฎิบัติท่ีขัดแยงทางผลประโยชน บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน 

                ไมปรากฏจากการสอบบัญชี 
 2. ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 

  ความเสี่ยงดานเครดิต 

 สหกรณบริหารธุรกิจสินเชื่อในการใหสมาชิกกูยืมเงินโดยใชทุนของสหกรณและเงินรับฝาก  ในระหวางปมี
การจายเงินกูใหแกสมาชิกประเภทเงินกูฉุกเฉิน สามัญ และพิเศษ เปนจํานวน 4,552.24   ลานบาท  การจายเงินกูเปนไป
ตามระเบียบท่ีกําหนด ความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ี สหกรณสามารถเก็บหน้ีไดตามกําหนด  แตอยางไรก็ดี 
สหกรณยังคงตองติดตาม ขาวสารเก่ียวกับ  อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสถาบันการเงินอื่น อาจมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานกรณีสมาชิกยายเงินฝากไปยังสถาบันการเงินอื่นท่ีใหดอกเบี้ยในอัตราท่ีสูงกวา 

 3.   เรื่องอื่น ๆ    (สรุปผลการดําเนินงานโดยสรุป) 

  การดําเนินงานของสหกรณ เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในขอบังคับ ระเบียบ และมติท่ีประชุม 
สงเสริมใหสมาชิกมีการออมเงินและใหบริการดานการเงินสมาชิกอยางท่ัวถึงเพียงพอ  

                           การบริหารงานโดยคณะกรรมการดําเนิน โดยการลดตนทุนดอกเบ้ียจายเงินกูยืมบุคคลภายนอก ใช
วิธีการใหสมาชิกออมเงินแทนการกูยืมจากบุคคลภายนอก  ซึ่งสามารถทําใหสหกรณมีกําไรเพ่ิมมากขึ้น อํานวยประโยชน
ตอสมาชิก  ใหผลตอบแทนในรูปเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนสูง สรางความมั่นใจแกสมาชิกในอัตราท่ีนาพอใจ 
  
 
                                                   (นางสาวฉันทแข  เปรมปรีชากุล) 
                                                                                                                             ผูสอบบัญช ี
บริษัท  ไอดี  ออดิต  กรุป  จํากัด 
32/6   หมูท่ี 4  ซอยทาอิฐ   ถนนรัตนาธิเบศร 
อําเภอเมืองนนทบุรี   จังหวัดนนทบุรี          
วันท่ี   17  มกราคม   2561 
  จึงเสนอเพื่อพิจารณา         
  ที่ประชุมมีมต ิ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน ตามท่ีเสนอ 

บริษัท		ไอดี		ออดิต		กรุ๊ป		จ�ากัด

32/6		หมู่ที่	4		ซอยท่าอิฐ			ถนนรัตนาธิเบศร์

อ�าเภอเมืองนนทบุรี			จังหวัดนนทบุรี	 	 	 	 	 	 	 	 		

วันที่		17		มกราคม			2561

	 จึงเสนอเพื่อพิจารณา	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

	 ที่ประชุมมีมติ		อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุน	ตามที่เสนอ
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             5.3 การจัดสรรกําไรสุทธิประจาํป 2560 
                        จากผลการดําเนินงานสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด ในป 2560 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  
มีกําไรสุทธิ  167,625,428.24  บาท  โดยจัดสรรเปนทุนตาง ๆ ตามขอบังคับสหกรณขอ 20 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 10)  
พ.ศ. 2558 ท่ีกาํหนดไวดังน้ี  
              “การจัดสรรกําไรสทุธิประจําป คณะกรรมการดําเนินการตองรวมกันพิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปเมื่อมมีติจัดสรรเปนอยางไรแลวใหประธานในที่ประชุมใหญหรือผูท่ีประธานในท่ีประชุมใหญมอบหมายเสนอ

หลักเกณฑและเหตุผลตอท่ีประชุมใหญรวมท้ังตอบขอซกัถามจากทีป่ระชมุใหญในการจัดสรรกําไรสุทธิท่ีประชุมใหญตอง

จัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิและจัดสรรเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ตาม
อัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแตตองไมเกินรอยละหาของกาํไรสุทธิ  กรณสีหกรณมีกําไรจากการจาํหนายทรัพยสินหามมิ
ใหนํากําไรนั้นมาจัดสรรเพ่ือแบงปนกันในหมูสมาชิกแตใหจัดสรรเปนทุนสํารองหรือทุนอื่น ๆท่ีกําหนดไวในขอบังคับ 
กําไรสุทธิประจาํปสวนท่ีเหลือ   อาจจัดสรรดังตอไปน้ี 
             (1)  เปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลว  ไมเกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
                                ในการคาํนวณเงินปนผลตามหุนใหถือวาหุนท่ีสมาชิกชําระตอสหกรณในวันใดมีระยะเวลานับต้ังแต
วันท่ีถือเปนตนไปจนถึงวันส้ินปทางบัญช ี
                               สมาชิกท่ีลาออกจากสหกรณหรือเสียชีวิตกอนวันส้ินปบัญชีของสหกรณ  หากสมาชกิหรือผูรับโอน
ประโยชนมิไดถอนคาหุนจากสหกรณกอนวันส้ินปบัญชี  สหกรณจะจายเงนิปนผลตามหุนใหตามอัตราซึ่งท่ีประชุมใหญ
กําหนด 
                         (2)  เปนเงินเฉลี่ยคืนตามสวนแหงดอกเบี้ยเงินกูท่ีสมาชิกชาํระใหแกสหกรณระหวางปตามความ 
เหมาะสม 
                         (3) เปนเงินโบนัสใหแกกรรมการและเจาหนาท่ีของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสทุธิ 
                         (4)  เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล  ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามท่ีมีอยูในวัน 
ส้ินปน้ัน  จนกวาจะมีจํานวนรอยละแปดแหงทุนเรือนหุนดังกลาว  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลน้ีจะถอนไดโดยมติแหง                  
ท่ีประชุมใหญเพื่อจายเปนเงินปนผลตามหุน 
                         (5)  เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิทุนสาธารณประโยชนน้ีสะสมไวสําหรับจาย
เพื่อการกุศลและศาสนกิจ  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เปนประโยชนของสังคมและเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ขององคกร
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของและอํานวยประโยชนแกสหกรณ 
                         (6)  เปนทุนสงเสริมการศึกษาและการอบรมสัมมนาของสหกรณ  ไมตํ่ากวารอยละหนึ่งของกําไรสุทธิ 
                         (7)  เปนทุนสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถงึแกกรรมไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ 
                         (8)  เปนทุนเพื่อสงเสริมความมั่นคงใหแกสหกรณไมตํ่ากวารอยละหนึ่งของกําไรสุทธิ 
                         (9)  เปนทุนเพื่อจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกไมตํ่ากวารอยละหนึ่งของกําไรสุทธิ  ทุนน้ีสะสมไวสําหรับจาย
เพื่อชวยเหลือสมาชิกท่ีเจบ็ปวยเรื้อรัง  หรือสมาชิกท่ีประสบภัยพิบัติ หรือเพื่อชวยเหลือบรรเทาความเดอืดรอนของสมาชิก  
ตลอดจนสวัสดิการอื่น ๆ 
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                            ท่ีประชุมใหญอาจมีมติใหลดการจัดสรรรายการใดรายการหน่ึงก็ได  เงินจัดสรรท่ีมีมติใหลดลงใหนําไป
จัดสรรสมทบเปนทุนสํารองหรือทุนอื่น ๆ ตามขอบังคับน้ี 
                            การใชเงินทุนใหปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ  และตามระเบียบของสหกรณ 
                            คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหจัดสรรกําไรสุทธิตามท่ีกําหนดในขอบังคับ และ
จัดสรรเปนเงินปนผลรอยละ 4.80 เปนเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 5.50  รายละเอียดดังน้ี 

ลําดับ  รายการ 
 ป 2560 

จํานวนเงิน 
(บาท) รอยละ 

  กําไรสุทธิ 167,625,428.24 100.00 
  ก. จัดสรรตามขอบังคับขอ 20  

1 เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ                                                17,465,681.32 10.42 

2 
  

เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ตามอัตราท่ีกําหนดไว 
ในกฎกระทรวง แตตองไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ                 30,000.00 0.02 

  ข. จัดสรรสวนที่เหลือ 
1 เปนเงินปนผลตามหุนอัตรา รอยละ  4.80                                                           117,125,672.49 69.87 
2 เปนเงินเฉลี่ยคืนตามสวนแหงดอกเบี้ย รอยละ  5.50 15,528,503.43 9.26 
3 เปนเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาท่ีไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ                     3,084,300.00 1.84 
4 เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุน                    10,000.00 0.01 
5 เปนทุนสาธารณประโยชน ไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ                                     800,000.00 0.48 
6 เปนทุนสงเสริมการศึกษาและการอบรมสัมนาไมต่ํากวารอยละหน่ึงของกําไรสุทธิ  2,000,000.00 1.19 
7 เปนทุนสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรมไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ  8,381,271.00 5.00 
8 เปนทุนเพื่อจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกไมตํ่ากวารอยละหนึ่งของกําไรสุทธิ              3,200,000.00 1.91 

  รวมเปนเงิน 167,625,428.24 100.00 
 
   จึงเสนอเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมมีมต ิ เปนเอกฉันท อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2560 ตามท่ีเสนอ  
 
 
 
 
 
 
                            

	 ที่ประชุมใหญ่อาจมีมติให้ลดการจัดสรรรายการใดรายการหนึ่งก็ได้	 	 เงินจัดสรรที่มีมติให้ลดลงให้น�า

ไปจัดสรรสมทบเป็นทุนส�ารองหรือทุนอื่น	ๆ	ตามข้อบังคับนี้

						 การใช้เงินทุนให้ปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ		และตามระเบียบของสหกรณ์

						 คณะกรรมการด�าเนินการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จัดสรรก�าไรสุทธิตามที่ก�าหนดในข้อบังคับ	

และจัดสรรเป็นเงินปันผลร้อยละ 4.80 เป็นเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 5.50		รายละเอียดดังนี้

	 จึงเสนอเพื่อพิจารณา

	 ที่ประชุมมีมติ		เป็นเอกฉันท์	อนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิ	ประจ�าปี	2560	ตามที่เสนอ	
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                                  การจัดสรรกาํไรสทุธิประจําป 2560 เปรียบเทียบป 2559 
 
ลําดับ รายการ ป 2560 ป 2559 

    
จํานวนเงิน 

(บาท) 
รอยละ จํานวนเงิน

(บาท) 
รอยละ 

  กําไรสุทธิ 167,625,428.24 100.00 155,828,701.19 100.00 

  ก. จัดสรรตามขอบังคับขอ 20  

1 เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ            17,465,681.32 10.41 16,128,627.90 10.35 
2 เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  30,000.00 0.02 10,000.00 0.01 

  ข. จัดสรรสวนที่เหลือ 

1 เปนเงินปนผลตามหุนอัตรา รอยละ  4.80  117,125,672.49 69.87 109,283,233.87 70.13 
2 เปนเงินเฉล่ียคืนตามสวนแหงดอกเบี้ย รอยละ  5.50  15,528,503.43 9.26 14,922,574.42 9.58 

3 เปนเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่                 3,084,300.00 1.84 2,882,830.00 1.85 
4 เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล           10,000.00 0.01 10,000.00 0.01 
5 เปนทุนสาธารณประโยชน                                       800,000.00 0.48 700,000.00 0.44 

6 เปนทุนสงเสริมการศึกษาและการอบรมสัมนา 2,000,000.00 1.19 1,700,000.00 1.09 
7 เปนทุนสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรม  8,381,271.00 5.00 7,791,435.00 5.00 
8 เปนทุนเพื่อจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก             3,200,000.00 1.91 2,400,000.00 1.54 

                        รวมเปนเงิน 167,625,428.24 100.00 155,828,701.19 100.00 
 

สถิติอตัราดอกเบี้ยเงินใหกู เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน 
 
 
 
 
   
 
 
 
                       
 
 
 
 

รายการ ป 2560   (%) ป 2559   (%) 

ดอกเบี้ยเงินใหกูเฉล่ียสุทธิ  5.20 5.20   

เงินปนผล   4.80 4.80   

เงินเฉล่ียคืน 5.50 5.50   

  

                                  การจัดสรรกาํไรสทุธิประจําป 2560 เปรียบเทียบป 2559 
 
ลําดับ รายการ ป 2560 ป 2559 

    
จํานวนเงิน 

(บาท) 
รอยละ จํานวนเงิน

(บาท) 
รอยละ 

  กําไรสุทธิ 167,625,428.24 100.00 155,828,701.19 100.00 

  ก. จัดสรรตามขอบังคับขอ 20  

1 เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ            17,465,681.32 10.41 16,128,627.90 10.35 
2 เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  30,000.00 0.02 10,000.00 0.01 

  ข. จัดสรรสวนที่เหลือ 

1 เปนเงินปนผลตามหุนอัตรา รอยละ  4.80  117,125,672.49 69.87 109,283,233.87 70.13 
2 เปนเงินเฉล่ียคืนตามสวนแหงดอกเบี้ย รอยละ  5.50  15,528,503.43 9.26 14,922,574.42 9.58 

3 เปนเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่                 3,084,300.00 1.84 2,882,830.00 1.85 
4 เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล           10,000.00 0.01 10,000.00 0.01 
5 เปนทุนสาธารณประโยชน                                       800,000.00 0.48 700,000.00 0.44 

6 เปนทุนสงเสริมการศึกษาและการอบรมสัมนา 2,000,000.00 1.19 1,700,000.00 1.09 
7 เปนทุนสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรม  8,381,271.00 5.00 7,791,435.00 5.00 
8 เปนทุนเพื่อจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก             3,200,000.00 1.91 2,400,000.00 1.54 

                        รวมเปนเงิน 167,625,428.24 100.00 155,828,701.19 100.00 
 

สถิติอตัราดอกเบี้ยเงินใหกู เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน 
 
 
 
 
   
 
 
 
                       
 
 
 
 

รายการ ป 2560   (%) ป 2559   (%) 

ดอกเบี้ยเงินใหกูเฉล่ียสุทธิ  5.20 5.20   

เงินปนผล   4.80 4.80   

เงินเฉล่ียคืน 5.50 5.50   

การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2560 เปรียบเทียบปี 2559

สถิติอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน
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	 5.4 การก�าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์กู้ยืมหรือค�้าประกันประจ�าปี 2561

																		 การก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือวงเงินค�้าประกัน	 กรณีสหกรณ์มีความจ�าเป็นต้องกู้ยืมจากสถาบัน	

การเงินหรือสหกรณ์อื่นเพือ่น�ามาใช้เป็นทนุหมุนเวียนของสหกรณ์	สามารถด�าเนินการได้ตามข้อบังคับสหกรณ์

ข้าราชการสหกรณ์	จ�ากัด	ข้อ	12.	ซึ่งก�าหนดว่า	“ให้ที่ประชุมใหญ่มีอ�านาจในการก�าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจ

กู้ยืมส�าหรับปีหนึ่ง	ๆ		ไว้ตามที่จ�าเป็นสมควรแก่การด�าเนินงาน”		

																				ในคราวประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2559	เมื่อวันที่	29	มกราคม	2560		ที่ประชุมใหญ่ฯ	ได้อนุมัติ

ให้สหกรณ์ฯ	ก�าหนดวงเงนิกูย้มืหรอืค�า้ประกนั	ประจ�าปีไว้	จ�านวน		2,000	ล้านบาท	(สองพนัล้านบาท)		เนือ่งจาก

ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ฯ	เพิ่มขึ้นทั้งด้านเงินให้กู้และเงินรับฝากจากสมาชิก

									 	 คณะกรรมการด�าเนินการจึงขอเสนอให้พิจารณาก�าหนดวงเงินกู้ยืมซ่ึงสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค�้า

ประกนัประจ�าปี	2561		ไว้เท่าเดมิ	คอืจ�านวน	2,000	ล้านบาท		(สองพนัล้านบาท)	ซึง่ไม่เกนิหนึง่เท่าของทนุเรอืน

หุ้นรวมกับทุนส�ารองที่สหกรณ์ฯ	มีอยู่ในขณะนี้	จ�านวน		2,552.08	ล้านบาท	และ	302.94	ล้านบาท	โดยเป็นไป

ตามประกาศนายทะเบยีนสหกรณ์	เรือ่งหลกัเกณฑ์การพจิารณาให้ความเหน็ชอบวงเงนิการกูย้มืเงนิหรือการค�า้

ประกันของสหกรณ์	ฉบับลงวันที่	11	มีนาคม	2548	และสอดคล้องกับเกณฑ์ก�ากับฯ	ของกรมส่งเสริมสหกรณ์	

ซึ่งก�าหนดให้หนี้สินต่อทุนไม่เกิน	1.5	เท่า

	 	 จึงเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

	 	 ท่ีประชมุมมีต	ิ	เหน็ชอบให้ก�าหนดวงเงนิกูซ้ึง่สหกรณ์กูย้มืหรอืการค�า้ประกนัของสหกรณ์	ประจ�า

ปี	2561	จ�านวน	2,000	ล้านบาท	(สองพันล้านบาท)	ตามที่คณะกรรมการเสนอ	

	 5.5 การพิจารณาและการเสนอชือ่ผู้สอบบญัชภีาคเอกชนเพือ่แต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชสีหกรณ์

  และก�าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี	 	

															 ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 ได้ท�าการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อกระจายงานด้านการสอบบัญชีส�าหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงินมั่นคง	มีทุนของ

สหกรณ์ตัง้แต่		50	ล้านบาทขึน้ไป		และมรีะบบการบรหิารทีด่ทีีใ่ห้ผูส้อบบญัชสีหกรณ์ภาคเอกชนเข้ามาตรวจสอบ	

บัญชีประจ�าปีโดยอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	และต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการสอบ

บัญชีสหกรณ์	นั้น	สหกรณ์ฯ	จึงท�าหนังสือเชิญผู้สอบบัญชีเพื่อให้เสนอบริการสอบบัญชี	จ�านวน	5	ราย	ดังนี้

	 	 1.	 บริษัทไอดี	ออดิต	กรุ๊ป	จ�ากัด			 	

	 	 2.	 คณะบุคคลสุคนธ์ออดิต	กรุ๊ป

	 	 3.	 ส�านักงานสอบบัญชี	เอ	เอส	เอ

																		 4.	 บริษัท	โอ-บราเดอร์เอนเตอร์ไพร์ส	(2530)	จ�ากัด

	 		 5.	 บริษัท	เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี	จ�ากัด	 	

	 	 มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เสนอบริการสอบบัญชีและ

ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี	ประจ�าปี	2561		จ�านวน	2	ราย	ดังนี้																																							

	 	 1.	 บริษัท	 ไอดี	ออดิต	กรุ๊ป	จ�ากัด	 	 โดย	นางสาวฉันท์แข	 เปรมปรีชากุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่	 10092	และผู้สอบบัญชีส�ารอง	นางสาวจิราภรณ์	 	บรรเทิงใจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน	

เลขที่	10031	ส�านักงานตั้งอยู่เลขที่	32/6		หมู่ที่		4		ต�าบลบางรักน้อย			อ�าเภอเมืองนนทบุรี		จังหวัดนนทบุรี	
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	 	 2.	 บริษัท	 เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี	 จ�ากัด	 โดย	นายเอกชัย	 เตียววงค์ไทย	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่	 5850	 และ/หรือหัวหน้าสายงานสอบบัญชีสหกรณ์ที่มีคุณสมบัติตามที่นายทะเบียนก�าหนด	

ส�านักงานตั้งอยู่เลขที่2/123	ถนนราษฎร์พัฒนา		แขวงสะพานสูง		เขตสะพานสูง		กรุงเทพมหานคร																																																

														 ตามค�าแนะน�าของกรมตรวจบัญชสีหกรณ์ว่าด้วยวธีิการคดัเลือกผู้สอบบญัชีภาคเอกชนหรือแต่งตัง้	

เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์	 ให้คณะกรรมการด�าเนินการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่สรรหาไว้ไม่น้อยกว่า	

2	รายขึ้นไป	พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาที่สรุปไว้	ผู้สอบบัญชีทั้ง	2	ราย	ได้เสนอบริการสอบบัญชีและค่า

ธรรมเนียมการสอบบัญชี	รายละเอียดตามที่แนบ								

	 	 จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ฯ	พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2561	และก�าหนดค่าธรรมเนียม

การสอบบัญชี	โดยลงคะแนนเสียงด้วยวิธียกมือ	ดังนี้

	 	 1.	 นางสาวฉันท์แข			เปรมปรีชากุล		สังกัด	บริษัทไอดี	ออดิต	กรุ๊ป	จ�ากัด					ได้			234		คะแนน

														 2.	นายเอกชัย		เตียววงค์ไทย			สังกัด	บริษัท	เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี	จ�ากัด				ได้				88		คะแนน

	 	 ที่ประชุมมีมติ	 	 	 เสียงส่วนใหญ่เลือก	นางสาวฉันท์แข	เปรมปรีชากุล	สังกัด	บริษัท	ไอดี	ออดิต	

กรุ๊ป	 จ�ากัด	 เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์	 จ�ากัด	ประจ�าปี	 2561	และก�าหนดค่าธรรมเนียมการ

ตรวจสอบบัญชี			เป็นจ�านวนเงิน		130,000		บาท
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ตารางรายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญชีประจําป 2561 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน นางสาวฉันทแข เปรมปรีชากุล 
บริษัทไอดีออดิต กรุป จํากัด 

นายเอกชัย เตียววงคไทย 
บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด 

1. ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
   (1) ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบ
การเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป การทดสอบรายการบัญชีและวิธีการ
ตรวจสอบอื่นที่เห็นวาจําเปนและเปนไปตาม

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ระเบียบและคํา 
แนะนําที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด 

 
ปฏิบัติตาม 1 (1) 

 
ปฏิบัติตาม 1 (1) 

 
 
 
 
 
 

   (2)  กรณีตรวจพบขอบกพรองท่ีมี
สาระสําคัญเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน  

ผูสอบบัญชีจะทําหนังสือแจง 
ใหสหกรณทราบแยกจากรายงานการสอบ

บัญชี 

ปฏิบัติตาม 1 (2) ปฏิบัติตาม 1 (2) 
 
 
 
 

   (3)  การประเมินประสิทธิภาพการควบคุม
ภายใน และการจัดทําผลการตรวจสอบบัญชี 

ปฏิบัติตาม 1 (3) ปฏิบัติตาม 1 (3) 
 
 

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี 
   2.1 ปริมาณการตรวจสอบ/จํานวนผูชวย
ผูสอบบัญชี 
         2.1.1 ปริมาณการตรวจสอบ 
                   - ปริมาณ 
                  -  จํานวนครั้งตอปและ 
                     จํานวนวัน/คร้ัง 

         2.1.2  จํานวนผูชวยผูสอบบัญชี  
      ที่เขาปฏิบัติงาน   

วันทํางานปกติเต็มเวลา 
 
 
 

4-5 คน 
5 คร้ัง/ป 

4-5 วัน/คร้ัง 
 

5 คน 

วันทํางานปกติเต็มเวลา 
 
 
 

3-5 คน 
6 คร้ัง/ป 

3-5 วัน/คร้ัง 
 

5 คน 
    2.2 ระยะเวลาที่สามารถตรวจสอบบัญชี
แลวเสร็จ 

ภายใน 3 วัน นับจากวันที่สหกรณ
จัดทํางบการเงินเสร็จแลว 

ภายใน 5 วัน นับจากวันที่สหกรณ
จัดทํางบการเงินเสร็จแลว 

3. คาธรรมเนียมการสอบบัญชีและกําหนด 
เวลาเบิกคาธรรมเนียม 
   3.1 เกณฑการคิดคาธรรมเนียม คิดตามเวลา
และแรงงานโดยรวมคาใชจายอื่น ๆ ไว
เรียบรอยแลว (ยกเวนคาใชจายในการขอ
คํายืนยันและสอบทานหน้ี) 

 
  

เปนไปตามขอ 3.1 

 
 

เปนไปตามขอ 3.1 
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน นางสาวฉันทแข เปรมปรีชากุล 
บริษัทไอดีออดิต กรุป จํากัด 

นายเอกชัย เตียววงคไทย 
บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด 

   3.2  คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 130,000 บาท 130,000 บาท 

   3.3  การเบิกคาธรรมเนียม คร้ังเดียวเม่ือเสร็จส้ินการตรวจสอบ

และงบการเงินไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการฯ แลว 

คร้ังเดียว กําหนดชําระเมื่อสหกรณ 
ไดรับรองรายงานของผูสอบบัญชี 
ประจําป 2561 ภายใน 3 วันทําการ 

4. บริการอื่น ๆ 
    4.1  ใหคําแนะนําดานการบริหารการเงิน
การบัญชีโดยไมคิดมูลคา 

 
ปฏิบัติตามขอ  4.1 

 
ปฏิบัติตามขอ  4.1 

 

    4.2  เขารวมประชุมกรรมการหรือประชุม
ใหญสามัญประจําป  ดวยตนเองทุกคร้ังตามที่
สหกรณรองขอ 

ปฏิบัติตามขอ  4.2 
 

ปฏิบัติตามขอ  4.2 
 
 

    4.3  วิเคราะหงบการเงิน ผลการดําเนินงาน 
สถานะทางการเงิน การแนะนํา การแกไขที่เปน
ประโยชนแกสหกรณ 

ปฏิบัติตามขอ  4.3 
 

ปฏิบัติตามขอ  4.3 
 
 

     4.4  ใหบริการวางรูปแบบบัญชี แบบฟอรม
ทะเบียนตาง ๆ ใหคําปรึกษาดานภาษีอากร 
ระเบียบอื่น ๆ ระบบคอมพิวเตอร และ
คําแนะนําเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

ปฏิบัติตามขอ  4.4 
 

ปฏิบัติตามขอ  4.4 
 
 

5. ขอมูลอื่น 
    5.1  รับงานสอบบัญชีสหกรณที่มีรอบป
บัญชีเชนเดียวกัน ไมเกินที่กรมตรวจบัญชี
สหกรณกําหนด 

 
ปฏิบัติตามขอ  5.1 

 

 
ปฏิบัติตามขอ  5.1 

 
 

    5.2  มีผูชวยผูสอบบัญชีผานการอบรมจาก
กรมตรวจบัญชี สหกรณ 
 

ไมนอยกวา  4  คน ไมนอยกวา  5  คน 
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	 5.6 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจ�าปี 2561 และก�าหนดค่าธรรมเนียม

																		 ตามประกาศสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์	จ�ากดั	ฉบบัที	่	18/2560	เรือ่ง	รบัสมคัรผูต้รวจสอบกจิการ										

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561		ซึ่งได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่	1	ถึงวันที่	15	ธันวาคม	2560	นั้น	มีผู้ยื่น

ใบสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ	จ�านวน	2	คณะ	ประกอบด้วย

	 	 คณะที่ 1

				 	 (1)	นางศิริลักษ์		พร้อมเพราะ		ข้าราชการบ�านาญ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	อดีตผู้เชี่ยวชาญด้าน

พัฒนาระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์	 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี	 สาขาบริหารธุรกิจ	 (บัญชี)	 มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง	และปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(NIDA)	เป็นหัวหน้า

คณะ

	 	 (2)		 นางสุปัญญา	พลายทวี	 	 ข้าราชการบ�านาญ	อดีตอาจารย์	 3	กระทรวงศึกษาธิการ	วุฒิการ

ศึกษาปริญญาตรี	สาขาศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

	 	 (3)		 น.ส.วรนุช		ชัยกิตติภรณ์		ข้าราชการบ�านาญ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	อดีตหัวหน้าส�านักงาน

ตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี	 วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี	 มหาวิทยาลัยหอการค้า,	 ปริญญาตรีสาขา

นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	และปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์		มหาวิทยาลัยบูรพา

	 	 ผลงานของผู้ตรวจสอบกิจการ

			 	 1.	 ปัจจุบันเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์	 จ�ากัด	 ปีบัญชีส้ินสุดวันที่	

31ธันวาคม	2557,	2558,	2559	และ	2560

	 	 2.	 เป็นผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอูท่หารเรือ	จ�ากดั	ปีบญัชส้ิีนสุดวนัที	่31	ธนัวาคม	

2557,	2558,	2559	และ	2560

	 	 3.	 เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมเจ้าท่า	 จ�ากัด	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	 30	กันยายน	

2558,	2559	และ	2560

	 	 คณะที่ 2

			 	 (1)		 นายเผด็จ	 เฉลิมพักตร์	 ข้าราชการบ�านาญ	กรมส่งเสริมสหกรณ์	 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี	

เศรษฐศาสตร์บัณฑิต		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		เป็นหัวหน้าคณะ

	 	 (2)		 น.ส.วาสนา	ศุกระศร	 ข้าราชการบ�านาญ	กรมส่งเสริมสหกรณ์	 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี	

วทิยาศาสตร์บัณฑติ	(วทบ.)	คณะเกษตรศาสตร์		มหาวทิยาลยัขอนแก่น,	ส่งเสรมิการเกษตรและสหกรณ์บณัฑติ	

สาขาสหกรณ์	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 และปริญญาโทรัฐประศาสนศตร์	 คณะรัฐประศาสนศาสตร์		

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(NIDA)		

	 	 (3)		 น.ส.กฤตยา	 	 โอวาท	 	 ข้าราชการบ�านาญ	กรมส่งเสริมสหกรณ์	 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี	

สาขาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	และปริญญาโท	สาขารัฐประศาสนศาสตร์	สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(NIDA)		

	 	 ผลงานของผู้ตรวจสอบกิจการ

	 	 เคยเป็นผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์	จ�ากดั	ปีบญัชสีิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2553	

ทั้งสองคณะเสนอค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเป็นจ�านวนเงิน	150,000	บาท	และเสนอขอบเขต

การปฏิบัติงาน	และวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ	ดังนี้
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	 	 ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ก�าหนดในข้อบังคับของสหกรณ	์

รวมทั้งเรื่องต่อไปนี้

	 	 1.	 สอบทานและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์แล้วก�าหนดขอบเขตและ

วิธีปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการให้เหมาะสมรัดกุม

	 	 2.	 ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านต่าง	ๆ	ของสหกรณ์	เช่น	การให้เงินกู้

การรับฝากเงิน	การลงทุน	และการให้บริการ	เป็นต้น

				 	 3.	 ตรวจสอบการควบคุม	 ดูแลรักษาสินทรัพย์และการใช้สินทรัพย์ทุกประเภทของสหกรณ์ว่า	

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

	 	 4.	 ตดิตามการบรหิารงานของคณะกรรมการเพือ่ประกอบการก�าหนดนโยบาย	แผนงาน	ระเบยีบ

ข้อบังคับ	และประสิทธิภาพการบริหารงาน

	 	 5.	 จดัท�ารายงานการตรวจสอบกจิการให้ครอบคลมุเรือ่งทีต่รวจสอบเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการ																						

เป็นประจ�าทุกเดือน

									 	 6.	 จดัท�ารายงานการตรวจสอบกจิการประจ�าปีเสนอต่อทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ�าปีของสหกรณ์

																						ข้อบังคับสหกรณ์ฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 ข้อ 49	ก�าหนดว่า	“ให้ที่ประชุม

ใหญ่เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคณะหนึ่งเพื่อด�าเนินการตรวจสอบกิจการตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์

ก�าหนดและตามที่ก�าหนดในข้อบังคับนี้

	 	 คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องประกอบด้วยสมาชิกหรือบุคคลภายนอกจ�านวน	3	คน	 ในจ�านวนนี้

ต้องมีหัวหน้าคณะหนึ่งคน	และหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีด้าน

การบริหารจัดการการเงินการบัญชีเศรษฐศาสตร์	พาณิชยศาสตร์การสหกรณ์หรือกฎหมาย		คณะผู้ตรวจสอบ

กิจการมีวาระการท�าหน้าที่	 หนึ่งปีทางบัญชี	 เมื่อพ้นวาระการท�าหน้าที่หากยังไม่มีการเลือกตั้งใหม่	 ให้คงท�า

หน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะใหม่

														 สมาชิกหรือบุคคลภายนอกกลุ่มใดประสงค์จะเป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการให้ยื่นใบสมัครต่อ

สหกรณ์		ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันและเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ง”	

	 	 จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ฯ	พิจารณาให้ความเห็นขอบเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ	 ประจ�าปี	 2561	

และก�าหนดค่าตอบแทน	โดยลงคะแนนเสียงด้วยวิธียกมือ	ดังนี้

	 	 คณะที่		1	 ได้			225		คะแนน

								 	 คณะที่		2	 ได้			258		คะแนน

											 	 ท่ีประชมุมมีต	ิ	เสยีงส่วนใหญ่เลอืก	คณะที	่2	นายเผดจ็		เฉลมิพกัตร์	เป็นคณะผูต้รวจสอบกจิการ

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์	จ�ากัด	ประจ�าปี	2561	และก�าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ	เป็นจ�านวน

เงิน	150,000		บาท
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	 5.7 อนุมัติแผนงานและประมาณการรายได้รายจ่ายประจ�าปี 2561

	 								5.7.1 แผนงานประจ�าปี 2561

	 	 		 	 คณะกรรมการด�าเนนิการ	ชดุที	่69	ขอเสนอให้ทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	2560	พจิารณา

ก�าหนดแผนงานสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์	จ�ากัด	ประจ�าปี	2561		ดังนี้

									 	 	 	 (1)	 แผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ปี	(2561-2562)

	 	 	 						 นายภานุวัฒน์			ณ	นครพนม	เลขานุการเสนอว่า	ผลจากการจัดประชุมคณะกรรมการ

เจ้าหน้าที	่และตวัแทนสมาชกิ	เพ่ือทบทวนแผนกลยทุธ์ของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์	จ�ากดั	(พ.ศ.	2560-2562)

เมื่อวันที่		11		สิงหาคม		2560	คระกรรมการด�าเนินการจึงมีมติเห็นชอบให้ก�าหนดแผนงานประจ�าปี	2561

ตามประเด็นยุทธศาสตร์	5	ด้าน	ดังนี้

	 	 	 	 ยุทธศาสตร์ที่	1	 พัฒนาองค์กร

	 	 	 	 ยุทธศาสตร์ที่	2	 การพัฒนาการให้บริการและจัดสวัสดิการแก่สมาชิก

	 	 	 	 ยุทธศาสตร์ที่	3	 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ

	 	 	 	 ยุทธศาสตร์ที่	4	 เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสหกรณ์และองค์กรอื่น

	 	 	 	 ยุทธศาสตร์ที่	5	 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ

	 	 	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบประเด็นยุทธศาสตร์	5	ด้าน	และแผนงาน

โครงการ	5	ด้าน	รายละเอียดตามเอกสารแนบ

																							 	 ที่ประชุมมีมติ	เป็นเอกฉันท์	อนุมัติแผนงานประจ�าปี	2561
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วิสัยทัศน์

	 “สหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นน�า	บริหารมีมาตรฐาน	บนฐานความพอเพียง	สมาชิกมั่นคง	สหกรณ์เข้มแข็ง”

เป้าประสงค์

	 (1)	 สมาชิกพอใจ	และพึ่งพาตนเอง	บนฐานความพอเพียง	สู่ความมั่นคง

	 (2)	 สหกรณ์พึ่งพาตนเองได้	และไม่พึ่งพาแหล่งทุนภายนอก

	 (3)	 การบริการสมาชิกสู่ยุค	4.0

	 (4)	 คุณภาพชีวิตที่ดี	และสวัสดิการครอบคลุม

	 (5)	 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสหกรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน

	 (1)	 พัฒนาองค์กร

	 (2)	 พัฒนาการให้บริการและจัดสวัสดิการแก่สมาชิก

	 (3)	 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ

	 (4)	 เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสหกรณ์และองค์กรอื่น

	 (5)	 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ

ค่านิยมองค์กร

	 LOVE		รักและภาคภูมิใจในสหกรณ์ของเรา

สโลแกน

	 ยิ้มแย้มแจ่มใส	เต็มใจบริการ	ท�างานเพื่อสมาชิก

แผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัด

(1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2562)



ร
าย

ง
าน

ป
ร
ะจ

ำ�ป
ี�2

56
1�ส

ห
ก
ร
ณ์

ข
้าร

าช
ก
าร

ส
ห

ก
ร
ณ์

�จ
ำ�ก

ัด
6
7

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 5 ดาน 
 
ที่ ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยทุธ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
1. พัฒนาองคกร มุมมองดานเจาหนาที ่

การวิเคราะหโครงสรางองคกร และ
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan (IDP) 

1. พฒันาอัตรากําลังเจาหนาที่
สหกรณ ในทกุฝาย 

ปรับอัตรากําลงัเจาหนาที่ให

เหมาะสม 
จัดจางเจาหนาที่

สารสนเทศเพิม่ 1 อัตรา 
2. พฒันาองคความรูใหเจาหนาที่
สหกรณตามลกัษณะงานและความ

เหมาะสมของตําแหนง  
 

โครงการพฒันาบุคลากร

รายบุคคล(Individual 
Development Plan (IDP) 

เจาหนาที่สหกรณทุกคน

ไดรับการอบรม อยางนอย
ปละ 1 ครั้งทุกคน 

3. การดําเนนิงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

โครงการพฒันาคุณภาพการ

บริหารจัดการสหกรณสหกรณ

สีขาวดวยหลักธรรมาภิบาล 

สหกรณผานเกณฑการ

ประเมินคุณภาพการ

บริหารจัดการสหกรณ 
อยางนอยปละ 4 หมวด 

4. การพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ
กํากับกิจการทางการเงินของ

สหกรณออมทรัพย 

โครงการสัมมนาการบริหาร

จัดการสหกรณ 
สงกรรมการ ผูจัดการ  
เขาอบรมสถาบันตางๆ 
ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 5 ดาน 
 
 
ที่ ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยทุธ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
1. พัฒนาองคกร มุมมองดานองคกร 

บริหารงานใหผานเกณฑมาตรฐานตางๆ 
5. เกณฑมาตรฐานทางการเงินและ
การบัญช ี

โครงการพฒันาคุณภาพการ 
บริหารจัดการสหกรณสีขาว 
ดวยธรรมาภิบาล 

ผานเกณฑมาตรฐานทาง

การเงนิและการบัญชี 

6. เกณฑมาตรฐานความเขมแข็ง
ของสหกรณ 

โครงการพฒันาสหกรณสู

สหกรณที่มีผลงานดีเดน 
ผานเกณฑมาตรฐาน 
ความเขมแข็งของสหกรณ 

มุมมองดานสมาชิก 
ดูแลสมาชิกใหเหมาะสมกบัทุกวัย 

7. เพิม่พนูความรู และวนิัยทาง
การเงนิใหกับสมาชิก 

1. จัดโครงการสัมมนา 
ผูประสานงาน 

สมาชิกมีสวนรวม 
ไมนอยกวารอยละ 80  
ของเปาหมาย 

2. จัดโครงการสงเสริมสุขภาพ 
สําหรับสมาชกิสูงวยั 

สมาชิกมีสวนรวม 
ไมนอยกวารอยละ 80  
ของเปาหมาย 

8. เพิม่ความเขมแข็งใหกับสมาชิก 
ไดพึ่งพาตัวเองและปรับใชปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงอยางจริงจัง 

จัดโครงการสงเสริมอาชีพ สมาชิกมีสวนรวม 
ไมนอยกวารอยละ 80  
ของเปาหมาย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 5 ดาน 
 
ที่ ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยทุธ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
2. พัฒนาการใหบริการ

และจัดสวัสดิการแก

สมาชิก 

1. เพื่อพัฒนาการความสัมพันธและการมี
สวนรวมกับสมาชิก 

1. จัดกิจกรรมกลุมสัมพนัธระหวาง
สมาชิก กรรมการ และฝายจัดการ 

1. โครงการอบรมสมาชิกใหม 
และเจาหนาทีก่ารเงนิ 4 ภาค 

- สมาชิกมีสวนรวม 
ไมนอยกวารอยละ 80  
ของเปาหมาย 2.  โครงการสมัมนา               

ผูประสานงาน 
3. โครงการสงเสริมสุขภาพ
สําหรับผูสูงวัย 

2. เพื่อใหสมาชิกมีความพงึพอใจการ
ใหบริการ 

2. สรางวัฒนธรรมองคกรทีด่ีในการ
ใหบริการ 

โครงการบริการดวยใจและ

รอยยิ้ม 
รอยละ 90 ของสมาชกิ 
มีความพึงพอใจตอการ

บริการ 
3. เพิม่และขยายสวัสดิการใหแกสมาชิก 
เพื่อความเปนธรรมในการใหสวัสดิการ 
 

3. สงเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิก
และครอบครัวโดยพัฒนาสวสัดิการ

ใหหลากหลายและรวดเร็ว 

โครงการเพิ่มและพัฒนา

สวัสดิการ 
 

เพิ่มและขยายจํานวน

สวัสดิการใหแกสมาชิก 
และครอบครัว 

4. จัดสวัสดิการใหกับสมาชกิสมทบ โครงการจัดสวัสดิการแก

สมาชิกสมทบ 
จัดทําสวัสดิการสําหรับ

สมาชิกสมทบ  
4. เพิม่ชองทางการใหบริการสมาชิกผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. การจัดการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพกับสมาชกิและ

ผูเกี่ยวของ 
 

โครงการบริการดานสื่อสารกับ

สมาชิกที่ทนัสมัย (APP) 
มีเครื่องมือและชองทางที่

ทันสมยัและหลากหลายใน

การสื่อสาร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 5 ดาน 
 
ที่ ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยทุธ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
3. เพิ่มประสิทธภิาพ

การจัดการ 
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการดาน
การเงนิ (แหลงที่มาและใชไปของเงนิทนุ) 
 

1. เพิม่พนูความรู และวนิัยทาง 
การเงนิใหกับสมาชิก 
 

จัดโครงการสัมมนาการบริหาร 
การเงนิแกสมาชิก 
 

สมาชิกมีสวนรวม 
ไมนอยกวารอยละ 80  
ของเปาหมาย 

2. ปรับเปลี่ยนโครงสรางเงินทุนและ
กําหนดวธิีการสรางแรงจูงใจในการ

ระดมเงินฝากตามความสมัครใจ 
 

1. โครงการสงเสริมการออม
ภาคสมัครใจ 
     * เงินฝาก 
     * ทนุเรือนหุน 

สมาชิกเปดบัญชีเงินฝาก

เพิ่มขึ้นไมนอยกวา 
รอยละ 80 
 

2. โครงการเพิม่สัดสวนทุน
สํารอง 
 

จัดสรรกําไรสุทธิเปนทนุ

สํารองเพิม่ขึ้นปละ 1 % 
จํานวนหุนเพิม่ขึ้น 

2. การบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการ
ปฏิรูป สหกรณออมทรัพยและสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน ทั้ง 4 ดาน 
1. ดานธรรมาภิบาล 
2. ดานเครดิต 
3. ดายสภาพคลอง 
4. ดานปฏิบัติการ 

3. จัดทาํกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน  
 
 
 
 
 

การจัดทาํกระบวนการบริหาร

ความเสีย่งและควบคุมภายใน 
 
 

1. มีคูมือบริหารความเสีย่ง  
2. รายงานผลการ
ดําเนนิงานตามแผนการ

บริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายในเปนประจํา

ทุก 3 เดือน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 5 ดาน 
 
ที่ ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยทุธ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
4. เชื่อมโยงความ

รวมมือระหวาง
สหกรณและองคกร
อื่น 

1. เพื่อขยายความรวมมือเชือ่มโยงเครือขาย
ธุรกิจ/ขอมูลทางวิชาการกับขบวนการ
สหกรณทกุประเภทใหเอื้อตอประสิทธิภาพ

การบริหารงานสหกรณ 
 

1. เชื่อมโยงเครือขายในขบวนการ
สหกรณทกุประเภทและองคกรอื่น 
 

โครงการเชื่อมโยงเครือขาย

ธุรกิจและขอมูลทางวิชาการ

รวมกับสหกรณและองคกรอื่น 
 

จํานวนกิจกรรมที่สหกรณ

รวมดําเนินงานกับภาคี

เครือขาย 
 

2. เพื่อสรางเครือขายความสัมพันธ 
เครือขายความรวมมือและเครือขาย 
ทางธุรกิจ  

2. เชื่อมโยงเครือขายในขบวนการ
สหกรณ 

โครงการเชื่อมโยงเครือขาย

ธุรกิจและขอมูลทางวิชาการ

รวมกับสหกรณ 

จํานวนเครือขายขบวนการ

สหกรณที่รวมดําเนนิธุรกิจ 

5 เพิ่มประสิทธภิาพ
การใชเทคโนโลยี
และสารสนเทศ 

1. พฒันาระบบงานสหกรณโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมัย 

1. การจัดการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพกับสมาชกิและ

ผูเกี่ยวของ 
 

โครงการบริการดานสื่อสารกับ

สมาชิกที่ทนัสมัย (APP) 
มีเครื่องมือและชองทางที่

ทันสมยัและหลากหลาย  
ในการสื่อสาร 

2. พฒันาบุคลากร ซอฟแวร ฮารดแวร ใหมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับความ

ตองการของสมาชิก 

2. การจัดการระบบงานที่มี
ประสิทธิภาพสําหรับผูเกีย่วของ 
 

ปรับปรุงระบบงานสหกรณ 
 

มีระบบงานสหกรณใหม 
เครื่องมือและชองทางที่

ทันสมยัในการใหบริการ 
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      หนวย : ลานบาท 

 
 

       (2)  แผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร ประจาํป 2561 
    (1) โครงการสัมมนาผูประสานงานสหกรณประจําจังหวัด (ยุทธศาสตรท่ี 1) กลยุทธ 7 
    (2) โครงการสงเสริมสุขภาพสําหรับสมาชิกสูงวัย (ยุทธศาสตรท่ี 1) กลยุทธ 7 
    (3) โครงการสงเสริมอาชีพ (ยทุธศาสตรท่ี 1) กลยุทธ 8 

(4) โครงการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล  
      (ยุทธศาสตรท่ี 1) กลยุทธ 3 
(5) โครงการพฒันาสหกรณสูสหกรณท่ีมีผลงานดีเดน (ยุทธศาสตรท่ี 1) กลยุทธ 6 

    (6) โครงการอบรมสมาชิกใหมและเจาหนาท่ีการเงิน 4 ภาค (ยุทธศาสตรท่ี 2) กลยุทธ 1 
(7) โครงการบริการดวยใจและรอยยิ้ม (ยุทธศาสตรท่ี 2) กลยุทธ 2 

    (8) โครงการบริหารการเงินแกสมาชิก (ยุทธศาสตรท่ี 3) กลยุทธ 1 
(9) โครงการสงเสริมการออม (ยุทธศาสตรท่ี 3) กลยุทธ 2 
(10) โครงการสัมมนาสหกรณภาคีบางเขน (ยุทธศาสตรท่ี 4) กลยุทธ 2 

       (3)  แผนงานดานการบรหิารการเงิน 
             มีเปาหมายการบริหารดวยทุนดําเนินการภายในของสหกรณ คือทุนเรือนหุน และเงินรับฝากจาก
สมาชิก ดังน้ี        

 
      (4)  แผนงานการจัดสวัสดิการและสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรม 
              ในป 2561 สหกรณมีแผนใหสวัสดิการและสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรม ดังน้ี 
    1. สนับสนุนการศึกษาแกสมาชิกและบุตรสมาชิก 
    2. ชวยเหลือสมาชิกประสบภยัธรรมชาติ 
    3. ชวยเหลือคารักษาพยาบาลแกสมาชิก บิดา มารดา และคูสมรสของสมาชิก 
    4. ชวยเหลือคารักษาพยาบาลแกสมาชิกสมทบ 
    5. รางวัลเสริมคุณคาชีวิตสําหรับผูสูงวัย อายุครบ 60 ป และเปนสมาชิกมาแลว 25 ป 
    6. สงเคราะหครอบครัวสมาชกิผูถึงแกกรรม 

ที่ รายการ 
ป 2560 แผนงานป 2561 

แผนงาน ผลงาน 
เพ่ิม
(ลด) 

เฉล่ีย : คน จํานวน เพ่ิม(ลด) รอยละ 

1 ทุนเรือนหุน  2,525 2,552.08 27.08 0.34 2,660 130 5.09 
2 เงินรับฝากจากสมาชิก  2,384 2,377.80 (6.20) 0.32 2,530 150 6.31 
3 เงินใหกูแกสมาชิก  5,174 5,240.90 66.90 0.71 5,343 150 2.86 
4 การกูยืม    250 - (250) - 250 - - 
5 การลงทุน (ตามเกณฑกํากับ)    - - - - 60 60 100 

	 	 (2) แผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ�าปี 2561

	 	 	 (1)	 โครงการสัมมนาผู้ประสานงานสหกรณ์ประจ�าจังหวัด	(ยุทธศาสตร์ที่	1)	กลยุทธ์	7

	 	 	 (2)	 โครงการส่งเสริมสุขภาพส�าหรับสมาชิกสูงวัย	(ยุทธศาสตร์ที่	1)	กลยุทธ์	7

	 	 	 (3)	 โครงการส่งเสริมอาชีพ	(ยุทธศาสตร์ที่	1)	กลยุทธ์	8

	 	 	 (4)	 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล	

	 	 	 	 (ยุทธศาสตร์ที่	1)	กลยุทธ์	3

	 	 	 (5)	 โครงการพัฒนาสหกรณ์สู่สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น	(ยุทธศาสตร์ที่	1)	กลยุทธ์	6

	 	 	 (6)	 โครงการอบรมสมาชิกใหม่และเจ้าหน้าที่การเงิน	4	ภาค	(ยุทธศาสตร์ที่	2)	กลยุทธ์	1

	 	 	 (7)	 โครงการบริการด้วยใจและรอยยิ้ม	(ยุทธศาสตร์ที่	2)	กลยุทธ์	2

	 	 	 (8)	 โครงการบริหารการเงินแก่สมาชิก	(ยุทธศาสตร์ที่	3)	กลยุทธ์	1

	 	 	 (9)	 โครงการส่งเสริมการออม	(ยุทธศาสตร์ที่	3)	กลยุทธ์	2

	 	 	 (10)	โครงการสัมมนาสหกรณ์ภาคีบางเขน	(ยุทธศาสตร์ที่	4)	กลยุทธ์	2

	 	 (3) แผนงานด้านการบริหารการเงิน

	 	 	 										มีเป้าหมายการบริหารด้วยทุนด�าเนินการภายในของสหกรณ์	คือทุนเรือนหุ้น	และเงิน

รับฝากจากสมาชิก	ดังนี้							

	 	 (4) แผนงานการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม

	 	 	 ในปี	2561	สหกรณ์มีแผนให้สวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม	ดังนี้

	 	 	 	 1.	สนับสนุนการศึกษาแก่สมาชิกและบุตรสมาชิก

	 	 	 	 2.	ช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยธรรมชาติ

	 	 	 	 3.	ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิก	บิดา	มารดา	และคู่สมรสของสมาชิก

	 	 	 	 4.	ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิกสมทบ

	 	 	 	 5.	รางวัลเสริมคุณค่าชีวิตส�าหรับผู้สูงวัย	อายุครบ	60	ปี	และเป็นสมาชิกมาแล้ว	25	ปี

	 	 	 	 6.	สงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม
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	 	 (5) แผนงานสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมสาธารณกุศล

	 	 	 	 1.	สนับสนุนสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์

	 	 	 	 2.	สนับสนุนกิจกรรมชมรมข้าราชการอาวุโสกรมส่งเสริมสหกรณ์

	 	 	 	 3.	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชน	และสิ่งแวดล้อม

	 	 	 	 4.	สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์	และกิจกรรมสาธารณกุศลระหว่างสหกรณ์

	 	 	 					 	 และองค์กรอื่น	ๆ	

	 5.7.2  ก�าหนดประมาณการรายจ่ายประจ�าปี 2561

	 	 	 	 	 คณะกรรมการด�าเนินการได้พิจารณาเห็นสมควรต้ังประมาณการรายจ่ายประจ�าปี	 2561	 เพ่ือ

เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2560	พิจารณาอนุมัติเป็นจ�านวน	44,826,000	บาท	โดยแยกหมวดค่า

ใช้จ่ายดังนี้

	 	 จึงเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติประมาณการรายจ่าย	ประจ�าปี	2561	รายละเอียดตามที่แนบ

	 								ที่ประชุมมีมติ 	เป็นเอกฉันท์	อนุมัติประมาณการรายจ่ายประจ�าปี	2561

  

 
      (5)  แผนงานสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนและกิจกรรมสาธารณกุศล 
    1. สนับสนุนสวัสดิการกรมสงเสริมสหกรณ 
   2. สนับสนุนกิจกรรมชมรมขาราชการอาวุโสกรมสงเสริมสหกรณ 
   3. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือชมุชน และสิ่งแวดลอม 
   4. สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน และกิจกรรมสาธารณกุศลระหวางสหกรณ 
       และองคกรอืน่ ๆ 
 
        5.7.2 กําหนดประมาณการรายจายประจําป 2561 
       คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาเห็นสมควรตั้งประมาณการรายจายประจําป 2561 เพื่อเสนอ 
ใหท่ีประชมุใหญสามัญประจาํป 2560 พจิารณาอนุมัติเปนจํานวน 44,826,000 บาท โดยแยกหมวดคาใชจายดังน้ี 
                หนวย  :  บาท 

              จึงเสนอเพื่อโปรดพจิารณาอนุมัติประมาณการรายจาย ประจําป 2561 รายละเอียดตามท่ีแนบ 
          ที่ประชุมมีมต ิ เปนเอกฉันท อนุมัติประมาณการรายจายประจําป 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

หมวด 
รายจายประจาํป 2560 ขอตั้ง 

ป 2561  
   + เพิ่มข้ึน 
   - ลดลง  ไดรับอนุมัต ิ จายจริง 

1. คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาท่ี 11,613,500.00 11,302,507.00 10,218,500.00 -      1,395,000 
2. คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและ
อุปกรณ 

688,500.00 539,387.86 708,500.00 +          20,000 

3. คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก 20,025,000.00 20,032,050.00 21,025,000.00 +     1,000,000 
4. คาใชจายในการดําเนินการอื่น ๆ 8,753,000.00 7,558,661.02 9,384,000.00 +        631,000 
5. คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 410,000.00 108,810.00 1,240,000.00 +        830,000 
6. คาใชจายตามแผนงานประจําป 1,280,000.00 1,034,311.00 2,250,000.00 +        970,000 
                รวมเปนเงิน 42,770,000.00 40,575,726.88 44,826,000.00 +     2,056,000 
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1.  คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
ป 2561   + เพิ่มขึ้น

ประมาณการ จายจริง ประมาณการ   - ลดลง
1 เงินเดือน 7,860,000.00     7,754,600.00     8,464,500.00    +604,500 ขอตั้งเปนคาจางประจําเดือนของเจาหนาที่ จํานวน 20 อัตรา
2 คาตอบแทน 111,100.00        94,080.00          164,000.00       +52,900 ขอตั้งเปนเงินคาตอบแทนเจาหนาที่กรณีเงินเดือนเต็มขั้นไมเกินรอยละสี่ของเงินเดือนตามระเบียบฯ เจาหนาที่
3 คาตรวจสุขภาพ 45,000.00          27,310.00          45,000.00         - ขอตั้งเทาเดิมเปนคาตรวจสุขภาพประจําปของเจาหนาที่สหกรณ  19  คน ๆ ละ 2,500 บาท ตอป
4 คาเบี้ยประกันภัย 35,000.00          33,540.00          35,000.00         - ขอตั้งเปนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุเจาหนาที่ กรณีไปติดตอกับธนาคารและหนวยงานอื่น ๆ จํานวน 10 คน

5 เงินสมทบประกันสังคม 310,000.00        311,006.00        350,000.00       +40,000 ขอตั้งเพิ่มเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและสมทบเงินกองทุนเงินทดแทนตามที่กฎหมายกําหนด

และกองทุนเงินทดแทน (เจาหนาที่จํานวน 19 คน)

6 คาการศึกษาบุตรเจาหนาที่ 44,000.00          28,500.00          - -44,000 ไมขอตั้ง
7 คาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะ 200,000.00        137,750.00        200,000.00       - ขอตั้งเปนคาใชจายสําหรับ กรรมการฯ ,  ผูประสานงานฯ หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติงาน
8 เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 668,100.00        593,604.00        650,000.00       -18,100 ขอตั้งเพื่อสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพอัตรารอยละ 8.50 ตอป สําหรับเจาหนาที่ จํานวน 19 อัตรา
9 คาลวงเวลา 250,000.00        231,864.00        250,000.00       - ขอตั้งเทาเดิม
10 เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 2,036,300.00     2,036,253.00     -                   -2,036,300 ไมขอตั้ง
11 คาเครื่องแบบเจาหนาที่ 54,000.00          54,000.00          60,000.00         +6,000 ขอตั้งเพิ่มเปนคาเครื่องแบบของเจาหนาที่  จํานวน 20 คน ๆ ละ 3,000 บาท

รวม 11,613,500.00   11,302,507.00   10,218,500.00  1,395,000-      

                                                                                                             (ก)  ประมาณการรายจายประจําป 2561

ป 2560ที่ คาใชจายในการดําเนินงาน คําชี้แจง
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ป 2561   + เพิ่มขึ้น
ประมาณการ จายจริง ประมาณการ   - ลดลง

1 คาบํารุงรักษารายป 200,000.00        137,722.00        200,000.00       -                ขอตั้งเปนคาบํารุงรักษาโปรแกรมระบบงานสหกรณ ,  คอมพิวเตอร, ดูแลระบบ Antivirus และอื่น ๆ
2 คาบริการสื่อการคมนาคม 100,000.00        81,641.00          120,000.00       +20,000 ขอตั้งเพิ่มขึ้นเปนคาบริการ (1)  คาเชาใชวงจรคูสาย Leased Line  กับธนาคารกรุงไทย จํากัด จํานวน

2 คูสาย  (2)  คา Domain name พื้นที่ใหบริการเว็ปไซต, คาปรับปรุงเว็ปไซต และ Appication มือถือ
3 คาซอมบํารุงครุภัณฑ 100,000.00        75,324.00          100,000.00       -                ขอตั้งเทาเดิมเปนคาซอมบํารุงครุภัณฑ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร,เครื่องพิมพเอกสาร,

เครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ
4 คาใชจายเกี่ยวกับรถยนต 120,000.00        82,253.85          120,000.00       -                ขอตั้งเปนคาซอมบํารุง และคาน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตของสหกรณ
5 คาจางกําจัดปลวก 20,000.00          20,000.00          20,000.00         -                ขอตั้งเทาเดิมเปนคากําจัดปลวก มดและแมลงในสํานักงานสหกรณ
6 คาจางทําความสะอาด 123,500.00        121,500.00        123,500.00       -                ขอตั้งเทาเดิมเปนคาจางพนักงานทําความสะอาดสํานักงานสหกรณฯ
7 คาเบี้ยประกันรถยนตและอาคาร 25,000.00          20,947.01          25,000.00         -                ขอตั้งเทาเดิมเปนคาเบี้ยประกันภัยรถยนตและคาเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารของสหกรณ

รวม 688,500.00        539,387.86        708,500.00       +20,000

3. คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก
ป 2561   + เพิ่มขึ้น

ประมาณการ จายจริง ประมาณการ   - ลดลง
1 เงินสมทบทุนสงเคราะห 20,000,000.00   20,000,000.00   21,000,000.00  +1,000,000 ขอตั้งเพิ่มขึ้นเปนคาเบี้ยประกันชีวิตกลุมใหกับสมาชิกสหกรณที่มีอายุไมเกิน 80 ป

ครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรม และเพื่อสมทบเปนเงินทุนสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรม
2 เงินเปดบัญชีเงินรับฝาก 25,000.00          32,050.00          25,000.00         -                ขอตั้งเทาเดิมตามโครงการสนับสนุนใหสมาชิกเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถทุกคน

ออมทรัพยสินมัธยัสถ คนละ 50 บาท  จํานวน  500  คน
รวม 20,025,000.00   20,032,050.00   21,025,000.00  +1,000,000

คาใชจายในการดําเนินงาน คําชี้แจง

ที่ คาใชจายในการดําเนินงาน คําชี้แจง

2. คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ
ป 2560

ป 2560

ที่
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ป 2561   + เพิ่มขึ้น
ประมาณการ จายจริง ประมาณการ   - ลดลง

1 คาเบี้ยประชุม 663,000.00        531,500.00        663,000.00       -                ขอตั้งคาเบี้ยประชุม คณะกรรมการดําเนินการ 13 ครั้ง จํานวน 15 คน ๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 195,000 บาท
คณะกรรมการเงินกูสามัญ 52 ครั้ง  จํานวน 4  คน ๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 208,000 บาท
คณะกรรมการเงินกูพิเศษ 12 ครั้ง  จํานวน 5  คน ๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท
คณะกรรมการศึกษา 12 ครั้ง  จํานวน 5  คน ๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท
คณะกรรมการอื่น ๆ หรือคณะทํางาน ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมีมติแตงตั้ง และมีหนาที่
ตามที่ไดรับมอบหมาย เปนเงิน 140,000 บาท

2 คารับรอง 20,000.00          17,421.00          40,000.00         +20,000 ขอตั้งเพิ่มขึ้น เพื่อรับรองสหกรณอื่น ๆ ที่มาดูงาน
3 คาใชจายในการดําเนินคดี 150,000.00        34,610.00          150,000.00       -                ขอตั้งเทาเดิมเปนคาใชจายในการฟองดําเนินคดี, คาตอบแทนทนายความ และคาธรรมเนียมตาง ๆ
4 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 400,000.00        399,800.33        500,000.00       +100,000 ขอตั้งเพิ่มขึ้นเปนคาเครื่องเขียนแบบพิมพ คาวัสดุอุปกรณของใชสิ้นเปลือง
5 คาไปรษณีย 300,000.00        309,412.00        350,000.00       +50,000 ขอตั้งเพิ่มเปนคาจัดสงเอกสารตาง ๆ ใหกับสมาชิกทางไปรษณีย
6 คาธรรมเนียมตาง ๆ 300,000.00        261,711.07        300,000.00       -                ขอตั้งเทาเดิมเปนคาโอนเงินผานบัญชีธนาคารและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามขอตกลงกับธนาคาร
7 คาใชจายวันประชุมใหญ 4,634,000.00     3,915,451.86     4,920,000.00    +286,000 ขอตั้งเพิ่มขึ้นเปนคาใชจายในวันประชุมใหญ ไดแก คาสถานที่, คาอาหาร, คาพิมพรายงานประจําป

คาใชจายในการจัดการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ และคาใชจายอื่น ๆ

8 รางวัลสมาชิกผูมาประชุมใหญ 85,000.00          82,800.00          200,000.00       +115,000 ขอตั้งเพิ่มขึ้นปนรางวัลใหแกสมาชิกผูเขารวมประชุมใหญฯ ตามที่สมาชิกเสนอในที่ประชุมใหญ ป 2559

9 คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 130,000.00        130,000.00        130,000.00       -                ขอตั้งตามมติที่ประชุมใหญฯ วาระที่ 5.5

10 คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ 150,000.00        150,000.00        150,000.00       -                ขอตั้งตามมติที่ประชุมใหญฯ วาระที่ 5.6

11 คาตอบแทนเลขานุการ 36,000.00          36,000.00          36,000.00         -                ขอตั้งเทาเดิม
12 คาตอบแทนผูประสานงาน 700,000.00        699,685.00        700,000.00       -                ขอตั้งเทาเดิม

สหกรณประจําจังหวัด
13 คาไฟฟา 350,000.00        250,904.24        350,000.00       -                ขอตั้งเทาเดิม
14 คาประปา 15,000.00          8,163.64            15,000.00         -                ขอตั้งเทาเดิม

ที่ คาใชจายในการดําเนินงาน คําชี้แจง

4. คาใชจายดําเนินการอื่น
ป 2560

15 คาโทรศัพท 100,000.00        96,601.81          100,000.00       -                ขอตั้งเทาเดิม

ป 2561   + เพิ่มขึ้น
ประมาณการ จายจริง ประมาณการ   - ลดลง

16 คาเชาเครื่องถายเอกสาร 70,000.00          77,098.42          80,000.00         +10,000 ขอตั้งเพิ่มขึ้นเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 2 เครื่อง
17 คาประชาสัมพันธ 100,000.00        67,500.00          100,000.00       -                ขอตั้งเทาเดิมเปนคาจัดทําจดหมายขาว และเอกสารประชาสัมพันธตาง ๆ
18 คาพาหนะกรรมการสังกัดภูมิภาค 150,000.00        129,300.00        150,000.00       -                ขอตั้งเทาเดิมเปนคาพาหนะกรรมการดําเนินการที่ปฏิบัติงานอยูตางจังหวัด
19 คาใชจายทั่วไป 200,000.00        199,924.15        250,000.00       +50,000 ขอตั้งเพิ่มขึ้น
20 คาใชจายวันสถาปนาสหกรณ 200,000.00        160,777.50        200,000.00       -                ขอตั้งเทาเดิมเปนคาใชจายการจัดกิจกรรมวันครบรอบกอตั้งสหกรณ 69 ป ในวันที่ 28 กันยายน 2561

ครบรอบ 69 ป
รวม 8,753,000.00     7,558,661.02     9,384,000.00    +631,000

     

ป 2561   + เพิ่มขึ้น
ประมาณการ จายจริง ประมาณการ   - ลดลง

1 ครุภัณฑสํานักงาน 100,000.00        84,200.00          250,000.00       +150,000 ขอตั้งเพิ่มขึ้นพื่อซื้อครุภัณฑใหมทดแทนที่ชํารุดไมสามารถซอมได ดังตอไปนี้ (1) เครื่องพิมพ Printer 

2 เครื่อง จํานวนเงิน  80,000 บาท (2) เครื่องนับธนบัตร 2 เครื่อง จํานวนเงิน  100,000  บาท และ 

(3) กลองบันทึกภาพ จํานวนเงิน  45,000 บาท
2 ซื้อรถยนต -                    -                    960,000.00       +960,000 ขอตั้งเพิ่มเพื่อทดแทนรถยนตคันเดิมที่ใชงานมานาน 11 ป และตองเสียคาบํารุงรักษามากขึ้น
3 เครื่องคอมพิวเตอร 60,000.00          -                    -                   -60,000 ไมขอตั้ง
4 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 120,000.00        -                    -                   -120,000 ไมขอตั้ง
5 Soft ware ฐานขอมูล 100,000.00        -                    -                   -100,000 ไมขอตั้ง
6 Switch อุปกรณคอมพิวเตอร 30,000.00          24,610.00          -                   -30,000 ไมขอตั้ง
7 คอมพิวเตอร NoteBook -                    -                    30,000.00         +30,000 ขอตั้งเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร Notebook สําหรับใชในงานสหกรณ

รวม 410,000.00        108,810.00        1,240,000.00    +830,000

คาใชจายในการดําเนินงาน คําชี้แจง

ที่ คาใชจายในการดําเนินงาน คําชี้แจง

ป 2560

5. คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง
ป 2560

ที่
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15 คาโทรศัพท 100,000.00        96,601.81          100,000.00       -                ขอตั้งเทาเดิม

ป 2561   + เพิ่มขึ้น
ประมาณการ จายจริง ประมาณการ   - ลดลง

16 คาเชาเครื่องถายเอกสาร 70,000.00          77,098.42          80,000.00         +10,000 ขอตั้งเพิ่มขึ้นเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 2 เครื่อง
17 คาประชาสัมพันธ 100,000.00        67,500.00          100,000.00       -                ขอตั้งเทาเดิมเปนคาจัดทําจดหมายขาว และเอกสารประชาสัมพันธตาง ๆ
18 คาพาหนะกรรมการสังกัดภูมิภาค 150,000.00        129,300.00        150,000.00       -                ขอตั้งเทาเดิมเปนคาพาหนะกรรมการดําเนินการที่ปฏิบัติงานอยูตางจังหวัด
19 คาใชจายทั่วไป 200,000.00        199,924.15        250,000.00       +50,000 ขอตั้งเพิ่มขึ้น
20 คาใชจายวันสถาปนาสหกรณ 200,000.00        160,777.50        200,000.00       -                ขอตั้งเทาเดิมเปนคาใชจายการจัดกิจกรรมวันครบรอบกอตั้งสหกรณ 69 ป ในวันที่ 28 กันยายน 2561

ครบรอบ 69 ป
รวม 8,753,000.00     7,558,661.02     9,384,000.00    +631,000

     

ป 2561   + เพิ่มขึ้น
ประมาณการ จายจริง ประมาณการ   - ลดลง

1 ครุภัณฑสํานักงาน 100,000.00        84,200.00          250,000.00       +150,000 ขอตั้งเพิ่มขึ้นพื่อซื้อครุภัณฑใหมทดแทนที่ชํารุดไมสามารถซอมได ดังตอไปนี้ (1) เครื่องพิมพ Printer 

2 เครื่อง จํานวนเงิน  80,000 บาท (2) เครื่องนับธนบัตร 2 เครื่อง จํานวนเงิน  100,000  บาท และ 

(3) กลองบันทึกภาพ จํานวนเงิน  45,000 บาท
2 ซื้อรถยนต -                    -                    960,000.00       +960,000 ขอตั้งเพิ่มเพื่อทดแทนรถยนตคันเดิมที่ใชงานมานาน 11 ป และตองเสียคาบํารุงรักษามากขึ้น
3 เครื่องคอมพิวเตอร 60,000.00          -                    -                   -60,000 ไมขอตั้ง
4 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 120,000.00        -                    -                   -120,000 ไมขอตั้ง
5 Soft ware ฐานขอมูล 100,000.00        -                    -                   -100,000 ไมขอตั้ง
6 Switch อุปกรณคอมพิวเตอร 30,000.00          24,610.00          -                   -30,000 ไมขอตั้ง
7 คอมพิวเตอร NoteBook -                    -                    30,000.00         +30,000 ขอตั้งเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร Notebook สําหรับใชในงานสหกรณ

รวม 410,000.00        108,810.00        1,240,000.00    +830,000

คาใชจายในการดําเนินงาน คําชี้แจง

ที่ คาใชจายในการดําเนินงาน คําชี้แจง

ป 2560

5. คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง
ป 2560

ที่
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6.1 พัฒนาองคกร
ป 2561   + เพิ่มขึ้น

ประมาณการ จายจริง ประมาณการ   - ลดลง
1 โครงการอบรมสมาชิกใหม -                    -                    600,000.00       +600,000

และเจาหนาที่การเงิน 4 ภาค
2 โครงการสัมมนาผูประสานงาน 450,000.00        424,261.00        500,000.00       +50,000 ขอตั้งเพิ่มขึ้นเพื่อจัดสัมมนาผูประสานงานสหกรณประจําจังหวัด ประจําป 2561

สหกรณประจําจังหวัด
6.2 การพัฒนาการใหบริการและจัดสวัสดิการแกสมาชิก

ป 2561   + เพิ่มขึ้น
ประมาณการ จายจริง ประมาณการ   - ลดลง

3 โครงการสงเสริมสุขภาพสําหรับ 380,000.00        341,850.00        700,000.00       +320,000 ขอตั้งเพิ่มขึ้นเพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพสําหรับสมาชิกสหกรณฯ ที่เกษียณอายุราชการ
สมาชิกสูงวัย จํานวน 100 คน

4 โครงการสงเสริมอาชีพ 150,000.00        9,000.00            150,000.00       -                ขอตั้งเทาเดิมเพื่อจัดอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายไดใหกับสมาชิกสหกรณ
 6.3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

5 โครงการสงเสริมการออม 100,000.00        100,000.00        100,000.00       -                ขอตั้งเทาเดิมเพื่อใชจัดกิจกรรมสงเสริมการออมของสมาชิกและสหกรณอื่น/จัดทําของชํารวย
 

6 โครงการสัมมนาภาคีสหกรณ 200,000.00        159,200.00        200,000.00       -                ขอตั้งเทาเดิมเพื่อใชในการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาภาคีสหกรณบางเขน ประจําป 2561 และกิจกรรม
บางเขน เชื่อมโยงเครือขายธุรกิจกับสหกรณอื่น
                               รวม 1,280,000.00     1,034,311.00     2,250,000.00    +970,000

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 42,770,000.00   40,575,726.88   44,826,000.00  +2,056,000

ที่ รายการ ป 2560 คําชี้แจง

6. คาใชจายตามงานแผนยุทธศาสตรประจําป 2561

ที่ รายการ คําชี้แจง

ทั้งนี้ ประมาณการรายจายสามารถถัวจายไดทุกรายการ ยกเวน รายการเงินเดือน และหมวดครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง

ขอตั้งเพิ่มเพื่อจัดอบรมสมาชิกใหม และเจาหนาที่การเงินจังหวัดและสวนกลาง (4 ภาค จํานวน 500 คน)

6.4 เชื่อมโยงความรวมมือระหวางสหกรณและองคกรอื่น

ป 2560
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 ป 2561

ประมาณการรายได  รับ/จายจริง  ประมาณการรายได

ประมาณการรายได
1 ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู 283.00 281.76 293.00 ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูแกสมาชิก

2 รายไดอื่น ๆ 0.80 0.47 1.00 ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร และคาธรรมเนียมตาง ๆ

รวมรายได 283.80 282.23 294.00
ประมาณการรายจาย

1 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากจากสมาชิก 70.00 71.06 75.00 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากจากสมาชิก

2 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากจากสหกรณอื่น 2.30 1.62 0.00 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากจากสหกรณอื่น

3 ดอกเบี้ยจายเงินกูธนาคาร 4.00 0.72 2.00 ดอกเบี้ยจายเงินกูธนาคาร

4  คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่ 11.61 11.30 10.22 ตามงบประมาณรายจายที่ตั้งไว

5 คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ 0.68 0.54 0.71 ตามงบประมาณรายจายที่ตั้งไว

6 คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก 20.02 20.03 21.02 ตามงบประมาณรายจายที่ตั้งไว

7  คาใชจายดําเนินการอื่น 8.75 7.56 9.38 ตามงบประมาณรายจายที่ตั้งไว

8 คาใชจายตามแผนงานประจําป 1.28 1.03 2.25 ตามงบประมาณรายจายที่ตั้งไว

9 คาใชจายทางบัญชี 1.20 0.74 1.00 คาเสื่อมราคาสินทรัพย คาตัดจายโปรแกรม สิทธิประโยชนในการใชอาคาร

รวมรายจาย 119.84 114.60 121.58
ประมาณการกําไรสุทธิ 163.96 167.63 172.42

                                    จึงเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

                                    ที่ประชุมมีมติ เปนเอกฉันท อนุมัติประมาณการรายได-รายจาย ประจําป 2561 ตามที่เสนอ

ป 2560
ที่ รายการ คําชี้แจง

                                                                                           หนวย : ลานบาท

                           (ข) ประมาณการรายได-รายจาย ประจําป 2561



รายงานประจำ�ปี�2561�สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์�จำ�กัด80   

 
       5.8 การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิสของสหกรณ 

 ดวยคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 69 ไดพจิารณาเห็นวา ปจจุบันสหกรณไดใชโปรแกรมระบบบัญช ี
คอมพิวเตอรประมวลผลขอมลู และอํานวยความสะดวกแกสมาชิก โดยใหสมาชิกสามารถตรวจสอบขอมูลของตนเอง 
ในการทําธุรกรรมกับสหกรณผานเว็ปไซตของสหกรณ หรือแอพพลิเคชั่นมอืถือ เชน สถานภาพสมาชิก คาหุน เงินฝาก 
เงินกู ใบรับเงิน ภาระคํ้าประกัน ผูรับโอนประโยชน เปนตน ซึ่งในระบบสมาชิกสามารถพมิพใบรับเงินจากระบบ 
ผานเว็บไซตได 
  ดังน้ัน เพื่อเปนการประหยัดคาใชจายในการบริหารจัดการเห็นสมควรงดการพิมพใบรับเงินสงให 
สมาชิกเปนรายเดือน แตสมาชกิรายใดมีความประสงคใหสหกรณพิมพใบรับเงินใหแจงเปนกรณีไป 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  
  ที่ประชุมมีมต ิ เปนเอกฉันท  สมควรงดการพิมพใบรับเงินสงใหกับสมาชกิเปนรายเดือน แตถาสมาชิก 
รายใดมีความประสงคใหสหกรณพิมพใบรับเงินใหแจงกับสหกรณเปนกรณีไป 
 
วาระที่  6  เรือ่งอื่น ๆ 
     6.1 เรื่องทีส่มาชกิเสนอที่ประชุมใหญฯ                     
  3.3.1  นายประสงค  ศรีสวัสด์ิ  สมาชิกเลขทะเบียน  6992 
   -  คาอาหารกลางวันประชมุใหญ 1,000 บาท ทุกคน คาคงที่ และขอใหเพิ่มเปนคารถ          
ตามระยะทาง    
  3.3.2  นายพีระพงศ  วาระเสน  สมาชิกเลขทะเบียน  10334 
   (1) ขอใหสหกรณหาทางชวยเหลือสมาชิกสามัญท่ีเปนพนักงานราชการของกรมสงเสริม 
สหกรณ ใหใชบริการเงินกูของสหกรณเพื่อไปพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของสมาชิกดวย เพราะในปจจบุันสมาชกิ
สามัญ  ท่ีเปนพนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณหลายรายไมสามารถใชบริการกูเงินได เน่ืองจากการกูเงินสหกรณฯ 
ในปจจุบัน ตองมีขาราชการค้าํประกัน 1 คน รายท่ีกูไดก็จะมีญาติเปนขาราชการ หรือมีสามี/ภรรยาเปนขาราชการที่เปน
สมาชิกสหกรณจึงมีผูคํ้าประกัน สมาชิกท่ีใชบริการเงินกูไมไดจึงตองหันไปใชบริการเงินกูนอกระบบตาง ๆ  
   (2) ขอใหสหกรณพัฒนาวิธีการเลือกต้ัง ท่ีใหไดตัวแทนกระจายไปทั่วประเทศ เพื่อท่ีจะใหได
ตัวแทนจากสมาชิก ในสวนภูมภิาคใหมากขึ้น ปจจบุัน กรรมการสหกรณจะเปนขาราชการในสวนกลางเปนสวนใหญ 
      (3) ขอใหสหกรณสรางมาตรการปองกันการปลอยเงินกูนอกระบบตัดหนาสหกรณ โดยใช 
Demand เงินกูของสมาชิก เพือ่ปองกันมิใหเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นอีก (ในปจจบุันไมมีแลว)  
   (4) ขอใหสหกรณ จัดใหมีเงินเฉล่ียคืน (patronage refund) ในสวนของผูฝาก ดวยในปจจบุัน  
มีเงินเฉล่ียคืนเพียงในสวนของผูกู ท้ังน้ีเพื่อใหเกิดความสมดุลในการใหบริการสมาชิกใหเทาเทียมกันตามวิธีการสหกรณ 
เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงใหใกลเคียงกับสถาบันการเงินท่ัวไป แลวเฉล่ียคืนใหสมาชิกเมื่อปลายปหลังจากมีสวนเกิน 
(surplus) เพื่อแกปญหาเงินไหลเขามาลนระบบสหกรณในภาพรวม จากเงินฝากไหลเขาเน่ืองจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูง
กวาสถาบันการเงินปกติ(เปนเงินท่ีนํามาลงทุน เกินจากการออมปกติ) ทําใหสหกรณตองไปลงทุนหรือ ใหบริการที่มีความ
เส่ียงมากเกินความจําเปน ซึ่งอาจเปนสาเหตุทําใหสมาชิกบางสวนสูญเสียวินัยทางการ เงินได (ในปจจบุนัมีเงินเฉล่ียคืน
สวนของผูกู ทําใหอัตราดอกเบีย้เงินกูใกลเคียงกับตลาด)  
   (5) ขอใหสหกรณสงเสริมการสรางวินัยทางการเงินของสมาชิกสหกรณ 
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  จึงเสนอเพื่อทราบ 
  ที่ประชุมมีมต ิ รับทราบ 
 
               6.2 มอบรางวลัสมาชิกที่อยูในที่ประชมุใหญฯ 
  ประธานฯ แจงท่ีประชุมวา สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด  ไดจัดรางวัลสําหรับสมาชิกผูเขารวม 
ประชุมใหญสามัญประจําป 2560 จากบริษัท สหประกันชีวติ จํากัด เปนจาํนวนเงิน 50,000 บาท และบริษัท เอไอเอ จาํกัด 
เปนจํานวนเงิน 5,000 บาท เปนบัญชีเงินฝากออมทรัพยสินมธัยัสถ จํานวน 22 รางวัล ๆ ละ 2,500 บาท และรางวัลของ 
สหกรณฯ  เปนรางวัลบัญชีเงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถ จํานวน 50  บัญช ีๆ ละ 3,000 บาท  เปนจาํนวนเงิน 
150,00 บาท  และรางวัลทองคําหนักสองสลึง จํานวน 4  รางวัล เปนเงิน 50,000 บาท 
                         การมอบรางวัลจะใชวิธจีับสลากบัตรรางวัลซึ่งสมาชิกท่ีไดรับรางวัลจะตองอยูในหองประชมุใหญเทาน้ัน
และตองแสดงตัวตอคณะกรรมการดําเนินการเทาน้ัน จึงจะมีสิทธิรับรางวัล ดังน้ี   
  รางวัลบัญชีเงินฝากออมทรพัยสินมัธยัสถ จํานวน 22  บัญชี ๆ ละ 2,500 บาท  ไดแก 
 
 
 
  
  

 
 
 

  

  

  

 
  

 

                    
 
 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน 
1 นายมงคล กวงคํา 3974 
2 นางนันทนา แฮวอ ู 7348 
3 นางอุไรวรรณ อินทรโชติ 7889 
4 นางเรณู หาบุบผา 8227 
5 นายจิระชัย อินทรโชติ 12455 
6 นายณคร สังขพิชัย 11385 
7 น.ส.กมลวรรณ ศรีจะบก 15343 
8 นางศิริจิตติ บุณยะจิตติ 14505 
9 น.ส.อมร อําภา 16331 
10 นายประดิษฐ เท่ียงธรรม 8640 
11 นายจํารัส ทินาน 12159 
12 นายเสริมพงษ ศรีเพ็งธนาดล 16035 
13 น.ส.รังสิมา จากโภชน 15280 
14 น.ส.สินีนุช อยูสมบุญ 16494 
15 นางวิไลวรรณ เกิดพิทักษ 9274 
16 นายดํารง ปนประณต 3058 
17 นายสุรพล แสงหิรัญ 5821 
18 น.ส.จุฬาภา กิสลัย 16101 
19 นางยุพดี ณ นคร 2002 
20 นายสมานชัย ดวงมูล 10706 
21 น.ส.สายทอง เกิดผล 14410 
22 นายธิปสรรค สิงหสุต 15484 

	 	 	 จึงเสนอเพื่อทราบ

	 	 	 ที่ประชุมมีมติ			รับทราบ

	 	 6.2 มอบรางวัลสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมใหญ่ฯ

	 	 	 ประธานฯ	 แจ้งที่ประชุมว่า	 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์	 จ�ากัด	 ได้จัดรางวัลส�าหรับสมาชิก	

ผูเ้ข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	2560	จากบรษิทั	สหประกนัชวีติ	จ�ากดั	เป็นจ�านวนเงนิ	50,000	บาท	และบรษิทั	

เอไอเอ	จ�ากดัเป็นจ�านวนเงนิ	5,000	บาท	เป็นบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์สนิมธัยสัถ์	จ�านวน		22		รางวลั	ๆ 	ละ	2,500	บาท	

และรางวัลของสหกรณ์ฯ	 เป็นรางวัลบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์	 จ�านวน	 50	บัญชี	 ๆ	 ละ	 3,000	บาท	

เป็นจ�านวนเงิน	150,00	บาท		และรางวัลทองค�าหนักสองสลึง	จ�านวน	4		รางวัล	เป็นเงิน	50,000	บาท

	 	 	 การมอบรางวลัจะใช้วธิจีบัสลากบตัรรางวลัซึง่สมาชกิทีไ่ด้รบัรางวลัจะต้องอยูใ่นห้องประชมุใหญ่

เท่านั้นและต้องแสดงตัวต่อคณะกรรมการด�าเนินการเท่านั้น	จึงจะมีสิทธิรับรางวัล	ดังนี้	

รางวัลบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ จ�านวน 22  บัญชี ๆ ละ 2,500 บาท  ได้แก่
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รางวัลบัญชีเงินฝากออมทรพัยสินมัธยัสถ จํานวน 50 บญัชี ๆ ละ 3,000 บาท  ไดแก 

 

ลําดับ ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน 
1 น.ส.ประโลมใจ เนียมแกลว 12792 
2 นายนคร ศรีนะพงศ 05400 
3 นายวิเชียร ชาญสตบุตร 13454 
4 นางณิชาพร สันติวรวุฒิ 10373 
5 นายศรายุธ ยอดอุทา 15952 
6 นางสุวิมล ชอุมวรรณ 07627 
7 นายประทีป สุวิมล 06793 
8 นายสุวิช นอยอิ่ม 11986 
9 นายวีระ จั่นแกว 04659 
10 นายบุญเสริม ประสงคทรัพย 12934 
11 นางชวนคนึง มังกรแกว 06250 
12 นายวัชระ กวีศรีเดชา 14353 
13 นางละมอม สุขพงษ 09024 
14 นางสุพัฒ หมายเกื้อ 14717 
15 นายอดิศักด์ิ สุขสถิตย 13696 
16 น.ส.ปภัสรา จงกลฐากร 16598 
17 นายอภินพ ยะศะนพ 15432 
18 นางอุมาวล ี เสาวทองหยุน 09204 
19 น.ส.สุพัตรา แสงระยับ 16652 
20 นางศรีสัจจา ลายไม 04150 
21 นางสุวพีร นิมิตพันธ 03925 
22 นายศุภกิจ ชางเรือ 13071 
23 นายวิศิษฎ ศรีพินิตชัย 05068 
24 นางวัลลภา แถววีระชน 07239 
25 นายสานิตย พันธวิบูลย 12613 
26 นายบรรจบ สงฤทธิ ์ 11489 
27 นายชาลี ประจงการ 09219 
28 น.ส.ตรีนุช กล่ินหอม 15339 
29 นายสมจิตร ปุรณะ 13083 
30 นายสมบัติ ภักดี 11664 
31 นายอริญชัย สุขใจ 12588 

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ จ�านวน 50 บัญชี ๆ ละ 3,000 บาท  ได้แก่
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  ทองคําหนัก 2 สลึง 4 เสน ไดแก 
 
 
 
 
 
 
  ที่ประชุมมีมต ิ รับทราบ 
 
 
 
 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน 
32 นายเผด็จ ภูโอภาสนันท 12936 
33 น.ส.วารุณ ี ศรีเมฆ 14807 
34 น.ส.วิไลลักษณ วาวทอง 15732 
35 น.ส.ศศิวิมล ธรรมกิรติ 15517 
36 น.ส.วรินทร โยธารักษ 15853 
37 น.ส.ประนอม หมีทอง 12955 
38 นางนงคราญ พุทธจง 08316 
39 นายกฤติน ไกรกานนท 14073 
40 นายสัมฤทธิ์ พึ่งเทียน 12803 
41 นายจําเนียร สมแสง 12804 
42 น.ส.สุภาภรณ บุญทัน 16271 
43 น.ส.อรนุช แกวนวล 15557 
44 นายอานนท ท่ีปรึกษา 12239 
45 นางปราณี ภักดีพิพัฒน 13077 
46 นางจันทนา ภูแยม 13315 
47 นายสุรสิทธิ์ พรหมเวชยานนท 11726 
48 นางสุพิมล บูรณปทมะ 04306 
49 นางอรพรรณ พานิชการ 04806 
50 น.ส.พวงเงิน ธนะภูม ิ 02195 

ลําดับ ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน 
1 นางอรพินท นุมนาม 06582 
2 นางจุฑารัชต ผุดผาด 13080 
3 น.ส.สมจิตต เชาฉอง 08733 
4 นางฉวี ศุภวุฒ ิ 10813 
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	 	 เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่น	 ๆ	 อีก	ประธานฯ	 จึงกล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาร่วม

ประชุมใหญ่สามัญ	ประจ�าปี	2560	และปิดประชุม

	 	 	 	 	 	 	 เลิกประชุมเวลา		12.10		น.

	 	 จึงเสนอเพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ	ประจ�าปี	2560

	 	 ที่ประชุมมีมติ		......................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................................

	 	 	 	 	 	 	 (ลงชื่อ)	 				 โอภาส  กลั่นบุศย์	 				ประธานกรรมการ

	 	 	 	 	 	 	 									 (	นายโอภาส			กลั่นบุศย์	)

	 	 	 	 	 	 	 (ลงชื่อ)	 			ภานุวัฒน์  ณ นครพนม	 				เลขานุการ

	 	 	 	 	 	 																		 (	นายภานุวัฒน์			ณ	นครพนม	)
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วาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
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	 3.1 รายงานประจ�าปี 2561

	 									3.1.1 จ�านวนสมาชิก

	 															 เมื่อสิ้นปีทางบัญชีวันที่	 31	 ธันวาคม	2561	สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์	 จ�ากัด	 มีสมาชิก	

ทั้งสิ้น	7,685	คน		แยกเป็นสมาชิก	จ�านวน	7,375	คน	สมาชิกสมทบ	จ�านวน		310	คน	รายละเอียด	ดังนี้

	  3.1.2 ผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2561

	 															 สรุปผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์	จ�ากัด	ประจ�าปี	2561	ดังนี้

ตารางแสดงผลการด�าเนินงานเปรียบเทียบ 5 ปี  

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

วาระที่ 3  เรื่องเพ่ือทราบ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    3.1 รายงานประจําป 2561 
          3.1.1 จํานวนสมาชกิ 
               เมือ่ส้ินปทางบัญชวีันท่ี  31  ธันวาคม  2561  สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด มีสมาชิกท้ังส้ิน 

7,685  คน  แยกเปน  สมาชิกจํานวน 7,375 คน สมาชิกสมทบ จํานวน  310 คน รายละเอียด ดังน้ี 

                                                                                                                                                                          
 
 
 
  

3.1.2 ผลการดําเนนิงานประจําป 2561 
          สรุปผลการดําเนินงานของสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด ประจาํป 2561  ดังน้ี                                         

  ตารางแสดงผลการดําเนินงานเปรียบเทยีบ 5 ป   
              หนวย : ลานบาท 

ลําดับ รายการ ป 2561 ป  2560 ป  2559 ป  2558 ป  2557 
1 

 

 

สมาชิก(คน) 

- สมาชิก 

- สมาชิกสมทบ 

7,685 

7,375 

310 

7,412 

7,127 

285 

6,967 

6,631 

336 

6,931 

6,608 

 323 

6,964 

6,622 

  342 

2 ทุนเรือนหุน 2,659.05 2,552.08 2,375.64 2,199.74 2,070.85 

3 ทุนสํารอง 320.41 302.94 285.30    271.01   257.44 

4 ทุนสะสมอ่ืน ๆ 8.03 12.41 11.23       7.97      6.54 

5 

 

 

เงินรับฝากจาก 

     -  สมาชิก 

     -  สหกรณอื่น 

 

2,575.71 

0.06 

 

2,377.80 

0.07 

 

2,149.00 

235.07 

 

1,848.36 

  295.25 

 

1,694.71 

  105.57 

6 เงินใหกูแกสมาชิก 5,508.29 5,240.90 5,024.14 4,888.39 4,626.26 

7 ทุนดําเนินงาน 5,743.68 5,417.52 5,216.28 5,002.68 4,679.00 

8 รายได 294.57 282.23 273.73   262.24 250.56 

9 รายจาย 118.80 114.60 117.90  119.85 114.88 

10 กําไรสุทธิ 175.77 167.63 155.83 142.39 135.68 

 
  
 

รายการ สมาชิก(คน) สมาชิกสมทบ(คน) รวม (คน) 
สมาชิกตนป 

สมาชิกเพิ่มระหวางป 

7,127 

 380 

285 

85 

7,412 

465 

                    รวม 7,507 370 7,877 

สมาชิกลดลงระหวางป 

- ถึงแกกรรม 

- ลาออก 

- ถูกใหออก 

 

68 

64 

- 

 

- 

60 

- 

 

68 

124 

- 

สมาชิกคงเหลือ 7,375 310 7,685 

วาระที่ 3  เรื่องเพ่ือทราบ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    3.1 รายงานประจําป 2561 
          3.1.1 จํานวนสมาชกิ 
               เมือ่ส้ินปทางบัญชวีันท่ี  31  ธันวาคม  2561  สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด มีสมาชิกท้ังส้ิน 

7,685  คน  แยกเปน  สมาชิกจํานวน 7,375 คน สมาชิกสมทบ จํานวน  310 คน รายละเอียด ดังน้ี 

                                                                                                                                                                          
 
 
 
  

3.1.2 ผลการดําเนนิงานประจําป 2561 
          สรุปผลการดําเนินงานของสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด ประจาํป 2561  ดังน้ี                                         

  ตารางแสดงผลการดําเนินงานเปรียบเทยีบ 5 ป   
              หนวย : ลานบาท 

ลําดับ รายการ ป 2561 ป  2560 ป  2559 ป  2558 ป  2557 
1 

 

 

สมาชิก(คน) 

- สมาชิก 

- สมาชิกสมทบ 

7,685 

7,375 

310 

7,412 

7,127 

285 

6,967 

6,631 

336 

6,931 

6,608 

 323 

6,964 

6,622 

  342 

2 ทุนเรือนหุน 2,659.05 2,552.08 2,375.64 2,199.74 2,070.85 

3 ทุนสํารอง 320.41 302.94 285.30    271.01   257.44 

4 ทุนสะสมอ่ืน ๆ 8.03 12.41 11.23       7.97      6.54 

5 

 

 

เงินรับฝากจาก 

     -  สมาชิก 

     -  สหกรณอื่น 

 

2,575.71 

0.06 

 

2,377.80 

0.07 

 

2,149.00 

235.07 

 

1,848.36 

  295.25 

 

1,694.71 

  105.57 

6 เงินใหกูแกสมาชิก 5,508.29 5,240.90 5,024.14 4,888.39 4,626.26 

7 ทุนดําเนินงาน 5,743.68 5,417.52 5,216.28 5,002.68 4,679.00 

8 รายได 294.57 282.23 273.73   262.24 250.56 

9 รายจาย 118.80 114.60 117.90  119.85 114.88 

10 กําไรสุทธิ 175.77 167.63 155.83 142.39 135.68 

 
  
 

รายการ สมาชิก(คน) สมาชิกสมทบ(คน) รวม (คน) 
สมาชิกตนป 

สมาชิกเพิ่มระหวางป 

7,127 

 380 

285 

85 

7,412 

465 

                    รวม 7,507 370 7,877 

สมาชิกลดลงระหวางป 

- ถึงแกกรรม 

- ลาออก 

- ถูกใหออก 

 

68 

64 

- 

 

- 

60 

- 

 

68 

124 

- 

สมาชิกคงเหลือ 7,375 310 7,685 
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วาระที่ 3  เรื่องเพ่ือทราบ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    3.1 รายงานประจําป 2561 
          3.1.1 จํานวนสมาชกิ 
               เมือ่ส้ินปทางบัญชวีันท่ี  31  ธันวาคม  2561  สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด มีสมาชิกท้ังส้ิน 

7,685  คน  แยกเปน  สมาชิกจํานวน 7,375 คน สมาชิกสมทบ จํานวน  310 คน รายละเอียด ดังน้ี 

                                                                                                                                                                          
 
 
 
  

3.1.2 ผลการดําเนนิงานประจําป 2561 
          สรุปผลการดําเนินงานของสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด ประจาํป 2561  ดังน้ี                                         

  ตารางแสดงผลการดําเนินงานเปรียบเทยีบ 5 ป   
              หนวย : ลานบาท 

ลําดับ รายการ ป 2561 ป  2560 ป  2559 ป  2558 ป  2557 
1 

 

 

สมาชิก(คน) 

- สมาชิก 

- สมาชิกสมทบ 

7,685 

7,375 

310 

7,412 

7,127 

285 

6,967 

6,631 

336 

6,931 

6,608 

 323 

6,964 

6,622 

  342 

2 ทุนเรือนหุน 2,659.05 2,552.08 2,375.64 2,199.74 2,070.85 

3 ทุนสํารอง 320.41 302.94 285.30    271.01   257.44 

4 ทุนสะสมอ่ืน ๆ 8.03 12.41 11.23       7.97      6.54 

5 

 

 

เงินรับฝากจาก 

     -  สมาชิก 

     -  สหกรณอื่น 

 

2,575.71 

0.06 

 

2,377.80 

0.07 

 

2,149.00 

235.07 

 

1,848.36 

  295.25 

 

1,694.71 

  105.57 

6 เงินใหกูแกสมาชิก 5,508.29 5,240.90 5,024.14 4,888.39 4,626.26 

7 ทุนดําเนินงาน 5,743.68 5,417.52 5,216.28 5,002.68 4,679.00 

8 รายได 294.57 282.23 273.73   262.24 250.56 

9 รายจาย 118.80 114.60 117.90  119.85 114.88 

10 กําไรสุทธิ 175.77 167.63 155.83 142.39 135.68 

 
  
 

รายการ สมาชิก(คน) สมาชิกสมทบ(คน) รวม (คน) 
สมาชิกตนป 

สมาชิกเพิ่มระหวางป 

7,127 

 380 

285 

85 

7,412 

465 

                    รวม 7,507 370 7,877 

สมาชิกลดลงระหวางป 

- ถึงแกกรรม 

- ลาออก 

- ถูกใหออก 

 

68 

64 

- 

 

- 

60 

- 

 

68 

124 

- 

สมาชิกคงเหลือ 7,375 310 7,685 

วาระที่ 3  เรื่องเพ่ือทราบ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    3.1 รายงานประจําป 2561 
          3.1.1 จํานวนสมาชกิ 
               เมือ่ส้ินปทางบัญชวีันท่ี  31  ธันวาคม  2561  สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด มีสมาชิกท้ังส้ิน 

7,685  คน  แยกเปน  สมาชิกจํานวน 7,375 คน สมาชิกสมทบ จํานวน  310 คน รายละเอียด ดังน้ี 

                                                                                                                                                                          
 
 
 
  

3.1.2 ผลการดําเนนิงานประจําป 2561 
          สรุปผลการดําเนินงานของสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด ประจาํป 2561  ดังน้ี                                         

  ตารางแสดงผลการดําเนินงานเปรียบเทยีบ 5 ป   
              หนวย : ลานบาท 

ลําดับ รายการ ป 2561 ป  2560 ป  2559 ป  2558 ป  2557 
1 

 

 

สมาชิก(คน) 

- สมาชิก 

- สมาชิกสมทบ 

7,685 

7,375 

310 

7,412 

7,127 

285 

6,967 

6,631 

336 

6,931 

6,608 

 323 

6,964 

6,622 

  342 

2 ทุนเรือนหุน 2,659.05 2,552.08 2,375.64 2,199.74 2,070.85 

3 ทุนสํารอง 320.41 302.94 285.30    271.01   257.44 

4 ทุนสะสมอ่ืน ๆ 8.03 12.41 11.23       7.97      6.54 

5 

 

 

เงินรับฝากจาก 

     -  สมาชิก 

     -  สหกรณอื่น 

 

2,575.71 

0.06 

 

2,377.80 

0.07 

 

2,149.00 

235.07 

 

1,848.36 

  295.25 

 

1,694.71 

  105.57 

6 เงินใหกูแกสมาชิก 5,508.29 5,240.90 5,024.14 4,888.39 4,626.26 

7 ทุนดําเนินงาน 5,743.68 5,417.52 5,216.28 5,002.68 4,679.00 

8 รายได 294.57 282.23 273.73   262.24 250.56 

9 รายจาย 118.80 114.60 117.90  119.85 114.88 

10 กําไรสุทธิ 175.77 167.63 155.83 142.39 135.68 

 
  
 

รายการ สมาชิก(คน) สมาชิกสมทบ(คน) รวม (คน) 
สมาชิกตนป 

สมาชิกเพิ่มระหวางป 

7,127 

 380 

285 

85 

7,412 

465 

                    รวม 7,507 370 7,877 

สมาชิกลดลงระหวางป 

- ถึงแกกรรม 

- ลาออก 

- ถูกใหออก 

 

68 

64 

- 

 

- 

60 

- 

 

68 

124 

- 

สมาชิกคงเหลือ 7,375 310 7,685 

หนวย : บาท 

 
 3.1.3  ทุนเรือนหุนมูลคาหุนละ  10  บาท 

           มูลคาหุน  ณ  วันท่ี  1  มกราคม  2561  ยกมา         2,552,080,550.00  บาท 

             บวก   สมาชิกถอืหุนเพิ่มระหวางป      165,684,300.00 บาท 

         2,717,764,850.00 บาท 

             หัก   สมาชิกถอนหุนคืนระหวางป           58,715,730.00  บาท 

             มูลคาหุน  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2561  ยกไป             2,659,049,120.00  บาท 

  *ในป 2561 ทนุเรือนหุนเพิม่ข้ึน  106,968,570.00  บาท หรือเทากับรอยละ  4.19 
 
  3.1.4 เงินรับฝากจากสมาชิก 

                  หนวย : บาท 

รายการ 
ประเภทเงินรบัฝากจากสมาชิก 

รวมทั้งสิ้น 
ออมทรัพย ออมทรัพยพิเศษ ประจํา (3-12 เดือน) 

ยกมาตนป 196,656,702.00 2,165,738,912.58 15,413,085.19 2,377,808,699.77 
ฝากระหวางป 685,099,612.83 672,426,847.67 53,034,782.97 1,410,561,243.47 

รวม 881,756,314.83 2,838,165,760.25 68,447,868.16 3,788,369,943.24 
ถอนคืนระหวางป 654,352,811.96 508,851,410.02 49,448,464.93 1,212,652,686.91 

คงเหลือยกไป 227,403,502.87 2,329,314,350.23 18,999,403.23 2,575,717,256.33 
เพิ่ม  (ลด) 30,746,800.87 163,575,437.65 3,586,318.04 197,908,556.56 
จํานวน (บัญช)ี 6,539 6,315 16 12,870 

 
  3.1.5 เงินรับฝากจากสหกรณอื่น, เงินกูยืมธนาคารและเงินกูตั๋วสัญญาใชเงิน 

 

รายการ สหกรณอื่น 
ฝากประจํา(12 เดือน) 

เงินกูยืมธนาคาร 
ระยะส้ัน 

เงินกูยืม 
ตั๋วสัญญาใชเงิน 

รวมทั้งส้ิน 

ยกมาตนป 74,617.14 - - 74,617.14 

เพิ่มระหวางป 870.13 - - 870.13 

      รวม 75,487.27 - - 75,487.27 
ถอนคืนระหวางป 10,697.07 - - 10,697.07 

คงเหลือยกไป 64,790.20 - - 64,790.20 
เพิ่ม (ลด) (9,826.94) - - (9,826.94) 
จํานวน(สหกรณ/ธนาคาร) 6 - - 6 

 

 

 

 

หนวย : บาท 

 
 3.1.3  ทุนเรือนหุนมูลคาหุนละ  10  บาท 

           มูลคาหุน  ณ  วันท่ี  1  มกราคม  2561  ยกมา         2,552,080,550.00  บาท 

             บวก   สมาชิกถอืหุนเพิ่มระหวางป      165,684,300.00 บาท 

         2,717,764,850.00 บาท 

             หัก   สมาชิกถอนหุนคืนระหวางป           58,715,730.00  บาท 

             มูลคาหุน  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2561  ยกไป             2,659,049,120.00  บาท 

  *ในป 2561 ทนุเรือนหุนเพ่ิมข้ึน  106,968,570.00  บาท หรือเทากับรอยละ  4.19 
 
  3.1.4 เงินรับฝากจากสมาชิก 

                  หนวย : บาท 

รายการ 
ประเภทเงินรบัฝากจากสมาชิก 

รวมทั้งสิ้น 
ออมทรัพย ออมทรัพยพิเศษ ประจํา (3-12 เดือน) 

ยกมาตนป 196,656,702.00 2,165,738,912.58 15,413,085.19 2,377,808,699.77 
ฝากระหวางป 685,099,612.83 672,426,847.67 53,034,782.97 1,410,561,243.47 

รวม 881,756,314.83 2,838,165,760.25 68,447,868.16 3,788,369,943.24 
ถอนคืนระหวางป 654,352,811.96 508,851,410.02 49,448,464.93 1,212,652,686.91 

คงเหลือยกไป 227,403,502.87 2,329,314,350.23 18,999,403.23 2,575,717,256.33 
เพิ่ม  (ลด) 30,746,800.87 163,575,437.65 3,586,318.04 197,908,556.56 
จํานวน (บัญช)ี 6,539 6,315 16 12,870 

 
  3.1.5 เงินรับฝากจากสหกรณอื่น, เงินกูยืมธนาคารและเงินกูตั๋วสัญญาใชเงิน 

 

รายการ สหกรณอื่น 
ฝากประจํา(12 เดือน) 

เงินกูยืมธนาคาร 
ระยะส้ัน 

เงินกูยืม 
ตั๋วสัญญาใชเงิน 

รวมทั้งส้ิน 

ยกมาตนป 74,617.14 - - 74,617.14 

เพิ่มระหวางป 870.13 - - 870.13 

      รวม 75,487.27 - - 75,487.27 
ถอนคืนระหวางป 10,697.07 - - 10,697.07 

คงเหลือยกไป 64,790.20 - - 64,790.20 
เพิ่ม (ลด) (9,826.94) - - (9,826.94) 
จํานวน(สหกรณ/ธนาคาร) 6 - - 6 
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หนวย : บาท 

หนวย : บาท 

 

           3.1.6 การใหเงินกูยืมแกสมาชิก  (บาท) 

รายการ 
ประเภทเงินใหกูยืมแกสมาชิก 

รวมทั้งสิ้น 
ฉุกเฉิน สามัญ พิเศษ 

คงเหลือตนป 47,275,793.71 4,969,830,178.46 223,798,148.80 5,240,904,120.97 
ใหกูระหวางป 90,002,073.23 4,416,370,013.37 124,955,000.00 4,631,327,086.60 

รวม 137,277,866.94 9,386,200,191.83 348,753,148.80 9,872,231,207.57 
รับชําระระหวางป 91,024,365.98 4,247,478,058.58 25,429,706.94 4,363,932,131.50 

คงเหลือยกไป 46,253,500.96 5,138,722,133.25 323,323,441.86 5,508,299,076.07 
เพิ่ม  (ลด) (1,022,292.75) 168,891,954.79 99,525,293.06 267394955.10 
จํานวนสัญญา  2,282 6,634 61 8,977 

 

3.1.7 เงินกูยืมลูกหนี้ขาดจากสมาชิกภาพ  (บาท) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        รายการ 

ประเภทลูกหนี้ขาดจากสมาชิกภาพ   
รวมทั้งส้ิน ลูกหนี้ตาม 

คําพิพากษา 
ลูกหนี้ขาดจาก
สมาชิกภาพ 

ลูกหนี้ระหวาง 
ดําเนินคด ี

 
 

คงเหลือตนป 1,642,116.33 1,019,582.75 - 2,661,699.08 

เพิ่มขึ้นระหวางป 621,007.00 - - 621,007.00 

            รวม 2,263,123.33 1,019,582.75 - 3,282,706.08 
รับชําระระหวางป 

รับโอนลูกหนี้ 

148,199.30 

- 

32,938.01 

621,007.00 

- 
- 

181,137.31 

621,007.00 

คงเหลือยกไป 2,114,924.03 365,637.74 - 2,480,561.77 
เพิ่ม  (ลด) 472,807.70 (653,945.01) - (181,137.31) 
จํานวนสมาชิก(คน) 5 3 - 8 

	  3.1.7 เงินกู้ยืมลูกหนี้ขาดจากสมาชิกภาพ		(บาท)

หนวย : บาท 

หนวย : บาท 

 

           3.1.6 การใหเงินกูยืมแกสมาชิก  (บาท) 

รายการ 
ประเภทเงินใหกูยืมแกสมาชิก 

รวมทั้งสิ้น 
ฉุกเฉิน สามัญ พิเศษ 

คงเหลือตนป 47,275,793.71 4,969,830,178.46 223,798,148.80 5,240,904,120.97 
ใหกูระหวางป 90,002,073.23 4,416,370,013.37 124,955,000.00 4,631,327,086.60 

รวม 137,277,866.94 9,386,200,191.83 348,753,148.80 9,872,231,207.57 
รับชําระระหวางป 91,024,365.98 4,247,478,058.58 25,429,706.94 4,363,932,131.50 

คงเหลือยกไป 46,253,500.96 5,138,722,133.25 323,323,441.86 5,508,299,076.07 
เพิ่ม  (ลด) (1,022,292.75) 168,891,954.79 99,525,293.06 267394955.10 
จํานวนสัญญา  2,282 6,634 61 8,977 

 

3.1.7 เงินกูยืมลูกหนี้ขาดจากสมาชิกภาพ  (บาท) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        รายการ 

ประเภทลูกหนี้ขาดจากสมาชิกภาพ   
รวมทั้งส้ิน ลูกหนี้ตาม 

คําพิพากษา 
ลูกหนี้ขาดจาก
สมาชิกภาพ 

ลูกหนี้ระหวาง 
ดําเนินคด ี

 
 

คงเหลือตนป 1,642,116.33 1,019,582.75 - 2,661,699.08 

เพิ่มขึ้นระหวางป 621,007.00 - - 621,007.00 

            รวม 2,263,123.33 1,019,582.75 - 3,282,706.08 
รับชําระระหวางป 

รับโอนลูกหนี้ 

148,199.30 

- 

32,938.01 

621,007.00 

- 
- 

181,137.31 

621,007.00 

คงเหลือยกไป 2,114,924.03 365,637.74 - 2,480,561.77 
เพิ่ม  (ลด) 472,807.70 (653,945.01) - (181,137.31) 
จํานวนสมาชิก(คน) 5 3 - 8 

267,394,955.10
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           3.1.8 การใชทนุสะสมอื่น 

                   1) ทุนสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรม 
   การใชเงินสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรม สหกรณไดกําหนดใหความชวยเหลือเปน  

คาพวงหรีดเคารพศพรายละไมเกิน 1,000 บาท คาพิธจีัดงานศพรายละ 10,000 บาท และเงินสงเคราะหครอบครัวสมาชิก 

ผูถึงแกกรรมรายละ 400,000 บาท โดยดําเนินการดังน้ี  

                                         สหกรณฯ ไดจัดทําประกันชีวิตกลุมสมาชิกไวกับบริษัทสหประกันชีวิตจํากัด (มหาชน)                        

ทุนประกันคนละ 400,000 บาท รายละเอียด ดังน้ี  

   1. สมาชิกท่ีมอีายุไมเกิน 70 ป คาเบี้ยประกัน 2,580 บาท/คน/ป   

   2. สมาชิกท่ีมอีายุ 71 – 80 ป  คาเบี้ยประกัน  9,000 บาท/คน/ป  

   3. สมาชิกท่ีมอีายุ 81-85 ป คาเบี้ยประกัน  34,000 บาท/คน/ป  

และสําหรับสมาชิกท่ีมอีายุต้ังแต 85 ปขึ้นไป สหกรณฯ จายเงินสงเคราะหครอบครัวสมาชกิผูถึงแกกรรม รายละ 400,000 

บาท เชนกัน   

   ในป 2561  มีสมาชิกถึงแกกรรม จาํนวน 68 ราย รายละเอียด ดังน้ี 

                                        1.สมาชิก อายุไมเกิน 85 ป ถึงแกกรรม 57 ราย ไดรับเงินสินไหมทดแทนจากบริษัท รายละ 

400,000 บาท เปนจํานวนเงิน 22,800,000 บาท อยูระหวางบริษัทสหประกันฯ ดําเนินการจายเงินสินไหม จํานวน 2 ราย  

                2. สมาชิกท่ีมีอายุเกิน 85 ป ถึงแกกรรม จํานวน 11 ราย สหกรณฯ จายเงินจากทุนสงเคราะห

ครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรมรายละ 400,000 บาท เปนเงิน 4,400,000 บาท  

ในการใชเงินทุนมีรายละเอียดดังน้ี 

            ที่มาของเงินทุนสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรม 

   (1) เงินทุนสงเคราะหฯ ยกมา         5,822,862.54  บาท 

   (2) จัดสรรจากกําไรสุทธิประจาํป 2560        8,381,271.00  บาท 

   (3) เงินงบประมาณรายจายประจําป 2561       21,000,000.00 บาท 

      รวม        35,204,133.54 บาท 
   ที่ใชไปของเงินทุน 

   (1) เงินชวยคาจัดงานศพ               700,000.00 บาท 

   (2) เงินคาพวงหรีด                 46,500.00 บาท 

(3) คาเบี้ยประกันกลุม (อายุไมเกิน 85 ป)                        25,426,332.00 บาท 

(4) เงินสงเคราะหสมาชิกถึงแกกรรม (อายุเกิน 85 ป)                  4,400,000.00 บาท 

(5) เงินสงเคราะหสมาชิกถึงแกกรรม (อายุเกิน 80 ป)คางจาย ป60    2,800,000.00 บาท  

      รวม         33,372,832.00 บาท 
         เงินทุนฯ คงเหลือยกไป             1,831,301.54 บาท  
 

 

 

 

 

 

											3.1.8 การใช้ทุนสะสมอื่น

	 									 1) ทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม

	 	 	 	 การใช้เงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม	 สหกรณ์ได้ก�าหนดให้ความช่วยเหลือ

เป็น		ค่าพวงหรีดเคารพศพรายละไม่เกิน	1,000	บาท	ค่าพิธีจัดงานศพรายละ	10,000	บาท	และเงินสงเคราะห์

ครอบครัวสมาชิก	ผู้ถึงแก่กรรมรายละ	400,000	บาท	โดยด�าเนินการดังนี้	

																				 	 สหกรณ์ฯ	 ได้จัดท�าประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกไว้กับบริษัทสหประกันชีวิตจ�ากัด(มหาชน)																								

ทุนประกันคนละ	400,000	บาท	รายละเอียด	ดังนี้	

	 	 	 	 1.	 สมาชิกที่มีอายุไม่เกิน	70	ปี	ค่าเบี้ยประกัน	2,580	บาท/คน/ปี		

	 	 	 	 2.	 สมาชิกที่มีอายุ	71	–	80	ปี		ค่าเบี้ยประกัน		9,000	บาท/คน/ปี	

	 	 	 	 3.	 สมาชิกที่มีอายุ	81-85	ปี	ค่าเบี้ยประกัน		34,000	บาท/คน/ปี	

และส�าหรับสมาชิกที่มีอายุต้ังแต่	 85	 ปีขึ้นไป	 สหกรณ์ฯ	 จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม	

รายละ	400,000	บาท	เช่นกัน		

	 	 	 	 ในปี	2561		มีสมาชิกถึงแก่กรรม	จ�านวน	68	ราย	รายละเอียด	ดังนี้

																				 	 1.	 สมาชิก	อายุไม่เกิน	85	ปี	ถึงแก่กรรม	57	ราย	ได้รับเงินสินไหมทดแทนจากบริษัท	ราย

ละ	400,000	บาท	เป็นจ�านวนเงิน	22,800,000	บาท	อยู่ระหว่างบริษัทสหประกันฯ	ด�าเนินการจ่ายเงินสินไหม	

จ�านวน	2	ราย	

	 	 	 	 2.	 สมาชกิทีม่อีายเุกนิ	85	ปี	ถงึแก่กรรม	จ�านวน	11	ราย	สหกรณ์ฯ	จ่ายเงนิจากทนุสงเคราะห์

ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมรายละ	400,000	บาท	เป็นเงิน	4,400,000	บาท	

	 	 	 	 ในการใช้เงินทุนมีรายละเอียดดังนี้

	 	 	 	 ที่มาของเงินทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม



รายงานประจำ�ปี�2561�สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์�จำ�กัด90

 

  2) การใชทุนสาธารณประโยชน 
                   ในป 2561 สหกรณฯ ไดใชเงินทุนสาธารณประโยชน เพื่อประโยชนโดยรวมแกสมาชิก ชุมชนและ

ส่ิงแวดลอม การกีฬา และการกุศลเพ่ือประโยชนสาธารณะ รายละเอียดดังน้ี  

       ที่มาของเงนิทุนสาธารณประโยชน 
         (1) ทุนสาธารณประโยชนคงเหลือยกมา            2,391.23    บาท 

       (2) จัดสรรกําไรสุทธิประจาํป 2560                               800,000.00   บาท 

      รวม              802,391.23  บาท 
      ที่ใชไปของเงินทุนฯ 
        (1)  สนับสนุนการจัดสวัสดิการกรมสงเสริมสหกรณ         500,000.00   บาท 

        (2)  สนับสนุนการจัดกิจกรรมชมรมขาราชการอาวุโส กสส.                    100,000.00   บาท 

        (3)  ดานศาสนา/วัฒนธรรม                          40,000.00   บาท 

        (4)  ดานการศึกษา/กีฬา             66,498.00 บาท 

        (5)  ดานการรักษาพยาบาล                                    -   บาท 

        (6)  ดานการชวยเหลือ/ปองกัน/บรรเทาภัยธรรมชาติ/ภยัพิบัติ                    - บาท 

        (7)  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม              2,000.00 บาท 

        (8)  ดานอืน่ ๆ เพื่อสังคมและชุมชุน              21,000.00 บาท  

      รวม                             729,498.00 บาท 
         เงินทุนฯ คงเหลือยกไป                                 72,893.23 บาท 
 
                          3) การใชเงินทุนสงเสริมการศึกษาและการอบรมสมัมนา  

      ในป 2561  สหกรณฯ ไดใชเงินทุนสงเสริมการศึกษาและอบรมสัมมนาโดยจัดสรรเปนทุนการศึกษา

ใหกับสมาชิกและบุตรของสมาชิก การอบรมสัมมนาตามโครงการตาง ๆ รวมกับสหกรณเครือขายและหนวยงานภายนอก 

รายละเอียด ดังน้ี 

      (1) เพื่อสงเสริมการศึกษา 
            สหกรณฯ ไดมอบทุนการศึกษาประจําป 2561 ใหแกสมาชิกและบตุรของสมาชิก รายละเอียดดังน้ี 

          ก. ประเภททุนเรียนด ี  

ระดับชั้น มูลคาทุน 
(บาท) 

จํานวนผูไดรบัทุน 
(ราย) 

รวมเปนเงิน 
(บาท) 

มัธยมศึกษาตอนตน 3,000 36 108,000 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 4,000 33 132,000 

อุดมศึกษา 9,000 21 189,000 

รวม 16,000 90 429,000 

 

 

 

 

 

 

  2) การใชทุนสาธารณประโยชน 
                   ในป 2561 สหกรณฯ ไดใชเงินทุนสาธารณประโยชน เพื่อประโยชนโดยรวมแกสมาชิก ชุมชนและ

ส่ิงแวดลอม การกีฬา และการกุศลเพ่ือประโยชนสาธารณะ รายละเอียดดังน้ี  

       ที่มาของเงนิทุนสาธารณประโยชน 
         (1) ทุนสาธารณประโยชนคงเหลือยกมา            2,391.23    บาท 

       (2) จัดสรรกําไรสุทธิประจาํป 2560                               800,000.00   บาท 

      รวม              802,391.23  บาท 
      ที่ใชไปของเงินทุนฯ 
        (1)  สนับสนุนการจัดสวัสดิการกรมสงเสริมสหกรณ         500,000.00   บาท 

        (2)  สนับสนุนการจัดกิจกรรมชมรมขาราชการอาวุโส กสส.                    100,000.00   บาท 

        (3)  ดานศาสนา/วัฒนธรรม                          40,000.00   บาท 

        (4)  ดานการศึกษา/กีฬา             66,498.00 บาท 

        (5)  ดานการรักษาพยาบาล                                    -   บาท 

        (6)  ดานการชวยเหลือ/ปองกัน/บรรเทาภัยธรรมชาติ/ภยัพิบัติ                    - บาท 

        (7)  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม              2,000.00 บาท 

        (8)  ดานอืน่ ๆ เพื่อสังคมและชุมชุน              21,000.00 บาท  

      รวม                             729,498.00 บาท 
         เงินทุนฯ คงเหลือยกไป                                 72,893.23 บาท 
 
                          3) การใชเงินทุนสงเสริมการศึกษาและการอบรมสมัมนา  

      ในป 2561  สหกรณฯ ไดใชเงินทุนสงเสริมการศึกษาและอบรมสัมมนาโดยจัดสรรเปนทุนการศึกษา

ใหกับสมาชิกและบุตรของสมาชิก การอบรมสัมมนาตามโครงการตาง ๆ รวมกับสหกรณเครือขายและหนวยงานภายนอก 

รายละเอียด ดังน้ี 

      (1) เพ่ือสงเสริมการศึกษา 
            สหกรณฯ ไดมอบทุนการศึกษาประจําป 2561 ใหแกสมาชิกและบตุรของสมาชิก รายละเอียดดังน้ี 

          ก. ประเภททุนเรียนด ี  

ระดับชั้น มูลคาทุน 
(บาท) 

จํานวนผูไดรบัทุน 
(ราย) 

รวมเปนเงิน 
(บาท) 

มัธยมศึกษาตอนตน 3,000 36 108,000 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 4,000 33 132,000 

อุดมศึกษา 9,000 21 189,000 

รวม 16,000 90 429,000 

 

 

 

 

 

	 2) การใช้ทุนสาธารณประโยชน์

	 				 ในปี	2561	สหกรณ์ฯ	ได้ใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์	เพื่อประโยชน์โดยรวมแก่สมาชิก	ชุมชนและ

สิ่งแวดล้อม	การกีฬา	และการกุศลเพื่อประโยชน์สาธารณะ	รายละเอียดดังนี้	

	 	 ที่มาของเงินทุนสาธารณประโยชน์

	 3) การใช้เงินทุนส่งเสริมการศึกษาและการอบรมสัมมนา

	 				 	 	 	 	ในปี	2561		สหกรณ์ฯ	ได้ใช้เงินทุนส่งเสริมการศึกษาและอบรมสัมมนาโดยจัดสรรเป็นทุนการ

ศึกษาให้กับสมาชิกและบุตรของสมาชิก	 การอบรมสัมมนาตามโครงการต่าง	 ๆ	 ร่วมกับสหกรณ์เครือข่ายและ

หน่วยงานภายนอก	รายละเอียด	ดังนี้
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	 	 	 	 ค. ทนุต่อเนือ่งระดบัปริญญาตรสีหกรณ์ฯ	ได้มอบทนุการศกึษาต่อเนือ่งระดบัปรญิญาตรี	

ตามโครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเนือ่งใน

โอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ	60	พรรษา	จ�านวน	1	ทุน	ให้รับเงินทุนการศึกษาปีละ	40,000	บาท	โดย

สหกรณ์ฯ	จ่ายเงินทุน		ปีละ	2	ครั้ง	ๆ	ละ	20,000	บาท	ตามภาคการศึกษาจนจบหลักสูตร	(4		ปี)

	 	 			(2) เพื่อการอบรมสัมมนา

	 	 									สหกรณ์ฯ	ได้เข้าร่วมโครงการอบรมสมัมนากบัสหกรณ์เครอืข่ายพนัธมติรกบัเครอืข่ายสหกรณ์

ออมทรัพย์เขตดุสิต	และหน่วยงานภายนอก	โดยมอบให้กรรมการด�าเนินการ	ผู้ตรวจสอบกิจการ	เจ้าหน้าที่สห

กรณ์ฯ		และสมาชิกสหกรณ์ฯ	ตามความเหมาะสมเข้ารับการศึกษาอบรม	ใช้เงินทุนทั้งสิ้น	จ�านวน		44,000	บาท

	 	 	 	 รายละเอียดการใช้เงินทุน	ดังนี้

	 	 		 	 ที่มาของเงินทุนส่งเสริมการศึกษาและการอบรมสัมมนา

 

   ข. ประเภททนุการศึกษา 

ระดับชั้น 
มูลคาทุน 

(บาท) 
จํานวนผูไดรบัทุน 

(ราย) 
รวมเปนเงิน 

(บาท) 
ประถมศึกษา 2,000 164 328,000 

มัธยมศึกษาตอนตน 2,500 41 102,500 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 3,500 48 168,000 

อุดมศึกษา 5,000 71 355,000 

ปริญญาโท (สําหรับสมาชิกเทานั้น) 10,000 54 540,000 

รวม 23,000 378 1,493,500 

 

               ค. ทนุตอเนื่องระดับปริญญาตรีสหกรณฯ ไดมอบทุนการศึกษาตอเน่ืองระดับปริญญาตรี 

ตามโครงการขบวนการสหกรณไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสมหา

มงคลทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา จาํนวน 1 ทุน ใหรับเงินทุนการศึกษาปละ 40,000 บาท โดยสหกรณฯ จายเงินทุน  

ปละ 2 คร้ัง ๆ ละ 20,000 บาท ตามภาคการศึกษาจนจบหลักสูตร (4  ป) 

     (2)  เพื่อการอบรมสัมมนา 
             สหกรณฯ ไดเขารวมโครงการอบรมสัมมนากบัสหกรณเครือขายพันธมิตรกับเครือขายสหกรณ

ออมทรัพยเขตดุสิต และหนวยงานภายนอก โดยมอบใหกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ เจาหนาท่ีสหกรณฯ  และ

สมาชิกสหกรณฯ ตามความเหมาะสมเขารับการศึกษาอบรม ใชเงินทุนท้ังส้ิน จํานวน  44,000 บาท 

   รายละเอียดการใชเงินทุน ดังน้ี 

             ที่มาของเงินทุนสงเสริมการศึกษาและการอบรมสัมมนา 

   (1) เงินทุนคงเหลือยกมา        232,154.51   บาท 

   (2) จัดสรรจากกําไรสุทธิประจาํป 2560               2,000,000.00   บาท 

     รวม                2,232,154.51  บาท 
   ที่ใชไปของเงินทุนฯ 

   (1)  ทุนสงเสริมการศึกษาประจําป 2561   1,922,500.00  บาท 

   (2)  ทุนตอเน่ืองระดับปริญญาตรี  4 ทุน      140,000.00  บาท 

   (2)  อบรมสัมมนาตามโครงการตาง ๆ        44,000.00  บาท 

     รวม                    2,106,500.00 บาท 
     เงินทุนฯ คงเหลือยกไป                          125,654.51 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

   ข. ประเภททนุการศึกษา 

ระดับชั้น 
มูลคาทุน 

(บาท) 
จํานวนผูไดรบัทุน 

(ราย) 
รวมเปนเงิน 

(บาท) 
ประถมศึกษา 2,000 164 328,000 

มัธยมศึกษาตอนตน 2,500 41 102,500 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 3,500 48 168,000 

อุดมศึกษา 5,000 71 355,000 

ปริญญาโท (สําหรับสมาชิกเทานั้น) 10,000 54 540,000 

รวม 23,000 378 1,493,500 

 

               ค. ทนุตอเนื่องระดับปริญญาตรีสหกรณฯ ไดมอบทุนการศึกษาตอเน่ืองระดับปริญญาตรี 

ตามโครงการขบวนการสหกรณไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสมหา

มงคลทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา จาํนวน 1 ทุน ใหรับเงินทุนการศึกษาปละ 40,000 บาท โดยสหกรณฯ จายเงินทุน  

ปละ 2 คร้ัง ๆ ละ 20,000 บาท ตามภาคการศึกษาจนจบหลักสูตร (4  ป) 

     (2)  เพื่อการอบรมสัมมนา 
             สหกรณฯ ไดเขารวมโครงการอบรมสัมมนากบัสหกรณเครือขายพันธมิตรกับเครือขายสหกรณ

ออมทรัพยเขตดุสิต และหนวยงานภายนอก โดยมอบใหกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ เจาหนาท่ีสหกรณฯ  และ

สมาชิกสหกรณฯ ตามความเหมาะสมเขารับการศึกษาอบรม ใชเงินทุนท้ังส้ิน จํานวน  44,000 บาท 

   รายละเอียดการใชเงินทุน ดังน้ี 

             ที่มาของเงินทุนสงเสริมการศึกษาและการอบรมสัมมนา 

   (1) เงินทุนคงเหลือยกมา        232,154.51   บาท 

   (2) จัดสรรจากกําไรสุทธิประจาํป 2560               2,000,000.00   บาท 

     รวม                2,232,154.51  บาท 
   ที่ใชไปของเงินทุนฯ 

   (1)  ทุนสงเสริมการศึกษาประจําป 2561   1,922,500.00  บาท 

   (2)  ทุนตอเน่ืองระดับปริญญาตรี  4 ทุน      140,000.00  บาท 

   (2)  อบรมสัมมนาตามโครงการตาง ๆ        44,000.00  บาท 

     รวม                    2,106,500.00 บาท 
     เงินทุนฯ คงเหลือยกไป                          125,654.51 บาท  
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         4) การใชเงินทุนเพื่อจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก 
  ระเบียบวาดวยการใชเงินทุนเพื่อจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก พ.ศ. 2557  กําหนดใหความชวยเหลือ

สมาชิกประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย, คารักษาพยาบาลแกสมาชิก สมาชิกสมทบ และบุคคลในครอบครัวของสมาชิก, 

คาใชจายจัดงานศพบุคคลในครอบครัวของสมาชิก (บิดา มารดา และคูสมรส), เงินรางวัลเสริมคุณคาชีวิตสําหรับสมาชิก

สูงวัย รายละเอียดดังน้ี 

   ที่มาของเงินทนุเพื่อจดัสวัสดิการใหแกสมาชิก 
   (1) เงินทุนคงเหลือยกมา      2,351,821.00  บาท 

   (2) จัดสรรจากกําไรสุทธิประจาํป 2560    3,200,000.00   บาท 

     รวม      5,551,821.00  บาท 
   ที่ใชไปของเงินทุนฯ 
   (1) ชวยเหลือสมาชิกประสบภยัธรรมชาติหรืออัคคีภัย 54 ราย           192,000.00 บาท 

   (2) ชวยคารักษาพยาบาลสมาชิก 54 ราย          540,000.00 บาท 

   (3) ชวยเหลือคารักษาพยาบาลบิดามารดาและคูสมรส 29 ราย           72,500.00 บาท 

   (4) ชวยเหลือคารักษาพยาบาลสมาชิกสมทบ 1 ราย               5,000.00 บาท 

   (5) ชวยเหลือคาใชจายจัดงานศพบิดามารดาและคูสมรส 160 ราย     268,500.00 บาท 

   (6) เงินรางวัลเสริมคุณคาชีวิตสําหรับสมาชิกสูงวัย 1,347 ราย       2,441,500.00 บาท 

     รวม                     3,519,500.00 บาท 

   เงินทุนฯ คงเหลือยกไป          2,032,321.00บาท 

 

  5) การใชเงินทุนเพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ 

    ระเบียบวาดวยทุนเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ พ.ศ.2546  ใหใชจายในกรณดัีงตอไปนี้ 

  1. ปรับปรุงซอมแซมตอเติมอาคารสํานักงานและจัดซื้อครุภณัฑสํานักงานตางๆ ตามความจําเปน 

  2. จัดซื้ออาคารพรอมท่ีดิน หรือท่ีดินวางเปลาเพื่อสรางสํานักงานสหกรณหรือสรางอาคารสํานักงาน 

  3. จัดซื้อหรือการจางพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ  รายละเอียดดังน้ี 

 

   ที่มาของเงินทนุเพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ 
   (1) เงินทุนคงเหลือยกมา           755,237.23  บาท 

   (2) จัดสรรจากกําไรสุทธิประจาํป 2560                        -   บาท 

     รวม          755,237.23  บาท 
   ที่ใชไปของเงินทุนฯ 
   ปรับปรุงซอมแซมตอเติมอาคารสํานักงาน 

                                       และจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานตางๆ ตามความจาํเปน                  48,177.50  บาท 

      รวม             48,177.50 บาท 

   เงินทุนฯ คงเหลือยกไป           707,059.73 บาท 

	 	 	 (4) การใช้เงินทุนเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก

	 	 									 ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก	 พ.ศ.2557	ก�าหนดให้ความ

ช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย,	 ค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิก	สมาชิกสมทบ	และบุคคลใน

ครอบครัวของสมาชิก,	ค่าใช้จ่ายจัดงานศพบุคคลในครอบครัวของสมาชิก	 (บิดา	มารดา	และคู่สมรส),	 เงิน

รางวัลเสริมคุณค่าชีวิตส�าหรับสมาชิกสูงวัย	รายละเอียดดังนี้

	 	 	 (5) การใช้เงินทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์

	 	 									 ระเบียบว่าด้วยทุนเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงให้แก่สหกรณ์	 พ.ศ.2546	 	 ให้ใช้จ่ายในกรณี	

ดังต่อไปนี้

	 	 1.	ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารส�านักงานและจัดซื้อครุภัณฑ์ส�านักงานต่างๆ	ตามความจ�าเป็น

	 	 2.	จดัซือ้อาคารพร้อมทีดิ่น	หรอืทีดิ่นว่างเปล่าเพือ่สร้างส�านกังานสหกรณ์หรอืสร้างอาคารส�านกังาน

	 	 3.	จัดซื้อหรือการจ้างพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์		รายละเอียดดังนี้

	 	 	 ที่มาของเงินทุนเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก

	 	 	 (1)	 เงินทุนคงเหลือยกมา	 2,351,821.00		 บาท

	 	 	 (2)	 จัดสรรจากก�าไรสุทธิประจ�าปี	2560	 3,200,000.00	 บาท		

	 	 	 	 	 รวม 5,551,821.00 บาท

	 	 	 ที่ใช้ไปของเงินทุนฯ

	 	 	 (1)	 ช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย	54	ราย	 192,000.00	 บาท

	 	 	 (2)	 ช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก	54	ราย	 540,000.00	 บาท		

	 	 	 (3)	 ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบิดามารดาและคู่สมรส	29	ราย								 72,500.00	 บาท

	 	 	 (4)	 ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิกสมทบ	1	ราย		 5,000.00	 บาท

	 	 	 (5)	 ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจัดงานศพบิดามารดาและคู่สมรส	160	ราย	 268,500.00	 บาท

	 	 	 (6)	 เงินรางวัลเสริมคุณค่าชีวิตส�าหรับสมาชิกสูงวัย	1,347	ราย	 	2,441,500.00	 บาท		

	 	 	 	 	 รวม 3,519,500.00 บาท

	 	 	 เงินทุนฯ คงเหลือยกไป 2,032,321.00 บาท
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	 สรุปจากผลการด�าเนินงานในปี	2561		ตามแผนงานที่ก�าหนดไว้มีผลการด�าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย					

ที่ก�าหนดไว้	ได้แก่	เงินรับฝากจากสมาชิก	การให้เงินกู้แก่สมาชิก	และก�าไรสุทธิ		ปีนี้สหกรณ์ฯ	ได้ใช้เงินทุนของ

ตนเอง		ไม่ได้กู้ยืมจากภายนอก	เป็นผลจากโครงการส่งเสริมการออมให้สมาชิกออมเงินอย่างต่อเนื่องโดยเปิด

บัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ฯ	และฝากเป็นรายเดือน	ท�าให้สหกรณ์มีสภาพคล่องส่วนเกินค่อนข้างสูง	

	 จึงเสนอเพื่อทราบ

	 ที่ประชุมมีมติ			.........................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 

  3.1.9  เปรียบเทียบผลการดําเนนิงานกบัเปาหมายในป  2561 
               หนวย  :  ลานบาท  

รายการ 
ป 2561 สูง (ต่ํา) 

กวาเปาหมาย แผนงาน ผลการดําเนินงาน 
ทุนเรือนหุน 2,660.00 2,659.05 (0.95) 

เงินรับฝากจากสมาชิก 2,530.00 2,575.72 45.72 

การใหเงินกูแกสมาชิก 5,343.00 5,508.30 211.02 

การกูยืม 250.00 0 (250.00) 

กําไรสุทธิ 172.42 175.77 3.35 

 
          สรุปจากผลการดําเนินงานในป 2561  ตามแผนงานท่ีกําหนดไวมีผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย     

ท่ีกําหนดไว ไดแก เงินรับฝากจากสมาชิก การใหเงินกูแกสมาชิก และกําไรสุทธิ  ปน้ีสหกรณฯ ไดใชเงินทุนของตนเอง       

ไมไดกูยืมจากภายนอก เปนผลจากโครงการสงเสริมการออมใหสมาชิกออมเงินอยางตอเน่ืองโดยเปดบัญชีเงินฝากกับ

สหกรณฯ และฝากเปนรายเดือน ทําใหสหกรณมีสภาพคลองสวนเกินคอนขางสูง  

  จึงเสนอเพื่อทราบ 

  ที่ประชุมมีมต ิ  ...................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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          3.1.10 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานประจาํป 2561  

                                           ในการประชมุใหญสามัญประจาํป 2560 เมือ่วนัท่ี 28 มกราคม 2561 ท่ีประชุมมมีติ 

 อนุมัติแผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร ประจําป 2561 รายละเอียดดังน้ี 

 
 
 

แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 

แผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร ประจําป 2561 

แผนพัฒนาองคกร 
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ

สีขาวดวยธรรมาภิบาล 

สหกรณไดเขารวมโครงการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ

สีขาวดวยธรรมาภิบาล โดยสหกรณฯ ไดจัดทําแบบประเมินตนเอง 

และหลักฐานในการดําเนินการสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาลของ

สหกรณฯ ในหมวดที่ 4,5,6 และ 8 ตามท่ีกรมสงเสริมสหกรณแนะนํา 

เพื่อนําไปสูการปฏิบัติตามหลักเกณฑตอไป 

โครงการพัฒนาสหกรณสูสหกรณที่มีผลงานดีเดน สหกรณไดรวมสงผลงานเพ่ือเขารับคัดเลือกสหกรณท่ีมีผลงานดีเดน

แหงชาติ ประจาํป 2561/2562 โดยผลการประเมินสหกรณไดรับการ

คัดเลือกเปนสหกรณดีเดนของสํานักงานสงเสริมสหกรณ

กรุงเทพมหานคร ในป 2561 

แผนพัฒนาการใหบริการและจัดสวัสดิการแกสมาชิก 

โครงการสัมมนาผูประสานงานประจําจังหวัด สหกรณไดจัดสัมมนาผูประสานงานสหกรณประจําจังหวัด ประจําป 

2561 ขึ้นในวันท่ี 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร  

อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมอบหมาย

หนาท่ีความรับผิดชอบและซกัซอมการปฏบิัติตามขอบังคับ ระเบียบ 

และมติของคณะกรรมการดําเนินการ ท่ีกําหนดขึ้นใหม และรับฟง

ความคิดเห็นจากผูประสานงานและสมาชิกในจังหวัดตางๆ เพื่อนํา 

มาแกไขปรับปรุงการใหบริการ และการบริหารงานดานตางๆ ใหแก

สมาชิก  มีผูเขารวมโครงการ ท้ังส้ิน จํานวน  110  ราย 

โครงการสงเสริมสุขภาพสําหรับสมาชกิสูงวัย สหกรณไดจัดโครงการสงเสริมสุขภาพสําหรับสมาชกิสูงวัย รุนท่ี 3 

และ 4  ประจาํป 2561  คร้ังท่ี 1 (รุนท่ี 3)  ระหวางวัน ท่ี 11 -13  

มิถุนายน  2561 และ คร้ังท่ี 2  (รุนท่ี 4)  วันท่ี 15-17 สิงหาคม  2561  

ณ ศูนยสงเสริมสุขภาพมชิชั่น  อาํเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี    

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวมโครงการไดรูวิธีดูแลสุขภาพตนเอง

อยางถูกตอง สามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 

เพื่อสรางเครือขายกลุมสมาชกิสูงวัยใหพบปะพูดคุยและแลกเปล่ียน

ประสบการณตอกัน มีผูเขารวมโครงการ ท้ังส้ิน จํานวน  91  ราย 

	 	 	 3.1.10 รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนงานประจ�าปี 2561 

	 	 									 	 ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2560	 เมื่อวันที่	 28	มกราคม	2561	ที่ประชุมมีมติ

อนุมัติแผนงาน/โครงการ	ตามแผนยุทธศาสตร์	ประจ�าปี	2561	รายละเอียดดังนี้
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แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 

โครงการสงเสริมอาชีพ - สหกรณไดจัดโครงการสงเสริมอาชีพสําหรับสมาชิก โดยมี

วัตถุประสงค  1. เพื่อสรางโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ

เปนการเพิ่มรายไดและลดรายจายในครัวเรือน    

2. เพื่อสงเสริมความรูและทักษะดานอาชีพ    

3. เพื่อเสริมสรางใหเกิดการพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการดําเนินชีวิตบน

พื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยเปดรับสมัครต้ังแตวันท่ี 20  เมษายน  ถึง 20 พฤษภาคม  2561  

มีผูเขารวมโครงการ จํานวน  3  ราย  

- สหกรณไดจัดโครงการฝกอบรมอาชพีเสริม หลักสูตร กระเปาผา

ญี่ปุน เน่ืองในวนัครบรอบ 69 ป สหกรณ ในวนัท่ี 28 กันยายน 2561 

ณ อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 60 ราย 

โครงการอบรมสมาชิกใหม 4 ภาค โครงการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2561  4 ภาค 

 ระหวางวันท่ี 2 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2561รายละเอียดดังน้ี 

1. ภาคกลาง ณ สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

     มีผูเขารวมสัมมนา  125  ราย 

2. ภาคอีสาน  ณ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 7 

    จ.ขอนแกน  มีผูเขารวมสัมมนา  103 ราย 

3. ภาคเหนือ  ณ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 11  

    จ.พิษณโุลก  มีผูเขารวมสัมมนา 99 ราย 

4. ภาคใต  ณ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 17 

    จ.สงขลา  มผูีเขารวมสัมมนา  46 ราย 

    รวมท้ังโครงการ  373 คน 

โครงการเพิ่มและพัฒนาสวัสดิการ ในป 2561 คณะกรรมการไดแกไขเพิ่มเติมระเบียบวาดวยการใช

เงินทุนเพื่อจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก (ฉบบัท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2561  

ดังน้ี 

(1.)  ขอ 7. สหกรณจะชวยเหลือสมาชิกผูประสบภัยธรรมชาติหรือ

อัคคีภัย ซึ่งภัยดังกลาวเปนเหตุทําใหบานเรือนของสมาชิก หรือของ

บิดา มารดา คูสมรส ท่ีสมาชกิอาศัยอยูจริงไดรับความเสียหาย 

ขอ 10. บานเรือนของสมาชิก หรือของบิดา มารดา คูสมรส ท่ีสมาชิก

อาศัยอยูจริง ท่ีไดรับความเสียหายจากภัยหรืออัคคีภัย จะไดรับความ

ชวยเหลือตามหลักเกณฑ ...... 

 (2.)  ขอ 12.  สหกรณใหความชวยเหลือคารักษาพยาบาลของ

สมาชิกรายละหน่ึงหมื่นบาทตอป แตไมเกิน 5 คร้ังตอคน สําหรับการ

รักษาพยาบาลตอไปนี้ (1) ลางไต (2) ถายเลือด (3) รักษาโรคมะเร็ง

ดวยเคมีบําบัดหรือฉายรังสี หรือวิธีอื่นๆตามท่ีแพทยแผนปจจุบันระบุ   
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แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน 

 (4) เปลี่ยนถายอวัยวะภายใน (5) ผาตัดใหญเพื่อรักษาเกี่ยวกับหัวใจ

หรือสมองหรือปอด หรือรักษาโรคหัวใจดวยวธิีการทําบอลลูน หรือ 

การใสเคร่ืองกระตุนไฟฟาหัวใจ (6) รักษาพยาบาลอื่นๆ ท่ีมอีาการ

เร้ือรัง นอนติดเตียง ชวยเหลือตัวเองไมได เปนภาระคาใชจายของ

สมาชิกและคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหการชวยเหลือโดยมี

มติเปนเอกฉันท 

 (3.) เพิ่มสวัสดิการเงินรางวัลเสริมคุณคาชีวิตสําหรับผูสูงวัย ท่ีมีอายุ

การเปนสมาชิกครบ 25 ป ขึ้นไป เมื่อสมาชิกมอีายุครบ 60 ป จะไดรับ

เงินรางวัล 1,500 บาท  และเมื่อสมาชิกมอีายุครบ 70 ป 80 ป 90 ป 

100 ป จะไดรับเงินรางวัลชวงอายุละ 2,000 บาท   

(4.) ขอ 15. บิดา หรือมารดา หรือคูสมรสของสมาชิกเสียชีวติ 

สหกรณจะมอบเงินใหสมาชิกจํานวน สองพนับาท เพื่อชวยเหลือ

คาใชจายจัดงานศพ  

       ขอ 16. บุคคลตามขอ 15. เสียชีวิตใหสมาชิกแจงเปนหนังสือ

พรอมสําเนาใบมรณบัตร และเอกสารอื่นตามที่สหกรณกําหนด       

ใหสหกรณทราบภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีเสียชีวิต      

แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ 
โครงการสัมมนาการบริหารการเงินแกสมาชิก สหกรณเล็งเห็นความสําคัญทางการเงินของสมาชิก จึงจัดบรรยาย

เร่ืองการวางแผนทางการเงิน แกสมาชิก 4 ภาค โดยวิทยากรจาก

ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

โครงการสงเสริมการออม สหกรณฯ ไดเปดใหสมาชิกรวมกิจกรรมสงเสริมการออม ต้ังแตวันท่ี 

28 กันยายน – 5 ตุลาคม 2561  

 

แผนเชือ่มโยงความรวมมือระหวางสหกรณและองคกรอื่น 

โครงการสัมมนาสหกรณภาคีบางเขน ในป 2561 สหกรณไดเขารวมสัมมนาภาคีสหกรณบางเขน ประจําป 

2561 โดยมีสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จํากัด และสหกรณ

ออมทรัพยสํานักงานปฎิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม จํากัด เปนเจาภาพ 

จัดโครงการดังน้ี 

1. โครงการสัมมนาวิชาการในหัวขอ “ภาคีเขมแข็ง แบงปน ทันสมัย”  

ระหวางวันท่ี 9 -11 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอรท  

จ.นครนายก  

2. กิจกรรม CSR มอบเคร่ืองทํานํ้าเย็นนอกอาคารเรียน ณ โรงเรียน

บานคลอง 30 และ อุปกรณทางการแพทย โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลบานคลอง 30 ต.ทองหลาง อ.บานนา จ.นครนายก 
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จึงเสนอเพื่อทราบ 

  ที่ประชุมมีมต ิ  ............................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

            
   3.1.11 รายงานผลการดําเนนิงานขอเสนอของสมาชิกในที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560 
            จากการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2561 สมาชิกไดเสนอขอคิดเห็น

ตามวาระตาง ๆ และวาระอื่น ๆ จึงขอรายงานผลการพิจารณาขอเสนอของสมาชิก ดังตอไปน้ี 

 

เรื่องที่สมาชิกเสนอ 
ในที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560 

ผลการปฏิบัติ 

1. คาอาหารกลางวันประชุมใหญ 1,000 บาท ทุกคน 

คาคงที่ และขอใหเพิ่มเปนคารถตามระยะทาง 

   

1. การมาเขารวมประชุมใหญ ถือเปนหนาท่ีของสมาชิก 

2. คาใชจายในการประชมุใหญจะเพิ่มขึ้นมากกวา 

    4 ลานบาท จะเปนภาระดานงบประมาณของสหกรณ 

3. การคํานวณคารถตามระยะทาง ทําใหบริหารจัดการ 

    ยาก ทําใหเกิดความไมเปนธรรมกับสมาชิกทุกคน 

2. ขอใหสหกรณหาทางชวยเหลือสมาชิกสามัญท่ีเปน

พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ ใหใชบริการเงินกู

ของสหกรณเพื่อไปพฒันาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของ

สมาชิกดวย เพราะในปจจบุันสมาชิกสามัญ  ท่ีเปนพนักงาน

ราชการของกรมสงเสริมสหกรณหลายรายไมสามารถใช

บริการกูเงินได เน่ืองจากการกูเงินสหกรณฯ ในปจจบุัน ตอง

มีขาราชการคํ้าประกัน 1 คน รายท่ีกูไดก็จะมญีาติเปน

ขาราชการ หรือมีสาม/ีภรรยาเปนขาราชการท่ีเปนสมาชิก

สหกรณ จึงมีผูคํ้าประกัน สมาชิกท่ีใชบริการเงินกูไมไดจึง

ตองหันไปใชบริการเงินกูนอกระบบตาง ๆ  

สหกรณฯ ไดกําหนดไวในระเบียบวาดวยการใหเงินกู 

แกสมาชิกเรียบรอยแลว 

 

 

3. ขอใหสหกรณพัฒนาวิธีการเลือกต้ัง ท่ีใหไดตัวแทน

กระจายไปท่ัวประเทศ เพื่อท่ีจะใหไดตัวแทนจากสมาชิก ใน

สวนภูมิภาคใหมากขึ้น ปจจบุนั กรรมการสหกรณจะเปน

ขาราชการในสวนกลางเปนสวนใหญ 

 

ปจจบุันเปดกวางใหทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันท่ีจะสมัคร  

เขารับเลือกต้ังเปนกรรมการ ไมไดมีขอจํากัด สมาชิกเปน 

ผูลงคะแนนเลือกต้ังเอง 

4. ขอใหสหกรณสรางมาตรการปองกันการปลอยเงินกูนอก

ระบบตัดหนาสหกรณ โดยใช Demand เงินกูของสมาชิก 

เพื่อปองกันมใิหเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นอีก     

(ในปจจบุันไมมีแลว)  

 

เร่ืองนี้ไมมีแลว ถาพบเจอใหแจงคณะกรรมการดําเนินการ 

 
 

	 	 	 จึงเสนอเพื่อทราบ

	 	 	 ที่ประชุมมีมติ			................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………….

	 	 	 3.1.11 รายงานผลการด�าเนินงานข้อเสนอของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 

2560 

	 	 							 จากการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2560	เมื่อวันที่	28	มกราคม	2561	สมาชิกได้เสนอข้อคิด

เห็นตามวาระต่าง	ๆ	และวาระอื่น	ๆ	จึงขอรายงานผลการพิจารณาข้อเสนอของสมาชิก	ดังต่อไปนี้
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เรื่องที่สมาชิกเสนอ 
ในที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560 

ผลการปฏิบัติ 

5. ขอใหสหกรณ จัดใหมีเงินเฉล่ียคืน (patronage refund) 

ในสวนของผูฝาก ดวยในปจจบุันมีเงินเฉล่ียคืนเพียงในสวน

ของผูกู ท้ังน้ีเพื่อใหเกิดความสมดุลในการใหบริการสมาชิก

ใหเทาเทียมกันตามวิธีการสหกรณ เพื่อลดอตัราดอกเบี้ยเงิน

ฝากลงใหใกลเคียงกับสถาบันการเงินท่ัวไป แลวเฉล่ียคืนให

สมาชิกเมือ่ปลายปหลังจากมสีวนเกิน (surplus) เพื่อ

แกปญหาเงินไหลเขามาลนระบบสหกรณ ในภาพรวม    

จากเงินฝากไหลเขาเน่ืองจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงกวา

สถาบันการเงินปกติ(เปนเงินท่ีนํามาลงทุน เกินจากการ 

ออมปกติ) ทําใหสหกรณตองไปลงทุนหรือ ใหบริการที่มี

ความเสี่ยงมากเกินความจําเปน ซึ่งอาจเปนสาเหตุทําให

สมาชิกบางสวนสูญเสียวินัยทางการ เงินได (ในปจจุบันมี

เงินเฉลี่ยคืนสวนของผูกู ทําใหอัตราดอกเบี้ยเงินกูใกลเคียง

กับตลาด)  

ระบบการจายดอกเบี้ยในปจจุบันดีอยูแลว ถาไปจาย 

แบบมีเงินเฉล่ียคืน อาจมีผลเสียตอสมาชิก 

6. ขอใหสหกรณสงเสริมการสรางวินัยทางการเงินของ

สมาชิกสหกรณ 

ปจจบุันไดเสริมสรางวินัยทางการเงินใหกับสมาชิกโดย 

(1) มีการอบรมสมาชิกเขาใหม 

(2) สมาชิกท่ีมปีญหาหน้ีสิน ไดเขารวมปลดเปล้ืองหนี้สิน 

     กบัสหกรณ 

(3) อบรมการวางแผนการเงินของสมาชิก ซึ่งกําหนดไวใน 

     แผนงานประจําป 2561 

ท้ังน้ีขึ้นอยูกับตัวสมาชิกดวย 

 

จึงเสนอเพื่อทราบ 

  ที่ประชุมมีมต ิ  ............................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 	 จึงเสนอเพื่อทราบ

	 	 ที่ประชุมมีมติ			................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..........……………
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      3.3 รายงานของผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2561 
               ในการประชมุใหญสามัญประจําป 2560  ท่ีประชมุมีมติเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งประกอบดวย 

นายเผด็จ  เฉลิมพักตร เปนหัวหนาคณะ นางสาววาสนา  ศุกระศร และนางสาวกฤตยา  โอวาท  เปนผูตรวจสอบกิจการ

ของสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด สําหรับปทางบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จึงขอเรียนเชิญทานผูตรวจสอบ

กิจการ รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําป 2561  

 

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด 

ประจําปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
............................................... 

   ตามมติท่ีประชมุใหญสามัญประจําป  2560  เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2561  ไดเลือกต้ังขาพเจา 

นายเผด็จ  เฉลิมพักตร และคณะซึ่งประกอบดวย นางสาววาสนา ศุกระศร และนางสาวกฤตยา โอวาท เปนผูตรวจสอบ

กิจการของสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด สําหรับปทางบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561  ขาพเจาไดเขาตรวจสอบ

กิจการ และไดเสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการตอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน จึงขอเสนอ

รายงานผลการตรวจสอบกจิการประจําปทางบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตอท่ีประชุมใหญ โดยสรุป ดังน้ี  

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
1. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ 

2. เพื่อตรวจสอบการปฏบิัติงานดานการบัญชีและการควบคุมดานการเงิน 

3. เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานดานอื่น ๆ ของสหกรณ 

4. เพื่อสรุปผลการตรวจสอบกิจการประจําเดือน  เสนอขอสังเกตและขอเสนอแนะตอท่ีประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ ตลอดจนเจาหนาท่ีของสหกรณ เพื่อปรับปรุงแกไข 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
1. ประเมินผลประสิทธิภาพการควบคุมภายในของสหกรณ 

2. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร หลักฐานประกอบการบันทึกบัญช ีการบัญชีและทะเบียนยอยตาง ๆ 

3. ตรวจสอบการควบคุมดานการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ 

4. ตรวจสอบการดําเนินงานตามกฎหมาย วตัถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ มติ ท่ีประชุมใหญ  และท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ 

        5. ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการตามแผนและงบประมาณท่ีกําหนดไว 

 
ผลการตรวจสอบ 

1. การปฎิบัตดิานการบริหารทั่วไป 
1.1.สหกรณไดกําหนดขอบังคับ ระเบียบ และมติท่ีประชมุเหมาะสมกับการดําเนินงาน ผลการ

ดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย  วัตถปุระสงค ขอบังคับ ระเบียบ มติท่ีประชุมใหญ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ  

1.2 ไดมีการกําหนดแผนการดําเนินงาน ประมาณการรายรบั รายจายประจําไวอยางเหมาะสม ผลการ

ปฏิบัติงานเปนไปตามที่กําหนดไว  

	 	 3.2 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2561

	 				 	 ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2560	 ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งผู ้ตรวจสอบกิจการ	 ซึ่ง	

ประกอบด้วย	นายเผด็จ	เฉลิมพักตร์	เป็นหัวหน้าคณะ	นางสาววาสนา		ศุกระศร	และนางสาวกฤตยา		โอวาท		

เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์	จ�ากัด	ส�าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ตรวจสอบกิจการ	รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ�าปี	2561	
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1.3 ไดใหสหกรณจัดทําสัญญาจางและหลักประกันการทํางานของเจาหนาท่ีสหกรณท่ียังไมไดดําเนินการ

ใหครบทุกคน  ซึ่งสหกรณไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 

2. การปฏิบัตดิานการเงิน 
2.1 การรับ – จายและเก็บรกัษาเงินสด สหกรณไดกําหนดระเบียบไวอยางเหมาะสม การเก็บรักษา

เงินสดเปนไปตามระเบียบท่ีกาํหนดไว การจายเงินเปนไปตามแผนงาน งบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ 

2.2 เงินสด  เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณอื่น ณ วันส้ินป มยีอดคงเหลือ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณอื่น มียอดถูกตองตรงกันกับยอดคงเหลือของบัญชีธนาคาร และสหกรณอื่น

ทุกแหง ณ  วันส้ินปมียอดคงเหลือ เพิ่มขึ้นจากปกอน. 57,433,303.83 บาท 

 

3. การปฏิบัตดิานการบัญช ี  

     สหกรณบันทึกบัญชีดวยมอืและโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอรควบคูกันไป การบันทึกบัญชีท้ัง 2 ระบบ 

ปรากฏวาบันทึกไวเรียบรอยเปนปจจุบันมีเอกสารหลักฐานประกอบการบนัทึกบัญชีครบถวน 

 
4. การปฏิบัตดิานสินเชื่อ   
        4.1 การใหเงินกูแกสมาชิก ไดปฏบิัติเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบและมติท่ีประชมุคณะกรรมการดําเนินการ 

มีการจัดทําหนังสือกูเงิน หนังสือคํ้าประกัน และหลักประกันเงินกูกอนจายเงินทุกครั้ง  

       4.2  ไดตรวจสอบความถกูตองของสัญญาเงินกู  สัญญาคํ้าประกัน กับวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ รวมท้ังผูท่ีมี

อํานาจอนุมัติ ปรากฏวาถูกตอง  มีขอผิดพลาดเล็ก ๆ นอย ๆ ไดแจงใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบทราบและทําการแกไขใน

ระหวางการตรวจสอบ  

 

  5. การปฏิบัติดานเงินรับฝาก 

       5.1 สหกรณมีการกําหนดระเบียบไวอยางเหมาะสมและปฏิบัติตามระเบียบท่ีกําหนด 

       5.2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการฝากและถอนเงินถูกตองครบถวน มีขอผิดพลาดเล็กนอย  ไดแจงให

เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบทราบและแกไขระหวางการตรวจสอบ 

 

 

 

 

รายการ 31 ธ.ค. 2561 

(บาท) 

31 ธ.ค. 2560 

(บาท) 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

(บาท) 

1.เงินสด                 34,744.15                    10,952.89                23,791.26 

2.เงินฝากธนาคาร       219,775,500.15           162,357,325.68          57,418,174.47 

3.เงินฝากสหกรณอื่น                91,340.80                  100,002.70                 (8,661.90) 

รวม        219,901,585.10           162,468,281.27         57,433,303.83 

	 	 1.3	 ได้ให้สหกรณ์จัดท�าสัญญาจ้างและหลักประกันการท�างานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ยังไม่ได้

ด�าเนินการให้ครบทุกคน		ซึ่งสหกรณ์ได้ด�าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

	 2. การปฏิบัติด้านการเงิน

	 	 2.1 การรับ – จ่ายและเก็บรักษาเงินสด	สหกรณ์ได้ก�าหนดระเบียบไว้อย่างเหมาะสม	การเก็บ

รักษาเงินสดเป็นไปตามระเบียบที่ก�าหนดไว้	 การจ่ายเงินเป็นไปตามแผนงาน	 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่

ประชุมใหญ่

	 	 2.2 เงินสด  เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์อื่น	ณ	วันสิ้นปี	มียอดคงเหลือ	ดังนี้

	 	 เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อื่น	 มียอดถูกต้องตรงกันกับยอดคงเหลือของบัญชีธนาคาร	

และสหกรณ์อื่นทุกแห่ง	ณ		วันสิ้นปีมียอดคงเหลือ	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน.	57,433,303.83	บาท

	 3. การปฏิบัติด้านการบัญชี		

						 	 สหกรณ์บันทึกบัญชีด้วยมือและโปรแกรมระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ควบคู่กันไป	การบันทึกบัญชีทั้ง	

2	ระบบ	ปรากฏว่าบันทึกไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบันมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน

	 4. การปฏิบัติด้านสินเชื่อ		

									 	 4.1	 การให้เงนิกูแ้ก่สมาชกิ	ได้ปฏิบตัเิป็นไปตามข้อบงัคบั	ระเบยีบและมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ

ด�าเนินการ	มีการจัดท�าหนังสือกู้เงิน	หนังสือค�้าประกัน	และหลักประกันเงินกู้ก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง	

								 	 4.2	 ได้ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาเงินกู้	 	 สัญญาค�้าประกัน	กับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ	 รวม

ทั้งผู้ที่มีอ�านาจอนุมัติ	ปรากฏว่าถูกต้อง		มีข้อผิดพลาดเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทราบและ

ท�าการแก้ไขในระหว่างการตรวจสอบ	

			 5. การปฏิบัติด้านเงินรับฝาก

								 	 5.1	 สหกรณ์มีการก�าหนดระเบียบไว้อย่างเหมาะสมและปฏิบัติตามระเบียบที่ก�าหนด

								 	 5.2	 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการฝากและถอนเงินถูกต้องครบถ้วน	 มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย	

ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทราบและแก้ไขระหว่างการตรวจสอบ
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	 *			ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา	จ�านวน		2,114,924.03	บาท	หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	121,151.96	บาท	

คงเหลือลูกหนี้ตามค�าพิพากษาสุทธิ	1,993,772.07	บาท

	 6.4  ที่ดินรอการจ�าหน่าย	เป็นที่ดินสหกรณ์ขายทอดตลาดจากลูกหนี้เงินให้กู้ที่ค้างช�าระหน้ีสหกรณ์	

จ�านวน	190,000	บาท	เป็น	น.ส.	3	ก	เนือ้ที	่7	ไร่	–	งาน	68	ตารางวา	ตัง้อยูท่ีต่�าบลท่าแดง	อ�าเภอหนองไผ่	จงัหวดั

เพชรบูรณ์	 	 ในปี	 2558	สหกรณ์ได้ขอรังวัดที่ดินเพื่อออกโฉนด	 	และเจ้าพนักงานที่ดินได้ออกโฉนดเลขที่	 403	

หน้าส�ารวจ	 5468	คงเหลือเนื้อที่	 6	 ไร่	 3	 งาน	 81	ตารางวา	ปัจจุบันที่ดินดังกล่าวสหกรณ์ได้ให้นางหนูหริ่ง	

ชาช�านาญ	เช่า	โดยคิดค่าเช่าปีละ	5,000	บาท	

การให้เงินกู้แก่สมาชิกทุกประเภทเป็นไปตามระเบียบที่ก�าหนดไว้

การรับสมาชิกและการให้ออกจากสมาชิก	เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์

	6.2  การให้เงินกู้   ณ  วันสิ้นปีมียอดคงเหลือ ดังนี้

	6.3  ลูกหนี้อื่น  ได้แก่

	6.1  จ�านวนสมาชิก ณ วันสิ้นปี มียอดคงเหลือ ดังนี้

6. การด�าเนินงาน

รายการ

รายการ

รายการ

ลูกหนี้ตัวแทนเงินหักส่ง

ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา	–	สุทธิ	*

ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	–	สุทธิ

	 	 	 รวม

1.	 สมาชิก

2.	 สมาชิกสมทบ

	 												รวม

เงินให้สมาชิกกู้ยืม

1.	เงินกู้ฉุกเฉิน

2.	เงินกู้สามัญ

3.	เงินกู้พิเศษ

	 	 รวม

								754,691.95

					1,993,772.07

								365,637.74

					3,114,101.76

7,375

310

7,685

												

46,253,500.96

					5,138,722,133.25

								323,323,441.86

					5,508,299,076.07

									

47,275,793.71

			4,969,830,178.46

							223,798,148.80

				5,240,904,120.97

							

(1,022,292.75)

					168,891,954.79

							99,525,293.06

					267,394,955.10

								393,062.56

				1,642,116.33

				1,019,582.75

				2,933,609.68

7,127

285

7,412

								361,629.39

									351,655.74

							(653,945.01)

									180,492.08

248

25

273

31 ธ.ค. 2561

(บาท)

31 ธ.ค. 2561

(คน)

31 ธ.ค. 2561

(บาท)

31 ธ.ค. 2560

(บาท)

31 ธ.ค. 2560

(คน)

31 ธ.ค. 2560

(บาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(คน)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท)
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	 ได้เปรียบเทียบยอดคงเหลือในรายงานสรุปยอดคงเหลือรายบุคคลตามโปรแกรมระบบเงินรับฝากกับ

ยอดคงเหลือตามบัญชี	 ปรากฏว่าถูกต้องตรงกัน	ณ	วันสิ้นปี	 มียอดเงินรับฝากจากสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อน		

197,908,556.56		บาท	แต่มีเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่นลดลงจากปีก่อน	9,826.94	บาท	

 

     6.5  การลงทุนทางการเงิน  สหกรณลงทุนในหุนของชุมนุมสหกรณฯ และบริษัทสหประกันชีวิต จาํกดั มี

ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินป ดังน้ี 

รายการ 
31  ธ.ค. 2561 

(บาท) 

31 ธ.ค. 2560 

(บาท) 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

(บาท) 

1. หุนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด        205,010.00    205,010.00                 - 

2. หุนชุมนุมสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย จํากัด    2,552,000.00 1,516,500.00     1,035,500.00 

3. หุนชุมนุมสหกรณออมทรพัยไทยไอซีที จาํกัด          10,000.00        10,000.00                 - 

                               รวม     2,767,010.00  1,731,510.00     1,035,500.00 

 

                  สหกรณถือหุนเพิ่มในชมุนุมสหกรณออมทรัพย แหงประเทศไทย จํากัด ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ ชุดท่ี 70 คร้ังท่ี 5 วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 และตามขอบังคับ ชสอ. ขอ 18 (2)  

 

6.6 การรับฝากเงิน มียอดเงินรับฝากคงเหลือ ณ วันส้ินปดังน้ี 

รายการ 
31 ธ.ค. 2561 

(บาท) 

   31ธ.ค. 2560 

        (บาท) 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

     (บาท) 

1.ออมทรัพย      15,754,118.09        14,549,963.82      1,204,154.27 

2.ออมทรัพยพิเศษ 2,109,090,257.13   1,938,069,908.31  1,71,020,348.82 

3.ประจาํ      18,999,403.23        15,413,085.19      3,586,318.04 

4.ออมทรัพยพิเศษเกษียณเปยมสุข      70,429,547.56        66,368,771.43      4,060,776.13 

5.ออมทรัพยสินมัธยัสถ    211,649,384.78     182,106,738.18     29,542,646.60 

6.ออมทรัพยพิเศษ  (แบบ2)      42,033,632.47        42,803,297.58       (769,665.11) 

7.ออมทรัพยพิเศษทวีทรัพย      43,879,883.74        95,302,651.42  (51,422,767.68) 

8.ออมทรัพยพิเศษ 30 ป        4,457,806.82          3,692,061.38      7,765,745.44 

9.ออมทรัพยพิเศษทวีทรัพย (2)      59,423,222.51        19,502,222.46    39,921,000.05 

รวม 2,575,717,256.33   2,377,808,699.77   197,908,556.56 

เงินรับฝากจากสหกรณอื่น             64,790.20              74,617.14           (9,826.94) 

รวม 2,575,782,046.53   2,377,883,316.91  197,898,729.62 

 

       ไดเปรียบเทียบยอดคงเหลือในรายงานสรุปยอดคงเหลือรายบุคคลตามโปรแกรมระบบเงินรับฝากกับยอด

คงเหลือตามบัญชี ปรากฏวาถูกตองตรงกัน ณ วันส้ินป มยีอดเงินรับฝากจากสมาชิกเพิม่ขึ้นจากปกอน  197,908,556.56   

บาท แตมีเงินรับฝากจากสหกรณอื่นลดลงจากปกอน 9,826.94 บาท  

    

 

 

 

31	ธ.ค.	2561

บาท

31	ธ.ค.	2560

บาท

เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

บาท
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	 	 6.7 หนี้สิน		ณ	วันสิ้นปี	มีหนี้สินคงเหลือดังนี้
	 	 	 สหกรณ์ได้รบัอนุมัตวิงเงนิกู้ยมืหรอืค�า้ประกนัจากทีป่ระชมุใหญ่	โดยได้รบัความเหน็ชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ในวงเงิน	2,000	ล้านบาท	สหกรณ์มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด(มหาชน)	จ�านวน	
15		ล้านบาท	อตัราดอกเบีย้ร้อยละ	MOR	+	2	ต่อปี	โดยมผีูจ้ดัการและคณะกรรมการเป็นผูค้�า้ประกนัและสหกรณ์
ได้ท�าสัญญากู้เงินเครดิตเงินสด	เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร	วงเงินกู้ไม่เกิน	250,000,000.00	บาท	อัตราดอกเบี้ย	BIBOR	โดยมีผู้จัดการและคณะกรรมการเป็น	
ผู้ค�้าประกัน	ระหว่างปีได้เบิกเงินกู้ยืมเงินจาก	ธ.ก.ส.	จ�านวน	5		ล้านบาท	และได้ช�าระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว	
	 	 6.8 ทุนของสหกรณ์ 	ณ	วันสิ้นปี	ทุนของสหกรณ์มียอดคงเหลือ	ดังนี้

	 	 การรับและจ่ายคืนค่าหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับ	ระเบียบและที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	
มียอดคงเหลือรายตัวถูกต้องตรงกันกับบัญชีคุม	การจ่ายทุนสะสมอื่น	ๆ	เป็นไปตามระเบียบที่ก�าหนด
	 	 6.9 ผลการด�าเนินงาน	 สหกรณ์มีผลการด�าเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้และค่า	
ใช้จ่ายที่ตั้งไว้ดังนี้

 

      6.7  หนีส้ิน  ณ วันส้ินป มีหน้ีสินคงเหลือดังน้ี 

สหกรณไดรับอนุมัติวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันจากที่ประชมุใหญ โดยไดรับความเห็นชอบจากนาย

ทะเบียนสหกรณในวงเงิน 2,000 . ลานบาท สหกรณมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) จํานวน 15  

ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ MOR + 2 ตอป โดยมีผูจัดการและคณะกรรมการเปนผูคํ้าประกันและสหกรณไดทําสัญญา

กูเงินเครดิตเงินสด เพื่อเปนทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร วงเงินกูไม

เกิน 250,000,000.00 บาท   อัตราดอกเบี้ย BIBOR โดยมีผูจัดการและคณะกรรมการเปนผูคํ้าประกัน ระหวางปไดเบิกเงิน

กูยืมเงินจาก ธ.ก.ส. จํานวน 5  ลานบาท และไดชําระหน้ีเสร็จส้ินแลว 

                       6.8  ทุนของสหกรณ  ณ วันส้ินป ทุนของสหกรณมียอดคงเหลือ ดังน้ี 

รายการ 
31 ธ.ค. 2561 

(บาท) 

31 ธ.ค. 2560 

(บาท) 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

(บาท) 

ทุนเรือนหุน 2,659,049,120.00 2,552,080,550.00 106,968,570.00 

ทุนสํารอง    320,409,696.45    302,943,015.13   17,466,681.32 

ทุนสาธารณประโยชน             72,893.23               2,391.23          70,502.00 

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล        3,260,000.00        3,250,000.00          10,000.00 

ทุนสงเคราะหครอบครัวสมาชกิผูถึงแกกรรม       1,831,301.54        5,822,862.54 (3,991,561.00) 

ทุนเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ           707,059.73           755,237.23       (48,177.50) 

ทุนสงเสริมการศึกษาและการอบรม           125,654.51           232,154.51     (106,500.00) 

ทุนเพื่อจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก        2,032,321.00        2,351,821.00     (319,500.00) 

รวม 2,987,488,046.46 2,867,438,031.64 20,050,014.82 

                          

                      การรับและจายคืนคาหุนเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบและท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  

มียอดคงเหลือรายตัวถูกตองตรงกันกับบัญชีคุม การจายทุนสะสมอื่น ๆ เปนไปตามระเบยีบท่ีกําหนด 

6.9 ผลการดําเนินงาน  สหกรณมีผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการรายไดและคาใชจาย   

ท่ีต้ังไวดังน้ี 

รายการ 
ประมาณการ 

(บาท) 

เกิดขึ้นจริง 

(บาท) 

สูง(ตํ่า)กวา

ประมาณการ 

(บาท) 

รายได    

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู 293,000,000.00 293,377,793.02      377,793.02 

รายไดอื่น     1,000,000.00    1,198,735.99       198,735.99 

รวมรายได 294,000,000.00 294,576,529.01      576,529.01 

คาใชจาย    

ดอกเบี้ยจายเงินกูและต๋ัวสัญญาใชเงิน     2,000,000.00           2,376.36 1,997,623.64) 

ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก   75,000,000.00   76,378,817.47   1,378,817.47 

รวม   77,000,000.00  76,381,193.83    (618,806.17) 

 

 

      6.7  หนีส้ิน  ณ วันส้ินป มีหน้ีสินคงเหลือดังน้ี 

สหกรณไดรับอนุมัติวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันจากที่ประชมุใหญ โดยไดรับความเห็นชอบจากนาย

ทะเบียนสหกรณในวงเงิน 2,000 . ลานบาท สหกรณมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) จํานวน 15  

ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ MOR + 2 ตอป โดยมีผูจัดการและคณะกรรมการเปนผูคํ้าประกันและสหกรณไดทําสัญญา

กูเงินเครดิตเงินสด เพื่อเปนทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร วงเงินกูไม

เกิน 250,000,000.00 บาท   อัตราดอกเบ้ีย BIBOR โดยมีผูจัดการและคณะกรรมการเปนผูคํ้าประกัน ระหวางปไดเบิกเงิน

กูยืมเงินจาก ธ.ก.ส. จํานวน 5  ลานบาท และไดชําระหน้ีเสร็จส้ินแลว 

                       6.8  ทุนของสหกรณ  ณ วันส้ินป ทุนของสหกรณมียอดคงเหลือ ดังน้ี 

รายการ 
31 ธ.ค. 2561 

(บาท) 

31 ธ.ค. 2560 

(บาท) 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

(บาท) 

ทุนเรือนหุน 2,659,049,120.00 2,552,080,550.00 106,968,570.00 

ทุนสํารอง    320,409,696.45    302,943,015.13   17,466,681.32 

ทุนสาธารณประโยชน             72,893.23               2,391.23          70,502.00 

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล        3,260,000.00        3,250,000.00          10,000.00 

ทุนสงเคราะหครอบครัวสมาชกิผูถึงแกกรรม       1,831,301.54        5,822,862.54 (3,991,561.00) 

ทุนเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ           707,059.73           755,237.23       (48,177.50) 

ทุนสงเสริมการศึกษาและการอบรม           125,654.51           232,154.51     (106,500.00) 

ทุนเพื่อจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก        2,032,321.00        2,351,821.00     (319,500.00) 

รวม 2,987,488,046.46 2,867,438,031.64 20,050,014.82 

                          

                      การรับและจายคืนคาหุนเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบและท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  

มียอดคงเหลือรายตัวถูกตองตรงกันกับบัญชีคุม การจายทุนสะสมอื่น ๆ เปนไปตามระเบยีบท่ีกําหนด 

6.9 ผลการดําเนินงาน  สหกรณมีผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการรายไดและคาใชจาย   

ท่ีต้ังไวดังน้ี 

รายการ 
ประมาณการ 

(บาท) 

เกิดขึ้นจริง 

(บาท) 

สูง(ตํ่า)กวา

ประมาณการ 

(บาท) 

รายได    

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู 293,000,000.00 293,377,793.02      377,793.02 

รายไดอื่น     1,000,000.00    1,198,735.99       198,735.99 

รวมรายได 294,000,000.00 294,576,529.01      576,529.01 

คาใชจาย    

ดอกเบี้ยจายเงินกูและต๋ัวสัญญาใชเงิน     2,000,000.00           2,376.36 1,997,623.64) 

ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก   75,000,000.00   76,378,817.47   1,378,817.47 

รวม   77,000,000.00  76,381,193.83    (618,806.17) 
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รายการ ประมาณการ 

(บาท) 

เกิดขึ้นจริง 

(บาท) 

สูง(ตํ่า)กวา

ประมาณการ 

(บาท) 

คาใชจายดําเนินงาน    

1.คาใชจายเกีย่วกับเจาหนาท่ี 10,218,500.00 9,791,232.29    (427,267.71) 

2.คาใชจายเกีย่วกับอาคาร สถานท่ีอุปกรณ 708,500.00 552,369.77    (156,130.23) 

3.คาใชจายเกีย่วกับสมาชิก 21,025,000.00 21,022,900.00        (2,100.00) 

4.คาใชจายดําเนินการอื่น 9,384,000.00 8,227,528.65 (1,156,471.35) 

5.คาใชจายตามแผนงานประจําป 2,250,000.00 1,857,551.29    (392,448.71) 

7. คาใชจายทางบัญช ี 1,000,000.00 976,812.85      (23,187.15) 

รวมคาใชจาย 44,586,000.00 42,428,394.85 (2,157,605.15) 

กําไรสุทธิ 172,420,000.00 175,766,940.33   3,346,940.33 

ครุภัณฑ ทีด่นิ และส่ิงกอสราง    

คาครุภัณฑ ท่ีดิน ส่ิงกอสราง 1,240,000.00 1,178,848.00      (61,152.00) 

    

 

7. การวิเคราะหผลการบริหารจัดการทางการเงินของสหกรณ 
รายการ หนวย ป 2561 ป 2560 

มิติที่ 1 ความเพียงพอของเงินลงทุนตอความเสี่ยง    

1.อัตราสวนหนี้สินตอทุน เทา 0.82 0.78 

2อัตราทุนสํารองตอสินทรัพย เทา 0.06 0.06 

3อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ รอยละ 4.22 7.32 

4.อัตราการเติบโตของหนี้ รอยละ 8.31 0.24 

5.อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน รอยละ 5.67 5.72 

มิติที่ 2 คุณภาพสินทรัพย    

1.อัตราหมุนของสินทรัพย รอบ 0.05 0.05 

2.อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย รอยละ 3.15 3.05 

3.อัตราการเติบโตของสินทรัพย รอยละ 6.02 3.86 

มิติที่ 3 ขีดความสามารถในการบริหาร    

อัตราการเติบโตของธุรกิจ รอยละ 1.72 1.38 
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กําไรสุทธิ 172,420,000.00 175,766,940.33   3,346,940.33 
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3อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ รอยละ 4.22 7.32 

4.อัตราการเติบโตของหนี้ รอยละ 8.31 0.24 
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รายการ หนวย ป 2561 ป 2560 

มิติที่ 4 การทํากําไร    

1.กําไรตอสมาชิก บาท 22,868.45 22,615.41 

2.เงินออมตอสมาชิก บาท 681,078.11 665,122.67 

3.หน้ีสินตอสมาชิก บาท 717,241.90 707,672.71 

4.อัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจาย

ดําเนินงาน 

รอยละ 19.45 19.74 

5.อัตราคาใชจายในการดําเนินงาน รอยละ 14.42 14.61 

6.อัตราการเติบโตของของทนุสํารอง รอยละ 5.77 6.18 

7.อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น รอยละ (35.32) 10.58 

8.อัตราการเติบโตของกําไรสทุธิ รอยละ 4.86 7.57 

9,อัตรากําไรสุทธิ รอยละ 59.74 59.41 

มิติที่ 5 สภาพคลอง    

อัตราสวนทุนหมุนเวียน เทา 0.32 0.31 

 

การวิเคราะหผลการบริหารจัดการทางการเงินของสหกรณโดยรวม 
มิติความเพียงพอของเงินทุนตอความเส่ียง  

1.อัตราสวนหนี้สินตอทุนท้ังส้ิน  ปน้ีอัตราสวนหนี้สินตอทุน  0.82 เทา เทียบกับปกอน 0.78 เทา แสดงวาใน

ปน้ีสหกรณมีหน้ีสินตอทุนสูงขึ้น 0.04 เทา อยางไรก็ตามถึงแมวาสหกรณจะมีหน้ีสินเพิ่มขึ้น แตยังไมเกินเงินทุนของสหกรณ 

โดยหน้ีสินของสหกรณ สวนใหญเปนเงินฝากของสมาชิก ดังน้ัน จะไมมีความเสียงในการขาดสภาพคลองในดานการชําระ

หน้ีแกเจาหน้ี 

2.อัตราสวนทุนสํารองตอสินทรัพย  ปน้ีมีอัตราสวน 0.06  เทา เทากับปกอน  เน่ืองจากทุนสํารองยิ่งมีมาก 

จะทําใหสหกรณมีความมั่นคงมาก มีความเสี่ยงลดลง เพราะเปนแหลงเงินทุนท่ีไมมีตนทุน ดังน้ัน สหกรณจึงควรจัดสรร

กําไรเปนทุนสํารองใหมากขึ้น 

3. อัตราการเติมโตทุนของสหกรณ ในปน้ีมอีตัรารอยละ 4.22  เมื่อเทียบกบัปกอนซึ่งมีรอยละ 7.32 แสดง

วาทุนของสหกรณในปปจจุบนั ลดลงจากปกอนรอยละ 3.10 การลดลงน้ีเปนลักษณะลดนอย    ถอยลง ซึ่งจะเปนผลดีตอ

อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุนและไมมีปญหาในดานการใหบริการสมาชิก 

4. อัตราการเติบโตของหนี้  ปน้ีมีอัตราเพิ่มขึน้ถึงรอยละ 8.07 กลาวคือในปปจจบุันมอีัตรารอยละ 8.31 หน้ีท่ี

เพิ่มน้ี สวนใหญเปนเงินฝากของสมาชิก ซึ่งเพิ่มขึ้น ถึงรอยละ 7.69  

5. อัตราผลตอบแทนตอสวนทุนของสหกรณ   ปน้ีมอีัตรารอยละ 5.67 ปกอนรอยละ 5,72 ลดลง0.05 

เน่ืองจาก สหกรณมีรายไดจากดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นในอัตราลดนอยถอยลง จากผลของการจัดทําโครงการเพ่ือสมาชิกมากขึ้น 

 

มิติคุณภาพของสินทรัพย   
        สหกรณมอีัตราหมุนของสินทรัพย  0.05 เทา เทากับปกอน  แสดงถึงความสามารถในการใชสินทรัพยเพื่อ

กอใหเกิดรายได สงผลใหการดําเนินงานมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรอยละ 3.15 เทากับปกอน 

	 การวิเคราะห์ผลการบริหารจัดการทางการเงินของสหกรณ์โดยรวม

	 	 มิติความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง	

	 	 	 1.	 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนทั้งสิ้น		ปีนี้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	0.82	เท่า	เทียบกับปีก่อน	0.78	เท่า	

แสดงว่าในปีนี้สหกรณ์มีหนี้สินต่อทุนสูงขึ้น	 0.04	 เท่า	 อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสหกรณ์จะมีหนี้สินเพิ่มขึ้น	 แต่ยัง	

ไม่เกินเงินทุนของสหกรณ์	โดยหนี้สินของสหกรณ์	ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากของสมาชิก	ดังนั้น	จะไม่มีความเสียงใน

การขาดสภาพคล่องในด้านการช�าระหนี้แก่เจ้าหนี้

	 	 	 2.	 อตัราส่วนทนุส�ารองต่อสินทรพัย์		ปีนีม้อีตัราส่วน	0.06		เท่า	เท่ากบัปีก่อน		เนือ่งจากทนุส�ารอง

ยิง่มมีาก	จะท�าให้สหกรณ์มคีวามมัน่คงมาก	มคีวามเสีย่งลดลง	เพราะเป็นแหล่งเงนิทนุทีไ่ม่มต้ีนทนุ	ดงันัน้	สหกรณ์

จึงควรจัดสรรก�าไรเป็นทุนส�ารองให้มากขึ้น

	 	 	 3.	 อัตราการเติมโตทุนของสหกรณ์	 ในปีนี้มีอัตราร้อยละ	4.22	 เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งมีร้อยละ	

7.32	แสดงว่าทุนของสหกรณ์ในปีปัจจุบัน	ลดลงจากปีก่อนร้อยละ	3.10	การลดลงนี้เป็นลักษณะลดน้อย	ถอยลง	

ซึ่งจะเป็นผลดีต่ออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนและไม่มีปัญหาในด้านการให้บริการสมาชิก

	 	 	 4.	 อัตราการเติบโตของหนี้	 ปีนี้มีอัตราเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	 8.07	 กล่าวคือในปีปัจจุบันมีอัตรา	

ร้อยละ	8.31	หนี้ที่เพิ่มนี้	ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากของสมาชิก	ซึ่งเพิ่มขึ้น	ถึงร้อยละ	7.69	

	 	 	 5.	 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนทุนของสหกรณ์	ปีนี้มีอัตราร้อยละ	5.67	ปีก่อนร้อยละ	5.72	ลดลง	

0.05	 เนื่องจากสหกรณ์มีรายได้จากดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นในอัตราลดน้อยถอยลง	 จากผลของการจัดท�าโครงการ	

เพื่อสมาชิกมากขึ้น

	 	 มิติคุณภาพของสินทรัพย์ 	

									 	 	 สหกรณ์มีอัตราหมุนของสินทรัพย์	 0.05	 เท่า	 เท่ากับปีก่อน	 แสดงถึงความสามารถในการใช้

สินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้	ส่งผลให้การด�าเนินงานมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ร้อยละ	3.15	เท่ากับปีก่อน
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	  มิติขีดความสามารถในการบริหาร	

	 	 	 อัตราการเติบโตของธุรกิจร้อยละ	1.72	ปีก่อนร้อยละ	1.38	สูงขึ้นกว่าปีก่อน

	 	 มิติด้านการท�าก�าไร	

														 	 สหกรณ์มีอัตราก�าไรสุทธิร้อยละ	59.74	ปีก่อนร้อยละ	59.41	แสดงให้เห็นถึงความสามารถและ

ประสิทธิภาพในการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลก�าไรสูงขึ้น		แต่อัตราการเติบโต	ของก�าไรสุทธิร้อยละ		4.86		ปีก่อน

ร้อยละ	7.57	ต�่ากว่าปีก่อน		เนื่องจากปีนี้สหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ		4.29	และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ	2.87	

เมื่อเทียบกับปีก่อน	สหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ		5.84	และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ		0.21	สหกรณ์มีก�าไรต่อ

สมาชิกคนละ		22,868.45	บาท	ปีก่อนคนละ		22,615.41	บาท	เงินออมต่อสมาชิกคนละ	681,078.11	บาท	ปี

ก่อนคนละ	665,122.67	บาท	หนี้สินต่อสมาชิกคนละ	717,241.90	บาท	ปีก่อนคนละ	707,672.71	บาท	อัตราการ

เติบโตของทุนส�ารองร้อยละ	5.77		ปีก่อนร้อยละ	6.18	ลดลงจากปีก่อน	ส่วนอัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น	ๆ	

ร้อยละ	(35.32)	ปีก่อนร้อยละ		10.58	เนื่องจากได้จัด	เป็นค่าใช้จ่ายเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกมากขึ้น

	 	 มิติด้านสภาพคล่อง	

											 	 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนร้อยละ	0.32		ปีก่อนร้อยละ	0.30	สูงขึ้นจากปีก่อน	แสดงว่าสหกรณ์มีสภาพ

คล่องสูงกว่าปีก่อน	และถือว่าสหกรณ์มีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ปกติ

	 	 สรุปผลโดยรวม		

										 	 ในปี	2561	คณะ	ผู้ตรวจสอบกิจการได้ปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นประจ�าทุกเดือนตามแผนการ

ตรวจ	ทีก่�าหนดพร้อมท้ังได้รายงานผลการตรวจสอบกจิการพร้อมทัง้ให้ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะต่อทีป่ระชมุคณะ

กรรมการด�าเนนิการอย่างสม�า่เสมอปรากฏว่า	การบรหิารงานของคณะกรรมการและการปฏบัิติงานของเจ้าหน้าท่ี

เป็นไปด้วยความถูกต้อง

(ลงชื่อ)  เผด็จ  เฉลิมพักตร์     (ลงชื่อ)     วาสนา ศุกระศร       ลงชื่อ)   กฤตยา โอวาท

        (นายเผด็จ  เฉลิมพักตร์)             (นางสาววาสนา  ศุกระศร)         (นางสาวกฤตยา  โอวาท)

						หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการ																			ผู้ตรวจสอบกิจการ																									ผู้ตรวจสอบกิจการ

	 	 จึงเสนอเพื่อทราบ

	 	 ที่ประชุมมีมติ			................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..........……………
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วาระที่ 4
เรื่องการเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ

ประจ�าปี 2562
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	 	 ด้วยในปี	2561	กรรมการด�าเนินการ	ชุดที่	70	ต้องพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	จ�านวน	8	คน	ดังนั้น	

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ	คณะกรรมการด�าเนินการ	โดยอาศัยอ�านาจตามความในข้อ	55	และ	ข้อ	63	(10)	

แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์	 จ�ากัด	คณะกรรมการด�าเนินการจึงมีมติแต่งตั้งกรรมการด�าเนิน

การเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ	ประจ�าปี	2562	ประกอบด้วย

	 1.	นายปราโมช	ถาวร						 2.	นายวิศิษฐ์	ศรีสุวรรณ์	 	 3.	นางดุษณี	ดานาพงศ์			 	

	 4.	นายสุริยะ	ค�าปวง	 	 5.	นายจิรศักดิ์	เงินเส็ง

	 	 คณะกรรมการเลือกตั้งฯ	ได้เลือก	นายปราโมช	ถาวร		เป็นประธาน	และเลือก	นายจิรศักดิ์			เงินเส็ง

เป็นเลขานุการคณะกรรมการเลือกตั้งฯ	นอกนั้นเป็นกรรมการเลือกตั้งฯ	 ได้ประกาศหลักเกณฑ์	 วิธีการบริหาร

จัดการและการรับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อรับเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ	ประจ�าปี	2562		ตั้งแต่วันที่		3	–	17	

ธนัวาคม		2561	เมือ่สิน้สดุการรบัสมคัรแล้ว	คณะกรรมการเลอืกตัง้ฯได้ตรวจสอบคณุสมบตัขิองผูส้มคัรเรยีบร้อย

แล้ว	จึงประกาศรายชื่อและหมายเลขประจ�าตัวผู้สมัครเป็นกรรมการด�าเนินการ	ดังต่อไปนี้

	 	 เมื่อการเลือกตั้งได้ด�าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		จึงขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง	

ประกาศผลคะแนนเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ	ประจ�าปี	2562

	 	 นายปราโมช		ถาวร			ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศผลคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งเรียง

ตามล�าดับคะแนนจากสูงสุดลงมา	ดังนี้	

	 	 รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการ	ได้แก่

	 	 หมายเลข		1	 นายสมศักดิ์	 ภัทรวนาคุปต์

	 	 หมายเลข		2	 นายทนา	 ต้องโพนทอง

	 	 หมายเลข		3	 นายวินัย	 กสิรักษ์

	 	 หมายเลข		4	 นายเสนอ	 ชูจันทร์

	 	 หมายเลข		5	 นายสันทาน	 สีสา

	 	 หมายเลข		6	 นายภานุวัฒน์	 ณ	นครพนม

	 	 หมายเลข		7	 นายสุรพล	 พงศ์เมธีอภิชัย

	 	 หมายเลข		8	 นายณรงค์พล	 พัฒนศรี

	 	 หมายเลข		9	 นายโสรัจ	 ออไอศูรย์

	 	 หมายเลข	10	 นายพีรพนธ์	 กิจโกศล

	 	 หมายเลข	11	 นายชาย	 คงแก้ว

	 	 หมายเลข	12	 นายประยูร	 อินสกุล

	 	 หมายเลข	13	 นายธนรัฐ	 โคจรานนท์

วาระที่ 4 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ ประจ�าปี 2562
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 ผลคะแนนผูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ประจําป 2562 

ลําดับ หมายเลข รายชื่อ คะแนน 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

 
  ดังน้ัน  

ผูสมัครท่ีไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการ จํานวน  8 คน  ไดแก 

  1.  .............................................................................................. 

  2.  .............................................................................................. 

  3.  .............................................................................................. 

  4.  .............................................................................................. 

  5.  .............................................................................................. 

  6.  .............................................................................................. 

  7.  .............................................................................................. 

  8.  .............................................................................................. 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

  ที่ประชุมมีมต ิ  ......................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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วาระที่ 5

เรื่อง เพื่อพิจารณา
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	 	 5.1  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

	 	 	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	ชุดที่	70	ครั้งที่	13	เมื่อวันที่	13	ธันวาคม		2561	เห็น

ชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ	ข้อ	49	–	ข้อ	54		เรื่องคณะผู้ตรวจสอบกิจการ	และข้อ	64		เพิ่มคณะกรรมการ

อ�านวยการ

	 	 	 หลักการและเหตุผล

	 	 	 1.	แก้ไขให้สอดคล้องกบัระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์	ว่าด้วยการตรวจสอบกจิการของสหกรณ์

	 	 	 2.	ข้อบังคับไม่ได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการอ�านวยการ	คณะกรรมการด�าเนินการ	 ชุดที่	 70	

พิจารณาแล้วเห็นว่าสหกรณ์ควรมีคณะกรรมการอ�านวยการ	 เพื่อเป็นผู้ด�าเนินกิจกรรมแทนคณะกรรมการ	

ด�าเนินการในการควบคุมดูแลการบรหิารงานของสหกรณ์อย่างใกล้ชดิ	และมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้	และสอดคล้อง

กับร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์

	 	 	 ข้อบงัคบัสหกรณ์ฯ ข้อ 69 (1) ก�าหนดว่า “การแก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบั ก�าหนดให้ใช้เสยีง 

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนสมาชิกที่มาประชุมและอยู่ในห้องประชุม”

	 	 	 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่นับจ�านวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม	ดังนี้

	 	 	 จ�านวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม	 จ�านวน....................คน	 สองในสามของจ�านวนสมาชิก	

ที่อยู่ในห้องประชุม	จ�านวน..............คน

	 	 	 รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์	ดังนี้

	 	 	 ที่ประชุมมีมติ			.............................................................................................................

……………………………………………………………………......………………………………………….

…………………………………………………………………………..……………………………………….

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
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รายละเอียดแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด 

ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม เหตุผล 
หมวดที่  7 

         คณะผูตรวจสอบกิจการ   
                     ขอ 49. คณะผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้ง

ผูตรวจสอบกิจการคณะหนึ่ง เพื่อดําเนินการตรวจสอบกจิการตามระเบียบที่  

นายทะเบียนสหกรณกําหนด และตามที่กําหนดในขอบังคับนี้ 

                          คณะผูตรวจสอบกิจการตองประกอบดวยสมาชิกหรือ

บุคคลภายนอก จํานวน 3  คน  ในจํานวนนี้ตองมีหัวหนาคณะหนึ่งคน และ

หัวหนาคณะผูตรวจสอบกิจการตองมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีดาน

การบริหารจัดการ การเงิน  การบัญช ี เศรษฐศาสตร พาณิชยศาสตร  การ

สหกรณ  หรือกฎหมาย 

 

                          คณะผูตรวจสอบกิจการมีวาระการทําหนาที่หนึ่งปทางบัญชี 

เมื่อพนวาระการทําหนาที่  หากยังไมมีการเลือกตั้งใหม ใหคงทําหนาที่อยูตอไป

จนกวาที่ประชมุใหญเลือกตั้งคณะใหม 

 

 

 

 

                          สมาชิกหรือบุคคลภายนอกกลุมใดประสงคจะเปนคณะผู

ตรวจสอบกิจการ ใหยื่นใบสมคัรตอสหกรณกอนวันประชมุใหญไมนอยกวา   

เจ็ดวันและเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้ง 

หมวดที่  7 
         คณะผูตรวจสอบกิจการ   

                     ขอ 49. คณะผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้ง

ผูตรวจสอบกิจการคณะหนึ่ง เพื่อดําเนินการตรวจสอบกจิการตามระเบียบที่  

นายทะเบียนสหกรณกําหนด และตามที่กําหนดในขอบังคับนี้ 

                          คณะผูตรวจสอบกิจการตองประกอบดวยสมาชิกหรือ

บุคคลภายนอก จํานวน 3  คน  ในจํานวนนี้ตองมีหัวหนาคณะหนึ่งคน และ 

คณะผูตรวจสอบกิจการตองมวีุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีดานการบริหาร

จัดการ การเงิน  การบัญช ี เศรษฐศาสตร พาณิชยศาสตร  การสหกรณ  หรือ

กฎหมาย และผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

                          คณะผูตรวจสอบกิจการมีวาระการทําหนาที่หนึ่งปทางบัญชี 

เมื่อพนวาระการทําหนาที่  หากยังไมมีการเลือกตั้งใหม ใหคงทําหนาที่อยูตอไป

จนกวาที่ประชมุใหญเลือกตั้งคณะใหม 

                           ใหคณะกรรมการดําเนินการประกาศรับสมัครผูตรวจสอบ 

กิจการ และพจิารณาคัดเลือกผูตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ 

ตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และนําเสนอชื่อผูตรวจสอบกิจการ 

ที่ผานการคัดเลือกใหที่ประชมุใหญเลือกตั้งโดยวิธีเปดเผย  

                          สมาชิกหรือบุคคลภายนอกกลุมใดประสงคจะเปนคณะผู

ตรวจสอบกิจการ ใหยื่นใบสมคัรตอสหกรณกอนวันประชมุใหญไมนอยกวา    

เจ็ดวันและเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มขอความตามราง

ขอบังคับของกรมสงเสริม

สหกรณ 

 
 
 
 
 

เพิม่ข้อความให้สอดคล้อง
กับระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์
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ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม เหตุผล 
 

 

 

 

                             กรณีไมมสีมาชิกหรือบุคคลภายนอกกลุมใดสมัครรับ

เลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกจิการหรือที่ประชุมใหญไมเลือกตั้งผูสมัครกลุมใด     

ใหที่ประชมุใหญเลือกตั้งสมาชิกที่สมัครใจตามจาํนวนและหลักเกณฑที่กําหนด

ในวรรคสอง ประกอบเปนคณะผูตรวจสอบกิจการและใหคณะผูตรวจสอบ 

กิจการนั้นเลือกกันเองใหเปนหัวหนาคณะหนึ่งคน 

                         สมาชิกที่พนจากตําแหนงในคณะกรรมการดําเนินการ หรือ
ผูจัดการสหกรณ ไมถึงหนึ่งปนับแตวันที่พนจากตําแหนงไมมีสิทธิไดรับเลือกตั้ง

เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
           ขอ  50.  บุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามมใิหเปนหรือทํา
หนาที่ผูตรวจสอบกิจการ 

(1) มีลักษณะตองหามตามขอ 56  (1)  (2)  (3)  

และ  (4) 

(2) เคยถูกที่ประชุมใหญถอดถอนออกจาก

ตําแหนงผูตรวจสอบกจิการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 

(3) ผูสอบบัญชหีรือผูชวยผูสอบบัญชีหรือบุคคล  

ที่อยูในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ 

(5) กรรมการหรือผูจัดการหรือเจาหนาที่สหกรณ 

(6) ผูจัดการหรือเจาหนาที่สหกรณอื่นใด 

                             ที่ประชมุใหญอาจเลือกตั้งคณะผูตรวจสอบกิจการเปนการ 

สํารองไว เพื่อใหคณะผูตรวจสอบกิจการที่สหกรณเลือกตั้งสํารองไวสามารถ 

ปฏิบัติงานทันทีในกรณีที่คณะผูตรวจสอบกิจการที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุม 

ใหญวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ ตามขอ 52 

                              กรณีไมมสีมาชิกหรือบุคคลภายนอกกลุมใดสมัครรับ

เลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกจิการหรือที่ประชุมใหญไมเลือกตั้งผูสมัครกลุมใด       

ใหที่ประชมุใหญเลือกตั้งสมาชิกที่สมัครใจตามจาํนวนและหลักเกณฑที่กําหนด

ในวรรคสอง ประกอบเปนคณะผูตรวจสอบกิจการและใหคณะผูตรวจสอบ 

กิจการนั้นเลือกกันเองใหเปนหัวหนาคณะหนึ่งคน 

                          
 
 
 
           ขอ  50. คณะผูตรวจสอบกิจการตองไมมีลักษณะตองหาม 

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบกจิการของสหกรณ  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัดขอความในวรรค 5 ออก 

เนื่องจากเปนลักษณะ

ตองหามในขอ 50 

แกไขตามระเบียบนาย

ทะเบียนสหกรณ วาดวย 

การตรวจสอบกิจการของ 

สหกรณ 
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ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม เหตุผล 
                   ขอ  51.  การดํารงตําแหนงคณะผูตรวจสอบกิจการ คณะผู

ตรวจสอบกิจการ มีวาระอยูในตําแหนงไดหนึ่งปทางบัญชสีหกรณ  ถาเมือ่ครบ

กําหนดวาระแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการชุดใหม  ก็ใหคณะ          

ผูตรวจสอบกิจการชุดเดิมปฏบิัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาที่ประชุมใหญจะ

เลือกตั้งคณะใหม คณะผูตรวจสอบกิจการซึง่ออกไปนั้น อาจไดรับเลือกตั้งซ้ําได

  ขอ  52.  ตําแหนงของผูตรวจสอบกิจการวางลงกอนถึง
คราวออกตามวาระ  ถาตําแหนงผูตรวจสอบกิจการวางลงกอนถึงคราวออก
ตามวาระ  ใหผูตรวจสอบกิจการที่ยังดํารงตําแหนงอยูดําเนินการตอไปจนกวา 

จะมีการประชมุใหญ  แตถาในเวลาใดจํานวนผูตรวจสอบกิจการเหลือนอยกวา

สองคน  คณะกรรมการดําเนินการ จะตองเรียกประชมุใหญวิสามัญขึ้นโดยเร็ว  

เพื่อเลือกตั้งผูตรวจสอบกจิการแทนตําแหนงที่วาง  เวนแตตําแหนงที่วางนั้น

เหลือเวลาไมถึงสามเดือน  นับถึงวันสิ้นปบญัชี  ใหผูตรวจสอบกิจการที่ไดรับ

เลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับเวลาที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน 

 

 

 

 

   

ขอความเดิม 
 
 
 
 
 
  ขอ  52.  ตําแหนงของผูตรวจสอบกิจการวางลงกอนถึง
คราวออกตามวาระ  ถาตําแหนงคณะผูตรวจสอบกิจการวางลงกอนถึงคราว
ออกตามวาระ ใหคณะผูตรวจสอบกิจการที่ยังดํารงตําแหนงอยูดําเนินการตอไป

จนกวาจะมีการประชุมใหญ  แตถาในเวลาใดจํานวนคณะผูตรวจสอบกิจการ

เหลือนอยกวาสองคน ใหคณะผูตรวจสอบกิจการที่สหกรณเลือกตั้งสํารองไว 

สามารถปฏิบัติงานทันที โดยมีวาระเทาที่คณะผูตรวจสอบกิจการเดิมเหลืออยู 

ในกรณีที่คณะผูตรวจสอบกิจการที่ไดรับเลือกตั้งสํารองไว ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 

หรือไมมีคณะผูตรวจสอบกิจการสํารอง คณะกรรมการดําเนินการ จะตองเรียก

ประชุมใหญวิสามัญขึ้นโดยเร็ว เพื่อเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการแทนคณะผู

ตรวจสอบกิจการเดิม เวนแตตําแหนงที่วางนั้นเหลือเวลาไมถึงสามเดือน  

ใหผูที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ถึงวันสิ้นปบัญช ี   

 
 

 

 

 

 

เพิ่มขอความใหสอดคลอง 

กับระเบียบนายทะเบียน 

สหกรณ 
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ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ขอ  53.  อํานาจหนาที่ของคณะผูตรวจสอบกิจการ    

คณะผูตรวจสอบกิจการ มีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของ

สหกรณ  ตามระเบียบนายทะเบียน วาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

รวมทั้งในขอตอไปนี้คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร  สรรพสมุด  บัญช ี ทะเบียน

และการเงิน  ตลอดจนทรัพยสินและหนี้สินทั้งปวงของสหกรณเพื่อทราบฐานะ

และขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง 

(2) ตรวจสอบการดําเนินธุรกิจ  และดําเนินงาน  

อื่น  ๆ  เพื่อวิเคราะหประเมินผลและใหคําแนะนําแกสมาชิก  คณะกรรมการ

ดําเนินการ  และฝายจัดการของสหกรณ 

(3) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานภายใน

สหกรณ  ระบบตลอดจนวิธีปฏบิัติแตละกิจกรรมตามที่ฝายบริหารกําหนดไว    

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน  และ

การใชจายเงินงบประมาณรายจาย 

                            นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว คณะผูตรวจสอบ 

กิจการจะพนจากตําแหนงเมื่อ 

                           (1)  ตาย 

                             (2)  ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือยื่นตอหัวหนา 

คณะผูตรวจสอบกิจการ หรือยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแลวแตกรณ ี

                             (3) ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนคณะผูตรวจสอบ 

กิจการออกจากตําแหนงทั้งคณะหรือรายบุคคล 

                             (4) นายทะเบียนสหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ 

ตองหามตามขอ 50 

  ขอ  53.  อํานาจหนาที่ของคณะผูตรวจสอบกิจการ    

คณะผูตรวจสอบกิจการ มีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของ

สหกรณ  ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบกิจการของ

สหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนีค้ือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร  สรรพสมุด  บัญช ี ทะเบียน

และการเงิน  ตลอดจนทรัพยสินและหนี้สินทั้งปวงของสหกรณเพื่อทราบฐานะ

และขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง 

(2) ตรวจสอบการดําเนินธุรกิจ  และดําเนินงาน  

อื่น  ๆ  เพื่อวิเคราะหประเมินผลและใหคําแนะนําแกสมาชิก  คณะกรรมการ

ดําเนินการ  และฝายจัดการของสหกรณ 

(3) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานภายใน

สหกรณ  ระบบตลอดจนวิธีปฏบิัติแตละกิจกรรมตามที่ฝายบริหารกําหนดไว    

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน  และ

การใชจายเงินงบประมาณรายจาย 
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ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม เหตุผล 
(5) ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการ

ดําเนินการ  เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอปรับปรุงแผนงาน  นโยบาย  

ระเบียบ  ขอบังคับ  ตลอดจนประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

 

 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  และ

คําแนะนําของทางราชการ ตลอดจนการปฏบิัติตามขอบังคับ  ระเบยีบ  มติ   

และคําสั่งของสหกรณ  หรือกิจการอื่น ๆ  ตามที่เห็น สมควรหรือที่เห็นวาจะ

กอใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ 

                                         (7) ตรวจสอบงานที่ใชระบบสารสนเทศในการ

ดําเนินงาน  เพื่อใหทราบถึงความนาเชือ่ถือของขอมูล  และความปลอดภัย    

ของระบบ 
(8) ตรวจสอบการดูแลรักษาสินทรัพยและการใช

ทรัพยากรทุกประเภทของสหกรณวาเปนไปอยางมีประสิทธภิาพและคุมคา 

(9) เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการ  ดังนี้ 

     9.1 เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการ

ประจําเดือน  หรือรายงานของเดือนที่เขาทําการตรวจสอบตอที่ประชมุ

คณะกรรมการดําเนินการ 

    9.2 เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการประจําป  

ตอที่ประชมุใหญของสหกรณ 

 

 

(5) ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการ

ดําเนินการ  เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอปรับปรุงแผนงาน  นโยบาย  ระเบียบ 

ขอบังคับ  ตลอดจนประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

(6) ติดตามผลการดําเนินการแกไขของสหกรณตาม

รายงานการตรวจสอบกิจการ                                          

  (7) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  และ

คําแนะนําของทางราชการ ตลอดจนการปฏบิัติตามขอบังคับ  ระเบยีบ  มติ   

และคําสั่งของสหกรณ  หรือกิจการอื่น ๆ  ตามที่เห็น สมควรหรือที่เห็นวาจะ

กอใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ 

                                      (8) ตรวจสอบงานที่ใชระบบสารสนเทศในการ

ดําเนินงาน  เพื่อใหทราบถึงความนาเชือ่ถือของขอมูล  และความปลอดภัย    

ของระบบ 
                                 (9) ตรวจสอบการดูแลรักษาสินทรัพยและการใช

ทรัพยากรทุกประเภทของสหกรณวาเปนไปอยางมีประสิทธภิาพและคุมคา 
(10) เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการ  ดังนี้ 

   10.1 เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการ

ประจําเดือน  หรือรายงานของเดือนที่เขาทําการตรวจสอบตอที่ประชมุ

คณะกรรมการดําเนินการ 

   10.2 เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการประจําป 

ตอที่ประชมุใหญของสหกรณ 

 

 

 

เพิ่มขอความใหสอดคลองกับ

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 
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ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม เหตุผล 
  

 

 

 

 

 

 

 

                          ทั้งนี้  คณะผูตรวจสอบกิจการ  ควรเขารวมประชุมกรรมการ

ดําเนินการเปนประจําทุกเดือน  และเขารวมประชุมใหญ  เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ

รายงานการตรวจสอบกิจการที่นําเสนอตอที่ประชุมนั้น ๆ 

                         อนึ่ง  ในกรณีที่ปรากฏชัดเจนวา  มีเหตุการณที่อาจกอใหเกิด

ความเสียหายอยางมีนัยสําคัญแกสหกรณ  คณะผูตรวจสอบกิจการจะตอง

รายงานตอคณะกรรมการดําเนินการและสวนราชการที่มีหนาที่กํากับดูแล

สหกรณโดยเร็ว 

  ขอ  54.  ความรับผิดชอบของคณะผูตรวจสอบกิจการ   

กรณีที่คณะผูตรวจสอบ กิจการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ในสวนที่เปน

สาระสําคัญเยี่ยงผูตรวจสอบกิจการทั่วไปพึงปฏิบัติ หรือกระทําการโดยประมาท

เลินเลอเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย คณะผูตรวจสอบกิจการตอง

รับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ 

 

10.3 เสนอรายงานการตรวจสอบกรณีเรงดวน ใน

กรณีที่คณะผูตรวจสอบกจิการพบวามีเหตุการณที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย 

แกสมาชิกของสหกรณอยางรายแรง หรือสหกรณมีการปฏิบัติไมเปนไปตาม 

กฎหมาย ระเบยีบ คําสั่ง ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมทั้ง

ขอบังคับ ระเบยีบ มติที่ประชมุหรือคําสั่งของสหกรณจนกอใหเกิดความเสียหาย 

แกสมาชิกและสหกรณอยางรายแรง ตอคณะกรรมการดําเนินการทันที เพื่อ 

ดําเนินการแกไข รวมทั้งใหจัดสงสําเนารายงานดังกลาวตอสํานักงานตรวจบัญช ี

สหกรณ และสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร โดยเร็ว                         

                               ทั้งนี้  ใหคณะผูตรวจสอบกิจการเขารวมประชมุกรรมการ

ดําเนินการเปนประจําทุกเดือน  และเขารวมประชุมใหญ  เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ

รายงานการตรวจสอบกิจการที่นําเสนอตอที่ประชุมนั้น ๆ 
 
 
 
 
 

  ขอ  54.  ความรับผิดของคณะผูตรวจสอบกิจการ    

กรณีที่คณะผูตรวจสอบ กิจการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ในสวนที่เปน

สาระสําคัญเยี่ยงผูตรวจสอบกิจการทั่วไปพึงปฏิบัติ หรือกระทําการโดยประมาท

เลินเลอ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน จนเปนเหตุใหสหกรณไดรับ

ความเสียหาย คณะผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแก

สหกรณ  ทั้งนี้ การพิจารณาความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ ใหเปนไปตาม 

มติที่ประชุมใหญ 

เพิ่มขอความใหสอดคลอง 

กับระเบียบนายทะเบียน 

สหกรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัดขอความออก เนื่องจาก 

ขอความซ้ํากัน 

 

 

เพิ่มขอความใหสอดคลอง 

กับระเบียบนายทะเบียน 

สหกรณ 
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ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม เหตุผล 
  ขอ  64.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ  

ถากรรมการปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ หรือกระทําโดยประมาทเลินเลอ 

เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหายคณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบ

ชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ 

 

                     ขอ  64.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ   

ถากรรมการปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ หรือกระทําโดยประมาทเลินเลอ 

เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหายคณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบ

ชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ 

         ขอ 64/1 คณะกรรมการอํานวยการ  คณะกรรมการ

ดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอํานวยการ  จากคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณ  จํานวน 5  คน โดยใหประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ และ

เลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเปนกรรมการอํานวยการ และให

คณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการอื่นเปนกรรมการรวมอีก 1 คน 

         ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ

เปนประธานและเลขานุการคณะกรรมการอาํนวยการตามลําดับ 

         คณะกรรมการอํานวยการใหอยูในตําแหนงไดเทากับ

กําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้ง คณะกรรมการอํานวยการนั้น 

         ใหคณะกรรมการอํานวยการประชมุกนัตามคราวที่มกีิจธุระ  

แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย  และใหประธาน

กรรมการอํานวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

         ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ  ตองมีกรรมการ

อํานวยการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการอํานวยการ

ทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชมุ 

           ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ  ใหเสนอ

คณะกรรมการดําเนินการในการประชมุคราวถัดไปทราบ 

 

 
 
 
 
 

เพิ่มคณะกรรมการอํานวยการ 

ตามรางขอบังคับของกรม 

สงเสริมสหกรณ 

เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ด�าเนินงานของสหกรณ์
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ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม เหตุผล 
           ขอ 64/2 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ    

ใหคณะกรรมการอํานวยการ ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการดําเนินการ  และตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และ

คําสั่ง  ของสหกรณ   ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี ้

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน  การจายเงิน  การสะสมเงิน  

การฝากหรือการเก็บรักษาเงินใหเปนไปตามขอบังคับ  และระเบียบของสหกรณ 

(2) ควบคุมการจัดทําบัญช ีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณ

ใหถูกตองครบถวนและเปนปจจุบันอยูเสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจน

ทรัพยสินของสหกรณใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย  และพรอม ที่จะให

ผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือ

แกไขการบริหารงานของสหกรณ 

(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน รวมทั้ง

บัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ

เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา  เพือ่เสนอตอที่ประชุมใหญอนุมตัิ 

(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ  

เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอใหที่ประชมุใหญพจิารณา

อนุมัติ 

(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจายประจาํปของ

สหกรณ เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชมุใหญ

อนุมัติ 
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   5.2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไร-ขาดทุน ประจําป 2561  
                      สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด ไดจัดทํางบการเงินสําหรับปส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เพื่อ              
เสนอให นางสาวฉันทแข  เปรมปรีชากุล ผูสอบบญัชีรับอนุญาต สังกัดบริษัท ไอดี ออดิต กรุปจํากัด ซึ่งไดรับการคัดเลือก
จากท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2559 ใหเปนผูสอบบัญชสีหกรณ โดยเขาตรวจสอบงบการเงินและรายละเอียดบัญช ี
ตาง ๆ ของสหกรณฯ และนําเสนอใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินเรียบรอยแลว  
           จึงขอเรียนเชิญผูสอบบัญชีรายงานผลการตรวจสอบบัญชีสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด 
  

 

  หนังสือรับรองของสหกรณ 

วันท่ี 18 มกราคม  2562 
เรียน   ผูสอบบญัชี  นางสาวฉันทแข  เปรมปรีชากุล 
 
 หนังสือรับรองฉบับน้ีใหไวเพื่อประโยชนของทานในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี  31  ธันวาคม    2561  เพื่อแสดงความคิดเห็นวางบการเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงิน   ณ   วันท่ี  31  
ธันวาคม  2561   ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด   สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของ  สหกรณขาราชการสหกรณ  จํากัด  
โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนดหรือไม 
 ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีการจัดการท่ีมีประสิทธิผล เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตาม
กฎหมายสหกรณ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 
 ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินท่ีทานตรวจสอบตามที่ขาพเจาทราบและคิดวาควรจะเปน เชน 
รายการดังตอไปน้ี 

1. งบการเงินไมมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งรวมถึงการละเวนการแสดงรายการและ
ขอมูลตาง ๆ 

2. ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานและขอมูลดังตอไปนี้ใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ 
 2.1  บันทึกทางการบัญชี  เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และขอมูลอื่นท่ีเก่ียวของทั้งหมด 

2.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ 
 3. ไมมีรายการผิดปกติท่ีเกี่ยวของกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรือ เจาหนาท่ีของสหกรณ  ผูซึ่ง    
มีหนาท่ีสําคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือ รายการผิดปกติท่ีมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ
ตองบการเงิน 
 4. สหกรณไดปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาท้ังหมด  ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอ
งบการเงิน นอกจากน้ีสหกรณไดปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานราชการ  หรือหนวยงานที่กํากับดูแล     
ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน 

	 5.2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไร-ขาดทุน ประจ�าปี 2561	

											 		 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์	จ�ากัด	ได้จัดท�างบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	เพื่อ														

เสนอให้	นางสาวฉนัท์แข	เปรมปรชีากลุ	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	สงักดับรษิทั	ไอด	ีออดติ	กรุป๊จ�ากดั	ซึง่ได้รบัการคดัเลอืก

จากทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	2560	ให้เป็นผูส้อบบญัชสีหกรณ์	โดยเข้าตรวจสอบงบการเงนิและรายละเอยีดบญัชี

ต่าง	ๆ	ของสหกรณ์ฯ	และน�าเสนอให้คณะกรรมการด�าเนินการพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินเรียบร้อยแล้ว	

	 	 จึงขอเรียนเชิญผู้สอบบัญชีรายงานผลการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์	จ�ากัด

หนังสือรับรองของสหกรณ์
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   สหกรณไมไ
ซึ่งรวมถึงการถู

ปดเผยในหมาย

 รายการหรือข
6.1  ขอ
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  สหกรณมีกร
ยของสหกรณ 
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ยเหตุประกอบ
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อตกลงกับสถา

สินทรัพยท่ีใชเป

รรมสิทธในสิน

เวนแตท่ีไดเปด

บันทึกหรือเปด

ท้ังไดมีการเปด

สหกรณไมมีค
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แจงจากหนวย

  หรือถูกประเ
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ยราชการอันมี

เมินภาษีอากร

หรือใชเปนหลัก

กหรือเปดเผยไ

กี่ยวกับภาระผู
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ดอยางถูกตอ

ายเหตุประกอ

น้ีสินท้ังหมดข
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ระกอบงบการ
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ปี 2561 ปี 2560
บาท บาท

สินทรัพย์

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 219,810,244.30 162,368,278.57
เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 91,340.80 100,002.70
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 591,338,724.91 558,488,817.46
ลูกหน้ีระยะสั้น - สุทธิ 3,114,101.76 2,933,609.68
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ค้า้งรับ 1,186,925.93 1,311,239.73
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 439,674.36 396,892.30

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 815,981,012.06      725,598,840.44     

เงินลงทุนระยะยาว 2,767,010.00 1,731,510.00
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 4,916,960,351.16 4,682,415,303.51
ท่ีดิน   อาคารและอุปกรณ์  - สุทธิ 1,335,794.54 441,015.55
สิทธิประโยชน์ในการใชอ้าคารรอตดัจ่าย 6,558,209.36 7,230,988.00

0.00 19,966.20
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 81,550.00 81,550.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,927,702,915.06   4,691,920,333.26
รวมสินทรัพย์ 5,743,683,927.12   5,417,519,173.70  

6

3

สิทธิประโยชน์การใชโ้ปรแกรมปฎิบติัการ

7
4
8

10

9

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์   จ ากัด
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัที ่ 31  ธันวาคม  2561

หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวยีน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

2

4
5

หนา้ 1

ปี 2561 ปี 2560
บาท บาท

สินทรัพย์

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 219,810,244.30 162,368,278.57
เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 91,340.80 100,002.70
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 591,338,724.91 558,488,817.46
ลูกหน้ีระยะสั้น - สุทธิ 3,114,101.76 2,933,609.68
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ค้า้งรับ 1,186,925.93 1,311,239.73
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 439,674.36 396,892.30

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 815,981,012.06      725,598,840.44     

เงินลงทุนระยะยาว 2,767,010.00 1,731,510.00
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 4,916,960,351.16 4,682,415,303.51
ท่ีดิน   อาคารและอุปกรณ์  - สุทธิ 1,335,794.54 441,015.55
สิทธิประโยชน์ในการใชอ้าคารรอตดัจ่าย 6,558,209.36 7,230,988.00

0.00 19,966.20
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 81,550.00 81,550.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,927,702,915.06   4,691,920,333.26
รวมสินทรัพย์ 5,743,683,927.12   5,417,519,173.70  

6

3

สิทธิประโยชน์การใชโ้ปรแกรมปฎิบติัการ

7
4
8

10

9

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์   จ ากัด
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัที ่ 31  ธันวาคม  2561

หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวยีน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

2

4
5

หนา้ 1

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2561
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( นายปริญญา  เพ็งสมบัติ )
ประธานกรรมการ

(นายชัยวุฒิ  มัณฑะนานนท์ )
เลขานุการ

วันที่  9  มกราคม  2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ปี 2561 ปี 2560
หมายเหตุ บาท บาท

หนีสิ้นและทุนของสหกรณ์
หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 11 0.00 0.00
เงินรับฝาก 12 2,575,782,046.53 2,377,883,316.91
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13 4,646,893.80 4,572,396.91
      รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,580,428,940.33   2,382,455,713.82  
      รวมหนีสิ้น 2,580,428,940.33   2,382,455,713.82  

ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ  10  บาท)
           หุ้นท่ีช าระเตม็มูลค่าแลว้ 2,659,049,120.00 2,552,080,550.00
ทุนส ารอง 320,409,696.45 302,943,015.13
ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั ระเบียบและอ่ืน ๆ 14 8,029,230.01 12,414,466.51
ก าไรสุทธิประจ าปี 175,766,940.33 167,625,428.24
      รวมทุนของสหกรณ์ 3,163,254,986.79   3,035,063,459.88  
      รวมหนีสิ้นและทุนของสหกรณ์ 5,743,683,927.12   5,417,519,173.70  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้ 

 (นายปริญญา  เพ็งสมบัต)ิ
 ประธานกรรมการ

(นายชัยวุฒิ  มัณฑะนานนท์)

วนัที ่ 9  มกราคม  2562
เลขานุการ

หนา้ 2

ปี 2561 ปี 2560
หมายเหตุ บาท บาท

หนีสิ้นและทุนของสหกรณ์
หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 11 0.00 0.00
เงินรับฝาก 12 2,575,782,046.53 2,377,883,316.91
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13 4,646,893.80 4,572,396.91
      รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,580,428,940.33   2,382,455,713.82  
      รวมหนีสิ้น 2,580,428,940.33   2,382,455,713.82  

ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ  10  บาท)
           หุ้นท่ีช าระเตม็มูลค่าแลว้ 2,659,049,120.00 2,552,080,550.00
ทุนส ารอง 320,409,696.45 302,943,015.13
ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั ระเบียบและอ่ืน ๆ 14 8,029,230.01 12,414,466.51
ก าไรสุทธิประจ าปี 175,766,940.33 167,625,428.24
      รวมทุนของสหกรณ์ 3,163,254,986.79   3,035,063,459.88  
      รวมหนีสิ้นและทุนของสหกรณ์ 5,743,683,927.12   5,417,519,173.70  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้ 

 (นายปริญญา  เพ็งสมบัต)ิ
 ประธานกรรมการ

(นายชัยวุฒิ  มัณฑะนานนท์)

วนัที ่ 9  มกราคม  2562
เลขานุการ

หนา้ 2
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บาท % บาท %
รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้้ 293,377,793.02       99.70   281,761,482.02 99.86
ดอกเบ้ียรับฝาก 785,382.49              0.27     322,758.58 0.11
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 80,374.50                0.03     87,957.00 0.03

รวมรายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทุน 294,243,550.01       100      282,172,197.60   100
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้และเงินลงทุน

ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก 76,378,817.47         25.96   72,680,822.40 25.76
ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มืระยะสั้น 2,376.36                  0.00     716,073.72 0.25

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียและเงินลงทุน 76,381,193.83         25.96   73,396,896.12 26.01
รวมรายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 217,862,356.18 74.04   208,775,301.48 73.99 
บวก รายได้อื่น

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 21,500.00                0.01     31,550.00 0.01
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินรับฝาก 31,140.00                0.01     22,586.42 0.01
เงินรางวลัสลาก ธกส 66,400.00                0.02     3,200.00 0.00
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์ (รถยนต)์ 200,499.00              0.07     0.00 0.00
รายไดอ่ื้น 13,440.00                0.00     7,260.00 0.00  
รวมรายได้อื่น 332,979.00              0.11     64,596.42 0.02

หัก ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่

เงินเดือน 8,192,220.00           2.78     7,754,600.00 2.75  
ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ี 163,680.00              0.06     94,080.00            0.03  
ค่าตรวจสุขภาพ 20,540.00                0.01     27,310.00 0.01  
ค่าเบ้ียประกนัเจา้หนา้ท่ี 33,540.00                0.01     33,540.00 0.01
เงินประกนัสังคม 317,800.00              0.11     306,000.00 0.11
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,700.00                  0.00     5,006.00 0.00
ค่าเล่าเรียนบุตร 0.00 0.00 28,500.00 0.01
ค่าเบ้ียเล้ียงและค่าพาหนะ 159,805.00              0.05     137,750.00 0.05

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์   จ ากัด
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2561

ปี 2560ปี 2561

หนา้ 3
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัด

งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่  31  ธันวาคม  2561
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ปี 2561                                      ปี 2560

บาท % บาท %
ปี 2560ปี 2561

ค่าล่วงเวลา 228,566.00              0.08     231,864.00 0.08
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 616,381.29              0.21     593,604.00 0.21
ค่าเคร่ืองแบบเจา้หนา้ท่ี 54,000.00                0.02     54,000.00 0.02
เงินชดเชยตามกฎหมาย 0.00 0.00 2,036,253.00       0.73  

รวม 9,791,232.29           3.33     11,302,507.00 4.01
            ค่าใช้จ่ายเกี่ยวทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์

ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ 284,068.01              0.10     171,409.57 0.06
ค่าตดัจ่ายโปรแกรมระบบงานธุรกิจสหกรณ์ 19,966.20                0.01     20,376.61 0.01
สิทธิประโยชน์ในการใชอ้าคารตดัจ่าย 672,778.64              0.23     672,778.64 0.24
ค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนตแ์ละอาคาร 23,607.27                0.01     20,947.01 0.01
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 90,036.00                0.03     75,324.00 0.02
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัรถยนต์ 55,863.50                0.02     82,253.85 0.03
ค่าบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 137,722.00              0.04     137,722.00 0.05
ค่าบริการส่ือคมนาคม 103,641.00              0.03     81,641.00 0.03
ค่าจา้งท าความสะอาด 121,500.00              0.04     121,500.00 0.04
ค่าก าจดัปลวก 20,000.00                0.01     20,000.00 0.01

รวม 1,529,182.62           0.52     1,403,952.68 0.50
            ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก

เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์สมาชิก 21,000,000.00         7.13     20,000,000.00 7.09
ค่าเปิดบญัชีเงินรับฝากสินมธัยสัถ์ 22,900.00                0.01     32,050.00 0.01

รวม 21,022,900.00         7.14     20,032,050.00     7.10
            ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอื่น

ค่าเบ้ียประชุม 486,000.00              0.17     531,500.00 0.19
ค่าพาหนะกรรมการ 127,040.00              0.04     129,300.00 0.04
ค่ารับรอง 28,139.92                0.01     17,421.00 0.01  
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี 71,543.00                0.02     34,610.00 0.01  
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 423,243.18              0.14     399,800.33 0.14
ค่าไปรษณีย์ 283,515.00              0.10     309,412.00 0.11
ค่าธรรมเนียมส่งเงิน 272,664.85              0.09     261,711.07 0.09
ค่าใชจ่้ายวนัประชุมใหญ่ 4,573,042.47           1.55     3,915,451.86 1.39
เงินรางวลัแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมใหญ่ 192,800.00              0.07     82,800.00 0.03
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 130,000.00              0.04     130,000.00 0.05

หนา้ 4
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บาท % บาท %
ปี 2560ปี 2561

ค่าตอบแทนเลขานุการ 36,000.00                0.01     36,000.00 0.01
ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ 150,000.00              0.05     150,000.00 0.05
ค่าตอบแทนผูป้ระสานงาน 699,945.00              0.24     699,685.00 0.25
ค่าไฟฟ้า 260,186.46              0.09     250,904.24 0.09
ค่าน ้าประปา 10,584.05                0.00     8,163.64 0.00
ค่าโทรศพัท์ 99,403.08                0.03     96,601.81 0.03
ค่าใชจ่้ายในการประชาสัมพนัธ์ 0.00 0.00 67,500.00 0.02  
ค่าใชจ่้ายจดังานสถาปนาสหกรณ์ครบรอบ 68 ปี 0.00 0.00 160,777.50          0.06  
ค่าใชจ่้ายจดังานสถาปนาสหกรณ์ครบรอบ 69 ปี 102,102.50              0.03     0.00 0.00
ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 78,789.64                0.03     77,098.42 0.03
ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการออม 98,950.00                0.03     100,000.00          0.04  
โครงการสัมมนาภาคีสหกรณ์ บางเขน 143,875.20              0.05     159,200.00          0.06  
โครงการสัมมนาผูป้ระสานงาน 417,580.20              0.14     424,261.00          0.15  
โครงการส่งเสริมสุขภาพสมาชิกผูสู้งวยั 608,840.00              0.22     341,850.00          0.12  
โครงการส่งเสริมอาชีพ 5,600.00                  0.00     9,000.00              0.00
โครงการอบรมสมาชิกใหม่ 582,705.89              0.21     0.00 0.00
หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ 0.00 0.00 121,151.96          0.04  
หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีตามค าพิพากษา 0.00 0.00 (238,164.00) (0.08)
ค่าใชจ่้ายทัว่ไป 202,529.50              0.07     199,924.15 0.07

รวม 10,085,079.94         3.43     8,475,959.98 3.00
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 42,428,394.85 14.42   41,214,469.66 14.61

ก าไรสุทธิ 175,766,940.33 59.74   167,625,428.24 59.41

หนา้ 5

บาท % บาท %
ปี 2560ปี 2561

ค่าตอบแทนเลขานุการ 36,000.00                0.01     36,000.00 0.01
ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ 150,000.00              0.05     150,000.00 0.05
ค่าตอบแทนผูป้ระสานงาน 699,945.00              0.24     699,685.00 0.25
ค่าไฟฟ้า 260,186.46              0.09     250,904.24 0.09
ค่าน ้าประปา 10,584.05                0.00     8,163.64 0.00
ค่าโทรศพัท์ 99,403.08                0.03     96,601.81 0.03
ค่าใชจ่้ายในการประชาสัมพนัธ์ 0.00 0.00 67,500.00 0.02  
ค่าใชจ่้ายจดังานสถาปนาสหกรณ์ครบรอบ 68 ปี 0.00 0.00 160,777.50          0.06  
ค่าใชจ่้ายจดังานสถาปนาสหกรณ์ครบรอบ 69 ปี 102,102.50              0.03     0.00 0.00
ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 78,789.64                0.03     77,098.42 0.03
ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการออม 98,950.00                0.03     100,000.00          0.04  
โครงการสัมมนาภาคีสหกรณ์ บางเขน 143,875.20              0.05     159,200.00          0.06  
โครงการสัมมนาผูป้ระสานงาน 417,580.20              0.14     424,261.00          0.15  
โครงการส่งเสริมสุขภาพสมาชิกผูสู้งวยั 608,840.00              0.22     341,850.00          0.12  
โครงการส่งเสริมอาชีพ 5,600.00                  0.00     9,000.00              0.00
โครงการอบรมสมาชิกใหม่ 582,705.89              0.21     0.00 0.00
หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ 0.00 0.00 121,151.96          0.04  
หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีตามค าพิพากษา 0.00 0.00 (238,164.00) (0.08)
ค่าใชจ่้ายทัว่ไป 202,529.50              0.07     199,924.15 0.07

รวม 10,085,079.94         3.43     8,475,959.98 3.00
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 42,428,394.85 14.42   41,214,469.66 14.61

ก าไรสุทธิ 175,766,940.33 59.74   167,625,428.24 59.41

หนา้ 5

ก�าไรสุทธิ

ปี 2561                                            ปี 2560
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ปี 2561 ปี 2560
บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก ำไรสุทธิ 175,766,940.33         167,625,428.24     
รำยกำรปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดก ำไรสุทธิ
เป็นเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพย์ 284,068.01                171,409.57            
ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพย ์(รถยนต)์ (200,499.00) 0.00
หน้ีสงสยัจะสูญ-ลูกหน้ีตำมค ำพิพำกษำ 0.00 (238,164.00)
หน้ีสงสยัจะสูญ-ลูกหน้ีขำดสมำชิกภำพ 0.00 121,151.96            
ค่ำโปรแกรมระบบงำนธุรกิจสหกรณ์ตดัจ่ำย 19,966.20                  20,376.61              
สิทธิประโยชน์ในกำรใชอ้ำคำรตดัจ่ำย 672,778.64                672,778.64            
เงินสมทบกองทุนสงเครำะห์สมำชิก 21,000,000.00           20,000,000.00       
ดอกเบ้ียเงินให้กูค้ำ้งรับ (1,186,925.93) (1,311,239.73)
ดอกเบ้ียเงินรับฝำกประจ ำคำ้งจ่ำย 168,445.66                178,339.17
ดอกเบ้ียคำ้งรับ เงินฝำกธนำคำร (15,924.66) 0.00
ค่ำไปรษณียค์ำ้งจ่ำย 14,876.00                  23,103.00              
ค่ำไฟฟ้ำคำ้งจ่ำย 21,272.09                  17,148.86              
ค่ำโทรศพัทค์ำ้งจ่ำย 9,000.00                    9,000.00                
ค่ำตรวจสอบกิจกำรคำ้งจ่ำย 12,500.00                  12,500.00              
ค่ำสอบบญัชีคำ้งจ่ำย 130,000.00                130,000.00            
ค่ำประกนัสงัคมคำ้งจ่ำย 28,500.00                  25,500.00              
ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรคำ้งจ่ำย 5,641.30                    8,526.20                
ค่ำเคร่ืองเขียนแบบพิมพใ์ชไ้ป 423,243.18                399,800.33            
ค่ำเบ้ียประกนัภยัจ่ำยล่วงหนำ้ 12,042.30                  12,995.76              

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 197,165,924.12 187,878,654.61
สินทรัพยด์ ำเนินงำน  

เงินสดรับจำกลูกหน้ีเงินให้กู ้ - ฉุกเฉิน 91,024,365.98           93,548,863.33       
เงินสดรับจำกลูกหน้ีเงินให้กู ้- สำมญั 4,246,723,366.63      4,230,357,408.35  
เงินสดรับจำกลูกหน้ีเงินให้กู ้- พิเศษ 25,429,706.94           10,571,321.05       
เงินสดจ่ำยลูกหน้ีเงินให้กู ้ - ฉุกเฉิน (90,002,073.23) (104,266,608.14) 
เงินสดจ่ำยลูกหน้ีเงินให้กู ้- สำมญั (4,416,370,013.37) (4,265,994,680.40) 
เงินสดจ่ำยลูกหน้ีเงินให้กู ้- พิเศษ (124,955,000.00) (181,975,000.00) 

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่  31  ธันวาคม  2561

หนา้ 6

ปี 2561 

บาท

ปี 2560 

บาท

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัด

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่  31  ธันวาคม  2561
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ปี 2561 ปี 2560
บาท บาท

เงินสดรับเงินยมืทดรอง- ส่งเครำะห์ศพสมำชิก 22,000.00 5,500.00                
เงินสดรับบญัชีพกัเงินหกัส่งตวัแทน 28,679,293.38           70,075,542.38       
เงินสดจ่ำยบญัชีพกัเงินหกัส่งตวัแทน (29,456,431.70) (69,581,196.10) 
เงินสดรับดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืคำ้งรับ 1,311,239.73             1,126,483.12         
เงินสดรับดอกเบ้ียคำ้งรับ เงินฝำกสหกรณ์อ่ืน 0.00 28,688.52              
เงินสดรับจำกลูกหน้ีอ่ืน 181,137.31                490,710.98            
เงินสดจ่ำยค่ำเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ (446,153.18) (324,281.33)
เงินสดจ่ำยค่ำเบ้ียประกนัภยัจ่ำยล่วงหนำ้ (6,945.70) (12,042.30) 
เงินสดจ่ำยเงินยมืทดรอง- ส่งเครำะห์ศพสมำชิก (12,000.00) (22,000.000)
เงินสดจ่ำยเงินยมืทดรอง- ค่ำใชจ่้ำยประชุมใหญ่ (19,044.00) 0.00
เงินสดรับค่ำเบ้ียประกนัเงินกู ้AIA 104,637.63                67,497.60              

หน้ีสินด ำเนินงำน
เงินสดรับลูกหน้ีตวัแทนหกัเงินส่ง 393,062.56                118,504.50            
เงินสดจ่ำยเงินรอจ่ำยคืน (1,328,144.71) (1,234,254.88)
เงินสดรับเงินรอจ่ำยคืน 1,304,339.67             1,328,144.71         
เงินสดจ่ำยภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยคำ้งจ่ำย (42,318.23) (40,237.26)
เงินสดจ่ำยค่ำไปรษณียค์ำ้งจ่ำย (23,103.00) (25,324.00)
เงินสดจ่ำยค่ำไฟฟ้ำคำ้งจ่ำย (17,148.86) (30,000.00)
เงินสดจ่ำยค่ำโทรศพัทค์ำ้งจ่ำย (9,000.00) (9,000.00)
เงินสดจ่ำยค่ำตรวจสอบกิจกำรคำ้งจ่ำย (12,500.00) (12,500.00)
เงินสดจ่ำยค่ำเบ้ียประกนัชีวิตกลุ่มคำ้งจ่ำย (234,828.37) (227,579.07)
เงินสดจ่ำยค่ำสินไหมรอจ่ำยคืนสมำชิก (800,000.00) (400,000.00)
เงินสดจ่ำยเงินประกนัสงัคมคำ้งจ่ำย (25,500.00) (31,500.00)
เงินสดจ่ำยค่ำธรรมเนียมสอบบญัชีคำ้งจ่ำย (130,000.00) (130,000.00)
เงินสดจ่ำยดอกเบ้ียเงินฝำกประจ ำคำ้งจ่ำย (178,339.17) (173,151.51)
เงินสดจ่ำยค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรคำ้งจ่ำย (8,526.20) (6,000.00)
เงินสดจ่ำยดอกเบ้ียเงินฝำกสหกรณ์อ่ืนคำ้งจ่ำย 0.00 (746,414.00)
เงินสดจ่ำยค่ำเบ้ียประกนัเงินกู ้AIA (67,497.60) (32,790.60)
เงินสดจ่ำยค่ำเบ้ียประกนัเงินกูส้ำมญัรอจ่ำยน ำส่งบริษทั (12,808.45) (16,461.78)
เงินสดรับค่ำเบ้ียประกนัเงินกูส้ำมญัรอจ่ำยน ำส่งบริษทั 15,265.14 12,808.45 
เงินสดรับค่ำเบ้ียประกนั บจ สหประกนัชีวิต 6,450.00 0.00
เงินสดรับภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำย คำ้งจ่ำย 39,187.15 42,318.23              
เงินสดรับค่ำเบ้ียประกนัชีวิตกลุ่มคำ้งจ่ำย 211,819.39                234,828.37            
เงินสดรับเงินประกนัโปรแกรม 0.00 14,980.00              

หนา้ 7ปี 2561 ปี 2560
บาท บาท

เงินสดรับเงินยมืทดรอง- ส่งเครำะห์ศพสมำชิก 22,000.00 5,500.00                
เงินสดรับบญัชีพกัเงินหกัส่งตวัแทน 28,679,293.38           70,075,542.38       
เงินสดจ่ำยบญัชีพกัเงินหกัส่งตวัแทน (29,456,431.70) (69,581,196.10) 
เงินสดรับดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืคำ้งรับ 1,311,239.73             1,126,483.12         
เงินสดรับดอกเบ้ียคำ้งรับ เงินฝำกสหกรณ์อ่ืน 0.00 28,688.52              
เงินสดรับจำกลูกหน้ีอ่ืน 181,137.31                490,710.98            
เงินสดจ่ำยค่ำเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ (446,153.18) (324,281.33)
เงินสดจ่ำยค่ำเบ้ียประกนัภยัจ่ำยล่วงหนำ้ (6,945.70) (12,042.30) 
เงินสดจ่ำยเงินยมืทดรอง- ส่งเครำะห์ศพสมำชิก (12,000.00) (22,000.000)
เงินสดจ่ำยเงินยมืทดรอง- ค่ำใชจ่้ำยประชุมใหญ่ (19,044.00) 0.00
เงินสดรับค่ำเบ้ียประกนัเงินกู ้AIA 104,637.63                67,497.60              

หน้ีสินด ำเนินงำน
เงินสดรับลูกหน้ีตวัแทนหกัเงินส่ง 393,062.56                118,504.50            
เงินสดจ่ำยเงินรอจ่ำยคืน (1,328,144.71) (1,234,254.88)
เงินสดรับเงินรอจ่ำยคืน 1,304,339.67             1,328,144.71         
เงินสดจ่ำยภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยคำ้งจ่ำย (42,318.23) (40,237.26)
เงินสดจ่ำยค่ำไปรษณียค์ำ้งจ่ำย (23,103.00) (25,324.00)
เงินสดจ่ำยค่ำไฟฟ้ำคำ้งจ่ำย (17,148.86) (30,000.00)
เงินสดจ่ำยค่ำโทรศพัทค์ำ้งจ่ำย (9,000.00) (9,000.00)
เงินสดจ่ำยค่ำตรวจสอบกิจกำรคำ้งจ่ำย (12,500.00) (12,500.00)
เงินสดจ่ำยค่ำเบ้ียประกนัชีวิตกลุ่มคำ้งจ่ำย (234,828.37) (227,579.07)
เงินสดจ่ำยค่ำสินไหมรอจ่ำยคืนสมำชิก (800,000.00) (400,000.00)
เงินสดจ่ำยเงินประกนัสงัคมคำ้งจ่ำย (25,500.00) (31,500.00)
เงินสดจ่ำยค่ำธรรมเนียมสอบบญัชีคำ้งจ่ำย (130,000.00) (130,000.00)
เงินสดจ่ำยดอกเบ้ียเงินฝำกประจ ำคำ้งจ่ำย (178,339.17) (173,151.51)
เงินสดจ่ำยค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรคำ้งจ่ำย (8,526.20) (6,000.00)
เงินสดจ่ำยดอกเบ้ียเงินฝำกสหกรณ์อ่ืนคำ้งจ่ำย 0.00 (746,414.00)
เงินสดจ่ำยค่ำเบ้ียประกนัเงินกู ้AIA (67,497.60) (32,790.60)
เงินสดจ่ำยค่ำเบ้ียประกนัเงินกูส้ำมญัรอจ่ำยน ำส่งบริษทั (12,808.45) (16,461.78)
เงินสดรับค่ำเบ้ียประกนัเงินกูส้ำมญัรอจ่ำยน ำส่งบริษทั 15,265.14 12,808.45 
เงินสดรับค่ำเบ้ียประกนั บจ สหประกนัชีวิต 6,450.00 0.00
เงินสดรับภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำย คำ้งจ่ำย 39,187.15 42,318.23              
เงินสดรับค่ำเบ้ียประกนัชีวิตกลุ่มคำ้งจ่ำย 211,819.39                234,828.37            
เงินสดรับเงินประกนัโปรแกรม 0.00 14,980.00              

หนา้ 7ปี 2561 

บาท

ปี 2560 

บาท
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ปี 2561 ปี 2560
บาท บาท

เงินสดรับค่ำสินไหมรอจ่ำยคืนสมำชิก 1,600,000.00             800,000.00            
เงินสดสุทธิได้มาจาก  (ใช้ไปใน)  กิจกรรมด าเนินงาน (69,945,580.14) (28,588,767.17)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ำยซ้ือเคร่ืองใชส้ ำนกังำน (219,848.00) (108,810.00)
เงินสดจ่ำยซ้ือรถยนต์ (959,000.00) 0.00
เงินสดจ่ำยซ้ือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ (1,035,500.00) 0.00
เงินสดรับจำกกำรขำยทรัพยสิ์น (รถยนต)์ 200,500.00 0.00

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (2,013,848.00) (108,810.00)
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เงินสดรับจำกทุนเรือนหุ้น 165,684,300.00         211,580,990.00
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1. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคญั
1.1 สหกรณ์บนัทึกบญัชีโดยใชเ้กณฑค์งคา้ง
1.2 สหกรณ์รับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑส์ดัส่วนของเวลา   ส่วนจ านวนรายไดจ้ะเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียคูณดว้ย

จ านวนเงินตน้ท่ีคา้งช าระตามระยะเวลาท่ีกูย้มื
1.3 สหกรณ์ระงบัการรับรู้รายไดท่ี้เกิดจากดอกเบ้ียเงินให้กูข้องลูกหน้ีท่ีไมก่่อให้เกิดรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง

จ านวน 84,086.33 บาท   ซ่ึงหากสหกรณ์รับรู้ดอกเบ้ียเงินให้กูข้องลูกหน้ีดงักล่าวแลว้ จะท าให้สหกรณ์
มีก าไรสุทธิประจ าปีเป็นจ านวน  175,851,026.66 บาท

1.4 เงินลงทุนระยะสั้น / เงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด
แสดงดว้ยราคาทุน

1.5 สหกรณ์ตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญไวใ้นจ านวนท่ีเพียงพอส าหรับการขาดทุนซ่ึงอาจเกิดข้ึนโดยการพิจารณา
ลูกหน้ีแต่ละรายท่ีคา้งอยู ่ณ วนัส้ินปี  หรือ  โดยวิธีคิดเป็นร้อยละของยอดลูกหน้ี ณ วนัส้ินปี ตามอายขุองหน้ี   
ท่ีคา้งช าระของลูกหน้ีแต่ละราย

1.6 สหกรณ์ตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ย  การจดัชั้น 
คุณภาพลูกหน้ีเงินกูแ้ละการเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ  พ.ศ. 2544

1.7 สหกรณ์ตีราคาวสัดุคงเหลือ / ของส้ินเปลืองตามราคาทุน
1.8 สินทรัพยท่ี์จ่ายจากทุนเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงให้แก่สหกรณ์ตีตามราคาทุน และโอนเขา้ทุนส ารองและค านวณค่าเส่ือมราคา

โดยวิธีเส้นตรงตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  
1.9 ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์   ค  านวณโดยวิธีเส้นตรงในอตัราท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดซ่ึงระยะเวลา

ท่ีตดัจ าหน่ายเป็นไปตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  
1.10 สิทธิในการใชซ้อฟแวร์ต่าง ๆ ตดัจ่ายตามระยะเวลาของอายกุารใชง้านหรือตามการเปล่ียนแปลงการใชซ้อฟแวร์ใหม่
1.11 ท่ีดินท่ีสหกรณ์ไดรั้บโอนแทนการช าระหน้ี  บนัทึกบญัชีดว้ยมลูค่ายติุธรรม
1.12 ค่าซ่อมบ ารุง   ค่าซ่อมแซม   รวมทั้งการซ้ือมาเปล่ียนแทนส าหรับสินทรัพยร์ายการยอ่ย ๆ  ถือเป็นค่าใชจ่้าย

หกัจากรายได ้   การต่อเติมหรือเพ่ิมเติมและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ  ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
1.13 สิทธิประโยชน์ในการใชอ้าคารรอตดัจ่าย สหกรณ์ตดัจ่ายเป็นรายปีระยะเวลา 20 ปี
1.14 เงินสดในงบกระแสเงินสด  หมายถึง  เงินสดในมือ  เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์

ทุกประเภท   ทั้งน้ีรวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ท่ีน าไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัหน้ีสินดว้ย

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์   จ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่  31  ธันวาคม  2561
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2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร          ประกอบดว้ย ปี 2561 ปี 2560
บาท บาท

เงินสด 34,744.15               10,952.89              
เงินฝากธนาคาร

 กระแสรายวนั 8,400.00                 1,915,233.92         
ออมทรัพย์ 69,767,100.15        60,442,091.76       
ประจ า (ประเภท 14 วนั) 50,000,000.00        100,000,000.00     
ประจ า (ประเภท 1 ปี ) 70,000,000.00        0.00
สลากออมทรัพย ์ธ .ก.ส. 30,000,000.00        0.00
                 รวม 219,810,244.30      162,368,278.57     

3. เงินฝากสหกรณ์อื่น           ประกอบดว้ย ปี 2561 ปี 2560
บาท บาท

สอ.กรมป่าไม ้จ  ากดั 12,173.93 11,808.23              
สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จ ากดั 11,299.97 10,970.84              
สอ.ดาตา้วนัเอเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั 10,795.41 10,662.13              
สอ.กรมการขนส่งทางบก จ ากดั 10,879.20 10,692.09              
สอ.กรมปศุสตัว ์จ  ากดั 11,689.49 11,374.54              
สอ.สนง.ปฎิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม จ ากดั 11,779.84 11,489.30              
สอ.กรมวิชาการเกษตร จ ากดั 11,449.74 11,170.48              
สอ.กรมพฒันาท่ีดิน จ ากดั 0.00 10,809.94              
สอ.กรมประมง จ ากดั 11,273.22 11,025.15              
                 รวม 91,340.80               100,002.70            

4. เงินให้กู้ยมื           ประกอบดว้ย

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว
เงินให้กู้ยมื - ปกติ
   ลูกหน้ีเงินให้กูฉุ้กเฉิน 46,253,500.96 47,275,793.71        
   ลูกหน้ีเงินให้กูส้ามญั 527,685,157.86 4,611,036,975.39  498,725,018.18      4,471,105,160.28  
   ลูกหน้ีเงินให้กูพิ้เศษ 17,400,066.09 305,923,375.77     12,488,005.57        211,310,143.23     
          รวมเงินให้กู้ยมื - ปกติ 591,338,724.91 4,916,960,351.16  558,488,817.46      4,682,415,303.51  

บาทบาท
ปี 2561 ปี 2560

หนา้ 10

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร          ประกอบดว้ย ปี 2561 ปี 2560
บาท บาท

เงินสด 34,744.15               10,952.89              
เงินฝากธนาคาร

 กระแสรายวนั 8,400.00                 1,915,233.92         
ออมทรัพย์ 69,767,100.15        60,442,091.76       
ประจ า (ประเภท 14 วนั) 50,000,000.00        100,000,000.00     
ประจ า (ประเภท 1 ปี ) 70,000,000.00        0.00
สลากออมทรัพย ์ธ .ก.ส. 30,000,000.00        0.00
                 รวม 219,810,244.30      162,368,278.57     

3. เงินฝากสหกรณ์อื่น           ประกอบดว้ย ปี 2561 ปี 2560
บาท บาท

สอ.กรมป่าไม ้จ  ากดั 12,173.93 11,808.23              
สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จ ากดั 11,299.97 10,970.84              
สอ.ดาตา้วนัเอเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั 10,795.41 10,662.13              
สอ.กรมการขนส่งทางบก จ ากดั 10,879.20 10,692.09              
สอ.กรมปศุสตัว ์จ  ากดั 11,689.49 11,374.54              
สอ.สนง.ปฎิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม จ ากดั 11,779.84 11,489.30              
สอ.กรมวิชาการเกษตร จ ากดั 11,449.74 11,170.48              
สอ.กรมพฒันาท่ีดิน จ ากดั 0.00 10,809.94              
สอ.กรมประมง จ ากดั 11,273.22 11,025.15              
                 รวม 91,340.80               100,002.70            

4. เงินให้กู้ยมื           ประกอบดว้ย

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว
เงินให้กู้ยมื - ปกติ
   ลูกหน้ีเงินให้กูฉุ้กเฉิน 46,253,500.96 47,275,793.71        
   ลูกหน้ีเงินให้กูส้ามญั 527,685,157.86 4,611,036,975.39  498,725,018.18      4,471,105,160.28  
   ลูกหน้ีเงินให้กูพิ้เศษ 17,400,066.09 305,923,375.77     12,488,005.57        211,310,143.23     
          รวมเงินให้กู้ยมื - ปกติ 591,338,724.91 4,916,960,351.16  558,488,817.46      4,682,415,303.51  

บาทบาท
ปี 2561 ปี 2560

หนา้ 10

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร          ประกอบดว้ย ปี 2561 ปี 2560
บาท บาท

เงินสด 34,744.15               10,952.89              
เงินฝากธนาคาร

 กระแสรายวนั 8,400.00                 1,915,233.92         
ออมทรัพย์ 69,767,100.15        60,442,091.76       
ประจ า (ประเภท 14 วนั) 50,000,000.00        100,000,000.00     
ประจ า (ประเภท 1 ปี ) 70,000,000.00        0.00
สลากออมทรัพย ์ธ .ก.ส. 30,000,000.00        0.00
                 รวม 219,810,244.30      162,368,278.57     

3. เงินฝากสหกรณ์อื่น           ประกอบดว้ย ปี 2561 ปี 2560
บาท บาท

สอ.กรมป่าไม ้จ  ากดั 12,173.93 11,808.23              
สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จ ากดั 11,299.97 10,970.84              
สอ.ดาตา้วนัเอเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั 10,795.41 10,662.13              
สอ.กรมการขนส่งทางบก จ ากดั 10,879.20 10,692.09              
สอ.กรมปศุสตัว ์จ  ากดั 11,689.49 11,374.54              
สอ.สนง.ปฎิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม จ ากดั 11,779.84 11,489.30              
สอ.กรมวิชาการเกษตร จ ากดั 11,449.74 11,170.48              
สอ.กรมพฒันาท่ีดิน จ ากดั 0.00 10,809.94              
สอ.กรมประมง จ ากดั 11,273.22 11,025.15              
                 รวม 91,340.80               100,002.70            

4. เงินให้กู้ยมื           ประกอบดว้ย

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว
เงินให้กู้ยมื - ปกติ
   ลูกหน้ีเงินให้กูฉุ้กเฉิน 46,253,500.96 47,275,793.71        
   ลูกหน้ีเงินให้กูส้ามญั 527,685,157.86 4,611,036,975.39  498,725,018.18      4,471,105,160.28  
   ลูกหน้ีเงินให้กูพิ้เศษ 17,400,066.09 305,923,375.77     12,488,005.57        211,310,143.23     
          รวมเงินให้กู้ยมื - ปกติ 591,338,724.91 4,916,960,351.16  558,488,817.46      4,682,415,303.51  

บาทบาท
ปี 2561 ปี 2560

หนา้ 10



รายงานประจำ�ปี�2561�สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์�จำ�กัด 135

5. ลูกหนี ้- สุทธิ          ประกอบดว้ย

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว
ลูกหน้ีตวัแทนหกัเงินส่ง 754,691.95 0.00 393,062.56             0.00
ลูกหน้ีตามค าพิพากษา 2,114,924.03 0.00 1,642,116.33          0.00
ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ 365,637.74         0.00 1,019,582.75          0.00
          รวม 3,235,253.72 0.00 3,054,761.64          0.00
หัก ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ
      ลูกหน้ีตามค าพิพากษา 121,151.96 0.00 0.00
      ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ - 0.00 121,151.96 0.00

121,151.96 0.00 121,151.96             0.00
3,114,101.76 0.00 2,933,609.68 0.00

6. สินทรัพย์หมุนเวยีนอื่น       ประกอบดว้ย ปี 2561 ปี 2560
บาท บาท

12,000.00               22,000.00              
19,044.00               0.00

ดอกเบ้ียคา้งรับ - เงินฝากธนาคาร 15,924.66 0.00
ค่าเบ้ียประกนัจ่ายล่วงหนา้ 6,945.70                 12,042.30              
วสัดุคงเหลือ 195,760.00             172,850.00            
ท่ีดินท่ีสหกรณ์ประมลูไดจ้ากการขายทอดตลาด 190,000.00 190,000.00            
                           รวม 439,674.36             396,892.30            

ที่ดนิที่สหกรณ์ประมูลได้จากการขายทอดตลาด

         เป็นท่ีดินท่ีสหกรณ์ประมลูไดจ้ากการขายทอดตลาดจากลูกหน้ีเงินให้กูร้ายนายสมภพ บวัจนัทร์ ท่ีคา้งช าระหน้ี 
จ านวน 190,000.00   บาท    เลขท่ี 403 หนา้ ส ารวจ 5468    ตั้งอยูท่ี่   ต  าบลท่าแดง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
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หนา้ 11
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7. เงินลงทุน         ประกอบด้วย ปี 2561 ปี 2560
บาท บาท

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่ไมอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาด

หุ้นบริษัท สหประกันชวิีต  จ ากัด (มหาชน) 205,010.00             205,010.00            
       หุ้นชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จ ากัด 2,552,000.00          1,516,500.00         

หุ้นชมุนุม สหกรณ์ออมทรัพย์ ไทย ไอซีที จ ากัด 10,000.00               10,000.00              
                รวมเงินทุนระยะยาว 2,767,010.00          1,731,510.00         

8. ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์-สทุธิ       ประกอบด้วย ปี 2561 ปี 2560
บาท บาท

รถยนต์เก๋ง ฮอนด้า ซีวิค 7 กษ 2870 กทม 874,397.81 0.00
รถยนต์เก๋ง ฮอนด้า ซีวิค สส 2870 กทม 0.00 1.00                       
เคร่ืองใชส้ านักงาน 95,798.41               113,449.33            
ครุภัณฑ์ 365,598.32             327,565.22            
                           รวม 1,335,794.54          441,015.55            

9. สทิธิประโยชน์ในการใช้อาคารรอตดัจ่าย     ประกอบด้วย ปี 2561 ปี 2560
บาท บาท

สิทธิประโยชน์ในการใชอ้าคารรอตัดจ่าย    6,558,209.36          7,230,988.00         
                           รวม 6,558,209.36          7,230,988.00         

           สหกรณ์ฯได้รับอนุญาตจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ก่อสร้างอาคารส านักงานสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด 
มลูค่า 13,455,572.84 บาท โดยจ่ายจากทุนเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คง 
             อาคารดังกล่าวได้บันทึกบัญช"ีเป็นสิทธิประโยชน์ในการใชอ้าคารรอตัดจ่าย" ก าหนดระยะเวลาตัดจ่ายเวลา 20 ปี 
 ตัดจ่าย ปีละ 672,778.64 บาท
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 ตัดจ่าย ปีละ 672,778.64 บาท
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จ่าย เวลา 20 ปี ตัดจ่ายปีละ 672,778.64 บาท
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10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น   ประกอบดว้ย ปี 2561 ปี 2560
บาท บาท

เงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า 66,900.00               66,900.00              
เงินประกนัการใชน้ ้าประปา 10,000.00               10,000.00              
เงินประกนัการส่ือสารแห่งประเทศไทย 1,900.00                 1,900.00                
เงินมดัจ าถงัน ้าด่ืม 2,750.00                 2,750.00                
                           รวม 81,550.00               81,550.00              

11. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ัน ปี 2561 ปี 2560
บาท บาท

 เงินกูย้มืระยะสั้น ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 0.00 0.00
                           รวม 0.00 0.00

11.1 เงินเบิกเกินบัญชี

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR+2 ต่อปี  โดยมีคณะกรรมการและผูจ้ดัการ   เป็นผูค้  ้าประกนั
11.2 เงินกู้ยมื-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
     สหกรณ์ไดท้  าสญัญากูเ้งินเครดิตเงินสดเพ่ือเป็นทุนหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจกบัธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 วงเงินกูไ้ม่เกิน 250,000,000.00  บาท  อตัราดอกเบ้ีย BIBOR โดยมีคณะกรรมการและผูจ้ดัการ  เป็นผูค้  ้าประกนั

12. เงินรับฝาก     ประกอบดว้ย  ปี 2561 ปี 2560
เงินรับฝาก - สมาชิก บาท บาท

เงินรับฝากออมทรัพย์ 15,754,118.09        14,549,963.82       
เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ 2,109,090,257.13   1,938,069,908.31  
เงินรับฝากประจ า 18,999,403.23        15,413,085.19       
เงินรับฝากพิเศษเกษียณเป่ียมสุข 70,429,547.56        66,368,771.43       
เงินรับฝากออมทรัพยสิ์นมธัยสัถ์ 211,649,384.78      182,106,738.18     
เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ ( แบบ 2) 42,033,632.47        42,803,297.58       
เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ (ทวีทรัพย)์ 43,879,883.74        95,302,651.42       
เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ ( 30 ปี) 4,457,806.82          3,692,061.38         
เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ(ทวีทรัพย ์(2) 59,423,222.51        19,502,222.46       

เงินรับฝาก - สหกรณ์อื่น
เงินรับฝากออมทรัพย์ 64,790.20               74,617.14              
                           รวม  2,575,782,046.53   2,377,883,316.91  

        สหกรณ์ฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารกรุงไทย  จ  ากดั (มหาชน) สาขาวิสุทธิกษตัริย ์วงเงิน 15 ลา้นบาท

หนา้ 13
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13. หนีสิ้นหมุนเวยีนอื่น     ประกอบดว้ย ปี 2561 ปี 2560
บาท บาท

ค่าไปรษณียค์า้งจ่าย 14,876.00               23,103.00              
ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย 21,272.09               17,148.86              
ภาษีเงินไดห้กั  ณ  ท่ีจ่าย 39,187.15               42,318.23              
ค่าโทรศพัทค์า้งจ่าย 9,000.00                 9,000.00                
ค่าตอบแทนตรวจสอบกิจการคา้งจ่าย 12,500.00               12,500.00              
เงินประกนัสงัคมคา้งจ่าย 28,500.00               25,500.00              
เบ้ียประกนัเงินกู ้AIA 104,637.63             67,497.60 
เบ้ียประกนัชีวิตกลุ่มคา้งจ่าย 211,819.39             234,828.37            
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีคา้งจ่าย 130,000.00             130,000.00            
ค่าสินไหม รอจ่ายคืนสมาชิก 1,600,000.00          800,000.00            
ดอกเบ้ียเงินฝากประจ าคา้งจ่าย 168,445.66             178,339.17            
เบ้ียประกนัเงินกู ้ บจ สหประกนัฯ 6,450.00                 0.00
ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารคา้งจ่าย 5,641.30                 8,526.20                
เงินหกัส่งลูกหน้ีตวัแทน  839,797.77             1,616,936.09         
ค่าเบ้ียประกนัเงินกูส้ามญั รอน าส่งบริษทั 15,265.14               12,808.45              
เงินรอจ่ายคืน 1,304,339.67          1,328,144.71         
เงินปันผลตามหุ้นคา้งจ่าย 74,532.01               18,322.73              
เงินเฉล่ียคืนคา้งจ่าย 15,849.99               2,643.50                
เงินประกนัปรับปรุงโปรแกรม 39,980.00               39,980.00              
เงินประกนัการจา้งงาน 4,800.00                 4,800.00                
                           รวม 4,646,893.80          4,572,396.91         

14. ทุนสะสมตามข้อบังคบั ระเบียบและอื่น ๆ    ประกอบดว้ย ปี 2561 ปี 2560
บาท บาท

ทุนสาธารณประโยชน์ 72,893.23               2,391.23                
ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 3,260,000.00          3,250,000.00         
ทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผูถึ้งแก่กรรม 1,831,301.54          5,822,862.54         
ทุนเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงให้แก่สหกรณ์ 707,059.73             755,237.23            
ทุนส่งเสริมการศึกษาและการอบรม 125,654.51             232,154.51            
ทุนเพ่ือจดัสวสัดิการให้แก่สมาชิก 2,032,321.00          2,351,821.00         
                           รวม 8,029,230.01          12,414,466.51       
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15. การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
สหกรณ์ฯ สามารถด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเฉล่ียรายเดือนไดใ้นอตัราสูงกว่าร้อยละ หน่ึงของยอดเงินรับฝาก

ทั้งหมด ซ่ึงอตัราส่วนการด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเฉล่ีย 12  เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีอตัราเฉล่ียร้อยละ
7.35 จึงถือไดว้่า สหกรณ์ฯ ไดมี้การปฏิบติัตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าดว้ย เร่ือง ก าหนดอตัราการด ารง
สินทรัพยส์ภาพคล่องของสหกรณ์ลงวนัท่ี 31  ตุลาคม 2550 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 17 ตุลาคม 2550 เป็นตน้ไป 
จึงถือไดว้่าผูฝ้ากเงินไดรั้บความคุม้ครองในระดบัท่ีมีความปลอดภยัสูง

หนา้ 15
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รายงานผลการตรวจสอบบัญชี 
สหกรณขาราชการสหกรณ  จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 
สําหรับปสิ้นสดุวันที่  31  ธันวาคม  2561 

 
เสนอ  นายทะเบียนสหกรณ 
 

ตามที่นายทะเบียนสหกรณไดแตงต้ังใหขาพเจาเปนผูสอบบัญชีสหกรณขาราชการสหกรณ   จํากัด  สําหรับป
ส้ินสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2561  น้ัน ขาพเจาขอรายงานผลการตรวจสอบและแสดงความเห็นในรายงานของผูสอบบัญชี
อยางไมมีเง่ือนไข ลงวันท่ี  18  มกราคม  2562  ขาพเจาขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบบัญชีในเรื่องที่สําคัญ ดังตอไปนี้ 

ขาพเจาขอเสนอรายงานขอเท็จจริงท่ีพบจากการตรวจสอบ ดังน้ี 

               สภาพภาพท่ัวไปของสหกรณ 

สหกรณจดทะเบียนเมื่อวันท่ี  28 กันยายน 2492  มีสมาชิกคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561   จํานวน 7,685            
คน เพิ่มข้ึนจากปกอน  273  คน มีทุนดําเนินงานท้ังส้ิน จํานวน 5,743.68  ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 326.16 ลานบาท  
ในรอบปสหกรณดําเนินธุรกิจ  2 ดาน  ปริมาณธุรกิจรวม  6,041.88  ลานบาท ประกอบดวยธุรกิจสินเชื่อ จํานวน 4,631.32   
ลานบาท คิดเปนรอยละ  76.65   ของมูลคาธุรกิจรวม และธุรกิจเงินรับฝาก จํานวน  1,410.56  ลานบาท คิดเปนรอยละ 
23.35 ของมูลคาธุรกิจรวม  ผลการดําเนินงานมีกําไรสุทธิ 175.77 ลานบาท คิดเปนรอยละ 59.74 ของรายไดดอกเบี้ยและ
ผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน  8.14 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.86 

 1. ขอสังเกตจากการตรวจสอบ 

     1.1 การควบคุมภายใน 
              การแบงสวนงานและการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ    สหกรณมีการจัดแบงสวนงานและ
กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบไวเหมาะสม   การปฏิบัติงานเปนไปตามที่กําหนดไว   พนักงานสหกรณ   มีความรู     ความ
เขาใจในหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมาย  สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   สหกรณมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง
และสม่ําเสมอ   มีการจัดอบรมและสัมมนาภายนอกตามโอกาสอันควร 

                    การกําหนดระเบียบตางๆ  สหกรณมีการกําหนดระเบียบปฏิบัติงานดานตางๆ  ขึ้นเพื่อถือใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานไวอยางเหมาะสม    โดยเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับ  และใชปฏิบัติตามระเบียบท่ี
กําหนดไว 

                     มาตรฐานการบัญชี   ระบบบัญชีท่ีสหกรณใชเหมาะสมกับธุรกิจ  การบันทึกบัญชีรวมท้ังบัญชียอย
ตางๆ  เรียบรอยเปนปจจุบันโดยมีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีครบถวน  และเจาหนาท่ีบัญชีของสหกรณมีความรูความ
เขาใจในหนาท่ี  สามารถปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

     สหกรณถือปฏิบัติทางการบัญชีตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด   และเปนไปตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.  2542   สวนท่ีเก่ียวของกับการบัญชี   การจัดทํางบการเงินเปนไปตามรูปแบบท่ีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณกําหนด 
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   5.3  พิจารณาจดัสรรกําไรสุทธิประจําป 2561 
                        จากผลการดําเนินงานสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด ในป 2561 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
มีกําไรสุทธิ  175,766,940.33  บาท  โดยจัดสรรเปนทุนตาง ๆ ตามขอบังคับขอ 20 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2561  
ท่ีกําหนดไวดังน้ี  
             “ การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป คณะกรรมการดําเนินการตองรวมกันพิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําป  เมื่อมีมติจัดสรรเปนอยางไรแลว  ใหประธานในท่ีประชุมใหญหรือผูท่ีประธานในท่ีประชุมใหญมอบหมาย      
เสนอหลักเกณฑและเหตุผลตอท่ีประชมุใหญรวมท้ังตอบขอซักถามจากที่ประชุมใหญ 
                         ในการจัดสรรกําไรสุทธิ  ท่ีประชุมใหญตองจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ     
และจัดสรรเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแตตองไมเกินรอยละหา     
ของกําไรสุทธิ   
                         กรณีสหกรณมีกําไรจากการจําหนายทรัพยสิน  หามมใิหนํากําไรนั้นมาจัดสรรเพื่อแบงปนกันในหมูสมาชกิ  
แตใหจัดสรรเปนทุนสํารองหรือทุนอื่น ๆ ท่ีกําหนดไวในขอบงัคับ 
                         กาํไรสุทธิประจําปสวนท่ีเหลือ   อาจจัดสรรดังตอไปนี้ 
                          (1)  เปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลว  ไมเกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
                               ในการคํานวณเงินปนผลตามหุนใหถือวาหุนท่ีสมาชิกชําระตอสหกรณในวันใด มีระยะเวลานับต้ังแต
วันท่ีถือเปนตนไปจนถึงวันส้ินปทางบัญช ี
                               สมาชิกท่ีลาออกจากสหกรณหรือเสียชีวิตกอนวันส้ินปบัญชีของสหกรณ  หากสมาชกิหรือผูรับโอน
ประโยชนมิไดถอนคาหุนจากสหกรณกอนวันส้ินปบัญชี  สหกรณจะจายเงนิปนผลตามหุนใหตามอัตราซึ่งท่ีประชุมใหญ
กําหนด 
  (2)  เปนเงินเฉล่ียคืนตามสวนแหงดอกเบี้ยเงินกูท่ีสมาชิกชําระใหแกสหกรณระหวางปตามความ
เหมาะสม 
                         (3) เปนเงินโบนัสใหแกกรรมการและเจาหนาท่ีของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธ ิ
                         (4)  เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล  ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณ 
ตามท่ีมีอยูในวนัส้ินปน้ัน  จนกวาจะมีจาํนวนรอยละแปดแหงทุนเรือนหุนดังกลาว  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลน้ีจะถอน
ไดโดยมติแหงท่ีประชุมใหญเพื่อจายเปนเงินปนผลตามหุน 
                         (5)  เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ  ทุนสาธารณประโยชนน้ี  สะสมไวสําหรับ
จายเพื่อการกุศลและศาสนกิจ  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เปนประโยชนของสังคมและเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของ
องคกรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของและอํานวยประโยชนแกสหกรณ 
                        (6)  เปนทุนสงเสริมการศึกษาและการอบรมสัมมนาของสหกรณ  ไมตํ่ากวารอยละหนึ่ง ของกําไรสุทธิ  
                       (7)  เปนทุนสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรมไมเกินรอยละสิบหาของกําไรสุทธิ 
                       (8)  เปนทุนเพื่อสงเสริมความมั่นคงใหแกสหกรณไมตํ่ากวารอยละหนึ่งของกําไรสุทธิ 
                       (9)  เปนทุนเพื่อจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกไมตํ่ากวารอยละหน่ึงของกําไรสุทธิ  ทุนน้ีสะสมไวสําหรับจาย
เพื่อชวยเหลือสมาชิกท่ีเจบ็ปวยเรื้อรัง  หรือสมาชิกท่ีประสบภัยพิบัติ หรือเพื่อชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิก  
ตลอดจนสวัสดิการอื่น ๆ 
                                ท่ีประชมุใหญอาจมมีติใหลดการจัดสรรรายการใดรายการหน่ึงก็ได  เงินจัดสรรท่ีมีมติใหลดลง       
ใหนําไปจัดสรรสมทบเปนทุนสํารองหรือทุนอื่น ๆ ตามขอบังคับน้ี 
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	 	 การใช้เงินทุนให้ปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ		และตามระเบียบของสหกรณ์”

												 คณะกรรมการด�าเนินการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จัดสรรก�าไรสุทธิตามที่ก�าหนดในข้อบังคับ	

และจัดสรรเป็นเงินปันผลร้อยละ	4.80		เป็นเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ	5.50	รายละเอียดดังนี้

 

 

 

 

                                การใชเงินทุนใหปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ  และตามระเบียบของสหกรณ” 
                          คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหจัดสรรกําไรสุทธิตามท่ีกําหนดในขอบังคับ และ
จัดสรรเปนเงินปนผลรอยละ 4.80  เปนเงินเฉล่ียคืนรอยละ 5.50 รายละเอียดดังน้ี 

ลําดับ  รายการ 
 ป 2561 

จํานวนเงิน 
(บาท) รอยละ 

  กําไรสุทธิ 175,766,940.33 100.00 
  ก. จัดสรรตามขอบังคับขอ 20  

1 เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ                                                 18,377,194.00 10.46 

2 
  

เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ตามอัตราท่ีกําหนดไว 
ในกฎกระทรวง แตตองไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ                 30,000.00 0.02 

  รวมจัดสรรตามขอบังคับขอ 20 184,071,194.33 

หัก ขายทรัพยสิน (กําไรจากการขายรถยนต) 200,499.00 
ข. จัดสรรสวนที่เหลือ 

1 เปนเงินปนผลตามหุนอัตรา รอยละ  4.80 123,625,128.66 70.33 
2 เปนเงินเฉลี่ยคืนตามสวนแหงดอกเบี้ย  รอยละ 5.50 16,648,100.92 9.47 
3 เปนเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาท่ีไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ                     3,085,000.00 1.76 
4 เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุน                    10,000.00 0.01 
5 เปนทุนสาธารณประโยชน ไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ                                      800,000.00 0.45 
6 เปนทุนสงเสริมการศึกษาและการอบรมสัมนาไมต่ํากวารอยละหน่ึงของกําไรสุทธิ   2,000,000.00 1.14 
7 เปนทุนสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรมไมเกินรอยละสิบหาของกาํไรสุทธิ  8,791,516.75 5.00 
8 เปนทุนเพื่อสงเสริมความมั่นคงใหแกสหกรณไมตํ่ากวารอยละหนึ่งของกําไรสุทธิ 0.00 0.00 
9 เปนทุนเพื่อจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกไมตํ่ากวารอยละหนึ่งของกําไรสุทธิ              2,400,000.00 1.36 

รวมจัดสรรสวนที่เหลือ 157,359,746.33 
  รวมเปนเงิน 175,766,940.33 100.00 

 
   จึงเสนอเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมมีมต ิ  ......................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

18,407,194.00
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                                  การจัดสรรกาํไรสทุธิประจําป 2561 เปรียบเทียบป 2560 
 
ลําดับ รายการ ป 2561 ป 2560 

    
จํานวนเงิน 

(บาท) 
รอยละ 

จํานวนเงิน
(บาท) 

รอยละ 

  กําไรสุทธิ 175,766,940.33 100.00 167,625,428.24 100.00 

  ก. จัดสรรตามขอบังคับขอ 20  

1 เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ            18,377,194.00 10.46 17,465,681.32 10.41 
2 เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  30,000.00 0.02 30,000.00 0.02 

หัก ขายทรัพยสิน (กําไรจากการขายรถยนต) 200,499.00 

ข. จัดสรรสวนที่เหลือ 

1 เปนเงินปนผลตามหุนอัตรา  รอยละ  4.80 123,625,128.66 70.33 117,125,672.49 69.87 
2 เปนเงินเฉล่ียคืนตามสวนแหงดอกเบี้ย  รอยละ 5.50 16,648,100.92 9.47 15,528,503.43 9.26 

3 เปนเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่                 3,085,000.00 1.76 3,084,300.00 1.84 
4 เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล           10,000.00 0.01 10,000.00 0.01 
5 เปนทุนสาธารณประโยชน                                       800,000.00 0.45 800,000.00 0.48 

6 เปนทุนสงเสริมการศึกษาและการอบรมสัมนา  2,000,000.00 1.14 2,000,000.00 1.19 
7 เปนทุนสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรม  8,791,516.75 5.00 8,381,271.00 5.00 
8 เปนทุนเพื่อจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก             2,400,000.00 1.36 3,200,000.00 1.91 

                        รวมเปนเงิน 175,766,940.33 100.00 167,625,428.24 100.00 
 

สถิติอตัราดอกเบี้ยเงินใหกู เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน 
 
 
 
 
   
 
 
 
                       
 
 

รายการ ป 2561   (%) ป 2560   (%) 

ดอกเบี้ยเงินใหกูเฉล่ียสุทธิ  5.20 5.20   

เงินปนผล   4.80 4.80   

เงินเฉล่ียคืน 5.50 5.50   

 

 

 

 

                                  การจัดสรรกาํไรสทุธิประจําป 2561 เปรียบเทียบป 2560 
 
ลําดับ รายการ ป 2561 ป 2560 

    
จํานวนเงิน 

(บาท) 
รอยละ 

จํานวนเงิน
(บาท) 

รอยละ 

  กําไรสุทธิ 175,766,940.33 100.00 167,625,428.24 100.00 

  ก. จัดสรรตามขอบังคับขอ 20  

1 เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ            18,377,194.00 10.46 17,465,681.32 10.41 
2 เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  30,000.00 0.02 30,000.00 0.02 

หัก ขายทรัพยสิน (กําไรจากการขายรถยนต) 200,499.00 

ข. จัดสรรสวนที่เหลือ 

1 เปนเงินปนผลตามหุนอัตรา  รอยละ  4.80 123,625,128.66 70.33 117,125,672.49 69.87 
2 เปนเงินเฉล่ียคืนตามสวนแหงดอกเบี้ย  รอยละ 5.50 16,648,100.92 9.47 15,528,503.43 9.26 

3 เปนเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่                 3,085,000.00 1.76 3,084,300.00 1.84 
4 เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล           10,000.00 0.01 10,000.00 0.01 
5 เปนทุนสาธารณประโยชน                                       800,000.00 0.45 800,000.00 0.48 

6 เปนทุนสงเสริมการศึกษาและการอบรมสัมนา  2,000,000.00 1.14 2,000,000.00 1.19 
7 เปนทุนสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรม  8,791,516.75 5.00 8,381,271.00 5.00 
8 เปนทุนเพื่อจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก             2,400,000.00 1.36 3,200,000.00 1.91 

                        รวมเปนเงิน 175,766,940.33 100.00 167,625,428.24 100.00 
 

สถิติอตัราดอกเบี้ยเงินใหกู เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน 
 
 
 
 
   
 
 
 
                       
 
 

รายการ ป 2561   (%) ป 2560   (%) 

ดอกเบี้ยเงินใหกูเฉล่ียสุทธิ  5.20 5.20   

เงินปนผล   4.80 4.80   

เงินเฉล่ียคืน 5.50 5.50   
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      5.4 พิจารณากาํหนดวงเงินซ่ึงสหกรณกูยืมหรือคํ้าประกันประจําป 2562 
                          การกําหนดวงเงินกูยืมหรือวงเงินคํ้าประกัน กรณีสหกรณมีความจําเปนตองกูยืมจากสถาบันการเงิน 
หรือสหกรณอื่นเพื่อนํามาใชเปนทุนหมุนเวียนของสหกรณ สามารถดําเนินการไดตามขอบังคับสหกรณขาราชการสหกรณ 
จํากัด ขอ 12. ซึ่งกําหนดวา “ใหที่ประชุมใหญมีอํานาจในการกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมสําหรับปหนึ่ง ๆ              
ไวตามที่จาํเปนสมควรแกการดําเนินงาน”   
                          ในคราวประชุมใหญสามัญประจําป 2560 เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2561  ท่ีประชุมใหญฯ ไดอนุมัติให 
สหกรณฯ กําหนดวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกัน ประจําปไว จํานวน  2,000 ลานบาท (สองพนัลานบาท)  เน่ืองจากปริมาณ
ธุรกิจของสหกรณฯ เพิ่มขึ้นท้ังดานเงินใหกูและเงินรับฝากจากสมาชิก 
                 คณะกรรมการดําเนินการจึงขอเสนอใหพิจารณากําหนดวงเงินกูยืมซึ่งสหกรณอาจกูยมืหรือคํ้าประกัน

ประจําป 2562 ไวเทาเดิม คือ จํานวน 2,000 ลานบาท  (สองพันลานบาท)  ซึ่งไมเกินหน่ึงเทาของทุนเรือนหุนรวมกับทุน
สํารองที่สหกรณฯ มอียูในขณะนี้มีทุนเรือนหุน จํานวน  2,659.05 ลานบาท และทุนสํารอง จํานวน  320.41  ลานบาท   
โดยเปนไปตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ  วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาใหความเหน็ชอบวงเงินการกูยืมหรือการ  
คํ้าประกันของสหกรณ ฉบับลงวันท่ี 30 เมษายน 2561 และสอดคลองกับเกณฑกํากับฯ ของกรมสงเสริมสหกรณ  
ซึ่งกําหนดใหหน้ีสินตอทุนไมเกิน 1.5 เทา 
   จึงเสนอเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
  ที่ประชุมมีมต ิ  ......................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
               5.5 พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีประจาํป 2562 และกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญช ี
  ดวยกรมตรวจบัญชีสหกรณ ไดทําการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณโดยมีวัตถุประสงค   
เพื่อกระจายงานดานการสอบบัญชีสําหรับสหกรณขนาดใหญท่ีมีฐานะการเงินมั่นคง มีทุนของสหกรณต้ังแต 50 ลานบาท    
ขึ้นไป  และมีระบบการบริหารที่ดีท่ีใหผูสอบบัญชีสหกรณภาคเอกชนเขามาตรวจสอบบัญชีประจาํป โดยอยูภายใตการ
กํากับดูแลของกรมตรวจบัญชสีหกรณ และตองผานการอบรมหลักสูตรการสอบบัญชีสหกรณ น้ัน สหกรณฯ จึงทําหนังสือ
เชิญผูสอบบัญชีเพื่อใหเสนอบริการสอบบัญช ีจํานวน 6 ราย ดังน้ี 
  1. บริษัทไอดี ออดิต กรุป จํากัด     

2. บริษัท เอ็น เอส เค คอนซัลแตนท จํากัด 
  3. สํานักงานบญัชีและกฎหมายกมลและเพ่ือน 
  4. บริษัท สํานักงานท่ีปรึกษาพรีมา จํากัด 
  5. สํานักงานสอบบญัชีลักขณาเขคมและคณะ 
              6. บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จาํกัด   
  มีผูสอบบัญชีภาคเอกชนท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณเสนอบริการสอบบัญชแีละ 
คาตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี ประจาํป 2562  จํานวน 2 ราย ดังน้ี           
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 1. บริษัท ไอดี ออดิต กรุป จํากัด  โดย นางสาวจิราภรณ  บรรเทิงใจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 

10031  และผูสอบบัญชีสํารอง  นางสาวฉันทแข  เปรมปรีชากุล ผูสอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10092 และมีผูชวย
ผูสอบบัญชีสหกรณท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด สํานักงานต้ังอยูเลขท่ี 32/6  หมูท่ี  4  ตําบลบางรัก
นอย  อําเภอเมอืงนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  
  2. บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จาํกัด โดย นายเอกชัย เตียววงคไทย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี 5850 และผูสอบบัญชีสํารอง นายอรุณ  สุวรรณชาตรี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน  9895 และ/หรือผูชวยผูสอบ
บัญชีในระดับปริญญาตรีท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีนายทะเบียนกําหนด สํานักงานต้ังอยูเลขท่ี 2/123 ถนนราษฎรพัฒนา แขวง
สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร                                                 
                          ตามคําแนะนําของกรมตรวจบัญชีสหกรณวาดวยวิธีการคัดเลือกผูสอบบัญชภีาคเอกชนหรือแตงต้ัง  
เปนผูสอบบัญชีสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอชื่อผูสอบบัญชภีาคเอกชนท่ีสรรหาไวไมนอยกวา 2 ราย  
ขึ้นไป พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาท่ีสรุปไว ผูสอบบัญชีท้ัง 2 ราย ไดเสนอบริการสอบบัญชแีละคาธรรมเนียมการ
สอบบัญชี รายละเอียดตามที่แนบ     
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ตารางรายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญชี ประจาํป 2562 
 

 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

นางสาวจิราภรณ  บรรเทิงใจ 
บริษัทไอดีออดิต กรุป จํากัด 

นายเอกชัย  เตียววงคไทย 
บริษัท เอน็.เอส.เค.สอบบัญชี จาํกัด 

1. ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
   (1) ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ
งบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่

รับรองทั่วไป การทดสอบรายการบัญชี
และวิธีการตรวจสอบอื่นที่เห็นวาจําเปน

และเปนไปตามระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ ระเบียบและคําแนะนําที่ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด 

 
ปฏิบัติตาม 1 (1) 

 
ปฏิบัติตาม 1 (1) 

 
 
 
 
 
 

   (2)  กรณีตรวจพบขอบกพรองท่ีมี
สาระสําคัญเก่ียวกับระบบการควบคุม

ภายใน  ผูสอบบัญชีจะทําหนังสือแจง 
   ใหสหกรณทราบแยกจากรายงานการ   
   สอบบัญชี 

ปฏิบัติตาม 1 (2) ปฏิบัติตาม 1 (2) 
 
 
 
 

   (3)  การประเมินประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายใน และการจัดทําผลการ
ตรวจสอบบัญชี 

ปฏิบัติตาม 1 (3) ปฏิบัติตาม 1 (3) 
 
 

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี 
   2.1 ปริมาณการตรวจสอบ/จํานวน
ผูชวยผูสอบบัญชี 
         2.1.1 ปริมาณการตรวจสอบ 
                   - ปริมาณ 
                  -  จํานวนครั้งตอปและ 
                     จํานวนวัน/คร้ัง 

         2.1.2  จํานวนผูชวยผูสอบบัญชี  
      ที่เขาปฏิบัติงาน   

วันทํางานปกติเต็มเวลา 
 
 
 

4-5 คน 
5 คร้ัง/ป 

4-5 วัน/คร้ัง 
 

5 คน 

วันทํางานปกติเต็มเวลา 
 
 
 

4-5 คน 
5 คร้ัง/ป 

3-5 วัน/คร้ัง 
 

5 คน 
    2.2 ระยะเวลาที่สามารถตรวจสอบ
บัญชีแลวเสร็จ 

ภายใน 3 วัน นับจากวันที่สหกรณ
จัดทํางบการเงินเสร็จแลว 

ภายใน 3 วัน นับจากวันที่สหกรณ
จัดทํางบการเงินเสร็จแลว 

3. คาธรรมเนียมการสอบบัญชีและ 
กําหนดเวลาเบิกคาธรรมเนียม 
   3.1 เกณฑการคิดคาธรรมเนียม คิด
ตามเวลาและแรงงานโดยรวมคาใชจาย

อื่น ๆ ไวเรียบรอยแลว (ยกเวนคาใชจาย
ในการขอคํายืนยันและสอบทานหน้ี) 

 
  

เปนไปตามขอ 3.1 

 
 

เปนไปตามขอ 3.1 
 
 
 

ตารางรายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญชี ประจ�าปี 2562
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน นางสาวจิราภรณ  บรรเทิงใจ 
บริษัทไอดีออดิต กรุป จํากัด 

นายเอกชัย  เตียววงคไทย 
บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จาํกัด 

   3.2  คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 130,000 บาท 150,000 บาท 

   3.3  การเบิกคาธรรมเนียม คร้ังเดียวเม่ือเสร็จส้ินการตรวจสอบ

และงบการเงินไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการฯ แลว 

คร้ังเดียว กําหนดชําระเมื่อสหกรณ 
ไดรับรองรายงานของผูสอบบัญชี 
ประจําป 2562 แลว ภายใน 3 วัน 
ทําการ 

4. บริการอื่น ๆ 
    4.1  ใหคําแนะนําดานการบริหาร
การเงินการบัญชีโดยไมคิดมูลคา 

 
ปฏิบัติตามขอ  4.1 

 
ปฏิบัติตามขอ  4.1 

 

    4.2  เขารวมประชุมกรรมการหรือ
ประชุมใหญสามัญประจําป ดวยตนเอง
ทุกคร้ังตามที่สหกรณรองขอ 

ปฏิบัติตามขอ  4.2 
 

ปฏิบัติตามขอ  4.2 
 
 

    4.3  วิเคราะหงบการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน สถานะทางการเงิน การ
แนะนํา การแกไขที่เปนประโยชนแก
สหกรณ 

ปฏิบัติตามขอ  4.3 
 

ปฏิบัติตามขอ  4.3 
 
 

     4.4  ใหบริการวางรูปแบบบัญชี 
แบบฟอรมทะเบียนตาง ๆ ใหคํา 
ปรึกษาดานภาษีอากร ระเบียบอื่น ๆ 
ระบบคอมพิวเตอร และคําแนะนํา
เก่ียวกับการควบคุมภายใน 

ปฏิบัติตามขอ  4.4 
 

ปฏิบัติตามขอ  4.4 
 
 

5. ขอมูลอื่น 
    5.1  รับงานสอบบัญชีสหกรณที่มีรอบ
ปบัญชีเชนเดียวกัน ไมเกินที่กรมตรวจ
บัญชีสหกรณกําหนด 

ปฏิบัติตามขอ  5.1 
 

ปฏิบัติตามขอ  5.1 
 
 

    5.2  มีผูชวยผูสอบบัญชีผานการอบรม
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
 

ไมนอยกวา  4  คน ไมนอยกวา  5  คน 

 
  จึงขอใหท่ีประชมุใหญฯ พิจารณาคัดเลือกผูสอบบญัชีประจาํป 2562 และกําหนดคาธรรมเนียมการ  
สอบบัญชี โดยลงคะแนนเสียงดวยวิธียกมอื ดังน้ี 

1. นางสาวจิราภรณ  บรรเทิงใจ สังกัด บริษัทไอดี ออดิต กรุป จํากัด           ได  ...............คะแนน 
                          2. นายเอกชยั         เตียววงคไทย    สังกัด บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด  ได ...............คะแนน 
  ที่ประชุมมีมต ิ  ......................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน นางสาวจิราภรณ  บรรเทิงใจ 
บริษัทไอดีออดิต กรุป จํากัด 

นายเอกชัย  เตียววงคไทย 
บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จาํกัด 

   3.2  คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 130,000 บาท 150,000 บาท 

   3.3  การเบิกคาธรรมเนียม คร้ังเดียวเม่ือเสร็จส้ินการตรวจสอบ

และงบการเงินไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการฯ แลว 

คร้ังเดียว กําหนดชําระเมื่อสหกรณ 
ไดรับรองรายงานของผูสอบบัญชี 
ประจําป 2562 แลว ภายใน 3 วัน 
ทําการ 

4. บริการอ่ืน ๆ 
    4.1  ใหคําแนะนําดานการบริหาร
การเงินการบัญชีโดยไมคิดมูลคา 

 
ปฏิบัติตามขอ  4.1 

 
ปฏิบัติตามขอ  4.1 

 

    4.2  เขารวมประชุมกรรมการหรือ
ประชุมใหญสามัญประจําป ดวยตนเอง
ทุกคร้ังตามที่สหกรณรองขอ 

ปฏิบัติตามขอ  4.2 
 

ปฏิบัติตามขอ  4.2 
 
 

    4.3  วิเคราะหงบการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน สถานะทางการเงิน การ
แนะนํา การแกไขที่เปนประโยชนแก
สหกรณ 

ปฏิบัติตามขอ  4.3 
 

ปฏิบัติตามขอ  4.3 
 
 

     4.4  ใหบริการวางรูปแบบบัญชี 
แบบฟอรมทะเบียนตาง ๆ ใหคํา 
ปรึกษาดานภาษีอากร ระเบียบอื่น ๆ 
ระบบคอมพิวเตอร และคําแนะนํา
เก่ียวกับการควบคุมภายใน 

ปฏิบัติตามขอ  4.4 
 

ปฏิบัติตามขอ  4.4 
 
 

5. ขอมูลอื่น 
    5.1  รับงานสอบบัญชีสหกรณที่มีรอบ
ปบัญชีเชนเดียวกัน ไมเกินที่กรมตรวจ
บัญชีสหกรณกําหนด 

ปฏิบัติตามขอ  5.1 
 

ปฏิบัติตามขอ  5.1 
 
 

    5.2  มีผูชวยผูสอบบัญชีผานการอบรม
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
 

ไมนอยกวา  4  คน ไมนอยกวา  5  คน 

 
  จึงขอใหท่ีประชมุใหญฯ พิจารณาคัดเลือกผูสอบบญัชีประจาํป 2562 และกําหนดคาธรรมเนียมการ  
สอบบัญชี โดยลงคะแนนเสียงดวยวิธียกมอื ดังน้ี 

1. นางสาวจิราภรณ  บรรเทิงใจ สังกัด บริษัทไอดี ออดิต กรุป จํากัด           ได  ...............คะแนน 
                          2. นายเอกชยั         เตียววงคไทย    สังกัด บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด  ได ...............คะแนน 
  ที่ประชุมมีมต ิ  ......................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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             5.6  พิจารณาเลอืกต้ังผูตรวจสอบกิจการประจําป 2562 และกําหนดคาตอบแทน  
             ตามประกาศสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด ฉบบัท่ี  24/2561 เร่ือง รับสมัครผูตรวจสอบกิจการ          
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  ซึ่งไดเปดรับสมัครต้ังแตวันท่ี 3 ธันวาคม  ถึงวันท่ี 17 ธันวาคม 2561 น้ัน มีผู      
ยื่นใบสมัครเปนผูตรวจสอบกิจการ จาํนวน 1 คณะ ประกอบดวย 

  (1) นายเผด็จ  เฉลิมพักตร ขาราชการบาํนาญ กรมสงเสริมสหกรณ  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  
เศรษฐศาสตรบัณฑิต  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  เปนหัวหนาคณะ 
    (2) น.ส.วาสนา  ศุกระศร  ขาราชการบํานาญ กรมสงเสริมสหกรณ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน, สงเสริมการเกษตรและสหกรณบัณฑิต สาขา 
สหกรณ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และปริญญาโทรัฐประศาสนศตร คณะรัฐประศาสนศาสตร  สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร (NIDA)   
     (3) น.ส.กฤตยา  โอวาท  ขาราชการบํานาญ กรมสงเสริมสหกรณ  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา 
เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง และปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร (NIDA)   
   ผลงานของผูตรวจสอบกจิการ 
   (1) เคยเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด ปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
   (2) เคยเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด ปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
  คณะผูตรวจสอบกิจการเสนอคาธรรมเนียมการตรวจสอบเปนจํานวนเงิน 150,000 บาท เทากับปกอน
และขอบเขต การปฏิบัติงาน และวัตถุประสงคในการตรวจสอบ ดังน้ี 
  ปฏิบัติงานใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีกําหนดในขอบังคับของสหกรณ 
รวมท้ังเร่ืองตอไปนี้ 
   1. สอบทานและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของสหกรณแลวกําหนดขอบเขตและ 
วิธีปฏบิัติงานตรวจสอบกจิการใหเหมาะสมรัดกุม 
   2. ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของสหกรณ เชน การใหเงินกู 
การรับฝากเงิน การลงทุน และการใหบริการ เปนตน 

   3.ตรวจสอบการควบคุม ดูแลรักษาสินทรัพยและการใชสินทรัพยทุกประเภทของสหกรณวาเปนไป 
อยางมปีระสิทธิภาพและคุมคา 
   4. ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการเพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย แผนงาน ระเบียบ 
ขอบังคับ และประสิทธิภาพการบริหารงาน 
   5. จัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการใหครอบคลุมเร่ืองที่ตรวจสอบเสนอที่ประชมุคณะกรรมการ                      
เปนประจําทุกเดือน 
                           6. จัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการประจําปเสนอตอท่ีประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณ 
                      ขอบังคับสหกรณฯ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 ขอ 49 กําหนดวา “ใหท่ีประชุมใหญ
เลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการคณะหน่ึงเพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนดและ 
ตามท่ีกําหนดในขอบังคับน้ี 
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  คณะผูตรวจสอบกิจการตองประกอบดวยสมาชิกหรือบุคคลภายนอกจํานวน 3 คน ในจํานวนน้ีตองมี
หัวหนาคณะหน่ึงคน และหัวหนาคณะผูตรวจสอบกจิการตองมีวฒุิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีดานการบริหารจัดการ
การเงินการบัญชีเศรษฐศาสตร พาณชิยศาสตรการสหกรณหรือกฎหมาย  คณะผูตรวจสอบกิจการมีวาระการทําหนาท่ี 
หน่ึงปทางบัญชี เมื่อพนวาระการทําหนาท่ีหากยังไมมีการเลือกต้ังใหม ใหคงทําหนาท่ีอยูตอไปจนกวาท่ีประชุมใหญ
เลือกต้ังคณะใหม 
                          สมาชิกหรือบุคคลภายนอกกลุมใดประสงคจะเปนคณะผูตรวจสอบกิจการใหยื่นใบสมัครตอสหกรณ  
กอนวันประชมุใหญไมนอยกวาเจ็ดวันและเสนอใหท่ีประชมุใหญพิจารณาเลือกต้ัง” 
  ท้ังน้ี ผูสมัครผูตรวจสอบกิจการท้ัง 3 คน เปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม เปนไปตามระเบยีบ
วาดวยนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ. 2559 
  จึงขอใหท่ีประชมุใหญฯ พิจารณาใหความเหน็ขอบเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2562 และ
กําหนดคาตอบแทน 
  ที่ประชุมมีมต ิ  ......................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
               5.7 พิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณการรายไดรายจายประจําป 2562 
          5.7.1  แผนงานประจําป 2562 

           คณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 70 ขอเสนอใหท่ีประชมุใหญสามัญประจําป 2561 พิจารณา
กําหนดแผนงานประจําป 2562 ดังน้ี 

      (1)  แผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร ประจําป 2561-2562 
    1. โครงการสัมมนาผูประสานงานสหกรณประจําจังหวัด และสมาชิกใหม 4 ภาค 
    2. โครงการสงเสริมสุขภาพสําหรับสมาชิกสูงวัย  
    3. โครงการอาชีพ เสริมสําหรับสมาชกิ 
    4. โครงการบริหารการเงินแกสมาชิก 

5. โครงการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล  
6. โครงการพฒันาสหกรณสูสหกรณท่ีมีผลงานดีเดน  
7. โครงการบริการดวยใจและรอยยิ้ม  
8. โครงการสัมมนาสหกรณภาคีบางเขน 
 
 
 
 
 
 

	 	 คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องประกอบด้วยสมาชิกหรือบุคคลภายนอกจ�านวน	 3	 คน	 ในจ�านวนน้ีต้อง

มีหัวหน้าคณะหนึ่งคน	และหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีด้านการบริหาร

จดัการการเงินการบญัชเีศรษฐศาสตร์	พาณชิยศาสตร์การสหกรณ์หรอืกฎหมาย		คณะผู้ตรวจสอบกจิการมวีาระการท�า

หน้าที่	หนึ่งปีทางบัญชี	เมื่อพ้นวาระการท�าหน้าที่หากยังไม่มีการเลือกตั้งใหม่	ให้คงท�าหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุม

ใหญ่เลือกตั้งคณะใหม่

	 	 สมาชิกหรือบุคคลภายนอกกลุ่มใดประสงค์จะเป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการให้ย่ืนใบสมัครต่อสหกรณ์		

ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันและเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ง”

	 	 ทัง้นี	้ผูส้มคัรผูต้รวจสอบกจิการทัง้	3	คน	เป็นผู้มคุีณสมบติัและไม่มลัีกษณะต้องห้าม	เป็นไปตามระเบยีบ

นายทะเบียนสหกรณ์	ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์	พ.ศ.	2559

	 	 จงึขอให้ทีป่ระชุมใหญ่ฯ	พจิารณาให้ความเหน็ขอบเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบกจิการ	ประจ�าปี	2562	และก�าหนด

ค่าตอบแทน

	 	 ที่ประชุมมีมติ			...........................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….
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      หนวย : ลานบาท 

 
       (2)  แผนงานดานการบรหิารการเงิน 
             มีเปาหมายการบริหารดวยทุนดําเนินการภายในของสหกรณ คือ ทุนเรือนหุน และเงินรับฝาก   
จากสมาชิก ดังน้ี        

 
      (3)  แผนงานการจัดสวัสดิการและสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรม 
              ในป 2562 สหกรณมีแผนใหสวัสดิการและสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรม ดังน้ี 
    1. สนับสนุนการศึกษาแกสมาชิกและบุตรสมาชิก 
    2. ชวยเหลือสมาชิกประสบภยัธรรมชาติ 
    3. ชวยเหลือคารักษาพยาบาลแกสมาชิก บิดา มารดา และคูสมรสของสมาชิก 
    4. ชวยเหลือคารักษาพยาบาลแกสมาชิกสมทบ 
    5. รางวัลเสริมคุณคาชีวิตสําหรับผูสูงวัย 
    6. สงเคราะหครอบครัวสมาชกิผูถึงแกกรรม 
      (4)  แผนงานสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน กิจกรรมสาธารณกุศล กิจกรรมเพ่ือสังคม 
ชุมชน และส่ิงแวดลอม 
    1. สนับสนุนสวัสดิการกรมสงเสริมสหกรณ 
   2. สนับสนุนกิจกรรมชมรมขาราชการอาวุโสกรมสงเสริมสหกรณ 
   3. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม ชมุชน และส่ิงแวดลอม 
   4. สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน และกิจกรรมสาธารณกุศลระหวางสหกรณ 
       และองคกรอืน่ ๆ 
 
 
 
 
 
 

ที่ รายการ 
ป 2561 แผนงานป 2562 

แผนงาน ผลงาน เพ่ิม(ลด) เฉล่ีย : คน จํานวน เพ่ิม(ลด) รอยละ 

1 ทุนเรือนหุน  2,660 2,652 (8) 0.35 2,770 118 4.45 
2 เงินรับฝากจากสมาชิก  2,530 2,557 27 0.34 2,687 130 5.08 
3 เงินใหกูแกสมาชิก  5,343 5,424 81 0.71 5,624 248 3.69 
4 การกูยืม 250 - (250) - 250 - 100 
5 การลงทุน (ตามเกณฑกํากับ) 60 - - - 60 - 100 

	 	 	 (3) แผนงานการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม

	 	 	 	 ในปี	2562	สหกรณ์มีแผนให้สวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม	ดังนี้

	 	 	 	 1.	 สนับสนุนการศึกษาแก่สมาชิก	สมาชิกสมทบและบุตรสมาชิก

	 	 	 	 2.	 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ	สมาชิกและสมาชิกสมทบ

	 	 	 	 3.	 ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิกสมทบ

	 	 	 	 4.	 ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิก	บิดา	มารดา	และคู่สมรสของสมาชิก

	 	 	 	 5.	 รางวัลเสริมคุณค่าชีวิตส�าหรับผู้สูงวัย

	 	 	 	 6.	 สงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม

	 	 	 (4) แผนงานสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมสาธารณกุศล กิจกรรมเพื่อ

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

	 	 	 	 1.	 สนับสนุนสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์

	 	 	 	 2.	 สนับสนุนกิจกรรมชมรมข้าราชการอาวุโสกรมส่งเสริมสหกรณ์

	 	 	 	 3.	 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม

	 	 	 	 4.	 สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์	และกิจกรรมสาธารณกุศลระหว่างสหกรณ์

	 	 	 	 	 และองค์กรอื่น	ๆ
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        5.7.2 กําหนดประมาณการรายจายประจําป 2562 
       คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาเห็นสมควรกําหนดประมาณการรายจายประจําป 2562 เพื่อ
เสนอใหท่ีประชมุใหญสามัญประจําป 2561 พิจารณาอนุมติัเปนจํานวน 51,929,500.00 บาท  โดยแยกหมวดคาใชจาย
ดังน้ี 
                หนวย  :  บาท 

              จึงเสนอเพื่อโปรดพจิารณาอนุมัติประมาณการรายจาย ประจําป 2562 รายละเอียดตามท่ีแนบ 
          ที่ประชุมมีมต ิ............................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด 
รายจายประจาํป 2561 ขอตั้ง 

ป 2562  
   + เพ่ิมข้ึน 
   - ลดลง  ไดรับอนุมัต ิ จายจริง 

1. คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาท่ี 10,218,500.00  9,791,232.29 10,657,000.00 +    438,500.00 
2. คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและ
อุปกรณ 

708,500.00 552,369.77 688,500.00 -       20,000.00 

3. คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก 21,025,000.00 21,022,900.00 24,050,000.00 + 3,025,000.00 
4. คาใชจายในการดําเนินการอื่น ๆ 9,384,000.00 8,227,528.65 9,474,000.00 +      90,000.00 
5. คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 1,240,000.00 1,208,838.00 4,610,000.00 + 3,370,000.00 
6. คาใชจายตามแผนงานประจําป 2,250,000.00 1,857,551.29 2,450,000.00 +    200,000.00 
                รวมเปนเงิน 44,826,000.00 42,660,420.00 51,929,500.00 + 7,103,500.00 
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1.  คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
ป 2562

งบประมาณ จายจริง ประมาณการ
1 เงินเดือน 8,464,500.00    8,192,220.00    8,600,000.00    +135,500.00 ขอตั้งเปนคาจางประจําเดือนของเจาหนาที่ จํานวน 21 อัตรา
2 คาตอบแทน 164,000.00       163,680.00       -                   -164,000.00 ไมขอตั้ง
3 คาตรวจสุขภาพ 45,000.00         20,540.00         45,000.00         -                  ขอตั้งเทาเดิมเปนคาตรวจสุขภาพประจําปของเจาหนาที่สหกรณ  18  คน ๆ ละ 2,500 บาท ตอป
4 คาเบี้ยประกันภัย 35,000.00         33,540.00         35,000.00         ขอตั้งเทาเดิมเปนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุเจาหนาที่ กรณีไปติดตอกับธนาคารและหนวยงานอื่น ๆ

5 เงินสมทบประกันสังคม 350,000.00       322,500.00       350,000.00       -                  ขอตั้งเทาเดิมเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและสมทบเงินกองทุนเงินทดแทนตามที่กฎหมาย

และกองทุนเงินทดแทน กําหนด (เจาหนาที่จํานวน 20 คน)

6 คาการศึกษาบุตรเจาหนาที่ -                    -                    -                   -                  ไมขอตั้ง

7 คาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะ 200,000.00       159,805.00       200,000.00       -                  ขอตั้งเทาเดิมเปนคาใชจายสําหรับ กรรมการฯ, ผูประสานงานฯ หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติงาน

8 เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 650,000.00       616,381.29       650,000.00       -                  ขอตั้งเทาเดิมเพื่อสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพอัตรารอยละ 8.50 ตอป สําหรับเจาหนาที่ จํานวน 18 อัตรา
9 คาลวงเวลา 250,000.00       228,566.00       250,000.00       -                  ขอตั้งเทาเดิม
10 เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน -                    - 470,000.00       +470,000.00 ขอตั้งเปนเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน เจาหนาที่เกษียณ 1 ราย
11 คาเครื่องแบบเจาหนาที่ 60,000.00         54,000.00         57,000.00         -3,000.00 ขอตั้งลดลงเปนคาเครื่องแบบของเจาหนาที่  จํานวน 19 คน ๆ ละ 3,000 บาท

รวม 10,218,500.00  9,791,232.29    10,657,000.00  +438,500.00

                                                                                                             (ก)  ประมาณการรายจายประจําป 2562

ที่ คาใชจายในการดําเนินงาน ป 2561     + เพิ่มขึ้น   
 -  ลดลง

คําชี้แจง
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ป 2562
งบประมาณ จายจริง ประมาณการ

1 คาบํารุงรักษารายป 200,000.00       137,722.00       200,000.00       -                  
ขอตั้งเทาเดิมเปนคาบํารุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ, คอมพิวเตอร, เครื่องสํารองไฟ Antivirus 

และอื่น ๆ
2 คาบริการสื่อการคมนาคม 120,000.00       103,641.00       120,000.00       -                  ขอตั้งเทาเดิมเปนคาบริการ (1)  คาเชาใชวงจรคูสาย Leased Line  กับธนาคารกรุงไทย จํากัด

(2)  คา Domain Name พื้นที่ใหบริการเว็ปไซต, คาปรับปรุงเว็ปไซต, Appication Line และบนมือถือ
3 คาซอมบํารุงครุภัณฑ 100,000.00       90,036.00         100,000.00       -                  ขอตั้งเทาเดิมเปนคาซอมบํารุงครุภัณฑ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร,เครื่องพิมพเอกสาร,

เครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ
4 คาใชจายเกี่ยวกับรถยนต 120,000.00       55,863.50         100,000.00       -20,000.00 ขอตั้งลดลงเปนคาซอมบํารุง และคาน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตของสหกรณ
5 คาจางกําจัดปลวก 20,000.00         20,000.00         20,000.00         -                  ขอตั้งเทาเดิมเปนคากําจัดปลวก มดและแมลงในสํานักงานสหกรณ
6 คาจางทําความสะอาด 123,500.00       121,500.00       123,500.00       -                  ขอตั้งเทาเดิมเปนคาจางพนักงานทําความสะอาดสํานักงานสหกรณฯ
7 คาเบี้ยประกันรถยนตและอาคาร 25,000.00         23,607.27         25,000.00         -                  ขอตั้งเทาเดิมเปนคาเบี้ยประกันภัยรถยนตและคาเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารของสหกรณ

รวม 708,500.00       552,369.77       688,500.00       -20,000.00

3. คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก
ป 2562

งบประมาณ จายจริง ประมาณการ
1 เงินสมทบทุนสงเคราะห 21,000,000.00  21,000,000.00  24,000,000.00  3,000,000.00  ขอตั้งเพิ่มขึ้นเปนคาเบี้ยประกันชีวิตกลุมใหกับสมาชิกสหกรณที่มีอายุไมเกิน 80 ป

ครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรม และเพื่อสมทบเปนเงินทุนสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรม
2 เงินเปดบัญชีเงินรับฝาก 25,000.00         22,900.00         50,000.00         +25,000.00 ขอตั้งเพิ่มขึ้นตามโครงการสนับสนุนใหสมาชิกเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถทุกคน

ออมทรัพยสินมัธยัสถ คนละ 50 บาท  จํานวน  1,000  คน
รวม 21,025,000.00  21,022,900.00  24,050,000.00  +3,025,000.00

ที่ คาใชจายในการดําเนินงาน ป 2561     + เพิ่มขึ้น   
 -  ลดลง

คําชี้แจง

2. คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ

ที่ คาใชจายในการดําเนินงาน ป 2561     + เพิ่มขึ้น   
 -  ลดลง

คําชี้แจง

+3,000,000.00
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ป 2562
งบประมาณ จายจริง ประมาณการ

1 คาเบี้ยประชุม 663,000.00       486,000.00       575,000.00       -88,000.00 ขอตั้งลดลงเปนคาเบี้ยประชุม คณะกรรมการดําเนินการ 13 ครั้ง จํานวน 15 คน ๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน
195,000  บาท  คณะกรรมการเงินกู 24 ครั้ง  จํานวน 5  คน ๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 120,000 บาท
คณะกรรมการอํานวยการ จํานวน 12 ครั้ง  จํานวน 5  คน ๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท
คณะกรรมการศึกษา 12 ครั้ง  จํานวน 5  คน ๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท
คณะกรรมการอื่น ๆ หรือคณะทํางาน ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมีมติแตงตั้ง และมีหนาที่
ตามที่ไดรับมอบหมาย เปนเงิน 140,000 บาท

2 คารับรอง 40,000.00         28,139.92         40,000.00         -                  ขอตั้งเทาเดิมเพื่อรับรองสหกรณอื่น ๆ ที่มาดูงาน
3 คาใชจายในการดําเนินคดี 150,000.00       71,543.00         150,000.00       -                  ขอตั้งเทาเดิมเปนคาใชจายในการฟองดําเนินคดี, คาตอบแทนทนายความ และคาธรรมเนียมตาง ๆ
4 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 500,000.00       423,243.18       500,000.00       -                  ขอตั้งเทาเดิมขึ้นเปนคาเครื่องเขียนแบบพิมพ คาวัสดุอุปกรณของใชสิ้นเปลือง
5 คาไปรษณีย 350,000.00       283,515.00       350,000.00       -                  ขอตั้งเทาเดิมเปนคาจัดสงเอกสารตาง ๆ ใหกับสมาชิกทางไปรษณีย
6 คาธรรมเนียมตาง ๆ 300,000.00       272,664.85       300,000.00       -                  ขอตั้งเทาเดิมเปนคาโอนเงินผานบัญชีธนาคารและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามขอตกลงกับธนาคาร
7 คาใชจายวันประชุมใหญ 4,920,000.00    4,573,042.47    4,948,000.00    +28,000.00 ขอตั้งเพิ่มขึ้นเปนคาใชจายในวันประชุมใหญ ไดแก คาสถานที่, คาอาหาร, คาพิมพรายงานประจําป

คาใชจายในการจัดการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ และคาใชจายอื่น ๆ

8
รางวัลสมาชิกผูเขารวมประชุม
ใหญสามัญประจําป

200,000.00       192,800.00       200,000.00       -                  
ขอตั้งเทาเดิมเปนรางวัลใหแกสมาชิกผูเขารวมประชุมใหญฯ ตามที่สมาชิกเสนอในที่ประชุมใหญป 2559

9 คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 130,000.00       130,000.00       130,000.00       -                  ขอตั้งตามมติที่ประชุมใหญฯ วาระที่ 5.5

10 คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ 150,000.00       150,000.00       150,000.00       -                  ขอตั้งตามมติที่ประชุมใหญฯ วาระที่ 5.6

11 คาตอบแทนเลขานุการ 36,000.00         36,000.00         36,000.00         -                  ขอตั้งเทาเดิม
12 คาตอบแทนผูประสานงาน 700,000.00       699,945.00       750,000.00       +50,000.00 ขอตั้งเพิ่มขึ้น เปนคาตอบแทนผูประสานงานฯ ในการปฏิบัติงานแทนสหกรณ และใหบริการสมาชิก

สหกรณประจําจังหวัด ในหนวยงานที่สังกัด
13 คาไฟฟา 350,000.00       260,186.46       350,000.00       -                  ขอตั้งเทาเดิม
14 คาประปา 15,000.00         10,584.05         15,000.00         -                  ขอตั้งเทาเดิม
15 คาโทรศัพท 100,000.00       99,403.08         100,000.00       -                  ขอตั้งเทาเดิม

ที่ คาใชจายในการดําเนินงาน ป 2561     + เพิ่มขึ้น   
 -  ลดลง

คําชี้แจง

4. คาใชจายดําเนินการอื่น
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ป 2562
งบประมาณ จายจริง ประมาณการ

16 คาเชาเครื่องถายเอกสาร 80,000.00         78,789.64         80,000.00         -                  ขอตั้งเทาเดิมเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 2 เครื่อง
17 คาประชาสัมพันธ 100,000.00       -                    -                   -100,000.00 ไมขอตั้ง
18 คาพาหนะกรรมการสังกัดภูมิภาค 150,000.00       127,040.00       150,000.00       -                  ขอตั้งเทาเดิมเปนคาพาหนะกรรมการดําเนินการที่ปฏิบัติงานอยูตางจังหวัด
19 คาใชจายทั่วไป 250,000.00       202,529.50       250,000.00       -                  ขอตั้งเทาเดิม
20 คาใชจายวันสถาปนาสหกรณ 200,000.00       102,102.50       400,000.00       +200,000.00 ขอตั้งเพิ่มขึ้นเปนคาใชจายการจัดกิจกรรมวันครบรอบกอตั้งสหกรณ 70 ป ในวันที่ 28 กันยายน 2562

ครบรอบ 70 ป
รวม 9,384,000.00    8,227,528.65    9,474,000.00    +90,000.00

     

ป 2562
งบประมาณ จายจริง ประมาณการ

1 ครุภัณฑสํานักงาน 250,000.00       219,848.00       200,000.00       -50,000.00 ขอตั้งลดลงเพื่อจัดซื้อครุภัณฑใหมทดแทนที่ชํารุดไมสามารถซอมแซมได ไดแก (1) เกาอี้สํานักงาน 

(2) โทรศัพทสํานักงาน (3) โทรศัพทมือถือ (4) เครื่องนับธนบัตร (5) เครื่องสแกนเนอร (6) เครื่องคิดเลข
(7) ครุภัณฑสํานักงานที่ไมไดตั้งงบประมาณจัดซื้อไว

2 ซื้อรถยนต 960,000.00       959,000.00       -                   -960,000.00 ไมขอตั้ง
3 คอมพิวเตอร NoteBook 30,000.00         29,990.00         -                   -30,000.00 ไมขอตั้ง
4 เครื่องคอมพิวเตอร -                    -                    160,000.00       +160,000.00 ขอตั้งเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเจาหนาที่บรรจุใหม และทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรเดิม
5 เครื่องสํารองไฟ -                    -                    150,000.00       +150,000.00 ขอตั้งเพื่อซื้อเครื่องสํารองไฟ สําหรับหอง Server ขนาด 5 KVA

6
โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft 

Office
-                    -                    100,000.00       +100,000.00 ขอตั้งเพื่อจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Office เพื่อใหในสํานักงาน

5. คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง

ที่ คาใชจายในการดําเนินงาน ป 2561     + เพิ่มขึ้น   
 -  ลดลง

คําชี้แจง

ที่ คาใชจายในการดําเนินงาน ป 2561     + เพิ่มขึ้น   
 -  ลดลง

คําชี้แจง
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ป 2562
งบประมาณ จายจริง ประมาณการ

7
คาพัฒนาโปรแกรมระบบ
บริหารงานสหกรณ

-                    -                    4,000,000.00    +4,000,000.00
/- ขอตั้งเพื่อจัดซื้อระบบบริหารงานสหกรณทดแทนระบบบริหารงานสหกรณเดิม ซึ่งใชงานมานานและไม
สามารถพัฒนาและรองรับกับเทคโนโลยีในปจจุบันได จํานวนเงิน 2,700,000 บาท
/- เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จํานวนเงิน 750,000 บาท
/- ลิขสิทธิ์โปรแกรมจัดการฐานขอมูล จํานวนเงิน 200,000 บาท
/- อุปกรณรักษาความปลอดภัย Firewall จํานวนเงิน 100,000 บาท
/- ลิขสิทธิ์โปรแกรมจําลองคอมพิวเตอรเสมือน จํานวนเงิน 250,000 บาท

รวม 1,240,000.00    1,208,838.00    4,610,000.00    +3,370,000.00

6.1 พัฒนาองคกร
ป 2562

งบประมาณ จายจริง ประมาณการ
1 โครงการอบรมสมาชิกใหม 600,000.00       582,705.89       -                   -600,000.00

และเจาหนาที่การเงิน 4 ภาค
2 โครงการสัมมนาผูประสานงาน 500,000.00       417,580.20       -                   -500,000.00 ไมขอตั้ง

สหกรณประจําจังหวัด
3 โครงการสัมมนาผูประสานงาน -                    -                    1,200,000.00    +1,200,000.00 ขอตั้งเพิ่มขึ้นเพื่อจัดสัมมนาผูประสานงานสหกรณประจําจังหวัด ประจําป 2562

สหกรณประจําจังหวัด และ และสมาชิกใหม 4 ภาค
สมาชิกใหม 4 ภาค

ที่ รายการ ป 2561       + เพิ่มขึ้น  
  -  ลดลง

คําชี้แจง

ไมขอตั้ง

ที่ คาใชจายในการดําเนินงาน ป 2561     + เพิ่มขึ้น   
 -  ลดลง

คําชี้แจง

6. คาใชจายตามแผนยุทธศาสตรประจําป 2562
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6.2 การพัฒนาการใหบริการและจัดสวัสดิการแกสมาชิก
ป 2562

งบประมาณ จายจริง ประมาณการ
4 โครงการสงเสริมสุขภาพสําหรับ 700,000.00       608,840.00       500,000.00       -200,000.00 ขอตั้งลดลงเพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพสําหรับสมาชิกสหกรณฯ ที่เกษียณอายุราชการ

สมาชิกสูงวัย จํานวน 60 คน
5 โครงการสงเสริมอาชีพ 150,000.00       5,600.00           -                   -150,000.00 ไมขอตั้ง

6
โครงการอาชีพเสริมสําหรับ
สมาชิก

-                    -                    400,000.00       +400,000.00 ขอตั้งเพิ่มขึ้น เพื่ออบรมอาชีพเสริมใหแกสมาชิก 4 ภาค จํานวน 200 คน

7 โครงการบริหารการเงินแกสมาชิก -                    -                    150,000.00       +150,000.00 ขอตั้งเพิ่มขึ้น เพื่อสงเสริมการออมและวางแผนบริหารการเงินแกสมาชิก

 6.3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ป 2562

งบประมาณ จายจริง ประมาณการ
8 โครงการสงเสริมการออม 100,000.00       98,950.00         -                   -100,000.00 ไมขอตั้ง

ป 2562
งบประมาณ จายจริง ประมาณการ

9 โครงการสัมมนาภาคีสหกรณ 200,000.00       143,875.20       200,000.00       -                  ขอตั้งเทาเดิมเพื่อใชในการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาภาคีสหกรณบางเขน ประจําป 2562 และกิจกรรม
บางเขน เชื่อมโยงเครือขายธุรกิจกับสหกรณอื่น
                               รวม 2,250,000.00    1,857,551.29    2,450,000.00    +200,000.00

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 44,826,000.00  42,660,420.00  51,929,500.00  +7,103,500.00

ทั้งนี้  ประมาณการรายจายสามารถถัวจายไดทุกรายการ ยกเวน รายการเงินเดือน และหมวดครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสราง

6.4 เชื่อมโยงความรวมมือระหวางสหกรณและองคกรอื่น

ที่ รายการ ป 2561       + เพิ่มขึ้น  
  -  ลดลง

คําชี้แจง

ที่ รายการ ป 2561       + เพิ่มขึ้น  
  -  ลดลง

คําชี้แจง

ที่ รายการ ป 2561       + เพิ่มขึ้น  
  -  ลดลง

คําชี้แจง
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 ป 2562
ประมาณการรายได  รับ/จายจริง  ประมาณการรายได

ประมาณการรายได
1 ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู 293.00 293.38 304.00 ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูแกสมาชิก
2 รายไดอื่น ๆ 1.00 1.19 1.00 ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร และคาธรรมเนียมตาง ๆ

รวมรายได 294.00 294.57 305.00
ประมาณการรายจาย

1 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากจากสมาชิก 75.00 76.38 76.50 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากจากสมาชิก
2 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากจากสหกรณอื่น 0.00 0.00 0.00
3 ดอกเบี้ยจายเงินกูธนาคาร 2.00 0.01 0.10 ดอกเบี้ยจายเงินกูธนาคาร
4  คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่ 10.22 9.79 10.66 ตามงบประมาณรายจายที่ตั้งไว
5 คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ 0.71 0.55 0.69 ตามงบประมาณรายจายที่ตั้งไว
6 คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก 21.02 21.02 24.05 ตามงบประมาณรายจายที่ตั้งไว
7  คาใชจายดําเนินการอื่น 9.38 8.23 9.47 ตามงบประมาณรายจายที่ตั้งไว
8 คาใชจายตามแผนงานประจําป 2.25 1.86 2.45 ตามงบประมาณรายจายที่ตั้งไว
9 คาใชจายทางบัญชี 1.00 0.97 1.70 คาเสื่อมราคาสินทรัพย คาตัดจายโปรแกรม สิทธิประโยชนในการ

ใชอาคาร
รวมรายจาย 121.58 118.81 125.62

ประมาณการกําไรสุทธิ 172.42 175.76 179.38

                                    จึงเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

                                    ที่ประชุมมีมติ …………………………………………………………………………………………………………………

                           (ข) ประมาณการรายได-รายจาย ประจําป 2562

                       หนวย : ลานบาท

ที่ รายการ
ป 2561

คําชี้แจง
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วาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ
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ภาคผนวก



รายงานประจำ�ปี�2561�สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์�จำ�กัด164

 

 

 

 

ขอมูลการตายของสมาชิกสหกรณขาราชการสหกรณ  จํากัด  ป  2561 

      

ลําดับที ่ ชื่อ  -  สกุล อายุ สาเหตุการตาย 

1 นายสุรชัย  พฤกษมาศ 57 ภาวะการหายใจไหลเวียนโลหิตลมเหลว 

2 นางดารณี  อาวสุคนธ  61 มะเร็งปากมดลกู 

3 นายประวีร  สิงหนาค 45 อุบัติเหตุจราจร 

4 นายชาญยุทธ ศยามล 59 เบาหวานเรื้องรังทําใหเกิดไตวาย 

5 นางสุภาพ  แจงยุบล 86 ติดเชื้อในปวด 

6 นายสุรศักด์ิ  ไพรหิรัญ 68 มะเร็งลําไส 

7 นายอรรค  ปะสะสุข 73 มะเร็งลําไสใหญ 

8 นายประสาน  สมสาย 55 เลือดออกในสมอง 

9 นายเจริยสุข  วงศสมศักด์ิ 77 โรคชรา 

10 นายพงษศักด์ิ  ง้ิวราย 52 มะเร็ง 

11 นายอวยชัย  โสภา 53 ปอดติดเชื้อและภาวะเลือดเปนกรด 

12 นายกฤษฎี  ศรีสุข 87 มะเร็งตับ 

13 นางบุญเพ็ญ  นอยเทียม 74 สมองฝอวัยชรา 

14 นายสมุด  สุขทวี 71 เสนเลือดสมองแตก 

15 นายพศกร  อษัฎาวุธโสภณ 44 ภาวะกระเพาะอุดตัน 

16 นายประเสริฐ  คลายพงษ 86 ภาวะถุงลมโปงพองกําเริบเฉียบพลัน 

17 นายจรัญ  พิมพสักกะ 91 หัวใจเตนผิดจังหวะ 

18 นายเปยม  โพธวิาระ 92 ติดเชื้อในกระแสเลือด 

19 นายประเจิด  เย็นบํารุง 86 โรคชรา 

20 นายรัตน  พันสวัสด์ิ 76 มะเร็งตอมลูกหมาก 

21 นางสาวพัชรินทร  บุญฮวด 37 มะเร็งเตานม 

22 นายชัยนันท  เรืองศิริ 54 ภาวะการหายใจลมเหลว 

23 นายวิรัช  ขอสกุล 68 หัวใจหยุดเตนเฉียบพลัน 

24 นายปนทอง  ซสููรย 70 ปอดติดเชื้อรุนแรง 

25 นายสัญชัย  แผนแกว 59 มะเร็งลําไสใหญ 

26 นายไพบูลย  เต็มกมลรัตน 79 โรคชรา 

27 นายสมจิตร  ฉายเรืองโชติ 59 เสนเลือดในสมองแตก 

28 นางนิตยา  สมศักด์ิ 51 ติดเชื้อในกระแสเลือด 

29 นายสุกรรณ  ยงใจยุธ 76 เบาหวาน 

30 นายพุทธิ  แพทอง 49 มะเร็งตับ 

ข้อมูลการตายของสมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ�ากัด  ปี  2561



รายงานประจำ�ปี�2561�สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์�จำ�กัด 165

 

 

 

 

 

ลําดับ ชื่อ  -  สกุล อายุ สาเหตุการตาย 
31 นายชนัฐ  ศรีทองสุข 68 กลามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลัน 

32 นายณรงคชัย  จันทรอินทร 56 ติดเชื้อในกระแสเลือด 

33 นางสาวไพบูลย  ดะลุณแพทย 83 ลิ้นหวัใจร่ัว 

34 นายอาํนวย  รักธรรม 86 โรคชรา 

35 นายพทิยา  พลอยงาม 57 มะเร็งตับ 

36 นายสมนกึ  บริบูรณทรัพย 83 ความดันโลหติสูง 

37 นายอนนัต  อรัณยะพันธุ 83 ติดเชื้อที่ขาสองขาง 

38 นายวนิัย  อังศรีพวง 65 เบาหวาน 

39 นายสัญญา  อิสสะอาด 48 มะเร็งปอดระยะสุดทาย 

40 นายเจริญสุข  มลิวัลย 84 เลือดออกทางเดินอาหารสวนบน 

41 นายอรรค  ศิริโสภณ 89 มะเร็งที่ไตดานซาย 

42 นางสุนยี  โกไสยสิทธิ ์ 80 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 

43 นายไพศาล  พันธยานนท 88 ชราภาพ 

44 นายมาลัย  ริตจันทร 99 หลอดลมอักเสบติดเชื้อ 

45 นายจําลอง  หอมสมบัติ 68 ขาดอากาศหายใจ 

46 นางอราม  เจริญเรืองทรัพย 76 ภาวะเลือดออกในสมอง 

47 วาที่ ร.ต.เจน  ศิริกําเนิด 56 มะเร็งสมอง 

48 นายสุรสิทธิ ์ พรหมเวชยานนท 55 กลามเนื้อหวัใจเส่ือม 

49 นายวีระพงษ  กองแสง 67 มะเร็งหลอดอาหาร 

50 นายอุดมศักด์ิ  พัชราพงศ 68 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 

51 นางเสาคาํ  วสิารทานนท 74 ตายตามธรรมชาติ 

52 นายประกอบ  กัลปนาท 68 น้ําทวมปอด 

53 นายเคง  พมิพโพธิ ์ 62 มะเร็งตับ 

54 นางสาวยพุดี  ลิ่มวงศ 84 ชราภาพ 

55 นายสมพาน  ปรากฏวงศ 51 อุบัติเหตุทางรถยนต 

56 นายบุญจันทร  ชัยสิทธิ ์ 52 เชื้อไวรัสตับอักเสบบ ี

57 นางยุวดี  สวุรรณโกสุม 76 มะเร็งปอด 

58 นางวรรณะ  เสนทอง 73 มะเร็งตับ 
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ลําดับ ชื่อ  -  สกุล อายุ สาเหตุการตาย 
59 นายไพบูลย  ธีรจางคพิชัย 52 หัวใจวาย 

60 นายนพิันธ  วรรณโกษิตย 81 ฝในมาม 

61 นายธีรยุทธ  ทองอุปการ 74 หัวใจขาดเลือด 

62 นางสาวออยทพิย  เกิดบุญ 63 เบาหวาน 

63 นายชูชาติ  ภมะราภา 66 มะเร็งลําไส 

64 นางสุนนัทา  มหารักษิต 64 มะเร็งลําไส 

65 นายวฑิูรย  ภิรมยภู 68 มะเร็งตับระยะสุดทาย 

66 นายบุญสง  ศรีประดู 72 มะเร็งที่ลิ้น 

67 นางสาวพรแกว  แกนอินทร 39 มะเร็งลําไส 

68 นางยุภาวดี  สงศรี 45 อุบัติเหตุทางรถยนต 
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สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด  
เลขที่ 20 ถนนพิชัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

โทรศัพท 0-2241-4711-12, 0-2244-8720-21 
โทรสาร 02-241-4404 (สายตรง) 

 
ผูจัดการ นางอัจฉราวรรณ  จิตตานนท     โทรศัพทภายในตอ 12 
รองผูจัดการ นายสุรพล ร่ืนสุคนธ    โทรศัพทภายในตอ 26 
ฝายบัญช ี

  นางณิชาพร สันติวรวุฒิ หัวหนาฝายบัญชี    โทรศัพทภายในตอ 20 

  น.ส.มีนา บุญปราการ เจาหนาท่ีปฏิบติัการ   โทรศัพทภายในตอ 20 

ฝายการเงิน 
  นางอารี  เจริญลาภนําชัย หัวหนาฝายการเงิน โทรศัพทภายในตอ 21 

 รับฝาก-ถอนเงิน (สงโทรสารใบถอนเงิน 0-2241-4711-12, 0-2244-8720-21 ตอ 24) 
  น.ส.สุดารัตน ทับเทศ  เจาหนาท่ีปฏิบติัการ โทรศัพทภายในตอ 22 

  นางนุชณิชา ชุณหปราณ เจาหนาท่ีอาวุโส  โทรศัพทภายในตอ 23 

ฝายสินเชื่อ 
  น.ส.กิติมา เรืองแกว  หัวหนาฝายสินเชื่อ โทรศัพทภายในตอ 13 

  น.ส.ธนิษฐา แสนใจวุฒ ิ เจาหนาท่ีปฏิบติัการ โทรศัพทภายในตอ 13 

 งานบริการสนิเชื่อ  
  น.ส.ปภัสรา จงกลฐากร เจาหนาท่ีปฏิบติัการ โทรศัพทภายในตอ 14 

  นายชัช  สุขสถิตย เจาหนาท่ีปฏิบติัการ โทรศัพทภายในตอ 15 

  นางจิตลดา ทุมมณ ี  เจาหนาท่ีอาวุโส  โทรศัพทภายในตอ 16 

 งานบริหารหนี้ 
  นางเบ็ญจา แข็งขัน  เจาหนาท่ีอาวุโส  โทรศัพทภายในตอ 18 

  น.ส.สายทอง เกิดผล  เจาหนาท่ีอาวุโส  โทรศัพทภายในตอ 19 

ฝายอํานวยการและสวัสดกิาร 
นางพรหมพร      เกตุภ ู  รักษาการหัวหนาฝาย     โทรศัพทภายในตอ 27 

  นางธนาภรณ ศิระสากร เจาหนาท่ีอาวุโส  โทรศัพทภายในตอ 11 

  นายไชยภัทร        ทุมมณ ี  เจาหนาท่ีปฏิบติัการ โทรศัพทภายในตอ 27 

 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  นายศุภชัย รักขคีรีรัตน รักษาการหัวหนาฝาย     โทรศัพทภายในตอ 29 

  นายนนทวัฒน     กาลปกษ เจาหนาท่ีปฏิบติัการ โทรศัพทภายในตอ 30 

 

Website : www.coopofficer.or.th    E-mail : coopcgd@hotmail.com 

Facebook : www.facebook.com/coopcgd      ID Line : coopofficer 
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