สารบัญ
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
   
   
วาระที่ 4
วาระที่ 5
  
   
   
   
   
                
   
วาระที่ 6

ภาคผนวก

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 71
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561
เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานประจ�ำปี 2561
3.2 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจ�ำปี 2561
เรื่องการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการประจ�ำปี 2562
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
5.2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไร-ขาดทุน
ประจ�ำปี 2561
5.3 พิจารณาจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2561
5.4 พิจารณาก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�้ำประกัน ประจ�ำปี 2562
5.5 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2562  
และก�ำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
5.6 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจ�ำปี 2562
และก�ำหนดค่าตอบแทน
5.7 พิจารณาอนุมัติแผนงาน และประมาณการรายได้ รายจ่าย
ประจ�ำปี 2562
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ................................................................................................
6.2 ................................................................................................
รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ปี 2561
ข่าวสารประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์
ติดต่อสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด

4
6
85
86
99
107
110
111
120
142
145
145
149
150
160
161
162
163

รายงานประจำ�ปี 2561 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำ�กัด

1

สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด
เลขที่ 20 ในบริเวณสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ
ถนนพิชัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-4711-12, 0-2244-8720-21 โทรสาร 0-2241-4404

www.coopofficer.or.th E-Mail : coopcgd@hotmail.com

ที่  ว.ที่ 1/2562
ว. 1/2562

2

10  มกราคม  2562
10 มกราคม 2562
เรื่อง    แจ้งก�ำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561
เรื่องสมาชิแจกงสหกรณ์
กําหนดการประชุ
มใหญสามัญจ�ประจํ
เรียน  
ข้าราชการสหกรณ์
ำกัด าป 2561
ขาราชการสหกรณ
สิ่งทีเรี่สย่งนมาด้วสมาชิ
ย 1.กสหกรณ
งบแสดงฐานะการเงิ
น ณจําวักันดที่ 31 ธันวาคม 2561
                      
ยดแก้ไขเพิ่มนเติณมข้วัอนบัทีง่ 31
คับธัสหกรณ์
ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด
สิ่งที่สงมาดวย2. รายละเอี
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สหกรณ์ฯ ได้จัดส่งงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  รายละเอียดการแก้ไขเพิ่ม
เติมข้อบังคับสหกรณ์ฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
อนึ่ง เพื่อให้สมาชิกอยู่ร่วมประชุมใหญ่ และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับ
สหกรณ์ฯ รวมทั้ง เพื่อมิให้มีประเด็นทางข้อกฎหมาย สหกรณ์ฯ จะจ่ายค่าอาหารให้แก่สมาชิก
ภายหลังการเปิดประชุมใหญ่ จนถึงเวลาการประชุมใหญ่เสร็จสิ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ           
(นายชัยวุฒิ   มัณฑะนานนท์)
เลขานุการ
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด
หมายเหตุ
1. การออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการด�ำเนินการ ใช้วธิ ลี งคะแนนลับโดยใช้เครือ่ งลงคะแนนเลือกตัง้ ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง สมาชิกที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 ในวัน
อาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ณ สโมสรต�ำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เท่านั้นที่มี
สิทธิเลือกตัง้ และห้ามมิให้สมาชิกลงคะแนนซ�ำ้ หรือลงคะแนนแทนกัน สมาชิกคนหนึง่ มีสทิ ธิออกเสียงเลือก
ตั้งกรรมการด�ำเนินการได้จ�ำนวน 8 คน การลงคะแนนเลือกตั้งจะเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. และปิดการลง
คะแนนเลือกตั้ง เวลา 10.00 น.  
      การลงทะเบียนต้องแสดงหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
ก. บัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรประจ�ำตัวที่หน่วยงานต้นสังกัดออกให้ ซึ่งมีภาพถ่าย
แสดงตนติดกับบัตรนั้นด้วย
ข. กรณีไม่อาจแสดงหลักฐานตาม ก. ให้กรรมการเลือกตั้งคนหนึ่งออกหนังสือรับรองตามแบบ
ที่สหกรณ์ก�ำหนด   
   2. สมาชิกสมทบให้เข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ ในฐานะผู้สังเกตการณ์และแสดงความคิดเห็นได้ แต่ไม่มี
สิทธิในการนับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมไม่มีสิทธิในการออกเสียง และไม่ได้รับค่าตอบแทนจากสหกรณ์ฯ
3. สหกรณ์ฯ จะมอบรางวัลเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ รางวัลละ 3,000 บาท จ�ำนวน
50 รางวัล และรางวัลทองค�ำหนัก 2 สลึง จ�ำนวน 4 รางวัล การมอบรางวัลจะใช้วิธีจับสลากบัตรรางวัล
และสมาชิกทีไ่ ด้รบั รางวัลจะต้องอยูใ่ นห้องประชุมใหญ่ฯ และต้องแสดงตัวตนต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ
เท่านั้น จึงมีสิทธิรับรางวัล  
รายงานประจำ�ปี 2561 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำ�กัด
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วาระที่ 1
เรื่อง ประธานกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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วาระที่ 1 เรื่องประธานกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เมื่อเวลา 09.00 น. สมาชิกมาประชุม ...................... คน  (สมาชิกทั้งหมด 7,375 คน) เมื่อสมาชิก
มาประชุมเกินกว่า 100 คน ครบองค์ประชุมแล้ว นายปริญญา  เพ็งสมบัติ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการ
ประชุมใหญ่  สามัญประจ�ำปี 2561 ดังต่อไปนี้
การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด ครั้งที่ 72 ในวันอาทิตย์
ที่ 27 มกราคม 2562 ณ ห้องบุญยะจินดา 1-2  สโมสรต�ำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
1. การเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ ซึ่งก�ำหนดไว้ในวาระที่ 4 ได้เริ่มลงคะแนนเลือกตัง้ ตั้งแต่เวลา
07.00 น.  จะสิ้นสุดการลงคะแนนเวลา 10.00 น. และเมื่อทราบผลการลงคะแนนแล้ว ประธานกรรมการ
เลือกตั้ง จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป
2. สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด ขอขอบคุณ ร.ต.สอาด แก้วเกษ สมาชิกเลขทะเบียน 1180  
บริจาคเงิน เข้าทุนส�ำรองจ�ำนวน 1,000 บาท สหกรณ์ได้ด�ำเนินการตามความประสงค์ของท่านเรียบร้อย
แล้ว
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
รายงานประจำ�ปี 2561 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำ�กัด

5

วาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560
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การประชุมใหญสามัญประจําป 2560
การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560
สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด
ครั้งที่ 71 วันอาทิตยที่ 28 มกราคม 2561
ครั้งที่ 71 วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561
ณ โรงแรมปริ
นซพกรุ
าเลซ
กรุงเทพมหานคร
ณ โรงแรมปริ
นซ์พาเลซ
งเทพมหานคร
---------------------------------------------------------------------------สมาชิกมาลงชือ่ เขารวมประชุม 3,725 คน (สมาชิกทั้งหมด 7,127 คน) ตามลายมือชือ่
ในแฟมผูเขาประชุมใหญสามัญ ประจําป 2560 มีคณะกรรมการดําเนินการและผูเขารวมประชุมประกอบดวย
1. นายโอภาส
กลั่นบุศย
ประธานกรรมการ
2. นายปราโมช
ถาวร
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นายวินัย
กสิรักษ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นายภานุวฒ
ั น
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. นายจิรศักดิ์
เงินเส็ง
กรรมการดําเนินการ
13. นายสันทาน
สีสา
กรรมการดําเนินการ
14. นางดุษณี
ดานาพงศ
กรรมการดําเนินการ
15. นายพีรพนธ
กิจโกศล
กรรมการดําเนินการ
16. น.ส.บุษยมาศ
หนูชม
สสพ. 1
17. น.ส.นันทิยา
คงเจริญ
ผูชวยผูสอบบัญชี
บริษัทไอดี ออดิต กรุป จํากัด
18. นางศิริลักษ
พรอมเพราะ
หัวหนาคณะผูตรวจสอบกิจการ
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
----------------------------------------------------------------------นายโอภาส  กลั่นบุศย์   ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
นายโอภาส กลั่นบุศย ประธานกรรมการ เปนประธานในทีป่ ระชุมใหญ เริม่ ประชุมเวลา 09.00 น.
ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า การประชุมวันนีใ้ ช้องค์ประชุมใหญ่มสี มาชิกเกินกว่า 100 คน ตามข้อบังคับสหกรณ์
แจงตอทีซึ่ง่ปก�ระชุ
มวา าการประชุ
มวันมนีในการประชุ
้ใชองคประชุมมใหญ่
ใหญการประชุ
มีสมาชิกมเกิใหญ่
นกวขาองสหกรณ์
100 คน ตามข
งคับกสหกรณ
ข้ประธานฯ
อ 46 วรรคแรก
ำหนดว่
“องค์ประชุ
ต้องมีอสบัมาชิ
มา ขอ 46
วรรคแรก
าหนดว
“องค
ประชุำนวนสมาชิ
มในการประชุ
ใหญหรืการประชุ
มใหญ
ตองมี้มสมาชิ
มไมนอ ยกวา
ประชุ
มไม่นซึ้อ่งกํยกว่
า   กึา่งหนึ
่งของจ�
กทั้งมหมด
อไม่น้อยกว่
าหนึข่งองสหกรณ
ร้อยคน” ขณะนี
ีสมาชิกมาประชุ
กลงชื่อและ
กึ่งหนึ
านวนสมาชิ
ทั้งหมด
หรือวไมจึงนขอเปิ
อ ยกวดาประชุ
หนึ่งรมอยคน” ขณะนี้มสี มาชิกลงชื่อและอยูในหองประชุมเกินกวา
อยู
่ในห้่งของจํ
องประชุ
มเกินกว่าก  100
คนแล้
รายงานประจำ�ปี 2561 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำ�กัด
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100 คนแลว จึงขอเปดประชุม

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เมื่อเวลา 09.00 น. สมาชิกมาประชุม 1,896 คน (สมาชิกทั้งหมด 7,127 คน) การประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2560  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด ครั้งที่ 71 ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 ณ ห้องแกรนด์
บอลรูม โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร  
1. การเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการด�ำเนินการ ซึ่งก�ำหนดไว้ในวาระที่ 4 ได้เริ่มลงคะแนน
เลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 07.00 น. จะสิ้นสุดการลงคะแนนเวลา 11.00 น. และเมื่อทราบผลการลงคะแนนแล้ว
ประธานกรรมการเลือกตั้ง จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป
2. สหกรณ์ขา้ ราชการสหกรณ์ จ�ำกัด ขอขอบคุณ ร.ต.สอาด แก้วเกษ สมาชิกเลขทะเบียน 1180  บริจาค
เงินเข้าทุนส�ำรองจ�ำนวน 1,000 บาท สหกรณ์ได้ด�ำเนินการตามความประสงค์ของท่านเรียบร้อยแล้ว
3. ในปีนี้สหกรณ์ได้รับการจัดชั้นมาตรฐานระดับดีเลิศ ในระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร
4. สหกรณ์ได้รบั คัดเลือกเป็นสหกรณ์ดเี ด่นของส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ 1 ได้
รับคะแนน  858.67 คะแนน
5. บมจ.สหประกันชีวติ สนับสนุนเงินรางวัลส�ำหรับสมาชิกผูเ้ ข้าร่วมประชุมใหญ่ จ�ำนวน 50,000 บาท
และบริษัท เอไอเอ จ�ำกัด ร่วมสนับสนุน จ�ำนวน 5,000 บาท
จึงเสนอเพื่อทราบ
ที่ประชุมมีมติ    รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559
นายภานุวัฒน์    ณ นครพนม เลขานุการได้เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ พิจารณารับรองรายงาน
การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560
ที่ประชุมมีมติ    รับรอง

8
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วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 3 เรื่องเพืนายภานุ
่อทราบ วัฒน ณ นครพนม ไดรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด
นายภานุวัฒน ณ นครพนม ไดรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด
ประจําวาระที
ป 2560่ 3ดังเรืนี่อ้ งเพื่อทราบ
ประจําป 2560 ดันายภานุ
งนี้
วัฒน์  าณ
นครพนม  ได้รายงานผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด
3.1 รายงานประจํ
ป 2560
รายงานประจํ
ประจ�3.1
ำปี 2560
ดัจํงานีนวนสมาชิ
้ าป 2560ก
3.1.1
3.1.1
จํานวนสมาชิกำปี 2560
3.1 รายงานประจ�
เมื
อ่ สิสิ้น้นปทปางบั
ทางบั
ที่ 31
ธันวาคม 2560 สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด มีสมาชิกทัง้ สิ้น
เมือ่3.1.1
ญชีญวันชีวทีัน่ 31
จ�ำนวนสมาชิ
กธันวาคม 2560 สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด มีสมาชิกทัง้ สิ้น
7,412
แยกเปนน สมาชิ
สมาชิกจํกาจํนวน
านวน 7,127
คน สมาชิ
กสมทบ
คน รายละเอี
7,412 คน
คน แยกเป
านวนจํานวน
285 คน285
รายละเอี
ด ดังนี้ ยด ดังนี้ จ�ำกัด มีสมาชิก
เมื่อสิ้น7,127
ปีทางบัคนญสมาชิ
ชีวันทีก่สมทบ
31 ธันจํวาคม
2560
สหกรณ์
ข้ายราชการสหกรณ์
ทั้งสิ้น 7,412 คน แยกเป็น สมาชิกจ�ำนวน 7,127 คน สมาชิกสมทบ 285 คน รายละเอียด ดังนี้
รายการ
รายการ

สมาชิกกตตนนปป
สมาชิ
สมาชิกกเพิ
สมาชิ
เพิ่ม่มระหว
ระหวางป
างป
รวม
รวม
สมาชิกลดลงระหวางป
สมาชิกลดลงระหวางป
- ถึงแกกรรม
-- ถึลาออก
งแกกรรม
-- ลาออก
ถูกใหออก
-สมาชิ
ถูกใหกอคงเหลื
อก อ

สมาชิสมาชิ
ก(คน)ก(คน) สมาชิกสมาชิ
สมทบ(คน)
กสมทบ(คน)รวม (คน)รวม (คน)
6,6316,631
336 336
6,967 6,967
619 619
171 171
790
790
7,250
507
7,757

7,250

77
77
45
1 45

507

0
222
0

0
222
285 0
285

7,127 1

7,757

77
267
1
7,412

77
267
1

สมาชิกคงเหลือ
7,127
7,412
3.1.2 ผลการดําเนินงานประจําป 2560
		 3.1.2
ผลการด�
นงานประจ�ำขปีาราชการสหกรณ
2560
ปผลการดํ
าเนิำนนเนิ
งานของสหกรณ
จํากัด ประจําป 2560 ดังนี้
3.1.2สรุผลการดํ
าเนิ
งานประจํ
าป 2560
สรุปผลการด�
ำ
เนิ
น
งานของสหกรณ์
ข
า
้
ราชการสหกรณ์
ด ประจ�ำปี 2560 ดังนี้
ตารางแสดงผลการดํ
าเนิขนางานเปรี
ยบเทียบ 5จําปกัจ�ดำกัประจํ
สรุปผลการดํ
าเนินงานของสหกรณ
ราชการสหกรณ
าป 2560 ดังนี้
ตารางแสดงผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบ 5 ปี หนวย : ลานบาท
หน่วย : ล้านบาท
ตารางแสดงผลการดําเนินงานเปรียบเทียบ 5 ป
ลําดับ
1

รายการ
สมาชิก(คน)
ลําดับ - สมาชิกรายการ
1 - สมาชิ
(คน)
สมาชิกกสมทบ
2
ทุ-นสมาชิ
เรือนหุกน
3
ทุ-นสมาชิ
สํารองกสมทบ
เรือนหุ่นนๆ
42 ทุทุนนสะสมอื
53

ป 2560
ป 2559
ป 2558
ป 2557
ป 2556
หนวย : ลานบาท
7,412
6,967
6,931
6,964
6,890
ป
2560
ป
2559
ป
2558
ป
2557
ป 2556
7,127
6,631
6,608
6,622
6,567
6,890
2857,412
336 6,967
323 6,931 342 6,964 323
7,127 2,375.646,631 2,199.746,608 2,070.85 6,622 1,971.98 6,567
2,552.08
323
302.94285
285.30 336
271.01 323 257.44 342 244.09
2,552.08 11.23
2,375.64 7.972,199.74 6.54 2,070.85 7.54 1,971.98
12.41

302.94
285.30
271.01
257.44
244.09
2,377.80
12.41 2,149.0011.23 1,848.36 7.971,694.71 6.541,542.30
7.54

5

6
7

รอง
เงิทุนนรัสํบาฝากจาก
สมาชิก่น ๆ
ทุน- สะสมอื
อื่น
เงิน- รัสหกรณ
บฝากจาก
เงินใหกูแกสมาชิก
- สมาชิก
ทุนดําเนินงาน

8
6
9
7
10

รายได
เงินใหกูแกสมาชิก
รายจาย
ทุนดําเนินงาน
กําไรสุทธิ

282.23
273.73
262.24
250.56
238.84
5,240.90
5,024.14
4,888.39
4,626.26
4,460.19
114.60
117.90
119.85
114.88
108.64
5,417.52 155.83
5,216.28 142.395,002.68 135.68 4,679.00130.20 4,521.74
167.63

4

8
9
10

- สหกรณอื่น

รายได
รายจาย
กําไรสุทธิ

0.07
235.07
295.25
105.57
68.57
5,240.90
5,024.14
4,888.39
4,626.26
4,460.19
2,377.80
2,149.00
1,848.36
1,694.71
1,542.30
5,417.52
5,216.28
5,002.68
4,679.00
4,521.74

0.07

282.23
114.60
167.63

235.07

295.25

105.57

68.57

273.73
262.24
250.56
238.84
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117.90
119.85
114.88
108.64
155.83
142.39
135.68
130.20

3.1.3 ทุนเรือนหุนมูลคาหุนละ 10 บาท
มูลคาหุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ยกมา
บวก สมาชิกถือหุนเพิ่มระหวางป

2,375,635,490.00 บาท
211,580,990.00 บาท
2,587,216,480.00 บาท
35,135,930.00 บาท
หัก สมาชิกถอนหุนคืนระหวางป
มูลคาหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยกไป
2,552,080,550.00 บาท
*ในป 2560 ทุนเรือนหุนเพิม่ ขึ้น 176,445,060 บาท หรือเทากับรอยละ 7.42
3.1.4 เงินรับฝากจากสมาชิก
รายการ
ยกมาตนป
ฝากระหวางป
รวม
ถอนคืนระหวางป
คงเหลือยกไป
เพิ่ม (ลด)
จํานวน (บัญชี)

หนวย : บาท

ประเภทเงินรับฝากจากสมาชิก
ออมทรัพย
ออมทรัพยพิเศษ ประจํา (3-12 เดือน)
166,159,414.05 1,968,115,289.63
14,659,556.86
638,940,366.48
705,157,147.89
43,485,043.95
805,099,780.53 2,673,272,437.52
58,144,600.81
608,443,078.53
507,533,524.94
42,731,515.62
196,656,702.00 2,165,738,912.58
15,413,085.19
30,497,287.95
197,623,622.95
753,528.33
6,165
6,401
12

รวมทั้งสิ้น
2,148,934,260.54
1,387,582,558.32
3,536,516,818.86
1,158,708,119.09
2,377,808,699.77
228,874,439.23
12,578

3.1.5 เงินรับฝากจากสหกรณอื่น, เงินกูยมื ธนาคารและเงินกูตั๋วสัญญาใชเงิน
หนวย : บาท
รายการ

ยกมาตนป
เพิ่มระหวางป
รวม
ถอนคืนระหวางป
คงเหลือยกไป
เพิ่ม (ลด)
จํานวน(สหกรณ/ธนาคาร)

10

สหกรณอื่น
เงินกูยืมธนาคาร
ฝากประจํา(12 เดือน)
ระยะสั้น

235,073,695.93

รวมทั้งสิ้น

-

235,073,695.93

921.21 315,000,000.00

-

315,000,921.21

235,074,617.14 315,000,000.00
235,000,000.00 315,000,000.00
74,617.14
(234,999,078.79)
7
-

-

550,074,617.14
550,000,000.00
74,617.14
(234,999,078.79)
7
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-

เงินกูยืม
ตั๋วสัญญาใชเงิน

-

3.1.6 การใหเงินกูยมื แกสมาชิก
นใหกูยืมแกสมาชิก
3.1.6 การใหเงินกูยมื แกสมาชิประเภทเงิ
ก
รายการ
ฉุกเฉิน
สามัญ
พิเศษ
ประเภทเงิ
นใหกูยืมแกสมาชิก 52,394,469.85
คงเหลื
อตนป
36,558,048.90
4,935,191,728.76
รายการ
ฉุกเฉิน
สามัญ
พิเศษ
ใหกูระหวางป
107,523,529.63
4,464,368,851.99
262,187,762.54
คงเหลื
36,558,048.90
รวมอตนป
144,081,578.53 4,935,191,728.76
9,399,560,580.75 52,394,469.85
314,582,232.39
ใหกรัูรบะหว
างป างป 107,523,529.63
ชําระระหว
96,805,784.82 4,464,368,851.99
4,429,730,402.29 262,187,762.54
90,784,083.59
รวมคงเหลือยกไป 144,081,578.53
47,275,793.71 9,399,560,580.75
4,969,830,178.46 314,582,232.39
223,798,148.80
รับชํเพิ
าระระหว
96,805,784.82
่ม (ลด)างป
10,717,744.81 4,429,730,402.29
34,638,449.70 90,784,083.59
171,403,678.95
คงเหลื
อยกไป
47,275,793.71
4,969,830,178.46
223,798,148.80
จํานวนสั
ญญา
2,246
6,175
200
เพิ่ม (ลด)
10,717,744.81
34,638,449.70
171,403,678.95
จํานวนสัญญา
2,246
6,175
200
3.1.7 เงินกูยืมลูกหนี้ขาดจากสมาชิกภาพ

		

3.1.7 เงินกู้ยืมลูกหนี้ขาดจากสมาชิกภาพ
3.1.7 เงินกูยืมลูกหนี้ขาดจากสมาชิ
ประเภทลูกกภาพ
หนี้ขาดจากสมาชิกภาพ

รายการ
คงเหลื
อตนป
รายการ

เพิ่มขึ้นระหวางป
คงเหลือตนปรวม

เพิ่มขึลดลงระหว
้นระหวางปางป
คงเหลืรวม
อยกไป
ลดลงระหว
างป
เพิ่ม (ลด)
จํานวนสมาชิ
คงเหลื
อยกไป ก(คน)

หนวย : บาท

้งสิ้น
หนรวมทั
วย : บาท
5,024,144,247.51
รวมทั้งสิ้น
4,834,080,144.16
5,024,144,247.51
9,858,224,391.67
4,834,080,144.16
4,617,320,270.70
9,858,224,391.67
5,240,904,120.97
4,617,320,270.70
216,759,873.46
5,240,904,120.97
8,621
216,759,873.46
8,621
หนวย : บาท

ลูกหนี้ตาม
ลูกหนี้ขาดจาก
ลูกหนี้ระหวาง
คําพิพากษา
กภาพ กภาพ ดําเนินคดี
ประเภทลูกหนี้ขสมาชิ
าดจากสมาชิ
472,026.90 ลูกหนี้ระหว- าง
ลูกหนี้ขาดจาก
ลูกหนี2,074,623.37
้ตาม

สิ้น
หนรวมทั
วย : ้งบาท
2,546,650.27
รวมทั
้งสิ้น

คําพิพากษา
2,074,623.37
2,074,623.37

สมาชิก607,736.62
ภาพ
472,026.90
1,079,763.52

ดําเนินคดี--

607,736.62
2,546,650.27
3,154,386.89

- 432,507.04

60,180.77
607,736.62
1,079,763.52
1,019,582.75

---

492,687.81
607,736.62
3,154,386.89
2,661,699.08

2,074,623.37
1,642,116.33
(432,507.04)
432,507.04
4
1,642,116.33

547,555.85
60,180.77
5
1,019,582.75

---

115,048.81
492,687.81
9
2,661,699.08

547,555.85
115,048.81
เพิ่ม (ลด)
3.1.8 การใช้ท(432,507.04)
ุนสะสมอื่น
3.1.8 การใชทนุ สะสมอื่น
จํานวนสมาชิ                  1)
ก(คน)
4
9
ทุนสงเคราะห์
ครอบครัวสมาชิ5กผู้ถึงแก่กรรม
1) ทุนสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรม
การใช้เงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม สหกรณ์ได้ก�ำหนดให้ความช่วย
การใชเงินสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรม สหกรณไดกําหนดใหความชวยเหลือเปน
การใช
ทนุ สะสมอื่น เกิน 1,000 บาท ค่าพิธีจัดงานศพรายละ 5,000 บาท (ค่าจัดพิธีงาน
เหลือเป็น  ค่3.1.8
าพวงหรี
ดเคารพศพรายละไม่
คาพวงหรีดเคารพศพรายละไมเกิน 1,000 บาท คาพิธจี ัดงานศพรายละ 5,000 บาท (คาจัดพิธีงานศพรายละ 10,000 บาท
ศพรายละ 10,0001)บาท
ตั้งแต่ 1 กันคยายน
2560
เป็นกต้ผูนถไป)
ทุนสงเคราะห
รอบครั
วสมาชิ
ึงแกและเงิ
กรรมนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม
ตั้งรายละ
แต 1 กัน400,000
ยายน 2560
เป
น
ต
น
ไป)
และเงิ
น
สงเคราะห
ค
รอบครั
ว
สมาชิ
ผูถ ึงแก
กรรมรายละ
400,000
บาทวยเหลื
โดยดํอาเป
เนินนการ
บาทการใช
โดยด�เงิำนเนิสงเคราะห
นการดังนีค้ รอบครัวสมาชิกผูถึงแกกกรรม
สหกรณ
ไดกําหนดให
ความช
ดังนี้
ได้จดั คท�าำพิประกั
นชีวติ กลุม่ สมาชิ5,000
กไว้กบาท
บั บริษ(คทั าสหประกั
นชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)  
คาพวงหรีดเคารพศพรายละไมเกิสหกรณ์
น 1,000ฯ บาท
ธจี ัดงานศพรายละ
จัดพิธีงานศพรายละ
10,000 บาท
สหกรณ
ฯโดยสมาชิ
ไดจัดทํากประกั
นายุ
ชีวไิตม่กลุ
มสมาชิ
กค่ไวากเบีับ้ยบริประกั
ษัทสหประกั
น2,580
ชีวิตจําบาท/คน/ปี
กัด (มหาชน)และ
ทุ
น
ประกั
น
คนละ
400,000
บาท
ที
ม
่
อ
ี
เ
กิ
น
70
ปี
น
คนละ
ตั้งแต 1 กันยายน 2560 เปนตนไป) และเงินสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถ ึงแกกรรมรายละ 400,000 บาท โดยดําเนินการ
่มีอายุ400,000
71 – 80บาท
ปี  ค่โดยสมาชิ
าเบี้ยประกั
บสมาชิ
กที่ม2,580
ีอายุเกิบาท/คน/ป
น 80 ปี สหกรณ์
ฯ จ่ากยที่มี
ทุนสมาชิ
ประกักนทีคนละ
กทีนม่   9,000
ีอายุไมเกิบาท/คน/ปี
น 70 ป คาส�เบีำ้ยหรัประกั
นคนละ
และสมาชิ
ดังนี้
เงิน71สงเคราะห์
วสมาชิ
กผู้ถึงบาท/คน/ป
แก่กรรม รายละ
2560  มี
สมาชิ
กถึงแก่กครรม
อายุ
– 80 ป คคารอบครั
เบีย้ ประกั
น 9,000
สําหรับ400,000
สมาชิกที่มบาท
ีอายุเเช่กินกั80น  ในปี
ป สหกรณ
ฯ จายเงิ
นสงเคราะห
รอบครัว
สหกรณ
ฯ
ได
จ
ด
ั
ทํ
า
ประกั
น
ชี
ว
ต
ิ
กลุ
ม

สมาชิ
ก
ไว
ก
บ
ั
บริ
ษ
ท
ั
สหประกั
น
ชี
ว
ต
ิ
จํ
า
กั
ด
(มหาชน)
จ�ำนวน
ยด ดังนี้ บาท เชนกัน ในป 2560 มีสมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 77 ราย รายละเอียด ดังนี้
สมาชิ
กผูถึง77
แกราย
กรรมรายละเอี
รายละ 400,000
ทุนประกันคนละ 400,000 บาท โดยสมาชิกทีม่ ีอายุไมเกิน 70 ป ครายงานประจำ
าเบี้ยประกัน�ปีคนละ
2,580 ขบาท/คน/ป
และสมาชิ
่มี
2561 สหกรณ์
้าราชการสหกรณ์
จำ�กัดกที11

อายุ 71 – 80 ป คาเบีย้ ประกัน 9,000 บาท/คน/ป สําหรับสมาชิกที่มีอายุเกิน 80 ป สหกรณฯ จายเงินสงเคราะหครอบครัว
สมาชิกผูถึงแกกรรม รายละ 400,000 บาท เชนกัน ในป 2560 มีสมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 77 ราย รายละเอียด ดังนี้

1.1.สมาชิ
สมาชิกกอายุ
อายุไมไเม่กินเกิ80
น 80
รรมราย48ไดราย
เงินสินไหมทดแทนจากบริ
ป ถึปีงแกถึงกแก่
รรมก48
รับเงิได้
นสิรนับไหมทดแทนจากบริ
ษัท รายละ ษัท
รายละ
400,000
บาท
นจ�ำนนวนเงิ
น 19,200,000
างบริษนทั ฯสหประกั
นฯาด�ยเงิำเนินสินนการจ่
ไหม
400,000
บาท เป
นจําเป็นวนเงิ
19,200,000
บาท อยูรบาท
ะหวาอยู
งบริร่ ษะหว่
ัทสหประกั
ดําเนินการจ
ไหม จําายเงิ
นวนนสิ5นราย
จ�ำนวน
ราย เป็
นจ�ำนวนเงิบาท
น 2,000,000 บาท
เปนจํ5านวนเงิ
น 2,000,000
             2.2.สมาชิ
ถึงกแก่
จ�ำ17
นวน
ราย ฯสหกรณ์
จ่ายเงิ
นจากทุน
สมาชิ กทีทีม่ ่มีอีอายุายุเกิเนกิน8080
ป ถึปีงแก
รรมกรรม
จํานวน
ราย17สหกรณ
จายเงินฯจากทุ
นสงเคราะห
สงเคราะห์
รอบครั
กผู้ถึงแก่ก400,000
รรมรายละ
จ�ำนนวน
10 ราย เป็บาท
นเงิและจํ
น 4,000,000
บาท และ
ครอบครัควสมาชิ
กผูวถสมาชิ
ึงแกกรรมรายละ
บาท400,000
จํานวน 10บาท
ราย เป
เงิน 4,000,000
านวน 7 ราย
จ�ำนวน
7 ราย
อยูง่รเอกสารประกอบการพิ
ะหว่างการส่งเอกสารประกอบการพิ
จารณา
อยูระหว
างการส
จารณา
ในการใช้เงิเนงิทุนนทุมีนรายละเอี
มีรายละเอี
ในการใช
ยดดัยงนีดดั
้ งนี้
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ที่มาของเงินทุนสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรม
(1) เงินทุนสงเคราะหฯ ยกมา
3,218,250.04 บาท
(2) จัดสรรจากกําไรสุทธิประจําป 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
สิ่งแวดลอม การกีฬา และการกุศลเพื่อประโยชนสาธารณะ รายละเอียดดังนี้
ที่มาของเงินทุนสาธารณประโยชน
(1) ทุนสาธารณประโยชนคงเหลือยกมา
56,891.23 บาท
(2) จัดสรรกําไรสุทธิประจําป 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/ภัยพิบัติ
30,500.00 บาท
(7) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5,500.00 บาท
(7) ดานอืน่ ๆ เพื่อสังคมและชุมชุน
500.00 บาท
รวม
754,500.00 บาท
เงินทุนฯ คงเหลือยกไป
2,391.23 บาท
รายงานประจำ�ปี 2561 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำ�กัด

3) การใชเงินทุนสงเสริมการศึกษาและการอบรมสัมมนา
ในป 2560 สหกรณฯ ไดใชเงินทุนสงเสริมการศึกษาและอบรมสัมมนาโดยจัดสรรเปนทุนการศึกษา
ใหกับสมาชิกและบุตรของสมาชิก การอบรมสัมมนาตามโครงการตาง ๆ รวมกับสหกรณเครือขายและหนวยงานภายนอก
รายละเอียด ดังนี้
(1) เพื่อสงเสริมการศึกษา
สหกรณฯ ไดมอบทุนการศึกษาประจําป 2560 ใหแกสมาชิกและบุตรของสมาชิก จํานวน 359 ทุน
รวมเปนจํานวนเงิน 1,590,000 บาท รายละเอียดดังนี้
1. ประเภททุนเรียนดี
มูลคาทุน
จํานวนผูไดรบั ทุน
รวมเปนเงิน
ระดับชั้น
(บาท)
(ราย)
(บาท)
มัธยมศึกษาตอนตน
3,000
20
60,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย
4,000
21
84,000
อุดมศึกษา
9,000
20
180,000
รวม
61
324,000
2. ประเภททุนการศึกษา
ระดับชั้น
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อุดมศึกษา
ปริญญาโท (สําหรับสมาชิกเทานั้น)

รวม

มูลคาทุน
(บาท)
2,000
2,500
3,500
5,000
10,000

จํานวนผูไดรบั ทุน
(ราย)
107
30
42
78
40
297

รวมเปนเงิน
(บาท)
214,000
75,000
147,000
390,000
400,000
1,226,000

3. ทุนตอเนื่องระดับปริญญาตรีสหกรณฯ ไดมอบทุนการศึกษาตอเนื่องระดับปริญญาตรี
ตามโครงการขบวนการสหกรณไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหา
มงคลทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา จํานวน 1 ทุน ใหรบั เงินทุนการศึกษาปละ 40,000 บาท โดยสหกรณฯ จายเงินทุน
ปละ 2 ครั้ง ๆ ละ 20,000 บาท ตามภาคการศึกษาจนจบหลักสูตร (4 ป)
(2) เพื่อการอบรมสัมมนา
สหกรณฯ ไดเขารวมโครงการอบรมสัมมนากับสหกรณเครือขายพันธมิตรกับเครือขายสหกรณ
ออมทรัพยเขตดุสิต และหนวยงานภายนอก โดยมอบใหกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ เจาหนาที่สหกรณฯ และ
สมาชิกสหกรณฯ ตามความเหมาะสมเขารับการศึกษาอบรม ใชเงินทุนทั้งสิ้น จํานวน 20,600 บาท
รายละเอียดการใชเงินทุน ดังนี้
รายงานประจำ�ปี 2561 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำ�กัด
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ที่มาของเงินทุนสงเสริมการศึกษาและการอบรมสัมมนา
ที่มเงิาของเงิ
นทุนอสยกมา
งเสริมการศึกษาและการอบรมสัมมนา 242,754.51 บาท
(1)
นทุนคงเหลื
(1) จัเงิดนสรรจากกํ
ทุนคงเหลืาอไรสุ
ยกมา
242,754.51 บาท
(2)
ทธิประจําป 2559
1,700,000.00
(2) จัดสรรจากกําไรสุ
1,700,000.00
บาท
รวมทธิประจําป 2559
1,942,754.51 บาท
1,942,754.51 บาท
ที่ใชไปของเงินทุนรวม
ฯ
ที่ใชทุไปของเงิ
ทุนฯกษาประจําป 2560
(1)
นสงเสริมนการศึ
1,550,000.00 บาท
1,550,000.00
(1) ทุนสตงอเสริ
การศึบกปริษาประจํ
(2)
เนื่อมงระดั
ญญาตรีาป 42560
ทุน
140,000.00 บาท
(2) อบรมสั
ทุนตอเนืม่อมนาตามโครงการต
งระดับปริญญาตรีาง4 ๆทุน
140,000.00
บาท
(2)
20,600.00 บาท
(2) อบรมสัมมนาตามโครงการต
าง ๆ
20,600.00 บาท
รวม
1,710,600.00
บาท
1,710,600.00
เงินทุนฯรวม
คงเหลือยกไป
232,154.51 บาท
เงินทุนฯ คงเหลือยกไป
232,154.51 บาท
4)4)การใช
เงินเงิทุนนทุเพืน่อเพืจั่อดจัสวัดสวั
สดิสกดิารให
แกแสก่มาชิ
กก
การใช้
การให้
สมาชิ
4)ระเบี
การใช
นดทุวายการใช
นด้เพื
่อจัเดงิสวั
กดิสกสมาชิ
กแกสแมาชิ
ยบวเยงิาบว่
นเทุงิสนนดิเพื
จัดอ่ สวั
ารให
ก พ.ศ.
2557
กํากหนดให
ความช
วยเหลื
ระเบี
วยการใช้
ทุกน่อารให
เพื
จัดแสสวั
ดิการให้
ก่สมาชิ
ก พ.ศ.
2557  
ำ� หนดให้
ความช่
วย อ
ระเบียบว
าหดรือวยการใช
สดิการให
กก-บุ
พ.ศ.
2557วของสมาชิ
กําหนดให
วามชกวและ
ยเหลื
อ
สมาชิ
ยธรรมชาติ
อัคคีหภรืัยอ,เอังิคคนาคีทุรัภนกยั เพื
ษาพยาบาลแก
สมาชิแกกส-บุ
คคลในครอบครั
กคและสมาชิ
กสมทบ,
เหลืกอประสบภั
สมาชิกประสบภั
ยธรรมชาติ
, ค่่อาจัรัดกสวั
ษาพยาบาลแก่
สมาชิ
มาชิ
คคลในครอบครั
วของสมาชิ
สมาชิ
ยธรรมชาติ
หรืดองานศพบุ
อัคคีภวัยของสมาชิ
,คคคลในครอบครั
ารักษาพยาบาลแก
สมาชิ
ก-บุ
คลในครอบครั
สมาชิ
กสมทบ,
ค่าใช้
จ่ายจั
ของสมาชิ
(บิสคดมรส),
า มารดา
และคูลวของสมาชิ
่สมรส),
รางวั
คาใช
จกา ประสบภั
ยจั
ดงานศพบุ
คคลในครอบครั
ก (บิดาวมารดา
และคู
เงินรางวั
เสริ
มคุณเงิคนกาและสมาชิ
ชีวิตสํลาเสริ
หรัมกบสมทบ,
สมาชิก
คุยณจรายละเอี
าชีดวงานศพบุ
ิตส�ยำดดั
หรับงนีสมาชิ
กสูงวัย รายละเอี
ยดดังกนี(บิ
้ ดา มารดา และคูสมรส), เงินรางวัลเสริมคุณคาชีวิตสําหรับสมาชิก
คสูงาวัใช
า ค่ยจั
ค้ คลในครอบครั
วของสมาชิ
สูงวัย รายละเอียดดังนี้ ที่มาของเงินทุนเพื่อจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก
ที(1)่มาของเงิ
นทุนอเพืยกมา
่อจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก
3,413,821.00 บาท
เงินทุนคงเหลื
(1)
ทุนคงเหลืาอไรสุ
ยกมา
3,413,821.00
(2) จัเงิดนสรรจากกํ
ทธิประจําป 2559
2,400,000.00 บาท
บาท
(2) จัดสรรจากกําไรสุ
2,400,000.00
บาท
รวมทธิประจําป 2559
5,813,821.00 บาท
5,813,821.00 บาท
ที่ใชไปของเงินทุนรวม
ฯ
ที(1)่ใชชไวปของเงิ
นทุนกฯประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย 558 ราย 2,476,000.00 บาท
ยเหลือสมาชิ
(1)
กประสบภัยธรรมชาติ
(2) ชชววยเหลื
ยคารัอกสมาชิ
ษาพยาบาลสมาชิ
ก 37 รายหรืออัคคีภัย 558 ราย 2,476,000.00
370,000.00 บาท
บาท
(2)
ยคารัอกคษาพยาบาลสมาชิ
37 ราย
(3) ชวยเหลื
ารักษาพยาบาลบิกดามารดาและคู
สมรส 21 ราย 370,000.00
52,500.00 บาท
(3)
ดามารดาและคู
สมรส 21 ราย 52,500.00
(4) ชชววยเหลื
ยเหลืออคคาารัรักกษาพยาบาลบิ
ษาพยาบาลสมาชิ
กสมทบ 2 ราย
10,000.00 บาท
บาท
(4)
กสมทบ 2 รายสมรส 157 ราย 235,500.00
10,000.00 บาท
บาท
(5) ชชววยเหลื
ยเหลืออคคาารัใชกจษาพยาบาลสมาชิ
ายจัดงานศพบิดามารดาและคู
(5)
าใชมจคุาณยจัคาดชีงานศพบิ
สมรสราย
157 ราย 318,000.00
235,500.00 บาท
(6) ชเงิวนยเหลื
รางวัอลคเสริ
วิตสําหรัดบามารดาและคู
สมาชิกสูงวัย 212
(6) เงินรางวัลเสริมรวม
คุณคาชีวิตสําหรับสมาชิกสูงวัย 212 ราย
318,000.00 บาท
3,462,000.00
บาท
3,462,000.00
เงินทุนฯ คงเหลือรวม
ยกไป
2,351,821
00 บาท
เงินทุนฯ คงเหลือยกไป
2,351,821 00 บาท
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3.1.9 เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเปาหมายในป 2560

3.1.9 เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเปาหมายในป 2560
รายการ
ทุนเรือรายการ
นหุน
เงินรับฝากจากสมาชิก
ทุนเรือนหุ
น เงินกูแกสมาชิก
การให
การกูยืม
เงินรับฝากจากสมาชิ
ก
การใหเกํงิานไรสุ
กูแทกธิสมาชิก

แผนงาน
2,525
แผนงาน
2,384
2,525
5,174
250
2,384
163.96
5,174

การกูยืม
กําไรสุทธิ

250

ป 2560
ผลการดําเนินงาน
ป 2560 2,552.08
ผลการดํ
2,377.80าเนินงาน
2,552.08
5,240.90
2,377.80
167.63
5,240.90

-

หนวย : ลานบาท
สูง (ต่ํา)
หนวย : ลานบาท
กวาเปาหมาย
27.08สูง (ต่ํา)
กวาเปาหมาย
- 6.20
66.90 27.08
- 250.00- 6.20
3.66 66.90

- 250.00

สรุปจากผลการดําเนินงานในป 2560 ตามแผนงานที่กําหนดไวมีผลการดําเนินงานสูงกวา
163.96
167.63
3.66
เปาหมายที่กําหนดไว ไดแก ทุนเรือนหุน การใหเงินกูแกสมาชิก และกําไรสุทธิ ปนี้สหกรณฯ ไดใชเงินทุนของตนเอง
เปนสวนใหญ การกู
ืมจากภายนอกลดลงเป
นผลจากโครงการส
งเสริมการออมให
สมาชิกออมเงิ
นอยาำงตเนิอนเนืงานสู
่อง งกว่าเป้า
สรุปยจากผลการด�
ำเนินงานในปี
2560  ตามแผนงานที
่ก�ำหนดไว้
มีผลการด�
สรุ
ป
จากผลการดํ
า
เนิ
น
งานในป
2560
ตามแผนงานที
ก
่
า
ํ
หนดไว
ม
ผ
ี
ลการดํ
า
เนิ
น
งกวา
โดยเปดก่ บัำ� ญหนดไว้
ชีเงินฝากกั
และฝากเป
่อนํากมาลดต
นเงินททุธิน  ปของสหกรณ
หมายที
ได้แบก่สหกรณ
ทุนเรือฯนหุ
น้ การให้นรายเดื
เงินกูแ้ อก่นเพื
สมาชิ
และก�นำทุไรสุ
นี สี้ หกรณ์ฯฯ ได้ใช้เงินทุงานสู
นของตนเอง
เปาหมายที
ําหนดไวการกู
ไดจึงแย้ เสนอเพื
กมื ทุจากภายนอกลดลงเป็
นเรื่ออทราบ
นหุน การใหเงินนกูผลจากโครงการส่
แกสมาชิก และกํงาเสริ
ไรสุมทการออมให้
ธิ ปนี้สหกรณ
ฯ ได
ใชเงินนทุอย่
นของตนเอง
เป็นส่่กวนใหญ่
สมาชิ
กออมเงิ
างต่อเนือ่ ง
เปนสวโดยเปิ
นใหญดบัการกู
นผลจากโครงการส
การออมให
นอยางต
ที่ประชุบมสหกรณ์
มีมติ รัฯบทราบ
ญชีเยงิืมนจากภายนอกลดลงเป
ฝากกั
และฝากเป็
นรายเดือนเพืงเสริ
่อน�มำมาลดต้
นทุนสเงิมาชิ
นทุกนออมเงิ
ของสหกรณ์
ฯ อเนื่อง

จึงบเสนอเพื
โดยเปดบัญชีเงินฝากกั
สหกรณ่อทราบ
ฯ และฝากเปนรายเดือนเพื่อนํามาลดตนทุนเงินทุนของสหกรณฯ
่ประชุม่อทราบ
มีมติ   รับทราบ
จึงทีเสนอเพื
3.1.10 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานประจําป 2560
ที่ประชุมมีมติ รับทราบ
ในการประชุมใหญำสเนิ
ามัน
ญงานตามแผนงานประจ�
ประจําป 2559 เมือ่ วันที่ 29 มกราคม
2560 ที่ประชุมมีมติ
3.1.10 รายงานผลการด�
ำปี 2560  
อนุมัติแผนงาน/โครงการประจํ
าป 2560มดใหญ่
านการพั
นการเพิเมื่มประสิ
ภาพการจั
ดการเงิ
นทุน ทีและ
                              
ในการประชุ
สามัฒญนาองค
ประจ�กำรปีดา2559
่อวันทีท่ ธิ29
มกราคม
2560
่ประชุมมีมติ
มโยงความรวมมือระหวางสหกรณ
และองค
รอื่น รายละเอี
ยดดังกนีร้ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเงินทุน
อนุการ
มัตเชืิแ่อผนงาน/โครงการประจ�
ำปี 2560
ด้ากนการพั
ฒนาองค์
3.1.10 รายงานผลการดํ
าเนินงานตามแผนงานประจํ
และการเชื่อมโยงความร่
วมมือระหว่างสหกรณ์
และองค์กรอื่น รายละเอีายปดดั2560
งนี้
ในการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 เมือ่ วันผลการดํ
ที่ 29 มกราคม
แผนงาน/โครงการ
าเนินงาน2560 ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติแแผนพั
ผนงาน/โครงการประจํ
าป 2560 ดานการพัฒนาองคกร ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเงินทุน และ
ฒนาองคกร
การอบรมสัมวมนา
มมนาผูปแระสานงาน
ไดจยัดดดั
สัมมนาผู
การเชื่อ1.มโยงความร
มมือ“โครงการสั
ระหวางสหกรณ
ละองคกรอื่น-สหกรณ
รายละเอี
งนี้ ประสานงานสหกรณประจังหวัด ประจําป 2560
สหกรณประจําจังหวัด”

แผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาองคกร
1. การอบรมสัมมนา “โครงการสัมมนาผูประสานงาน
สหกรณประจําจังหวัด”

เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 ณ เดอะเกรซ อัมพวา รีสอรท อําเภอ
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการสัมมนาผูประสานงาน
สหกรณฯ ไดเสนอแนะในดานสมาชิ
กและสมาชิ
ผลการดํ
าเนินกสมทบ
งาน การถือหุน การ
ฝากเงิน การกูเงิน การใหสวัสดิการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดรับขอเสนอไว
พิจารณาแล
่องเงินคปาระสานงานสหกรณ
จัดพิธีงานศพ จาก 5,000
-สหกรณ
ไดวจัดคืสัอมเรืมนาผู
ประจับาท
งหวัเปดนประจําป 2560
10,000 บาท และการใหทุนสงเสริมการศึกษา กระจายตามภาคตาง ๆ
เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 ณ เดอะเกรซ อัมพวา รีสอรท อําเภอ
สําหรับเรื่องอื่น ๆ ยังดําเนินการไมได เนื่องจากสหกรณยังมีทุนไม
เมื
งสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการสัมมนาผูประสานงาน
เพีอยงพอ

สหกรณฯ ไดเสนอแนะในดานสมาชิกและสมาชิกสมทบ การถือหุน การ
ฝากเงิน การกูเงิน การใหสวัสดิการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดรับขอเสนอไว
พิจารณาแลว คือ เรื่องเงินคาจัดพิธีงานศพ จาก 5,000 บาท เปน
10,000 บาท และการใหทุนสงเสริมการศึกษา กระจายตามภาคตาง ๆ
สหกรณ์
สําหรับเรื่อรายงานประจำ
งอื่น ๆ ยังดํา�ปีเนิ2561
นการไม
ได เนืข้า่อราชการสหกรณ์
งจากสหกรณยจำ
ังมี�กัทดุนไม15
เพียงพอ

แผนงาน/โครงการ
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ผลการดําเนินงาน

2. โครงการสงเสริมสุขภาพสําหรับสมาชิกสูงวัย

- สหกรณไดจัดโครงการสงเสริมสุขภาพสําหรับสมาชิกสูงวัย รุนที่ 2
ประจําป 2560 ณ ศูนยสงเสริมสุขภาพมิชชั่น อําเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี เมื่อวันที่ 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
รายไดนอยสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหมีความมั่นคง
ทางดานเศรษฐกิจและการเพิ่มรายได และรูจักการใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนตอตนเองและครอบครัว เสริมสรางใหเกิดการพึ่งพาตนเอง ซึ่ง
สมาชิกเหลานี้มีรายไดไมเพียงพอ สหกรณจึงสนับสนุนการเพิ่มรายได
โดยการประกอบอาชีพเสริม

แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเงินทุน

สหกรณตั้งเปาหมายการลดการพึ่งพาแหลงเงินทุนจากภายนอก แตจะ
บริหารดวยทุนภายในโดยกําหนดแนวทางดังนี้
(1) เปดใหสมาชิกถือหุนเพิ่มตั้งแตวันที่ 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 (ตั้งแตวันที่ 28
กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560)
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แผนงาน/โครงการ
แผนเชื่อมโยงความรวมมือระหวางสหกรณและ
องคกรอื่น
1. โครงการสัมมนาภาคีสหกรณบางเขน

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

ผลการดําเนินงาน
- ในป 2560 สหกรณฯ ไดเขารวมสัมมนาภาคีสหกรณบางเขน ประจําป
2560 โดยมีสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด และสหกรณ
ออมทรัพยกรมการขนสงทางบก จํากัด จํากัด เปนเจาภาพ จัดโครงการ
สัมมนาวิชาการ ดังนี้
(1) โครงการสัมมนาวิชาการในหัวขอ “บทบาทของ ชสอ. ในการพัฒนา
สหกรณไทย” “กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานในสหกรณ” และ
“ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากภาคีสหกรณบางเขนเกี่ยวกับความ
รวมมือของสหกรณกับภาครัฐ” ในวันที่ 3 กันยายน 2560 ณ หองประชุม
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
(2) โครงการสัมมนาวิชาการในหัวขอ “หลักการสหกรณ หลักธุรกิจและ
เกณฑกํากับจะไปดวยกันไดอยางไร ในการพัฒนาสหกรณสูความยั่งยืน”
ระหวางวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท ชะอํา บีช
รีสอรท จังหวัดเพชรบุรี มีผูเขารวมสัมมนาจากภาคีสหกรณทั้งหมด 13
สหกรณ จํานวน 330 คน
- สหกรณ ฯ โดยคณะกรรมการดําเนินการ ไดมอบใหกรรมการดําเนินการ
เจาหนาที่สหกรณฯ หรือสมาชิกสหกรณ ตามความเหมาะสม เขารับการ
อบรมสัมมนา ประจําป 2560 ดังนี้
(1) ชมรมสหกรณออมทรัพยกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 1 หัวขอ “การ
ลงทุนในตราสารหนี้สําหรับสหกรณออมทรัพย”
(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 “การจัดตั้งเขตพื้นที่
สมาชิก ชสอ. กทม. 1 และสิทธิประโยชนที่สหกรณจะไดรับ”
(8) สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย หัวขอ “กฎหมายแรงงานและ
ระเบียบที่เกี่ยวของเพื่องานสหกรณ”
(9) ชมรมสหกรณออมทรัพยกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 1 หลักสูตร
“ผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ”
รายงานประจำ�ปี 2561 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำ�กัด
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จึงเสนอเพื่อทราบ
งเสนอเพื่อทราบ
ที่ปจึระชุ
มมีมติ   รับทราบ
ที่ประชุมมีมติ รับทราบ

3.1.11 รายงานผลการด�ำเนินงานตามข้อเสนอของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ประจ�ำปี
3.1.11 รายงานผลการดําเนินงานตามขอเสนอของสมาชิกในที่ประชุมใหญประจําป 2559

2559  
จากการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560 สมาชิกไดเสนอ
                               จากการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560 สมาชิกได้เสนอ
ขอคิดเห็นตามวาระตาง ๆ และวาระอื่น ๆ จึงขอรายงานผลการพิจารณาขอเสนอของสมาชิก ดังตอไปนี้
ข้อคิดเห็นตามวาระต่าง ๆ และวาระอื่น ๆ จึงขอรายงานผลการพิจารณาข้อเสนอของสมาชิก ดังต่อไปนี้
เรื่องที่สมาชิกเสนอ
ในที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2559

ผลการปฏิบัติ

1. ใหปรับบริการพิมพใบฝาก-ใบถอนใหกับสมาชิก เหมือน ฝายจัดการไดปรับบริการพิมพใบฝาก-ถอนเงิน เหมือน
แบบธนาคารพาณิชย
แบบธนาคาร แลวใหสมาชิกเซ็นชื่ออยางเดียว ตามความ
ตองการของสมาชิก
การจายเงินสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรมใหคงไว
2. การแกไขขอบังคับเกี่ยวกับการรับสมาชิกสมทบและ
ตามเดิม เพราะเปนสวัสดิการสงเคราะหครอบครัว กรณีสมาชิก
พนักงานราชการเปนสมาชิก ใหพิจารณาคาใชจา ยที่
เสียชีวิตและไมมีสมาชิกรายใดอยากเสียชีวิต เพราะฉะนั้น
เพิ่มสูงขึ้นในเรื่องการทําประกันชีวิต ใหกบั สมาชิกและ
สมาชิกทุกคนตองไดรับความชวยเหลือเสมอภาคกัน
การจายเงินสงเคราะหครอบครัวควรกําหนดตามอายุ
การเปนสมาชิก
3. ขอใหเพิ่มรางวัลสําหรับผูเขารวมประชุมใหญใหมากขึ้น คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเพิ่มรางวัลสําหรับผูเขารวม
ประชุมใหญจากเดิม 85,000 บาท เพิ่มเปน 200,000 บาท
กวาเดิมจาก 80,000 บาท เปน 100,000 บาท

จึงจึเสนอเพื
งเสนอเพื่อ่อทราบ
ทราบ
ที่ปทีระชุ
ทราบ
่ประชุมมมีมีมมติติ   รัรับบทราบ
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3.2 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2560
ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559  ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งประกอบ
ด้วย นางศิริลักษ์ พร้อมเพราะ เป็นหัวหน้าคณะ นางสุปัญญา พลายทวี และ นางสาววรนุช ชัยกิตติภรณ์ เป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด ส�ำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จึง
ขอเรียนเชิญท่านผู้ตรวจสอบกิจการ รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ�ำปี 2560
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด
ประจ�ำปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
-----------------------------------------เสนอ   ที่ประชุมใหญ่ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้า
นางศิริลักษ์ พร้อมเพราะ (หัวหน้าคณะ) นางสุปัญญา พลายทวี และนางสาววรนุช ชัยกิตติภรณ์ เป็นคณะ
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด ส�ำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้าพเจ้าได้เข้าตรวจสอบกิจการ  และได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการด�ำเนิน
การเป็นประจ�ำทุกเดือน จึงขอเสนอรายผลการตรวจสอบกิจการประจ�ำปีทางบัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  
ต่อที่ประชุมใหญ่โดยสรุป  ดังนี้
             วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการสหกรณ์
              2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและการควบคุมด้านการเงิน
              3. เพื่อตรวจสอบการด�ำเนินงานด้านอื่น ๆ ของสหกรณ์
    
4. เพือ่ สรุปผลการตรวจสอบประจ�ำเดือน  เสนอข้อสังเกต  และข้อเสนอแนะ  ตอ่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  เพื่อการปรับปรุงแก้ไข
              ขอบเขตการตรวจสอบ
              1. ประเมินผลประสิทธิภาพการควบคุมภายในทุกด้านของสหกรณ์     
              2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี การบัญชีและทะเบียนย่อยต่าง ๆ
              3. ตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินตามระเบียบและข้อก�ำหนดของสหกรณ์
   
4. ตรวจสอบการด�ำเนินงานตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่และที่
ประชุมคณะกรรมการ     
              5. ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการตามแผนงานและงบประมาณที่ก�ำหนดไว้
              ผลการตรวจสอบ               
          1. การปฏิบัติด้านการบริหารทั่วไป
               1.1 สหกรณ์ได้ก�ำหนดข้อบังคับ   ระเบียบ  และมติที่ประชุมไว้ เพียงพอ  เหมาะสมกับการด�ำเนิน
งาน ผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุม
คณะกรรมการด�ำเนินการ    
                 1.2 ได้มีการก�ำหนดแผนการด�ำเนินงาน ประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจ�ำไว้ อย่างเหมาะสม           
ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้             
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2. การปฏิบัตดิ านการเงิน
2. การปฏิ
ดิ านการเงิ
น
2.1บัตการรั
บ-จายและเก็
บรักษาเงิน สหกรณกําหนดระเบียบไวอยางเหมาะสม การเก็บรักษาเงิน
2.1
การรั
บ
-จ
า
ยและเก็
บ
รักษาเงิน สหกรณกําหนดระเบียบไวอยางเหมาะสม การเก็บรักษาเงิน
2. การปฏิ
้านการเงิ
เปนไปตามระเบี
ยบทีบ่กัตําิดหนดการรั
บจนายเงินเปนไปตามแผนงาน งบประมาณ ที่ไดรับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ
เปนไปตามระเบี
บที่กําบหนดการรั
บจายเงิ
นไปตามแผนงาน
งบประมาณ
ที่ไอดย่รับางเหมาะสม
อนุมตั ิจากทีการเก็
่ประชุมบใหญ
                
2.1 ยการรั
ยและเก็
บรันกเป
ษาเงิ
น สหกรณ์
กำ� หนดระเบี
ยอบไว้
2.2 เงิ-จ่นาสด
เงินฝากธนาคารและเงิ
นฝากสหกรณ
ื่น ณ
วันสิ้นป มียอดคงเหลื
อรักดัษาเงิ
งนี้ น     
2.2่ก�ำเงิหนดการรั
นสด เงิบนจ่ฝากธนาคารและเงิ
นฝากสหกรณ
อื่น ณทีวั่ไนด้สิร้นับปอนุมีมยอดคงเหลื
ดังมนีใหญ่
้   
เป็นไปตามระเบียบที
ายเงินเป็นไปตามแผนงาน
งบประมาณ
ัติจากที่ปอระชุ

                2.2 เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อื่น ณ วันสิ้นปี มียอดคงเหลือ ดังนี้
31 ธ.ค.2560
31 ธ.ค.2559
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
รายการ
31 ธ.ค.2560
31 ธ.ค.2559
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
รายการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1.เงินสด
1.เงินสด
2.เงินฝากธนาคาร
2.เงินฝากธนาคาร
3.เงินฝากสหกรณอื่น
3.เงินฝากสหกรณอื่น
รวม
รวม

(บาท)
10,952.89
10,952.89
162,379,231.46
162,379,231.46
100,002.70
100,002.70
162,490,187.05
162,490,187.05

(บาท)
8,773.41
8,773.41
157,733,401.66
157,733,401.66
20,097,789.20
20,097,789.20
177,839,964.27
177,839,964.27

(บาท)

2,179.48
2,179.48
4,645,829.80
4,645,829.80
(19,997,786.50)
(19,997,786.50)
(15,349,777.22)
(15,349,777.22)

ฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณอื่น มียอดถู
นกับบยอดคงเหลื
ออของบั
ญชีธชีนาคาร
และ
เงิเงิเงินนนฝากธนาคารและเงิ
อดถูกกกตตต้อองตรงกั
องตรงกั
งตรงกั
ยอดคงเหลื
ของบั
ธนาคาร
ฝากธนาคารและเงินนฝากสหกรณ์
ฝากสหกรณอื่น มียอดถู
นกันบกัยอดคงเหลื
อของบั
ญชีญ
ธนาคาร
และและ                   
สหกรณอื่นทุกแหงง  ณณวัวันนสิสิ้น้นปีปมมียอดคงเหลือลดลงจากป
15,349,777.22
บาท
สหกรณ์
ลดลงจากปีกกอ กอ น่อนน15,349,777.22
15,349,777.22
สหกรณออื่นื่นทุทุกกแห่
แหง ณ วันสิ้นปมียอดคงเหลือลดลงจากป
บาทบาท
          3.3. การปฏิบัติด ้านการบั
นการบัญชี  สหกรณ์
ัญัญชีชีดด้ววยมื
และโปรแกรมระบบบั
ชีคคอมพิ
อมพิววเตอร
เตอร์คควบคู
วบคูก่กันันไป การ
สหกรณบบบัญ
ยมือออและโปรแกรมระบบบั
และโปรแกรมระบบบัญญญ
3. การปฏิบัตดิ านการบัญญชีชี สหกรณ
ชีดวยมื
ชีคชีอมพิ
วเตอรควบคู
กันไป การ
ไปบัการบั
นญทึชีกทบัั้งญ2ชีระบบ
ทงั้ 2 ระบบ  
ปรากฏว่
ากบัไวนเรีทึยกบร
ไว้อเรียเป
ยบร้นอปยเป็
นันปัมีจจุเอกสารหลั
บนั มีเอกสารหลั
กฐานประกอบ
การบั
นทึคกรบถวน
น
ทึ
ก
บั
ปรากฏว
า
บั
น
ทึ
จ
จุ
บ
ก
ฐานประกอบ
การบั
น
ทึ
ก
บั
บันทึกบัญชีทั้ง 2 ระบบ ปรากฏวาบันทึกไวเรียบรอยเปนปจจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบ การบันทึกบัญญ
ชีคชีรบถ
วน
บัญชีครบถ้4.วนการดําเนินงาน
การดําเนินงาน
             4.4. การด�
เนินงาน ก ณ วันสิ้นป มียอดคงเหลือดังนี้
4.1 จํจําาำนวนสมาชิ
นวนสมาชิ
4.1
ก ก  ณ
ณ วัวันนสิสิ้น้นปปีมียมีอดคงเหลื
อดัองดันีง้ นี้        
4.1 จ�ำนวนสมาชิ
ยอดคงเหลื
รายการ
รายการ
1.สมาชิกกสามั
สามัญ
ญ
1.สมาชิ
2.สมาชิกกสมทบ
สมทบ
2.สมาชิ

รวม
รวม

ธ.ค.2560
3131ธ.ค.2560
(คน)
(คน)
7,127
7,127
285
285
7,412
7,412

ธ.ค.2559
3131ธ.ค.2559
(คน)
(คน)
6,631
6,631
336
336
6,967
6,967

้น(ลดลง)
เพิเพิ่มขึ่ม้นขึ(ลดลง)
(คน)
(คน)
496
496
(51)
(51)
445
445

การรับบสมาชิ
สมาชิกกและการให
และการใหอออกจากสมาชิ
อกจากสมาชิกก เปเปนนไปตามที
ไปตามที่ก่กําําหนดไว
หนดไวในข
ในขอบัอบังคังบคับของสหกรณ
ของสหกรณ
การรั
4.2 การให
การใหเเงิงินนกูกูแ แ กกสสมาชิ
มาชิกก ณณวัวันนสิสิ้น้นปปมมียียอดคงเหลื
อดคงเหลืออดัดังนีงนี้ ้
4.2
รายการ
รายการ
- เงินกูฉุกเฉิน
- เงินกูสามัญ
- เงินกูพิเศษ
รวม
รวม
20

31 ธ.ค.25560
ธ.ค.25560
31
(บาท)
(บาท)
47,275,793.71
47,275,793.71
4,969,830,178.46
4,969,830,178.46
223,798,148.80
223,798,148.80
5,240,904,120.97
5,240,904,120.97
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ธ.ค.2559
3131ธ.ค.2559
(บาท)
(บาท)
36,588,048.90
36,588,048.90
4,935,191,728.76
4,935,191,728.76
52,394,496.85
52,394,496.85
5,024,144,274.50
5,024,144,274.50

้น(ลดลง)
เพิเพิ่มขึ่ม้นขึ(ลดลง)
(บาท)
(บาท)
10,687,744.81
10,687,744.81
34,638,449.70
34,638,449.70
171,403,651.95
171,403,651.95
216,759,846.47
216,759,846.47

สหกรณกําหนดระเบียบไวอยางเหมาะสม และปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนด เอกสารหลักฐานประกอบการ
จายเงินกูทุกประเภท ไดแกคําขอกู สัญญากูเ งิน และสัญญาค้ําประกัน สหกรณจัดทําไวเรียบรอย มีขอ ผิดพลาด
หนดระเบี
และปฏิ
ัตตั ิตติ ามระเบี
ยยบที
กฐานประกอบการ
บไว้
งเหมาะสม  
และปฏิบไบขในระหว
ามระเบี
บที่กําก่ หนด
ำ� หนด  เอกสารหลั
เอกสารหลั
กฐานประกอบ
เล็ก ๆ นสหกรณ์
อสหกรณ
ย ๆ ไดกกแำ� จําหนดระเบี
งใหเจาหนยยาบไว
ที่ผออูรยับย่าผิางเหมาะสม
ดชอบทราบและแก
างการตรวจสอบแล
ว จากการเปรี
ยบเทียบยอด
จ
า
ยเงิ
น
กู
ท

ก
ุ
ประเภท
ได
แ
ก
ค
า
ํ
ขอกู

สั
ญ
ญากู
เ

งิ
น
และสั
ญ
ญาค้
า
ํ
ประกั
น
สหกรณ
จ
ด
ั
ทํ
า
ไว
เ
รี
ย
บร
อ
ย
มี
ข
อ

ผิดขพลาด
การจ่
ายเงิ
นกู้ทุกคประเภท
�ำขอกู้  สัญญากู
และสันญญาค�้ำประกัน สหกรณ์จัดท�ำไว้เรียบร้อย  มี
้อผิด
คงเหลื
อรายบุ
คลกับบัญได้ชีแคกุ่มคยอดปรากฏว
าถูกต้เงิอนงตรงกั
เล็ก ๆ นกอๆย น้ๆอได
แจได้
งใหแจ้เจงาให้หนเจ้าาทีหน้
่ผูรับผิดชอบทราบและแกไขในระหวางการตรวจสอบแลว จากการเปรียบเทียบยอด
พลาดเล็
4.3 ลูยกๆหนี
้อื่น ไดแก าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบทราบและแก้ไขในระหว่างการตรวจสอบแล้ว จากการเปรียบ
อรายบุคคลกั
บบัญคคลกั
ชีคุมยอดปรากฏว
าถูกตองตรงกั
เทีคงเหลื
ยบยอดคงเหลื
อรายบุ
บบัญชีคุมยอดปรากฏว่
าถูนกต้องตรงกัน        
31 ธ.ค.25560
31 ธ.ค.2559
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
4.3		
กหนี
หนี้อ้อื่นื่น  ได้
4.3 ลูลูกรายการ
ไดแแกก่
(บาท)
(บาท)
(บาท)
31 ธ.ค.25560
31 ธ.ค.2559
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
รายการ
ลูกหนี้ตัวแทนเงิ
นหักสง
393,062.56
(บาท)
(บาท)118,504.50
(บาท)274,558.06
2,074,623.37
1,642,116.33
(432,507.04)
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ลูกหนี้ตัวแทนเงินหักสง
393,062.56
118,504.50
274,558.06
(238,164.00)
0.00
238,164.00
หัก คาเผื่อหนึ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
1,642,116.33
(432,507.04)
2,074,623.37
1,642,116.33
1,836,459.37
(194,343.04)
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา-สุทธิ
หัก คาเผื่อหนึ้สงสัยจะสูญ
0.00
(238,164.00)
238,164.00
1,019,582.75
472,026.90
547,555.85
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา-สุทธิ
1,642,116.33
1,836,459.37
(194,343.04)
121,151.96
0.00
121,151.96
คา้ขเผืาดสมาชิ
่อหนึ้สงสั
ยจะสูญ
ลูหักกหนี
กภาพ
1,019,582.75
472,026.90
547,555.85
898,430.79
472,026.90
426,403.89
หนี่อ้ขหนึ
าดสมาชิ
กภาพ-สุ
หัก ลูคกาเผื
121,151.96
0.00
121,151.96
้สงสัยจะสู
ญ ทธิ
ลูกหนี้ขาดสมาชิ
รวมกภาพ-สุทธิ

898,430.79
2,933,609.68

472,026.90
2,426,990.77

426,403.89
506,618.91

ลูกหนี้ตรวม
ามคําพิพากษา ในระหวางป2,933,609.68
ไดรับชําระคืนตามกําหนด2,426,990.77
ยกเวน 1 ราย เปนลูกหนี้ท506,618.91
ี่ไดตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสู
ไว้ตเต็ามค�
มจําาำนวน
สหกรณ
ไดบังาคังป
คดี
รำับระคื
ชํนาตามกํ
ระเต็
มาจํหนด
าำนวนแล
วน คงเหลื
4นลูราย
กหนี
หนี
ามคํ
พิพพากษา
ในระหว
ไดไรจด้ับนได
ยกเวยกเว้
1 ราย
กเป็
หนีเป
ตนั้งค1,642,116.33
ลูลูกญ
ากษา
ในระหว่
าบงปี
รชํับาช�ระคื
นตามก�
หนด
น 1อเปราย
น้ทลูนี่ไกดเงิหนี
้ทาี่ไเผืด้ต่อั้งหนี
ค่า้
บาท
วนลู
กหนี
ภาพมีสหกรณ์
1ด้บราย
าเผื่อรมับหนี
งสัยจะสู
ญนวนแล้
ไวรออยละ
20เปตามส
นที่คเป็
าดว
ญ
ไว
เต็ญ
ม้ขจําดสมาชิ
ไดเพิบ่มังคัขึ้นบไคดี
จังนได
ับตชํั้งจคานได้
ระเต็
จํช�าำ้สนวนแล
4ว ราย
นอเงิน4 ว1,642,116.33
เผืสงสั
่อหนียจะสู
้สสงสั
ยจะสู
ไว้านวน
เต็มจ�สหกรณ
ำกนวน
คับไดรคดี
ระเต็
มวจ�ำคงเหลื
คงเหลื
ราย
นเงิาจะ
น
เรียกเก็สบวนลู
ไมไกดหนี
จํ้ขานวน
121,151.96
นเงิ้สนได้
1,642,116.33
บาท  
สว่ นลู
กกหนี
ข้ าดสมาชิ
ค่898,430.79
าเผื
งสับาท
ย20จะสูตามส
ญไว้วรนที
อ้ ยละ
20  
ตาม
บาท
าดสมาชิ
ภาพมี
เพิบาท
่มขึ้น กคงเหลื
1ภาพมี
ราย อไดเ5พิตม่ั้งราย
คขึาน้ เผื1เป่อราย
หนี
งสัสุตทยงั้ ธิจะสู
ญอ่ ไวหนี
รอส้ ยละ
่คาดว
าจะ
ินกเก็
รอการจํ
ายบาท
เป121,151.96
นคงเหลื
ที่ดินทีอ่ส5หกรณ
กหนี้ที่คางชํ
าระหนี้
ส่เรีวนที
่คาดว่
าไจะเรี
บไม่ได้าหน
จ�ำนวน
บาทปเประมู
คงเหลื
ราย  เป็นเงินบาท
สุทธิ 898,430.79
บาท
ยกเก็
บไม4.4
ดทีจํ่ดายนวน
121,151.96
ราย
นเงิลนจากการขายทอดตลาดของลู
สุอทธิ5 898,430.79
          
ินรอการจํ
รอการจ�าำหน
หน่
น่ดทีิน่ดทีิน่สกทีหกรณ
่สเนืหกรณ์
ลจากการขายทอดตลาดของลู
้างช�
ระ
สหกรณ4.4		
ใ4.4
นราคา
บาท
นนทีน.ส.3
้อทีป่ ระมู
7ปไรระมู
งาน
68 ตารางวา ตั้งอยูที่ตกาํ หนี
บลท้ทกี่คาหนี
ดิางชํ
น้ทแดง
อําำ้ เภอ
ทีที่ด่ดิน190,000.00
ายายเป
เปเป็
ล-จากการขายทอดตลาดของลู
าี่คระหนี
หนีสหกรณ
้สหกรณ์
190,000.00
น น.ส.3
้อวัทีด-่ทีงาน
7่ดไร่
- ่องาน
68 ตารางวา
้งอยูก่ทางานที
บลท่
นอกโฉนด
แดง
หนองไผ
จัในราคา
งหวัด190,000.00
เพชรบู
รณ บาท
ในปบาท
2558
สหกรณ
ขทีอรั
ินเพื
ออกโฉนด
่ดินได
ในราคา
เป
น เป็
น.ส.3
ก เนืได้อก  เนื
่ 7งไร
68
ตารางวา
ตั้งและเจ
อยูที่ตาตัํ พนั
บลท
ดิี่ตน�ำแดง
อําาดิอเภอ
อ�ำหนองไผ
เภอหนองไผ่
  จังาหวั
รณ์  2558
ในปี
2558
ได้ขอรั่ดินงวัเพืด่อทีออกโฉนด
่ดินเพื่อออกโฉนด  และเจ้
าพนักงานที่ดินได้
เลขที
่ 403จัหน
รวจดเพชรบู
5468
คงเหลื
อเนืสหกรณ
้อที่ 6 ไรสหกรณ์
งหวัาดสํเพชรบู
รณ ในป
ได3ขงาน
อรังวั81ดทีตารางวา
และเจาพนักงานที่ดินไดออกโฉนด
ออกโฉนดเลขที่ 403 หน้าส�ำรวจ 5468 คงเหลือเนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา
นทางการเงิ
งทุน81
ในหุตารางวา
นของชุมนุมสหกรณฯ และบริษัท มียอดคงเหลือ
เลขที่ 4034.5
หนการลงทุ
าสํารวจ 5468
คงเหลือนเนื้อสหกรณ
ที่ 6 ไร 3ลงาน
4.5		 การลงทุนทางการเงิน  สหกรณ์ลงทุนในหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ฯ และบริษัท  มียอดคงเหลือ ณ
4.5 การลงทุนทางการเงิน สหกรณลงทุนในหุนของชุมนุมสหกรณฯ และบริษัท มียอดคงเหลือ
วันณสิวั้นนปีสิดั้นงปนีดั้ งนี้
ณ วันสิ้นป ดังนี้
31 ธ.ค.2560 31 ธ.ค.2559 เพิ่มขึ้น(ลดลง)
รายการ
31 ธ.ค.2560
31 ธ.ค.2559
(ลดลง)
(บาท)
(บาท) เพิ่มขึ้น(บาท)
รายการ
(บาท)
1.หุนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด
205,010.00 (บาท)
205,010.00 (บาท)- 1.หุ
ชีวิต จํพากัยดแหงประเทศไทย
205,010.00 205,010.00
2.หุนนบริ
ชุมษนุัทมสหประกั
สหกรณนออมทรั
1,516,500.00
1,516,500.00
2.หุ
1,516,500.00 1,516,500.00
จํากันดชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํ3.หุ
ากันดชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
10,000.00
10,000.00
3.หุนชุมนุมสหกรณออมทรั
พยไทยไอซีที จํากัด
10,000.00 1,731,510.00
10,000.00
- รวม
1,731,510.00
รวม
1,731,510.00 1,731,510.00
รายงานประจำ�ปี 2561 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำ�กัด
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4.6 การรับฝากเงิน มียอดเงินรับฝากคงเหลือ ณ วันสิ้นปดังนี้

4.6		 การรับฝากเงิน  มียอดเงินรับฝากคงเหลือ ณ วันสิ้นปีดังนี้
รายการ

31 ธ.ค.2560
(บาท)

31 ธ.ค.2559
(บาท)

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
(บาท)

1. ออมทรัพย
14,549,963.82
4,471,010.35
78,953.47
2. ออมทรัพยพิเศษ
1,938,069,908.31 1,778,982,950.21
149,086,958.10
3. ประจํา
15,413,085.19
14,659,556.86
753,528.33
4. ออมทรัพยพิเศษเกษียณเปยมสุข
66,368,771.43
60,891,456.02
5,477,315.41
5. ออมทรัพยสินมัธยัสถ
182,106,738.18
151,688,403.70
30,418,334.48
6. ออมทรัพยพิเศษ(แบบ2)
42,803,297.58
47,629,024.66
(4,825,727.08)
7. ออมทรัพยพิเศษทวีทรัพย
95,302,651.44
67,913,699.31
27,388,952.11
8. ออมทรัพยพิเศษ 30 ป
3,692,061.38
2,698,159.43
993,901.95
9. ออมทรัพยพิเศษทวีทรัพย(2)
19,502,222.46
0.00
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)
สหกรณกกำ� ําหนดระเบี
หนดระเบียยบไว
ยบที
่กําหนด
เปรีเปรี
ยบเที
ยบยอดคงเหลื
อ อ                
สหกรณ์
บไว้ออยย่าางเหมาะสมและปฏิ
งเหมาะสมและปฏิบัตบิตตั ามระเบี
ติ ามระเบี
ยบที
ก่ ำ� หนด
ยบเที
ยบยอดคงเหลื
ในรายงานสรุปปยอดคงเหลื
ยอดคงเหลืออรายบุ
รายบุคคคลตามโปรแกรมระบบเงิ
คลตามโปรแกรมระบบเงินนรัรับบฝาก
ในรายงานสรุ
ฝาก กักับบยอดคงเหลื
ยอดคงเหลืออตามบั
ตามบัญญชีชีปรากฏว
ปรากฏว่าาถูถูกกตต้อองง
ตรงกันนณณวัวันนสิสิ้น้นปีปมมียียอดเงิ
อดเงินนรัรับบฝากจากสมาชิ
กอกน่อน  228,874,439.23
228,874,439.23 บาทบาท
แตมแต่
ีเงินมรัีเบงินฝากจาก
ตรงกั
ฝากจากสมาชิกกเพิเพิ่ม่มขึ้นขึ้นจากป
จากปี
รับฝากจาก         
สหกรณออื่นื่นลดลงจากปี
ลดลงจากปก่ อน 234,999,078.79
สหกรณ์
234,999,078.79บาท
บาท

           4.7		
หนี้สส้ ินนิ   สหกรณ
สหกรณ์ไไดด้รรับบั อนุ
อนุมมัตตั ิววิ งเงิ
งเงินนกูกูยย้ ืมมื หรืหรือค้อําค�ประกั
ำ้ ประกั
นจากที
ป่ ระชุ
มใหญ่โดยได
  โดยได้
รบั ความเห็
นชอบ
4.7 หนี
นจากที
่ประชุ
มใหญ
รับความเห็
นชอบจาก
จากนายทะเบี
ยนสหกรณ์
ในวงเงิ
น 2,000
ล้านบาท
สหกรณ์
มวี นงเงิ
เบินกบัเกิญนชีบัธญนาคารกรุ
ชีธนาคารกรุ
ำกัด(มหาชน)
นายทะเบียนสหกรณ
ในวงเงิ
น 2,000
ลานบาท
สหกรณ
มีวงเงิ
เบิกนเกิ
งไทยงจํไทย
ากัดจ�(มหาชน)
จํานวน
จ�ำ15นวน
15 ล้าอันบาท
อัตราดอกเบี
้ยร้อยละตMOR+2
อปีไมระหว่
นเกินยมืบัเงิญนชีจาก
และกู
้ยืมเงิ2นสัจาก
ลานบาท
ตราดอกเบี
้ยรอยละ MOR+2
อป ระหวาต่งป
ไดเบิกาเงิงปีนไเกิม่นได้บัเญบิกชีเงิและกู
ธ.ก.ส.
ญญา
ธ.ก.ส.
2
สั
ญ
ญา
สั
ญ
ญาที
่
1
จ�
ำ
นวน
500
ล้
า
นบาท
อั
ต
ราดอกเบี
ย
้
ร้
อ
ยละ
5.00
ต่
อ
ปี
สั
ญ
ญาที
่
2
จ�
ำ
นวน
250
สัญญาที่ 1 จํานวน 500 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.00 ตอป สัญญาที่ 2 จํานวน 250 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย  BIBOR ในปี 2560 สหกรณ์เบิกเงินกู้ เฉพาะสัญญาที่ 2 เป็นเงิน 315 ล้านบาท และ
BIBOR ในป 2560 สหกรณเบิกเงินกู เฉพาะสัญญาที่ 2 เปนเงิน 315 ลานบาท และไดชาํ ระเสร็จแลว
ได้ช�ำระเสร็จแล้ว
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4.8 ทุนของสหกรณ ณ วันสิ้นป ทุนของสหกรณมียอดคงเหลือ ดังนี้

4.8		 ทุนของสหกรณ์ ณ วันสิ้นปี ทุนของสหกรณ์มียอดคงเหลือดังนี้
รายการ

31 ธ.ค.2560
(บาท)

31 ธ.ค.2559
(บาท)

ทุนเรือนหุน
ทุนสํารอง
ทุนสาธารณประโยชน
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
ทุนสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรม
ทุนเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ
ทุนสงเสริมการศึกษาและการอบรม
ทุนเพื่อจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก
รวม

2,552,080,550.00
302,943,015.13
2,391.23
3,250,000.00
5,822,862.54
755,237.23
232,154.51
2,351,821.00
2,867,438,031.64

2,375,635,490.00
285,304,466.76
56,891.23
3,240,000.00
3,218,250.04
1,054,837.23
242,754.51
3,413,821.00
2,672,166,510.77

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(บาท)
176,445,060.00
17,638,548.37
(54,500.00)
10,000.00
2,604,612.50
(299,600.00)
(10,600.00)
1,062,000.00
195,271,520.87

การรั
และจ่าายคื
ยคืนนคค่าหุาหุน้นเปเป็นไปตามข
นไปตามข้
บ ระเบี
บ และมติ
ที่ปมระชุ
มคณะกรรมการด�
ำเนิมีนยการ
การรับบเงิ
เงินนและจ
อบัองคับับงคัระเบี
ยบ ยและมติ
ที่ประชุ
คณะกรรมการดํ
าเนินการ
อด
มีคงเหลื
ยอดคงเหลื
กต้องตรงกั
นกัชีบคุมบัญการจ
ชีคมุายทุ
การจ่
ายทุน่นสะสมอื
น่ ๆ  เป็นไปตามระเบี
ยบทีในระหว
ก่ ำ� หนดางป
ในระหว่
อรายตัอวรายตั
ถูกตอวถูงตรงกั
นกับบัญ
นสะสมอื
ๆ เปนไปตามระเบี
ยบที่กาํ หนด
สหกรณางไดรับ
ปีเงิสนหกรณ์
รับเงินบริบาท
จาคและรั
1,000.00
บเงินฝคืากไว
นจากเงิ
ากไว้คเพืรบรอบ
่อก่อตั50
้งมูปลนิพร
ธิสอหกรณ์
บริจาคได้1,000.00
บเงินคืนบาท
จากเงิและรั
นที่สหกรณ
เพื่อกนอทีตั่ส้งหกรณ์
มูลนิธิสฝหกรณ
มดอกเบี้ย
ครบรอบ 50 ปี พร้อมดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น 1,508,920.47 บาท สหกรณ์ได้น�ำสมทบเป็นเงินส�ำรองถูกต้องแล้ว
รวมทั้งสิ้น 1,508,920.47 บาท สหกรณไดนําสมทบเปนเงินสํารองถูกตองแลว สําหรับทุนสงเคราะหครอบครัวสมาชิก ได
ส�ำหรับทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ได้จากการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน
จากการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ จํานวน 7,791,435.00 บาท และไดรับงบประมาณรายจาย
7,791,435.00 บาท และได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีมาสมทบทุนดังกล่าวจ�ำนวน 20,000,000.00 บาท  
ประจําปมาสมทบทุนดังกลาวจํานวน 20,000,000.00 บาท ระหวางปจายทุนทั้งสิ้น 25,415,265.50 บาท คงเหลือ
ระหว่างปีจา่ ยทุนทัง้ สิน้ 25,415,265.50 บาท  คงเหลือ 2,604,612.50 บาท อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ควรพิจารณา
2,604,612.50
างไรก็
ตาม
สหกรณควรพิจารณาสะสมทุ
นดังกลาวใหมากขึ
้น เพื่อำลดภาระจากการจั
ดสรร
สะสมทุ
นดังกล่าบาท
วให้อย
มากขึ
้น เพื
่อลดภาระจากการจั
ดสรรงบประมาณรายจ่
ายประจ�
ปี
งบประมาณรายจายประจําป
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4.9 ผลการดําเนินงาน สหกรณมีผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการรายไดและคาใชจายที่ตั้งไว

4.9		 ผลการด�ำเนินงาน สหกรณ์มีผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้และค่า
ใช้จ่ายที่ตั้งไว้  ดังนี้
ดังนี้

รายการ
รายได
ดอกเบี้ยจากเงินใหกู
รายไดอื่น ๆ

ประมาณการ
(บาท)

เกิดขึ้นจริง
(บาท)

สูง(ต่ํา)กวา
ประมาณการ(บาท)

283,000,000.00
800,000.00
283,800,000.00

281,761,482.02
475,312.00
282,236,794.02

(1,238,517.98)
(324,688.00)
(1,563,205.98)

4,000,000.00
72,300,000.00
43,560,000.00
1. คาใชจายเกีย่ วกับเจาหนาที่
11,613,500.00
2. คาใชจายเกีย่ วกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ
688,500.00
3. คาใชจายเกีย่ วกับสมาชิก
20,025,000.00
4. คาใชจายดําเนินการอื่น
8,753,000.00
5. คาใชจายตามแผนงานประจําป
1,280,000.00
6. คาใชจายทางบัญชี
1,200,000.00
รวมคาใชจาย
119,860,000.00
กําไรสุทธิ
163,940,000.00

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
114,611,365.78
167,625,428.24

(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)
(5,248,634.22)
3,685,428.24

รวมรายได
คาใชจาย
ดอกเบี้ยจายเงินกู
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
คาใชจายดําเนินงาน

รายได้และค่าใช้จา่ ยเป็นไปตามประมาณการรายรับ – รายจ่ายทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่เว้นแต่
รายได
าใชงจกว่า ยเป
นไปตามประมาณการรายรั
บ – รายจบาท
ายทีเนื
่ได่อรับงจากสมาชิ
อนุมัติจากทีก่ปน�ระชุ
เวนแตดอกเบี
ดอกเบี้ยจ่ายเงิ
นรัแบละค
ฝากสู
าประมาณการจ�
ำนวน 380,822.40
ำเงิมนใหญ
มาฝากมากกว่
า ้ย
ยเงินรับปฝากสู
งกวาประมาณการจํ
นวน
บาท เนื่องจากสมาชิ
นมาฝากมากกว
ระมาณ
ทีจ่สาหกรณ์
ระมาณการไว้
และมีค่าาเปิ
ดบั380,822.40
ญชีเงินฝากออมทรั
พย์สินมัธยักสนํถ์าขเงิองสมาชิ
กจ่ายเกิาทีนส่ ทีหกรณ
่ได้รับปอนุ
มั ติ
การไว
และมี
ค
า

เป
ด
บั
ญ
ชี
เ
งิ
น
ฝากออมทรั
พ
ย
ส
น
ิ
มั
ธ
ยั
ส
ถ
ข
องสมาชิ
ก
จ
า
ยเกิ
น
ที
ไ
่
ด
ร
บ
ั
อนุ
ม
ต
ั
จ
ิ
า
ํ
นวน
7,050.00
บาท
เนื
จ�ำนวน 7,050.00 บาท เนื่องจากสหกรณ์รับสมาชิกสมทบและพนักงานราชการเป็นสมาชิกสามัญมากกว่่อางจาก
ที่
สหกรณ
ร
บ
ั
สมาชิ
ก
สมทบและพนั
ก
งานราชการเป
น
สมาชิ
ก
สามั
ญ
มากกว
า
ที
ป
่
ระมาณการไว
ค
า
ใช
จ
า

ยเป
น
ไปเพื
อ
่
กิ
จ
การ
ประมาณการไว้   ค่าใช้จ่ายเป็นไปเพื่อกิจการของสหกรณ์ มีเอกสารหลักฐานประกอบรายการครบถ้วน  ได้รับ
เอกสารหลั
ฐานประกอบรายการครบถ
วน ได
รับอนุมงกว่
ัติถาูกประมาณการ  3,685,1428.24
ตอง สหกรณมีผลกําไรสุทธิ 167,625,426.24
อนุของสหกรณ
มัติถูกต้องมีสหกรณ์
มีผกลก�
ำไรสุทธิ 167,625,426.24
บาท  สู
บาท  และ
3,685,1428.24บาท
บาท และสูงกวากําไรสุทธิปกอ น 11,797,127.05 บาท
สูบาท
งกว่าก�สูงำกว
ไรสุาประมาณการ
ทธิปีก่อน 11,797,127.05
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7. การวิเคราะหผลการบริหารจัดการทางการเงินของสหกรณ

7. การวิเคราะห์ผลการบริหารจัดการทางการเงินของสหกรณ์
รายการ
มิติที่ 1 ความเพียงพอของเงินลงทุนตอความเสี่ยง
1. อัตราสวนหนี้สินตอทุน
2. อัตราทุนสํารองตอสินทรัพย
3. อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ
4. อัตราการเติบโตของหนี้
5. อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุนสหกรณ
มิติที่ 2 คุณภาพของสินทรัพย
1. อัตราหมุนของสินทรัพย
2. อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
3. อัตราการเติบโตของสินทรัพย
มิติที่ 3 ขีดความสามารถในการบริหาร
1. อัตราการเติบโตของธุรกิจ
มิติที่ 4 การทํากําไร
1. กําไรตอสมาชิก
2. เงินออมตอสมาชิก
3. หนี้สินตอสมาชิก
4. อัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจา ยดําเนินงาน
5. อัตราคาใชจายในการดําเนินงาน
6. อัตราการเติบโตของทุนสํารอง
7. อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น
8. อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ
9. อัตรากําไรสุทธิ
มิติที่ 5 สภาพคลอง
1.อัตราสวนทุนหมุนเวียน

หนวย

ป 2560

ป 2559

เทา
เทา
%
%
%

0.79
0.06
7.32
(0.24)
5.72

0.84
0.05
7.98
0.28
5.72

รอบ
%
%

0.05
3.15
4.11

0.05
3.05
6.92

%

1.06

0.18

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

%

0.31

0.26
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การวิเคราะหผลการบริหารจัดการทางการเงินของสหกรณโดยรวม
มิติความเพียงพอตอความเสี่ยง สหกรณไมมีความเสี่ยงของเงินทุน จากอัตราสวนหนี้สินตอทุน
0.79 เทา ปกอ น 0.84 ลดลงจากปกอนคือสหกรณมีหนี้สินรอยละ 43.98 ในขณะที่มีทุนรอยละ 56.02 หากพิจารณา
ถึงอัตราการเติบโตของหนี้รอยละ -0.24 ปกอนรอยละ 0.28 ลดลงจากปกอ น และหากพิจารณาถึงหนี้สินของสหกรณ
ปรากฏวาเปนสวนมากเปนเงินรับฝากของสมาชิก แสดงใหเห็นถึงความเชื่อมั่นของสมาชิก ใหความเชือ่ ถือนําเงินมา
ฝากไวกับสหกรณ สวนอัตราการเติบโตของทุนสหกรณปนี้รอยละ 7.32 ปกอนรอยละ 7.98 ลดลงจากปกอนแตก็ยัง
อยูในอัตราที่เพิม่ ขึ้น แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุนของสหกรณ และไมมีความเสี่ยงสําหรับเจาหนี้
ซึ่งสวนใหญเปนสมาชิกของสหกรณ
มิติคุณภาพของสินทรัพย สหกรณมีอัตราหมุนของสินทรัพย 0.05 รอบ เทากับปกอน แสดงถึง
ความสามารถในการใชสินทรัพยเพื่อกอใหเกิดรายไดเทากับ 0.05 รอบ เทากับปกอ น สงผลใหการดําเนินงานมีอัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรอยละ 3.15 ปกอนรอยละ 3.05 สูงขึ้นกวาปกอนแสดงวาสหกรณไดนําสินทรัพยที่มีอยูเพื่อ
กอใหเกิดผลกําไรสูงขึ้นกวาปกอน
มิติขีดความสามารถในการบริหาร อัตราการเติบโตของธุรกิจรอยละ 1.06 ปกอ นรอยละ 0.18
สูงขึ้นกวาปกอน
มิติดานการทํากําไร สหกรณมีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 59.41 ปกอนรอยละ 56.94 แสดงใหเห็น
ความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารงานเพื่อใหเกิดผลกําไรสูงขึ้น แตอัตราการเติบโตของกําไรสุทธิรอยละ 7.57
ปกอนรอยละ 9.43 ต่ํากวาปกอน เนื่องจากสหกรณมีรายไดและคาใชจา ยใกลเคียงกับปกอน สหกรณมีกําไรตอสมาชิก
คนละ 22,581.90 บาท ปกอนคนละ 22,366.69 บาท เงินออมตอสมาชิกคนละ 664,137.04 บาท กอนคนละ 649,428.70
บาท แตหนี้สินตอสมาชิกลดลงเปนคนละ 706,607.70 บาท ปกอนคนละ 721,678.75 บาท อัตราการเติบโตของทุนสํารอง
รอยละ 6.18 ปกอนรอยละ 5.27 สูงขึ้นกวาปกอน สวนอัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่นๆ รอยละ10.58 ปกอนรอยละ
40.76 ต่ํากวาปกอน เนื่องจากไดจัดสรรกําไรสุทธิไว เพื่อใชจายเปนสวัสดิการใหกับสมาชิกใกลเคียงกับปกอ น
มิติดานสภาพคลอง อัตราสวนทุนหมุนเวียนรอยละ 0.31 ปกอนรอยละ 0.26 สูงขึ้นกวาปกอ น
แสดงวาสหกรณมีสภาพคลองสูงขึ้นกวาปกอน และถือวาสหกรณมีสภาพคลองอยูในเกณฑปกติ
สรุปผลโดยรวม ในป 2560 ผูตรวจสอบกิจการไดปฏิบตั ิงานตรวจสอบกิจการเปนประจําทุกเดือน
และรายงานผลการตรวจสอบกิจการพรอมทั้งใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ (ถามี) ตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
อยางสม่ําเสมอ การบริหารงานของคณะกรรมการและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ
ระเบียบ และมติที่ประชุมใหญกําหนด รวมทัง้ นําขอเสนอแนะของที่ประชุมใหญและขอเสนอแนะของผูประสานงาน
ระดับจังหวัดมาเพื่อพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมในการใหบริการและเกิดผลดีแกสมาชิก
(ลงชือ่ )

ศิริลักษ พรอมเพราะ (ลงชื่อ) สุปญญา พลายทวี (ลงชื่อ) วรนุช ชัยกิตติภรณ
(นางศิริลักษ พรอมเพราะ)
(นางสุปญญา พลายทวี)
(นางสาววรนุช ชัยกิตติภรณ)
หัวหนาคณะผูตรวจสอบกิจการ
ผูตรวจสอบกิจการ
ผูตรวจสอบกิจการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ทีป่ ระชุมมีมติ รับทราบ
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วาระที่ 4 เรือ่ งการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ประจําป 2561
ดวยในป 2560 กรรมการดําเนินการ ชุดที่ 69 ตองพนจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 7 คน ดังนั้น เพื่อ
ใหเปนไปตามขอบังคับ คณะกรรมการดําเนินการ โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 55 และ ขอ 63 (10) แหงขอบังคับ
ของสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด คณะกรรมการดําเนินการจึงมีมติแตงตั้งกรรมการดําเนินการเปนคณะกรรมการ
เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ประจําป 2561 ประกอบดวย
(1) นายวินัย
กสิรักษ
(2) นายเสนอ
ชูจันทร
(3) นายจิรศักดิ์
เงินเส็ง
(4) นายนารถพงศ
สุนทรนนท
(5) นายพีรพนธ
กิจโกศล
คณะกรรมการเลือกตั้งฯ ไดเลือก นายวินัย กสิรักษ เปนประธาน และเลือก นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง
เปนเลขานุการคณะกรรมการเลือกตั้งฯ นอกนั้นเปนกรรมการเลือกตั้งฯ ไดประกาศหลักเกณฑ วิธีการบริหารจัดการและ
การรับสมัครสมาชิกสหกรณเพื่อรับเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ประจําป 2561 ตั้งแตวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2560
เมื่อสิ้นสุดการรับสมัครแลว คณะกรรมการเลือกตั้งฯไดตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูสมัครเรียบรอยแลว จึงประกาศรายชื่อ
และหมายเลขประจําตัวผูสมัครเปนประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ ดังตอไปนี้

รายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งตําแหนงประธานกรรมการ ไดแก
หมายเลข 1
นายประยูร
อินสกุล
หมายเลข 2
นายปริญญา
เพ็งสมบัติ

รายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งตําแหนงกรรมการดําเนินการ ไดแก
หมายเลข 1
นายเสนห
สภาพันธ
หมายเลข 2
นายคํารณ
พวงมณี
หมายเลข 3
นายชัยวุฒิ
มัณฑะนานนท
หมายเลข 4
นายทนา
ตองโพนทอง
หมายเลข 5
นายสุรพล
พงศเมธีอภิชัย
หมายเลข 6
นายสุรศักดิ์
นาคสวัสดิ์
หมายเลข 7
นายวิโรจน
ภูไพบูลย
หมายเลข 8
นายเชิดชัย
พรหมแกว
หมายเลข 9
นายวินิจ
กสิรักษ
หมายเลข 10
นายสุรนิ ทร
วทัญู
หมายเลข 11
นายสาธิต
ปานขํา
เมื่อการเลือกตั้งไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง
ประกาศผลคะแนนเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ประจําป 2561
�ปี 2561 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำ�กัด
นายวินัย กสิรกั ษ ประธานคณะกรรมการเลืรายงานประจำ
อกตั้งไดประกาศผลคะแนนผู
สมัครรับเลือกตั้งเรียงตาม27
ลําดับคะแนนจากสูงสุดลงมา ดังนี้

นายวินัย  กสิรักษ์ ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศผลคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งเรียงตาม
ล�ำดับคะแนนจากสูงสุดลงมา ดังนี้
ผลคะแนนผูสมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการ ประจําป 2561
ลําดับ
1

หมายเลข
2

2

1

นายปริญญา

รายชื่อ
เพ็งสมบัติ

คะแนน
2,019

นายประยูร

อินสกุล

1,580

ผลคะแนนผูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ประจําป 2561
ลําดับ
1

หมายเลข
8

นายเชิดชัย

รายชื่อ
พรหมแกว

คะแนน
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

นายสุรศักดิ์

นาคสวัสดิ์

1,286

8
9
10

5
11
7

นายสุรพล
นายสาธิต
นายวิโรจน

พงศเมธีอภิชัย
ปานขํา
ภูไพบูลย

1,160
1,026
985

11

4

นายทนา

ตองโพนทอง

905

ดังนั้น ผูดั้สงมันัค้นรทีผู่ไสด้มัรคับรที
เลื่ไอดกตั
จ�ำนวนจํา1นวน
คน  ได้
รับ้งเลืเป็อนกตัประธานกรรมการ
้งเปนประธานกรรมการ
1 คนแก่ไดแก
1.  นายปริ
ญญา เพ็งสมบัเพ็ตงิ สมบัติ
1. นายปริญญา
ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการ จ�ำนวน 6 คน  ได้แก่
ผูสมัครที่ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ จํานวน 6 คน ไดแก
1.  นายเชิดชัย
พรหมแก้ว
1. นายเชิดชัย
ว
2.  นายเสน่ห์
สภาพันพรหมแก
ธ์
2. นายเสน
3.  นายค�
ำรณ ห
พวงมณีสภาพันธ
4.  นายชั
ยวุาฒรณ
ิ
มัณฑะนานนท์
3. นายคํ
พวงมณี
5.  นายวิ
นิจยวุฒิ กสิรักษ์มัณฑะนานนท
4. นายชั
6.  นายสุรินทร์
วทัญญู
5.
นายวิ
น
จ
ิ
กสิรักษ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
วทัญู
ที่ประชุม6.มีนายสุ
มติ   รรัินบทร
ทราบ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
่ประชุ
มมีมติ รับทราบ
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วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 20 (7)
ด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 69 ได้พิจารณา เห็นว่า เพื่อให้การจัดสวัสดิการแก่สมาชิก
เป็นไปตามหลักการสหกรณ์ โดยจัดสรรจากก�ำไรสุทธิ จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 20 การจัดสรร
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี “ข้อ (7) เป็นทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมไม่เกินร้อยละห้าของก�ำไรสุทธิ”
หลักการ  แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด พ.ศ. 2544 ข้อ 20 (7) เป็น
ทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมไม่เกินร้อยละสิบห้าของก�ำไรสุทธิ
เหตุผล
1. ตามหลักการสหกรณ์ การจัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ ให้สมาชิกควรจัดสรรจากก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปี แต่ทผี่ า่ นมาสหกรณ์จดั สรรจากก�ำไรสุทธิได้เพียงไม่เกินร้อยละห้า ตามข้อบังคับข้อ 20 (7) ซึง่ ไม่เพียงพอ
สหกรณ์จึงต้องจ่ายจากงบประมาณค่าใช้จ่ายประจ�ำปี
2. ปัจจุบนั แนวโน้มสมาชิกผูส้ งู วัยเพิม่ มากขึน้ สหกรณ์จะมีภาระค่าใช้จา่ ยเงินสงเคราะห์ครอบครัว
สมาชิกเพิ่มขึ้นในอนาคต
3. การแก้ไขข้อบังคับรับพนักงานราชการเป็นสมาชิกเพิม่ มากขึน้ ทุกปี  ภาระค่าใช้จา่ ยเบีย้ ประกัน
สูงตามไปด้วย
จากเหตุผลดังกล่าว หากสามารถจัดสรรทุนจากก�ำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ มากกว่าร้อยละห้าของก�ำไรสุทธิ
จะท�ำให้มีทุนเพิ่มขึ้นเพียงพอ ไม่ต้องตัดจ่ายจากงบประมาณ
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 69 (1) ก�ำหนดว่า “ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ก�ำหนดให้ใช้เสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนสมาชิกที่มาประชุมและอยู่ในที่ประชุม”           
                 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่นับจ�ำนวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม ดังนี้
จ�ำนวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม จ�ำนวน  517 คน สองในสามของจ�ำนวนสมาชิกที่อยู่ในห้อง
ประชุม 345 คน
รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ดังนี้
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ขอ 20. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
คณะกรรมการดําเนินการตองรวมกัน
พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
เมื่อมีมติจัดสรรเปนอยางไรแลว ให
ประธานในที่ประชุมใหญหรือผูที่ประธาน
ในที่ประชุมใหญมอบหมาย เสนอ
หลักเกณฑและเหตุผลตอทีป่ ระชุมใหญ
รวมทัง้ ตอบขอซักถามจากที่ประชุมใหญ
ในการจัดสรรกําไรสุทธิ ที่ประชุม
ใหญตองจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวา
รอยละสิบของกําไรสุทธิและจัดสรรเปน
คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ตามอัตราที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
แตตองไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ
กรณีสหกรณมีกําไรจากการจําหนาย
ทรัพยสนิ หามมิใหนํากําไรนั้นมาจัดสรร
เพื่อแบงปนกันในหมูสมาชิก แตให
จัดสรรเปนทุนสํารองหรือทุนอื่น ๆ
ที่กําหนดไวในขอบังคับ
กําไรสุทธิประจําปสวนที่เหลืออาจ
จัดสรรดังตอไปนี้
(1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชาํ ระ
แลว ไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน
ใหถือวาหุน ทีส่ มาชิกชําระตอสหกรณ
ในวันใด มีระยะเวลานับตัง้ แตวันทีถ่ ือ
เปนตนไปจนถึงวันสิน้ ปทางบัญชี

ขอ 20. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
คณะกรรมการดําเนินการตองรวมกัน
พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
เมื่อมีมติจัดสรรเปนอยางไรแลว ให
ประธานในที่ประชุมใหญหรือผูที่ประธาน
ในที่ประชุมใหญมอบหมาย เสนอ
หลักเกณฑและเหตุผลตอทีป่ ระชุมใหญ
รวมทัง้ ตอบขอซักถามจากที่ประชุมใหญ
ในการจัดสรรกําไรสุทธิ ที่ประชุม
ใหญตองจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวา
รอยละสิบของกําไรสุทธิและจัดสรรเปน
คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ตามอัตราที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
แตตองไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ
กรณีสหกรณมีกําไรจากการจําหนาย
ทรัพยสนิ หามมิใหนํากําไรนั้นมาจัดสรร
เพื่อแบงปนกันในหมูสมาชิก แตให
จัดสรรเปนทุนสํารองหรือทุนอื่น ๆ
ที่กําหนดไวในขอบังคับ
กําไรสุทธิประจําปสวนที่เหลืออาจ
จัดสรรดังตอไปนี้
(1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชาํ ระ
แลว ไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน
ใหถือวาหุน ทีส่ มาชิกชําระตอสหกรณ
ในวันใด มีระยะเวลานับตัง้ แตวันทีถ่ ือ
เปนตนไปจนถึงวันสิน้ ปทางบัญชี
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สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณหรือ
เสียชีวิตกอนวันสิ้นปบัญชีของสหกรณ
หากสมาชิกหรือผูรับโอนประโยชนมิได
ถอนคาหุนจากสหกรณกอนวันสิน้ ปบัญชี
สหกรณจะจายเงินปนผลตามหุนใหตาม
อัตราซึ่งที่ประชุมใหญกาํ หนด
(2) เปนเงินเฉลีย่ คืนตามสวนแหง
ดอกเบี้ยเงินกูท ี่สมาชิกชําระใหแกสหกรณ
ระหวางปตามความเหมาะสม
(3) เปนเงินโบนัสใหแกกรรมการและ
เจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบ
ของกําไรสุทธิ
(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงิน
ปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุน
ของสหกรณตามทีม่ ีอยูในวันสิ้นปนนั้
จนกวาจะมีจํานวนรอยละแปดแหงทุน
เรือนหุน ดังกลาว ทุนรักษาระดับอัตรา
เงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุม
ใหญเพื่อจายเปนเงินปนผลตามหุน
(5) เปนทุนสาธารณประโยชน
ไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ ทุน
สาธารณประโยชนนี้ สะสมไวสําหรับจาย
เพื่อการกุศลและศาสนกิจ เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมที่เปนประโยชนของสังคมและเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรและ
หนวยงานที่เกีย่ วของและอํานวยประโยชน
แกสหกรณ
(6) เปนทุนสงเสริมการศึกษาและ
การอบรมสัมมนาของสหกรณ ไมต่ํากวา
รอยละหนึ่งของกําไรสุทธิ

สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณหรือ
เสียชีวิตกอนวันสิ้นปบัญชีของสหกรณ
หากสมาชิกหรือผูรับโอนประโยชนมิได
ถอนคาหุนจากสหกรณกอนวันสิน้ ปบัญชี
สหกรณจะจายเงินปนผลตามหุนใหตาม
อัตราซึ่งที่ประชุมใหญกาํ หนด
(2) เปนเงินเฉลีย่ คืนตามสวนแหง
ดอกเบี้ยเงินกูท ี่สมาชิกชําระใหแกสหกรณ
ระหวางปตามความเหมาะสม
(3) เปนเงินโบนัสใหแกกรรมการและ
เจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบ
ของกําไรสุทธิ
(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงิน
ปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุน
ของสหกรณตามทีม่ ีอยูในวันสิ้นปนนั้
จนกวาจะมีจํานวนรอยละแปดแหงทุน
เรือนหุน ดังกลาว ทุนรักษาระดับอัตรา
เงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุม
ใหญเพื่อจายเปนเงินปนผลตามหุน
(5) เปนทุนสาธารณประโยชน
ไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ ทุน
สาธารณประโยชนนี้ สะสมไวสําหรับจาย
เพื่อการกุศลและศาสนกิจ เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมที่เปนประโยชนของสังคมและเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรและ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของและอํานวยประโยชน
แกสหกรณ
(6) เปนทุนสงเสริมการศึกษาและ
การอบรมสัมมนาของสหกรณ ไมต่ํากวา
รอยละหนึ่งของกําไรสุทธิ

เหตุผล
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เหตุผล

(7) เปนทุนสงเคราะหครอบครัว
สมาชิกผูถ ึงแกกรรมไมเกินรอยละหา
ของกําไรสุทธิ
(8) เปนทุนเพื่อสงเสริมความมั่นคง
ใหแกสหกรณไมต่ํากวารอยละหนึ่งของ
กําไรสุทธิ
(9) เปนทุนเพื่อจัดสวัสดิการใหแก
สมาชิกไมต่ํากวารอยละหนึ่งของกําไรสุทธิ
ทุนนี้สะสมไวสําหรับจายเพือ่ ชวยเหลือ
สมาชิกที่เจ็บปวยเรื้อรัง หรือสมาชิกที่
ประสบภัยพิบตั ิ หรือเพื่อชวยเหลือบรรเทา
ความเดือดรอนของสมาชิก ตลอดจน
สวัสดิการอื่น ๆ
ที่ประชุมใหญอาจมีมติใหลดการ
จัดสรรรายการใดรายการหนึ่งก็ได เงิน
จัดสรรที่มีมติใหลดลง ใหนําไปจัดสรร
สมทบเปนทุนสํารองหรือทุนอื่น ๆ ตาม
ขอบังคับนี้
การใชเงินทุนใหปฏิบตั ิตามที่
กําหนดไวในขอบังคับ และตามระเบียบ
ของสหกรณ

(7) เปนทุนสงเคราะหครอบครัว
สมาชิกผูถ ึงแกกรรม ไมเกินรอยละสิบหา
ของกําไรสุทธิ
(8) เปนทุนเพื่อสงเสริมความมั่นคง
ใหแกสหกรณไมต่ํากวารอยละหนึ่งของ
กําไรสุทธิ
(9) เปนทุนเพื่อจัดสวัสดิการใหแก
สมาชิกไมต่ํากวารอยละหนึ่งของกําไรสุทธิ
ทุนนี้สะสมไวสําหรับจายเพือ่ ชวยเหลือ
สมาชิกที่เจ็บปวยเรื้อรัง หรือสมาชิกที่
ประสบภัยพิบตั ิ หรือเพื่อชวยเหลือบรรเทา
ความเดือดรอนของสมาชิก ตลอดจน
สวัสดิการอื่น ๆ
ที่ประชุมใหญอาจมีมติใหลดการ
จัดสรรรายการใดรายการหนึ่งก็ได เงิน
จัดสรรที่มีมติใหลดลง ใหนําไปจัดสรร
สมทบเปนทุนสํารองหรือทุนอื่น ๆ ตาม
ขอบังคับนี้
การใชเงินทุนใหปฏิบตั ิตามที่
กําหนดไวในขอบังคับ และตามระเบียบ
ของสหกรณ

1. ตามหลักการสหกรณ
การจัดสรรสวัสดิการ
ตาง ๆ ใหแกสมาชิก
ควรจัดสรรจากกําไร
สุทธิประจําป
2. สมาชิกสูงวัยเพิ่ม
มากขึ้นมีภาระคาใชจาย
เงินสงเคราะหครอบครัว
สมาชิกเพิ่มขึน้ ในอนาคต
3. รับพนักงานราชการ
เปนสมาชิกเพิม่ ขึ้นทุกป
ภาระคาใชจายเบี้ย
ประกันสูงขึ้น
หากมีการจัดสรร
จากกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น
มากกวารอยละหาของ
กําไรสุทธิ จะทําใหทนุ
เพิ่มขึ้นเพียงพอ โดย
ไมตองตัดจายจาก
งบประมาณ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 20 (7) สมาชิกได้อภิปราย ดังนี้
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับขอ 20 (7) สมาชิกไดอภิปราย ดังนี้
นายบุญเสริม  ไกรสินธุ์ สมาชิกเลขทะเบียน 8320 เห็นด้วยกับการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกที่ว่า
นายบุญเสริม ไกรสินธุ สมาชิกเลขทะเบียน 8320 เห็นดวยกับการจัดสวัสดิการใหกับสมาชิกที่วา
เราเป็นสหกรณ์ทแี่ ท้จริง แต่การก�ำหนดแบบก้าวกระโดดไม่เห็นด้วย จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 15 ขอเสนอว่าควร
เราเปนสหกรณที่แทจริง แตการกําหนดแบบกาวกระโดดไมเห็นดวย จากรอยละ 5 เปนรอยละ 15 ขอเสนอวาควร
ก�ำหนดไม่เกินร้อยละ 10
กําหนดไมเกินรอยละ 10
น.ส.วรนุช  ชัยกิตติภรณ์  สมาชิกเลขทะเบียน 8401 เห็นด้วยกับคณะกรรมการที่น�ำเสนอเพราะว่า
ช ชัยกิตติภรณ สมาชิกเลขทะเบียน 8401 เห็นดวยกับคณะกรรมการที่นําเสนอเพราะวา
คณะกรรมการทุกน.ส.วรนุ
ชุดในอนาคตจะจั
ดสรรก�ำไรสุทธิต้องดูผลประโยชน์ของสมาชิกต้องดูในเรื่องของเงินปันผล
คณะกรรมการทุกชุดในอนาคตจะจัดสรรกําไรสุทธิตองดูผลประโยชนของสมาชิกตองดูในเรื่องของเงินปนผลและเงินเฉลี่ย
และเงินเฉลี่ยคืนเป็นหลักอยู่แล้ว แต่ทุนสงเคราะห์ฯ สมาชิกก็ได้รับอยู่แล้วและได้รับมากด้วย ถ้าจัดสรรจาก
เปนกหลัหลักอยู
แลว แตทุนสงเคราะห
กก็ไดรับอยูแลวดและได
มากด
าจัดสรรจากทุ
หลัก6, 7, 8 หรือ 9
ทุคืนนจะถู
กของสหกรณ์
ขึ้นอยู่กฯับสมาชิ
คณะกรรมการจะจั
สรรก�รำับไรสุ
ทธิวเยท่าถไหร่
อาจจะเป็นนจะถู
ร้อกยละ
ของสหกรณ ขึ้นอยูกับคณะกรรมการจะจัดสรรกําไรสุทธิเทาไหร อาจจะเปนรอยละ 6, 7, 8 หรือ 9
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นายวัลลภ  สุขมี   สมาชิกเลขทะเบียน  7812 เห็นด้วยกับคณะกรรมการแต่ถ้าได้ดีกว่านี้ยิ่งดี
เราส�ำรองให้กบั องค์กรไว้ไม่ตำ�่ กว่าร้อยละสิบตามกฎหมาย สหกรณ์มคี วามมัน่ คงแล้วในขณะนี้ คณะกรรมการ
ชุดนี้ ด�ำเนินการมาด้วยความเข้มแข็ง ไม่ตอ้ งพึง่ พาใคร ความช่วยเหลือซึง่ กันและกันอยูท่ สี่ วัสดิการสงเคราะห์ฯ
ส่วนหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือองค์กรและสมาชิก เราเป็นสหกรณ์ต้นแบบถ้าสหกรณ์ท�ำได้ถือว่าดีมาก
นางเกศมณี  พฤษมาศ  สมาชิกเลขทะเบียน 11680 เห็นด้วยกับคณะกรรมการ ทุนนี้ให้กับสมาชิก
ถึงแม้ว่าจะมองว่าปันผลน้อย ถ้าเราไม่จัดไว้ตรงนี้ เราต้องไปตัดจ่ายจากงบประมาณอยู่ดี ก�ำไรน้อยลง ปันผล
ก็จะน้อยลง ไม่วา่ จะท�ำตรงไหนถ้าท�ำเพือ่ สมาชิกได้ทงั้ นัน้ ถ้าเขียนตรง ๆ จะดีกว่าจะได้ไม่เบียดบังงบประมาณ
ปกติ เพราะว่าสมาชิกได้รับทั้งหมด
นางวรรณะ  เสนทอง  สมาชิกเลขทะเบียน 4563 การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2560 สหกรณ์
จัดสรร เป็นทุนส�ำรองร้อยละ 10.41 เงินปันผลร้อยละ 69.87 เพือ่ เป็นฐานในการพิจารณาในปีตอ่ ไป ถ้าสหกรณ์
จัดสรรก�ำไรสุทธิเป็นทุนสงเคราะห์ฯ ร้อยละ 15 อาจจะลดเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินโบนัส หรือทุนส�ำรอง
เราจะลดส่วนไหนที่จะมาเป็น ทุนสงเคราะห์ฯ เห็นด้วยว่าการที่เรามีทุนส�ำรองส�ำหรับสวัสดิการครึ่งต่อครึ่ง
ระหว่างที่เราเก็บไว้ที่สหกรณ์ ถ้าสมาชิกอยู่ดีกินดี สหกรณ์มีความเข้มแข็ง มั่นคง ทุกคนเชื่อมั่นในสหกรณ์และ
เห็นด้วยกับคณะกรรมการในการจัดสรรครั้งนี้
นายโอภาส กลั่นบุศย์ ประธานกรรมการ ชี้แจงในที่ประชุมว่าทุกท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขข้อ
บังคับ แต่แตกต่างในรายละเอียด ที่คณะกรรมการก�ำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 15 เพื่อเปิดทางไว้ในอนาคต ไม่ได้
หมายความว่า  ในปีหน้าจะเป็นร้อยละ 15 เลย ทั้งนี้ต้องอยู่ดุลยพินิจของคณะกรรมการและผลประกอบการ ที่
มีการจัดสรร ถ้าเราจัดไว้   ในทุน งบประมาณปกติจะลดลง เมื่อค่าใช้จ่ายลดลงจะท�ำให้ก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ต้อง
มาจัดสรรตามทุนที่เป้าหมายที่ต้องการ อีกสัก 5 ปี ถ้าแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ไม่ต้องใช้งบประมาณแล้ว จะใช้
ทุนจากผลก�ำไร 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 สมาชิกอยู่ในห้องประชุมทัง้ หมด จ�ำนวน 517 คน
การแก้ไขข้อบังคับจะต้องลงคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม หรือต้องไม่นอ้ ยกว่า 345 เสียง จากนัน้ ประธาน
จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติแก้ไขข้อบังคับหรือไม่
ที่ประชุมเห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับข้อ 20 (7) ด้วยคะแนนเสียงจ�ำนวน  499 คะแนน โดย
(1) เห็นชอบให้จัดสรรทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม ไม่เกินร้อยละ 15 ของก�ำไร
สุทธิ ด้วยคะแนนเสียงจ�ำนวน  397 คะแนน
2. เห็นชอบให้จัดสรรทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ      
ด้วยคะแนนเสียงจ�ำนวน  73 คะแนน
ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 20 (7) ด้วยคะแนนเสียง 499 คะแนน  ซึ่ง
เกินจ�ำนวนสองในสามของสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุม ตามที่คณะกรรมการเสนอ
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5.2 งบแสดงฐานะการเงินประจ�ำปี 2560
     สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด ได้จัดท�ำงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพื่อเสนอให้ นางสาวฉันท์แข  เปรมปรีชากุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สังกัดบริษัท ไอดี ออดิต กรุ๊ปจ�ำกัด ซึ่งได้
รับการคัดเลือกจากทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559 ให้เป็นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ โดยเข้าตรวจสอบงบการเงิน
และรายละเอียดบัญชีต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ และน�ำเสนอให้คณะกรรมการด�ำเนินการพิจารณารับรองงบแสดง
ฐานะการเงินเรียบร้อยแล้ว
จึงขอเรียนเชิญผู้สอบบัญชีรายงานผลการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด

หนังสือรับรองของสหกรณ์
เรียน   ผู้สอบบัญชี  นางสาวฉันท์แข  เปรมปรีชากุล

วันที่ 17 มกราคม  2561

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ข้าราชการ
สหกรณ์ จ�ำกัด  ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม    2560  เพื่อแสดงความคิดเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดง
ฐานะการเงิน   ณ   วันที่  31  ธันวาคม  2560   ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด   ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของ  สหกรณ์ขา้ ราชการสหกรณ์  จำ� กัด  โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามระเบียบทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์
ก�ำหนดหรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การด�ำเนินงานของสหกรณ์
เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิดว่าควร
จะเป็น เช่น รายการดังต่อไปนี้
1. งบการเงินไม่มกี ารแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ซึง่ รวมถึงการละเว้นการแสดง
รายการและข้อมูลต่างๆ
2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี  และข้อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำของคณะกรรมการด�ำเนินการหรือ เจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์  ผู้ซึ่ง    มีหน้าที่ส�ำคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือ รายการผิดปกติที่มีผลก
ระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด  ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมี
สาระส�ำคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก�ำหนดของหน่วยงานราชการ  หรือ
หน่วยงานที่ก�ำกับดูแล  ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
34
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5.   สหกรณ์ไม่ได้รบั หนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน  เพราะมิได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
หรือข้อบังคับ  ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย  หรือถูกประเมินภาษีอากร  หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
ซึ่งควรจะได้น�ำมาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งส�ำรองค่า
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น
6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน
6.1 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจ�ำกัดการใช้เงินกู้
6.2 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
7. สหกรณ์มีกรรมสิทธ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพันหรือข้อ
ผูกมัดใด ๆ  ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์   ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้น
ในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม  รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกัน
ทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม  นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
             9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่
ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส�ำคัญ ซึ่งต้องน�ำมาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิด
เผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก  
ขอแสดงความนับถือ

( นายโอภาส   กลั่นบุศย์ )
ประธานกรรมการ

( นางอัจฉราวรรณ   จิตตานนท์ )
ผู้จัดการ
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รายงานของผูสอบบัญชี
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุด วันเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ความ
รับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไว วรรคของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของ
ขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากสหกรณและไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องที่สําคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของ
ขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่อง
เหลานี้
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบแตละเรื่องมีดังตอไปนี้
1.สหกรณใหสินเชื่อแก สมาชิกเปนไปตามระเบียบที่กําหนด ณ วัน สิ้นปมีลูกหนี้เงินใหกูและดอกเบี้ย
คางรับ คงเหลือจํานวนเงิน 5,242,215,360.70 บาท คิดเปนรอยละ 96.76 ของสินทรัพยทั้งสิ้น
ขาพเจาไดตรวจสอบสัญญาเงินใหกูและสุมตรวจสอบการผานรายการจายเงินกู การรับชําระหนี้กับ
บัญชียอยลูกหนี้ และการเปรียบเทียบ ยอดคงเหลือของลูกหนี้แตละประเภท กับบัญชีคุมยอดมียอดถูกตองตรงกัน
2. สหกรณมีการรับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณอื่นเปนไปตามระเบียบที่กําหนด วันสิ้นปมียอด
คงเหลือจํานวน 2,377,883,316.91 บาท คิดเปนรอยละ 43.89 ของยอดรวมหนี้สิ้น
ขาพเจาไดตรวจสอบเอกสารการฝาก-ถอน สุมตรวจการผานรายการไปบัญชียอยรายตัวและทดสอบ
การคํานวณดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก เปรียบเทียบยอดบัญชียอยกับบัญชียอยกับบัญชีคุมยอดถูกตองตรงกัน
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองบการเงิน
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดย
ถูกตองตามที่ควร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ พิ จ ารณาว า จํ า เป น เพื่ อ ให ส ามารถจั ด ทํ า งบการเงิ น ที่ ป ราศจากการแสดงข อ มู ล ที่ ขั ด ต อ ข อ เท็ จ จริ ง อั น เป น
สาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
สหกรณในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกลาว และการใช
เกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณหรือ
หยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นใน
ระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียน
สหกรณจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิด
จากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา รายการที่ขัดตอขอเท็จจริง
แตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ขาพเจา
ไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจา รวมถึง
z
ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวา
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอ
ความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลั ก ฐาน การตั้ ง ใจละเว น การแสดงข อ มู ล การแสดงข อ มู ล ที่ ไ ม ต รงตาม
ขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
z
ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่ เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพือ่ วัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของสหกรณ
z
ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที่ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ ใ ช แ ละความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ
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z

z

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของคณะกรรมการ
ดํ า เนิ น การสหกรณ และจากหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ที่ ไ ด รั บ ว า มี ค วามไม แ น น อนที่ มี ส าระสํ า คั ญ ที่
เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของ
สหกรณในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ
ขาพเจาตองใหขอสังเกตกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอ มูลในงบ
การเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป
ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของ
ขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุก ารณหรือสถานการณใ นอนาคตอาจเปนเหตุ ใ หสหกรณต องหยุดการ
ดําเนินงานตอเนื่องได
ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ
ตลอดจนประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม

ขา พเจ า ได สื่ อ สารกั บ คณะกรรมการดํา เนิ น การสหกรณ เ กี่ ย วกั บ ขอบเขตและช ว งเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการ
ควบคุมภายในซึ่งขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆ ที่มี
นัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบาย
เรื่องเหลานี้ไวในรายงานการสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมไหเปดเผยเรื่องดังกลาวตอสาธารณะ หรือใน
สถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจา เพราะการกระทํา
ดังกลาวสามารถคาดการณ ไดอ ยางสมเหตุ สมผลว า จะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชน ที่ผู มีสว นได เสี ย
สาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว

บริษัท ไอดี ออดิต กรุป จํากัด
32/6 หมูที่ 4 ซอยทาอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร
ตําบลบางรักนอย อําเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000
วันที่ 17 มกราคม 2561
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( นางสาวฉันทแข เปรมปรีชากุล )
ผูสอบบัญชีสหกรณ

สหกรณ์
สหกรณ์
ราชการสหกรณ์
ข้าราชการสหกรณ์จจ�ากั
สหกรณ์
ขข้า้าราชการสหกรณ์
ำกัจดดากัด
งบแสดงฐานะการเงิ
งบแสดงฐานะการเงิ
นน น
งบแสดงฐานะการเงิ
ธันนวาคม
วาคม
ธันวาคม
2560
2560
ณณวัวันณนทีทีวั่ ่ น3131ที่ ธั31
2560

สิ นทรั
สิ นพทรัย์ พย์

หมายเหตุ
หมายเหตุ

ปี 2560
ปี 2560
บาทบาท

ปี 2559
ปี 2559
บาทบาท

สิ นทรั
สิ นพทรัย์ หพมุย์นหเวีมุนยนเวียน
เงินสดและเงิ
เงินสดและเงิ
นฝากธนาคาร
นฝากธนาคาร

2 2

162,368,278.57
162,368,278.57

157,742,175.07
157,742,175.07

เงินฝากสหกรณ์
เงินฝากสหกรณ์
อื่น อื่น

3 3

100,002.70
100,002.70

20,097,789.20
20,097,789.20

เงินให้
เงินกให้
ูย้ มื กระยะสั
ูย้ มื ระยะสั
้น ้น

4 4

558,488,817.46
558,488,817.46

524,818,119.92
524,818,119.92

ลูกหนี
ลูก้ รหนี
ะยะสั
้ ระยะสั
้ น - ้ นสุ ท- ธิสุ ทธิ

5 5

2,933,609.68
2,933,609.68

2,426,990.77
2,426,990.77

1,311,239.73
1,311,239.73

1,126,483.12
1,126,483.12

396,892.30
396,892.30

485,553.28
485,553.28

725,598,840.44
725,598,840.44

706,697,111.36
706,697,111.36

1,731,510.00
1,731,510.00

1,731,510.00
1,731,510.00

ดอกเบี
ดอกเบี
เงินกให้
ูค้ า้ กงรัูค้ บา้ งรับ
้ ยเงิน้ ยให้
สิ นทรั
สิ นพทรั
ย์หพมุย์นหเวีมุยนนอื
เวีย่นนอื่น

6 6

รวมสิ
รวมสิ
นทรันพทรัย์ หพมุย์นหเวีมุนยนเวียน
สิ นทรั
สิ นพทรัย์ ไพม่ย์หไมุม่นหเวีมุนยนเวียน
เงินลงทุ
เงินลงทุ
นระยะยาว
นระยะยาว

7 7

เงินให้
เงินกให้
ูย้ มื กระยะยาว
ูย้ มื ระยะยาว

4 4

ที่ดินที่ดิอาคารและอุ
น อาคารและอุ
ปกรณ์
ปกรณ์
- สุ ท- ธิสุ ทธิ

8 8

441,015.55
441,015.55

503,615.12
503,615.12

สิ ทธิสิปทระโยชน์
ธิ ประโยชน์
ในการใช้
ในการใช้
อาคารรอตั
อาคารรอตั
ดจ่าดยจ่าย

9 9

7,230,988.00
7,230,988.00

7,903,766.64
7,903,766.64

สิ นทรั
สิ นพทรั
ย์ไพม่ย์มไีตม่วั มตน
ีตวั ตน

10 10

19,966.20
19,966.20

40,342.81
40,342.81

สิ นทรั
สิ นพทรั
ย์ไพม่ย์หไมุม่นหเวีมุยนนอื
เวีย่นนอื่น

11 11

81,550.00
81,550.00

81,550.00
81,550.00

รวมสิ
รวมสิ
นทรันพทรัย์ ไพม่ย์หไมุม่นหเวีมุนยนเวียน
รวมสิ
รวมสิ
นทรันพทรัย์ พย์

4,682,415,303.51
4,682,415,303.51 4,499,326,127.59
4,499,326,127.59

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

ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

หนีส้ ินและทุนของสหกรณ์
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น

12

0.00

0.00

เงินรับฝาก

13

2,377,883,316.91

2,384,007,956.47

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

14

4,572,396.91

4,280,855.09

รวมหนี้สินหมุนเวียน

2,382,455,713.82

2,388,288,811.56

รวมหนีส้ ิ น

2,382,455,713.82

2,388,288,811.56

2,552,080,550.00

2,375,635,490.00

302,943,015.13

285,304,466.76

12,414,466.51

11,226,554.01

167,625,428.24

155,828,701.19

3,035,063,459.88
5,417,519,173.70

2,827,995,211.96
5,216,284,023.52

ทุนของสหกรณ์
ทุนเรื อนหุ ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
หุ้นที่ชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ทุนสารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ
กาไรสุ ทธิ ประจาปี
รวมทุนของสหกรณ์
รวมหนีส้ ิ นและทุนของสหกรณ์

15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(นายโอภาส กลั่นบุศย์)
ประธานกรรมการ
(นายภานุวฒ
ั น์ ณ นครพนม)
เลขานุการ
วันที่ 9 มกราคม 2561
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สหกรณ์
สหกรณ์
ราชการสหกรณ์
ข้าราชการสหกรณ์จจ�ากั
สหกรณ์
ขข้าราชการสหกรณ์
ำกัจดากั
ดด
งบก�
ำาไรขาดทุ
ไรขาดทุ
งบกงบก
าไรขาดทุ
นน น
ส�ำหรัสาหรั
บสปีาหรั
สบิ้นปีบสิสุปี้นดสิสุณ้นดสุวันวัดนวัทีน่ทีที31่ ่ 3131ธันธัธัวาคม
นนวาคม
2560
วาคม2560
2560
ปี 2560
ปี 2560
บาทบาท
รายได้
รายได้
ดอกเบี
ดอกเบี
ย้ และผลตอบแทนจากเงิ
ย้ และผลตอบแทนจากเงิ
นลงทุ
นลงทุ
นน
ดอกเบี
ดอกเบี
281,761,482.02
281,761,482.02
้ ยรับ้ ยรัเงิบนเงิให้นกใหู้้ กู้
ดอกเบี
ดอกเบี
บฝาก
322,758.58
322,758.58
้ ยรับ้ ยรัฝาก
ผลตอบแทนจากเงิ
ผลตอบแทนจากเงิ
นลงทุ
นลงทุ
นน
87,957.00
87,957.00
รวมรายได้
รวมรายได้
ดอกเบี
ดอกเบี
ย้ และผลตอบแทนจากเงิ
ย้ และผลตอบแทนจากเงิ
นลงทุ
นลงทุ
น น 282,172,197.60
282,172,197.60
ค่าใช้ค่าจใช้่ ายดอกเบี
จ่ายดอกเบี
ย้ และเงิ
ย้ และเงิ
นลงทุ
นลงทุ
นน
ดอกเบี
จ่ายเงิ
บฝาก
ดอกเบี
นรันบรัฝาก
72,680,822.40
72,680,822.40
้ ยจ่า้ ยยเงิ
ดอกเบี
ดอกเบี
จ่ายเงิ
นกูนย้ มืกูระยะสั
ย้ มื ระยะสั
716,073.72
716,073.72
้ ยจ่า้ ยยเงิ
้น ้น
ดอกเบี
ดอกเบี
จ่าวยตั
ญญาใช้
เงินเงิน
0.000.00
้ ยจ่า้ ยยตั
๋ สัวญ
๋ สัญาใช้
รวมค่
รวมค่
าใช้าจใช้่ายดอกเบี
จ่ายดอกเบี
นลงทุ
นลงทุ
นน
73,396,896.12
73,396,896.12
้ ยและเงิ
้ ยและเงิ
รวมรายได้
รวมรายได้
ดอกเบี
ดอกเบี
ย้ และผลตอบแทนจากเงิ
ย้ และผลตอบแทนจากเงิ
นลงทุ
นลงทุ
นสุนทสุธิทธิ
208,775,301.48
208,775,301.48
บวกบวกรายได้
รายได้
อื่นอื่น
ค่าธรรมเนี
ยมแรกเข้
ค่าธรรมเนี
ยมแรกเข้
า า
31,550.00
31,550.00
ค่าธรรมเนี
ค่าธรรมเนี
ยมการถอนเงิ
ยมการถอนเงิ
นรันบรัฝาก
บฝาก
22,586.42
22,586.42
เงินเงิรางวั
นรางวั
ลสลาก
ลสลาก
ธกสธกส
3,200.00
3,200.00
รายได้
รายได้
อื่นอื่น
7,260.00
7,260.00
รวมรายได้
รวมรายได้
อื่นอื่น
64,596.42
64,596.42
หักหัก ค่ าใช้ค่ าจใช้่ ายในการด
จ่ายในการด
าเนิาเนิ
นงาน
นงาน
ค่ าใช้ค่ าจใช้่ ายเกี
จ่ายเกี
่ยวกั่ยบวกัเจ้บาเจ้หน้าหน้
าที่ าที่
เงินเงิเดืนอเดืนอน
7,754,600.00
7,754,600.00
ค่าตอบแทนเจ้
ค่าตอบแทนเจ้
าหน้าหน้
าที่ าที่
94,080.00
94,080.00
ค่าตรวจสุ
ค่าตรวจสุ
ขภาพ
ขภาพ
27,310.00
27,310.00
ค่าเบี
ค่า้ ยเบีประกั
นเจ้นาเจ้
หน้าหน้
าที่ าที่
33,540.00
33,540.00
้ ยประกั
เงินเงิประกั
นประกั
นสันงคม
สังคม
306,000.00
306,000.00
เงินเงิสมทบกองทุ
นสมทบกองทุ
นเงินนเงิทดแทน
นทดแทน
5,006.00
5,006.00
ค่าเล่ค่าเล่เรี ายเรีนบุยนบุ
ตร ตร
28,500.00
28,500.00
ค่าเบี
ค่า้ ยเบีเลี้ ย้ ยเลีงและค่
าพาหนะ
าพาหนะ
137,750.00
137,750.00
้ ยงและค่

%%

ปี 2559
ปี 2559
บาทบาท
%%

99.86
99.86 272,967,417.38
272,967,417.38
0.110.11
622,411.67
622,411.67
0.030.03
88,197.98
88,197.98
100100 273,678,027.03
273,678,027.03

99.74
99.74
0.230.23
0.030.03
100100

25.76
25.76 74,711,125.39
74,711,125.39
0.250.25
777,938.69
777,938.69
0.000.00 1,606,545.90
1,606,545.90
26.01
26.01 77,095,609.98
77,095,609.98
73.99
73.99 196,582,417.05
196,582,417.05

27.30
27.30
0.280.28
0.590.59
28.17
28.17
71.83
71.83

0.010.01
0.010.01
0.000.00
0.000.00
0.020.02

8,150.00
8,150.00
13,729.00
13,729.00
19,200.00
19,200.00
8,560.00
8,560.00
49,639.00
49,639.00

0.000.00
0.010.01
0.010.01
0.000.00
0.020.02

2.752.75
0.030.03
0.010.01
0.010.01
0.110.11
0.000.00
0.010.01
0.050.05

9,204,220.00
9,204,220.00
0.000.00
13,640.00
13,640.00
25,511.00
25,511.00
321,000.00
321,000.00
1,891.00
1,891.00
55,000.00
55,000.00
149,302.00
149,302.00

3.363.36
0.000.00
0.000.00
0.010.01
0.120.12
0.000.00
0.020.02
0.050.05
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ค่าล่วค่งเวลา
าล่วงเวลา
เงินสมทบกองทุ
เงินสมทบกองทุ
นสารองเลี
นสารองเลี
้ ยงชีพ้ ยงชีพ
ค่าเครืค่่ อางแบบเจ้
เครื่ องแบบเจ้
าหน้าาทีหน้
่ าที่
เงินชดเชยตามกฎหมาย
เงินชดเชยตามกฎหมาย
รวม รวม
ค่าใช้ จค่่ าายเกี
ใช้ จ่ย่ าวที
ยเกีด่ ่ยนิ วทีอาคารและอุ
ด่ นิ อาคารและอุ
ปกรณ์ปกรณ์
ค่าเสื่ อค่มราคาสิ
าเสื่ อมราคาสิ
นทรัพนย์ทรัพย์
ค่าตัดค่จ่าตัยโปรแกรมระบบงานธุ
ดจ่ายโปรแกรมระบบงานธุ
รกิจสหกรณ์
รกิจสหกรณ์
สิ ทธิ ปสิระโยชน์
ทธิ ประโยชน์
ในการใช้
ในการใช้
อาคารตั
อาคารตั
ดจ่าย ดจ่าย
บริ จาคสิ
บริ จนาคสิ
ทรัพนย์ทรัพย์
ค่าเบี้ยค่ประกั
าเบี้ยประกั
นภัยรถยนต์
นภัยรถยนต์
และอาคาร
และอาคาร
ค่าซ่อค่มแซมครุ
าซ่อมแซมครุ
ภณั ฑ์ภณั ฑ์
ค่าใช้จค่่ายเกี
ใช้จ่ย่าวกั
ยเกีบ่ ยรถยนต์
วกับรถยนต์
ค่าบารุค่งารับการุษาคอมพิ
งรักษาคอมพิ
วเตอร์วเตอร์
ค่าบริค่กาารสื
บริ ก่ อารสื
คมนาคม
่ อคมนาคม
ค่าจ้างท
ค่าาความสะอาด
จ้างทาความสะอาด
ค่ากาจัค่ดากปลวก
าจัดปลวก
รวม รวม
ค่าใช้ จค่่ าายเกี
ใช้ จ่ย่ าวกั
ยเกีบ่ยสมาชิ
วกับสมาชิ
ก ก
เงินสมทบกองทุ
นสงเคราะห์
สมาชิสกมาชิก
เงินสมทบกองทุ
นสงเคราะห์
ค่าเปิ ดบั
ค่าเปิญชีดบั
เงินญรัชีบเงิฝากสิ
นรับฝากสิ
นมัธยันสมัถ์ธยัสถ์
รวม รวม
ค่าใช้ จค่่ าายด
ใช้ จาเนิ
่ ายด
นงานอื
าเนินงานอื
่น ่น
ค่าเบี้ยค่ประชุ
าเบี้ยประชุ
ม ม
ค่าพาหนะกรรมการ
ค่าพาหนะกรรมการ
ค่ารับค่รอง
ารับรอง
ค่าใช้จค่่ายในการด
ใช้จ่ายในการด
าเนิ นคดี
าเนิ นคดี
ค่าเครืค่่ อางเขี
เครืย่ อนแบบพิ
งเขียนแบบพิ
มพ์ มพ์
ค่าไปรษณี
ค่าไปรษณี
ย์ ย์
ค่าธรรมเนี
ค่าธรรมเนี
ยมส่ งยเงิมส่
น งเงิน
ค่าใช้จค่่ายวั
ใช้นจ่าประชุ
ยวันประชุ
มใหญ่มใหญ่
เงินรางวั
เงินลรางวั
แก่ผลเู ้ ข้แก่าร่ผวเู ้ มประชุ
ข้าร่ วมประชุ
มใหญ่มใหญ่
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ปี 2560
ปี ปี2560
ปี 2559
ปี ปี2559
2560
2559
บาท บาท
% %
บาท บาท
% %
231,864.00
231,864.00 0.08 0.08 217,639.00
217,639.000.08 0.08
593,604.00
593,604.00 0.21 0.21 696,285.00
696,285.000.25 0.25
54,000.00
54,000.00 0.02 0.02
51,000.00
51,000.000.03 0.03
2,036,253.00
2,036,253.00 0.73 0.73 457,195.00
457,195.00 0.17 0.17
11,302,507.00
11,302,507.00 4.01 4.01 11,192,683.00
11,192,683.00 4.09 4.09
171,409.57
171,409.57 0.06 0.06 256,982.07
256,982.070.09 0.09
20,376.61
20,376.61 0.01 0.01
30,666.20
30,666.200.01 0.01
672,778.64
672,778.64 0.24 0.24 672,778.64
672,778.640.25 0.25
0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 6.00 0.00 0.00
20,947.01
20,947.01 0.01 0.01
22,143.57
22,143.570.01 0.01
75,324.00
75,324.00 0.02 0.02
45,322.00
45,322.000.02 0.02
82,253.85
82,253.85 0.03 0.03
81,464.43
81,464.430.03 0.03
137,722.00
137,722.00 0.05 0.05 137,722.00
137,722.000.05 0.05
81,641.00
81,641.00 0.03 0.03
77,040.00
77,040.000.03 0.03
121,500.00
121,500.00 0.04 0.04 122,500.00
122,500.000.04 0.04
20,000.00
20,000.00 0.01 0.01 20,000.00
20,000.00 0.01 0.01
1,403,952.68
1,403,952.68 0.50 0.50 1,466,624.91
1,466,624.91 0.54 0.54
20,000,000.00
20,000,000.00 7.09 7.09 20,000,000.00
20,000,000.00 7.31 7.31
32,050.00
32,050.00 0.01 0.01 12,000.00
12,000.00 0.00 0.00
20,032,050.00
20,032,050.00 7.10 7.10 20,012,000.00
20,012,000.00 7.31 7.31
- 531,500.00
531,500.00 0.19 0.19 459,000.00
459,000.000.17 0.17
129,300.00
129,300.00 0.04 0.04 102,304.00
102,304.000.04 0.04
17,421.00
17,421.00 0.01 0.01
14,895.00
14,895.000.01 0.01
34,610.00
34,610.00 0.01 0.01
57,854.00
57,854.000.02 0.02
399,800.33
399,800.33 0.14 0.14 334,891.01
334,891.010.12 0.12
309,412.00
309,412.00 0.11 0.11 268,710.00
268,710.000.10 0.10
261,711.07
261,711.07 0.09 0.09 246,624.24
246,624.240.09 0.09
3,915,451.86
3,915,451.86 1.39 1.39 4,115,597.00
4,115,597.001.50 1.50
82,800.00
82,800.00 0.03 0.03
80,000.00
80,000.000.03 0.03

ค่าธรรมเนี
ค่าธรรมเนี
ยมการสอบบั
ยมการสอบบั
ญชี ญชี
ค่าตอบแทนเลขานุ
ค่าตอบแทนเลขานุ
การ การ
ค่าตอบแทนผู
ค่าตอบแทนผู
ต้ รวจสอบกิ
ต้ รวจสอบกิ
จการจการ
ค่าตอบแทนผู
ค่าตอบแทนผู
ป้ ระสานงาน
ป้ ระสานงาน
ค่าไฟฟ้
ค่าไฟฟ้
า า
ค่าน้ าค่ประปา
าน้ าประปา
ค่าโทรศั
ค่าโทรศั
พท์ พท์
ค่าใช้ค่จา่าใช้
ยในการประชาสั
จ่ายในการประชาสั
มพันมธ์พันธ์
ค่าใช้ค่จา่าใช้
ยจัจด่างานสถาปนาสหกรณ์
ยจัดงานสถาปนาสหกรณ์
ครบรอบ
ครบรอบ
67 ปี67 ปี
ค่าใช้ค่จา่าใช้
ยจัจด่างานสถาปนาสหกรณ์
ยจัดงานสถาปนาสหกรณ์
ครบรอบ
ครบรอบ
68 ปี68 ปี
ค่าเช่ค่าเครื
าเช่่าอเครื
งถ่่าอยเอกสาร
งถ่ายเอกสาร
ค่าใช้ค่จา่าใช้
ยในการส่
จ่ายในการส่
งเสริงมเสริ
การออม
มการออม
โครงการสั
โครงการสั
มมนาภาคี
มมนาภาคี
สหกรณ์
สหกรณ์
บางเขน
บางเขน
โครงการสั
โครงการสั
มมนาผู
มมนาผู
ป้ ระสานงาน
ป้ ระสานงาน
โครงการส่
โครงการส่
งเสริงมเสริ
สุ ขมภาพสมาชิ
สุ ขภาพสมาชิ
กผูส้ กู งผูวัยส้ ู งวัย
โครงการส่
โครงการส่
งเสริงมเสริ
อาชีมพอาชีพ
ค่าของที
ค่าของที
่ระลึก่ระลึ
สหกรณ์
กสหกรณ์
หนี้ สหนี
งสั้ สยจะสู
งสัยจะสู
ญ-ลูกญหนี
-ลูก้ ขหนี
าดสมาชิ
กภาพกภาพ
้ ขาดสมาชิ
หนี้ สหนี
งสั้ สยจะสู
งสัยจะสู
ญ-ลูกญหนี
-ลูก้ ตหนี
ามค้ ตาพิ
ามคพาพิ
ากษา
พากษา
ค่าใช้ค่จา่าใช้
ยทัจว่าไป
ยทัว่ ไป
รวมรวม
รวมค่รวมค่
าใช้ จา่ าใช้ยในการด
จ่ายในการด
าเนินาเนิ
งานนงาน
กาไรสุ
กาไรสุ
ทธิ ก�ทำธิไรสุทธิ

ปี 2560
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2559
บาทบาท
% %
บาทบาท
% %
130,000.00
130,000.00 0.050.05 130,000.00
130,000.00 0.050.05
36,000.00
36,000.00 0.010.01
36,000.00
36,000.00 0.010.01
150,000.00
150,000.00 0.050.05 150,000.00
150,000.00 0.050.05
699,685.00
699,685.00 0.250.25 628,955.00
628,955.00 0.230.23
250,904.24
250,904.24 0.090.09 269,434.88
269,434.88 0.100.10
8,163.64
8,163.64 0.000.00
11,709.21
11,709.21 0.000.00
96,601.81
96,601.81 0.030.03
98,092.57
98,092.57 0.040.04
67,500.00
67,500.00 0.020.02
900.00
900.00 0.000.00
0.000.00 0.000.00 114,579.40
114,579.40 0.040.04
160,777.50
160,777.50 0.060.06
0.000.00 0.000.00
77,098.42
77,098.42 0.030.03
72,440.34
72,440.340.030.03
100,000.00
100,000.00 0.040.04
99,960.00
99,960.00 0.040.04
159,200.00
159,200.00 0.060.06 134,035.00
134,035.00 0.050.05
424,261.00
424,261.00 0.150.15 299,082.66
299,082.66 0.110.11
341,850.00
341,850.00 0.120.12 200,000.00
200,000.00 0.070.07
9,000.00
9,000.00 0.000.00
0.000.00 0.000.00
0.000.00 0.000.00
40,000.00
40,000.00 0.010.01
121,151.96
121,151.96 0.040.04
0.000.00 0.000.00
(238,164.00)
(238,164.00) (0.08)(0.08) (3,282.11)
(3,282.11) (0.00)(0.00)
199,924.15
199,924.15 0.070.07 170,264.75
170,264.75 0.060.06
8,475,959.98
8,475,959.98 3.003.00 8,132,046.95
8,132,046.95 2.972.97
41,214,469.66
41,214,469.66 14.6114.61 40,803,354.86
40,803,354.8614.9114.91
167,625,428.24
167,625,428.24 59.4159.41 155,828,701.19
155,828,701.1956.9456.94
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สหกรณ์ ข้าราชการสหกรณ์ จากัด

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด
งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด
สิ้นสุวัดนวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม2560
2560
ส�ำหรับปีสสาหรั
ิ้นสุบดปี ณ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรสุทธิ
รำยกำรปรับปรุ งเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิ
เป็ นเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนิ นงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำสิ นทรัพย์
บริ จำคสิ นทรัพย์
หนี้ สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ ตำมคำพิพำกษำ
หนี้ สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ ขำดสมำชิกภำพ
ค่ำโปรแกรมระบบงำนธุรกิจสหกรณ์ตดั จ่ำย
สิ ทธิประโยชน์ในกำรใช้อำคำรตัดจ่ำย
เงินสมทบกองทุนสงเครำะห์สมำชิก
ดอกเบี้ยเงินให้กคู้ ำ้ งรับ
ดอกเบี้ยเงินรับฝำกประจำค้ำงจ่ำย
ดอกเบี้ยเงินฝำกสหกรณ์อื่นค้ำงจ่ำย
ดอกเบี้ยค้ำงรับ เงินฝำกสหกรณ์อื่น
ค่ำไปรษณี ยค์ ำ้ งจ่ำย
ค่ำไฟฟ้ ำค้ำงจ่ำย
ค่ำโทรศัพท์คำ้ งจ่ำย
ค่ำตรวจสอบกิจกำรค้ำงจ่ำย
ค่ำสอบบัญชีคำ้ งจ่ำย
ค่ำประกันสังคมค้ำงจ่ำย
ค่ำเช่ำเครื่ องถ่ำยเอกสำรค้ำงจ่ำย
ค่ำเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป
ค่ำเบี้ยประกันภัยจ่ำยล่วงหน้ำ
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนีส้ ินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดำเนินงำน
เงินสดรับจำกลูกหนี้เงินให้กู้ - ฉุกเฉิน
เงินสดรับจำกลูกหนี้เงินให้กู้ - สำมัญ
เงินสดรับจำกลูกหนี้เงินให้กู้ - พิเศษ
เงินสดจ่ำยลูกหนี้เงินให้กู้ - ฉุกเฉิ น
เงินสดจ่ำยลูกหนี้ เงินให้กู้ - สำมัญ
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ปี 2560
ปี 2560
บาท

บาท

ปี 2559
ปี 2559
บาท

บาท

167,625,428.24

155,828,701.19

171,409.57
0.00
(238,164.00)
121,151.96
20,376.61
672,778.64
20,000,000.00
(1,311,239.73)
178,339.17
0.00
0.00
23,103.00
17,148.86
9,000.00
12,500.00
130,000.00
25,500.00
8,526.20
399,800.33
12,995.76

256,982.07
6.00
(3,282.11)
0.00
30,666.20
672,778.64
20,000,000.00
(1,126,483.12)
173,151.51
746,414.00
(28,688.52)
25,324.00
30,000.00
9,000.00
12,500.00
130,000.00
31,500.00
6,000.00
334,891.01
13,692.71

187,878,654.61

177,143,153.58

93,548,863.33
4,230,357,408.35
10,571,321.05
(104,266,608.14)
(4,265,994,680.40)

56,563,204.33
4,094,406,679.21
6,322,686.55
(57,836,277.01)
(4,234,868,148.00)

เงินสดจ่ำยลูกหนี้ เงินให้กู้ - พิเศษ
เงิเงินนสดจ่
เงินให้กู้ -ส่พิงเครำะห์
เศษ ศพสมำชิก
สดจ่ำำยลู
ยเงิกนหนี
ยืม้ ทดรองเงิเงินนสดจ่
สดรับำยเงิ
บัญนชียืพมกัทดรองเงินหักส่ส่งงตัเครำะห์
วแทน ศพสมำชิก
เงิเงินนสดรั
บัญญชีชีพพกั กั เงิเงินนหัหักกส่ส่งงตัตัววแทน
สดจ่บำยบั
แทน
เงิเงินนสดจ่
ำ
ยบั
ญ
ชี
พ
ก
ั
เงิ
น
หั
ก
ส่
ง
ตั
ว
แทน
สดรับดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื ค้ำงรั
บ
้
เงิเงินนสดรั
บ
ดอกเบี
ย
เงิ
น
ให้
ก
ย
ู
ม
ื
ค้
ำ
งรั
บ
้
สดรับดอกเบี้ยค้ำงรับ เงินฝำกสหกรณ์อื่น
เงิเงินนสดรั
ดอกเบี้ย้ ยค้ตัำว๋ งรัสับญญำใช้
เงินฝำกสหกรณ์
สดจ่บำยดอกเบี
เงินค้ำงจ่ำยอื่น
เงิเงินนสดจ่
้ ยตั้ อว๋ สัื่นญญำใช้เงินค้ำงจ่ำย
สดรับำยดอกเบี
จำกลูกหนี
เงิเงินนสดรั
จำกลู
สดจ่บำยค่
ำเครืก่ อหนี
งเขี้ อยื่นนแบบพิมพ์
เงิเงินนสดจ่
งเขียนนแบบพิ
สดจ่ำำยค่
ยค่ำำเครื
เบี้ย่ อประกั
ภัยจ่ำยล่มวพ์งหน้ำ
เงิเงินนสดจ่
นภัส่ยจ่งเครำะห์
ำยล่วงหน้
ำ ก
สดจ่ำำยค่
ยเงิำนเบียื้ มยประกั
ทดรองศพสมำชิ
เงิเงินนสดจ่
ทดรอง้ AIA ศพสมำชิก
สดรับำยเงิ
ค่ำนเบียื้ ยมประกั
นเงินส่กูงเครำะห์
เงินสดรับค่ำเบี้ยประกันเงินกู้ AIA
หนี้สินดำเนินงำน
หนี้สินเงิดำเนิ
นงำน
นสดรั
บลูกหนี้ ตวั แทนหักเงินส่ง
เงิเงินนสดจ่
สดรับำยเงิ
ลูกนหนี
้ ตวั ำแทนหั
รอจ่
ยคืน กเงินส่ง
สดจ่บำยเงิ
รอจ่ำำยคื
ยคืนน
เงิเงินนสดรั
เงินนรอจ่
สดรับำยภำษี
เงินรอจ่
เงิเงินนสดจ่
หกั ำยคื
ณ นที่จ่ำยค้ำงจ่ำย
สดจ่ำำยค่
ยภำษี
หกั ณ ยทีค์ ่จำ้ ่ำงจ่
ยค้ำำยงจ่ำย
เงิเงินนสดจ่
ำไปรษณี
เงิเงินนสดจ่
สดจ่ำำยค่
ยค่ำำไปรษณี
ไฟฟ้ ำค้ำยงจ่ค์ ำ้ำงจ่
ย ำย
เงิเงินนสดจ่
ย ำย
สดจ่ำำยค่
ยค่ำำไฟฟ้
โทรศัำค้พำท์งจ่คำ้ำงจ่
เงิเงินนสดจ่
พท์คำ้ งจ่
ำย ำงจ่ำย
สดจ่ำำยค่
ยค่ำำโทรศั
ตรวจสอบกิ
จกำรค้
เงิเงินนสดจ่
ย ำย
สดจ่ำำยค่
ยค่ำำตรวจสอบกิ
เบี้ยประกันชีจวกำรค้
ิตกลุำ่มงจ่ค้ำำงจ่
่มค้ำงจ่กำย
เงิเงินนสดจ่
ประกันชีำวยคื
ิตกลุ
สดจ่ำำยค่
ยค่ำำเบี
สิ น้ ยไหมรอจ่
นสมำชิ
เงิเงินนสดจ่
นไหมรอจ่
ำยคืำนงจ่สมำชิ
สดจ่ำำยค่
ยเงิำนสิประกั
นสังคมค้
ำย ก
เงิเงินนสดจ่
ประกันยสัมสอบบั
งคมค้ำงจ่
สดจ่ำำยเงิ
ยค่ำนธรรมเนี
ญชีำยคำ้ งจ่ำย
เงิเงินนสดจ่
ำธรรมเนี
มสอบบัญำค้
ชีคำำงจ่
้ งจ่ำยำย
สดจ่ำำยค่
ยดอกเบี
้ ยเงินยฝำกประจ
เงิเงินนสดจ่
ำค้ำำงจ่งจ่ำำยย
้ ยเงิ่ อนงถ่ฝำกประจ
สดจ่ำำยดอกเบี
ยค่ำเช่ำเครื
ำยเอกสำรค้
เงิเงินนสดจ่
ำเช่ำเครื
ำยเอกสำรค้อำื่นงจ่ค้ำำยงจ่ำย
สดจ่ำำยค่
ยดอกเบี
้ ยเงิ่ อนงถ่ฝำกสหกรณ์
เงิเงินนสดจ่
้ ยเงินฝำกสหกรณ์
สดจ่ำำยดอกเบี
ยค่ำเบี้ยประกั
นเงินกู้ AIAอื่นค้ำงจ่ำย
เงิเงินนสดจ่
สดจ่ำำยค่
ยค่ำำเบี
เบี้้ ยยประกั
ประกันนเงิเงินนกูกูส้้ AIA
ำมัญรอจ่ำยนำส่งบริ ษทั
้
เงิเงินนสดจ่
ำ
ยค่
ำ
เบี
ย
ประกั
น
เงิ
น
กู
ส
ำมั
รอจ่ำำยน
ยนำส่
ำส่งงบริ
บริษษทั ทั
้
สดรับค่ำเบี้ยประกันเงินกูส้ ำมัญญรอจ่
เงิเงินนสดรั
ำเบีเ้ ยงินประกั
สดรับบค่ภำษี
ได้หนกั เงิณนทีกูส่้จ่ำำมั
ย ญค้ำรอจ่
งจ่ำำยยนำส่งบริ ษทั
เงิเงินนสดรั
ได้หนกั ชีณวิตทีกลุ
่จ่ำ่มยค้ค้ำำงจ่งจ่ำำยย
สดรับบภำษี
ค่ำเบีเ้ ยงินประกั
เงิเงินนสดรั
นชีวิตกลุ่มค้ำงจ่ำย
้ ยประกั
สดรับบค่เงิำนเบีประกั
นโปรแกรม
เงินสดรับเงินประกันโปรแกรม

ปี 2560
ปี บาท
2560
บาท
(181,975,000.00)
(181,975,000.00)
5,500.00
5,500.00
70,075,542.38
70,075,542.38
(69,581,196.10)
(69,581,196.10)
1,126,483.12
1,126,483.12
28,688.52
28,688.52
0.00
0.00
490,710.98
490,710.98
(324,281.33)
(324,281.33)
(12,042.30)
(12,042.30)
(22,000.00)
(22,000.00)
67,497.60
67,497.60

ปี 2559
ปี บาท
2559
บาท
(2,300,000.00)
(2,300,000.00)
0.00
0.00
17,079,612.21
17,079,612.21
(16,640,125.91)
(16,640,125.91)
880,297.38
880,297.38
0.00
0.00
(10,398,128.76)
(10,398,128.76)
3,082,597.79
3,082,597.79
(349,225.01)
(349,225.01)
(12,995.76)
(12,995.76)
0.00
0.00
32,790.60
32,790.60

118,504.50
270,834.12
118,504.50
270,834.12
(1,234,254.88)
(1,348,460.25)
(1,234,254.88)
(1,348,460.25)
1,328,144.71
1,234,254.88
1,328,144.71
1,234,254.88
(36,794.66)
(40,237.26)
(36,794.66)
(40,237.26)
(16,182.00)
(25,324.00)
(16,182.00)
(25,324.00)
(25,000.00)
(30,000.00)
(25,000.00)
(30,000.00)
(8,500.00)
(9,000.00)
(8,500.00)
(9,000.00)
(12,500.00)
(12,500.00)
(12,500.00)
(12,500.00)
(234,709.57)
(227,579.07)
(234,709.57)
(227,579.07)
(400,000.00)
(400,000.00)
(400,000.00)
(400,000.00)
(25,500.00)
(31,500.00)
(25,500.00)
(31,500.00)
(120,000.00)
(130,000.00)
(120,000.00)
(130,000.00)
(188,060.17)
(173,151.51)
(188,060.17)
(173,151.51)
(6,000.00)
(6,000.00)
(6,000.00)
(6,000.00)
0.00
(746,414.00)
0.00
(746,414.00)
0.00
(32,790.60)
0.00
(32,790.60)
(28,475.49)
(16,461.78)
(28,475.49)
(16,461.78)
12,808.45
16,461.78
12,808.45
16,461.78
40,237.26
42,318.23
40,237.26
42,318.23
234,828.37
227,579.07
234,828.37
227,579.07
14,980.00
0.00
14,980.00
0.00 45
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เงินสดรับค่ำสิ นไหมรอจ่ำยคืนสมำชิก
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

ปี 2560
บาท
800,000.00
(28,588,767.17)

ปี 2559
บาท
400,000.00
32,845,306.17

(108,810.00)
(108,810.00)

(299,865.00)
(299,865.00)

1,387,583,479.53
(1,392,199,198.62)
1,000.00
315,000,000.00
(315,000,000.00)
0.00
(10,000.00)
(109,266,383.28)
(14,931,710.96)
(2,882,830.00)
211,580,990.00
(35,135,930.00)
(754,500.00)
(25,186,822.50)
(1,710,600.00)
(3,462,000.00)
(299,600.00)
13,325,894.17
(15,371,683.00)
177,839,964.27
162,468,281.27

1,563,689,225.50
(1,323,308,731.79)
51,705.21
297,750,000.00
(297,750,000.00)
(224,300,000.00)
(10,000.00)
(100,809,072.62)
(13,468,869.36)
(2,634,300.00)
202,914,940.00
(27,019,480.00)
(691,600.00)
(24,891,434.00)
(1,568,400.00)
(891,500.00)
0.00
47,062,482.94
79,607,924.11
98,232,040.16
177,839,964.27

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ำยซื้ อเครื่ องใช้สำนักงำน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจำกเงินรับฝำก
เงินสดจ่ำยคืนเงินรับฝำก
เงินสดรับจำกกำรบริ จำค
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื -ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
เงินสดจ่ำยจำกเงินกูย้ มื -ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
เงินสดจ่ำยจำกเงินกูย้ มื -ตัว๋ สัญญำใช้เงิน
เงินสดจ่ำยค่ำบำรุ งสันนิ บำตสหกรณ์
เงินสดจ่ำยเงินปันผล
เงินสดจ่ำยเงินเฉลี่ยคืน
เงินสดจ่ำยเงินโบนัสกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่
เงินสดรับจำกทุนเรื อนหุ้น
เงินสดจ่ำยคืนทุนเรื อนหุ้น
เงินสดจ่ำยทุนสำธำรณประโยชน์
เงินสดจ่ำยทุนสงเครำะห์ครอบครัวสมำชิกผูถ้ ึงแก่กรรม
เงินสดจ่ำยจ่ำยทุนส่ งเสริ มกำรศึกษำและกำรอบรม
เงินสดจ่ำยทุนเพื่อจัดสวัสดิกำรสมำชิก
เงินสดจ่ำยทุนเพื่อเสริ มสร้ำงควำมมัน่ คงให้แก่สหกรณ์
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิ (ลดลง) เพิ่มขึน้
เงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสด ณ วันสิ้นปี

46

รายงานประจำ�ปี 2561 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำ�กัด

สหกรณ์ ข้าราชการสหกรณ์ จากัด
สหกรณ์หมายเหตุ
ข้าราชการสหกรณ์
จ�ำกัดน
ประกอบงบการเงิ
น 2560
สหมายเหตุ
าหรับปี สิ้นปสุระกอบงบการเงิ
ดวันที่ 31 ธันวาคม

ส�ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
1.1 สหกรณ์บนั ทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
1.2 สหกรณ์รับรู ้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลา ส่ วนจานวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคูณด้วย
จานวนเงินต้นที่คา้ งชาระตามระยะเวลาที่กยู้ มื
1.3 สหกรณ์ระงับการรับรู ้รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินให้กขู้ องลูกหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
จานวน 158,635.89 บาท ซึ่ งหากสหกรณ์รับรู ้ดอกเบี้ยเงินให้กขู้ องลูกหนี้ ดงั กล่าวแล้ว จะทาให้สหกรณ์
มีกาไรสุทธิประจาปี เป็ นจานวน 167,784,064.13 บาท
1.4 เงินลงทุนระยะสั้น / เงินลงทุนระยะยาวที่เป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
แสดงด้วยราคาทุน
1.5 สหกรณ์ต้งั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในจานวนที่เพียงพอสาหรับการขาดทุนซึ่ งอาจเกิดขึ้นโดยการพิจารณา
ลูกหนี้ แต่ละรายที่คา้ งอยู่ ณ วันสิ้นปี หรื อ โดยวิธีคิดเป็ นร้อยละของยอดลูกหนี้ ณ วันสิ้ นปี ตามอายุของหนี้
ที่คา้ งชาระของลูกหนี้แต่ละราย
1.6 สหกรณ์ต้งั ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ ด้วย การจัดชั้น
คุณภาพลูกหนี้ เงินกูแ้ ละการเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
1.7 สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ / ของสิ้นเปลืองตามราคาทุน
1.8 สิ นทรัพย์ที่จ่ายจากทุนเพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คงให้แก่สหกรณ์ตีตามราคาทุน และโอนเข้าทุนสารองและคานวณค่าเสื่ อมราคา
โดยวิธีเส้นตรงตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
1.9 ค่าเสื่ อมราคาอาคารและอุปกรณ์ คานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดซึ่ งระยะเวลา
ที่ตดั จาหน่ายเป็ นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
1.10 สิ ทธิในการใช้ซอฟแวร์ ต่าง ๆ ตัดจ่ายตามระยะเวลาของอายุการใช้งานหรื อตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ซอฟแวร์ ใหม่
1.11 ที่ดินที่สหกรณ์ได้รับโอนแทนการชาระหนี้ บันทึกบัญชีดว้ ยมูลค่ายุติธรรม
1.12 ค่าซ่อมบารุ ง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้ อมาเปลี่ยนแทนสาหรับสิ นทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่าย
หักจากรายได้ การต่อเติมหรื อเพิ่มเติมและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์
1.13 สิ ทธิประโยชน์ในการใช้อาคารรอตัดจ่าย สหกรณ์ตดั จ่ายเป็ นรายปี ระยะเวลา 20 ปี
1.14 เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์
ทุกประเภท ทั้งนี้ รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ที่นาไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันหนี้ สินด้วย
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2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร

ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
ประจา (ประเภท 14 วัน)
สลากออมทรัพย์ทวีสิน
รวม
3. เงินฝากสหกรณ์ อื่น

ประกอบด้วย

สอ.กรมป่ าไม้ จากัด
สอ.กรมส่ งเสริ มการเกษตร จากัด
สอ.ดาต้าวันเอเซีย (ประเทศไทย) จากัด
สอ.กรมการขนส่งทางบก จากัด
สอ.กรมปศุสตั ว์ จากัด
สอ.สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จากัด
สอ.กรมวิชาการเกษตร จากัด
สอ.กรมพัฒนาที่ดิน จากัด
สอ กรมประมง จากัด
สอ.โรงพยาบาลตารวจ จากัด
รวม
4. เงินให้ ก้ ยู มื

ประกอบด้วย

เงินให้ ก้ ยู มื - ปกติ
ลูกหนี้ เงินให้กฉู้ ุกเฉิ น
ลูกหนี้ เงินให้กสู้ ามัญ
ลูกหนี้ เงินให้กพู้ ิเศษ
รวมเงินให้ ก้ ยู มื - ปกติ
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ระยะสั้น
47,275,793.71
498,725,018.18
12,488,005.57
558,488,817.46

รายงานประจำ�ปี 2561 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำ�กัด

ปี 2560
บาท

ระยะยาว

4,471,105,160.28
211,310,143.23
4,682,415,303.51

ปี 2560
บาท
10,952.89

ปี 2559
บาท
8,773.41

1,915,233.92
60,442,091.76
100,000,000.00
0.00
162,368,278.57

1,795,165.19
153,938,236.47
0.00
2,000,000.00
157,742,175.07

ปี 2560
บาท
11,808.23
10,970.84
10,662.13
10,692.09
11,374.54
11,489.30
11,170.48
10,809.94
11,025.15
0.00
100,002.70

ปี 2559
บาท
11,410.96
10,702.83
10,530.09
10,510.83
11,052.39
11,187.31
10,898.03
10,623.22
10,873.54
20,000,000.00
20,097,789.20

ระยะสั้น

ปี 2559
บาท

36,558,048.90
484,374,215.04
3,885,855.98
524,818,119.92

ระยะยาว

4,450,817,513.72
48,508,613.87
4,499,326,127.59

5. ลูกหนี้ - สุ ทธิ

ประกอบด้วย

ลูกหนี้ ตวั แทนหักเงินส่ง
ลูกหนี้ ตามคาพิพากษา
ลูกหนี้ ขาดสมาชิกภาพ
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญ
ลูกหนี้ ตามคาพิพากษา
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ

6. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ระยะสั้น
393,062.56
1,642,116.33
1,019,582.75
3,054,761.64
0.00
121,151.96
121,151.96
2,933,609.68

ประกอบด้วย

เงินยืมทดรอง - สงเคราะห์ศพสมาชิก
ดอกเบี้ยค้างรับ - เงินฝากสหกรณ์อื่น
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
วัสดุคงเหลือ
ที่ดินที่สหกรณ์ประมูลได้จากการขายทอดตลาด
รวม

ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

ระยะยาว
0.00
0.00
0.00
0.00

ระยะสั้น
118,504.50
2,074,623.37
472,026.90
2,665,154.77

ระยะยาว

0.00
0.00
0.00
0.00

238,164.00
0.00
238,164.00
2,426,990.77

0.00
0.00
0.00
0.00

ปี 2560
บาท
22,000.00
0.00
12,042.30
172,850.00
190,000.00
396,892.30

ปี 2559
บาท
5,500.00
28,688.52
12,995.76
248,369.00
190,000.00
485,553.28

0.00
0.00
0.00
0.00

ที่ดนิ ที่สหกรณ์ ประมูลได้จากการขายทอดตลาด
เป็ นที่ดินที่สหกรณ์ประมูลได้จากการขายทอดตลาดจากลูกหนี้ เงินให้กรู้ ายนายสมภพ บัวจันทร์ ที่คา้ งชาระหนี้
จานวน 190,000.00 บาท นส.3 ก. เนื้อที่ 7 ไร่ 0 งาน 68 ตารางวา ตั้งอยูท่ ี่ ตาบลท่าแดง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ในระหว่างปี 2558 สหกรณ์ฯ ใด้ขอรังวัดที่ดินตามหนังสื อรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.3ก.) เลขที่ 3370 กับเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดเพชรบรู ณ์ เพื่อดาเนิ นการออกโฉนด และเจ้าพนักงานที่ดินได้ออกโฉนดให้แก่สหกรณ์ฯ เลขที่ 403 หน้า สารวจ 5468
จานวนเนื้อที่คงเหลือ 6 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา

รายงานประจำ�ปี 2561 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำ�กัด

49

นลงทุน วย ประกอบด้วย
7. เงินลงทุน 7. เงิประกอบด้
วย ประกอบด้
น ลงทุนประกอบด้
วย วย
7. เงินลงทุ
7. นเงิน7.ลงทุเงิประกอบด้
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนเงิระยะยาว
ลงทุนระยะยาว
นลงทุเงินระยะยาว
เงินลงทุนที่ไม่เงิอยูน่ ใลงทุ
นความต้
นที่ไม่อองการของตลาด
ยู่ในความต้ องการของตลาด
เงินลงทุนเงิทีน่ไลงทุ
ม่อเงิยูน่ ในความต้
ม่งการของตลาด
อยู่ในความต้
องการของตลาด
ทีลงทุ
่ไม่อนยูที่ ใ่ไอนความต้
องการของตลาด
หุ ้นบริ ษทั สหประกั
หุ ้นบรินษชีทั วิตสหประกั
จากัด (มหาชน)
นชีวิต จากัด (มหาชน)
หุ ้นบริ ษทั หุสหประกั
นชีษวทั ิตสหประกั
จากั
จากัด (มหาชน)
้นบริหุษ้นทั บริ
สหประกั
นชีดว(มหาชน)
ิต นจชีากัวิตด (มหาชน)
หุ ้นชุมนุมสหกรณ์
หุ ้นชุอมอมทรั
นุมสหกรณ์
พย์แห่ งอประเทศไทย
อมทรัพย์แห่งจประเทศไทย
ากัด
จากัด
หุ ้นชุมนุมหุสหกรณ์
อมทรั
มนุมสหกรณ์
พอย์อมทรั
แห่ งประเทศไทย
อพอมทรั
ย์แห่จงากั
ประเทศไทย
ด จากัด จากัด
้นชุมหุนุ้นมอชุสหกรณ์
ย์แห่ งพประเทศไทย
หุ ้นชุมนุม สหกรณ์
หุ ้นชุอมอมทรั
นุม สหกรณ์
พย์ ไทยออมทรั
ไอซีทพี จย์ากัไทย
ด ไอซีที จากัด
หุ ้นชุมนุมหุสหกรณ์
มอมทรั
นุม สหกรณ์
พอย์อมทรั
ไทยอไอซี
ที พจากั
ย์ไอซี
ไทย
ด ทีไอซี
้นชุมหุนุ้นมชุอสหกรณ์
พอมทรั
ย์ ไทย
จากัดที จากัด
รวมเงินทุนระยะยาว
รวมเงินทุนระยะยาว
รวมเงินทุรวมเงิ
นระยะยาว
นทุนระยะยาว
นรวมเงิ
ทุนระยะยาว
อาคารและอุ
-สุ ทธิ ปกรณ์
ประกอบด้
-สุ ทธิ วย ประกอบด้วย
8. ที่ดนิ อาคารและอุ
8. ที่ดนิ ปกรณ์
ที่ดปนิ กรณ์
อาคารและอุ
-สุ ทปธิกรณ์ป-สุประกอบด้
กรณ์
ธิวย ประกอบด้
ที่ด8.นิ อาคารและอุ
ทธิ -สุ ทประกอบด้
วย วย
8. ทีด่ นิ 8.อาคารและอุ
รถยนต์เก๋ ง ฮอนด้
รถยนต์
า ซี วเก๋ิคงสส
ฮอนด้
2870า ซีกทม
วิค สส 2870 กทม
รถยนต์เก๋รถยนต์
ง ฮอนด้
รถยนต์
วิคเก๋สส
ง าฮอนด้
กทม
ซี ว2870
ิค สสกทม
2870 กทม
เก๋างซีฮอนด้
ซี2870
วิคาสส
เครื่ องใช้สานักเครื
งาน่ องใช้สานักงาน
เครื่ องใช้สเครืานั่ อกงใช้
งาน
เครืส่ อานั
งใช้กงาน
สานักงาน
ครุ ภณั ฑ์ ครุ ภณั ฑ์
ครุ ภณั ฑ์ ครุ ภณั ครุ
ฑ์ ภณั ฑ์
รวม
รวม
รวม รวม รวม
ทธิประโยชน์
อาคารรอตั
ในการใช้
ดจ่ าอยาคารรอตั
ประกอบด้
ดจ่ ายวย ประกอบด้วย
9. สิทธิประโยชน์
9. สิในการใช้
นการใช้
ทธิประโยชน์
อในการใช้
าคารรอตั
ในการใช้
ดจ่ ายอาคารรอตั
ประกอบด้
าวยย ประกอบด้
สิท9.ธิปใสิระโยชน์
อาคารรอตั
ดจ่ าย ดจ่ประกอบด้
วย วย
9. สิทธิป9.ระโยชน์
สิ ทธิประโยชน์สิใทนการใช้
ธิ ประโยชน์
อาคารรอตั
ในการใช้
ดจ่าอยาคารรอตัดจ่าย
สิ ทธิประโยชน์
นการใช้
ทธิ ประโยชน์
าคารรอตั
ในการใช้
ดจ่ายอาคารรอตั
สิ ทธิ ปใสิระโยชน์
ใอนการใช้
อาคารรอตั
ดจ่าย ดจ่าย
รวม
รวม
รวม รวม รวม

ปี 2560
ปี 2560
ปี 2560 ปี 2560ปี 2560
บาท
บาท
บาท บาท บาท

ปี 2559
ปี 2559
ปี 2559 ปี 2559ปี 2559
บาท
บาท
บาท บาท บาท

205,010.00 205,010.00205,010.00 205,010.00
205,010.00
205,010.00
205,010.00
205,010.00
205,010.00
205,010.00
1,516,500.00 1,516,500.00
1,516,500.00 1,516,500.00
1,516,500.00
1,516,500.00
1,516,500.00
1,516,500.00
1,516,500.00
1,516,500.00
10,000.00 10,000.0010,000.00 10,000.00
10,000.0010,000.00
10,000.0010,000.0010,000.00
10,000.00
1,731,510.00 1,731,510.00
1,731,510.00 1,731,510.00
1,731,510.00
1,731,510.00
1,731,510.00
1,731,510.00
1,731,510.00
1,731,510.00

ปี 2560
ปี 2560 ปี 2559
ปี 2559
ปี 2560 ปี 2560ปี 2560 ปี 2559 ปี 2559ปี 2559
บาท
บาท บาท
บาท
บาท บาท บาท บาท บาท บาท
1.00
1.00 1.00
1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
113,449.33 113,449.33171,491.87 171,491.87
113,449.33
113,449.33
171,491.87
171,491.87
113,449.33
171,491.87
327,565.22 327,565.22332,122.25 332,122.25
327,565.22
327,565.22
332,122.25
332,122.25
327,565.22
332,122.25
441,015.55 441,015.55503,615.12 503,615.12
441,015.55
441,015.55
503,615.12
503,615.12
441,015.55
503,615.12

ปี 2560
ปี 2560 ปี 2559
ปี 2559
ปี 2560 ปี 2560ปี 2560 ปี 2559 ปี 2559ปี 2559
บาท
บาท บาท
บาท
บาท บาท บาท บาท บาท บาท
7,230,988.00 7,230,988.00
7,903,766.64 7,903,766.64
7,230,988.00
7,230,988.00
7,903,766.64
7,903,766.64
7,230,988.00
7,903,766.64
7,230,988.00 7,230,988.00
7,903,766.64 7,903,766.64
7,230,988.00
7,230,988.00
7,903,766.64
7,903,766.64
7,230,988.00
7,903,766.64

สหกรณ์ฯได้รับสหกรณ์
อนุญาตจากกรมส่
ฯได้รับอนุญงเสริ
าตจากกรมส่
มสหกรณ์งให้
เสริกม่อสหกรณ์
สร้างอาคารส
ให้ก่อานั
สร้กางานสหกรณ์
งอาคารสานัขกา้ งานสหกรณ์
ราชการสหกรณ์
ขา้ ราชการสหกรณ์
จากัด แห่ งใหม่จากัด แห่ งใหม่
่อสร้
สหกรณ์ฯสหกรณ์
ได้รับสหกรณ์
อนุฯได้
ญาตจากกรมส่
ได้ญ
รับาตจากกรมส่
อนุงญเสริาตจากกรมส่
มสหกรณ์
เสริก่อมสร้
สหกรณ์
าให้
งอาคารส
ให้ากงอาคารส
านั
กงานสหกรณ์
างอาคารส
านัขาก้ ราชการสหกรณ์
งานสหกรณ์
ขา้ ราชการสหกรณ์
จากัด แห่จงากั
ใหม่
จากังดใหม่
แห่ งใหม่
รับฯอนุ
งเสริ มงให้
สหกรณ์
ก่อสร้
านักงานสหกรณ์
ขา้ ราชการสหกรณ์
ด แห่
บนที่ดินที่ราชพับนที
สดุซ่ด่ ึ งินอยู
ที่รใ่ าชพั
นความดู
สดุซ่แึ งอยู
ลของกรมส่
ใ่ นความดูงแเสริ
ลของกรมส่
มสหกรณ์งมเสริ
ลู ค่มา สหกรณ์
13,455,572.84
มลู ค่า 13,455,572.84
บาท โดยจ่ายจากทุ
บาทนโดยจ่
เพื่อเสริ
ายจากทุ
มสร้านงความมั
เพื่อเสริน่มคง
สร้างความมัน่ คง
บนที่ดินทีบนที
่ราชพั่ดบนที
ดึ งอยู
ินทีใ่ส่รนความดู
สดุใ่ ซแนความดู
่ ึ งลของกรมส่
อยูใ่ นความดู
งเสริ
แลของกรมส่
มสหกรณ์
ลู เสริ
ค่าม13,455,572.84
สหกรณ์
ลู ค่า บาท
13,455,572.84
โดยจ่บาท
ายจากทุ
บาทนาเพื
โดยจ่
่อเสริายจากทุ
สร้่อาเสริ
งความมั
นเพืม่อสร้เสริาน่ งความมั
มคงสร้างความมั
ินสทีดุซ่ร่าชพั
ดุาชพั
ซ่ ึ งอยู
แลของกรมส่
งเสริ มมงสหกรณ์
มลู ค่า ม13,455,572.84
โดยจ่
ยจากทุ
นมเพื
น่ คง น่ คง
อาคารดังกล่าวได้
อาคารดั
บนั ทึงกกล่
บัญาวได้
ชี"เป็นสิ
บนั ทึทกธิบัปญระโยชน์
ชี"เป็นสิใทนการใช้
ธิประโยชน์
อาคารรอตั
ในการใช้
ดจ่าอย"าคารรอตั
กาหนดระยะเวลาตั
ดจ่าย" กาหนดระยะเวลาตั
ดจ่ายเวลา 20 ปีดจ่ายเวลา 20 ปี
อาคารดังอาคารดั
กล่าวได้
อาคารดั
นั ทึาวได้
กงบักล่ญบาชีนั วได้
"ทึเป็นสิ
บัระโยชน์
ญชี"ทเป็นสิ
นการใช้
ทธิประโยชน์
าคารรอตั
ในการใช้
ดจ่าย"อาคารรอตั
กาหนดระยะเวลาตั
าย" กาหนดระยะเวลาตั
ดจ่ายเวลาดจ่20ายเวลา
ปี ดจ่ายเวลา
งบกล่
กบบันั ญททึชีธิก"ปเป็นสิ
ธิปใระโยชน์
ใอนการใช้
อาคารรอตั
ดจ่าย"ดกจ่าหนดระยะเวลาตั
20 ปี 20 ปี
ตัดจ่าย ปี ละ 672,778.64
ตัดจ่าย ปี ละบาท
672,778.64 บาท
ตัดจ่าย ปี ตัละดจ่672,778.64
จ่าย672,778.64
ปี ละ
บาท672,778.64
ายตัปีดละ
บาท บาท
ม่มตีสิวันตน
ทรัพย์ไม่ประกอบด้
มตี วั ตน วย ประกอบด้วย
10. สินทรัพย์ ไ10.
มตี สิพวั นตน
ไตน
ม่มตี วั ตนประกอบด้
วย ประกอบด้
ทรั
ย์ทรั
ไม่มพตี ย์วั ประกอบด้
วย วย
10. สินทรั10.พย์สิไนม่10.
ค่าพัฒนาโปรแกรม
ค่าพัฒATM
นาโปรแกรม
รอตัดจ่าATM
ย รอตัดจ่าย
ค่าพัฒนาโปรแกรม
าพัฒATM
นาโปรแกรม
รอตัATM
ดจ่ายรอตั
ATMดจ่รอตั
ค่าพัฒค่นาโปรแกรม
าย ดจ่าย
สิ ทธิประโยชน์สิโทปรแกรมปฎิ
ธิประโยชน์บโตั ปรแกรมปฎิ
ิการ
บตั ิการ
สิ ทธิประโยชน์
ปรแกรมปฎิ
ทธิประโยชน์
บตั โิกปรแกรมปฎิ
าร บตั ิการบตั ิการ
สิ ทธิปโสิระโยชน์
รวม โปรแกรมปฎิ
รวม
รวม รวม รวม
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ปี 2560
ปี 2560 ปี 2559
ปี 2559
ปี 2560 ปี 2560ปี 2560 ปี 2559 ปี 2559ปี 2559
บาท
บาท บาท
บาท
บาท บาท บาท บาท บาท บาท
0.00
0.00 410.41
410.41
0.00 0.00 0.00 410.41 410.41410.41
19,966.20 19,966.2039,932.40 39,932.40
19,966.2019,966.20
19,966.2039,932.4039,932.40
39,932.40
19,966.20 19,966.2040,342.81 40,342.81
19,966.2019,966.20
19,966.2040,342.8140,342.81
40,342.81

11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

เงินประกันการใช้ไฟฟ้ า
เงินประกันการใช้น้ าประปา
เงินประกันการสื่ อสารแห่ งประเทศไทย
เงินมัดจาถังน้ าดื่ม
รวม
12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้น

ปี 2560
บาท
66,900.00
10,000.00
1,900.00
2,750.00
81,550.00
ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท
66,900.00
10,000.00
1,900.00
2,750.00
81,550.00
ปี 2559
บาท

เงินกูย้ มื ระยะสั้น ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
0.00
0.00
รวม
0.00
0.00
12.1 เงินเบิกเกินบัญชี
สหกรณ์ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกบั ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขาวิสุทธิ กษัตริ ย ์ วงเงิน 15 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR+2 ต่อปี โดยมีผจู้ ดั การและคณะกรรมการ เป็ นผูค้ ้ าประกัน
12.2 เงินกู้ยมื -ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
สหกรณ์ได้ทาสัญญากูเ้ งินเครดิตเงินสดเพื่อเป็ นทุนหมุนเวียนในการดาเนิ นธุรกิจกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(สัญญาที่ 1) วงเงินกูไ้ ม่เกิน 500,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยมีคณะกรรมการ และผูจ้ ดั การเป็ นผูค้ ้ าประกัน
(สัญญาที่ 2) วงเงินกูไ้ ม่เกิน 250,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย BIBOR โดยมีคณะกรรมการ และผูจ้ ดั การเป็ นผูค้ ้ าประกัน
13. เงินรับฝาก ประกอบด้วย
เงินรับฝาก - สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินรับฝากประจา
เงินรับฝากพิเศษเกษียณเปี่ ยมสุข
เงินรับฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ( แบบ 2)
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (ทวีทรัพย์)
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ( 30 ปี )
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ(ทวีทรัพย์ (2)
เงินรับฝาก - สหกรณ์ อื่น
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากประจา
รวม

ปี 2560
บาท
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
95,302,651.42
3,692,061.38
19,502,222.46

ปี 2559
บาท
14,471,010.35
1,788,982,950.21
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

74,617.14
0.00
2,377,883,316.91

73,695.93
235,000,000.00
2,384,007,956.47
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หมุนเวียนอื
ยนอืหนี
่น ส้ ินประกอบด้
วย่น ประกอบด้วย
. หนีส้ ินหมุนเวี14.
ค่าไปรษณี ยค์ า้ งจ่าค่ยาไปรษณี ยค์ า้ งจ่าย
ค่าไฟฟ้ าค้างจ่าย ค่าไฟฟ้ าค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หกั ณ ภาษี
ที่จ่าเงิยนได้หกั ณ ที่จ่าย
ค่าโทรศัพท์คา้ งจ่าค่ยาโทรศัพท์คา้ งจ่าย
ค่าตอบแทนตรวจสอบกิ
ค่าตอบแทนตรวจสอบกิ
จการค้างจ่าย จการค้างจ่าย
เงินประกันสังคมค้เงิานงจ่ประกั
าย นสังคมค้างจ่าย
เบี้ยประกันเงินกู้ AIA
เบี้ยประกันเงินกู้ AIA
เบี้ยประกันชีวิตกลุเบี่ม้ ยค้ประกั
างจ่ายนชีวิตกลุ่มค้างจ่าย
ค่าธรรมเนี
ญชีคา้ งจ่าย
ค่าธรรมเนียมการสอบบั
ญชีคยา้ มการสอบบั
งจ่าย
นไหมก รอจ่ายคืนสมาชิก
ค่าสิ นไหม รอจ่ายคืค่านสิสมาชิ
ดอกเบี
ดอกเบี้ยเงินฝากประจ
าค้า้ ยงจ่เงิานยฝากประจาค้างจ่าย
ดอกเบี้ยเงิอนื่นรับค้ฝากสหกรณ์
อื่น ค้างจ่าย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์
างจ่าย
ค่าเช่าเครืางจ่่ องถ่
ค่าเช่าเครื่ องถ่ายเอกสารค้
าย ายเอกสารค้างจ่าย
นหักส่งลูกหนี้ ตวั แทน
เงินหักส่งลูกหนี้ตเงิวั แทน
กูส้ ษามั
ค่าเบี้ยประกันเงินกูค่ส้าเบี
ามั้ ยญประกั
รอนนาส่เงิงนบริ
ทั ญ รอนาส่ งบริ ษทั
เงินรอจ่ายคืน เงินรอจ่ายคืน
เงินปั นผลตามหุ้นเงิค้านงจ่ปัานยผลตามหุ ้นค้างจ่าย
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าเงิยนเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
ประกันปรับปรุ งโปรแกรม
เงินประกันปรับปรุเงิงนโปรแกรม
เงินประกันการจ้างงาน
เงินประกันการจ้างงาน
รวม
รวม

อบัง่นคับๆ ระเบี
ยบและอืว่นย ๆ ประกอบด้วย
บ ระเบียบและอื
ประกอบด้
. ทุนสะสมตามข้15.อบัทุงนคัสะสมตามข้
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนสาธารณประโยชน์
นรันกปัษาระดั
ทุนรักษาระดับอัตทุราเงิ
นผล บอัตราเงินปันผล
ทุนสงเคราะห์
วสมาชิกผูถ้ ึงแก่กรรม
ทุนสงเคราะห์ครอบครั
วสมาชิกผูคถ้รอบครั
ึงแก่กรรม
ทุนเพื่อนเสริ
มสร้แาก่งความมั
ทุนเพื่อเสริ มสร้างความมั
สหกรณ์น่ คงให้แก่สหกรณ์
่ คงให้
นส่งเสริ มการศึกษาและการอบรม
ทุนส่งเสริ มการศึกทุษาและการอบรม
นเพืแ่อก่จัสดมาชิ
สวัสกดิการให้แก่สมาชิก
ทุนเพื่อจัดสวัสดิกทุารให้
รวม
รวม
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ปี 2560
บาท
23,103.00
17,148.86
42,318.23
9,000.00
12,500.00
25,500.00
67,497.60
234,828.37
130,000.00
800,000.00
178,339.17
0.00
8,526.20
1,616,936.09
12,808.45
1,328,144.71
18,322.73
2,643.50
39,980.00
4,800.00
4,572,396.91

ปี 2560ปี 2559
บาท บาท
23,103.00
25,324.00
17,148.86
30,000.00
42,318.23
40,237.26
9,000.00
9,000.00
12,500.00
12,500.00
25,500.00
31,500.00
67,497.60
32,790.60
234,828.37
227,579.07
130,000.00
130,000.00
800,000.00
400,000.00
178,339.17
173,151.51
0.00
746,414.00
8,526.20
6,000.00
1,616,936.09
1,122,589.81
12,808.45
16,461.78
1,328,144.71
1,234,254.88
18,322.73
11,780.04
2,643.50
1,472.14
39,980.00
25,000.00
4,800.00
4,800.00
4,572,396.91
4,280,855.09

ปี 2559
บาท
25,324
30,000
40,237
9,000
12,500
31,500
32,790
227,579
130,000
400,000
173,151
746,414
6,000
1,122,589
16,461
1,234,254
11,780
1,472
25,000
4,800
4,280,855

ปี 2560ปี 2559
ปี 2559
ปี 2560
บาท บาท
บาท
บาท
2,391.23
56,891
2,391.23
56,891.23
3,250,000.00 3,250,000.00
3,240,000.00 3,240,000
5,822,862.54 5,822,862.54
3,218,250.04 3,218,250
755,237.23
755,237.23
1,054,837.23 1,054,837
232,154.51
242,754
232,154.51
242,754.51
2,351,821.00 2,351,821.00
3,413,821.00 3,413,821
12,414,466.51 12,414,466.51
11,226,554.01 11,226,554
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รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด
กรุงเทพมหานคร
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ
ตามที่นายทะเบียนสหกรณไดแตงตั้งใหขาพเจาเปนผูสอบบัญชีสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นั้น ขาพเจาขอรายงานผลการตรวจสอบและแสดงความเห็นในรายงานของผูสอบบัญชี
อยางไมมีเงื่อนไข ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 ขาพเจาขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบบัญชีในเรื่องที่สําคัญ ดังตอไปนี้
ขาพเจาขอเสนอรายงานขอเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ ดังนี้
สภาพภาพทั่วไปของสหกรณ
สหกรณจดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2492 มีสมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 7,412
คน เพิ่มขึ้นจากปกอน 445 คน มีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 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
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบไวเหมาะสม การปฏิบัติงานเปนไปตามที่กําหนดไว พนักงานสหกรณ มีความรู ความ
เขาใจในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สหกรณมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ มีการจัดอบรมและสัมมนาภายนอกตามโอกาสอันควร
การกําหนดระเบียบตางๆ สหกรณมีการกําหนดระเบียบปฏิบัติงานดานตางๆ ขึ้นเพื่อถือใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานไวอยางเหมาะสม โดยเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับ และใชปฏิบัติตามระเบียบที่
กําหนดไว
มาตรฐานการบัญชี ระบบบัญชีที่สหกรณใชเหมาะสมกับธุรกิจ การบันทึกบัญชีรวมทั้งบัญชียอย
ตางๆ เรียบรอยเปนปจจุบันโดยมีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีครบถวน และเจาหนาทีบ่ ัญชีของสหกรณมีความรูความ
เขาใจในหนาที่ สามารถปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
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สหกรณ ถื อ ปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี ต ามระเบี ย บที่ น ายทะเบี ย นสหกรณ กํ า หนด และเป น ไปตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 สวนที่เกี่ยวของกับการบัญชี การจัดทํางบการเงินเปนไปตามรูปแบบที่กรมตรวจ
บัญชีสหกรณกําหนด
สหกรณไดนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชในการประมวลผลขอมูล ในสวนงานดานเงินรับฝากทุน
เรือนหุนและลูกหนี้เงินใหกู ไดแก การจัดทํางบหนาเรียกเก็บเงินประจําเดือน ออกใบเสร็จรับเงิน จัดทํารายละเอียดยอด
คงเหลือ และจัดพิม พรายงานตางๆ การประมวลผลเปนไปอยางถูกตองและมีการสํารองขอ มูลไว รวมทั้งมีระบบ
มาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูลเหมาะสม แตทั้งนี้ควรถือปฏิบัติในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของขอมูลอยาง
เครงครัด
1.2 การปฎิบัติที่ขัดแยงทางผลประโยชน บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
ไมปรากฏจากการสอบบัญชี
2. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ความเสี่ยงดานเครดิต
สหกรณบริหารธุรกิจสินเชื่อในการใหสมาชิกกูยืมเงินโดยใชทุนของสหกรณและเงินรับฝาก ในระหวางปมี
การจายเงินกูใหแกสมาชิกประเภทเงินกูฉุกเฉิน สามัญ และพิเศษ เปนจํานวน 4,552.24 ลานบาท การจายเงินกูเปนไป
ตามระเบียบที่กําหนด ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ สหกรณสามารถเก็บหนี้ไดตามกําหนด แตอยางไรก็ดี
สหกรณยังคงตองติดตาม ขาวสารเกี่ยวกับ อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสถาบันการเงินอื่น อาจมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานกรณีสมาชิกยายเงินฝากไปยังสถาบันการเงินอื่นที่ใหดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกวา
3. เรื่องอื่น ๆ (สรุปผลการดําเนินงานโดยสรุป)
การดําเนินงานของสหกรณ เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในขอบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุม
สงเสริมใหสมาชิกมีการออมเงินและใหบริการดานการเงินสมาชิกอยางทั่วถึงเพียงพอ
การบริหารงานโดยคณะกรรมการดําเนิน โดยการลดตนทุนดอกเบี้ยจายเงินกูยืมบุคคลภายนอก ใช
วิธีการใหสมาชิกออมเงินแทนการกูยืมจากบุคคลภายนอก ซึ่งสามารถทําใหสหกรณมีกําไรเพิ่มมากขึ้น อํานวยประโยชน
ตอสมาชิก ใหผลตอบแทนในรูปเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสูง สรางความมั่นใจแกสมาชิกในอัตราที่นาพอใจ

(นางสาวฉันทแข เปรมปรีชากุล)
ผูสอบบัญชี

บริษัท  ไอดี  ออดิต  กรุ๊ป  จ�ำกัด
บริ
ษัท ไอดี่ที่ 4  ซอยท่
ออดิต กรุ
จํากัด ตนาธิเบศร์
32/6  หมู
าอิปฐ   ถนนรั
32/6
หมูอทงนนทบุ
ี่ 4 ซอยท
ตนาธิ
อ�ำเภอเมื
รี   าจัอิงฐหวัถนนรั
ดนนทบุ
รี เบศร
อํวัานเภอเมื
องนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ที่  17  มกราคม   2561
จึงเสนอเพื่อ2561
พิจารณา
วันที่ 17 มกราคม
ที่ประชุจึมงเสนอเพื
มีมติ  อนุ
ิงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุน ตามที่เสนอ
่อพิมจัตารณา
ที่ประชุมมีมติ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกํ
าไรขาดทุ
ตามที
่เสนอข้าราชการสหกรณ์ จำ�กัด 55
รายงานประจำ
�ปี น
2561
สหกรณ์

5.3 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2560

จากผลการดําเนินงานสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด ในป 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มีกําไรสุทธิ 167,625,428.24 บาท โดยจัดสรรเปนทุนตาง ๆ ตามขอบังคับสหกรณขอ 20 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10)
พ.ศ. 2558 ที่กาํ หนดไวดังนี้
“การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป คณะกรรมการดําเนินการตองรวมกันพิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปเมื่อมีมติจัดสรรเปนอยางไรแลวใหประธานในที่ประชุมใหญหรือผูที่ประธานในที่ประชุมใหญมอบหมายเสนอ
หลักเกณฑและเหตุผลตอที่ประชุมใหญรวมทัง้ ตอบขอซักถามจากทีป่ ระชุมใหญในการจัดสรรกําไรสุทธิที่ประชุมใหญตอง
จัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิและจัดสรรเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ตาม
อัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงแตตองไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ กรณีสหกรณมีกําไรจากการจําหนายทรัพยสินหามมิ
ใหนํากําไรนั้นมาจัดสรรเพื่อแบงปนกันในหมูสมาชิกแตใหจัดสรรเปนทุนสํารองหรือทุนอื่น ๆที่กําหนดไวในขอบังคับ
กําไรสุทธิประจําปสวนที่เหลือ อาจจัดสรรดังตอไปนี้
(1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว ไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในการคํานวณเงินปนผลตามหุนใหถือวาหุนที่สมาชิกชําระตอสหกรณในวันใดมีระยะเวลานับตั้งแต
วันที่ถือเปนตนไปจนถึงวันสิ้นปทางบัญชี
สมาชิกทีล่ าออกจากสหกรณหรือเสียชีวิตกอนวันสิ้นปบัญชีของสหกรณ หากสมาชิกหรือผูรับโอน
ประโยชนมิไดถอนคาหุนจากสหกรณกอนวันสิ้นปบัญชี สหกรณจะจายเงินปนผลตามหุนใหตามอัตราซึ่งที่ประชุมใหญ
กําหนด
(2) เปนเงินเฉลี่ยคืนตามสวนแหงดอกเบี้ยเงินกูที่สมาชิกชําระใหแกสหกรณระหวางปตามความ
เหมาะสม
(3) เปนเงินโบนัสใหแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ
(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวัน
สิ้นปนั้น จนกวาจะมีจํานวนรอยละแปดแหงทุนเรือนหุนดังกลาว ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหง
ที่ประชุมใหญเพื่อจายเปนเงินปนผลตามหุน
(5) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิทุนสาธารณประโยชนนี้สะสมไวสําหรับจาย
เพื่อการกุศลและศาสนกิจ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เปนประโยชนของสังคมและเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ขององคกร
และหนวยงานที่เกี่ยวของและอํานวยประโยชนแกสหกรณ
(6) เปนทุนสงเสริมการศึกษาและการอบรมสัมมนาของสหกรณ ไมต่ํากวารอยละหนึ่งของกําไรสุทธิ
(7) เปนทุนสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถงึ แกกรรมไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ
(8) เปนทุนเพื่อสงเสริมความมั่นคงใหแกสหกรณไมต่ํากวารอยละหนึ่งของกําไรสุทธิ
(9) เปนทุนเพื่อจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกไมต่ํากวารอยละหนึ่งของกําไรสุทธิ ทุนนี้สะสมไวสําหรับจาย
เพื่อชวยเหลือสมาชิกที่เจ็บปวยเรื้อรัง หรือสมาชิกทีป่ ระสบภัยพิบัติ หรือเพื่อชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิก
ตลอดจนสวัสดิการอื่น ๆ
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ที่ประชุมทีใหญ่
ให้มลติดการจั
ดสรรรายการใดรายการหนึ
สรรที
ห้ลดลงให้
่ประชุอมาจมี
ใหญมอติาจมี
ใหลดการจั
ดสรรรายการใดรายการหนึ่ง่งก็ก็ไได้ด  เงิเงินนจัจัดดสรรที
่มีม่มติีมใหติลใดลงให
นําไปน�ำ
ไปจั
ดสรรสมทบเป็
นส�ำรองหรื
อื่น ๆอบัตามข้
จัดสรรสมทบเป
นทุนนสําทุรองหรื
อทุนอื่นอทุๆ นตามข
งคับนีอ้ บังคับนี้
     
การใช้เงิการใช
นทุนให้
�ำหนดไว้
ในข้ใอนขบัองบัคังบคั  และตามระเบี
เงินปทุฏินบใหัตปิตฏิามที
บัติต่กามที
่กําหนดไว
บ และตามระเบียยบของสหกรณ์
บของสหกรณ
     
คณะกรรมการด�
ำเนินการได้
พิจารณาแล้
วเห็วเห็นนสมควรให้
สรรก�าไรสุ
ำไรสุ
ตามที
่ก�ำหนดในข้
งคับ
คณะกรรมการดํ
าเนินการได
พิจารณาแล
สมควรใหจจัดัดสรรกํ
ทธิทตธิามที
่กําหนดในข
อบังคัอบบัและ
และจั
ดสรรเป็
นปัอนยละ
ผลร้4.80
อยละ
เป็น่ยคืเงินนรเฉลี
นร้อรายละเอี
ยละ 5.50  รายละเอี
ยดดังนี้
จัดสรรเป
นเงินปนนเงิผลร
เปน4.80
เงินเฉลี
อยละ่ยคื5.50
ยดดังนี้
ลําดับ

รายการ

ป 2560
จํานวนเงิน
รอยละ
(บาท)

กําไรสุทธิ

167,625,428.24 100.00

ก. จัดสรรตามขอบังคับขอ 20
1

เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ

2

เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ตามอัตราที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวง แตตองไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ

17,465,681.32

10.42

30,000.00

0.02

117,125,672.49

69.87

15,528,503.43

9.26

ข. จัดสรรสวนที่เหลือ
1

เปนเงินปนผลตามหุนอัตรา รอยละ 4.80

2

เปนเงินเฉลี่ยคืนตามสวนแหงดอกเบี้ย รอยละ 5.50

3

เปนเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ

3,084,300.00

1.84

4

เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุน

10,000.00

0.01

5

เปนทุนสาธารณประโยชน ไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ

800,000.00

0.48

6

เปนทุนสงเสริมการศึกษาและการอบรมสัมนาไมต่ํากวารอยละหนึ่งของกําไรสุทธิ

2,000,000.00

1.19

7

เปนทุนสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรมไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ

8,381,271.00

5.00

8

เปนทุนเพื่อจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกไมต่ํากวารอยละหนึ่งของกําไรสุทธิ

3,200,000.00

1.91

รวมเปนเงิน

167,625,428.24 100.00

จึงเสนอเพื
่อพิจารณา
จึงเสนอเพื่อพิจารณา
ที่ประชุทีม่ปมีระชุ
มติม  มีเป็มตินเอกฉั
นท์ อนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2560 ตามที่เสนอ
เปนเอกฉันท อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2560 ตามที่เสนอ
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ลําดับ

รายการ

ป 2560
จํานวนเงิน
รอยละ
การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2560 (บาท)
เปรียบเทียบป 2559

ป 2559
จํานวนเงิน
รอยละ
(บาท)

การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2560 เปรียบเทียบปี 2559
167,625,428.24 100.00 155,828,701.19 100.00

กําไรสุทธิ

ลําดับ

รายการ

ป 2560
จํานวนเงิน
(บาท)

ก. จัดสรรตามขอบังคับขอ 20

ป 2559
จํานวนเงิน
รอยละ
(บาท)

รอยละ

17,465,681.32100.00
10.41
16,128,627.90
167,625,428.24
155,828,701.19
100.00 10.35

1 เปนทุนสํารองไมนอยกวารอกํยละสิ
าไรสุบทของกํ
ธิ าไรสุทธิ

30,000.00

2 เปนคาบําก.รุงจัสัดนสรรตามข
นิบาตสหกรณ
อบังคับแขหองประเทศไทย
20
เปนทุวนนที
สํารองไม
ข. จัด1 สรรส
่เหลือนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ
2 เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ข. จัดสรรสวนที่เหลือ

10.41

16,128,627.90

10.35

30,000.00

0.02

10,000.00

0.01

15,528,503.43

2 เปนเงินเฉลี่ยคืนตามสวนแหงดอกเบี้ย รอยละ 5.50

117,125,672.49

1 เปนเงินปนผลตามหุนอัตรา รอยละ 4.80

3,084,300.00

3 เปนเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่

2 เปนเงินเฉลี่ยคืนตามสวนแหงดอกเบี้ย รอยละ 5.50
3 เปนเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่

69.87 109,283,233.87

0.01
70.13

9.26

14,922,574.42

9.58

1.84

2,882,830.00

1.85

10,000.00

0.01

69.87 109,283,233.87

70.13

15,528,503.43

9.26

14,922,574.42

9.58

3,084,300.00

1.84

2,882,830.00

1.85

10,000.00

4 เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล

10,000.00

17,465,681.32

117,125,672.49

1 เปนเงินปนผลตามหุนอัตรา รอยละ 4.80

0.02

0.01

800,000.00
700,000.00
10,000.00
0.010.48 10,000.00
0.01

0.44

นทุมนสาธารณประโยชน
6 เปนทุ5นสเป
งเสริ
การศึกษาและการอบรมสัมนา

800,000.00
0.481.19 700,000.00
0.44
2,000,000.00
1,700,000.00

1.09

เปนทุนสงเสริ
มการศึกวษาและการอบรมสั
นา
7 เปนทุ6นสงเคราะห
ครอบครั
สมาชิกผูถึงแกกมรรม

2,000,000.00
1.09
8,381,271.00 1.195.00 1,700,000.00
7,791,435.00

5.00
1.54

5 เปนทุ4นสาธารณประโยชน
เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล

8,381,271.00
5.00
3,200,000.00 5.001.91 7,791,435.00
2,400,000.00
3,200,000.00
1.91 2,400,000.00
1.54

สงเคราะห
ครอบครั
สมาชิ
8 เปนทุ7นเพืเป่อนจัทุดนสวั
สดิการให
แกสวมาชิ
ก กผูถึงแกกรรม
8 เปนทุนเพื่อจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก

รวมเปนเงิน

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

รวมเปนเงิน

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

สถิตสถิ
ิอตั ตราดอกเบี
้ยเงิ้ยเงินนให
ผลเงิเงินเฉลี
นเฉลี
ิอตั ราดอกเบี
ใหกกู ู เงิ
เงิน
นปปนนผล
่ยคื่ยนคืน
สถิติอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน
รายการ
รายการ

2560 (%)
ปป 2560
(%)

ดอกเบี้ยเงินใหกูเฉลี่ยสุทธิ

5.20

เงินปนผล

4.80

เงินเฉลี่ยคืน

5.50

เงินปนผล

เงินเฉลี่ยคืน
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5.20

ดอกเบี้ยเงินใหกูเฉลี่ยสุทธิ
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ป 2559
(%) (%)
ป 2559
5.20

4.80

4.80

5.50

5.50

5.20

4.80
5.50

5.4 การก�ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์กู้ยืมหรือค�้ำประกันประจ�ำปี 2561
                  การก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือวงเงินค�้ำประกัน กรณีสหกรณ์มีความจ�ำเป็นต้องกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินหรือสหกรณ์อื่นเพือ่ น�ำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ สามารถด�ำเนินการได้ตามข้อบังคับสหกรณ์
ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด ข้อ 12. ซึ่งก�ำหนดว่า “ให้ที่ประชุมใหญ่มีอ�ำนาจในการก�ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจ
กู้ยืมส�ำหรับปีหนึ่ง ๆ  ไว้ตามที่จ�ำเป็นสมควรแก่การด�ำเนินงาน”  
                    ในคราวประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560  ที่ประชุมใหญ่ฯ ได้อนุมัติ
ให้สหกรณ์ฯ ก�ำหนดวงเงินกูย้ มื หรือค�ำ้ ประกัน ประจ�ำปีไว้ จ�ำนวน  2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท)  เนือ่ งจาก
ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ฯ เพิ่มขึ้นทั้งด้านเงินให้กู้และเงินรับฝากจากสมาชิก
        
คณะกรรมการด�ำเนินการจึงขอเสนอให้พิจารณาก�ำหนดวงเงินกู้ยืมซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค�้ำ
ประกันประจ�ำปี 2561  ไว้เท่าเดิม คือจ�ำนวน 2,000 ล้านบาท  (สองพันล้านบาท) ซึง่ ไม่เกินหนึง่ เท่าของทุนเรือน
หุ้นรวมกับทุนส�ำรองที่สหกรณ์ฯ มีอยู่ในขณะนี้ จ�ำนวน  2,552.08 ล้านบาท และ 302.94 ล้านบาท โดยเป็นไป
ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรือ่ งหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกูย้ มื เงินหรือการค�ำ้
ประกันของสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม 2548 และสอดคล้องกับเกณฑ์ก�ำกับฯ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ซึ่งก�ำหนดให้หนี้สินต่อทุนไม่เกิน 1.5 เท่า
จึงเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ทีป่ ระชุมมีมติ  เห็นชอบให้กำ� หนดวงเงินกูซ้ งึ่ สหกรณ์กยู้ มื หรือการค�ำ้ ประกันของสหกรณ์ ประจ�ำ
ปี 2561 จ�ำนวน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) ตามที่คณะกรรมการเสนอ
5.5 การพิจารณาและการเสนอชือ่ ผูส้ อบบัญชีภาคเอกชนเพือ่ แต่งตัง้ เป็นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์
		 และก�ำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
               ด้ ว ยกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ได้ ท� ำ การปรั บ ปรุ ง ระบบการตรวจสอบบั ญ ชี ส หกรณ์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกระจายงานด้านการสอบบัญชีส�ำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงินมั่นคง มีทุนของ
สหกรณ์ตงั้ แต่  50 ล้านบาทขึน้ ไป  และมีระบบการบริหารทีด่ ที ใี่ ห้ผสู้ อบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชนเข้ามาตรวจสอบ
บัญชีประจ�ำปีโดยอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการสอบ
บัญชีสหกรณ์ นั้น สหกรณ์ฯ จึงท�ำหนังสือเชิญผู้สอบบัญชีเพื่อให้เสนอบริการสอบบัญชี จ�ำนวน 5 ราย ดังนี้
1. บริษัทไอดี ออดิต กรุ๊ป จ�ำกัด  
2. คณะบุคคลสุคนธ์ออดิต กรุ๊ป
3. ส�ำนักงานสอบบัญชี เอ เอส เอ
                  4. บริษัท โอ-บราเดอร์เอนเตอร์ไพร์ส (2530) จ�ำกัด
5. บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จ�ำกัด
มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เสนอบริการสอบบัญชีและ
ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี ประจ�ำปี 2561  จ�ำนวน 2 ราย ดังนี้                                       
1. บริษัท ไอดี ออดิต กรุ๊ป จ�ำกัด  โดย นางสาวฉันท์แข เปรมปรีชากุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 10092 และผู้สอบบัญชีส�ำรอง นางสาวจิราภรณ์   บรรเทิงใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 10031 ส�ำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 32/6  หมู่ที่  4  ต�ำบลบางรักน้อย   อ�ำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี
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2. บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จ�ำกัด โดย นายเอกชัย เตียววงค์ไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 5850 และ/หรือหัวหน้าสายงานสอบบัญชีสหกรณ์ที่มีคุณสมบัติตามที่นายทะเบียนก�ำหนด
ส�ำนักงานตั้งอยู่เลขที่2/123 ถนนราษฎร์พัฒนา  แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร                                                
              ตามค�ำแนะน�ำของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วา่ ด้วยวิธกี ารคัดเลือกผูส้ อบบัญชีภาคเอกชนหรือแต่งตัง้
เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่สรรหาไว้ไม่น้อยกว่า
2 รายขึ้นไป พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาที่สรุปไว้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ราย ได้เสนอบริการสอบบัญชีและค่า
ธรรมเนียมการสอบบัญชี รายละเอียดตามที่แนบ        
จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ฯ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2561 และก�ำหนดค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชี โดยลงคะแนนเสียงด้วยวิธียกมือ ดังนี้
1. นางสาวฉันท์แข   เปรมปรีชากุล  สังกัด บริษัทไอดี ออดิต กรุ๊ป จ�ำกัด     ได้   234  คะแนน
              2. นายเอกชัย  เตียววงค์ไทย   สังกัด บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จ�ำกัด    ได้    88  คะแนน
ที่ประชุมมีมติ    เสียงส่วนใหญ่เลือก นางสาวฉันท์แข เปรมปรีชากุล สังกัด บริษัท ไอดี ออดิต
กรุ๊ป จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด ประจ�ำปี 2561 และก�ำหนดค่าธรรมเนียมการ
ตรวจสอบบัญชี   เป็นจ�ำนวนเงิน  130,000  บาท
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ตารางรายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญชีประจําป 2561
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
(1) ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบ
การเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป การทดสอบรายการบัญชีและวิธีการ
ตรวจสอบอื่นที่เห็นวาจําเปนและเปนไปตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ระเบียบและคํา
แนะนําที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด
(2) กรณีตรวจพบขอบกพรองที่มี
สาระสําคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ผูสอบบัญชีจะทําหนังสือแจง
ใหสหกรณทราบแยกจากรายงานการสอบ
บัญชี
(3) การประเมินประสิทธิภาพการควบคุม
ภายใน และการจัดทําผลการตรวจสอบบัญชี
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
2.1 ปริมาณการตรวจสอบ/จํานวนผูชวย
ผูสอบบัญชี
2.1.1 ปริมาณการตรวจสอบ
- ปริมาณ
- จํานวนครั้งตอปและ
จํานวนวัน/ครั้ง
2.1.2 จํานวนผูชวยผูสอบบัญชี
ที่เขาปฏิบัติงาน
2.2 ระยะเวลาที่สามารถตรวจสอบบัญชี
แลวเสร็จ
3. คาธรรมเนียมการสอบบัญชีและกําหนด
เวลาเบิกคาธรรมเนียม
3.1 เกณฑการคิดคาธรรมเนียม คิดตามเวลา
และแรงงานโดยรวมคาใชจายอื่น ๆ ไว
เรียบรอยแลว (ยกเวนคาใชจายในการขอ
คํายืนยันและสอบทานหนี้)

นางสาวฉันทแข เปรมปรีชากุล

นายเอกชัย เตียววงคไทย

บริษัทไอดีออดิต กรุป จํากัด

บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด

ปฏิบัติตาม 1 (1)

ปฏิบัติตาม 1 (1)

ปฏิบัติตาม 1 (2)

ปฏิบัติตาม 1 (2)

ปฏิบัติตาม 1 (3)

ปฏิบัติตาม 1 (3)

วันทํางานปกติเต็มเวลา

วันทํางานปกติเต็มเวลา

4-5 คน
5 ครั้ง/ป
4-5 วัน/ครั้ง

3-5 คน
6 ครั้ง/ป
3-5 วัน/ครั้ง

5 คน
ภายใน 3 วัน นับจากวันที่สหกรณ
จัดทํางบการเงินเสร็จแลว

5 คน
ภายใน 5 วัน นับจากวันที่สหกรณ
จัดทํางบการเงินเสร็จแลว

เปนไปตามขอ 3.1

เปนไปตามขอ 3.1
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน

นางสาวฉันทแข เปรมปรีชากุล
บริษัทไอดีออดิต กรุป จํากัด

บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด

130,000 บาท

130,000 บาท

3.2 คาธรรมเนียมการสอบบัญชี
3.3 การเบิกคาธรรมเนียม

4. บริการอื่น ๆ
4.1 ใหคําแนะนําดานการบริหารการเงิน
การบัญชีโดยไมคิดมูลคา
4.2 เขารวมประชุมกรรมการหรือประชุม
ใหญสามัญประจําป ดวยตนเองทุกครั้งตามที่
สหกรณรองขอ
4.3 วิเคราะหงบการเงิน ผลการดําเนินงาน
สถานะทางการเงิน การแนะนํา การแกไขที่เปน
ประโยชนแกสหกรณ
4.4 ใหบริการวางรูปแบบบัญชี แบบฟอรม
ทะเบียนตาง ๆ ใหคําปรึกษาดานภาษีอากร
ระเบียบอื่น ๆ ระบบคอมพิวเตอร และ
คําแนะนําเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
5. ขอมูลอื่น
5.1 รับงานสอบบัญชีสหกรณที่มีรอบป
บัญชีเชนเดียวกัน ไมเกินที่กรมตรวจบัญชี
สหกรณกําหนด
5.2 มีผูชวยผูสอบบัญชีผานการอบรมจาก
กรมตรวจบัญชี สหกรณ
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นายเอกชัย เตียววงคไทย

ครั้งเดียวเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ ครั้งเดียว กําหนดชําระเมื่อสหกรณ
และงบการเงินไดรับความเห็นชอบ ไดรบั รองรายงานของผูสอบบัญชี
จากคณะกรรมการฯ แลว
ประจําป 2561 ภายใน 3 วันทําการ

ปฏิบัติตามขอ 4.1

ปฏิบัติตามขอ 4.1

ปฏิบัติตามขอ 4.2

ปฏิบัติตามขอ 4.2

ปฏิบัติตามขอ 4.3

ปฏิบัติตามขอ 4.3

ปฏิบัติตามขอ 4.4

ปฏิบัติตามขอ 4.4

ปฏิบัติตามขอ 5.1

ปฏิบัติตามขอ 5.1

ไมนอยกวา 4 คน

ไมนอยกวา 5 คน
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5.6 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจ�ำปี 2561 และก�ำหนดค่าธรรมเนียม
                  ตามประกาศสหกรณ์ขา้ ราชการสหกรณ์ จ�ำกัด ฉบับที  ่ 18/2560 เรือ่ ง รับสมัครผูต้ รวจสอบกิจการ          
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  ซึ่งได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 นั้น มีผู้ยื่น
ใบสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ จ�ำนวน 2 คณะ ประกอบด้วย
คณะที่ 1
   
(1) นางศิริลักษ์  พร้อมเพราะ  ข้าราชการบ�ำนาญ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้าน
พัฒนาระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง และปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เป็นหัวหน้า
คณะ
(2) นางสุปัญญา พลายทวี   ข้าราชการบ�ำนาญ อดีตอาจารย์ 3 กระทรวงศึกษาธิการ วุฒิการ
ศึกษาปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
(3) น.ส.วรนุช  ชัยกิตติภรณ์  ข้าราชการบ�ำนาญ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อดีตหัวหน้าส�ำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้า, ปริญญาตรีสาขา
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานของผู้ตรวจสอบกิจการ
  
1. ปัจจุบันเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
31ธันวาคม 2557, 2558, 2559 และ 2560
2. เป็นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอูท่ หารเรือ จ�ำกัด ปีบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557, 2558, 2559 และ 2560
3. เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมเจ้าท่า จ�ำกัด ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2558, 2559 และ 2560
คณะที่ 2
  
(1) นายเผด็จ เฉลิมพักตร์ ข้าราชการบ�ำนาญ กรมส่งเสริมสหกรณ์ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นหัวหน้าคณะ
(2) น.ส.วาสนา ศุกระศร ข้าราชการบ�ำนาญ กรมส่งเสริมสหกรณ์ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (วทบ.) คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บณ
ั ฑิต
สาขาสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และปริญญาโทรัฐประศาสนศตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  
(3) น.ส.กฤตยา  โอวาท  ข้าราชการบ�ำนาญ กรมส่งเสริมสหกรณ์ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
สาขาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง และปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  
ผลงานของผู้ตรวจสอบกิจการ
เคยเป็นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ขา้ ราชการสหกรณ์ จ�ำกัด ปีบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ทั้งสองคณะเสนอค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเป็นจ�ำนวนเงิน 150,000 บาท และเสนอขอบเขต
การปฏิบัติงาน และวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ดังนี้
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ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ก�ำหนดในข้อบังคับของสหกรณ์
รวมทั้งเรื่องต่อไปนี้
1. สอบทานและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์แล้วก�ำหนดขอบเขตและ
วิธีปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการให้เหมาะสมรัดกุม
2. ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ เช่น การให้เงินกู้
การรับฝากเงิน การลงทุน และการให้บริการ เป็นต้น
   
3. ตรวจสอบการควบคุม ดูแลรักษาสินทรัพย์และการใช้สินทรัพย์ทุกประเภทของสหกรณ์ว่า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
4. ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการเพือ่ ประกอบการก�ำหนดนโยบาย แผนงาน ระเบียบ
ข้อบังคับ และประสิทธิภาพการบริหารงาน
5. จัดท�ำรายงานการตรวจสอบกิจการให้ครอบคลุมเรือ่ งทีต่ รวจสอบเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการ                      
เป็นประจ�ำทุกเดือน
        
6. จัดท�ำรายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำปีเสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีของสหกรณ์
                      ข้อบังคับสหกรณ์ฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 ข้อ 49 ก�ำหนดว่า “ให้ที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคณะหนึ่งเพื่อด�ำเนินการตรวจสอบกิจการตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก�ำหนดและตามที่ก�ำหนดในข้อบังคับนี้
คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องประกอบด้วยสมาชิกหรือบุคคลภายนอกจ�ำนวน 3 คน ในจ�ำนวนนี้
ต้องมีหัวหน้าคณะหนึ่งคน และหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรีด้าน
การบริหารจัดการการเงินการบัญชีเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์การสหกรณ์หรือกฎหมาย  คณะผู้ตรวจสอบ
กิจการมีวาระการท�ำหน้าที่ หนึ่งปีทางบัญชี เมื่อพ้นวาระการท�ำหน้าที่หากยังไม่มีการเลือกตั้งใหม่ ให้คงท�ำ
หน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะใหม่
              สมาชิกหรือบุคคลภายนอกกลุ่มใดประสงค์จะเป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการให้ยื่นใบสมัครต่อ
สหกรณ์  ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันและเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ง”
จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ฯ พิจารณาให้ความเห็นขอบเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2561
และก�ำหนดค่าตอบแทน โดยลงคะแนนเสียงด้วยวิธียกมือ ดังนี้
คณะที่  1
ได้   225  คะแนน
       
คณะที่  2
ได้   258  คะแนน
          
ทีป่ ระชุมมีมติ  เสียงส่วนใหญ่เลือก คณะที่ 2 นายเผด็จ  เฉลิมพักตร์ เป็นคณะผูต้ รวจสอบกิจการ
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด ประจ�ำปี 2561 และก�ำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ เป็นจ�ำนวน
เงิน 150,000  บาท
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5.7 อนุมัติแผนงานและประมาณการรายได้รายจ่ายประจ�ำปี 2561
        5.7.1 แผนงานประจ�ำปี 2561
คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 69 ขอเสนอให้ทปี่ ระชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 พิจารณา
ก�ำหนดแผนงานสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด ประจ�ำปี 2561  ดังนี้
        
(1) แผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ปี (2561-2562)
      นายภานุวัฒน์   ณ นครพนม เลขานุการเสนอว่า ผลจากการจัดประชุมคณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่ และตัวแทนสมาชิก เพือ่ ทบทวนแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ขา้ ราชการสหกรณ์ จ�ำกัด (พ.ศ. 2560-2562)
เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2560 คระกรรมการด�ำเนินการจึงมีมติเห็นชอบให้ก�ำหนดแผนงานประจ�ำปี 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�ำปี 2561
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แผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด
(1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2562)
วิสัยทัศน์
“สหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นน�ำ 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�ำงานเพื่อสมาชิก
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ประเด็นยุทธศาสตร 5 ดาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน
ที่ ยุทธศาสตร
1. พัฒนาองคกร

เปาประสงค
มุมมองดานเจาหนาที่
การวิเคราะหโครงสรางองคกร และ
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual
Development Plan (IDP)
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กลยุทธ
1. พัฒนาอัตรากําลังเจาหนาที่
สหกรณ ในทุกฝาย
2. พัฒนาองคความรูใหเจาหนาที่
สหกรณตามลักษณะงานและความ
เหมาะสมของตําแหนง

แผนงาน/โครงการ
ปรับอัตรากําลังเจาหนาที่ให
เหมาะสม
โครงการพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล(Individual
Development Plan (IDP)

ตัวชี้วัด
จัดจางเจาหนาที่
สารสนเทศเพิม่ 1 อัตรา
เจาหนาที่สหกรณทุกคน
ไดรับการอบรม อยางนอย
ปละ 1 ครั้งทุกคน

3. การดําเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการพัฒนาคุณภาพการ สหกรณผานเกณฑการ
บริหารจัดการสหกรณสหกรณ ประเมินคุณภาพการ
สีขาวดวยหลักธรรมาภิบาล
บริหารจัดการสหกรณ
อยางนอยปละ 4 หมวด

4. การพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ
กํากับกิจการทางการเงินของ
สหกรณออมทรัพย

โครงการสัมมนาการบริหาร
จัดการสหกรณ

สงกรรมการ ผูจ ัดการ
เขาอบรมสถาบันตางๆ
ตามความเหมาะสม

67

68
รายงานประจำ�ปี 2561 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำ�กัด

ประเด็นยุทธศาสตร 5 ดาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน
ที่
ยุทธศาสตร
1. พัฒนาองคกร

เปาประสงค
มุมมองดานองคกร
บริหารงานใหผานเกณฑมาตรฐานตางๆ

มุมมองดานสมาชิก
ดูแลสมาชิกใหเหมาะสมกับทุกวัย

กลยุทธ
แผนงาน/โครงการ
5. เกณฑมาตรฐานทางการเงินและ โครงการพัฒนาคุณภาพการ
การบัญชี
บริหารจัดการสหกรณสีขาว
ดวยธรรมาภิบาล
6. เกณฑมาตรฐานความเขมแข็ง โครงการพัฒนาสหกรณสู
ของสหกรณ
สหกรณที่มีผลงานดีเดน
7. เพิม่ พูนความรู และวินัยทาง
การเงินใหกับสมาชิก

8. เพิม่ ความเขมแข็งใหกับสมาชิก
ไดพึ่งพาตัวเองและปรับใชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยางจริงจัง

1. จัดโครงการสัมมนา
ผูประสานงาน

ตัวชี้วัด
ผานเกณฑมาตรฐานทาง
การเงินและการบัญชี
ผานเกณฑมาตรฐาน
ความเขมแข็งของสหกรณ

สมาชิกมีสว นรวม
ไมนอยกวารอยละ 80
ของเปาหมาย
2. จัดโครงการสงเสริมสุขภาพ สมาชิกมีสว นรวม
สําหรับสมาชิกสูงวัย
ไมนอยกวารอยละ 80
ของเปาหมาย
จัดโครงการสงเสริมอาชีพ
สมาชิกมีสว นรวม
ไมนอยกวารอยละ 80
ของเปาหมาย

ประเด็นนยุยุททธศาสตร
ประเด็
ธศาสตร์55ดด้านาน
ที่
ยุทธศาสตร
2. พัฒนาการใหบริการ
และจัดสวัสดิการแก
สมาชิก
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เปาประสงค
1. เพื่อพัฒนาการความสัมพันธและการมี
สวนรวมกับสมาชิก

กลยุทธ
1. จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธระหวาง
สมาชิก กรรมการ และฝายจัดการ

แผนงาน/โครงการ
1. โครงการอบรมสมาชิกใหม
และเจาหนาทีก่ ารเงิน 4 ภาค
2. โครงการสัมมนา
ผูประสานงาน
3. โครงการสงเสริมสุขภาพ
สําหรับผูสูงวัย

2. เพื่อใหสมาชิกมีความพึงพอใจการ
ใหบริการ

2. สรางวัฒนธรรมองคกรทีด่ ีในการ โครงการบริการดวยใจและ
ใหบริการ
รอยยิ้ม

3. เพิม่ และขยายสวัสดิการใหแกสมาชิก
เพื่อความเปนธรรมในการใหสวัสดิการ

3. สงเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิก โครงการเพิ่มและพัฒนา
และครอบครัวโดยพัฒนาสวัสดิการ สวัสดิการ
ใหหลากหลายและรวดเร็ว
4. จัดสวัสดิการใหกับสมาชิกสมทบ โครงการจัดสวัสดิการแก
สมาชิกสมทบ

4. เพิม่ ชองทางการใหบริการสมาชิกผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5. การจัดการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพกับสมาชิกและ
ผูเกี่ยวของ

ตัวชี้วัด
- สมาชิกมีสวนรวม
ไมนอยกวารอยละ 80
ของเปาหมาย

รอยละ 90 ของสมาชิก
มีความพึงพอใจตอการ
บริการ
เพิ่มและขยายจํานวน
สวัสดิการใหแกสมาชิก
และครอบครัว
จัดทําสวัสดิการสําหรับ
สมาชิกสมทบ

โครงการบริการดานสื่อสารกับ มีเครื่องมือและชองทางที่
สมาชิกที่ทนั สมัย (APP)
ทันสมัยและหลากหลายใน
การสื่อสาร
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ประเด็น
นยุยุททธศาสตร
ประเด็
ธศาสตร์5 5ดด้านาน
ที่
ยุทธศาสตร
3. เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการ

เปาประสงค
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการดาน
การเงิน (แหลงที่มาและใชไปของเงินทุน)

กลยุทธ
1. เพิม่ พูนความรู และวินัยทาง
การเงินใหกับสมาชิก

แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
จัดโครงการสัมมนาการบริหาร สมาชิกมีสว นรวม
การเงินแกสมาชิก
ไมนอยกวารอยละ 80
ของเปาหมาย
2. ปรับเปลี่ยนโครงสรางเงินทุนและ 1. โครงการสงเสริมการออม สมาชิกเปดบัญชีเงินฝาก
กําหนดวิธีการสรางแรงจูงใจในการ ภาคสมัครใจ
เพิ่มขึ้นไมนอยกวา
ระดมเงินฝากตามความสมัครใจ
* เงินฝาก
รอยละ 80
* ทุนเรือนหุน
2. โครงการเพิม่ สัดสวนทุน
จัดสรรกําไรสุทธิเปนทุน
สํารอง
สํารองเพิม่ ขึ้นปละ 1 %
จํานวนหุน เพิม่ ขึ้น

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

3. จัดทํากระบวนการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน

การจัดทํากระบวนการบริหาร 1. มีคูมือบริหารความเสีย่ ง
ความเสีย่ งและควบคุมภายใน 2. รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในเปนประจํา
ทุก 3 เดือน

ประเด็นยุทธศาสตร 5 ดาน
ประเด็
นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน
ที่
ยุทธศาสตร
4. เชื่อมโยงความ
รวมมือระหวาง
สหกรณและองคกร
อื่น
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5 เพิ่มประสิทธิภาพ
การใชเทคโนโลยี
และสารสนเทศ

เปาประสงค
กลยุทธ
1. เพื่อขยายความรวมมือเชือ่ มโยงเครือขาย 1. เชื่อมโยงเครือขายในขบวนการ
ธุรกิจ/ขอมูลทางวิชาการกับขบวนการ
สหกรณทกุ ประเภทและองคกรอื่น
สหกรณทกุ ประเภทใหเอื้อตอประสิทธิภาพ
การบริหารงานสหกรณ

แผนงาน/โครงการ
โครงการเชื่อมโยงเครือขาย
ธุรกิจและขอมูลทางวิชาการ
รวมกับสหกรณและองคกรอื่น

ตัวชี้วัด
จํานวนกิจกรรมที่สหกรณ
รวมดําเนินงานกับภาคี
เครือขาย

2. เพื่อสรางเครือขายความสัมพันธ
เครือขายความรวมมือและเครือขาย
ทางธุรกิจ
1. พัฒนาระบบงานสหกรณโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย

โครงการเชื่อมโยงเครือขาย
ธุรกิจและขอมูลทางวิชาการ
รวมกับสหกรณ
โครงการบริการดานสื่อสารกับ
สมาชิกที่ทนั สมัย (APP)

จํานวนเครือขายขบวนการ
สหกรณที่รวมดําเนินธุรกิจ

2. พัฒนาบุคลากร ซอฟแวร ฮารดแวร ใหมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับความ
ตองการของสมาชิก

2. เชื่อมโยงเครือขายในขบวนการ
สหกรณ
1. การจัดการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพกับสมาชิกและ
ผูเกี่ยวของ
2. การจัดการระบบงานทีม่ ี
ประสิทธิภาพสําหรับผูเกีย่ วของ

ปรับปรุงระบบงานสหกรณ

มีเครื่องมือและชองทางที่
ทันสมัยและหลากหลาย
ในการสื่อสาร
มีระบบงานสหกรณใหม
เครื่องมือและชองทางที่
ทันสมัยในการใหบริการ
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(2) แผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร ประจําป 2561

(2) แผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ�ำปี 2561
(1) โครงการสัมมนาผูประสานงานสหกรณประจําจังหวัด (ยุทธศาสตรที่ 1) กลยุทธ 7
(1) โครงการสัมมนาผู้ประสานงานสหกรณ์ประจ�ำจังหวัด (ยุทธศาสตร์ที่ 1) กลยุทธ์ 7
(2) โครงการสงเสริมสุขภาพสําหรับสมาชิกสูงวัย (ยุทธศาสตรที่ 1) กลยุทธ 7
(2) โครงการส่งเสริมสุขภาพส�ำหรับสมาชิกสูงวัย (ยุทธศาสตร์ที่ 1) กลยุทธ์ 7
(3) โครงการสงเสริมอาชีพ (ยุทธศาสตรที่ 1) กลยุทธ 8
(3) โครงการส่งเสริมอาชีพ (ยุทธศาสตร์ที่ 1) กลยุทธ์ 8
(4) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล
(4) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
(ยุทธศาสตรที่ 1) กลยุทธ 3
(ยุทธศาสตร์ที่ 1) กลยุทธ์ 3
(5) โครงการพัฒนาสหกรณสูสหกรณที่มีผลงานดีเดน (ยุทธศาสตรที่ 1) กลยุทธ 6
(5) โครงการพั
ฒนาสหกรณ์สู่สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น (ยุทธศาสตร์ที่ 1) กลยุทธ์ 6
(6) โครงการอบรมสมาชิกใหมและเจาหนาที่การเงิน 4 ภาค (ยุทธศาสตรที่ 2) กลยุทธ 1
(6) โครงการอบรมสมาชิกใหม่และเจ้าหน้าที่การเงิน 4 ภาค (ยุทธศาสตร์ที่ 2) กลยุทธ์ 1
(7) โครงการบริ
ารดวยใจและรอยยิ
ทธศาสตร
กลยุททธ์ธ 22
(7) โครงการบริ
การด้วกยใจและรอยยิ
้ม (ยุ้มท(ยุธศาสตร์
ที่ ท2)ี่ 2)กลยุ
(8) โครงการบริ
หารการเงิ
แกสมาชิ
ทธศาสตร
กลยุททธ์ธ 11
(8) โครงการบริ
หารการเงิ
นแก่สนมาชิ
ก (ยุกท(ยุธศาสตร์
ที่ ท3)ี่ 3)กลยุ
(9) โครงการส
เสริมการออม
(ยุทธศาสตร
กลยุ
(9) โครงการส่
งเสริมงการออม
(ยุทธศาสตร์
ที่ 3)ที่ 3)กลยุ
ทธ์ทธ22
(10) โครงการสั
มมนาสหกรณ
าคีบางเขน
ทธศาสตร
กลยุททธ์ธ22
(10) โครงการสั
มมนาสหกรณ์
ภาคีบภางเขน
(ยุท(ยุธศาสตร์
ที่ ท4)ี่ 4)กลยุ
(3) แผนงานด
านการบริ
หารการเงิ
(3) แผนงานด้
านการบริ
หารการเงิ
นน
มีเปเาป้หมายการบริ
หารดหวารด้
ยทุนวยทุ
ดําเนินนด�การภายในของสหกรณ
คือทุนเรือคืนหุอทุนนและเงิ
นรั้นบฝากจาก
          มี
าหมายการบริ
ำเนินการภายในของสหกรณ์
เรือนหุ
และเงิน
สมาชิ
ก
ดั
ง
นี
้
รับฝากจากสมาชิก ดังนี้       
หนวย : ลานบาท

ป 2560
ที่

รายการ

แผนงาน

ผลงาน

แผนงานป 2561

เพิ่ม
(ลด)

เฉลี่ย : คน จํานวน เพิ่ม(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

5

การลงทุน (ตามเกณฑกํากับ)

250

-

(250)

-

250

-

-

-

-

-

-

60

60

100

(4) แผนงานการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม
แผนงานการจั
สดิกสารและสงเคราะห
ครอบครั
วสมาชิวกสมาชิ
ผูถ ึงแกกกผูรรม
ในปี(4)2561
สหกรณ์มดีแสวั
ผนให้
วัสดิการและสงเคราะห์
ครอบครั
้ถึงแก่กรรม ดังนี้
ีแผนให
สวัสดิกกและบุ
ารและสงเคราะห
1. ในป
สนับ2561
สนุนสหกรณ
การศึกมษาแก่
สมาชิ
ตรสมาชิก ครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรม ดังนี้
สนับสนุ
นการศึกกประสบภั
ษาแกสมาชิ
กและบุตรสมาชิก
2. ช่1.วยเหลื
อสมาชิ
ยธรรมชาติ
ชวยเหลื
กประสบภัยธรรมชาติ
3. ช่2.วยเหลื
อค่อาสมาชิ
รักษาพยาบาลแก่
สมาชิก บิดา มารดา และคู่สมรสของสมาชิก
ชวยเหลื
กษาพยาบาลแกสมาชิ
ดา มารดา และคูสมรสของสมาชิก
4. ช่3.วยเหลื
อค่อาครัากรัษาพยาบาลแก่
มาชิกกบิสมทบ
4. ชวลยเหลื
ารักค่ษาพยาบาลแก
5. รางวั
เสริมอคุคณ
าชีวิตส�ำหรับผูส้สมาชิ
ูงวักยสมทบ
อายุครบ 60 ปี และเป็นสมาชิกมาแล้ว 25 ปี
5. รางวัลเสริคมรอบครั
คุณคาวชีสมาชิ
วิตสําหรั
ูงวัยกรรม
อายุครบ 60 ป และเปนสมาชิกมาแลว 25 ป
6. สงเคราะห์
กผูบ้ถผูึงสแก่
6. สงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรม
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(5) แผนงานสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมสาธารณกุศล
(5)1.แผนงานสนั
บสนุ
จกรรมสาธารณประโยชน
สนับสนุนสวั
สดินกกิารกรมส่
งเสริมสหกรณ์ และกิจกรรมสาธารณกุศล
1. สนั
บสนุ
สดิการกรมสางเสริ
มสหกรณ โสกรมส่งเสริมสหกรณ์
2. สนั
บสนุ
นกินจสวักรรมชมรมข้
ราชการอาวุ
สนับมสนุ
จกรรมชมรมข
าราชการอาวุ
โสกรมส่งแวดล้
งเสริมอสหกรณ
3. ส่2.งเสริ
สนันบกิสนุ
นกิจกรรมเพื
่อชุมชน และสิ
ม
3.
ส
ง
เสริ
ม
สนั
บ
สนุ
น
กิ
จ
กรรมเพื
อ
่
ชุ
ม
ชน
และสิ
ง
่
แวดล
อ
ม
4. สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมสาธารณกุศลระหว่างสหกรณ์
4. สนับสนุกรอื
นกิ่นจกรรมสาธารณประโยชน
และกิจกรรมสาธารณกุศลระหวางสหกรณ
     และองค์
ๆ
และองคกรอืน่ ๆ

5.7.2 ก�ำหนดประมาณการรายจ่ายประจ�ำปี 2561
5.7.2 กําหนดประมาณการรายจ
าปน2561
   คณะกรรมการด�
ำเนินการได้พาิจยประจํ
ารณาเห็
สมควรตั้งประมาณการรายจ่ายประจ�ำปี 2561 เพื่อ
คณะกรรมการดํ
า
เนิ
น
การได
พ
จ
ิ
ารณาเห็
น
สมควรตั
ายประจํ
2561 เพื่อเสนอ า
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 พิจารณาอนุมัติเป็น้งจ�ประมาณการรายจ
ำนวน 44,826,000
บาทาปโดยแยกหมวดค่
ใช้ใหจท่าี่ปยดัระชุงนีม้ ใหญสามัญประจําป 2560 พิจารณาอนุมัติเปนจํานวน 44,826,000 บาท โดยแยกหมวดคาใชจา ยดังนี้
หมวด
1. คาใชจา ยเกี่ยวกับเจาหนาที่
2. คาใชจา ยเกี่ยวกับอาคารสถานที่และ

รายจายประจําป 2560
ไดรับอนุมัติ
จายจริง
11,613,500.00
688,500.00

หนวย : บาท
ขอตั้ง
+ เพิ่มขึ้น
ป 2561
- ลดลง

11,302,507.00 10,218,500.00 539,387.86

708,500.00 +

1,395,000
20,000

อุปกรณ
3. คาใชจา ยเกี่ยวกับสมาชิก

20,025,000.00

20,032,050.00 21,025,000.00 + 1,000,000

4. คาใชจา ยในการดําเนินการอื่น ๆ

8,753,000.00

7,558,661.02

9,384,000.00 +

631,000

5. คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

410,000.00

108,810.00

1,240,000.00 +

830,000

6. คาใชจา ยตามแผนงานประจําป

1,280,000.00

1,034,311.00

2,250,000.00 +

970,000

40,575,726.88 44,826,000.00 +

2,056,000

รวมเปนเงิน

42,770,000.00

จึงเสนอเพื
่อโปรดพิ
จารณาอนุมมัตัติปิประมาณการรายจ่
ระมาณการรายจายายประจํ
าป ำ2561
รายละเอี
ยดตามที
่แนบ ่แนบ
จึงเสนอเพื
่อโปรดพิ
จารณาอนุ
ประจ�
ปี 2561
รายละเอี
ยดตามที
ที่ประชุ
นเอกฉันนท์ท อนุ
อนุมมัตัติปิประมาณการรายจ
ายประจํ
าป 2561
        ที่ประชุ
มมีมมมีติมติเป็เปนเอกฉั
ระมาณการรายจ่
ายประจ�
ำปี 2561
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1. คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
ที่
1
2
3
4

คาใชจายในการดําเนินงาน
เงินเดือน
คาตอบแทน
คาตรวจสุขภาพ
คาเบี้ยประกันภัย

5 เงินสมทบประกันสังคม
6
7
8
9
10
11

และกองทุนเงินทดแทน
คาการศึกษาบุตรเจาหนาที่
คาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะ
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
คาลวงเวลา
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
คาเครื่องแบบเจาหนาที่
รวม

(ก) ประมาณการรายจายประจําป 2561
ป 2560
ป 2561
+ เพิ่มขึ้น
คําชี้แจง
ประมาณการ
จายจริง
ประมาณการ - ลดลง
7,860,000.00 7,754,600.00 8,464,500.00
+604,500 ขอตั้งเปนคาจางประจําเดือนของเจาหนาที่ จํานวน 20 อัตรา
111,100.00
94,080.00
164,000.00
+52,900 ขอตั้งเปนเงินคาตอบแทนเจาหนาที่กรณีเงินเดือนเต็มขั้นไมเกินรอยละสี่ของเงินเดือนตามระเบียบฯ เจาหนาที่
ขอตั้งเทาเดิมเปนคาตรวจสุขภาพประจําปของเจาหนาที่สหกรณ 19 คน ๆ ละ 2,500 บาท ตอป
45,000.00
27,310.00
45,000.00
ขอตั้งเปนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุเจาหนาที่ กรณีไปติดตอกับธนาคารและหนวยงานอื่น ๆ จํานวน 10 คน
35,000.00
33,540.00
35,000.00
310,000.00

311,006.00

350,000.00

+40,000 ขอตั้งเพิ่มเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและสมทบเงินกองทุนเงินทดแทนตามที่กฎหมายกําหนด
(เจาหนาที่จํานวน 19 คน)

44,000.00
200,000.00
668,100.00
250,000.00
2,036,300.00
54,000.00
11,613,500.00

28,500.00
-44,000 ไมขอตั้ง
ขอตั้งเปนคาใชจายสําหรับ กรรมการฯ , ผูประสานงานฯ หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติงาน
137,750.00
200,000.00
593,604.00
650,000.00
-18,100 ขอตั้งเพื่อสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพอัตรารอยละ 8.50 ตอป สําหรับเจาหนาที่ จํานวน 19 อัตรา
ขอตั้งเทาเดิม
231,864.00
250,000.00
2,036,253.00
-2,036,300 ไมขอตั้ง
54,000.00
60,000.00
+6,000 ขอตั้งเพิ่มเปนคาเครื่องแบบของเจาหนาที่ จํานวน 20 คน ๆ ละ 3,000 บาท
11,302,507.00 10,218,500.00 - 1,395,000

2. คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ
ที่

คาใชจายในการดําเนินงาน

1 คาบํารุงรักษารายป
2 คาบริการสื่อการคมนาคม

ป 2560
ป 2561
+ เพิ่มขึ้น
คําชี้แจง
ประมาณการ
จายจริง
ประมาณการ - ลดลง
200,000.00
137,722.00
200,000.00
- ขอตั้งเปนคาบํารุงรักษาโปรแกรมระบบงานสหกรณ , คอมพิวเตอร, ดูแลระบบ Antivirus และอื่น ๆ
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
5
6
7

คาใชจายเกี่ยวกับรถยนต
คาจางกําจัดปลวก
คาจางทําความสะอาด
คาเบี้ยประกันรถยนตและอาคาร
รวม
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3. คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก
ที่

คาใชจายในการดําเนินงาน

1 เงินสมทบทุนสงเคราะห
ครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรม
2 เงินเปดบัญชีเงินรับฝาก
ออมทรัพยสินมัธยัสถ
รวม

120,000.00
20,000.00
123,500.00
25,000.00
688,500.00

82,253.85
20,000.00
121,500.00
20,947.01
539,387.86

120,000.00
20,000.00
123,500.00
25,000.00
708,500.00

- ขอตั้งเปนคาซอมบํารุง และคาน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตของสหกรณ
- ขอตั้งเทาเดิมเปนคากําจัดปลวก มดและแมลงในสํานักงานสหกรณ
- ขอตั้งเทาเดิมเปนคาจางพนักงานทําความสะอาดสํานักงานสหกรณฯ
- ขอตั้งเทาเดิมเปนคาเบี้ยประกันภัยรถยนตและคาเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารของสหกรณ
+20,000

ป 2560
ป 2561
+ เพิ่มขึ้น
คําชี้แจง
ประมาณการ
จายจริง
ประมาณการ - ลดลง
20,000,000.00 20,000,000.00 21,000,000.00 +1,000,000 ขอตั้งเพิ่มขึ้นเปนคาเบี้ยประกันชีวิตกลุมใหกับสมาชิกสหกรณที่มีอายุไมเกิน 80 ป
และเพื่อสมทบเปนเงินทุนสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรม

25,000.00

32,050.00

25,000.00

-

ขอตั้งเทาเดิมตามโครงการสนับสนุนใหสมาชิกเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถทุกคน
คนละ 50 บาท จํานวน 500 คน

20,025,000.00

20,032,050.00 21,025,000.00

+1,000,000
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ที่

คาใชจายในการดําเนินงาน

1 คาเบี้ยประชุม

ป 2560
ประมาณการ
จายจริง
663,000.00

531,500.00

ป 2561
ประมาณการ

+ เพิ่มขึ้น
- ลดลง

663,000.00

-

คําชี้แจง
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
3
4
5
6
7

คารับรอง
คาใชจายในการดําเนินคดี
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
คาไปรษณีย
คาธรรมเนียมตาง ๆ
คาใชจายวันประชุมใหญ

20,000.00
150,000.00
400,000.00
300,000.00
300,000.00
4,634,000.00

17,421.00
34,610.00
399,800.33
309,412.00
261,711.07
3,915,451.86

40,000.00
150,000.00
500,000.00
350,000.00
300,000.00
4,920,000.00

+20,000 ขอตั้งเพิ่มขึ้น เพื่อรับรองสหกรณอื่น ๆ ที่มาดูงาน
- ขอตั้งเทาเดิมเปนคาใชจายในการฟองดําเนินคดี, คาตอบแทนทนายความ และคาธรรมเนียมตาง ๆ
+100,000 ขอตั้งเพิ่มขึ้นเปนคาเครื่องเขียนแบบพิมพ คาวัสดุอุปกรณของใชสิ้นเปลือง
+50,000 ขอตั้งเพิ่มเปนคาจัดสงเอกสารตาง ๆ ใหกับสมาชิกทางไปรษณีย
- ขอตั้งเทาเดิมเปนคาโอนเงินผานบัญชีธนาคารและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามขอตกลงกับธนาคาร
+286,000 ขอตั้งเพิ่มขึ้นเปนคาใชจายในวันประชุมใหญ ไดแก คาสถานที่, คาอาหาร, คาพิมพรายงานประจําป
คาใชจายในการจัดการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ และคาใชจายอื่น ๆ

8 รางวัลสมาชิกผูมาประชุมใหญ
9
10
11
12

คาธรรมเนียมการสอบบัญชี
คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ
คาตอบแทนเลขานุการ
คาตอบแทนผูประสานงาน
สหกรณประจําจังหวัด
13 คาไฟฟา
14 คาประปา
15 คาโทรศัพท

85,000.00

82,800.00

200,000.00

130,000.00
150,000.00
36,000.00
700,000.00

130,000.00
150,000.00
36,000.00
699,685.00

130,000.00
150,000.00
36,000.00
700,000.00

-

ขอตั้งตามมติที่ประชุมใหญฯ วาระที่ 5.5

350,000.00
15,000.00
100,000.00

250,904.24
8,163.64
96,601.81

350,000.00
15,000.00
100,000.00

-

ขอตั้งเทาเดิม

ป 2560

ป 2561

+115,000 ขอตั้งเพิ่มขึ้นปนรางวัลใหแกสมาชิกผูเขารวมประชุมใหญฯ ตามที่สมาชิกเสนอในที่ประชุมใหญ ป 2559

+ เพิ่มขึ้น

ขอตั้งตามมติที่ประชุมใหญฯ วาระที่ 5.6
ขอตั้งเทาเดิม
ขอตั้งเทาเดิม

ขอตั้งเทาเดิม
ขอตั้งเทาเดิม

15 คาโทรศัพท

ที่

คาใชจายในการดําเนินงาน

16
17
18
19
20

คาเชาเครื่องถายเอกสาร
คาประชาสัมพันธ
คาพาหนะกรรมการสังกัดภูมิภาค
คาใชจายทั่วไป
คาใชจายวันสถาปนาสหกรณ
ครบรอบ 69 ป
รวม
5. คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง

ที่

คาใชจายในการดําเนินงาน
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1 ครุภัณฑสํานักงาน

100,000.00

ป 2560
ประมาณการ
70,000.00
100,000.00
150,000.00
200,000.00
200,000.00
8,753,000.00

96,601.81

จายจริง
77,098.42
67,500.00
129,300.00
199,924.15
160,777.50
7,558,661.02

100,000.00

-

ขอตั้งเทาเดิม

ป 2561
+ เพิ่มขึ้น
คําชี้แจง
ประมาณการ - ลดลง
80,000.00
+10,000 ขอตั้งเพิ่มขึ้นเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 2 เครื่อง
100,000.00
- ขอตั้งเทาเดิมเปนคาจัดทําจดหมายขาว และเอกสารประชาสัมพันธตาง ๆ
- ขอตั้งเทาเดิมเปนคาพาหนะกรรมการดําเนินการที่ปฏิบัติงานอยูตางจังหวัด
150,000.00
250,000.00
+50,000 ขอตั้งเพิ่มขึ้น
200,000.00
- ขอตั้งเทาเดิมเปนคาใชจายการจัดกิจกรรมวันครบรอบกอตั้งสหกรณ 69 ป ในวันที่ 28 กันยายน 2561
9,384,000.00

+631,000

ป 2560
ป 2561
+ เพิ่มขึ้น
คําชี้แจง
ประมาณการ
จายจริง
ประมาณการ - ลดลง
84,200.00
+150,000 ขอตั้งเพิ่มขึ้นพื่อซื้อครุภัณฑใหมทดแทนที่ชํารุดไมสามารถซอมได ดังตอไปนี้ (1) เครื่องพิมพ Printer
100,000.00
250,000.00
2 เครื่อง จํานวนเงิน 80,000 บาท (2) เครื่องนับธนบัตร 2 เครื่อง จํานวนเงิน 100,000 บาท และ
(3) กลองบันทึกภาพ จํานวนเงิน 45,000 บาท

2
3
4
5
6
7

ซื้อรถยนต
เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
Soft ware ฐานขอมูล
Switch อุปกรณคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร NoteBook
รวม

60,000.00
120,000.00
100,000.00
30,000.00
410,000.00

24,610.00
108,810.00

960,000.00
30,000.00
1,240,000.00

+960,000 ขอตั้งเพิ่มเพื่อทดแทนรถยนตคันเดิมที่ใชงานมานาน 11 ป และตองเสียคาบํารุงรักษามากขึ้น
-60,000 ไมขอตั้ง
-120,000 ไมขอตั้ง
-100,000 ไมขอตั้ง
-30,000 ไมขอตั้ง
+30,000 ขอตั้งเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร Notebook สําหรับใชในงานสหกรณ
+830,000
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6. คาใชจายตามงานแผนยุทธศาสตรประจําป 2561
6.1 พัฒนาองคกร

ที่

รายการ

1 โครงการอบรมสมาชิกใหม
และเจาหนาที่การเงิน 4 ภาค
2 โครงการสัมมนาผูประสานงาน
สหกรณประจําจังหวัด

ป 2560
ประมาณการ
จายจริง
450,000.00

424,261.00

ป 2561
+ เพิ่มขึ้น
คําชี้แจง
ประมาณการ - ลดลง
+600,000 ขอตั้งเพิ่มเพื่อจัดอบรมสมาชิกใหม และเจาหนาที่การเงินจังหวัดและสวนกลาง (4 ภาค จํานวน 500 คน)
600,000.00
500,000.00

+50,000 ขอตั้งเพิ่มขึ้นเพื่อจัดสัมมนาผูประสานงานสหกรณประจําจังหวัด ประจําป 2561

6.2 การพัฒนาการใหบริการและจัดสวัสดิการแกสมาชิก

ป 2560
ป 2561
+ เพิ่มขึ้น
คําชี้แจง
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
- ขอตั้งเทาเดิมเพื่อใชจัดกิจกรรมสงเสริมการออมของสมาชิกและสหกรณอื่น/จัดทําของชํารวย
100,000.00
100,000.00
100,000.00

ที่

รายการ

6.4 เชื่อมโยงความรวมมือระหวางสหกรณและองคกรอื่น
6 โครงการสัมมนาภาคีสหกรณ
200,000.00
159,200.00
200,000.00
บางเขน
1,280,000.00 1,034,311.00 2,250,000.00
รวม
รวมคาใชจายทั้งสิ้น
42,770,000.00 40,575,726.88 44,826,000.00

-

ขอตั้งเทาเดิมเพื่อใชในการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาภาคีสหกรณบางเขน ประจําป 2561 และกิจกรรม
เชื่อมโยงเครือขายธุรกิจกับสหกรณอื่น

+970,000
+2,056,000

ทั้งนี้ ประมาณการรายจายสามารถถัวจายไดทุกรายการ ยกเวน รายการเงินเดือน และหมวดครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง

(ข) ประมาณการรายได-รายจาย ประจําป 2561
หนวย : ลานบาท
ป 2560
ที่

รายการ

ป 2561

ประมาณการรายได

รับ/จายจริง

ประมาณการรายได

คําชี้แจง

ประมาณการรายได
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1
2

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู
รายไดอื่น ๆ
รวมรายได
ประมาณการรายจาย

283.00
0.80
283.80

281.76
0.47
282.23

293.00
1.00
294.00

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูแกสมาชิก
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร และคาธรรมเนียมตาง ๆ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากจากสมาชิก
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากจากสหกรณอื่น
ดอกเบี้ยจายเงินกูธนาคาร
คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ
คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก
คาใชจายดําเนินการอื่น
คาใชจายตามแผนงานประจําป
คาใชจายทางบัญชี

70.00
2.30
4.00
11.61
0.68
20.02
8.75
1.28
1.20

71.06
1.62
0.72
11.30
0.54
20.03
7.56
1.03
0.74

75.00
0.00
2.00
10.22
0.71
21.02
9.38
2.25
1.00

ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากจากสมาชิก
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากจากสหกรณอื่น
ดอกเบี้ยจายเงินกูธนาคาร
ตามงบประมาณรายจายที่ตั้งไว
ตามงบประมาณรายจายที่ตั้งไว
ตามงบประมาณรายจายที่ตั้งไว
ตามงบประมาณรายจายที่ตั้งไว
ตามงบประมาณรายจายที่ตั้งไว
คาเสื่อมราคาสินทรัพย คาตัดจายโปรแกรม สิทธิประโยชนในการใชอาคาร

รวมรายจาย
ประมาณการกําไรสุทธิ

119.84
163.96

114.60
167.63

121.58
172.42

จึงเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมมีมติ
เปนเอกฉันท อนุมัติประมาณการรายได-รายจาย ประจําป 2561 ตามที่เสนอ
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5.8 การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของสหกรณ
ดวยคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 69 ไดพจิ ารณาเห็นวา ปจจุบันสหกรณไดใชโปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอรประมวลผลขอมูล และอํานวยความสะดวกแกสมาชิก โดยใหสมาชิกสามารถตรวจสอบขอมูลของตนเอง
ในการทําธุรกรรมกับสหกรณผานเว็ปไซตของสหกรณ หรือแอพพลิเคชั่นมือถือ เชน สถานภาพสมาชิก คาหุน เงินฝาก
เงินกู ใบรับเงิน ภาระค้ําประกัน ผูรับโอนประโยชน เปนตน ซึ่งในระบบสมาชิกสามารถพิมพใบรับเงินจากระบบ
ผานเว็บไซตได
ดังนั้น เพื่อเปนการประหยัดคาใชจายในการบริหารจัดการเห็นสมควรงดการพิมพใบรับเงินสงให
สมาชิกเปนรายเดือน แตสมาชิกรายใดมีความประสงคใหสหกรณพิมพใบรับเงินใหแจงเปนกรณีไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ที่ประชุมมีมติ เปนเอกฉันท สมควรงดการพิมพใบรับเงินสงใหกับสมาชิกเปนรายเดือน แตถาสมาชิก
รายใดมีความประสงคใหสหกรณพิมพใบรับเงินใหแจงกับสหกรณเปนกรณีไป
วาระที่ 6 เรือ่ งอื่น ๆ

6.1 เรื่องทีส่ มาชิกเสนอที่ประชุมใหญฯ

ตามระยะทาง

3.3.1 นายประสงค ศรีสวัสดิ์ สมาชิกเลขทะเบียน 6992
- คาอาหารกลางวันประชุมใหญ 1,000 บาท ทุกคน คาคงที่ และขอใหเพิ่มเปนคารถ

3.3.2 นายพีระพงศ วาระเสน สมาชิกเลขทะเบียน 10334
(1) ขอใหสหกรณหาทางชวยเหลือสมาชิกสามัญที่เปนพนักงานราชการของกรมสงเสริม
สหกรณ ใหใชบริการเงินกูของสหกรณเพื่อไปพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของสมาชิกดวย เพราะในปจจุบันสมาชิก
สามัญ ที่เปนพนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณหลายรายไมสามารถใชบริการกูเงินได เนื่องจากการกูเงินสหกรณฯ
ในปจจุบัน ตองมีขาราชการค้าํ ประกัน 1 คน รายที่กูไดก็จะมีญาติเปนขาราชการ หรือมีสามี/ภรรยาเปนขาราชการที่เปน
สมาชิกสหกรณจึงมีผูค้ําประกัน สมาชิกทีใ่ ชบริการเงินกูไมไดจึงตองหันไปใชบริการเงินกูนอกระบบตาง ๆ
(2) ขอใหสหกรณพัฒนาวิธีการเลือกตั้ง ที่ใหไดตัวแทนกระจายไปทั่วประเทศ เพื่อที่จะใหได
ตัวแทนจากสมาชิก ในสวนภูมภิ าคใหมากขึ้น ปจจุบัน กรรมการสหกรณจะเปนขาราชการในสวนกลางเปนสวนใหญ
(3) ขอใหสหกรณสรางมาตรการปองกันการปลอยเงินกูนอกระบบตัดหนาสหกรณ โดยใช
Demand เงินกูของสมาชิก เพือ่ ปองกันมิใหเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นอีก (ในปจจุบันไมมีแลว)
(4) ขอใหสหกรณ จัดใหมีเงินเฉลี่ยคืน (patronage refund) ในสวนของผูฝาก ดวยในปจจุบัน
มีเงินเฉลี่ยคืนเพียงในสวนของผูกู ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความสมดุลในการใหบริการสมาชิกใหเทาเทียมกันตามวิธีการสหกรณ
เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงใหใกลเคียงกับสถาบันการเงินทั่วไป แลวเฉลี่ยคืนใหสมาชิกเมื่อปลายปหลังจากมีสวนเกิน
(surplus) เพื่อแกปญหาเงินไหลเขามาลนระบบสหกรณในภาพรวม จากเงินฝากไหลเขาเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูง
กวาสถาบันการเงินปกติ(เปนเงินที่นํามาลงทุน เกินจากการออมปกติ) ทําใหสหกรณตองไปลงทุนหรือ ใหบริการที่มีความ
เสี่ยงมากเกินความจําเปน ซึ่งอาจเปนสาเหตุทําใหสมาชิกบางสวนสูญเสียวินัยทางการ เงินได (ในปจจุบนั มีเงินเฉลี่ยคืน
สวนของผูกู ทําใหอัตราดอกเบีย้ เงินกูใกลเคียงกับตลาด)
(5) ขอใหสหกรณสงเสริมการสรางวินัยทางการเงินของสมาชิกสหกรณ
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จึงเสนอเพื่อทราบ
ที่ปจึระชุ
มมีมติ่อทราบ
รับทราบ
งเสนอเพื

ที่ประชุมมีมติ   รับทราบ
6.2 มอบรางวัลสมาชิกที่อยูในที่ประชุมใหญฯ
6.2 ประธานฯ
มอบรางวั
ลสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมใหญ่ฯ
แจงที่ประชุมวา สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด ไดจัดรางวัลสําหรับสมาชิกผูเขารวม
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด ได้จัดรางวัลส�ำหรับสมาชิก
ประชุมใหญสามัญประจําป 2560 จากบริษัท สหประกันชีวติ จํากัด เปนจํานวนเงิน 50,000 บาท และบริษัท เอไอเอ จํากัด
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 จากบริษทั สหประกันชีวติ จ�ำกัด เป็นจ�ำนวนเงิน 50,000 บาท และบริษทั
เปนจํานวนเงิน 5,000 บาท เปนบัญชีเงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถ จํานวน 22 รางวัล ๆ ละ 2,500 บาท และรางวัลของ
เอไอเอ จ�ำกัดเป็นจ�ำนวนเงิน 5,000 บาท เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สนิ มัธยัสถ์ จ�ำนวน  22  รางวัล ๆ ละ 2,500 บาท
สหกรณฯ เปนรางวัลบัญชีเงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถ จํานวน 50 บัญชี ๆ ละ 3,000 บาท เปนจํานวนเงิน
และรางวัลของสหกรณ์ฯ เป็นรางวัลบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ จ�ำนวน 50 บัญชี ๆ ละ 3,000 บาท
150,00
บาท และรางวั
าหนักสองสลึลงทองค�
จํานวน
ล เปงนจ�เงิำนนวน
50,000
บาทล เป็นเงิน 50,000 บาท
เป็นจ�ำนวนเงิ
น 150,00ลทองคํ
บาท  และรางวั
ำหนั4 กรางวั
สองสลึ
4  รางวั
การมอบรางวั
ลจะใช
วิธจี วับธิ สลากบั
ตรรางวั
ลซึ่งสมาชิ
กที่ไดกรับทีรางวั
จะตอลงอยู
องประชุ
ใหญเทมาใหญ่
นั้น
การมอบรางวั
ลจะใช้
จี บั สลากบั
ตรรางวั
ลซึง่ สมาชิ
ไ่ ด้รบั ลรางวั
จะต้ใอนหงอยู
ใ่ นห้อมงประชุ
และต
วตอคณะกรรมการดํ
าเนินการเทำาเนิ
นั้นนการเท่
จึงจะมีาสนัิท้นธิรจึับงรางวั
เท่านัอ้นงแสดงตั
และต้องแสดงตั
วต่อคณะกรรมการด�
จะมีลสดัิทงธินีร้ ับรางวัล ดังนี้
รางวัลบัญชีเงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถ จํานวน 22 บัญชี ๆ ละ 2,500 บาท ไดแก
รางวัลบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ จ�ำนวน 22 บัญชี ๆ ละ 2,500 บาท ได้แก่
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

นายมงคล
นางนันทนา
นางอุไรวรรณ
นางเรณู
นายจิระชัย
นายณคร
น.ส.กมลวรรณ
นางศิริจิตติ
น.ส.อมร
นายประดิษฐ
นายจํารัส
นายเสริมพงษ
น.ส.รังสิมา
น.ส.สินีนุช
นางวิไลวรรณ
นายดํารง
นายสุรพล
น.ส.จุฬาภา
นางยุพดี
นายสมานชัย
น.ส.สายทอง
นายธิปสรรค

ชื่อ-สกุล
กวงคํา
แฮวอู
อินทรโชติ
หาบุบผา
อินทรโชติ
สังขพิชัย
ศรีจะบก
บุณยะจิตติ
อําภา
เที่ยงธรรม
ทินาน
ศรีเพ็งธนาดล
จากโภชน
อยูสมบุญ
เกิดพิทักษ
ปนประณต
แสงหิรัญ
กิสลัย
ณ นคร
ดวงมูล
เกิดผล
สิงหสุต

เลขทะเบียน
3974
7348
7889
8227
12455
11385
15343
14505
16331
8640
12159
16035
15280
16494
9274
3058
5821
16101
2002
10706
14410
15484
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รางวัลบัญชีเงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถ จํานวน 50 บัญชี ๆ ละ 3,000 บาท ไดแก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ จ�ำนวน 50 บัญชี ๆ ละ 3,000 บาท ได้แก่
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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น.ส.ประโลมใจ
นายนคร
นายวิเชียร
นางณิชาพร
นายศรายุธ
นางสุวิมล
นายประทีป
นายสุวิช
นายวีระ
นายบุญเสริม
นางชวนคนึง
นายวัชระ
นางละมอม
นางสุพัฒ
นายอดิศักดิ์
น.ส.ปภัสรา
นายอภินพ
นางอุมาวลี
น.ส.สุพัตรา
นางศรีสัจจา
นางสุวพีร
นายศุภกิจ
นายวิศิษฎ
นางวัลลภา
นายสานิตย
นายบรรจบ
นายชาลี
น.ส.ตรีนุช
นายสมจิตร
นายสมบัติ
นายอริญชัย

ชื่อ-สกุล
เนียมแกลว
ศรีนะพงศ
ชาญสตบุตร
สันติวรวุฒิ
ยอดอุทา
ชอุมวรรณ
สุวิมล
นอยอิ่ม
จั่นแกว
ประสงคทรัพย
มังกรแกว
กวีศรีเดชา
สุขพงษ
หมายเกื้อ
สุขสถิตย
จงกลฐากร
ยะศะนพ
เสาวทองหยุน
แสงระยับ
ลายไม
นิมิตพันธ
ชางเรือ
ศรีพินิตชัย
แถววีระชน
พันธวิบูลย
สงฤทธิ์
ประจงการ
กลิ่นหอม
ปุรณะ
ภักดี
สุขใจ
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เลขทะเบียน
12792
05400
13454
10373
15952
07627
06793
11986
04659
12934
06250
14353
09024
14717
13696
16598
15432
09204
16652
04150
03925
13071
05068
07239
12613
11489
09219
15339
13083
11664
12588

ลําดับ
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

นายเผด็จ
น.ส.วารุณี
น.ส.วิไลลักษณ
น.ส.ศศิวิมล
น.ส.วรินทร
น.ส.ประนอม
นางนงคราญ
นายกฤติน
นายสัมฤทธิ์
นายจําเนียร
น.ส.สุภาภรณ
น.ส.อรนุช
นายอานนท
นางปราณี
นางจันทนา
นายสุรสิทธิ์
นางสุพิมล
นางอรพรรณ
น.ส.พวงเงิน

ชื่อ-สกุล
ภูโอภาสนันท
ศรีเมฆ
วาวทอง
ธรรมกิรติ
โยธารักษ
หมีทอง
พุทธจง
ไกรกานนท
พึ่งเทียน
สมแสง
บุญทัน
แกวนวล
ที่ปรึกษา
ภักดีพิพัฒน
ภูแยม
พรหมเวชยานนท
บูรณปทมะ
พานิชการ
ธนะภูมิ

เลขทะเบียน
12936
14807
15732
15517
15853
12955
08316
14073
12803
12804
16271
15557
12239
13077
13315
11726
04306
04806
02195

ชื่อ-สกุล
นุมนาม
ผุดผาด
เชาฉอง
ศุภวุฒิ

เลขทะเบียน
06582
13080
08733
10813

ทองคําหนัก 2 สลึง 4 เสน ไดแก
ลําดับ
1
2
3
4

นางอรพินท
นางจุฑารัชต
น.ส.สมจิตต
นางฉวี

ที่ประชุมมีมติ รับทราบ
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เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาร่วม
ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2560 และปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา  12.10  น.
(ลงชื่อ)
        
(ลงชื่อ)
                 

     โอภาส กลั่นบุศย์     ประธานกรรมการ
( นายโอภาส   กลั่นบุศย์ )
   ภานุวัฒน์ ณ นครพนม     เลขานุการ
( นายภานุวัฒน์   ณ นครพนม )

จึงเสนอเพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2560
ที่ประชุมมีมติ  ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1 รายงานประจําป 2561
วาระที
่ รายงานประจํ
3 เรื
่องเพื่อทราบ
3.13.1.1
าป ก2561
จํานวนสมาชิ
เมืรายงานประจ�
อ่ สิจํ้นาปนวนสมาชิ
ทางบัญชีำวปีันกที2561
่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด มีสมาชิกทัง้ สิ้น
3.13.1.1
อ่ สิ้นกปจํจ�ทาำนวน
างบั
ญ7,375
ชีวันทีคน
ธันวาคม
ขาราชการสหกรณ
7,685 คน แยกเป
น เมื
สมาชิ
กสมทบ2561
จํานวนสหกรณ
310 คน
รายละเอียด ดังนีจํ้ ากัด มีสมาชิกทัง้ สิ้น
         3.1.1
นวนสมาชิ
ก่ 31สมาชิ
7,685 คน แยกเป
น สมาชิเมื
กจํ่อาสินวน
นวน 310
คน รายละเอี
ยด ดังนี้ จ�ำกัด มีสมาชิก
              
้นปีท7,375
างบัญคน
ชีวันสมาชิ
ที่ 31กสมทบ
ธันวาคมจํา2561
สหกรณ์
ข้าราชการสหกรณ์
ทั้งสิ้น 7,685 คน  แยกเป็
ำนวน  310 คน รายละเอี
ยด ดังนี้
รายการ นสมาชิก จ�ำนวน 7,375
สมาชิกคน
(คน)สมาชิกสมทบ
สมาชิกจ�สมทบ(คน)
รวม (คน)
รายการ
สมาชิกตนป
สมาชิกเพิ
กต่มนระหว
ป างป
สมาชิ
สมาชิกเพิ่มระหว
รวม างป
รวมางป
สมาชิกลดลงระหว
- ถึสมาชิ
งแกกกรรม
ลดลงระหวางป
- ลาออก
- ถึงแกกรรม
- ถู- กลาออก
ใหออก

- ถูกให
ออก อ
สมาชิ
กคงเหลื

สมาชิ
7,127 ก(คน)
7,127
380
7,507380
7,507
68
64 68
- 64
7,375-

สมาชิ
285กสมทบ(คน)
85 285
370 85
370
60 - 60
310 -

รวม (คน)
7,412
4657,412
7,877465
7,877
68
124 68
- 124

7,685 -

สมาชิกคงเหลือ
7,375
310
7,685
3.1.2 ผลการดําเนินงานประจําป 2561
3.1.2
ผลการด�
นงานประจ�
ปีขา2561
สรุผลการดํ
ปผลการดํ
าเนิำนเนิ
นงานประจํ
งานของสหกรณ
ราชการสหกรณ จํากัด ประจําป 2561 ดังนี้
3.1.2
าเนิ
าป ำ2561
               สรุปสรุผลการดํ
ปผลการด�
นงานของสหกรณ์
ขงานเปรี
้าราชการสหกรณ์
ด ประจ�
ปี 2561ดังดันีง้ นี้
ตารางแสดงผลการดํ
าเนิ
ยบเทียจํบากั5จ�ดำปกัประจํ
าเนิำนเนิงานของสหกรณ
ขานราชการสหกรณ
าปำ2561
ตารางแสดงผลการด�
ำเนิ
นงานเปรี
ยบเที
ยบยบ5 5ปี ป
หนวย : ลานบาท
ตารางแสดงผลการดํ
าเนิ
นงานเปรี
ยบเที
ลําดับ
รายการ
ป 2561
ป 2560
ป 2559
ป 2558
ปหน2557
วย : ลานบาท
1
สมาชิก(คน)
7,685
7,412
6,967
6,931
6,964
ลําดับ
รายการ
ป 2561
ป 2560
ป 2559
ป 2558
ป 2557
- สมาชิก
7,375
7,127
6,631
6,608
6,622
1
สมาชิก(คน)
7,685
7,412
6,967
6,931
6,964
- สมาชิกสมทบ
310
285
336
323
342
- สมาชิก
7,375
7,127
6,631
6,608
6,622
2
ทุนเรือนหุน
2,659.05
2,552.08
2,375.64
2,199.74
2,070.85
- สมาชิกสมทบ
310
285
336
323
342
3
ทุนสํารอง
320.41
302.94
285.30
271.01
257.44
2
ทุนเรือนหุน
2,659.05
2,552.08
2,375.64
2,199.74
2,070.85
4
ทุนสะสมอื่น ๆ
8.03
12.41
11.23
7.97
6.54
3
ทุนสํารอง
320.41
302.94
285.30
271.01
257.44
5
เงินรับฝากจาก
4
ทุนสะสมอื่น ๆ
8.03
12.41
11.23
7.97
6.54
- สมาชิก
2,575.71
2,377.80
2,149.00
1,848.36
1,694.71
5
เงินรับฝากจาก
- สหกรณอื่น
0.06
0.07
235.07
295.25
105.57
สมาชิ
ก
2,575.71
2,377.80
2,149.00
1,848.36
1,694.71
6
เงินใหกูแกสมาชิก
5,508.29
5,240.90
5,024.14
4,888.39
4,626.26
0.06
0.07
235.07 5,002.68
295.25 4,679.00
105.57
7
ทุนดํา-เนิสหกรณ
นงาน อื่น 5,743.68
5,417.52
5,216.28
6
เงินใหกูแกสมาชิก
5,508.29
5,240.90
5,024.14
4,888.39
4,626.26
8
รายได
294.57
282.23
273.73
262.24
250.56
7
ทุนดําเนินงาน
5,743.68
5,417.52
5,216.28
5,002.68
4,679.00
9
รายจาย
118.80
114.60
117.90
119.85
114.88
294.57
282.23
273.73 142.39
262.24 135.68
250.56
108 กํารายได
ไรสุทธิ
175.77
167.63
155.83
9
รายจาย
118.80
114.60
117.90
119.85
114.88
86 รายงานประจำ�ปี 2561 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำ�กัด
10 กําไรสุทธิ
175.77
167.63
155.83
142.39
135.68

3.1.3
3.1.3 ทุทุนนเรืเรืออนหุ
นหุนนมูมูลลคคาาหุหุนนละ
ละ 10
10 บาท
บาท
มูมูลลคคาาหุหุนน ณณ วัวันนทีที่ ่ 11 มกราคม
ยกมา
มกราคม 2561
2561 ยกมา
บวก
บวก สมาชิ
สมาชิกกถืถืออหุหุนนเพิ
เพิ่ม่มระหว
ระหวาางป
งป

2,552,080,550.00
2,552,080,550.00
165,684,300.00
165,684,300.00
2,717,764,850.00
2,717,764,850.00
หัหักก สมาชิ
58,715,730.00
สมาชิกกถอนหุ
ถอนหุนนคืคืนนระหว
ระหวางป
58,715,730.00
มูมูลลคคาาหุหุนน ณณ วัวันนทีที่ ่ 31
ยกไป
2,659,049,120.00
31 ธัธันนวาคม 2561 ยกไป
2,659,049,120.00
*ในป2561
2561ทุทุนนเรืเรืออนหุ
นหุนนเพิ
เพิม่ ม่ ขึขึ้น้น 106,968,570.00 บาท
*ในป
บาท หรื
หรืออเทเทาากักับบรรออยละ
ยละ 4.19
4.19
3.1.4เงิเงินนรัรับบฝากจากสมาชิ
ฝากจากสมาชิกก
3.1.4

ประเภทเงินนรัรับบฝากจากสมาชิ
ฝากจากสมาชิกก
ประเภทเงิ
ออมทรัพพยย
ออมทรัพ
พยยพ
ออมทรั
ออมทรั
พิเิเศษ
ศษ ประจํ
ประจําา(3-12
(3-12เดืเดืออน)น)
ยกมาต
196,656,702.00 2,165,738,912.58
2,165,738,912.58
15,413,085.19
15,413,085.19
ยกมาต
นนปป
196,656,702.00
ฝากระหว
า
งป
685,099,612.83
672,426,847.67
53,034,782.97
ฝากระหวางป
685,099,612.83
672,426,847.67
53,034,782.97
รวม
881,756,314.83
2,838,165,760.25
68,447,868.16
รวม
881,756,314.83 2,838,165,760.25
68,447,868.16
ถอนคืนระหวางป 654,352,811.96
508,851,410.02
49,448,464.93
ถอนคืนระหวางป 654,352,811.96
508,851,410.02
49,448,464.93
คงเหลือยกไป
227,403,502.87 2,329,314,350.23
18,999,403.23
คงเหลือยกไป
227,403,502.87 2,329,314,350.23
18,999,403.23
เพิ่ม (ลด)
30,746,800.87
163,575,437.65
3,586,318.04
เพิ่ม (ลด)
30,746,800.87
163,575,437.65
3,586,318.04
จํานวน (บัญชี)
6,539
6,315
16
จํานวน (บัญชี)
6,539
6,315
16
รายการ
รายการ

หนหนวยวย: บาท
: บาท
รวมทั
รวมทั้งสิ้ง้นสิ้น
2,377,808,699.77
2,377,808,699.77
1,410,561,243.47
1,410,561,243.47
3,788,369,943.24
3,788,369,943.24
1,212,652,686.91
1,212,652,686.91
2,575,717,256.33
2,575,717,256.33
197,908,556.56
197,908,556.56
12,870
12,870

3.1.5 เงินรับฝากจากสหกรณอื่น, เงินกูยมื ธนาคารและเงินกูตั๋วสัญญาใชเงิน
3.1.5 เงินรับฝากจากสหกรณอื่น, เงินกูยมื ธนาคารและเงินกูตั๋วสัญญาใชเงิน
รายการ
รายการ

ยกมาตนป
ยกมาตนป
เพิ่มระหวางป
เพิ่มระหวางป
รวม
รวมนระหวางป
ถอนคื
ถอนคื
นระหว
างป
คงเหลื
อยกไป
คงเหลื
ยกไป
เพิ่ม อ(ลด)
เพิจํ่มานวน(สหกรณ
(ลด) /ธนาคาร)
จํานวน(สหกรณ/ธนาคาร)

สหกรณอื่น
เงินกูยืมธนาคาร
เงินกูยืม
เงิญาใช
นกูยืมเงิน
เงิ
น
กู
ย

ม
ื
ธนาคาร
สหกรณ
อ
น
่
ื
ฝากประจํา(12 เดือน)
ระยะสั้น
ตั๋วสัญ
ระยะสั
ตัว๋ สัญญาใช
ฝากประจํา(12
เดือน)
74,617.14
- ้น
- เงิน

74,617.14
870.13
870.13
75,487.27
75,487.27
10,697.07
10,697.07
64,790.20
64,790.20
(9,826.94)
(9,826.94)
6
6

--

-

-

---

---

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หนวย : บาท
หนวย : บาท

รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น

74,617.14
74,617.14
870.13
870.13
75,487.27
75,487.27
10,697.07
10,697.07
64,790.20

64,790.20
(9,826.94)
6 (9,826.94)
6
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3.1.6
การให
มื แก
สมาชิ
(บาท)
3.1.6
การให
เงินเงิกูนยกูมื ยแก
สมาชิ
ก ก(บาท)
ประเภทเงิ
นให
ืมแก
สมาชิกก
ประเภทเงิ
นให
กูยกืมูยแก
สมาชิ
สามั
เศษ
ฉุกฉุเฉิกนเฉิน
สามั
ญญ
พิพิเศษ
4,969,830,178.46 223,798,148.80
223,798,148.80
คงเหลื
47,275,793.71 4,969,830,178.46
คงเหลื
อตอนตปนป
47,275,793.71
กูระหวางป
90,002,073.23 4,416,370,013.37
124,955,000.00
ใหกให
ูระหว
างป
90,002,073.23
4,416,370,013.37
124,955,000.00
รวม
137,277,866.94 9,386,200,191.83
348,753,148.80
รวม
137,277,866.94 9,386,200,191.83
348,753,148.80
รับชําระระหวางป
91,024,365.98 4,247,478,058.58
25,429,706.94
รับชําระระหวางป
91,024,365.98 4,247,478,058.58
25,429,706.94
คงเหลือยกไป
46,253,500.96 5,138,722,133.25
323,323,441.86
คงเหลือยกไป
46,253,500.96 5,138,722,133.25
323,323,441.86
เพิ่ม (ลด)
(1,022,292.75)
168,891,954.79
99,525,293.06
เพิ่ม (ลด)
(1,022,292.75)
168,891,954.79
99,525,293.06
จํานวนสัญญา
2,282
6,634
61
จํานวนสัญญา
2,282
6,634
61
รายการ
รายการ

3.1.7 เงินกูยืมลูกกหนี
หนี้ข้ขาดจากสมาชิ
าดจากสมาชิกกภาพ
(บาท)
3.1.7
ภาพ  (บาท)
3.1.7 เงิเงินนกูกูย้ยืมืมลูกลูหนี
้ขาดจากสมาชิกภาพ
(บาท)
รายการ
รายการ
คงเหลือตนป
คงเหลือตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
เพิ่มขึ้นระหวารวม
งป
รวม
รับชําระระหวางป
รับชํรัาบระระหว
งป้
โอนลูกาหนี
รับโอนลู
กหนี
้
คงเหลื
อยกไป
คงเหลื
เพิ่มอยกไป
(ลด)

เพิ่มจํา(ลด)
นวนสมาชิก(คน)
จํานวนสมาชิก(คน)
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ประเภทลูกหนี้ขาดจากสมาชิกภาพ
ประเภทลู
กหนีลู้ขกาดจากสมาชิ
ลูกหนี้ตาม
หนี้ขาดจาก กภาพลูกหนี้ระหวาง
ลูกคํหนี
ลูกหนี
้ขาดจาก
ลูกหนี
้ระหว
าพิ้ตพาม
ากษา
สมาชิ
กภาพ
ดําเนิ
นคดีาง
คําพิพากษา
สมาชิกภาพ
ดําเนินคดี
1,642,116.33
1,019,582.75
1,642,116.33
1,019,582.75
621,007.00
621,007.00
2,263,123.33
1,019,582.75
-

2,263,123.33
148,199.30
148,199.30 2,114,924.03
2,114,924.03
472,807.70
472,807.70
5
5

1,019,582.75
32,938.01
32,938.01
621,007.00
621,007.00
365,637.74
365,637.74
(653,945.01)
(653,945.01)
3
3
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หนววยย: :บาท
บาท
หน

รวมทั้ง้งสิสิ้น้น
รวมทั
5,240,904,120.97
5,240,904,120.97
4,631,327,086.60
4,631,327,086.60
9,872,231,207.57
9,872,231,207.57
4,363,932,131.50
4,363,932,131.50
5,508,299,076.07
5,508,299,076.07
267394955.10
267394955.10
267,394,955.10
8,977
8,977

หนวย : บาท
หนวย : บาท
รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น
2,661,699.08
2,661,699.08
621,007.00
621,007.00
3,282,706.08

3,282,706.08
181,137.31
181,137.31
621,007.00
621,007.00
2,480,561.77
2,480,561.77
(181,137.31)
(181,137.31)
8
8

3.1.8 การใชทนุ สะสมอื่น
1) ทุนสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรม
           3.1.8 การใช้ทุนสะสมอื่น
การใชเงินสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรม สหกรณไดกําหนดใหความชวยเหลือเปน
         1) ทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม
คาพวงหรีดเคารพศพรายละไม
เกินเงิ1,000
บาท คคารอบครั
พิธจี ัดงานศพรายละ
บาท และเงิ
ครอบครั
วสมาชิ
การใช้
นสงเคราะห์
วสมาชิกผู้ถึงแก่10,000
กรรม สหกรณ์
ได้กน�ำสงเคราะห
หนดให้ความช่
วยเหลื
อ ก
ผูถึงแกกเป็
รรมรายละ
400,000
บาท โดยดําเนินเกิการดั
งนี้ บาท ค่าพิธีจัดงานศพรายละ 10,000 บาท และเงินสงเคราะห์
น  ค่าพวงหรี
ดเคารพศพรายละไม่
น 1,000
ฯ ไดจัดทํา400,000
ประกันชีวบาท
ิตกลุโดยด�
มสมาชิ
กับบริงษนี้ัทสหประกันชีวิตจํากัด (มหาชน)
ครอบครัวสมาชิก ผู้ถสหกรณ
ึงแก่กรรมรายละ
ำเนิกไว
นการดั
สหกรณ์
ฯ ได้จยัดท�ดัำงประกั
ทุนประกั                   
นคนละ 400,000 บาท
รายละเอี
นี้ นชีวิตกลุ่มสมาชิกไว้กับบริษัทสหประกันชีวิตจ�ำกัด(มหาชน)                        
ทุนประกันคนละ 400,000
1. สมาชิบาท
กที่มรายละเอี
อี ายุไมเกิยนด70ดังปนี้คาเบี้ยประกัน 2,580 บาท/คน/ป
1. สมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี ค่าเบี้ยประกัน 2,580 บาท/คน/ปี  
2. สมาชิกที่มอี ายุ 71 – 80 ป คาเบี้ยประกัน 9,000 บาท/คน/ป
2. สมาชิกที่มีอายุ 71 – 80 ปี  ค่าเบี้ยประกัน  9,000 บาท/คน/ปี
34,000 บาท/คน/ป
3.3. สมาชิ
สมาชิกกทีที่ม่มอี ีอายุ
ายุ 81-85
81-85 ปปี คค่าาเบี
เบี้ย้ยประกั
ประกันน  34,000
บาท/คน/ปี
และสําหรัและส�
บสมาชิ
่มอี ายุกตทีั้งแต
85 ตปั้งขแต่
ึ้นไป85สหกรณ
ฯ จสหกรณ์
ายเงินสงเคราะห
วสมาชิ
กผูถึงแก
กรรมกรายละ
ำหรักบทีสมาชิ
่มีอายุ
ปีขึ้นไป
ฯ จ่ายเงิคนรอบครั
สงเคราะห์
ครอบครั
วสมาชิ
ผู้ถึงแก่400,000
กรรม
บาท เชนรายละ
กัน 400,000 บาท เช่นกัน  
ในปี
ในป 2561  มี
2561 มีสมาชิกถึงแก่
แกกรรม จ�จํำานวน 68 ราย รายละเอียด ดังนี้
                    1.1.สมาชิ
สมาชิกกอายุ
อายุไไมม่เกิเกินน8585ปปีถึงถึแก
งแก่กรรม
กรรม5757รายรายไดรได้ับรเงิับนเงิสินนสิไหมทดแทนจากบริ
นไหมทดแทนจากบริ
ัท ราย
ษัทษรายละ
400,000
จ�ำนวนเงิน 22,800,000
างบรินษฯัทสหประกั
นฯ าด�ยเงิ
ำเนินนสิการจ่
นสินไหม
400,000ละบาท
เปนจําบาท
นวนเงิเป็นน22,800,000
บาท อยูระหวบาท
างบริอยูษ่รัทะหว่
สหประกั
ดําเนินการจ
นไหมายเงิ
จํานวน
2 ราย
จ�ำนวน 2 ราย
2. สมาชิกทีม่ ีอายุเกิน 85 ป ถึงแกกรรม จํานวน 11 ราย สหกรณฯ จายเงินจากทุนสงเคราะห
2. สมาชิกทีม่ อี ายุเกิน 85 ปี ถึงแก่กรรม จ�ำนวน 11 ราย สหกรณ์ฯ จ่ายเงินจากทุนสงเคราะห์
ครอบครัครอบครั
วสมาชิกวผูสมาชิ
ถึงแกกกผูรรมรายละ
400,000400,000
บาท เปนบาท
เงิน 4,400,000
บาท บาท
้ถึงแก่กรรมรายละ
เป็นเงิน 4,400,000
ในการใช
เงินเงิทุนนทุมีนรมีายละเอี
ยดดั
งนีง้ นี้
ในการใช้
รายละเอี
ยดดั
ที่มทีาของเงิ
นทุนนทุสงเคราะห
ครอบครั
วสมาชิ
กผูกถผูึง้ถแก
กรรม
่มาของเงิ
นสงเคราะห์
ครอบครั
วสมาชิ
ึงแก่
กรรม
(1) เงินทุนสงเคราะหฯ ยกมา
5,822,862.54 บาท
(2) จัดสรรจากกําไรสุทธิประจําป 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
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2) การใชทุนสาธารณประโยชน
2)ในปการใช
ุนุนสาธารณประโยชน
2561ททสหกรณ
ฯ ไดใชเงินทุนสาธารณประโยชน เพื่อประโยชนโดยรวมแกสมาชิก ชุมชนและ
2)
การใช้
สาธารณประโยชน์
ในป
ฯฯ ได
ในปี 2561
2561
สหกรณ์
ได้สใใชาธารณะ
ช้เเงิงินนทุทุนนสาธารณประโยชน
สาธารณประโยชน์
ประโยชน์โโดยรวมแก
ดยรวมแก่สสมาชิ
มาชิกกชุชุมมชนและ
ชนและ
สิ่งแวดลอม การกีฬา    และการกุ
ศลเพืสหกรณ
่อประโยชน
รายละเอียดดังนี้ เพืเพื่อ่อประโยชน
สิ่งแวดลอสิม่งแวดล้
การกีอฬทีมา่มและการกุ
ศทุลเพื
่อประโยชน
สาธารณะสาธารณะ
รายละเอียรายละเอี
ดดังนี้ ยดดังนี้
การกี
ฬา นและการกุ
ศลเพื่อประโยชน์
าของเงิ
นสาธารณประโยชน
สาธารณประโยชน์
นทุนสาธารณประโยชน
(1)ทีทุ่มนาของเงิ
สาธารณประโยชน
คงเหลือยกมา
2,391.23 บาท
นสาธารณประโยชน
งเหลือยกมา
2,391.23บาทบาท
(2)(1)
จัดทุสรรกํ
าไรสุทธิประจําปค2560
800,000.00
บาท
(2) จัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2560
800,000.00บาท
รวม
802,391.23
รวม
802,391.23 บาท
ที่ใชไปของเงินทุนฯ
ชไบปของเงิ
นทุดนสวัฯ สดิการกรมสงเสริมสหกรณ
(1)ที่ใสนั
สนุนการจั
500,000.00 บาท
(1)
สนั
บ
สนุ
น
การจั
ด
สวั
ส
ดิ
ก
ารกรมส
ง
เสริ
ม
สหกรณ
500,000.00บาทบาท
(2) สนับสนุนการจัดกิจกรรมชมรมขาราชการอาวุโส กสส.
100,000.00
สนับสนุนการจั
ดกิจกรรมชมรมขาราชการอาวุโส กสส.
100,000.00บาทบาท
(3)(2)ดานศาสนา/วั
ฒนธรรม
40,000.00
ดานศาสนา/วั
40,000.00บาทบาท
(4)(3)ดานการศึ
กษา/กีฒ
ฬานธรรม
66,498.00
ดานการศึ
กษา/กีฬา
66,498.00
(5)(4)ดานการรั
กษาพยาบาล
- บาทบาท
ดานการรั
กษาพยาบาล
(6)(5)ดานการช
วยเหลื
อ/ปองกัน/บรรเทาภัยธรรมชาติ/ภัยพิบัติ
- - บาทบาท
วยเหลือ/ปองกัแนละสิ
/บรรเทาภั
/ภัยพิบัติ
(7)(6)อนุดรักาษนการช
ทรัพยากรธรรมชาติ
่งแวดลยอธรรมชาติ
ม
2,000.00- บาทบาท
อนุน่รักๆษเพื
ทรั่อพสัยากรธรรมชาติ
2,000.00
(8)(7)ดานอื
งคมและชุมชุนและสิ่งแวดลอม
21,000.00
บาทบาท
บาท
(8) ดานอืน่ ๆ เพื่อสังคมและชุรวม
มชุน
21,000.00บาท
729,498.00
รวม
729,498.00บาท
บาท
เงินทุนฯ คงเหลือยกไป
72,893.23
เงินทุนฯ คงเหลือยกไป
72,893.23 บาท
3) การใช
เงินเทุงินนสทุงนเสริ
มการศึ
กษาและการอบรมสั
มมนา
3) การใช้
ส่งเสริ
มการศึ
กษาและการอบรมสั
มมนา
3)
การใช
เงิสหกรณ
นทุนสงฯเสริ
มชการศึ
กสษาและการอบรมสั
มมนา มมนาโดยจัดสรรเปนทุนการศึกษา
ในป
2561
ได
ใ
เ
งิ
น
ทุ
น
ง
เสริ
ม
การศึ
ก
ษาและอบรมสั
        ในปี 2561  สหกรณ์ฯ ได้ใช้เงินทุนส่งเสริมการศึกษาและอบรมสัมมนาโดยจัดสรรเป็นทุนการ
ในป 2561
สหกรณฯ มไดมนาตามโครงการต
ใชเงินทุนสงเสริมการศึ
ดสรรเป
นทุนการศึกษา
ใหกับสมาชิกศึและบุ
ก การอบรมสั
าง ๆกรษาและอบรมสั
วมกับสหกรณางเมครืมนาโดยจั
ยและหน
วยงานภายนอก
กษาให้ตรของสมาชิ
กับสมาชิกและบุ
ตรของสมาชิก การอบรมสัมมนาตามโครงการต่
ๆอร่ขวามกั
บสหกรณ์
เครือข่ายและ
ให
ก
บ
ั
สมาชิ
ก
และบุ
ต
รของสมาชิ
ก
การอบรมสั
ม
มนาตามโครงการต
า
ง
ๆ
ร
ว
มกั
บ
สหกรณ
เ
ครื
อ
ข
า
ยและหน
ว
ยงานภายนอก
รายละเอียด ดังนี้
รายละเอียดหน่
ดังวนียงานภายนอก
้
รายละเอียด ดังนี้ (1) เพื่อสงเสริมการศึกษา
(1)สหกรณ
เพื่อสฯงได
เสริมมอบทุ
การศึ
กษากษาประจําป 2561 ใหแกสมาชิกและบุตรของสมาชิก รายละเอียดดังนี้
นการศึ
สหกรณฯ นไดเรีมยอบทุ
ก. ประเภททุ
นดีนการศึกษาประจําป 2561 ใหแกสมาชิกและบุตรของสมาชิก รายละเอียดดังนี้
ก. ประเภททุนเรียนดี มูลคาทุน
จํานวนผูไดรบั ทุน
รวมเปนเงิน
ระดับชั้น
มูลคาทุน
จํานวนผู
รวมเป
(บาท)
(ราย)ไดรบั ทุน
(บาท) นเงิน
ระดับชั้น
(บาท)
(บาท)
มัธยมศึกษาตอนตน
3,000
36(ราย)
108,000
ธยมศึ
กษาตอนตน
3,000
108,000
มัธมัยมศึ
กษาตอนปลาย
4,000
33 36
132,000
4,000
132,000
อุดมัมศึธยมศึ
กษากษาตอนปลาย
9,000
21 33
189,000
อุดมศึกษา รวม
9,000
189,000
16,000
90 21
429,000
รวม
16,000
90
429,000
90
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ข. ประเภททุนการศึกษา

มูลคาทุน
จํานวนผูไดรบั ทุน
รวมเปนเงิน
ระดับชั้น
ข. ประเภททุนการศึกษา
(บาท)
(ราย)
(บาท)
มูลคา2,000
ทุน
จํานวนผูได164
รบั ทุน
รวมเป
นเงิน
ประถมศึระดั
กษาบชั้น
328,000
(บาท)
(ราย)41
(บาท)
มัธยมศึกษาตอนตน
2,500
102,500
ประถมศึ
กษา
2,000
16448
328,000
มัธยมศึ
กษาตอนปลาย
3,500
168,000
มัธยมศึ
2,500
41 71
102,500
อุดมศึกษาตอนต
กษา น
5,000
355,000
มัธยมศึ
ษาตอนปลาย
3,500
48 54
168,000
ปริญกญาโท
(สําหรับสมาชิกเทานั้น)
10,000
540,000
อุดมศึกษา
5,000
71
355,000
รวม
23,000
378
1,493,500
ปริญญาโท (สําหรับสมาชิกเทานั้น)
10,000
54
540,000
รวม
23,000
378
1,493,500
ค. ทุนตอเนื่องระดับปริญญาตรีสหกรณฯ ไดมอบทุนการศึกษาตอเนื่องระดับปริญญาตรี
ตามโครงการขบวนการสหกรณ
จพระเทพรั
ตนราชสุ
ดาฯสยามบรมราชกุ
เนื่อบงในโอกาสมหา
ค. ทุไทยเฉลิ
นต่อเนืมอ่ พระเกี
งระดัยบรติ
ปริสญมเด็
ญาตรี
สหกรณ์
ฯ ได้มอบทุ
นการศึกษาต่อเนืมอ่ ารีงระดั
ปริญญาตรี
ค.
ทุ
น
ต
อ
เนื
อ
่
งระดั
บ
ปริ
ญ
ญาตรี
ส
หกรณ
ฯ
ได
ม
อบทุ
น
การศึ
ก
ษาต
อ
เนื
อ
่
งระดั
บ
ปริ
ญ
มงคลทรงเจริ
ญพระชนมายุ 60 พรรษา จํไาทยเฉลิ
นวน 1มทุพระเกี
น ใหรยบั รติเงิสนมเด็
ทุนการศึ
กษาปตลนราชสุ
ะ 40,000
โดยสหกรณมฯารีญาตรี
จเนื
ายเงิ
นทุน
ตามโครงการขบวนการสหกรณ์
จพระเทพรั
ดาฯบาท
สยามบรมราชกุ
อ่ งใน
ตามโครงการขบวนการสหกรณ
ไทยเฉลิ
มพระเกียรติ
สมเด็
จพระเทพรั
ดาฯสยามบรมราชกุ
มารีลเนื
่องในโอกาสมหา
ปละ 2 ครัโอกาสมหามงคลทรงเจริ
้ง ๆ ละ 20,000 บาท
ตามภาคการศึ
กษาจนจบหลั
ตรต(4นราชสุ
ญพระชนมายุ
60
พรรษา
จ�กำสูนวน
1 ทุปน) ให้
รับเงินทุนการศึกษาปี
ะ 40,000
บาท โดย
มงคลทรงเจริสหกรณ์
ญพระชนมายุ
ทุน20,000
ใหรบั เงิบาท
นทุนการศึ
กษาปละ ก40,000
บาท โดยสหกรณ
ฯ จ่า(2)
ยเงิ60
นเพืทุพรรษา
  ปีละจํ2านวน
ครั้งมๆ1มนา
ละ
ตามภาคการศึ
ษาจนจบหลั
กสูตร (4  ปี)ฯ จายเงินทุน
่อนการอบรมสั
เพื
่อการอบรมสั
มมนา กสูตรม(4มนากั
ปละ 2 ครั้ง ๆ ละ 20,000   (2)
บาทสหกรณ
ตามภาคการศึ
ป) บสหกรณเครือขายพันธมิตรกับเครือขายสหกรณ
ฯ ไดเขารกวษาจนจบหลั
มโครงการอบรมสั
        
ฯ ได้มเข้มนา
าร่โดยมอบให
วมโครงการอบรมสั
มมนากั
สหกรณ์
เครือข่ายพัจนการ
ธมิตเจรกัาบหนเครืาทีอ่สข่หกรณ
ายสหกรณ์
เพื่อการอบรมสั
ออมทรัพยเขตดุส(2)
ิต และหน
วสหกรณ์
ยงานภายนอก
กรรมการดํ
าเนินบการ
ผูตรวจสอบกิ
ฯ และ
ออมทรัพย์เขตดุ
ส
ต
ิ
และหน่
ว
ยงานภายนอก
โดยมอบให้
ก
รรมการด�
ำ
เนิ
น
การ
ผู
ต
้
รวจสอบกิ
จ
การ
เจ้
า
หน้
า
ที
สหกรณฯ ไดเขารวามโครงการอบรมสั
อขายพั
นธมิตรกั
บเครือขายสหกรณ่สห
สมาชิกสหกรณฯ ตามความเหมาะสมเข
รับการศึกษาอบรมมมนากั
ใชเงินบทุสหกรณ
นทั้งสิ้น เจํครืานวน
44,000
บาท
กรณ์สฯิต  และสมาชิ
กสหกรณ์ฯ ตามความเหมาะสมเข้
ารับาการศึ
กษาอบรม
ใช้เงินจทุการ
นทั้งเจสิ้นาหน
จ�ำานวน  44,000
บาท
ออมทรัพยเขตดุ
และหนวยงานภายนอก
โดยมอบให
กดัรรมการดํ
เนินการ
ผูตรวจสอบกิ
ที่สหกรณฯ และ
รายละเอี
ย
ดการใช
เ
งิ
น
ทุ
น
ง
นี
้
รายละเอียดการใช้เงินทุน ดังนี้
สมาชิกสหกรณฯ ตามความเหมาะสมเข
ารับการศึกษาอบรม
ใชเงินทุนทั้งสิ้น จํานวน ม44,000
บาท
ทีที่ม่มาของเงิ
าของเงินนทุทุนนสส่งงเสริ
เสริมมการศึ
การศึกกษาและการอบรมสั
ษาและการอบรมสัมมนา
มนา
รายละเอี
ทุน ดังนี้
นคงเหลืเงิอนยกมา
232,154.51 บาท
(1) เงินยทุดการใช
ที่ม(2)
าของเงิ
นทุนสงาเสริ
มมนา 2,000,000.00 บาท
จัดสรรจากกํ
ไรสุมทการศึ
ธิประจํกาษาและการอบรมสั
ป 2560
(1) เงินทุนคงเหลือยกมา
232,154.51
รวม
2,232,154.51บาทบาท
(2) ทีจั่ใดชสรรจากกํ
2,000,000.00 บาท
ไปของเงิาไรสุ
นทุทนธิฯประจําป 2560
2,232,154.51
(1) ทุนสงเสริมรวม
การศึกษาประจําป 2561
1,922,500.00บาท
บาท
ที่ใช(2)ไปของเงิ
นทุ่องระดั
นฯ บปริญญาตรี 4 ทุน
ทุนตอเนื
140,000.00 บาท
(1) (2)ทุนสอบรมสั
งเสริมมการศึ
กษาประจําป 2561
1,922,500.00
บาทบาท
มนาตามโครงการต
าง ๆ
44,000.00
(2) ทุนตอเนื่องระดับรวม
ปริญญาตรี 4 ทุน
140,000.00
บาทบาท
2,106,500.00
(2) อบรมสัมเงิมนาตามโครงการต
าง ๆ
44,000.00
บาทบาท
นทุนฯ คงเหลือยกไป
125,654.51
รวม
2,106,500.00 บาท
เงินทุนฯ คงเหลือยกไป
125,654.51 บาท
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ระเบียบวาดวยการใชเงินทุนเพื่อจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก พ.ศ. 2557 กําหนดใหความชวยเหลือ
สมาชิกประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย, คารักษาพยาบาลแกสมาชิก สมาชิกสมทบ และบุคคลในครอบครัวของสมาชิก,
คาใชจา ยจัดงานศพบุคคลในครอบครัวของสมาชิก (บิดา มารดา และคูสมรส), เงินรางวัลเสริมคุณคาชีวิตสําหรับสมาชิก
(4) การใช้เงินทุนเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
สูงวัย รายละเอียดดังนี        
้
ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก พ.ศ.2557 ก�ำหนดให้ความ
ที่มาของเงิ
นทุนเพืห่อรืจัอดอัคสวัคีภสัยดิ,กค่ารให
แกสมาชิก สมาชิก สมาชิกสมทบ และบุคคลใน
ช่วยเหลือสมาชิกประสบภั
ยธรรมชาติ
ารักษาพยาบาลแก่
(1)ก,เงิค่นาทุใช้นคงเหลื
ยกมา คคลในครอบครัวของสมาชิก (บิดา 2,351,821.00
บาท เงิน
ครอบครัวของสมาชิ
จ่ายจัดองานศพบุ
มารดา และคู่สมรส),
รางวัลเสริมคุณค่า(2)
ชีวิตจัส�ดำสรรจากกํ
หรับสมาชิากไรสุ
สูงทวัธิยปรายละเอี
ยดดังนี้
ระจําป 2560
3,200,000.00 บาท
รวม
5,551,821.00 บาท
ที่มาของเงินทุนเพื
่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
ที(1)่ใชไเงิปของเงิ
นทุนอยกมา
ฯ
นทุนคงเหลื
2,351,821.00 บาท
(1)
อสมาชิำไรสุ
กประสบภั
192,000.00 บาทบาท
(2) ชจัวดยเหลื
สรรจากก�
ทธิประจ�ยำธรรมชาติ
ปี 2560 หรืออัคคีภัย 54 ราย
3,200,000.00
5,551,821.00
(2) ชวยคารัรวม
กษาพยาบาลสมาชิก 54 ราย
540,000.00 บาทบาท
ที่ใช้ชไวปของเงิ
(3)
ยเหลือนคทุารันกฯษาพยาบาลบิดามารดาและคูสมรส 29 ราย
72,500.00 บาท
(1) ช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย 54 ราย
192,000.00 บาท
(4) ชวยเหลือคารักษาพยาบาลสมาชิกสมทบ 1 ราย
5,000.00 บาท
(2) ช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก 54 ราย
540,000.00 บาท
(5)
ายจัดงานศพบิดดามารดาและคู
ามารดาและคู่สสมรส
มรส29160ราย       
ราย 268,500.00
(3) ชช่ววยเหลื
ยเหลืออคค่าาใชรักจษาพยาบาลบิ
72,500.00 บาท
บาท
(6)
ณคาชีวิตสําหรับสมาชิ
กสูง1วัยราย
1,347 ราย
2,441,500.00
(4) เงิช่นวรางวั
ยเหลืลอเสริ
ค่ามรักคุษาพยาบาลสมาชิ
กสมทบ
5,000.00 บาท
บาท
รวม
3,519,500.00
บาท
(5) ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจัดงานศพบิดามารดาและคู่สมรส 160 ราย 268,500.00 บาท
เงิ(6)นทุเงินนฯรางวั
คงเหลื
ลเสริอมยกไป
คุณค่าชีวิตส�ำหรับสมาชิกสูงวัย 1,347 ราย 2,032,321.00บาท
2,441,500.00 บาท
รวม
3,519,500.00 บาท
เงินทุนฯ คงเหลือยกไป
2,032,321.00 บาท
5) การใชเงินทุนเพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ
(5) การใช้เงินทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
ระเบี
ยบวระเบี
าดวยทุ
สร่อางความมั
คงใหแก่นสคงให้
หกรณแก่พ.ศ.2546
ใหใชจา ยในกรณี
ังตอไปนี้
        
ยบว่นาเพืด้่อวเสริ
ยทุนมเพื
เสริมสร้า่นงความมั
สหกรณ์ พ.ศ.2546  ให้
ใช้จด่ายในกรณี
ั ฑสํานักงานตางๆ ตามความจําเปน
ดังต่อไปนี1.้ ปรับปรุงซอมแซมตอเติมอาคารสํานักงานและจัดซื้อครุภณ
2. จั1.ดซืปรั้อบอาคารพร
อมที่ดินอเติหรืมออาคารส�
ที่ดินวางเปล
าเพื่อสราดงสํซืา้อนัครุกงานสหกรณ
หรือสรางๆ
างอาคารสํ
านักำงาน
ปรุงซ่อมแซมต่
ำนักงานและจั
ภัณฑ์ส�ำนักงานต่
ตามความจ�
เป็น
ด่ นิ หรือทีด่ นิ ว่างเปล่าเพืสอ่ ารสนเทศของสหกรณ
สร้างส�ำนักงานสหกรณ์รายละเอี
หรือสร้างอาคารส�
3. จั2.ดจัซืด้อซืหรือ้ ออาคารพร้
การจางพัอมที
ฒนาระบบงานเทคโนโลยี
ยดดังนี้ ำนักงาน
3. จัดซื้อหรือการจ้างพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์  รายละเอียดดังนี้
ที่มาของเงินทุนเพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ
(1) เงินทุนคงเหลือยกมา
(2) จัดสรรจากกําไรสุทธิประจําป 2560
รวม
ที่ใชไปของเงินทุนฯ
ปรับปรุงซอมแซมตอเติมอาคารสํานักงาน
และจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานตางๆ ตามความจําเปน
รวม
เงินทุนฯ คงเหลือยกไป
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755,237.23 บาท
- บาท
755,237.23 บาท

48,177.50 บาท
48,177.50 บาท
707,059.73 บาท

3.1.9 เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเปาหมายในป 2561
รายการ
ทุนเรือนหุน
เงินรับฝากจากสมาชิก
การใหเงินกูแกสมาชิก
การกูยืม
กําไรสุทธิ

แผนงาน
2,660.00
2,530.00
5,343.00
250.00
172.42

ป 2561
ผลการดําเนินงาน
2,659.05
2,575.72
5,508.30
0
175.77

หนวย : ลานบาท
สูง (ต่ํา)
กวาเปาหมาย
(0.95)
45.72
211.02
(250.00)
3.35

สรุปจากผลการด�ำเนินงานในปี 2561  ตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้มีผลการด�ำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย     
สรุปจากผลการดําเนินงานในป 2561 ตามแผนงานที่กําหนดไวมีผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย
ที่ก�ำหนดไว้ ได้แก่ เงินรับฝากจากสมาชิก การให้เงินกู้แก่สมาชิก และก�ำไรสุทธิ  ปีนี้สหกรณ์ฯ ได้ใช้เงินทุนของ
ที่กําหนดไว ไดแก เงินรับฝากจากสมาชิก การใหเงินกูแกสมาชิก และกําไรสุทธิ ปนี้สหกรณฯ ไดใชเงินทุนของตนเอง
ตนเอง  ไม่ได้กู้ยืมจากภายนอก เป็นผลจากโครงการส่งเสริมการออมให้สมาชิกออมเงินอย่างต่อเนื่องโดยเปิด
ไมไดกบัูยญ
ืมจากภายนอก
เปนผลจากโครงการส
เสริมการออมให
สมาชิกมออมเงิ
นอยอางส่งตวอนเกิ
เนื่อนงโดยเป
ชีเงินฝากกับสหกรณ์
ฯ และฝากเป็นงรายเดื
อน ท�ำให้สหกรณ์
ีสภาพคล่
ค่อนข้าดงสูบังญชีเงินฝากกับ
สหกรณฯ และฝากเป
นรายเดื
อน ทําใหสหกรณมีสภาพคลองสวนเกินคอนขางสูง
จึงเสนอเพื
่อทราบ
งเสนอเพื
ที่ปจึระชุ
มมีมติ่อทราบ
   .........................................................................................................................
ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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3.1.10
งานตามแผนงานประจ�
ปี 2561
3.1.10 รายงานผลการด�
รายงานผลการดําำเนิเนินนงานตามแผนงานประจํ
าป ำ2561
        
ในการประชุ
ใหญ่สสามัามัญญประจํ
ประจ�
ปี 2560
วันมกราคม
ที่ 28 มกราคม
2561
ในการประชุมใหญ
าปำ2560
เมือ่ วันเมืที่อ่ 28
2561 ที่ประชุ
มมีมทีติ่ประชุมมีมติ
อนุอนุมมัตัติแิแผนงาน/โครงการ
ตามแผนยุ
ทธศาสตร์
ำปี รายละเอี
2561 รายละเอี
ผนงาน/โครงการ ตามแผนยุ
ทธศาสตร
ประจํประจ�
าป 2561
ยดดังนี้ ยดดังนี้
แผนงาน/โครงการ
ผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร ประจําป 2561
แผนพัฒนาองคกร
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ สหกรณไดเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ
สีขาวดวยธรรมาภิบาล
สีขาวดวยธรรมาภิบาล โดยสหกรณฯ ไดจัดทําแบบประเมินตนเอง
และหลักฐานในการดําเนินการสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาลของ
สหกรณฯ ในหมวดที่ 4,5,6 และ 8 ตามที่กรมสงเสริมสหกรณแนะนํา
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติตามหลักเกณฑตอไป
โครงการพัฒนาสหกรณสูสหกรณที่มีผลงานดีเดน สหกรณไดรวมสงผลงานเพื่อเขารับคัดเลือกสหกรณที่มีผลงานดีเดน
แหงชาติ ประจําป 2561/2562 โดยผลการประเมินสหกรณไดรับการ
คัดเลือกเปนสหกรณดีเดนของสํานักงานสงเสริมสหกรณ
กรุงเทพมหานคร ในป 2561
แผนพัฒนาการใหบริการและจัดสวัสดิการแกสมาชิก
โครงการสัมมนาผูประสานงานประจําจังหวัด

โครงการสงเสริมสุขภาพสําหรับสมาชิกสูงวัย
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สหกรณไดจัดสัมมนาผูประสานงานสหกรณประจําจังหวัด ประจําป
2561 ขึ้นในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมอบหมาย
หนาที่ความรับผิดชอบและซักซอมการปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ
และมติของคณะกรรมการดําเนินการ ที่กําหนดขึ้นใหม และรับฟง
ความคิดเห็นจากผูประสานงานและสมาชิกในจังหวัดตางๆ เพื่อนํา
มาแกไขปรับปรุงการใหบริการ และการบริหารงานดานตางๆ ใหแก
สมาชิก มีผูเขารวมโครงการ ทั้งสิ้น จํานวน 110 ราย
สหกรณไดจัดโครงการสงเสริมสุขภาพสําหรับสมาชิกสูงวัย รุนที่ 3
และ 4 ประจําป 2561 ครั้งที่ 1 (รุนที่ 3) ระหวางวัน ที่ 11 -13
มิถุนายน 2561 และ ครั้งที่ 2 (รุนที่ 4) วันที่ 15-17 สิงหาคม 2561
ณ ศูนยสงเสริมสุขภาพมิชชั่น อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวมโครงการไดรูวิธีดูแลสุขภาพตนเอง
อยางถูกตอง สามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
เพื่อสรางเครือขายกลุมสมาชิกสูงวัยใหพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยน
ประสบการณตอ กัน มีผูเขารวมโครงการ ทั้งสิ้น จํานวน 91 ราย
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แผนงาน/โครงการ
โครงการสงเสริมอาชีพ

โครงการอบรมสมาชิกใหม 4 ภาค

โครงการเพิ่มและพัฒนาสวัสดิการ

ผลการดําเนินงาน
- สหกรณไดจัดโครงการสงเสริมอาชีพสําหรับสมาชิก โดยมี
วัตถุประสงค 1. เพื่อสรางโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ
เปนการเพิ่มรายไดและลดรายจายในครัวเรือน
2. เพื่อสงเสริมความรูและทักษะดานอาชีพ
3. เพื่อเสริมสรางใหเกิดการพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการดําเนินชีวิตบน
พื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเปดรับสมัครตั้งแตวันที่ 20 เมษายน ถึง 20 พฤษภาคม 2561
มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 3 ราย
- สหกรณไดจัดโครงการฝกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร กระเปาผา
ญี่ปุน เนื่องในวันครบรอบ 69 ป สหกรณ ในวันที่ 28 กันยายน 2561
ณ อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 60 ราย
โครงการอบรมสมาชิกใหม ประจําป 2561 4 ภาค
ระหวางวันที่ 2 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2561รายละเอียดดังนี้
1. ภาคกลาง ณ สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ
มีผูเขารวมสัมมนา 125 ราย
2. ภาคอีสาน ณ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 7
จ.ขอนแกน มีผูเขารวมสัมมนา 103 ราย
3. ภาคเหนือ ณ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 11
จ.พิษณุโลก มีผูเขารวมสัมมนา 99 ราย
4. ภาคใต ณ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 17
จ.สงขลา มีผูเขารวมสัมมนา 46 ราย
รวมทั้งโครงการ 373 คน
ในป 2561 คณะกรรมการไดแกไขเพิ่มเติมระเบียบวาดวยการใช
เงินทุนเพื่อจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2561
ดังนี้
(1.) ขอ 7. สหกรณจะชวยเหลือสมาชิกผูประสบภัยธรรมชาติหรือ
อัคคีภัย ซึ่งภัยดังกลาวเปนเหตุทําใหบานเรือนของสมาชิก หรือของ
บิดา มารดา คูส มรส ที่สมาชิกอาศัยอยูจ ริงไดรับความเสียหาย
ขอ 10. บานเรือนของสมาชิก หรือของบิดา มารดา คูสมรส ที่สมาชิก
อาศัยอยูจ ริง ที่ไดรับความเสียหายจากภัยหรืออัคคีภัย จะไดรับความ
ชวยเหลือตามหลักเกณฑ ......
(2.) ขอ 12. สหกรณใหความชวยเหลือคารักษาพยาบาลของ
สมาชิกรายละหนึ่งหมื่นบาทตอป แตไมเกิน 5 ครั้งตอคน สําหรับการ
รักษาพยาบาลตอไปนี้ (1) ลางไต (2) ถายเลือด (3) รักษาโรคมะเร็ง
ดวยเคมีบําบัดหรือฉายรังสี หรือวิธีอื่นๆตามที่แพทยแผนปจจุบันระบุ
รายงานประจำ�ปี 2561 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำ�กัด
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แผนงาน/โครงการ

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
โครงการสัมมนาการบริหารการเงินแกสมาชิก

โครงการสงเสริมการออม

ผลการดําเนินงาน
(4) เปลี่ยนถายอวัยวะภายใน (5) ผาตัดใหญเพื่อรักษาเกี่ยวกับหัวใจ
หรือสมองหรือปอด หรือรักษาโรคหัวใจดวยวิธีการทําบอลลูน หรือ
การใสเครื่องกระตุนไฟฟาหัวใจ (6) รักษาพยาบาลอื่นๆ ที่มอี าการ
เรื้อรัง นอนติดเตียง ชวยเหลือตัวเองไมได เปนภาระคาใชจายของ
สมาชิกและคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหการชวยเหลือโดยมี
มติเปนเอกฉันท
(3.) เพิ่มสวัสดิการเงินรางวัลเสริมคุณคาชีวิตสําหรับผูสูงวัย ที่มีอายุ
การเปนสมาชิกครบ 25 ป ขึ้นไป เมื่อสมาชิกมีอายุครบ 60 ป จะไดรับ
เงินรางวัล 1,500 บาท และเมื่อสมาชิกมีอายุครบ 70 ป 80 ป 90 ป
100 ป จะไดรับเงินรางวัลชวงอายุละ 2,000 บาท
(4.) ขอ 15. บิดา หรือมารดา หรือคูสมรสของสมาชิกเสียชีวติ
สหกรณจะมอบเงินใหสมาชิกจํานวน สองพันบาท เพื่อชวยเหลือ
คาใชจา ยจัดงานศพ
ขอ 16. บุคคลตามขอ 15. เสียชีวิตใหสมาชิกแจงเปนหนังสือ
พรอมสําเนาใบมรณบัตร และเอกสารอื่นตามที่สหกรณกําหนด
ใหสหกรณทราบภายในหกสิบวันนับแตวันที่เสียชีวิต
สหกรณเล็งเห็นความสําคัญทางการเงินของสมาชิก จึงจัดบรรยาย
เรื่องการวางแผนทางการเงิน แกสมาชิก 4 ภาค โดยวิทยากรจาก
ธนาคารแหงประเทศไทย
สหกรณฯ ไดเปดใหสมาชิกรวมกิจกรรมสงเสริมการออม ตั้งแตวันที่
28 กันยายน – 5 ตุลาคม 2561

แผนเชือ่ มโยงความรวมมือระหวางสหกรณและองคกรอื่น
โครงการสัมมนาสหกรณภาคีบางเขน
ในป 2561 สหกรณไดเขารวมสัมมนาภาคีสหกรณบางเขน ประจําป
2561 โดยมีสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จํากัด และสหกรณ
ออมทรัพยสํานักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จํากัด เปนเจาภาพ
จัดโครงการดังนี้
1. โครงการสัมมนาวิชาการในหัวขอ “ภาคีเขมแข็ง แบงปน ทันสมัย”
ระหวางวันที่ 9 -11 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอรท
จ.นครนายก
2. กิจกรรม CSR มอบเครื่องทําน้ําเย็นนอกอาคารเรียน ณ โรงเรียน
บานคลอง 30 และ อุปกรณทางการแพทย โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานคลอง 30 ต.ทองหลาง อ.บานนา จ.นครนายก
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จึงเสนอเพื่อทราบ
จึงเสนอเพื่อทราบ
ที่ประชุมมีมติ   ................................................................................................................
ที่ประชุมมีมติ .............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

2560

3.1.11
รายงานผลการด�ำเนินงานข้อเสนอของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
3.1.11 รายงานผลการดําเนินงานขอเสนอของสมาชิกในที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560
จากการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 สมาชิกไดเสนอขอคิดเห็น

       จากการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 สมาชิกได้เสนอข้อคิด
ตามวาระตาง ๆ และวาระอื่น ๆ จึงขอรายงานผลการพิจารณาขอเสนอของสมาชิก ดังตอไปนี้
เห็นตามวาระต่าง ๆ และวาระอื่น ๆ จึงขอรายงานผลการพิจารณาข้อเสนอของสมาชิก ดังต่อไปนี้
เรื่องที่สมาชิกเสนอ
ในที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560

ผลการปฏิบัติ

1. คาอาหารกลางวันประชุมใหญ 1,000 บาท ทุกคน
คาคงที่ และขอใหเพิ่มเปนคารถตามระยะทาง

1. การมาเขารวมประชุมใหญ ถือเปนหนาที่ของสมาชิก
2. คาใชจา ยในการประชุมใหญจะเพิ่มขึ้นมากกวา
4 ลานบาท จะเปนภาระดานงบประมาณของสหกรณ
3. การคํานวณคารถตามระยะทาง ทําใหบริหารจัดการ
ยาก ทําใหเกิดความไมเปนธรรมกับสมาชิกทุกคน
2. ขอใหสหกรณหาทางชวยเหลือสมาชิกสามัญที่เปน
สหกรณฯ ไดกําหนดไวในระเบียบวาดวยการใหเงินกู
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ ใหใชบริการเงินกู แกสมาชิกเรียบรอยแลว
ของสหกรณเพื่อไปพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของ
สมาชิกดวย เพราะในปจจุบันสมาชิกสามัญ ที่เปนพนักงาน
ราชการของกรมสงเสริมสหกรณหลายรายไมสามารถใช
บริการกูเงินได เนื่องจากการกูเงินสหกรณฯ ในปจจุบัน ตอง
มีขาราชการค้ําประกัน 1 คน รายที่กูไดก็จะมีญาติเปน
ขาราชการ หรือมีสามี/ภรรยาเปนขาราชการที่เปนสมาชิก
สหกรณ จึงมีผูค้ําประกัน สมาชิกที่ใชบริการเงินกูไมไดจึง
ตองหันไปใชบริการเงินกูนอกระบบตาง ๆ
3. ขอใหสหกรณพัฒนาวิธีการเลือกตั้ง ที่ใหไดตัวแทน
ปจจุบันเปดกวางใหทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันที่จะสมัคร
กระจายไปทั่วประเทศ เพื่อที่จะใหไดตัวแทนจากสมาชิก ใน เขารับเลือกตั้งเปนกรรมการ ไมไดมีขอจํากัด สมาชิกเปน
สวนภูมิภาคใหมากขึ้น ปจจุบนั กรรมการสหกรณจะเปน
ผูลงคะแนนเลือกตั้งเอง
ขาราชการในสวนกลางเปนสวนใหญ
4. ขอใหสหกรณสรางมาตรการปองกันการปลอยเงินกูนอก
ระบบตัดหนาสหกรณ โดยใช Demand เงินกูของสมาชิก
เพื่อปองกันมิใหเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นอีก
(ในปจจุบันไมมีแลว)

เรื่องนี้ไมมีแลว ถาพบเจอใหแจงคณะกรรมการดําเนินการ
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เรื่องที่สมาชิกเสนอ
ในที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560

5. ขอใหสหกรณ จัดใหมีเงินเฉลี่ยคืน (patronage refund)
ในสวนของผูฝาก ดวยในปจจุบันมีเงินเฉลี่ยคืนเพียงในสวน
ของผูกู ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความสมดุลในการใหบริการสมาชิก
ใหเทาเทียมกันตามวิธีการสหกรณ เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากลงใหใกลเคียงกับสถาบันการเงินทั่วไป แลวเฉลี่ยคืนให
สมาชิกเมือ่ ปลายปหลังจากมีสวนเกิน (surplus) เพื่อ
แกปญหาเงินไหลเขามาลนระบบสหกรณ ในภาพรวม
จากเงินฝากไหลเขาเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงกวา
สถาบันการเงินปกติ(เปนเงินที่นํามาลงทุน เกินจากการ
ออมปกติ) ทําใหสหกรณตองไปลงทุนหรือ ใหบริการที่มี
ความเสี่ยงมากเกินความจําเปน ซึ่งอาจเปนสาเหตุทําให
สมาชิกบางสวนสูญเสียวินัยทางการ เงินได (ในปจจุบันมี
เงินเฉลี่ยคืนสวนของผูกู ทําใหอัตราดอกเบี้ยเงินกูใกลเคียง
กับตลาด)
6. ขอใหสหกรณสงเสริมการสรางวินัยทางการเงินของ
สมาชิกสหกรณ

จึงเสนอเพื่อทราบ

ผลการปฏิบัติ

ระบบการจายดอกเบี้ยในปจจุบันดีอยูแลว ถาไปจาย
แบบมีเงินเฉลี่ยคืน อาจมีผลเสียตอสมาชิก

ปจจุบันไดเสริมสรางวินัยทางการเงินใหกับสมาชิกโดย
(1) มีการอบรมสมาชิกเขาใหม
(2) สมาชิกที่มปี ญหาหนี้สิน ไดเขารวมปลดเปลื้องหนี้สิน
กับสหกรณ
(3) อบรมการวางแผนการเงินของสมาชิก ซึ่งกําหนดไวใน
แผนงานประจําป 2561
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตัวสมาชิกดวย

จึงเสนอเพื
ที่ประชุม่อมีทราบ
มติ .............................................................................................................................
ที่ประชุมมีมติ   ................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..........……………
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3.3 รายงานของผู
รายงานของผูต้ตรวจสอบกิ
3.2
รวจสอบกิจจการ
การประจํ
ประจ�าปำปี2561
2561
ในการประชุมใหญ
สามัสญ
าป 2560
ที่ประชุมทีมี่ปมระชุ
ติเลืมอกตั
ซึ่งประกอบด
   
ในการประชุ
มใหญ่
ามัประจํ
ญประจ�
ำปี 2560
มีม้งผูติตเลืรวจสอบกิ
อกตั้งผูจ้ตการ
รวจสอบกิ
จการวยซึ่ง
นายเผด็จ วเฉลิ
มพักตร เปจ นเฉลิ
หัวหน
นางสาววาสนา
ระศร และนางสาวกฤตยา
เปนผูตรวจสอบกิจการ
ประกอบด้
ย นายเผด็
มพัากคณะ
ตร์ เป็
นหัวหน้าคณะศุกนางสาววาสนา  ศุ
กระศรโอวาท
และนางสาวกฤตยา  โอวาท  
ขาราชการสหกรณ
จํากัด ขสํ้าหรั
บปทางบัญชีสนิ้ จ�สุดำกัวันดทีส�่ 31
2561
ตรวจสอบ
เป็ของสหกรณ
นผู้ตรวจสอบกิ
จการของสหกรณ์
ราชการสหกรณ์
ำหรัธันบวาคม
ปีทางบั
ญชีจึสงิ้นขอเรี
สุดยวันเชิ
นที่ ญ31ทาธันผู
นวาคม
2561
การ ยรายงานผลการตรวจสอบกิ
าป 2561
จึกิงจขอเรี
นเชิญท่านผู้ตรวจสอบกิจจการประจํ
การ รายงานผลการตรวจสอบกิ
จการประจ�ำปี 2561
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด
ประจําปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
...............................................
ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 ไดเลือกตั้งขาพเจา
นายเผด็จ เฉลิมพักตร และคณะซึ่งประกอบดวย นางสาววาสนา ศุกระศร และนางสาวกฤตยา โอวาท เปนผูตรวจสอบ
กิจการของสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ขาพเจาไดเขาตรวจสอบ
กิจการ และไดเสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน จึงขอเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตอที่ประชุมใหญ โดยสรุป ดังนี้
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการบัญชีและการควบคุมดานการเงิน
3. เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานดานอื่น ๆ ของสหกรณ
4. เพื่อสรุปผลการตรวจสอบกิจการประจําเดือน เสนอขอสังเกตและขอเสนอแนะตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ตลอดจนเจาหนาที่ของสหกรณ เพื่อปรับปรุงแกไข
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. ประเมินผลประสิทธิภาพการควบคุมภายในของสหกรณ
2. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี การบัญชีและทะเบียนยอยตาง ๆ
3. ตรวจสอบการควบคุมดานการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ
4. ตรวจสอบการดําเนินงานตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ มติ ที่ประชุมใหญ และที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ
5. ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการตามแผนและงบประมาณที่กําหนดไว
ผลการตรวจสอบ
1. การปฎิบัตดิ านการบริหารทั่วไป
1.1.สหกรณไดกําหนดขอบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุมเหมาะสมกับการดําเนินงาน ผลการ
ดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ
1.2 ไดมีการกําหนดแผนการดําเนินงาน ประมาณการรายรับ รายจายประจําไวอยางเหมาะสม ผลการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามที่กําหนดไว
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1.3 ได้
จัดท�จัดำทํสัาญสัญาจ้
างและหลั
งานของเจ้าาหนหน้าทีา่สทีหกรณ
่สหกรณ์
ี่ยังไไม่
1.3ให้ไดสใหกรณ์
หสหกรณ
ญญาจ
างและหลักกประกั
ประกันนการท�
การทําำงานของเจ
ที่ยทังไม
ดดไําด้เนินการ
ด�ให
ำเนิคนรบทุ
การให้
กคน  ซึได่งดสหกรณ์
ได้ด�ำจเนิเรียนบร
การเสร็
กคนครบทุ
ซึ่งสหกรณ
ําเนินการเสร็
อยแลจวเรียบร้อยแล้ว
2. การปฏิ
ัติด้านการเงิ
น น
2.บการปฏิ
บัตดิ านการเงิ
2.1 การรั
บ – บจ่า–ยและเก็
บรักบษาเงิ
นสด
สหกรณ์
ได้ไกด�ำกหนดระเบี
การเก็บบรักษา
2.1 การรั
จายและเก็
รักษาเงิ
นสด
สหกรณ
ําหนดระเบียยบไว้
บไวออย่ยาางเหมาะสม
งเหมาะสม การเก็
รักเงิษาเงิ
นสดเป็
นไปตามระเบี
บที่ก�ำหนดไว้
การจ่
นเป็นไปตามแผนงาน
งบประมาณที
รับอนุ
มัตมิจใหญ
ากที่
นสดเป
นไปตามระเบี
ยบที่กยาํ หนดไว
การจายเงิ
นเปานยเงิ
ไปตามแผนงาน
งบประมาณที
่ไดรบั อนุมัต่ไิจด้ากที
ป่ ระชุ
ประชุมใหญ่
2.2 เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณอื่น ณ วันสิ้นป มียอดคงเหลือ ดังนี้
2.2 เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์อื่น ณ วันสิ้นปี มียอดคงเหลือ ดังนี้
รายการ
1.เงินสด
2.เงินฝากธนาคาร
3.เงินฝากสหกรณอื่น
รวม

31 ธ.ค. 2561
(บาท)
34,744.15
219,775,500.15
91,340.80
219,901,585.10

31 ธ.ค. 2560
(บาท)
10,952.89
162,357,325.68
100,002.70
162,468,281.27

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(บาท)
23,791.26
57,418,174.47
(8,661.90)
57,433,303.83

เงิเงินนฝากธนาคารและเงิ
นฝากสหกรณ
อื่น มีอยื่นอดถู
ตองตรงกั
นกับยอดคงเหลื
อของบัญอชีของบั
ธนาคาร
ฝากธนาคารและเงิ
นฝากสหกรณ์
มียกอดถู
กต้องตรงกั
นกับยอดคงเหลื
ญชีธและสหกรณ
นาคาร อื่น
ทุกแหง ณ อวันื่นสิทุ้นกปแห่
มียงอดคงเหลื
้นจากปกออน.เพิ57,433,303.83
และสหกรณ์
ณ  วันสิอ้นปีเพิม่มียขึอดคงเหลื
่มขึ้นจากปีก่อน.บาท
57,433,303.83 บาท
การปฏิบบัตัตดิ ิดา้านการบั
3.3. การปฏิ
นการบัญญชีชี
สหกรณบบันันทึทึกกบับัญญชีชีดดว้วยมื
ญชีญคชีอมพิ
วเตอร
ควบคู
กันไป่กันการบั
นทึกบันญ
     
สหกรณ์
ยมืออและโปรแกรมระบบบั
และโปรแกรมระบบบั
คอมพิ
วเตอร์
ควบคู
ไป การบั
ทึกชีบัทั้งญ2ชีระบบ
ทั้ง
าบันทึกไวาบัเรีนยทึบรกอไว้ยเป
ปจอจุยเป็
บันมีนเปัอกสารหลั
ฐานประกอบการบั
นทึกบัญชีครบถ
2ปรากฏว
ระบบ ปรากฏว่
เรียนบร้
จจุบันมีเกอกสารหลั
กฐานประกอบการบั
นทึวกนบัญชีครบถ้วน
การปฏิบบัตัตดิ ิดา้านสิ
4.4. การปฏิ
นสินนเชืเชื่อ่อ  
ไดปฏิบัตติเเิ ปป็นนไปตามข
ที่ปทระชุ
มคณะกรรมการดํ
าเนินการ
การใหเงิเงินนกูกูแ้ แก่กสสมาชิก ได้
        
4.14.1การให้
ไปตามข้ออบับังคังคับบระเบี
ระเบียบและมติ
ยบและมติ
ปี่ ระชุ
มคณะกรรมการ
ด�มีำเนิ
นการ
การจั
หนังนสืและหลั
อค�้ำประกั
น และหลั
นเงินนทุกูก้กครั่อ้งนจ่ายเงินทุกครั้ง
การจั
ดทํามีหนั
งสือดกูท�เงิำนหนัหนังสืงสืออกูค้้เงิํานประกั
กประกั
นเงินกูกกอประกั
นจายเงิ
       
4.24.2ได้ไดตตรวจสอบความถู
งของสัญญญาเงิ
ญาเงินนกู กูสั้  ญสัญาค้
ญญาค�
้ำประกั
กับนวงเงิ
ด้รมับัตอนุ
มัติ ง้ รวม
รวจสอบความถูกกตต้อองของสั
ําประกั
น กันบวงเงิ
ที่ไดนรทีับ่ไอนุ
ิ รวมทั
ผูที่มี
ทัอํ้งผูานาจอนุ
้ที่มีอ�ำนาจอนุ
มัติ ปรากฏว่
ข้อผิดกพลาดเล็
ๆ น้แจองยใหๆเจได้าหน
แจ้างให้
าที่ที่รับผิดชอบทราบและ
มัติ ปรากฏว
าถูกตองาถูมีกขต้ออผิง  มี
ดพลาดเล็
ๆ นอย ๆก ได
ที่ทเี่รจ้ับาผิหน้
ดชอบทราบและทํ
าการแกไขใน
ท�ระหว
ำการแก้
ไขในระหว่างการตรวจสอบ
างการตรวจสอบ

  
5. 5.การปฏิ
บัติด้านเงินรับฝาก
การปฏิบัติดานเงินรับฝาก
       
5.15.1สหกรณ์
มีการก�ำหนดระเบียบไว้อย่างเหมาะสมและปฏิบัติตามระเบียบที่ก�ำหนด
สหกรณมีการกําหนดระเบียบไวอยางเหมาะสมและปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนด
       
5.2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการฝากและถอนเงินถูกต้องครบถ้วน มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย
5.2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการฝากและถอนเงินถูกตองครบถวน มีขอผิดพลาดเล็กนอย ไดแจงให
ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทราบและแก้ไขระหว่างการตรวจสอบ
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบทราบและแกไขระหวางการตรวจสอบ
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6. การด�ำเนินงาน
6.1 จ�ำนวนสมาชิก ณ วันสิ้นปี มียอดคงเหลือ ดังนี้
31 ธ.ค. 2561
31 ธ.ค. 2560
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายการ
(คน)
(คน)
(คน)
248
7,127
7,375
1. สมาชิก
25
285
310
2. สมาชิกสมทบ
273
7,412
7,685
            รวม
การรับสมาชิกและการให้ออกจากสมาชิก เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์
6.2 การให้เงินกู้ ณ วันสิ้นปีมียอดคงเหลือ ดังนี้
31 ธ.ค. 2561
(บาท)

รายการ

31 ธ.ค. 2560
(บาท)
            

เงินให้สมาชิกกู้ยืม
1. เงินกู้ฉุกเฉิน
2. เงินกู้สามัญ
3. เงินกู้พิเศษ
รวม

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(บาท)
         

47,275,793.71
46,253,500.96
     5,138,722,133.25    4,969,830,178.46
        323,323,441.86        223,798,148.80
     5,508,299,076.07     5,240,904,120.97

       
(1,022,292.75)
     168,891,954.79
       99,525,293.06
     267,394,955.10

การให้เงินกู้แก่สมาชิกทุกประเภทเป็นไปตามระเบียบที่ก�ำหนดไว้
6.3 ลูกหนี้อื่น ได้แก่
รายการ
ลูกหนี้ตัวแทนเงินหักส่ง
ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา – สุทธิ *
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ – สุทธิ
รวม

31 ธ.ค. 2561
(บาท)
        754,691.95
     1,993,772.07
        365,637.74
     3,114,101.76

31 ธ.ค. 2560
(บาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(บาท)

        393,062.56         361,629.39
    1,642,116.33          351,655.74
    1,019,582.75        (653,945.01)
    2,933,609.68          180,492.08

*   ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา จ�ำนวน  2,114,924.03 บาท หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 121,151.96 บาท
คงเหลือลูกหนี้ตามค�ำพิพากษาสุทธิ 1,993,772.07 บาท
6.4 ที่ดินรอการจ�ำหน่าย เป็นที่ดินสหกรณ์ขายทอดตลาดจากลูกหนี้เงินให้กู้ที่ค้างช�ำระหนี้สหกรณ์
จ�ำนวน 190,000 บาท เป็น น.ส. 3 ก เนือ้ ที่ 7 ไร่ – งาน 68 ตารางวา ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลท่าแดง อ�ำเภอหนองไผ่ จังหวัด
เพชรบูรณ์   ในปี 2558 สหกรณ์ได้ขอรังวัดที่ดินเพื่อออกโฉนด  และเจ้าพนักงานที่ดินได้ออกโฉนดเลขที่ 403
หน้าส�ำรวจ 5468 คงเหลือเนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา ปัจจุบันที่ดินดังกล่าวสหกรณ์ได้ให้นางหนูหริ่ง
ชาช�ำนาญ เช่า โดยคิดค่าเช่าปีละ 5,000 บาท
รายงานประจำ�ปี 2561 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำ�กัด
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6.5 การลงทุนทางการเงิน สหกรณลงทุนในหุนของชุมนุมสหกรณฯ และบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด มี
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นป ดังนี้
31 ธ.ค. 2561
31 ธ.ค. 2560
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. หุนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด
205,010.00
205,010.00
2. หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
2,552,000.00 1,516,500.00
1,035,500.00
3. หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
10,000.00
10,000.00
รวม
2,767,010.00 1,731,510.00
1,035,500.00
สหกรณถือหุนเพิ่มในชุมนุมสหกรณออมทรัพย แหงประเทศไทย จํากัด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ชุดที่ 70 ครั้งที่ 5 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 และตามขอบังคับ ชสอ. ขอ 18 (2)
6.6 การรับฝากเงิน มียอดเงินรับฝากคงเหลือ ณ วันสิ้นปดังนี้
ธ.ค.2561
2561
31ธ.ค.
2560
เพิเพิ
่มขึ่ม้นขึ(ลดลง)
3131ธ.ค.
31 ธ.ค.
2560
้น (ลดลง)
รายการ
บาท
บาท
บาท
(บาท)
(บาท)
(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.ประจํา
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

ได้เปรีไดยเบเที
บยอดคงเหลื
อในรายงานสรุ
รายบุคคคลตามโปรแกรมระบบเงิ
คลตามโปรแกรมระบบเงิ
รับฝากกั
ปรียยบเที
ยบยอดคงเหลื
อในรายงานสรุปปยอดคงเหลื
ยอดคงเหลืออรายบุ
นรับนฝากกั
บยอดบ
ยอดคงเหลื
อตามบั
ญชี ปรากฏว่
ถูกต้อนงตรงกั
สิ้นนปีรับมีฝากจากสมาชิ
ยอดเงินรับฝากจากสมาชิ
ขึ้นจากปีก่อน  
คงเหลือตามบั
ญชี ปรากฏว
าถูกตอางตรงกั
ณ วันสิน้นปณมียวันอดเงิ
กเพิม่ ขึ้นจากปกกอ เพิน่ม197,908,556.56
197,908,556.56  บาท
แต่มีเงินอรัื่นบลดลงจากป
ฝากจากสหกรณ์
อื่นลดลงจากปี
บาท แตมีเงินรับฝากจากสหกรณ
กอน 9,826.94
บาท ก่อน 9,826.94 บาท
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6.7 หนีส้ ิน ณ วันสิ้นป มีหนี้สินคงเหลือดังนี้
6.7 สหกรณ
หนีส้ ินไดณรับวัอนุ
นสิม้นัตปิวงเงิ
มีหนนีกู้สยินืมคงเหลื
ดังนี้ นจากที่ประชุมใหญ โดยไดรับความเห็นชอบจากนาย
หรือค้ําอประกั
6.7 ใหนี
้สสหกรณ
ินน  ณ
วัไนดสิ.รล้นับาปีอนุ
มีมหัตนีิว้สงเงิ
ินคงเหลื
ดัองค้นนีําเบิ้ ประกั
นกูยืมหรื
ระชุมใหญ
ความเห็นจํชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ
นวงเงิ
2,000
นบาท
สหกรณ
ีวองเงิ
กเกินนบัจากที
ญชีธ่ปนาคารกรุ
งไทยโดยได
จํากัรดับ(มหาชน)
านวน 15
สหกรณ์
ด้รบั อนุ
หรือมค�ผีวูจำ้ งเงิ
ประกั
มใหญ่ โดยได้
รบั จํความเห็
นชอบจากนาย
ทะเบี
ยนสหกรณ
ในวงเงิ
. ลมาตั นบาท
นเบินกจากที
เกินบัป่ ญระชุ
ชีธนาคารกรุ
ากันดและสหกรณ
(มหาชน)
จํไาดนวน
ลานบาท
อัตราดอกเบี
้ยนรอไ2,000
ยละ
MOR
+วิ งเงิ
2 ตนอกูสหกรณ
ปย้ มื โดยมี
ัดการและคณะกรรมการเป
นผูงคไทย
้ําประกั
ทําสั15
ญญา
ทะเบี
ย
นสหกรณ์
ใ
นวงเงิ
น
2,000
ล้
า
นบาท
สหกรณ์
ม
ว
ี
งเงิ
น
เบิ
ก
เกิ
น
บั
ญ
ชี
ธ
นาคารกรุ
ง
ไทย
จ�
ำ
กั
ด
(มหาชน)
จ�
ำ
นวน
ลกูาเงินบาท
MOR
2 ตอป โดยมี
นผูค้ําประกันและสหกรณ
ไดทนํากูสัไญ
นเครดิอัตตเงิราดอกเบี
นสด เพื่อ้ยเปรอนยละ
ทุนหมุ
นเวีย+นในการดํ
าเนินผธุรูจกิัดจการและคณะกรรมการเป
กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร วงเงิ
ม ญา
15  ลา้ นบาท อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ MOR + 2 ต่อปี โดยมีผจู้ ดั การและคณะกรรมการเป็นผูค้ ำ�้ ประกันและสหกรณ์
กูเกิเงินน250,000,000.00
เครดิตเงินสด เพื่อบาท
เปนทุนอัหมุ
นเวียนในการดํ
าเนิโดยมี
นธุรกิผจูจกััดบการและคณะกรรมการเป
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
ตราดอกเบี
้ย BIBOR
นผูค้ําประกันการเกษตร
ระหวางปวงเงิ
ไดเบินกกูเงิไนม
ได้ท�ำสัญญากู้เงินเครดิตเงินสด เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินธุรกิจกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
เงินจากวงเงิ
ธ.ก.ส.
5อัตลราดอกเบี
านบาท และได
ชําระหนี
้เสร็ผจู สิัด้นการและคณะกรรมการเป
แล
เกิกูยนืม250,000,000.00
้ย BIBOR
นผูค้ําประกัน ระหวางปไดนเบิกเงิน
การเกษตร
นกู้ไม่จํเาบาท
กินวน
น 250,000,000.00
บาท
อัโดยมี
ตราดอกเบี
้ย วBIBOR โดยมีผู้จัดการและคณะกรรมการเป็
6.8
ณ วัธ.ก.ส.
นชสิํา้นระหนี
ป จ�ทุำน้เนวน
ของสหกรณ
มียอดคงเหลื
งนี้ ้เสร็จสิ้นแล้ว
เงินจาก
ธ.ก.ส.
จําได้นวน
5เงินลกูานบาท
สร็
จสิ5  ล้
้นแลาวนบาท
ผูกู้คย�้ำืมประกั
น ระหว่
างปี
เทุบินกของสหกรณ
้ยืมเงินและได
จาก
และได้อช�ำดัระหนี
ธ.ค.
2561 มียอดคงเหลื
31 ธ.ค.
ทุนของสหกรณ
ทุนของสหกรณ
มียอดคงเหลื
6.8 ทุ6.8
นของสหกรณ์
ณ วันณ
สิ้นวัปีนสิทุ้น31ปของสหกรณ์
อ ดั2560
งอนีดั้ งนี้ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายการ
31 (บาท)
ธ.ค. 2561
31 (บาท)
ธ.ค. 2560
เพิ่ม(บาท)
ขึ้น (ลดลง)
รายการ
2,552,080,550.00
106,968,570.00
ทุนเรือนหุน
2,659,049,120.00
(บาท)
(บาท)
(บาท)
320,409,696.45 2,552,080,550.00
302,943,015.13 106,968,570.00
17,466,681.32
ทุทุนนเรืสํอารอง
นหุน
2,659,049,120.00
72,893.23
2,391.23
70,502.00
ทุทุนนสํสาธารณประโยชน
ารอง
320,409,696.45
302,943,015.13
17,466,681.32
รักษาระดับอัตราเงินปนผล
3,260,000.00
3,250,000.00
10,000.00
ทุทุนนสาธารณประโยชน
72,893.23
2,391.23
70,502.00
1,831,301.54
5,822,862.54
ทุทุนนรัสงเคราะห
กษาระดับคอัรอบครั
ตราเงินวสมาชิ
ปนผลกผูถึงแกกรรม
3,260,000.00
3,250,000.00 (3,991,561.00)
10,000.00
เสริมสรางความมั
707,059.73
755,237.23
(48,177.50)
ทุทุนนสงเคราะห
ครอบครั่นวคงให
สมาชิแกกสผูหกรณ
ถึงแกกรรม
1,831,301.54
5,822,862.54
(3,991,561.00)
สงเสริ
กษาและการอบรม
125,654.51
232,154.51
(106,500.00)
ทุทุนนเสริ
มสรมาการศึ
งความมั
่นคงใหแกสหกรณ
707,059.73
755,237.23
(48,177.50)
่อจัดมสวั
สดิกการให
แกสมาชิก
2,032,321.00
2,351,821.00
(319,500.00)
ทุทุนนสเพืงเสริ
การศึ
ษาและการอบรม
125,654.51
232,154.51
(106,500.00)
รวมแกสมาชิก
2,987,488,046.46
ทุนเพื่อจัดสวัสดิการให
2,032,321.00 2,867,438,031.64
2,351,821.00 20,050,014.82
(319,500.00)

รวม
2,987,488,046.46 2,867,438,031.64 20,050,014.82
การรับและจายคืนคาหุนเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบและทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ
การรับและจ่ายคืนค่าหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบและที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ
อดคงเหลืออรายตั
รายตั
ญญนชีชีคไปตามข
ๆ่น เปๆ นเป็ไปตามระเบี
ยบทีย่กบที
ําหนด
มีมียยอดคงเหลื
กกต้ตอองตรงกั
งตรงกั
คุมุมการจ
การจ่
างยทุ
นระเบี
สะสมอื
ไปตามระเบี
่ก�ำหนด
การรัววบถูถูและจ
ายคืนคนนากักัหุบบนบับัเป
อาบัยทุ
คันบสะสมอื
ย่นบและที
ป่ นระชุ
มคณะกรรมการดํ
าเนินการ
ผลการดํ
าำเนิ
ีผมลการดํ
นเนิงานเปรี
ยไปตามระเบี
บกัยบบกั
ประมาณการรายได
จายา
ผลการด�
เนินนงาน
สหกรณ์
ีผลการด�
นงานเปรี
บประมาณการรายได้
มียอดคงเหลื6.9
อ6.9
รายตั
วถูกตองตรงกั
นงาน
กับบัสหกรณ
ญชีคุมมการจ
ายทุานเนิำสะสมอื
่น ๆยบเที
เปยนบเที
ยบที่กําหนด และคาแใชละค่
ไวด่ตังั้งนีไว้้ ด6.9
ใช้ทีจ่ต่าั้งยที
ังนี้ ผลการดําเนินงาน สหกรณมีผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการรายไดและคาใชจาย
สูง(ต่ํา)กวา
ที่ตั้งไวดังนี้
ประมาณการ
เกิดขึ้นจริง
รายการ
ประมาณการ
สูง(ต่ํา)กวา
(บาท)
(บาท)
ประมาณการ
เกิดขึ้นจริง
(บาท)
รายการ
ประมาณการ
(บาท)
(บาท)
รายได
(บาท)
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู
293,000,000.00 293,377,793.02
377,793.02
รายได
รายไดอื่น
1,000,000.00
1,198,735.99
198,735.99
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู
293,000,000.00 293,377,793.02
377,793.02
รวมรายได
294,000,000.00 294,576,529.01
576,529.01
รายไดอื่น
1,000,000.00
1,198,735.99
198,735.99
คาใชจาย
รวมรายได
576,529.01
294,000,000.00 294,576,529.01
ดอกเบี้ยจายเงินกูและตั๋วสัญญาใชเงิน
2,000,000.00
2,376.36 1,997,623.64)
คาใชจาย
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
75,000,000.00 76,378,817.47 1,378,817.47
ดอกเบี้ยจายเงินกูและตั๋วสัญญาใชเงิน
2,000,000.00
2,376.36 1,997,623.64)
รวม
77,000,000.00 76,381,193.83
(618,806.17)
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
75,000,000.00 76,378,817.47 1,378,817.47
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รวม
77,000,000.00 76,381,193.83
(618,806.17)

รายการ
รายการ

คาใชจจาายดํ
ยดําาเนิ
เนินนงาน
งาน
1.คาใช
ใชจจาายเกี
ยเกีย่ ย่ วกั
วกับบเจเจาาหน
หนาาทีที่ ่
2.คาใช
ใชจจาายเกี
ยเกีย่ ย่ วกั
วกับบอาคาร
อาคารสถานที
สถานที่อ่อุปุปกรณ
กรณ
3.คาใช
ใชจจาายเกี
ยเกีย่ ย่ วกั
วกับบสมาชิ
สมาชิกก
4.คาใช
ใชจจาายดํ
ยดําาเนิเนินนการอื
การอื่น่น
5.คาใช
ใชจจาายตามแผนงานประจํ
ยตามแผนงานประจําาปป
7. คาใช
ใชจจา า ยทางบั
ยทางบัญญชีชี
รวมค
รวมคาาใช
ใชจจาายย
กํกําาไรสุ
ไรสุททธิธิ
ครุภัณ
ณฑฑ ทีทีด่ ด่ นิ นิ และสิ
และสิ่ง่งกกออสร
สราางง
คคาาครุ
ครุภภัณ
ัณฑฑ ทีที่ด่ดินิน สิสิ่ง่งกกออสร
สราางง

ประมาณการ
ประมาณการ
(บาท)
(บาท)
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ง(ต่ํา)กว
ํา)กวา า
สูงสู(ต่
ประมาณการ
ประมาณการ
(บาท)
(บาท)

10,218,500.00
9,791,232.29
10,218,500.00
9,791,232.29 (427,267.71)
(427,267.71)
708,500.00
552,369.77
708,500.00
552,369.77 (156,130.23)
(156,130.23)
21,025,000.00
(2,100.00)
21,025,000.00 21,022,900.00
21,022,900.00
(2,100.00)
9,384,000.00
8,227,528.65
9,384,000.00
8,227,528.65 (1,156,471.35)
(1,156,471.35)
2,250,000.00
1,857,551.29
2,250,000.00
1,857,551.29 (392,448.71)
(392,448.71)
1,000,000.00
976,812.85
(23,187.15)
1,000,000.00
976,812.85
(23,187.15)
44,586,000.00
42,428,394.85 (2,157,605.15)
(2,157,605.15)
44,586,000.00 42,428,394.85
172,420,000.00
172,420,000.00 175,766,940.33
175,766,940.33 3,346,940.33
3,346,940.33
1,240,000.00
1,240,000.00

7.7. การวิ
การวิเเคราะห
คราะหผผลการบริ
ลการบริหหารจั
ารจัดดการทางการเงิ
การทางการเงินนของสหกรณ
ของสหกรณ
รายการ
หน
รายการ
หนววยย
มิมิตติทิที่ ี่ 11 ความเพี
ความเพียยงพอของเงิ
งพอของเงินนลงทุ
ลงทุนนตตออความเสี
ความเสี่ย่ยงง
1.อั
เทเทาา
1.อัตตราส
ราสววนหนี
นหนี้ส้สินินตตออทุทุนน
2อั
เทเทาา
2อัตตราทุ
ราทุนนสํสําารองต
รองตออสิสินนทรั
ทรัพพยย
3อั
รรออยละ
3อัตตราการเติ
ราการเติบบโตของทุ
โตของทุนนสหกรณ
สหกรณ
ยละ
4.อั
ต
ราการเติ
บ
โตของหนี
้
ร
อ
ยละ
4.อัตราการเติบโตของหนี้
รอยละ
5.อั
ต
ราผลตอบแทนต
อ
ส
ว
นของทุ
น
ร
5.อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน
รออยละ
ยละ
มิมิตติทิที่ ี่ 22 คุคุณ
ภาพสิ
น
ทรั
พ
ย
ณภาพสินทรัพย
1.อั
รอบ
1.อัตตราหมุ
ราหมุนนของสิ
ของสินนทรั
ทรัพพยย
รอบ
2.อั
ต
ราผลตอบแทนต
อ
สิ
น
ทรั
พ
ย
ร
อ
2.อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รอยละ
ยละ
3.อั
ต
ราการเติ
บ
โตของสิ
น
ทรั
พ
ย
ร
อ
ยละ
3.อัตราการเติบโตของสินทรัพย
รอยละ
มิมิตติทิที่ ี่ 33 ขีขีดดความสามารถในการบริ
ห
าร
ความสามารถในการบริหาร
อัอัตตราการเติ
รรออยละ
ราการเติบบโตของธุ
โตของธุรรกิกิจจ
ยละ
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เกิเกิดดขึขึ้น้นจริจริง ง
(บาท)
(บาท)

1,178,848.00
1,178,848.00

(61,152.00)
(61,152.00)

ปป2561
2561

ปป2560
2560

0.82
0.82
0.06
0.06
4.22
4.22
8.31
8.31
5.67
5.67

0.78
0.78
0.06
0.06
7.32
7.32
0.24
0.24
5.72
5.72

0.05
0.05
3.15
3.15
6.02
6.02

0.05
0.05
3.05
3.05
3.86
3.86

1.72
1.72

1.38
1.38

รายการ
มิติที่ 4 การทํากําไร
1.กําไรตอสมาชิก
2.เงินออมตอสมาชิก
3.หนี้สินตอสมาชิก
4.อัตราคาใชจา ยดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจา ย
ดําเนินงาน
5.อัตราคาใชจา ยในการดําเนินงาน
6.อัตราการเติบโตของของทุนสํารอง
7.อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น
8.อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ
9,อัตรากําไรสุทธิ
มิติที่ 5 สภาพคลอง
อัตราสวนทุนหมุนเวียน

หนวย

ป 2561

ป 2560

บาท
บาท
บาท
รอยละ

22,868.45
681,078.11
717,241.90
19.45

22,615.41
665,122.67
707,672.71
19.74

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

14.42
5.77
(35.32)
4.86
59.74

14.61
6.18
10.58
7.57
59.41

เทา

0.32

0.31

การวิเคราะห์ผลการบริหารจัดการทางการเงินของสหกรณ์โดยรวม
การวิ
หารจันดทุการทางการเงิ
มิตเิคคราะห
วามเพีผยลการบริ
งพอของเงิ
นต่อความเสี่ยนงของสหกรณโดยรวม
มิต1.ิความเพี
ย่ ง วนหนี้สินต่อทุน 0.82 เท่า เทียบกับปีก่อน 0.78 เท่า
อัตราส่ยวงพอของเงิ
นหนี้สินต่อนทุทุนทัน้งตสิอ้นความเสี
  ปีนี้อัตราส่
1.อัตราส
้น ปนเท่อี้ ัตาราส
ตอทุงนแม้0.82
เทา เทียจบกั
า แสดงว
แสดงว่าในปีนี้สหกรณ์
มีหวนีนหนี
้สินต่้สอินทุตนอสูทุงนขึทั้น้งสิ0.04
อย่วานหนี
งไรก็้สตินามถึ
ว่าสหกรณ์
ะมีบหปนีก้สอ ินนเพิ0.78
่มขึ้นเทแต่
ยัง าใน
ีหนี้สินตอทุนสูโดยหนี
งขึ้น 0.04
เทา อยางไรก็ส่ตวามถึ
งแมเป็วานสหกรณ
จะมีหนี้สินเพิ
ยังไมมเกิีคนวามเสี
เงินทุนยของสหกรณ
ไม่ปเนกิี้สนหกรณ
เงินทุนมของสหกรณ์
้สินของสหกรณ์
นใหญ่
เงินฝากของสมาชิ
ก ่มดัขึง้นนั้นแตจะไม่
งใน
การขาดสภาพคล่
องในด้สาวนการช�
ก่เจ้าหนี้ ก ดังนั้น จะไมมีความเสียงในการขาดสภาพคลองในดานการชําระ
โดยหนี้สินของสหกรณ
นใหญเำประหนี
นเงิน้แฝากของสมาชิ
หนี้แกเจาหนี้ 2. อัตราส่วนทุนส�ำรองต่อสินทรัพย์  ปีนมี้ อี ตั ราส่วน 0.06  เท่า เท่ากับปีกอ่ น  เนือ่ งจากทุนส�ำรอง
ยิง่ มีมาก จะท�ำให้2.อั
สหกรณ์
วามมั
คงมาก
งเงิานกัทุบนปทีกไ่อ ม่นมตี เนืน้ ่อทุงจากทุ
น ดังนันน้ สํสหกรณ์
ตราสมวคี นทุ
นสําน่ รองต
อสินมีทรัความเสี
พย ปนย่ มี้งลดลง
ีอัตราสเพราะเป็
วน 0.06นแหล่
เทา เท
ารองยิ่งมีมาก
จึงจะทํ
ควรจั
ด
สรรก�
ำ
ไรเป็
น
ทุ
น
ส�
ำ
รองให้
ม
ากขึ
น
้
าใหสหกรณมีความมั่นคงมาก มีความเสี่ยงลดลง เพราะเปนแหลงเงินทุนที่ไมมีตนทุน ดังนั้น สหกรณจึงควรจัดสรร
3. อัตราการเติมโตทุนของสหกรณ์ ในปีนี้มีอัตราร้อยละ 4.22 เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งมีร้อยละ
กําไรเปนทุนสํารองใหมากขึ้น
7.32 แสดงว่าทุนของสหกรณ์ในปีปัจจุบัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.10 การลดลงนี้เป็นลักษณะลดน้อย ถอยลง
3. อัตราการเติมโตทุนของสหกรณ ในปนี้มอี ตั รารอยละ 4.22 เมื่อเทียบกับปกอนซึ่งมีรอยละ 7.32 แสดง
ซึ่งจะเป็นผลดีต่ออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนและไม่มีปัญหาในด้านการให้บริการสมาชิก
จ จุบนั ลดลงจากป
กอ้ นร
3.10 ่มการลดลงนี
้เปนลั8.07
กษณะลดน
อยอในปี
ถอยลง
วาทุนของสหกรณ
4. ในป
อัตปราการเติ
บโตของหนี
ปีนอี้มยละ
ีอัตราเพิ
ขึ้นถึงร้อยละ
กล่าวคื
ปัจจุซึบ่งันจะเป
มีอัตนราผลดีตอ
ตราผลตอบแทนต
นและไม
ญ
 หาในดานการให
บริ่มกขึารสมาชิ
ร้ออัยละ
8.31 หนี้ที่เพิอ่มสนีว้ นของทุ
ส่วนใหญ่
เป็นเงิมนีปฝากของสมาชิ
ก ซึ่งเพิ
้น ถึงร้อกยละ 7.69
4.5.อัตอัราการเติ
บโตของหนีอ้ ส่ปวนนทุ
ี้มีอนัตของสหกรณ์
ราเพิ่มขึน้ ถึงรปีอนยละ
าวคื5.67
อในปปีปกจ่อจุนร้
บันอมียละ
อัตราร
อยละ
8.31 หนี้ที่
ตราผลตอบแทนต่
ี้มีอัต8.07
ราร้อกลยละ
5.72
ลดลง
0.05
ีรายได้จากดอกเบี
ในอัต7.69
ราลดน้อยถอยลง จากผลของการจัดท�ำโครงการ
เพิ่มนีเนื้ ส่อวงจากสหกรณ์
นใหญเปนเงินมฝากของสมาชิ
ก ซึ่งเพิ้ย่มรัขึบ้นเพิถึ่มงขึรอ้นยละ
เพื่อสมาชิกมากขึ
5. ้นอัตราผลตอบแทนตอสวนทุนของสหกรณ ปนี้มอี ัตรารอยละ 5.67 ปกอนรอยละ 5,72 ลดลง0.05
มิติคุณมภาพของสิ
นทรัพ้ยย์รับเพิ่มขึ้นในอัตราลดนอยถอยลง จากผลของการจัดทําโครงการเพื่อสมาชิกมากขึ้น
เนื่องจาก สหกรณ
ีรายไดจากดอกเบี
        
สหกรณ์มีอัตราหมุนของสินทรัพย์ 0.05 เท่า เท่ากับปีก่อน แสดงถึงความสามารถในการใช้
สินทรัพย์เพืมิ่อตก่ิคอุณให้ภาพของสิ
เกิดรายได้นส่ทรังผลให้
พย การด�ำเนินงานมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ร้อยละ 3.15 เท่ากับปีก่อน
สหกรณมอี ัตราหมุนของสินทรัพย 0.05 เทา รายงานประจำ
เทากับปกอ น�ปีแสดงถึ
งความสามารถในการใชสินทรัพยเพื่อ
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กอใหเกิดรายได สงผลใหการดําเนินงานมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรอยละ 3.15 เทากับปกอ น

มิติขีดความสามารถในการบริหาร
อัตราการเติบโตของธุรกิจร้อยละ 1.72 ปีก่อนร้อยละ 1.38 สูงขึ้นกว่าปีก่อน
มิติด้านการท�ำก�ำไร
            
สหกรณ์มีอัตราก�ำไรสุทธิร้อยละ 59.74 ปีก่อนร้อยละ 59.41 แสดงให้เห็นถึงความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลก�ำไรสูงขึ้น  แต่อัตราการเติบโต ของก�ำไรสุทธิร้อยละ  4.86  ปีก่อน
ร้อยละ 7.57 ต�่ำกว่าปีก่อน  เนื่องจากปีนี้สหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ  4.29 และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.87
เมื่อเทียบกับปีก่อน สหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ  5.84 และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ  0.21 สหกรณ์มีก�ำไรต่อ
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�ำรองร้อยละ 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�ำทุกเดือนตามแผนการ
ตรวจ ทีก่ ำ� หนดพร้อมทัง้ ได้รายงานผลการตรวจสอบกิจการพร้อมทัง้ ให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะต่อทีป่ ระชุมคณะ
กรรมการด�ำเนินการอย่างสม�ำ่ เสมอปรากฏว่า การบริหารงานของคณะกรรมการและการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
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�ำเนินการ
ประจ�ำปี 2562
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วาระที่ 4 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2562
ด้วยในปี 2561 กรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 70 ต้องพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ จ�ำนวน 8 คน ดังนั้น
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ คณะกรรมการด�ำเนินการ โดยอาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ 55 และ ข้อ 63 (10)
แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด คณะกรรมการด�ำเนินการจึงมีมติแต่งตั้งกรรมการด�ำเนิน
การเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2562 ประกอบด้วย
1. นายปราโมช ถาวร      2. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
3. นางดุษณี ดานาพงศ์  
4. นายสุริยะ ค�ำปวง
5. นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง
คณะกรรมการเลือกตั้งฯ ได้เลือก นายปราโมช ถาวร  เป็นประธาน และเลือก นายจิรศักดิ์   เงินเส็ง
เป็นเลขานุการคณะกรรมการเลือกตั้งฯ นอกนั้นเป็นกรรมการเลือกตั้งฯ ได้ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการบริหาร
จัดการและการรับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อรับเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2562  ตั้งแต่วันที่  3 – 17
ธันวาคม  2561 เมือ่ สิน้ สุดการรับสมัครแล้ว คณะกรรมการเลือกตัง้ ฯได้ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครเรียบร้อย
แล้ว จึงประกาศรายชื่อและหมายเลขประจ�ำตัวผู้สมัครเป็นกรรมการด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งต�ำแหน่งกรรมการด�ำเนินการ 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
เมื่อการเลือกตั้งได้ด�ำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง
ประกาศผลคะแนนเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2562
นายปราโมช  ถาวร   ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศผลคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งเรียง
ตามล�ำดับคะแนนจากสูงสุดลงมา ดังนี้
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ผลคะแนนผูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ประจําป 2562
ลําดับ
1

หมายเลข

รายชื่อ

คะแนน

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ดังนั้น
ผูสมัครที่ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ จํานวน 8 คน ไดแก
1. ..............................................................................................
2. ..............................................................................................
3. ..............................................................................................
4. ..............................................................................................
5. ..............................................................................................
6. ..............................................................................................
7. ..............................................................................................
8. ..............................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ที่ประชุมมีมติ .........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
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วาระที่ 5
เรื่อง เพื่อพิจารณา
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วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 70 ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม  2561 เห็น
ชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 49 – ข้อ 54  เรื่องคณะผู้ตรวจสอบกิจการ และข้อ 64  เพิ่มคณะกรรมการ
อ�ำนวยการ
หลักการและเหตุผล
1. แก้ไขให้สอดคล้องกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
2. ข้อบังคับไม่ได้ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการอ�ำนวยการ คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 70
พิจารณาแล้วเห็นว่าสหกรณ์ควรมีคณะกรรมการอ�ำนวยการ เพื่อเป็นผู้ด�ำเนินกิจกรรมแทนคณะกรรมการ
ด�ำเนินการในการควบคุมดูแลการบริหารงานของสหกรณ์อย่างใกล้ชดิ และมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และสอดคล้อง
กับร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 69 (1) ก�ำหนดว่า “การแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ ก�ำหนดให้ใช้เสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนสมาชิกที่มาประชุมและอยู่ในห้องประชุม”
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่นับจ�ำนวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม ดังนี้
จ�ำนวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม จ�ำนวน....................คน สองในสามของจ�ำนวนสมาชิก
ที่อยู่ในห้องประชุม จ�ำนวน..............คน
รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ดังนี้
ที่ประชุมมีมติ   .............................................................................................................
……………………………………………………………………......………………………………………….
…………………………………………………………………………..……………………………………….

รายงานประจำ�ปี 2561 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำ�กัด

111

112
รายงานประจำ�ปี 2561 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำ�กัด

รายละเอียดแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด
ขอความเดิม

ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม

เหตุผล

หมวดที่ 7
คณะผูตรวจสอบกิจการ
ขอ 49. คณะผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้ง
ผูตรวจสอบกิจการคณะหนึ่ง เพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณกําหนด และตามที่กําหนดในขอบังคับนี้
คณะผูตรวจสอบกิจการตองประกอบดวยสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก จํานวน 3 คน ในจํานวนนี้ตองมีหัวหนาคณะหนึ่งคน และ
คณะผูตรวจสอบกิจการตองมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีดานการบริหาร
จัดการ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร พาณิชยศาสตร การสหกรณ หรือ
กฎหมาย และผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
คณะผูตรวจสอบกิจการมีวาระการทําหนาที่หนึ่งปทางบัญชี
คณะผูตรวจสอบกิจการมีวาระการทําหนาที่หนึ่งปทางบัญชี
เมื่อพนวาระการทําหนาที่ หากยังไมมีการเลือกตั้งใหม ใหคงทําหนาที่อยูตอไป เมื่อพนวาระการทําหนาที่ หากยังไมมีการเลือกตั้งใหม ใหคงทําหนาที่อยูตอไป
จนกวาที่ประชุมใหญเลือกตั้งคณะใหม
จนกวาที่ประชุมใหญเลือกตั้งคณะใหม
ใหคณะกรรมการดําเนินการประกาศรับสมัครผูตรวจสอบ
เพิม่ ข้ขอความตามร
าง อง
เพิ
ความให้สอดคล้
กิจการ และพิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ กัขบอบัระเบี
ยบนายทะเบี
งคับของกรมส
งเสริมย น
ตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และนําเสนอชื่อผูตรวจสอบกิจการ สหกรณ์
สหกรณ
ที่ผานการคัดเลือกใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งโดยวิธีเปดเผย
สมาชิกหรือบุคคลภายนอกกลุมใดประสงคจะเปนคณะผู
สมาชิกหรือบุคคลภายนอกกลุมใดประสงคจะเปนคณะผู
ตรวจสอบกิจการ ใหยื่นใบสมัครตอสหกรณกอนวันประชุมใหญไมนอยกวา
ตรวจสอบกิจการ ใหยื่นใบสมัครตอสหกรณกอนวันประชุมใหญไมนอยกวา
เจ็ดวันและเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้ง
เจ็ดวันและเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้ง

หมวดที่ 7
คณะผูตรวจสอบกิจการ
ขอ 49. คณะผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้ง
ผูตรวจสอบกิจการคณะหนึ่ง เพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณกําหนด และตามที่กําหนดในขอบังคับนี้
คณะผูตรวจสอบกิจการตองประกอบดวยสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก จํานวน 3 คน ในจํานวนนี้ตองมีหัวหนาคณะหนึ่งคน และ
หัวหนาคณะผูตรวจสอบกิจการตองมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีดาน
การบริหารจัดการ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร พาณิชยศาสตร การ
สหกรณ หรือกฎหมาย

ขอความเดิม

ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม
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ที่ประชุมใหญอาจเลือกตัง้ คณะผูตรวจสอบกิจการเปนการ
สํารองไว เพื่อใหคณะผูตรวจสอบกิจการที่สหกรณเลือกตั้งสํารองไวสามารถ
ปฏิบัติงานทันทีในกรณีที่คณะผูตรวจสอบกิจการที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุม
ใหญวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ ตามขอ 52
กรณีไมมสี มาชิกหรือบุคคลภายนอกกลุมใดสมัครรับ
กรณีไมมสี มาชิกหรือบุคคลภายนอกกลุมใดสมัครรับ
เลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการหรือที่ประชุมใหญไมเลือกตั้งผูสมัครกลุมใด
เลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการหรือที่ประชุมใหญไมเลือกตั้งผูสมัครกลุมใด
ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกที่สมัครใจตามจํานวนและหลักเกณฑที่กําหนด ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกที่สมัครใจตามจํานวนและหลักเกณฑที่กําหนด
ในวรรคสอง ประกอบเปนคณะผูตรวจสอบกิจการและใหคณะผูตรวจสอบ
ในวรรคสอง ประกอบเปนคณะผูตรวจสอบกิจการและใหคณะผูตรวจสอบ
กิจการนั้นเลือกกันเองใหเปนหัวหนาคณะหนึ่งคน
กิจการนั้นเลือกกันเองใหเปนหัวหนาคณะหนึ่งคน
สมาชิกที่พน จากตําแหนงในคณะกรรมการดําเนินการ หรือ
ผูจัดการสหกรณ ไมถึงหนึ่งปนับแตวันที่พนจากตําแหนงไมมีสิทธิไดรับเลือกตั้ง
เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
ขอ 50. บุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามมิใหเปนหรือทํา
ขอ 50. คณะผูตรวจสอบกิจการตองไมมีลกั ษณะตองหาม
หนาที่ผตู รวจสอบกิจการ
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ
(1) มีลักษณะตองหามตามขอ 56 (1) (2) (3)
และ (4)
(2) เคยถูกที่ประชุมใหญถอดถอนออกจาก
ตําแหนงผูตรวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่
(3) ผูสอบบัญชีหรือผูชวยผูสอบบัญชีหรือบุคคล
ที่อยูในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ
(5) กรรมการหรือผูจัดการหรือเจาหนาที่สหกรณ
(6) ผูจัดการหรือเจาหนาที่สหกรณอื่นใด

เหตุผล

ตัดขอความในวรรค 5 ออก
เนื่องจากเปนลักษณะ
ตองหามในขอ 50
แกไขตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ วาดวย
การตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ
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ขอ 51. การดํารงตําแหนงคณะผูตรวจสอบกิจการ คณะผู
ตรวจสอบกิจการ มีวาระอยูใ นตําแหนงไดหนึ่งปทางบัญชีสหกรณ ถาเมือ่ ครบ
กําหนดวาระแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการชุดใหม ก็ใหคณะ
ผูตรวจสอบกิจการชุดเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาที่ประชุมใหญจะ
เลือกตั้งคณะใหม คณะผูตรวจสอบกิจการซึง่ ออกไปนั้น อาจไดรับเลือกตั้งซ้ําได
ขอ 52. ตําแหนงของผูตรวจสอบกิจการวางลงกอนถึง
คราวออกตามวาระ ถาตําแหนงผูตรวจสอบกิจการวางลงกอนถึงคราวออก
ตามวาระ ใหผูตรวจสอบกิจการที่ยังดํารงตําแหนงอยูดําเนินการตอไปจนกวา
จะมีการประชุมใหญ แตถาในเวลาใดจํานวนผูตรวจสอบกิจการเหลือนอยกวา
สองคน คณะกรรมการดําเนินการ จะตองเรียกประชุมใหญวิสามัญขึ้นโดยเร็ว
เพื่อเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการแทนตําแหนงที่วาง เวนแตตําแหนงที่วางนั้น
เหลือเวลาไมถึงสามเดือน นับถึงวันสิ้นปบญ
ั ชี ใหผูตรวจสอบกิจการที่ไดรับ
เลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับเวลาที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน

ขอความเดิม

เหตุผล

ขอ 52. ตําแหนงของผูตรวจสอบกิจการวางลงกอนถึง เพิ่มขอความใหสอดคลอง
คราวออกตามวาระ ถาตําแหนงคณะผูตรวจสอบกิจการวางลงกอนถึงคราว กับระเบียบนายทะเบียน
ออกตามวาระ ใหคณะผูตรวจสอบกิจการที่ยังดํารงตําแหนงอยูดําเนินการตอไป สหกรณ
จนกวาจะมีการประชุมใหญ แตถาในเวลาใดจํานวนคณะผูตรวจสอบกิจการ
เหลือนอยกวาสองคน ใหคณะผูตรวจสอบกิจการที่สหกรณเลือกตั้งสํารองไว
สามารถปฏิบัติงานทันที โดยมีวาระเทาที่คณะผูตรวจสอบกิจการเดิมเหลืออยู
ในกรณีที่คณะผูตรวจสอบกิจการที่ไดรับเลือกตั้งสํารองไว ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
หรือไมมีคณะผูต รวจสอบกิจการสํารอง คณะกรรมการดําเนินการ จะตองเรียก
ประชุมใหญวิสามัญขึ้นโดยเร็ว เพื่อเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการแทนคณะผู
ตรวจสอบกิจการเดิม เวนแตตําแหนงที่วางนั้นเหลือเวลาไมถึงสามเดือน
ใหผูที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ถึงวันสิ้นปบัญชี

ขอความเดิม

ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม

นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว คณะผูตรวจสอบ
กิจการจะพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย

(2) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือยื่นตอหัวหนา
คณะผูตรวจสอบกิจการ หรือยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแลวแตกรณี
(3) ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนคณะผูตรวจสอบ
กิจการออกจากตําแหนงทั้งคณะหรือรายบุคคล
(4) นายทะเบียนสหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ตองหามตามขอ 50

รายงานประจำ�ปี 2561 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำ�กัด

ขอ 53. อํานาจหนาที่ของคณะผูตรวจสอบกิจการ
คณะผูตรวจสอบกิจการ มีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของ
สหกรณ ตามระเบียบนายทะเบียน วาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ
รวมทั้งในขอตอไปนี้คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน
และการเงิน ตลอดจนทรัพยสินและหนี้สินทั้งปวงของสหกรณเพื่อทราบฐานะ
และขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง
(2) ตรวจสอบการดําเนินธุรกิจ และดําเนินงาน
อื่น ๆ เพื่อวิเคราะหประเมินผลและใหคําแนะนําแกสมาชิก คณะกรรมการ
ดําเนินการ และฝายจัดการของสหกรณ
(3) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานภายใน
สหกรณ ระบบตลอดจนวิธีปฏิบัติแตละกิจกรรมตามที่ฝายบริหารกําหนดไว
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และ
การใชจา ยเงินงบประมาณรายจาย

ขอ 53. อํานาจหนาที่ของคณะผูตรวจสอบกิจการ
คณะผูตรวจสอบกิจการ มีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของ
สหกรณ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนีค้ ือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน
และการเงิน ตลอดจนทรัพยสินและหนี้สินทั้งปวงของสหกรณเพื่อทราบฐานะ
และขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง
(2) ตรวจสอบการดําเนินธุรกิจ และดําเนินงาน
อื่น ๆ เพื่อวิเคราะหประเมินผลและใหคําแนะนําแกสมาชิก คณะกรรมการ
ดําเนินการ และฝายจัดการของสหกรณ
(3) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานภายใน
สหกรณ ระบบตลอดจนวิธีปฏิบัติแตละกิจกรรมตามที่ฝายบริหารกําหนดไว
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และ
การใชจา ยเงินงบประมาณรายจาย
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(5) ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการ
ดําเนินการ เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอปรับปรุงแผนงาน นโยบาย
ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม
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(5) ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการ
ดําเนินการ เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอปรับปรุงแผนงาน นโยบาย ระเบียบ
ขอบังคับ ตลอดจนประสิทธิภาพในการบริหารงาน
(6) ติดตามผลการดําเนินการแกไขของสหกรณตาม เพิ่มขอความใหสอดคลองกับ
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
รายงานการตรวจสอบกิจการ
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และ
(7) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และ
คําแนะนําของทางราชการ ตลอดจนการปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ มติ
คําแนะนําของทางราชการ ตลอดจนการปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ มติ
และคําสั่งของสหกรณ หรือกิจการอื่น ๆ ตามที่เห็น สมควรหรือที่เห็นวาจะ
และคําสั่งของสหกรณ หรือกิจการอื่น ๆ ตามที่เห็น สมควรหรือที่เห็นวาจะ
กอใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ
กอใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ
(7) ตรวจสอบงานที่ใชระบบสารสนเทศในการ
(8) ตรวจสอบงานที่ใชระบบสารสนเทศในการ
ดําเนินงาน เพื่อใหทราบถึงความนาเชือ่ ถือของขอมูล และความปลอดภัย
ดําเนินงาน เพื่อใหทราบถึงความนาเชือ่ ถือของขอมูล และความปลอดภัย
ของระบบ
ของระบบ
(8) ตรวจสอบการดูแลรักษาสินทรัพยและการใช
(9) ตรวจสอบการดูแลรักษาสินทรัพยและการใช
ทรัพยากรทุกประเภทของสหกรณวาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
ทรัพยากรทุกประเภทของสหกรณวาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
(9) เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการ ดังนี้
(10) เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการ ดังนี้
9.1 เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการ
10.1 เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการ
ประจําเดือน หรือรายงานของเดือนที่เขาทําการตรวจสอบตอที่ประชุม
ประจําเดือน หรือรายงานของเดือนที่เขาทําการตรวจสอบตอที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ
คณะกรรมการดําเนินการ
9.2 เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการประจําป
10.2 เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการประจําป
ตอที่ประชุมใหญของสหกรณ
ตอที่ประชุมใหญของสหกรณ
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ทั้งนี้ คณะผูต รวจสอบกิจการ ควรเขารวมประชุมกรรมการ
ดําเนินการเปนประจําทุกเดือน และเขารวมประชุมใหญ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ
รายงานการตรวจสอบกิจการที่นําเสนอตอที่ประชุมนั้น ๆ
อนึ่ง ในกรณีที่ปรากฏชัดเจนวา มีเหตุการณที่อาจกอใหเกิด
ความเสียหายอยางมีนัยสําคัญแกสหกรณ คณะผูตรวจสอบกิจการจะตอง
รายงานตอคณะกรรมการดําเนินการและสวนราชการที่มีหนาที่กํากับดูแล
สหกรณโดยเร็ว
ขอ 54. ความรับผิดชอบของคณะผูตรวจสอบกิจการ
กรณีที่คณะผูตรวจสอบ กิจการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ในสวนที่เปน
สาระสําคัญเยี่ยงผูตรวจสอบกิจการทั่วไปพึงปฏิบัติ หรือกระทําการโดยประมาท
เลินเลอเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย คณะผูตรวจสอบกิจการตอง
รับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ
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10.3 เสนอรายงานการตรวจสอบกรณีเรงดวน ใน
กรณีที่คณะผูตรวจสอบกิจการพบวามีเหตุการณที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย
แกสมาชิกของสหกรณอยางรายแรง หรือสหกรณมีการปฏิบัติไมเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมทั้ง
ขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคําสั่งของสหกรณจนกอใหเกิดความเสียหาย
แกสมาชิกและสหกรณอยางรายแรง ตอคณะกรรมการดําเนินการทันที เพื่อ
ดําเนินการแกไข รวมทั้งใหจัดสงสําเนารายงานดังกลาวตอสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ และสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร โดยเร็ว
ทั้งนี้ ใหคณะผูตรวจสอบกิจการเขารวมประชุมกรรมการ
ดําเนินการเปนประจําทุกเดือน และเขารวมประชุมใหญ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ
รายงานการตรวจสอบกิจการที่นําเสนอตอที่ประชุมนั้น ๆ

เหตุผล
เพิ่มขอความใหสอดคลอง
กับระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ

ตัดขอความออก เนื่องจาก
ขอความซ้ํากัน

เพิ่มขอความใหสอดคลอง
ขอ 54. ความรับผิดของคณะผูตรวจสอบกิจการ
กรณีที่คณะผูตรวจสอบ กิจการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ในสวนที่เปน กับระเบียบนายทะเบียน
สาระสําคัญเยี่ยงผูตรวจสอบกิจการทั่วไปพึงปฏิบัติ หรือกระทําการโดยประมาท สหกรณ
เลินเลอ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน จนเปนเหตุใหสหกรณไดรับ
ความเสียหาย คณะผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแก
สหกรณ ทั้งนี้ การพิจารณาความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ ใหเปนไปตาม
มติที่ประชุมใหญ
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ขอความเดิม

ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม

เหตุผล

ขอ 64. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 64. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
ถากรรมการปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ หรือกระทําโดยประมาทเลินเลอ ถากรรมการปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ หรือกระทําโดยประมาทเลินเลอ
เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหายคณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบ เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหายคณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบ
ชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ
ชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ
ขอ 64/1 คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการ
เพิ่มอคณะกรรมการอํ
เพื
ให้สอดคล้องกัานวยการ
บการ
อบังคับของกรม
ดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอํานวยการ จากคณะกรรมการดําเนินการ
ด�ตามร
ำเนิานงขงานของสหกรณ์
สหกรณ จํานวน 5 คน โดยใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ สงเสริมสหกรณ
เลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเปนกรรมการอํานวยการ และให
คณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการอื่นเปนกรรมการรวมอีก 1 คน
ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ
เปนประธานและเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ
คณะกรรมการอํานวยการใหอยูในตําแหนงไดเทากับ
กําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้ง คณะกรรมการอํานวยการนั้น
ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มกี ิจธุระ
แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย และใหประธาน
กรรมการอํานวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ตองมีกรรมการ
อํานวยการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการอํานวยการ
ทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ใหเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ

ขอความเดิม

ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม
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ขอ 64/2 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ
ใหคณะกรรมการอํานวยการ ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการดําเนินการ และตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และ
คําสั่ง ของสหกรณ ซึ่งรวมทัง้ ในขอตอไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจายเงิน การสะสมเงิน
การฝากหรือการเก็บรักษาเงินใหเปนไปตามขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ
(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณ
ใหถูกตองครบถวนและเปนปจจุบันอยูเสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจน
ทรัพยสินของสหกรณใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย และพรอม ทีจ่ ะให
ผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือ
แกไขการบริหารงานของสหกรณ
(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน รวมทั้ง
บัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ
เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพือ่ เสนอตอที่ประชุมใหญอนุมตั ิ
(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ
เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอใหที่ประชุมใหญพจิ ารณา
อนุมัติ
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของ
สหกรณ เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ
อนุมัติ

เหตุผล

119

5.25.2พิพิจจารณาอนุ
และงบก�าำไร-ขาดทุ
ไร-ขาดทุนนประจํ
ประจ�าปำปี2561
2561
ารณาอนุมมัตัติงิงบแสดงฐานะการเงิ
บแสดงฐานะการเงินนและงบกํ
          
สหกรณ์
งบการเงินนสําส�หรั
ำหรับปบสปีิ้นสสุิ้นดสุณ
ดณ
ธันวาคม
สหกรณขข้าาราชการสหกรณ์
ราชการสหกรณ จํจ�าำกักัดด ไดได้จจัดัดทํท�าำงบการเงิ
วันทีวัน่ 31ที่ ธั31นวาคม
25602561
เพื่อ เพื่อ              
เสนอให้
นางสาวฉันนทท์แแขข เปรมปรี
ากุลล ผูผูสส้ อบบั
อบบัญญชีชีรรับบั อนุ
อนุญญาตาตสัสังกังกัดดบริบริษษัททั ไอดี
ไอดีออดิ
ออดิตตกรุกรุปปจํ๊ าจ�กัำดกัดซึ่งซึไดง่ ได้
บั การคั
เสนอให นางสาวฉั
เปรมปรีชชากุ
รับรการคั
ดเลืดอเลืกอก
จากที
ระชุมมใหญ
ใหญ่สสามั
ามัญญประจํ
ประจ�าำปปี2559
2560ใหให้เปเป็นนผูสผูอบบั
ส้ อบบั
สหกรณ์โดยเข
โดยเข้
าตรวจสอบงบการเงิ
นและรายละเอี
จากที่ปป่ ระชุ
ญญ
ชีสชีหกรณ
าตรวจสอบงบการเงิ
นและรายละเอี
ยดบัยญดบั
ชี ญชี
ต่ตาางง ๆๆ ของสหกรณ
ของสหกรณ์ฯฯและนํ
และน�าำเสนอให
เสนอให้คณะกรรมการดํ
คณะกรรมการด�
นการพิ
จารณารั
บรองงบแสดงฐานะการเงิ
บร้อวยแล้ว
าเนิำนเนิการพิ
จารณารั
บรองงบแสดงฐานะการเงิ
นเรียนบรเรีอยยแล
จึจึงงขอเรี
อบบัญญชีชีรรายงานผลการตรวจสอบบั
ายงานผลการตรวจสอบบัญญ
สหกรณ์
้าราชการสหกรณ์
ขอเรียยนเชิ
นเชิญ
ญผูผูส้สอบบั
ชีสชีหกรณ
ขาขราชการสหกรณ
จํากัจ�ดำกัด

หนั
หนังงสืสืออรัรับบรองของสหกรณ
รองของสหกรณ์
วันที่ 18 มกราคม 2562
เรียน ผูสอบบัญชี นางสาวฉันทแข เปรมปรีชากุล
หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเพื่อประโยชนของทานในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อแสดงความคิดเห็นวางบการเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดหรือไม
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตาม
กฎหมายสหกรณ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ทานตรวจสอบตามที่ขาพเจาทราบและคิดวาควรจะเปน เชน
รายการดังตอไปนี้
1. งบการเงินไมมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งรวมถึงการละเวนการแสดงรายการและ
ขอมูลตาง ๆ
2. ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานและขอมูลดังตอไปนี้ใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ
3. ไมมีรายการผิดปกติที่เกี่ยวของกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรือ เจาหนาที่ของสหกรณ ผูซึ่ง
มีหนาที่สําคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือ รายการผิดปกติที่มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ
ตองบการเงิน
4. สหกรณไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอ
งบการเงิน นอกจากนี้สหกรณไดปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานที่กํากับดูแล
ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน
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5. สหกรณไมได
ไ รับหนังสือแจ
แ งจากหนวยราชการอั
ย
นมีผลตองบการรเงิน เพราะมิมิไดปฏิบัติตามมกฎหมายหรือ
ขอบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเเมินภาษีอากรร หรือมีหนี้สินที
นํามา
น ่อาจเกิดขึ้นใในภายหนา ซึงควรจะได
่ง
พิจารณาเปปดเผยในหมายยเหตุประกอบบงบการเงิน หรื
ห ือใชเปนหลักเกณฑ
ก
ในการรตั้งสํารองคาเสีสียหายที่อาจเเกิดขึ้น
ก อเปดเผยไวอยางเพียงพอและเหมาะสสมในงบการเงิน
6. รายการหรือขอมูลดังตอไปปนี้มีการบันทึกหรื
6.1 ขอตกลงกั
อ
บสถาาบันการเงินเกีกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรื
ห อขอจํากัดกการใชเงินกู
6.2 สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน
ร ทธในสินทรั
น พยทั้งหมดอยางถูกตองตามกฎหมา
อ
าย และไมมีภภาระผูกพันหรืรือขอผูกมัดใดด ๆ
7. สหกรณมีกรรมสิ
ด
ในหมาายเหตุประกอบงบการเงิน
ในสินทรัพยของสหกรณ เวนแตที่ไดเปดเผยไว
8. สหกรณไดบับันทึกหรือเปดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดขของสหกรณ ทั้งที่เกิดขึ้นแลลวและอาจเกิดขึ้นในภายหนนา
ไวอยางเหมมาะสม รวมทัทั้งไดมีการเปดเผยไว
ด
ในหมาายเหตุประกออบงบการเงินเเกี่ยวกับหลักปประกันทั้งหมดดที่สหกรณใหแก
บุคคลที่สามม นอกจากนี้สหกรณ
ส
ไมมีคดีฟองรองอื่นและไม
แ มีคดีทคาดว
ี่ค าจะเกิดขึ้น
ใ
9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการ
ร
รเงินแลว ไมมีเหตุการณใดเเกิดขึ้นหรือไมปรากฏ
ป
ขอเท็จจริงใดที
ใ ่มีผลกระททบตองบการเงิงินอยางมีสาระะสําคัญ ซึ่งตองนํ
อ ามาปรับปรุงงบการเงินหหรือเปดเผยในนหมายเหตุ
ประกอบงบบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ

(นายปริญญาา เพ็งสมบัติ)
ประธานกกรรมการ

ณ จิตตานนทท )
( นาางอัจฉราวรรณ
ผูจ ดั การ
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หน้า หน้
1 า1

สหกรณ์
สหกรณ์
ขข้ า้าราชการสหกรณ์
ข้าราชการสหกรณ์
จจ�ากัำกัดจดากัด
สหกรณ์
ราชการสหกรณ์
งบแสดงฐานะการเงิ
งบแสดงฐานะการเงิ
นน น
งบแสดงฐานะการเงิ
ธันวาคม
2561
2561
ณณ วัณนทีวั่ น31
31ที่ ธั31
ธันนวาคม
วาคม
2561

สินทรั
สินพทรั
ย์ พย์

หมายเหตุ
หมายเหตุ

ปี 2561
ปี 2561
บาทบาท

ปี 2560
ปี 2560
บาทบาท

สินทรั
สินพทรั
ย์ หพมุย์นหเวีมุยนนเวียน
เงินสดและเงิ
เงินสดและเงิ
นฝากธนาคาร
นฝากธนาคาร

2 2

เงินฝากสหกรณ์
เงินฝากสหกรณ์
อื่น อื่น

3 3

เงินให้
เงินกให้
ูย้ มื กระยะสั
ูย้ มื ระยะสั
้น ้น

4 4

ลูกหนี
ลูก้ รหนี
ะยะสั
้ ระยะสั
้ น - สุ้ นท-ธิสุ ทธิ

5 5

ดอกเบี
ดอกเบี
เงินกให้
ูค้ า้ งรั
กูค้ บา้ งรับ
้ ยเงิน้ ยให้
สิ นทรั
สิ นพทรั
ย์หพมุย์นหเวีมุยนนอื
เวีย่นนอื่น

6 6

รวมสิรวมสิ
นทรันพทรั
ย์หพมุย์นหเวีมุยนนเวียน

219,810,244.30
219,810,244.30 162,368,278.57
162,368,278.57
91,340.80
91,340.80

100,002.70
100,002.70

591,338,724.91
591,338,724.91 558,488,817.46
558,488,817.46
3,114,101.76
3,114,101.76

2,933,609.68
2,933,609.68

1,186,925.93
1,186,925.93

1,311,239.73
1,311,239.73

439,674.36
439,674.36

396,892.30
396,892.30

815,981,012.06
815,981,012.06 725,598,840.44
725,598,840.44

สินทรั
ย์ ไพม่ หย์ ไมุม่นหเวีมุยนนเวียน
สินพทรั
เงินลงทุ
เงินลงทุ
นระยะยาว
นระยะยาว

7 7

เงินให้
เงินกให้
ูย้ มื กระยะยาว
ูย้ มื ระยะยาว

4 4

ที่ดินที่ดอาคารและอุ
ิน อาคารและอุ
ปกรณ์
ปกรณ์
- สุ ท-ธิสุ ทธิ

8 8

1,335,794.54
1,335,794.54

441,015.55
441,015.55

สิ ทธิสิปทระโยชน์
ธิ ประโยชน์
ในการใช้
ในการใช้
อาคารรอตั
อาคารรอตั
ดจ่ายดจ่าย
สิ ทธิสิปทระโยชน์
ธิ ประโยชน์
การใช้
การใช้
โปรแกรมปฎิ
โปรแกรมปฎิ
บตั ิกบารตั ิการ

9 9

6,558,209.36
6,558,209.36

7,230,988.00
7,230,988.00

0.000.00

19,966.20
19,966.20

สิ นทรั
สิ นพทรั
ย์ไพม่หย์ไมุม่นหเวีมุยนนอื
เวีย่นนอื่น

10 10

81,550.00
81,550.00

81,550.00
81,550.00

รวมสิรวมสิ
นทรันพทรั
ย์ไพม่ หย์ไมุม่นหเวีมุยนนเวียน
รวมสิรวมสิ
นทรันพทรั
ย์ พย์

2,767,010.00
2,767,010.00

1,731,510.00
1,731,510.00

4,916,960,351.16
4,916,960,351.16 4,682,415,303.51
4,682,415,303.51

4,927,702,915.06
4,927,702,915.06 4,691,920,333.26
4,691,920,333.26
5,743,683,927.12
5,743,683,927.12 5,417,519,173.70
5,417,519,173.70
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หน้า หน้
2 า2

หมายเหตุ
หมายเหตุ

ปี 2561
ปี 2561
บาทบาท

ปี 2560
ปี 2560
บาทบาท

หนีส้ หนี
ิ นและทุ
ส้ ินและทุ
นของสหกรณ์
นของสหกรณ์
หนีส้ หนี
ินหมุ
เวียนนเวียน
ส้ ิ นนหมุ
เงินเบิเงิกนเกิเบินกบัเกิญนชีบัแญละเงิ
นกูย้ นมื กูระยะสั
ชีและเงิ
ย้ มื ระยะสั
้น ้น

11 11

0.000.00

0.000.00

เงินรัเงิบนฝาก
รับฝาก

12 12

2,575,782,046.53
2,575,782,046.53

2,377,883,316.91
2,377,883,316.91

หนี้สหนี
ิ นหมุ
เวียนนอื
เวีย่นนอื่น
้ สินนหมุ

13 13

4,646,893.80
4,646,893.80

4,572,396.91
4,572,396.91

รวมหนี
รวมหนี
เวียนนเวียน
้ สินหมุ
้ สินนหมุ

2,580,428,940.33
2,580,428,940.33

2,382,455,713.82
2,382,455,713.82

รวมหนี
รวมหนี
ส้ ิ น ส้ ิ น

2,580,428,940.33
2,580,428,940.33

2,382,455,713.82
2,382,455,713.82

2,659,049,120.00
2,659,049,120.00

2,552,080,550.00
2,552,080,550.00

320,409,696.45
320,409,696.45

302,943,015.13
302,943,015.13

8,029,230.01
8,029,230.01

12,414,466.51
12,414,466.51

175,766,940.33
175,766,940.33

167,625,428.24
167,625,428.24

3,163,254,986.79
3,163,254,986.79
5,743,683,927.12
5,743,683,927.12

3,035,063,459.88
3,035,063,459.88
5,417,519,173.70
5,417,519,173.70

ทุนของสหกรณ์
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรืทุอนนหุ
เรื อ้นนหุ
(มู้นลค่(มูาหุล้นค่าละ
หุ ้น10
ละ บาท)
10 บาท)
หุ ้นทีหุ่ช้นาระเต็
ที่ชาระเต็
มมูลมค่มูาแล้
ลค่วาแล้ว
ทุนสทุารอง
นสารอง
ทุนสะสมตามข้
ทุนสะสมตามข้
อบังอคับับงระเบี
คับ ระเบี
ยบและอื
ยบและอื
่น ๆ ่น ๆ

14 14

กาไรสุ
กาไรสุ
ทธิ ปทระจ
ธิ ปาปี
ระจาปี
รวมทุรวมทุ
นของสหกรณ์
นของสหกรณ์
รวมหนี
รวมหนี
ส้ ิ นและทุ
ส้ ิ นและทุ
นของสหกรณ์
นของสหกรณ์

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงิ
นส่วนหนึ
ว่งนหนึ
่งของงบการเงิ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นเป็ นส่
นนเป็เป็
วนส่
นหนึ
ของงบการเงิ
่งของงบการเงิ
นนี้ นนีน้ นี้
(นายปริ
(นายปริ
ญญาญญา
เพ็งสมบั
เพ็งสมบั
ต)ิ ต)ิ
ประธานกรรมการ
(ประธานกรรมการ
นายปริ
ญญา เพ็งสมบัติ )
ประธานกรรมการ
(นายชั
(นายชั
ยวุฒยิ วุมัฒณิ ฑะนานนท์
มัณฑะนานนท์
) )
เลขานุ
าร
(นายชัเลขานุ
ยวุฒ
ิกมัารณกฑะนานนท์
)
วันทีวั่ น9 ทีมกราคม
่ 9เลขานุ
มกราคม
ก2562
าร 2562
วันที่ 9 มกราคม 2562
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หน้า 3

สหกรณ์
ข้าขราชการสหกรณ์
สหกรณ์
้าราชการสหกรณ์ จ�จำกัากัดด
งบก�งบก
ำไรขาดทุ
าไรขาดทุนน
ส�ำหรัสบาหรั
ปีสบิ้นปี สุสิด้นสุวัดนวัทีน่ ที31
2561
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม 2561
ปี 2561
บาท
รายได้ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้
ดอกเบี้ยรับฝาก
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รวมรายได้ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ค่าใช้ จ่ายดอกเบีย้ และเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูย้ มื ระยะสั้น
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
รวมรายได้ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุ ทธิ
บวก รายได้อื่น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินรับฝาก
เงินรางวัลสลาก ธกส
กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ (รถยนต์)
รายได้อื่น
รวมรายได้อื่น
หัก ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับเจ้ าหน้ าที่
เงินเดือน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ค่าตรวจสุ ขภาพ
ค่าเบี้ยประกันเจ้าหน้าที่
เงินประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ค่าเล่าเรี ยนบุตร
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ

%

ปี 2560
บาท

%

293,377,793.02
785,382.49
80,374.50
294,243,550.01

99.70
0.27
0.03
100

281,761,482.02
322,758.58
87,957.00
282,172,197.60

99.86
0.11
0.03
100

76,378,817.47
2,376.36
76,381,193.83
217,862,356.18

25.96
0.00
25.96
74.04

72,680,822.40
716,073.72
73,396,896.12
208,775,301.48

25.76
0.25
26.01

21,500.00
31,140.00
66,400.00
200,499.00
13,440.00
332,979.00

0.01
0.01
0.02
0.07
0.00
0.11

31,550.00
22,586.42
3,200.00
0.00
7,260.00
64,596.42

0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02

8,192,220.00
163,680.00
20,540.00
33,540.00
317,800.00
4,700.00
0.00
159,805.00

2.78
0.06
0.01
0.01
0.11
0.00
0.00
0.05

7,754,600.00
94,080.00
27,310.00
33,540.00
306,000.00
5,006.00
28,500.00
137,750.00

2.75
0.03
0.01
0.01
0.11
0.00
0.01
0.05

73.99
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ค่าล่วงเวลา
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ค่าเครื่ องแบบเจ้าหน้าที่
เงินชดเชยตามกฎหมาย
รวม
ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์
ค่าตัดจ่ายโปรแกรมระบบงานธุรกิจสหกรณ์
สิ ทธิ ประโยชน์ในการใช้อาคารตัดจ่าย
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และอาคาร
ค่าซ่ อมแซมครุ ภณั ฑ์
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์
ค่าบารุ งรักษาคอมพิวเตอร์
ค่าบริ การสื่ อคมนาคม
ค่าจ้างทาความสะอาด
ค่ากาจัดปลวก
รวม
ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์สมาชิก
ค่าเปิ ดบัญชีเงินรับฝากสิ นมัธยัสถ์
รวม
ค่ าใช้ จ่ายดาเนินงานอื่น
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าพาหนะกรรมการ
ค่ารับรอง
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์
ค่าไปรษณี ย ์
ค่าธรรมเนี ยมส่ งเงิน
ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่
เงินรางวัลแก่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมใหญ่
ค่าธรรมเนี ยมการสอบบัญชี
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ปี ปี2561
2561
บาท
228,566.00
616,381.29
54,000.00
0.00
9,791,232.29

หน้า 4

%
0.08
0.21
0.02
0.00
3.33

ปี 2560
ปี 2560
บาท
231,864.00
593,604.00
54,000.00
2,036,253.00
11,302,507.00

%
0.08
0.21
0.02
0.73
4.01

284,068.01
19,966.20
672,778.64
23,607.27
90,036.00
55,863.50
137,722.00
103,641.00
121,500.00
20,000.00
1,529,182.62

0.10
0.01
0.23
0.01
0.03
0.02
0.04
0.03
0.04
0.01
0.52

171,409.57
20,376.61
672,778.64
20,947.01
75,324.00
82,253.85
137,722.00
81,641.00
121,500.00
20,000.00
1,403,952.68

0.06
0.01
0.24
0.01
0.02
0.03
0.05
0.03
0.04
0.01
0.50

21,000,000.00
22,900.00
21,022,900.00

7.13
0.01
7.14

20,000,000.00
32,050.00
20,032,050.00

7.09
0.01
7.10

486,000.00
127,040.00
28,139.92
71,543.00
423,243.18
283,515.00
272,664.85
4,573,042.47
192,800.00
130,000.00

0.17
0.04
0.01
0.02
0.14
0.10
0.09
1.55
0.07
0.04

531,500.00
129,300.00
17,421.00
34,610.00
399,800.33
309,412.00
261,711.07
3,915,451.86
82,800.00
130,000.00

0.19
0.04
0.01
0.01
0.14
0.11
0.09
1.39
0.03
0.05

ค่าค่ตอบแทนเลขานุ
าตอบแทนเลขานุ
การการ
ค่าค่ตอบแทนผู
าตอบแทนผู
ต้ รวจสอบกิ
ต้ รวจสอบกิ
จการ
จการ
ค่าค่ตอบแทนผู
าตอบแทนผู
ป้ ระสานงาน
ป้ ระสานงาน
ค่าค่ไฟฟ้
าไฟฟ้
าา
ค่าค่นา้ นประปา
้ าประปา
ค่าค่โทรศั
าโทรศั
พท์พท์
ค่าค่ใช้าใช้
จ่ายในการประชาสั
จ่ายในการประชาสั
มพัมนพัธ์นธ์
ค่าค่ใช้าใช้
จ่ายจั
จ่ายจั
ดงานสถาปนาสหกรณ์
ดงานสถาปนาสหกรณ์
ครบรอบ
ครบรอบ
6868ปี ปี
ค่าค่ใช้าใช้
จ่ายจั
จ่ายจั
ดงานสถาปนาสหกรณ์
ดงานสถาปนาสหกรณ์
ครบรอบ
ครบรอบ
6969ปี ปี
ค่าค่เช่าาเช่เครืาเครื
่ องถ่่ องถ่
ายเอกสาร
ายเอกสาร
ค่าค่ใช้าใช้
จ่ายในการส่
จ่ายในการส่
งเสริ
งเสริ
มการออม
มการออม
โครงการสั
โครงการสั
มมนาภาคี
มมนาภาคี
สหกรณ์
สหกรณ์บางเขน
บางเขน
โครงการสั
โครงการสั
มมนาผู
มมนาผู
ป้ ระสานงาน
ป้ ระสานงาน
โครงการส่
โครงการส่
งเสริ
งเสริ
มสุมขสุภาพสมาชิ
ขภาพสมาชิ
กผูกส้ ผูู งส้ วัู งยวัย
โครงการส่
โครงการส่
งเสริ
งเสริ
มอาชี
มอาชี
พพ
โครงการอบรมสมาชิ
โครงการอบรมสมาชิ
กใหม่
กใหม่
หนีหนี
ยจะสู
ยจะสู
ญ-ลูญก-ลูหนี
กหนี
กภาพ
กภาพ
้ สงสั
้ สงสั
้ ขาดสมาชิ
้ ขาดสมาชิ
หนีหนี
ยจะสู
ยจะสู
ญ-ลูญก-ลูหนี
กหนี
าพิาพิ
พากษา
พากษา
้ สงสั
้ สงสั
้ ตามค
้ ตามค
ค่าค่ใช้าใช้
จ่ายทั
จ่ายทั
ว่ ไปว่ ไป
รวมรวม
รวมค่
รวมค่
าใช้าจใช้่ าจยในการด
่ ายในการด
าเนิาเนิ
นงาน
นงาน
าไรสุ
กาไรสุ
ทธิทก�ำธิไรสุทธิ

ปีปี 2561
ปี 2561
ปีปี2560
ปี2560
2560
บาท
บาท
%%
บาท
บาท
36,000.00
36,000.00 0.010.01
36,000.00
36,000.00
150,000.00
150,000.00 0.050.05
150,000.00
150,000.00
699,945.00
699,945.00 0.240.24
699,685.00
699,685.00
260,186.46
260,186.46 0.090.09
250,904.24
250,904.24
10,584.05
10,584.05 0.000.00
8,163.64
8,163.64
99,403.08
99,403.08 0.030.03
96,601.81
96,601.81
0.000.00 0.000.00
67,500.00
67,500.00
0.000.00 0.000.00
160,777.50
160,777.50
102,102.50
102,102.50 0.030.03
0.000.00
78,789.64
78,789.64 0.030.03
77,098.42
77,098.42
98,950.00
98,950.00 0.030.03
100,000.00
100,000.00
143,875.20
143,875.20 0.050.05
159,200.00
159,200.00
417,580.20
417,580.20 0.140.14
424,261.00
424,261.00
608,840.00
608,840.00 0.220.22
341,850.00
341,850.00
5,600.00
5,600.00 0.000.00
9,000.00
9,000.00
582,705.89
582,705.89 0.210.21
0.000.00
0.000.00 0.000.00
121,151.96
121,151.96
0.000.00 0.000.00 (238,164.00)
(238,164.00)
202,529.50
202,529.50 0.070.07
199,924.15
199,924.15
10,085,079.94
10,085,079.94 3.433.43 8,475,959.98
8,475,959.98
42,428,394.85
42,428,394.85 14.42
14.42 41,214,469.66
41,214,469.66
175,766,940.33
175,766,940.33 59.74
59.74 167,625,428.24
167,625,428.24

หน้หน้
า 5า 5

%%
0.010.01
0.050.05
0.250.25
0.090.09
0.000.00
0.030.03
0.020.02
0.060.06
0.000.00
0.030.03
0.040.04
0.060.06
0.150.15
0.120.12
0.000.00
0.000.00
0.040.04
(0.08)
(0.08)
0.070.07
3.003.00
14.61
14.61
59.41
59.41
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หน้า 6

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด
งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรสุ ทธิ
รำยกำรปรับปรุ งเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิ
เป็ นเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำสิ นทรัพย์
กำไรจำกกำรขำยสิ นทรัพย์ (รถยนต์)
หนี้ สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำ
หนี้ สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขำดสมำชิกภำพ
ค่ำโปรแกรมระบบงำนธุรกิจสหกรณ์ตดั จ่ำย
สิ ทธิประโยชน์ในกำรใช้อำคำรตัดจ่ำย
เงินสมทบกองทุนสงเครำะห์สมำชิก
ดอกเบี้ยเงินให้กคู้ ำ้ งรับ
ดอกเบี้ยเงินรับฝำกประจำค้ำงจ่ำย
ดอกเบี้ยค้ำงรับ เงินฝำกธนำคำร
ค่ำไปรษณี ยค์ ำ้ งจ่ำย
ค่ำไฟฟ้ ำค้ำงจ่ำย
ค่ำโทรศัพท์คำ้ งจ่ำย
ค่ำตรวจสอบกิจกำรค้ำงจ่ำย
ค่ำสอบบัญชีคำ้ งจ่ำย
ค่ำประกันสังคมค้ำงจ่ำย
ค่ำเช่ำเครื่ องถ่ำยเอกสำรค้ำงจ่ำย
ค่ำเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป
ค่ำเบี้ยประกันภัยจ่ำยล่วงหน้ำ
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนีส้ ินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดำเนินงำน
เงินสดรับจำกลูกหนี้ เงินให้กู้ - ฉุกเฉิน
เงินสดรับจำกลูกหนี้ เงินให้กู้ - สำมัญ
เงินสดรับจำกลูกหนี้ เงินให้กู้ - พิเศษ
เงินสดจ่ำยลูกหนี้ เงินให้กู้ - ฉุกเฉิน
เงินสดจ่ำยลูกหนี้ เงินให้กู้ - สำมัญ
เงินสดจ่ำยลูกหนี้ เงินให้กู้ - พิเศษ

130

รายงานประจำ�ปี 2561 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำ�กัด

ปี 2561
ปี 2561
บาท

ปี 2560
ปีบาท
2560

175,766,940.33

167,625,428.24

284,068.01
(200,499.00)
0.00
0.00
19,966.20
672,778.64
21,000,000.00
(1,186,925.93)
168,445.66
(15,924.66)
14,876.00
21,272.09
9,000.00
12,500.00
130,000.00
28,500.00
5,641.30
423,243.18
12,042.30

171,409.57
0.00
(238,164.00)
121,151.96
20,376.61
672,778.64
20,000,000.00
(1,311,239.73)
178,339.17
0.00
23,103.00
17,148.86
9,000.00
12,500.00
130,000.00
25,500.00
8,526.20
399,800.33
12,995.76

197,165,924.12

187,878,654.61

91,024,365.98
4,246,723,366.63
25,429,706.94
(90,002,073.23)
(4,416,370,013.37)
(124,955,000.00)

93,548,863.33
4,230,357,408.35
10,571,321.05
(104,266,608.14)
(4,265,994,680.40)
(181,975,000.00)

บาท

บาท

เงินสดรั
เงินบสดรั
เงินบยืเงิมทดรองนยืมทดรองส่งเครำะห์
ส่ งเครำะห์
ศพสมำชิ
ศพสมำชิ
ก ก
เงินสดรั
เงินบสดรั
บัญบชีบัพญกั ชีเงิพนกั หัเงิกนส่หังตักวส่แทน
งตัวแทน
เงินสดจ่
เงินำสดจ่
ยบัญำยบั
ชีพญกั ชีเงิพนกั หัเงิกนส่หังตักวส่แทน
งตัวแทน
เงินสดรั
เงินบสดรั
ดอกเบี
บดอกเบี
มื ค้กำยู้ งรัมื ค้บำงรับ
้ ยเงิน้ ยให้เงิกนยู้ ให้
เงินสดรั
เงินบสดรั
ดอกเบี
บดอกเบี
เงินบฝำกสหกรณ์
เงินฝำกสหกรณ์
อื่น อื่น
้ ยค้ำงรั้ ยค้บำงรั
เงินสดรั
เงินบสดรั
จำกลู
บจำกลู
กหนี้กอหนี
ื่น ้ อื่น
เงินสดจ่
เงินำสดจ่
ยค่ำำเครื
ยค่่ อำเครื
งเขี่ อยนแบบพิ
งเขียนแบบพิ
มพ์ มพ์
เงินสดจ่
เงินำสดจ่
ยค่ำำเบียค่้ ยำประกั
เบี้ยประกั
นภัยจ่นำภัยล่ยจ่วำงหน้
ยล่วำงหน้ำ
เงินสดจ่
เงินำสดจ่
ยเงินำยเงิ
ยืมทดรองนยืมทดรองส่ งเครำะห์
ส่ งเครำะห์
ศพสมำชิ
ศพสมำชิ
ก ก
เงินสดจ่
เงินำสดจ่
ยเงินำยเงิ
ยืมทดรองนยืมทดรองค่ำใช้ค่จำ่ ใช้
ยประชุ
จ่ำยประชุ
มใหญ่มใหญ่
เงินสดรั
เงินบสดรั
ค่ำเบีบค่้ ยำประกั
เบี้ยประกั
นเงินนกูเงิ้ AIA
นกู้ AIA

ปี 2561
ปี 2561
ปี 2561
บาท บาท บาท
22,000.00
22,000.00
28,679,293.38
28,679,293.38
(29,456,431.70)
(29,456,431.70)
1,311,239.73
1,311,239.73
0.00 0.00
181,137.31
181,137.31
(446,153.18)
(446,153.18)
(6,945.70)
(6,945.70)
(12,000.00)
(12,000.00)
(19,044.00)
(19,044.00)
104,637.63
104,637.63

ปี 2560
ปี 2560
ปีหน้2560
า หน้
7 า7
บาท บาทบาท
5,500.00
5,500.00
70,075,542.38
70,075,542.38
(69,581,196.10)
(69,581,196.10)
1,126,483.12
1,126,483.12
28,688.52
28,688.52
490,710.98
490,710.98
(324,281.33)
(324,281.33)
(12,042.30)
(12,042.30)
(22,000.000)
(22,000.000)
0.00 0.00
67,497.60
67,497.60

หนี้สหนี
ิ นด้ สำเนิ
ิ นดนำเนิ
งำนนงำน
เงินสดรั
เงินบสดรั
ลูกหนี
บลู้กตหนี
วั แทนหั
กเงินกส่เงิง นส่ง
้ ตวั แทนหั
เงินสดจ่
เงินำสดจ่
ยเงินำยเงิ
รอจ่นำรอจ่
ยคืนำยคืน
เงินสดรั
เงินบสดรั
เงินบรอจ่
เงินำรอจ่
ยคืนำยคืน
เงินสดจ่
เงินำสดจ่
ยภำษี
ำยภำษี
หกั ณหกัที่จณ่ำยค้
ที่จำ่ำงจ่ยค้ำยำงจ่ำย
เงินสดจ่
เงินำสดจ่
ยค่ำำไปรษณี
ยค่ำไปรษณี
ยค์ ำ้ งจ่ยค์ ำยำ้ งจ่ำย
เงินสดจ่
เงินำสดจ่
ยค่ำำไฟฟ้
ยค่ำไฟฟ้
ำค้ำงจ่ำค้ำยำงจ่ำย
เงินสดจ่
เงินำสดจ่
ยค่ำำโทรศั
ยค่ำโทรศั
พท์คพำ้ งจ่
ท์คำยำ้ งจ่ำย
เงินสดจ่
เงินำสดจ่
ยค่ำำตรวจสอบกิ
ยค่ำตรวจสอบกิ
จกำรค้
จกำรค้
ำงจ่ำยำงจ่ำย
่มค้ำยำงจ่ำย
เงินสดจ่
เงินำสดจ่
ยค่ำำเบียค่้ ยำประกั
เบี้ยประกั
นชีวิตนกลุ
ชีว่มิตค้กลุำงจ่
เงินสดจ่
เงินำสดจ่
ยค่ำำสิยค่
นไหมรอจ่
ำสิ นไหมรอจ่
ำยคืนำสมำชิ
ยคืนสมำชิ
ก ก
เงินสดจ่
เงินำสดจ่
ยเงินำยเงิ
ประกั
นประกั
นสังคมค้
นสังำคมค้
งจ่ำยำงจ่ำย
เงินสดจ่
เงินำสดจ่
ยค่ำำธรรมเนี
ยค่ำธรรมเนี
ยมสอบบั
ยมสอบบั
ญชีคญำ้ งจ่ชีคำยำ้ งจ่ำย
เงินสดจ่
เงินำสดจ่
ยดอกเบี
ำยดอกเบี
เงินฝำกประจ
ำค้ำงจ่ำค้ำยำงจ่ำย
้ ยเงิน้ ยฝำกประจ
เงินสดจ่
เงินำสดจ่
ยค่ำำเช่ยค่ำเครื
ำเช่่ อำเครื
งถ่ำ่ อยเอกสำรค้
งถ่ำยเอกสำรค้
ำงจ่ำยำงจ่ำย
เงินสดจ่
เงินำสดจ่
ยดอกเบี
ำยดอกเบี
เงินฝำกสหกรณ์
อื่นค้อำงจ่
ื่นค้ำยำงจ่ำย
้ ยเงิน้ ยฝำกสหกรณ์
เงินสดจ่
เงินำสดจ่
ยค่ำำเบียค่้ ยำประกั
เบี้ยประกั
นเงินนกูเงิ้ AIA
นกู้ AIA
เงินสดจ่
เงินำสดจ่
ยค่ำำเบียค่้ ยำประกั
เบี้ยประกั
นเงินนกูเงิส้ นำมักูญส้ รอจ่
ำมัญำรอจ่
ยนำส่
ำยน
งบริ
ำส่ษงทบริ
ั ษทั
เงินสดรั
เงินบสดรั
ค่ำเบีบค่้ ยำประกั
เบี้ยประกั
นเงินนกูเงิส้ นำมักูญส้ รอจ่
ำมัญำรอจ่
ยนำส่
ำยน
งบริ
ำส่ษงทบริ
ั ษทั
เงินสดรั
เงินบสดรั
ค่ำเบีบค่้ ยำประกั
เบี้ยประกั
น บจนสหประกั
บจ สหประกั
นชีวิตนชีวิต
เงินสดรั
เงินบสดรั
ภำษีบเภำษี
งินได้เงิหนกัได้ณหกัที่จณ่ำยทีค้่จำ่ งจ่
ย ค้ำยำงจ่ำย
่มค้ำยำงจ่ำย
เงินสดรั
เงินบสดรั
ค่ำเบีบค่้ ยำประกั
เบี้ยประกั
นชีวิตนกลุ
ชีว่มิตค้กลุำงจ่
เงินสดรั
เงินบสดรั
เงินบประกั
เงินประกั
นโปรแกรม
นโปรแกรม

393,062.56
393,062.56
(1,328,144.71)
(1,328,144.71)
1,304,339.67
1,304,339.67
(42,318.23)
(42,318.23)
(23,103.00)
(23,103.00)
(17,148.86)
(17,148.86)
(9,000.00)
(9,000.00)
(12,500.00)
(12,500.00)
(234,828.37)
(234,828.37)
(800,000.00)
(800,000.00)
(25,500.00)
(25,500.00)
(130,000.00)
(130,000.00)
(178,339.17)
(178,339.17)
(8,526.20)
(8,526.20)
0.00 0.00
(67,497.60)
(67,497.60)
(12,808.45)
(12,808.45)
15,265.14
15,265.14
6,450.00
6,450.00
39,187.15
39,187.15
211,819.39
211,819.39
0.00 0.00

118,504.50
118,504.50
(1,234,254.88)
(1,234,254.88)
1,328,144.71
1,328,144.71
(40,237.26)
(40,237.26)
(25,324.00)
(25,324.00)
(30,000.00)
(30,000.00)
(9,000.00)
(9,000.00)
(12,500.00)
(12,500.00)
(227,579.07)
(227,579.07)
(400,000.00)
(400,000.00)
(31,500.00)
(31,500.00)
(130,000.00)
(130,000.00)
(173,151.51)
(173,151.51)
(6,000.00)
(6,000.00)
(746,414.00)
(746,414.00)
(32,790.60)
(32,790.60)
(16,461.78)
(16,461.78)
12,808.45
12,808.45
0.00 0.00
42,318.23
42,318.23
234,828.37
234,828.37
14,980.00
14,980.00
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ปี 2561
ปี 2561
บาทบาท
1,600,000.00
(69,945,580.14)

ปี 2560หน้า 8
ปี 2560
บาทบาท
800,000.00
(28,588,767.17)

เงินสดจ่ำยซื้ อเครื่ องใช้สำนักงำน

(219,848.00)

(108,810.00)

เงินสดจ่ำยซื้ อรถยนต์

(959,000.00)

0.00

(1,035,500.00)

0.00

200,500.00
(2,013,848.00)

0.00
(108,810.00)

1,410,562,113.60
(1,212,663,383.98)
1,000.00
5,000,000.00
(5,000,000.00)
(30,000.00)
(117,069,463.21)
(15,515,296.94)
(3,084,300.00)
165,684,300.00
(58,715,730.00)
(729,498.00)
(33,372,832.00)
(2,106,500.00)
(3,519,500.00)
(48,177.50)
129,392,731.97
57,433,303.83
162,468,281.27
219,901,585.10

1,387,583,479.53
(1,392,199,198.62)
1,000.00
315,000,000.00
(315,000,000.00)
(10,000.00)
(109,266,383.28)
(14,931,710.96)
(2,882,830.00)
211,580,990.00
(35,135,930.00)
(754,500.00)
(25,186,822.50)
(1,710,600.00)
(3,462,000.00)
(299,600.00)
13,325,894.17
(15,371,683.00)
177,839,964.27
162,468,281.27

เงินสดรับค่ำสิ นไหมรอจ่ำยคืนสมำชิก
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ำยซื้ อหุ ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
เงินสดรับจำกกำรขำยทรัพย์สิน (รถยนต์)
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจำกเงินรับฝำก
เงินสดจ่ำยคืนเงินรับฝำก
เงินสดรับจำกกำรบริ จำค
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื -ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
เงินสดจ่ำยจำกเงินกูย้ มื -ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
เงินสดจ่ำยค่ำบำรุ งสันนิ บำตสหกรณ์
เงินสดจ่ำยเงินปั นผล
เงินสดจ่ำยเงินเฉลี่ยคืน
เงินสดจ่ำยเงินโบนัสกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่
เงินสดรับจำกทุนเรื อนหุ ้น
เงินสดจ่ำยคืนทุนเรื อนหุ ้น
เงินสดจ่ำยทุนสำธำรณประโยชน์
เงินสดจ่ำยทุนสงเครำะห์ครอบครัวสมำชิกผูถ้ ึงแก่กรรม
เงินสดจ่ำยจ่ำยทุนส่ งเสริ มกำรศึกษำและกำรอบรม
เงินสดจ่ำยทุนเพื่อจัดสวัสดิกำรสมำชิก
เงินสดจ่ำยทุนเพื่อเสริ มสร้ำงควำมมัน่ คงให้แก่สหกรณ์
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุ ทธิ เพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสด ณ วันสิ้นปี
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน้า 9

ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
1.1 สหกรณ์บนั ทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
1.2 สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลา ส่วนจานวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคูณด้วย
จานวนเงินต้นที่คา้ งชาระตามระยะเวลาที่กยู้ มื
1.3 สหกรณ์ระงับการรับรู ้รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินให้กขู้ องลูกหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
จานวน 84,086.33 บาท ซึ่ งหากสหกรณ์รับรู ้ดอกเบี้ยเงินให้กขู้ องลูกหนี้ดงั กล่าวแล้ว จะทาให้สหกรณ์
มีกาไรสุทธิประจาปี เป็ นจานวน 175,851,026.66 บาท
1.4 เงินลงทุนระยะสั้น / เงินลงทุนระยะยาวที่เป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
แสดงด้วยราคาทุน
1.5 สหกรณ์ต้งั ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญไว้ในจานวนที่เพียงพอสาหรับการขาดทุนซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยการพิจารณา
ลูกหนี้ แต่ละรายที่คา้ งอยู่ ณ วันสิ้นปี หรื อ โดยวิธีคิดเป็ นร้อยละของยอดลูกหนี้ ณ วันสิ้นปี ตามอายุของหนี้
ที่คา้ งชาระของลูกหนี้แต่ละราย
1.6 สหกรณ์ต้งั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ ด้วย การจัดชั้น
คุณภาพลูกหนี้ เงินกูแ้ ละการเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ พ.ศ. 2544
1.7 สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ / ของสิ้ นเปลืองตามราคาทุน
1.8 สิ นทรัพย์ที่จ่ายจากทุนเพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คงให้แก่สหกรณ์ตีตามราคาทุน และโอนเข้าทุนสารองและคานวณค่าเสื่ อมราคา
โดยวิธีเส้นตรงตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
1.9 ค่าเสื่ อมราคาอาคารและอุปกรณ์ คานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดซึ่งระยะเวลา
ที่ตดั จาหน่ายเป็ นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
1.10 สิ ทธิในการใช้ซอฟแวร์ ต่าง ๆ ตัดจ่ายตามระยะเวลาของอายุการใช้งานหรื อตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ซอฟแวร์ ใหม่
1.11 ที่ดินที่สหกรณ์ได้รับโอนแทนการชาระหนี้ บันทึกบัญชีดว้ ยมูลค่ายุติธรรม
1.12 ค่าซ่อมบารุ ง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสาหรับสิ นทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่าย
หักจากรายได้ การต่อเติมหรื อเพิ่มเติมและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์
1.13 สิ ทธิประโยชน์ในการใช้อาคารรอตัดจ่าย สหกรณ์ตดั จ่ายเป็ นรายปี ระยะเวลา 20 ปี
1.14 เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์
ทุกประเภท ทั้งนี้ รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ที่นาไปเป็ นหลักทรัพย์ค้าประกันหนี้ สินด้วย
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ะเงินฝากธนาคาร
ประกอบด้
นฝากธนาคาร
วย
2. เงินสดและเงิ

ปี 2561
บาท
34,744.15

ประกอบด้วย

เงินสด
นาคาร
เงินฝากธนาคาร
ระแสรายวัน 2. เงินสดและเงิกระแสรายวั
นฝากธนาคารน ประกอบด้วย
อมทรัพย์
ออมทรัพย์
ระจา (ประเภท 14เงิวันนสด) ประจา (ประเภท 14 วัน)
เงินฝากธนาคาร
ระจา (ประเภท 1 ปี ) ประจา (ประเภท 1 ปี )
กระแสรายวัน
ลากออมทรัพย์ ธ .ก.ส. ออมทรั
สลากออมทรั
พย์ ธ .ก.ส.
พย์
รวม
ประจา (ประเภทรวม
14 วัน)

หกรณ์ อื่น

ประจา (ประเภท 1 ปี )
สลากออมทรัพย์ ธ .ก.ส.
เงินฝากสหกรณ์
วย อื่น
3. ประกอบด้
รวม

4. เงินให้ ก้ ยู มื

ประกอบด้
4. เงิวนยให้ ก้ ยู มื

ประกอบด้วย

ปี 2560
ปี 2561
บาทบาท
10,952.89
34,744.15
หน้า 10

8,400.00
1,915,233.92
8,400.00
ปี 2561
ปี 2560
69,767,100.15
60,442,091.76
69,767,100.15
บาท
บาท
34,744.15 100,000,000.00
10,952.89
50,000,000.00
50,000,000.00
70,000,000.00
70,000,000.00
0.00
8,400.00
1,915,233.92
30,000,000.00
30,000,000.00
0.00
69,767,100.15
60,442,091.76
219,810,244.30
219,810,244.30
50,000,000.00 162,368,278.57
100,000,000.00
ปี

ประกอบด้วย

อ.กรมป่ าไม้ จากั
สอ.กรมป่
จากัด วย
อื่น าไม้ประกอบด้
3. ดเงินฝากสหกรณ์
อ.กรมส่ งเสริ มการเกษตร สอ.กรมส่
จากัด งเสริ มการเกษตร จากัด
สอ.กรมป่ าไม้ จากัด
อ.ดาต้าวันเอเซี ย (ประเทศไทย)
สอ.ดาต้จากั
าวัดนเอเซี ย (ประเทศไทย) จากัด
สอ.กรมส่งเสริ มการเกษตร จากัด
อ.กรมการขนส่ งทางบกสอ.ดาต้
จสอ.กรมการขนส่
ากัด าวันเอเซีย (ประเทศไทย)
งทางบกจากั
จากั
ดด
อ.กรมปศุสตั ว์ จากัด สอ.กรมการขนส่
สอ.กรมปศุสงทางบก
ตั ว์ จากัจากัดด
สอ.กรมปศุ
สตั ว์จจากั
อ.สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สอ.สนง.ปฎิ
รากัู ปดดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จากัด
สอ.สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จากัด
อ.กรมวิชาการเกษตร จากั
ดสอ.กรมวิชาการเกษตร จากัด
สอ.กรมวิชาการเกษตร จากัด
อ.กรมพัฒนาที่ดิน จากัดสอ.กรมพั
สอ.กรมพั
ฒนาทีฒ่ดนาที
ิน จากั่ดดิน จากัด
อ.กรมประมง จากัด สอ.กรมประมง
สอ.กรมประมง
จากัด จากัด
รวม รวม
รวม

ม
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ปี 2561

70,000,000.00
30,000,000.00
2561
219,810,244.30

บาท
12,173.93
ปี 2561
บาท
11,299.97
12,173.93
10,795.41
11,299.97
10,879.20
10,795.41
11,689.49
10,879.20
11,689.49
11,779.84
11,779.84
11,449.74
11,449.74
0.00 0.00
11,273.22
11,273.22
91,340.80
91,340.80
ปี 2560

1

1

0.00
0.00
ปี 2560
ปี 2561
162,368,278.57

บาทบาท
11,808.23
12,173.93
ปี 2560
บาท11,299.97
10,970.84
11,808.23
10,662.13
10,795.41
10,970.84
10,692.09
10,879.20
10,662.13
11,374.54
11,689.49
10,692.09
11,374.54
11,489.30
11,779.84
11,489.30
11,170.48
11,449.74
11,170.48
10,809.94
10,809.940.00
11,025.15
11,273.22
11,025.15
100,002.70
100,002.70
91,340.80

ประกอบด้วย ปี 2561
ปี 2561
ปี 2560บาท
ปี 2560
บาท
บาทระยะสั้น
บาท
บาท
ระยะยาว
ระยะสั้นบาท
ระยะยาว
เงินให้ ก้ ยู มื - ปกติ ระยะสั้น
ระยะยาว
ระยะสั้น
ระยะสั
ระยะยาว
้น
ระยะยาว
ระยะสั้น
ลูกหนี้เงินให้กฉู้ ุกเฉิ น
46,253,500.96
47,275,793.71
นให้ ก้ ยู มื - ปกติ
เงินให้ ก้ ูยมื - ปกติ
ลูกหนี้เงินให้กสู้ ามัญ
527,685,157.86
4,611,036,975.39
498,725,018.18
4,471,105,160.28
้
ลูกหนี้เงินให้กฉู้ ุกเฉิ น ลูกลูหนีก้ เหนี
เ
งิ
น
46,253,500.96
ให้
ก
ฉ
ู
ุ
ก
เฉิ
น
46,253,500.96
47,275,793.71
47,275,793.71
้
งินให้กพู้ ิเศษ
17,400,066.09
305,923,375.77
12,488,005.57
211,310,143.23
ลูกหนี้เงินให้กสู้ ามัญ
ลูรวมเงิ
กหนี้นเงิให้น527,685,157.86
ู้ ปกติ
ามัญ 591,338,724.91
4,611,036,975.39
527,685,157.86
498,725,018.18
4,611,036,975.39
498,725,018.18
4,4
กให้
้ ยู มื ก- ส
4,916,960,351.16
558,488,817.46 4,471,105,160.28
4,682,415,303.51
ลูกหนี้เงินให้134
กพู้ ิเศษ
ลูกหนี้เงินสหกรณ์
17,400,066.09
ให้กพู้ ิเศษ
305,923,375.77
17,400,066.09 12,488,005.57
305,923,375.77 211,310,143.23
12,488,005.57
2
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รวมเงินให้ ก้ ูยมื - ปกติ รวมเงิ
591,338,724.91
นให้ ก้ ยู มื - ปกติ 4,916,960,351.16
591,338,724.91 558,488,817.46
4,916,960,351.16 4,682,415,303.51
558,488,817.46
4,6
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5. ลูกหนี้ - สุ ทธิ

ประกอบด้วย

ลูกหนี้ตวั แทนหักเงินส่ง
ลูกหนี้ ตามคาพิพากษา
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ลูกหนี้ ตามคาพิพากษา
ลูกหนี้ ขาดสมาชิกภาพ

6. สินทรัพย์ หมุนเวียนอื่น

ระยะสั้น
754,691.95
2,114,924.03
365,637.74
3,235,253.72
121,151.96
121,151.96
3,114,101.76

ประกอบด้วย

เงินยืมทดรอง - สงเคราะห์ศพสมาชิก
เงินยืมทดรอง - ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่
ดอกเบี้ยค้างรับ - เงินฝากธนาคาร
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
วัสดุคงเหลือ
ที่ดินที่สหกรณ์ประมูลได้จากการขายทอดตลาด
รวม

ปี 2561
บาท

ปี 2559
บาท

ระยะยาว
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ระยะสั้น
393,062.56
1,642,116.33
1,019,582.75
3,054,761.64

ระยะยาว
0.00
0.00
0.00
0.00

121,151.96
121,151.96
2,933,609.68

0.00
0.00
0.00
0.00

ปี 2561
บาท
12,000.00
19,044.00
15,924.66
6,945.70
195,760.00
190,000.00
439,674.36

ปี 2560
บาท
22,000.00
0.00
0.00
12,042.30
172,850.00
190,000.00
396,892.30

ที่ดนิ ที่สหกรณ์ ประมูลได้จากการขายทอดตลาด
เป็ นที่ดินที่สหกรณ์ประมูลได้จากการขายทอดตลาดจากลูกหนี้ เงินให้กรู้ ายนายสมภพ บัวจันทร์ ที่คา้ งชาระหนี้
จานวน 190,000.00 บาท เลขที่ 403 หน้า สารวจ 5468 ตั้งอยูท่ ี่ ตาบลท่าแดง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา
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น

ประกอบด้
7. เงิวนย ลงทุน

ประกอบด้วย

นระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว
นที่ไม่อยู่ในความต้เงิอนงการของตลาด
ลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
นบริษัท สหประกันชีวิตหุ้นจากั
บริดษ(มหาชน)
ัท สหประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัหุพ้นย์ชุแมห่นุงประเทศไทย
มสหกรณ์ออมทรั
จากัพด ย์แห่งประเทศไทย จากัด
นชุมนุม สหกรณ์ออมทรัหุพ้นย์ชุไทย
มนุมไอซี
สหกรณ์
ที จากั
ออมทรั
ด พย์ ไทย ไอซีที จากัด
รวมเงินทุนระยะยาว รวมเงินทุนระยะยาว

คารและอุปกรณ์
ประกอบด้
ปกรณ์
วย -สุทธิ
8. -ทีสุ่ดทนิ ธิ อาคารและอุ

ประกอบด้วย

ถยนต์เก๋ง ฮอนด้า ซีวิค 7รถยนต์
กษ 2870
เก๋งกทม
ฮอนด้า ซีวิค 7 กษ 2870 กทม
ถยนต์เก๋ง ฮอนด้า ซีวิค สส
รถยนต์
2870เก๋กทม
ง ฮอนด้า ซีวิค สส 2870 กทม
รื่องใช้สานักงาน
เครื่องใช้สานักงาน
รุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
รวม
รวม

โยชน์ในการใช้9.อาคารรอตั
สิทธิประโยชน์
ดจ่ายในการใช้
ประกอบด้
อาคารรอตั
วย ดจ่าย ประกอบด้วย

ทธิประโยชน์ในการใช้อสิาคารรอตั
ทธิประโยชน์
ดจ่ายในการใช้อาคารรอตัดจ่าย
รวม
รวม

ปี 2561
บาท

ปีปี2560
2561
บาท
บาท

205,010.00
2,552,000.00
10,000.00
2,767,010.00

205,010.00
205,010.00
1,516,500.00
2,552,000.00
10,000.00
10,000.00
1,731,510.00
2,767,010.00

ปี 2561
บาท
874,397.81
0.00
95,798.41
365,598.32
1,335,794.54

ปีปี2560
2561
บาท
บาท
874,397.81
0.00
1.00
0.00
113,449.33
95,798.41
327,565.22
365,598.32
1,335,794.54
441,015.55

ปี 2561
บาท
6,558,209.36
6,558,209.36

ปีปี2560
2561
บาท
บาท
7,230,988.00
6,558,209.36
7,230,988.00
6,558,209.36

สหกรณ์งฯฯเสริ
ับอนุอนุญญาตจากกรมส่
าตจากกรมส่
งเสริ
มสหกรณ์
นักงานสหกรณ์
ข้าราชการ จากัด
หกรณ์ฯได้รับอนุญาตจากกรมส่
สหกรณ์
ได้ได้รมับรสหกรณ์
ให้ก่อสร้างงอาคารส
เสริ
มสหกรณ์
านักงานสหกรณ์
ให้ให้
ก่อกสร้่อสร้
างอาคารส
ขา้างอาคารส�
ราชการสหกรณ์
านักำงานสหกรณ์
จากัด ข้าราชการสหกรณ์
สหกรณ์
ำกัด มูนลค่เพืา่อ13,455,572.84
บาทน่ คง
ายจากทุ
เพื่อเสริน่ มคง
สร้างความมั่นคง
455,572.84 บาท
มูโดยจ่
ลค่า 13,455,572.84
าจ�ยจากทุ
เสริ
บาทมสร้
โดยจ่
างความมั
ายจากทุ
นโดยจ่
เพื่อเสริ
มสร้านงความมั
บบนั ันทึทึกกบับัใญนการใช้
ระโยชน์
นการใช้
าคารรอตัดดดจ่จ่จ่าาาย"ย”
ำหนดระยะเวลาตั
อาคารดังกล่าวได้บันทึกอาคารดั
บัอาคารดั
ญชี"เป็งนงกล่
สิกล่ทาาวได้
ธิวได้
ประโยชน์
ญชีชี“เป็
"เป็นนอสิสิาคารรอตั
ททธิธิปประโยชน์
ดจ่าย"ใในการใช้
กาหนดระยะเวลาตั
ออาคารรอตั
ยเวลา
กก�าหนดระยะเวลาตั
20 ปี
ดดจ่ายเวลา 20 ป
ยตัดเวลา
ตัดจ่ายปีละ บาท
672,778.64 บาท
ปีละ 672,778.64จ่าบาท
จ่าย 20
ปีลปีะ 672,778.64
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10. สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

เงินประกันการใช้ไฟฟ้ า
เงินประกันการใช้น้ าประปา
เงินประกันการสื่ อสารแห่งประเทศไทย
เงินมัดจาถังน้ าดื่ม
รวม
11. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้น

ปี 2561
บาท
66,900.00
10,000.00
1,900.00
2,750.00
81,550.00
ปี 2561
บาท

ปี 2560
บาท

หน้า 13

66,900.00
10,000.00
1,900.00
2,750.00
81,550.00
ปี 2560
บาท

เงินกูย้ มื ระยะสั้น ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
0.00
0.00
รวม
0.00
0.00
11.1 เงินเบิกเกินบัญชี
สหกรณ์ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกบั ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขาวิสุทธิกษัตริ ย ์ วงเงิน 15 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR+2 ต่อปี โดยมีคณะกรรมการและผูจ้ ดั การ เป็ นผูค้ ้าประกัน
11.2 เงินกู้ยมื -ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
สหกรณ์ได้ทาสัญญากูเ้ งินเครดิตเงินสดเพื่อเป็ นทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
วงเงินกูไ้ ม่เกิน 250,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย BIBOR โดยมีคณะกรรมการและผูจ้ ดั การ เป็ นผูค้ ้ าประกัน
12. เงินรับฝาก ประกอบด้วย
เงินรับฝาก - สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินรับฝากประจา
เงินรับฝากพิเศษเกษียณเปี่ ยมสุ ข
เงินรับฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ( แบบ 2)
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (ทวีทรัพย์)
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ( 30 ปี )
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ(ทวีทรัพย์ (2)
เงินรับฝาก - สหกรณ์ อื่น
เงินรับฝากออมทรัพย์
รวม

ปี 2561
บาท
15,754,118.09
2,109,090,257.13
18,999,403.23
70,429,547.56
211,649,384.78
42,033,632.47
43,879,883.74
4,457,806.82
59,423,222.51

ปี 2560
บาท
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
95,302,651.42
3,692,061.38
19,502,222.46

64,790.20
2,575,782,046.53

74,617.14
2,377,883,316.91
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หนีส้ ินหมุนเวียนอื
้ ินหมุนเวียวนอื
ย ่น ประกอบด้วย
13.่นหนีสประกอบด้
ค่าไปรษณี ยค์ า้ งจ่าย ค่าไปรษณี ยค์ า้ งจ่าย
ค่าไฟฟ้ าค้างจ่าย ค่าไฟฟ้ าค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีภาษี
่จ่าย เงินได้หกั ณ ที่จ่าย
ค่าโทรศัพท์คา้ งจ่าย ค่าโทรศัพท์คา้ งจ่าย
ค่าตอบแทนตรวจสอบกิ
ค่าตอบแทนตรวจสอบกิ
จการค้างจ่าย
จการค้างจ่าย
เงินประกันสังคมค้างจ่
เงินายประกันสังคมค้างจ่าย
เบี้ยประกันเงินกู้ AIAเบี้ยประกันเงินกู้ AIA
เบี้ยประกันชีวิตกลุ่มเบี
ค้า้ ยงจ่ประกั
าย นชีวิตกลุ่มค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมการสอบบั
ค่าธรรมเนี
ญชีคา้ งจ่
ยมการสอบบั
าย
ญชีคา้ งจ่าย
ค่าสิ นไหม รอจ่ายคืนค่สมาชิ
าสิ นไหม
ก รอจ่ายคืนสมาชิก
ดอกเบี้ยเงินฝากประจดอกเบี
าค้างจ่้ ยาเงิยนฝากประจาค้างจ่าย
เบี้ยประกันเงินกู้ บจเบีสหประกั
้ ยประกันนเงิฯนกู้ บจ สหประกันฯ
ค่าเช่าเครื่ องถ่ายเอกสารค้
ค่าเช่าเครื
งจ่า่ อยงถ่ายเอกสารค้างจ่าย
เงินหักส่งลูกหนี้ตวั แทน
เงินหักส่งลูกหนี้ ตวั แทน
ค่าเบี้ยประกันเงินกูส้ ค่ามั
าเบีญ้ ยรอน
ประกัาส่นงเงิบรินษกูสท้ ั ามัญ รอนาส่ งบริ ษทั
เงินรอจ่ายคืน
เงินรอจ่ายคืน
เงินปันผลตามหุ้นค้าเงิงจ่นาปัยนผลตามหุ ้นค้างจ่าย
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
เงินประกันปรับปรุ งเงิโปรแกรม
นประกันปรับปรุ งโปรแกรม
เงินประกันการจ้างงาน
เงินประกันการจ้างงาน
รวม
รวม
ทุนสะสมตามข้อ14.
บังคัทุบนสะสมตามข้
ระเบียบและอื
อบั่นงๆคับ ประกอบด้
ระเบียบและอื
วย ่น ๆ ประกอบด้วย
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนรักษาระดับอัตราเงิ
ทุนนรัปักนษาระดั
ผล บอัตราเงินปั นผล
ทุนสงเคราะห์ครอบครั
ทุนวสงเคราะห์
สมาชิกผูถ้ คึงรอบครั
แก่กรรมวสมาชิกผูถ้ ึงแก่กรรม
ทุนเพื่อเสริ มสร้างความมั
ทุนเพืน่ ่อคงให้
เสริ มแสร้ก่สางความมั
หกรณ์ น่ คงให้แก่สหกรณ์
ทุนส่งเสริ มการศึกษาและการอบรม
ทุนส่งเสริ มการศึกษาและการอบรม
ทุนเพื่อจัดสวัสดิการให้
ทุนแเพืก่่อสจัมาชิ
ดสวักสดิการให้แก่สมาชิก
รวม
รวม
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ปี 2561
บาท
14,876.00
21,272.09
39,187.15
9,000.00
12,500.00
28,500.00
104,637.63
211,819.39
130,000.00
1,600,000.00
168,445.66
6,450.00
5,641.30
839,797.77
15,265.14
1,304,339.67
74,532.01
15,849.99
39,980.00
4,800.00
4,646,893.80

ปี 2561
ปี 2560
บาทบาท
14,876.00
23,103.00
21,272.09
17,148.86
39,187.15
42,318.23
9,000.00
9,000.00
12,500.00
12,500.00
28,500.00
25,500.00
104,637.63
67,497.60
211,819.39
234,828.37
130,000.00
130,000.00
1,600,000.00
800,000.00
168,445.66
178,339.17
6,450.000.00
5,641.30
8,526.20
839,797.77
1,616,936.09
15,265.14
12,808.45
1,304,339.67
1,328,144.71
74,532.01
18,322.73
15,849.99
2,643.50
39,980.00
39,980.00
4,800.00
4,800.00
4,646,893.80
4,572,396.91

ปี 2560
บาท
23,10
17,14
42,31
9,00
12,50
25,50
67,49
234,82
130,00
800,00
178,33

8,52
1,616,93
12,80
1,328,14
18,32
2,64
39,98
4,80
4,572,39

ปี 2561
บาท
72,893.23
3,260,000.00
1,831,301.54
707,059.73
125,654.51
2,032,321.00
8,029,230.01

ปี 2561
ปี 2560
บาทบาท
72,893.23
2,391.23
3,260,000.00
3,250,000.00
1,831,301.54
5,822,862.54
707,059.73
755,237.23
125,654.51
232,154.51
2,032,321.00
2,351,821.00
8,029,230.01
12,414,466.51

ปี 2560
บาท
2,39
3,250,00
5,822,86
755,23
232,15
2,351,82
12,414,46

15. การดารงสินทรัพย์สภาพคล่ องของสหกรณ์
สหกรณ์ฯ สามารถดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยรายเดือนได้ในอัตราสูงกว่าร้อยละ หนึ่งของยอดเงินรับฝาก
ทั้งหมด ซึ่ งอัตราส่วนการดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ย 12 เดือน สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีอตั ราเฉลี่ยร้อยละ
7.35 จึงถือได้ว่า สหกรณ์ฯ ได้มีการปฏิบตั ิตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วย เรื่ อง กาหนดอัตราการดารง
สิ นทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 17 ตุลาคม 2550 เป็ นต้นไป
จึงถือได้ว่าผูฝ้ ากเงินได้รับความคุม้ ครองในระดับที่มีความปลอดภัยสูง
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รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด
กรุงเทพมหานคร
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ
ตามที่นายทะเบียนสหกรณไดแตงตั้งใหขาพเจาเปนผูสอบบัญชีสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น ขาพเจาขอรายงานผลการตรวจสอบและแสดงความเห็นในรายงานของผูสอบบัญชี
อยางไมมีเงื่อนไข ลงวันที่ 18 มกราคม 2562 ขาพเจาขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบบัญชีในเรื่องที่สําคัญ ดังตอไปนี้
ขาพเจาขอเสนอรายงานขอเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ ดังนี้
สภาพภาพทั่วไปของสหกรณ
สหกรณจดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2492 มีสมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 7,685
คน เพิ่มขึ้นจากปกอน 273 คน มีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 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
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบไวเหมาะสม การปฏิบัติงานเปนไปตามที่กําหนดไว พนักงานสหกรณ มีความรู ความ
เขาใจในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สหกรณมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ มีการจัดอบรมและสัมมนาภายนอกตามโอกาสอันควร
การกําหนดระเบียบตางๆ สหกรณมีการกําหนดระเบียบปฏิบัติงานดานตางๆ ขึ้นเพื่อถือใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานไวอยางเหมาะสม โดยเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับ และใชปฏิบัติตามระเบียบที่
กําหนดไว
มาตรฐานการบัญชี ระบบบัญชีที่สหกรณใชเหมาะสมกับธุรกิจ การบันทึกบัญชีรวมทั้งบัญชียอย
ตางๆ เรียบรอยเปนปจจุบันโดยมีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีครบถวน และเจาหนาที่บัญชีของสหกรณมีความรูความ
เขาใจในหนาที่ สามารถปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
สหกรณ ถื อ ปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี ต ามระเบี ย บที่ น ายทะเบี ย นสหกรณ กํ า หนด และเป น ไปตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 สวนที่เกี่ยวของกับการบัญชี การจัดทํางบการเงินเปนไปตามรูปแบบที่กรมตรวจ
บัญชีสหกรณกําหนด
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สสหกรณไดนําโปรแกรมคอม
โ
มพิวเตอรมาใชชในการประมววลผลขอมูล ในสวนงานดานเงิ
น นรับฝากทุน
เรือนหุนและลูกหนี้เงินใหหกู ไดแก กาารจัดทํางบหนนาเรียกเก็บเงินประจํ
น าเดือน ออกใบเสร็จรับเงิน จัดทํารายละเอี
ร
ยดยออด
ร
างๆๆ การประมววลผลเปนไปออยางถูกตองแและมีการสํารรองขอมูลไว รวมทั้งมีระบบบ
คงเหลือ และจัดพิมพรายงานต
ก
อดภัยของขอมูมลเหมาะสม แตทั้งนี้ควรถืถือปฏิบัติในเรื่องการรั
อ
กษาคความปลอดภัยของข
ย อมูลอยยาง
มาตรการรักษาความปลอ
เครงครัด
1.2 การปฎิบับัติที่ขัดแยงทางงผลประโยชนน บุคคลและกิจการที
จ ่เกี่ยวของกั
อ น
ไไมปรากฏจากกการสอบบัญชี
2. ความเสี่ยงทีที่อาจเกิดขึ้น
ความเสี่ยงงดานเครดิต
สหกรณบริหารธุรกิจสินเชื
น ่อในการใหหสมาชิกกูยืมเงิินโดยใชทุนของสหกรณ
ข
และเงินรับฝากก ในระหวางปปมี
น ใหแกสมาชิชิกประเภทเงินกู
น ฉุกเฉิน สามัญ และพิเศษ เปนจํานวนน 4,631.32 ลานบาท การจจายเงินกูเปนนไป
การจายเงินกู
ตามระเบียบที
ย ่กําหนด ความสามารถ
ค
ถในการชําระหหนี้ของลูกหนีน้้ สหกรณสามมารถเก็บหนี้ไดดตามกําหนดด แตอยางไรกก็ดี
สหกรณยังคงตองติดตาาม ขาวสารเกีกี่ยวกับ อัตราาดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสถาบันการเงินนอื่น อาจมีผลกระทบต
ล
อการ
ก
ดําเนินงานกกรณีสมาชิกยายเงินฝากไปยังสถาบันการรเงินอื่นที่ใหดอกเบี
อ ้ยในอัตราที่สูงกวา
3 เรื่องอื่น ๆ (สรุปผลกการดําเนินงานนโดยสรุป)
3.
การดําเนินงานของสหหกรณ เปนไปตามวัตถุประะสงคที่กําหนดดไวในขอบังคับ ระเบียบ และมติ
แ
ที่ประชชุม
ส กมีการอออมเงินและใหหบริการดานกาารเงินสมาชิกอย
อ างทั่วถึงเพียงพอ
ย
สงเสริมใหสมาชิ
การบริิหารงานโดยยคณะกรรมกาารดําเนิน โดยยการลดตนทุนดอกเบี้ยจายเงินกูยืมบุคคลภายนอก ใช
วิธีการใหสมาชิ
ม กออมเงินแทนการกู
น
ยืมจากบุ
ม
คคลภาายนอก ซึ่งสาามารถทําใหสหกรณมีกําไรรเพิ่มมากขึ้น อํานวยประโยชชน
ตอสมาชิก ใหผลตอบแททนในรูปเงินปนผลและเงิ
น
นเฉฉลี่ยคืนสูง สรางความมั
า
่นใจแกสมาชิกในออัตราที่นาพอใใจ

(นนางสาวฉันทแข เปรมปรีชากกุล)
ผูสอบบบัญชี
บริษัท ไอดีดี ออดิต กรุป จํากัด
32/6 หมูทีที่ 4 ซอยทาอิฐ ถนนรัตนาธิธิเบศร
ตําบลบางรัรักนอย อําเภออเมืองนนทบุรี จังหวัดนนททบุรี
วันที่ 18 มกราคม
ม
25622
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5.3 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2561
จากผลการดําเนินงานสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด ในป 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีกําไรสุทธิ 175,766,940.33 บาท โดยจัดสรรเปนทุนตาง ๆ ตามขอบังคับขอ 20 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2561
ที่กําหนดไวดังนี้
“ การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป คณะกรรมการดําเนินการตองรวมกันพิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําป เมื่อมีมติจัดสรรเปนอยางไรแลว ใหประธานในที่ประชุมใหญหรือผูที่ประธานในที่ประชุมใหญมอบหมาย
เสนอหลักเกณฑและเหตุผลตอที่ประชุมใหญรวมทั้งตอบขอซักถามจากที่ประชุมใหญ
ในการจัดสรรกําไรสุทธิ ที่ประชุมใหญตอ งจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ
และจัดสรรเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงแตตองไมเกินรอยละหา
ของกําไรสุทธิ
กรณีสหกรณมีกําไรจากการจําหนายทรัพยสิน หามมิใหนํากําไรนั้นมาจัดสรรเพื่อแบงปนกันในหมูสมาชิก
แตใหจัดสรรเปนทุนสํารองหรือทุนอื่น ๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับ
กําไรสุทธิประจําปสวนที่เหลือ อาจจัดสรรดังตอไปนี้
(1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว ไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในการคํานวณเงินปนผลตามหุนใหถือวาหุนที่สมาชิกชําระตอสหกรณในวันใด มีระยะเวลานับตั้งแต
วันที่ถือเปนตนไปจนถึงวันสิ้นปทางบัญชี
สมาชิกทีล่ าออกจากสหกรณหรือเสียชีวิตกอนวันสิ้นปบัญชีของสหกรณ หากสมาชิกหรือผูรับโอน
ประโยชนมิไดถอนคาหุนจากสหกรณกอนวันสิ้นปบัญชี สหกรณจะจายเงินปนผลตามหุนใหตามอัตราซึ่งที่ประชุมใหญ
กําหนด
(2) เปนเงินเฉลี่ยคืนตามสวนแหงดอกเบี้ยเงินกูที่สมาชิกชําระใหแกสหกรณระหวางปตามความ
เหมาะสม
(3) เปนเงินโบนัสใหแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ
(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณ
ตามที่มีอยูใ นวันสิ้นปนั้น จนกวาจะมีจาํ นวนรอยละแปดแหงทุนเรือนหุนดังกลาว ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้จะถอน
ไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญเพื่อจายเปนเงินปนผลตามหุน
(5) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ ทุนสาธารณประโยชนนี้ สะสมไวสําหรับ
จายเพื่อการกุศลและศาสนกิจ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เปนประโยชนของสังคมและเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของ
องคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของและอํานวยประโยชนแกสหกรณ
(6) เปนทุนสงเสริมการศึกษาและการอบรมสัมมนาของสหกรณ ไมต่ํากวารอยละหนึ่ง ของกําไรสุทธิ
(7) เปนทุนสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรมไมเกินรอยละสิบหาของกําไรสุทธิ
(8) เปนทุนเพื่อสงเสริมความมั่นคงใหแกสหกรณไมต่ํากวารอยละหนึ่งของกําไรสุทธิ
(9) เปนทุนเพื่อจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกไมต่ํากวารอยละหนึ่งของกําไรสุทธิ ทุนนี้สะสมไวสําหรับจาย
เพื่อชวยเหลือสมาชิกที่เจ็บปวยเรื้อรัง หรือสมาชิกทีป่ ระสบภัยพิบัติ หรือเพื่อชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิก
ตลอดจนสวัสดิการอื่น ๆ
ที่ประชุมใหญอาจมีมติใหลดการจัดสรรรายการใดรายการหนึ่งก็ได เงินจัดสรรที่มีมติใหลดลง
ใหนําไปจัดสรรสมทบเปนทุนสํารองหรือทุนอื่น ๆ ตามขอบังคับนี้
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การใช้เงินการใช
ทุนให้เงิปนฏิทุนบให
ัติตปามที
หนดไว้
ในข้อในข
บังอคับับง  และตามระเบี
ฏิบัต่กิต�ำามที
่กําหนดไว
คับ และตามระเบียยบของสหกรณ์
บของสหกรณ””
           คณะกรรมการด�
ำเนิานเนิการได้
พพิจารณาแล้
สมควรให้จัดจสรรกํ
ัดสรรก�
ธิตามที
่ก�ำหนดในข้
บังคับ
คณะกรรมการดํ
นการได
ิจารณาแลววเห็
เห็นนสมควรให
าไรสุำไรสุ
ทธิตทามที
่กําหนดในข
อบังคับอและ
และจั
ดสรรเป็
นปัอนยละ
ผลร้4.80
อยละเป4.80  เป็
นร้อรายละเอี
ยละ 5.50
ยดดังนี้
จัดสรรเป
นเงินปนนเงิผลร
นเงินเฉลี่ยนคืเงินนรอเฉลี
ยละ่ยคื5.50
ยดดัรายละเอี
งนี้
ลําดับ

รายการ

ป 2561
จํานวนเงิน
รอยละ
(บาท)

กําไรสุทธิ

175,766,940.33 100.00

ก. จัดสรรตามขอบังคับขอ 20
1

เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ

18,377,194.00 10.46

2

เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ตามอัตราที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวง แตตองไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ
รวมจัดสรรตามขอบังคับขอ 20

30,000.00

0.02

18,407,194.00
184,071,194.33

200,499.00

หัก ขายทรัพยสิน (กําไรจากการขายรถยนต)
ข. จัดสรรสวนที่เหลือ
1

เปนเงินปนผลตามหุนอัตรา รอยละ 4.80

2

เปนเงินเฉลี่ยคืนตามสวนแหงดอกเบี้ย รอยละ 5.50

3

123,625,128.66 70.33
16,648,100.92

9.47

เปนเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ

3,085,000.00

1.76

4

เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุน

10,000.00

0.01

5

เปนทุนสาธารณประโยชน ไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ

800,000.00

0.45

6

เปนทุนสงเสริมการศึกษาและการอบรมสัมนาไมต่ํากวารอยละหนึ่งของกําไรสุทธิ

2,000,000.00

1.14

7

เปนทุนสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรมไมเกินรอยละสิบหาของกําไรสุทธิ

8,791,516.75

5.00

8

เปนทุนเพื่อสงเสริมความมั่นคงใหแกสหกรณไมต่ํากวารอยละหนึ่งของกําไรสุทธิ

0.00

0.00

9

เปนทุนเพื่อจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกไมต่ํากวารอยละหนึ่งของกําไรสุทธิ

2,400,000.00

1.36

รวมจัดสรรสวนที่เหลือ
รวมเปนเงิน

157,359,746.33
175,766,940.33 100.00

จึงเสนอเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมมีมติ .........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
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การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2561 เปรียบเทียบป 2560
ลําดับ

รายการ
ป 2561
จํานวนเงิ
น ยบป 2560
การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2561
เปรียบเที
รอยละ
(บาท)
ลําดับ

ป 2561
ป 2560
175,766,940.33
100.00 167,625,428.24
100.00

กําไรสุรายการ
ทธิ

จํานวนเงิน
(บาท)

ก. จัดสรรตามขอบังคับขอ 20
เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ

2

เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

18,377,194.00 10.46

ก. จัดสรรตามขอบังคับขอ 20

1

เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ

2

เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

จํานวนเงิน
(บาท)

รอยละ

รอยละ

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

กําไรสุทธิ

1

ป 2560
จํานวนเงิน
รอยละ
(บาท)

30,000.00

200,499.00
30,000.00

ข. จัดสรรส
วนที่เพหลื
หัก ขายทรั
ยสอิน (กําไรจากการขายรถยนต)

10.41

30,000.00

0.02

0.02

18,377,194.00 10.46

หัก ขายทรัพยสิน (กําไรจากการขายรถยนต)

17,465,681.32

17,465,681.32

10.41

30,000.00

0.02

0.02

200,499.00

1

เปนเงินปข.นผลตามหุ
อัตรา
จัดสรรสนวนที
่เหลืรออยละ 4.80

123,625,128.66 70.33 117,125,672.49

2

เปน่ยเงิคืนนปตามส
นผลตามหุ
นอังตดอกเบี
รา รอยละ
เปน1เงินเฉลี
วนแห
้ย รอ4.80
ยละ 5.50

123,625,128.66
69.87
16,648,100.92 70.339.47117,125,672.49
15,528,503.43

3

เปนเงินเฉลี่ยคืนตามสวนแหงดอกเบี้ย รอยละ 5.50
เปน2เงินโบนั
สกรรมการและเจาหนาที่

4

นเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่
เปน3ทุนรักเปษาระดั
บอัตราเงินปนผล

5

เปนทุนสาธารณประโยชน

6

เปน6ทุนสเป
งเสริ
มการศึกษาและการอบรมสัมนา
นทุนสงเสริมการศึกษาและการอบรมสัมนา

7

เปน7ทุนสงเคราะห
ครอบครั
วสมาชิ
กผูถกึงผูแก
เปนทุนสงเคราะห
ครอบครั
วสมาชิ
ถึงกแกรรม
กรรม

8

เพื่อสจัดิดกสวั
สดิกแารให
แกสมาชิ
เปน8ทุนเพืเป่อนจัทุดนสวั
ารให
กสมาชิ
ก ก

4

เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล

5

เปนทุนสาธารณประโยชน

3,085,000.00 9.471.7615,528,503.43
3,084,300.009.26 1.84

3,085,000.00
10,000.00 1.760.01 3,084,300.00
10,000.001.84
10,000.00

0.01

10,000.00

0.01

800,000.00

0.45

800,000.00

0.48

800,000.00

0.45

800,000.00

0.48

2,000,000.00 1.141.14 2,000,000.00
2,000,000.001.19 1.19
8,791,516.75 5.005.00 8,381,271.00
8,381,271.005.00 5.00
8,791,516.75
2,400,000.00
2,400,000.00 1.361.36 3,200,000.00
3,200,000.001.91 1.91
175,766,940.33
100.00 100.00
175,766,940.33100.00
100.00167,625,428.24
167,625,428.24

สถิติอตั ราดอกเบี้ยเงินใหกู เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน
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0.01

2,000,000.00

สถิติอตั ราดอกเบี้ยเงินใหกู เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน
ดอกเบีรายการ
้ยเงินใหกูเฉลี่ยสุทธิ

9.26

16,648,100.92

รวมเปรวมเป
นเงินนเงิน

รายการ

69.87

ป 2561 (%)

ป 2561
5.20 (%)

ป 2560 (%)

ป 2560 (%)
5.20

ดอกเบี้ยเงิเงินนปให
กูเฉลี่ยสุทธิ
นผล

5.20
4.80

4.805.20

เงินเฉลี่ยคืน
เงินปนผล

5.50
4.80

5.504.80

เงินเฉลี่ยคืน

5.50

5.50
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5.4 พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณกยู ืมหรือค้ําประกันประจําป 2562

การกําหนดวงเงินกูยืมหรือวงเงินค้ําประกัน กรณีสหกรณมีความจําเปนตองกูยืมจากสถาบันการเงิน
หรือสหกรณอื่นเพื่อนํามาใชเปนทุนหมุนเวียนของสหกรณ สามารถดําเนินการไดตามขอบังคับสหกรณขาราชการสหกรณ
จํากัด ขอ 12. ซึ่งกําหนดวา “ใหที่ประชุมใหญมีอํานาจในการกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมสําหรับปหนึ่ง ๆ
ไวตามที่จาํ เปนสมควรแกการดําเนินงาน”
ในคราวประชุมใหญสามัญประจําป 2560 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 ที่ประชุมใหญฯ ไดอนุมัติให
สหกรณฯ กําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน ประจําปไว จํานวน 2,000 ลานบาท (สองพันลานบาท) เนือ่ งจากปริมาณ
ธุรกิจของสหกรณฯ เพิ่มขึ้นทั้งดานเงินใหกูและเงินรับฝากจากสมาชิก
คณะกรรมการดําเนินการจึงขอเสนอใหพิจารณากําหนดวงเงินกูยืมซึ่งสหกรณอาจกูยมื หรือค้ําประกัน
ประจําป 2562 ไวเทาเดิม คือ จํานวน 2,000 ลานบาท (สองพันลานบาท) ซึ่งไมเกินหนึ่งเทาของทุนเรือนหุนรวมกับทุน
สํารองที่สหกรณฯ มีอยูในขณะนี้มีทุนเรือนหุน จํานวน 2,659.05 ลานบาท และทุนสํารอง จํานวน 320.41 ลานบาท
โดยเปนไปตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมหรือการ
ค้ําประกันของสหกรณ ฉบับลงวันที่ 30 เมษายน 2561 และสอดคลองกับเกณฑกํากับฯ ของกรมสงเสริมสหกรณ
ซึ่งกําหนดใหหนี้สินตอทุนไมเกิน 1.5 เทา
จึงเสนอเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ที่ประชุมมีมติ .........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

5.5 พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2562 และกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี

ดวยกรมตรวจบัญชีสหกรณ ไดทําการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อกระจายงานดานการสอบบัญชีสําหรับสหกรณขนาดใหญที่มีฐานะการเงินมั่นคง มีทุนของสหกรณตั้งแต 50 ลานบาท
ขึ้นไป และมีระบบการบริหารที่ดีที่ใหผูสอบบัญชีสหกรณภาคเอกชนเขามาตรวจสอบบัญชีประจําป โดยอยูภายใตการ
กํากับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ และตองผานการอบรมหลักสูตรการสอบบัญชีสหกรณ นั้น สหกรณฯ จึงทําหนังสือ
เชิญผูสอบบัญชีเพื่อใหเสนอบริการสอบบัญชี จํานวน 6 ราย ดังนี้
1. บริษัทไอดี ออดิต กรุป จํากัด
2. บริษัท เอ็น เอส เค คอนซัลแตนท จํากัด
3. สํานักงานบัญชีและกฎหมายกมลและเพื่อน
4. บริษัท สํานักงานที่ปรึกษาพรีมา จํากัด
5. สํานักงานสอบบัญชีลักขณาเขคมและคณะ
6. บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด
มีผูสอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณเสนอบริการสอบบัญชีและ
คาตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี ประจําป 2562 จํานวน 2 ราย ดังนี้
รายงานประจำ�ปี 2561 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำ�กัด
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1. บริษัท ไอดี ออดิต กรุป จํากัด โดย นางสาวจิราภรณ บรรเทิงใจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
10031 และผูสอบบัญชีสํารอง นางสาวฉันทแข เปรมปรีชากุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10092 และมีผูชว ย
ผูสอบบัญชีสหกรณที่มีคุณสมบัติตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด สํานักงานตั้งอยูเลขที่ 32/6 หมูที่ 4 ตําบลบางรัก
นอย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2. บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด โดย นายเอกชัย เตียววงคไทย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 5850 และผูสอบบัญชีสาํ รอง นายอรุณ สุวรรณชาตรี ผูสอบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียน 9895 และ/หรือผูชวยผูสอบ
บัญชีในระดับปริญญาตรีที่มีคุณสมบัติตามที่นายทะเบียนกําหนด สํานักงานตั้งอยูเลขที่ 2/123 ถนนราษฎรพัฒนา แขวง
สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
ตามคําแนะนําของกรมตรวจบัญชีสหกรณวาดวยวิธีการคัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนหรือแตงตั้ง
เปนผูสอบบัญชีสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอชื่อผูสอบบัญชีภาคเอกชนที่สรรหาไวไมนอยกวา 2 ราย
ขึ้นไป พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาที่สรุปไว ผูสอบบัญชีทั้ง 2 ราย ไดเสนอบริการสอบบัญชีและคาธรรมเนียมการ
สอบบัญชี รายละเอียดตามที่แนบ
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ตารางรายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญชี ประจําป 2562

ตารางรายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญชี ประจ�ำปี 2562
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
(1) ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ
งบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองทั่วไป การทดสอบรายการบัญชี
และวิธีการตรวจสอบอื่นที่เห็นวาจําเปน
และเปนไปตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ ระเบียบและคําแนะนําที่
กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด
(2) กรณีตรวจพบขอบกพรองที่มี
สาระสําคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน ผูสอบบัญชีจะทําหนังสือแจง
ใหสหกรณทราบแยกจากรายงานการ
สอบบัญชี
(3) การประเมินประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายใน และการจัดทําผลการ
ตรวจสอบบัญชี
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
2.1 ปริมาณการตรวจสอบ/จํานวน
ผูชวยผูสอบบัญชี
2.1.1 ปริมาณการตรวจสอบ
- ปริมาณ
- จํานวนครั้งตอปและ
จํานวนวัน/ครั้ง
2.1.2 จํานวนผูชวยผูสอบบัญชี
ที่เขาปฏิบัติงาน
2.2 ระยะเวลาที่สามารถตรวจสอบ
บัญชีแลวเสร็จ
3. คาธรรมเนียมการสอบบัญชีและ
กําหนดเวลาเบิกคาธรรมเนียม
3.1 เกณฑการคิดคาธรรมเนียม คิด
ตามเวลาและแรงงานโดยรวมคาใชจาย
อื่น ๆ ไวเรียบรอยแลว (ยกเวนคาใชจาย
ในการขอคํายืนยันและสอบทานหนี้)

นางสาวจิราภรณ บรรเทิงใจ
บริษัทไอดีออดิต กรุป จํากัด

นายเอกชัย เตียววงคไทย
บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด

ปฏิบัติตาม 1 (1)

ปฏิบัติตาม 1 (1)

ปฏิบัติตาม 1 (2)

ปฏิบัติตาม 1 (2)

ปฏิบัติตาม 1 (3)

ปฏิบัติตาม 1 (3)

วันทํางานปกติเต็มเวลา

วันทํางานปกติเต็มเวลา

4-5 คน
5 ครั้ง/ป
4-5 วัน/ครั้ง

4-5 คน
5 ครั้ง/ป
3-5 วัน/ครั้ง

5 คน
ภายใน 3 วัน นับจากวันที่สหกรณ
จัดทํางบการเงินเสร็จแลว

เปนไปตามขอ 3.1

5 คน
ภายใน 3 วัน นับจากวันที่สหกรณ
จัดทํางบการเงินเสร็จแลว

เปนไปตามขอ 3.1

รายงานประจำ�ปี 2561 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำ�กัด

147

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.2 คาธรรมเนี
ยมการสอบบั
รายละเอี
ยดการปฏิบญัตชีิงาน
คากธรรมเนี
ยมการสอบบั
3.3 3.2
การเบิ
คาธรรมเนี
ยม ญชี
3.3 การเบิกคาธรรมเนียม

4. บริการอื่น ๆ
4.1 ใหคําแนะนําดานการบริหาร
4. บริการอื่น ๆ
การเงินการบัญชีโดยไมคิดมูลคา
4.1 ใหคําแนะนําดานการบริหาร
การเงินการบัญชีโดยไมคิดมูลคา
4.2 เขารวมประชุมกรรมการหรือ
ประชุมใหญสามัญประจําป ดวยตนเอง
4.2 เขารวมประชุมกรรมการหรือ
ทุกครั้งตามที่สหกรณรองขอ
ประชุมใหญสามัญประจําป ดวยตนเอง
4.3
วิเคราะห
ผลการ
ทุกครั
้งตามทีง่สบการเงิ
หกรณรนองขอ
ดําเนินงาน
การ
4.3 วิสถานะทางการเงิ
เคราะหงบการเงินน ผลการ
แนะนํดําาเนิการแก
ขที่เปนประโยชนนแกการ
นงาน ไสถานะทางการเงิ
สหกรณ
แนะนํา การแกไขที่เปนประโยชนแก
4.4
ใหบริการวางรูปแบบบัญชี
สหกรณ
แบบฟอร4.4มทะเบี
าง ๆ ปใหแบบบั
คํา ญชี
ใหบยริกนต
ารวางรู
ปรึกแบบฟอร
ษาดานภาษี
อากร
มทะเบี
ยนตระเบี
าง ๆยบอื
ใหค่นําๆ
ระบบคอมพิ
แนะนํยบอื
า ่น ๆ
ปรึกษาดวาเตอร
นภาษีและคํ
อากราระเบี
เกี่ยวกั
บการควบคุ
มภายใน
ระบบคอมพิ
วเตอร
และคําแนะนํา
5. ขอเกีมู่ยลวกัอื่นบการควบคุมภายใน
5. ขรัอบมูงานสอบบั
ลอื่น ญชีสหกรณที่มีรอบ
5.1
ที่มีรอบ
ปบัญชี5.1
เชนเดีรับยงานสอบบั
วกัน ไมเกิญนทีชีส่กหกรณ
รมตรวจ
ัญชีเชนกเดี
ยวกัน ไมเกินที่กรมตรวจ
บัญชีปสบหกรณ
ําหนด
บัญมีชีผสูชหกรณ
ําหนดญชีผานการอบรม
5.2
วยผูสกอบบั
5.2 มีผูชญ
วยผู
อบบัญชีผานการอบรม
จากกรมตรวจบั
ชีสสหกรณ
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ

นางสาวจิราภรณ บรรเทิงใจ
บริษัทไอดีออดิต กรุป จํากัด

นายเอกชัย เตียววงคไทย
บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด

130,000
นางสาวจิ
ราภรณบาทบรรเทิงใจ
บริษัทไอดีออดิต กรุป จํากัด

150,000
นายเอกชั
ย เตียบาท
ววงคไทย
บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด

130,000
บาท
ครั้งเดียวเมื่อเสร็
จสิ้นการตรวจสอบ
และงบการเงินไดรับความเห็นชอบ
ครั้งเดียวเมื่อเสร็จสิ้นแลการตรวจสอบ
จากคณะกรรมการฯ
ว
และงบการเงินไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการฯ แลว

ปฏิบัติตามขอ 4.1
ปฏิบัติตามขอ 4.1

ปฏิบัติตามขอ 4.2
ปฏิบัติตามขอ 4.2

ปฏิบัติตามขอ 4.3
ปฏิบัติตามขอ 4.3

ปฏิบัติตามขอ 4.4

บาท่อสหกรณ
ครั้งเดียว กํา150,000
หนดชําระเมื
ไดรับรองรายงานของผูสอบบัญชี
ครั้งเดีายปว2562
กําหนดชํ
่อสหกรณ
ประจํ
แลวาระเมื
ภายใน
3 วัน
รับรองรายงานของผูสอบบัญชี
ทํไดาการ
ประจําป 2562 แลว ภายใน 3 วัน
ทําการ
ปฏิบัติตามขอ 4.1
ปฏิบัติตามขอ 4.1

ปฏิบัติตามขอ 4.2
ปฏิบัติตามขอ 4.2

ปฏิบัติตามขอ 4.3
ปฏิบัติตามขอ 4.3

ปฏิบัติตามขอ 4.4

ปฏิบัติตามขอ 4.4

ปฏิบัติตามขอ 4.4

ปฏิบัติตามขอ 5.1
ปฏิบัติตามขอ 5.1

ปฏิบัติตามขอ 5.1
ปฏิบัติตามขอ 5.1

ไมนอยกวา 4 คน
ไมนอยกวา 4 คน

ไมนอยกวา 5 คน
ไมนอยกวา 5 คน

จึงขอใหที่ประชุมใหญฯ พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2562 และกําหนดคาธรรมเนียมการ
จึงขอใหที่ประชุมใหญฯ พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2562 และกําหนดคาธรรมเนียมการ
สอบบัญชี โดยลงคะแนนเสียงดวยวิธียกมือ ดังนี้
สอบบัญชี โดยลงคะแนนเสียงดวยวิธียกมือ ดังนี้
1. นางสาวจิราภรณ บรรเทิงใจ สังกัด บริษัทไอดี ออดิต กรุป จํากัด
ได ...............คะแนน
1. นางสาวจิราภรณ บรรเทิงใจ สังกัด บริษัทไอดี ออดิต กรุป จํากัด
ได ...............คะแนน
2. นายเอกชัย
เตียววงคไทย สังกัด บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด ได ...............คะแนน
2. นายเอกชัย
เตียววงคไทย สังกัด บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด ได ...............คะแนน
ที่ปทีระชุ
ม
มี
ม
ติ
.........................................................................................................................
่ประชุมมีมติ .........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
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5.6 พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการประจําป 2562 และกําหนดคาตอบแทน
ตามประกาศสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด ฉบับที่ 24/2561 เรื่อง รับสมัครผูตรวจสอบกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไดเปดรับสมัครตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 นั้น มีผู
ยื่นใบสมัครเปนผูตรวจสอบกิจการ จํานวน 1 คณะ ประกอบดวย
(1) นายเผด็จ เฉลิมพักตร ขาราชการบํานาญ กรมสงเสริมสหกรณ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนหัวหนาคณะ
(2) น.ส.วาสนา ศุกระศร ขาราชการบํานาญ กรมสงเสริมสหกรณ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, สงเสริมการเกษตรและสหกรณบัณฑิต สาขา
สหกรณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และปริญญาโทรัฐประศาสนศตร คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
(3) น.ส.กฤตยา โอวาท ขาราชการบํานาญ กรมสงเสริมสหกรณ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา
เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง และปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร (NIDA)
ผลงานของผูตรวจสอบกิจการ
(1) เคยเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด ปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
(2) เคยเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด ปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
คณะผูตรวจสอบกิจการเสนอคาธรรมเนียมการตรวจสอบเปนจํานวนเงิน 150,000 บาท เทากับปกอ น
และขอบเขต การปฏิบัติงาน และวัตถุประสงคในการตรวจสอบ ดังนี้
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่กําหนดในขอบังคับของสหกรณ
รวมทั้งเรื่องตอไปนี้
1. สอบทานและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของสหกรณแลวกําหนดขอบเขตและ
วิธีปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการใหเหมาะสมรัดกุม
2. ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของสหกรณ เชน การใหเงินกู
การรับฝากเงิน การลงทุน และการใหบริการ เปนตน
3.ตรวจสอบการควบคุม ดูแลรักษาสินทรัพยและการใชสินทรัพยทุกประเภทของสหกรณวาเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
4. ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการเพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย แผนงาน ระเบียบ
ขอบังคับ และประสิทธิภาพการบริหารงาน
5. จัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการใหครอบคลุมเรื่องที่ตรวจสอบเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
เปนประจําทุกเดือน
6. จัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการประจําปเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณ
ขอบังคับสหกรณฯ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 ขอ 49 กําหนดวา “ใหที่ประชุมใหญ
เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคณะหนึ่งเพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดและ
ตามที่กําหนดในขอบังคับนี้
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คณะผู
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มมีมมมีติม   ติ...........................................................................................................................
่ประชุ
.........................................................................................................................
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5.7 พิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณการรายไดรายจายประจําป 2562
5.7.1 แผนงานประจําป 2562
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 70 ขอเสนอใหที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2561 พิจารณา
กําหนดแผนงานประจําป 2562 ดังนี้
(1) แผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร ประจําป 2561-2562
1. โครงการสัมมนาผูประสานงานสหกรณประจําจังหวัด และสมาชิกใหม 4 ภาค
2. โครงการสงเสริมสุขภาพสําหรับสมาชิกสูงวัย
3. โครงการอาชีพ เสริมสําหรับสมาชิก
4. โครงการบริหารการเงินแกสมาชิก
5. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล
6. โครงการพัฒนาสหกรณสูสหกรณที่มีผลงานดีเดน
7. โครงการบริการดวยใจและรอยยิ้ม
8. โครงการสัมมนาสหกรณภาคีบางเขน
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(2) แผนงานดานการบริหารการเงิน
มีเปาหมายการบริหารดวยทุนดําเนินการภายในของสหกรณ คือ ทุนเรือนหุน และเงินรับฝาก

จากสมาชิก ดังนี้
ที่

หนวย : ลานบาท
รายการ

ป 2561
แผนงาน

แผนงานป 2562

ผลงาน เพิ่ม(ลด) เฉลี่ย : คน จํานวน เพิ่ม(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)
สวัสสดิดิกการและสงเคราะห
ารและสงเคราะห์คครอบครั
รอบครัววสมาชิ
สมาชิกกผูผูถ ้ถึงแก
ึงแก่กกรรม
รรม
(3) แผนงานการจั
แผนงานการจัดดสวั
ในปี
ผนให้สสวัวัสสดิดิกการและสงเคราะห
ารและสงเคราะห์คครอบครั
รอบครัววสมาชิ
สมาชิกกผูผูถ้ถึงแก
ึงแก่กรรม
กรรมดังดันีง้ นี้
ในป 2562
2562 สหกรณ์
สหกรณมมีแีแผนให
1. สนับสนุนการศึกษาแก่สมาชิก สมาชิกสมทบและบุตรสมาชิก
1. สนับสนุนการศึกษาแกสมาชิกและบุตรสมาชิก
2. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ สมาชิกและสมาชิกสมทบ
2. ชวยเหลือสมาชิกประสบภัยธรรมชาติ
3. ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิกสมทบ
ยเหลืออค่คาารัรักกษาพยาบาลแก่
ษาพยาบาลแกสสมาชิ
มาชิกก บิบิดดาา มารดา
มารดา และคู
และคูส่สมรสของสมาชิ
4.3.ช่ชววยเหลื
มรสของสมาชิกก
ชวยเหลื
5.4.รางวั
ลเสริอมคคุาณรักค่ษาพยาบาลแก
าชีวิตส�ำหรับผูส้สมาชิ
ูงวัยกสมทบ
รางวัลเสริคมรอบครั
คุณคาวชีสมาชิ
วิตสําหรั
6.5.สงเคราะห์
กผูบ้ถผูึงสแกู่งวักยรรม
(4) แผนงานสนั
นกิจวกรรมสาธารณประโยชน์
กิจกรรมสาธารณกุศล กิจกรรมเพื่อ
6. สงเคราะหบคสนุ
รอบครั
สมาชิกผูถึงแกกรรม
สังคม ชุมชน และสิ(4)่งแวดล้
อม บสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน กิจกรรมสาธารณกุศล กิจกรรมเพื่อสังคม
แผนงานสนั
ชุมชน และสิ่งแวดลอม1. สนับสนุนสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์
2.1.สนัสนับบสนุ
จกรรมชมรมข้
สนุนนกิสวั
สดิการกรมสางราชการอาวุ
เสริมสหกรณโสกรมส่งเสริมสหกรณ์
3.2.ส่สนั
งเสริบสนุ
มสนันกิบจสนุ
นกิจกรรมเพื
่อสังคม ชุมโชน
และสิ
่งแวดล้
อม
กรรมชมรมข
าราชการอาวุ
สกรมส
งเสริ
มสหกรณ
4. สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมสาธารณกุศลระหว่างสหกรณ์
3. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
และองค์กรอื่น ๆ
4. สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน และกิจกรรมสาธารณกุศลระหวางสหกรณ
และองคกรอืน่ ๆ
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5.7.2 กําหนดประมาณการรายจายประจําป 2562
คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาเห็นสมควรกําหนดประมาณการรายจายประจําป 2562 เพื่อ
เสนอใหที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2561 พิจารณาอนุมตั ิเปนจํานวน 51,929,500.00 บาท โดยแยกหมวดคาใชจาย
ดังนี้
หนวย : บาท
รายจายประจําป 2561
ขอตั้ง
+ เพิ่มขึ้น
หมวด
ป 2562
- ลดลง
ไดรับอนุมัติ
จายจริง
1. คาใชจา ยเกี่ยวกับเจาหนาที่
2. คาใชจา ยเกี่ยวกับอาคารสถานที่และ

10,218,500.00
708,500.00

9,791,232.29 10,657,000.00 + 438,500.00
552,369.77

688,500.00 -

20,000.00

อุปกรณ
3. คาใชจา ยเกี่ยวกับสมาชิก

21,025,000.00

21,022,900.00 24,050,000.00 + 3,025,000.00

4. คาใชจา ยในการดําเนินการอื่น ๆ

9,384,000.00

8,227,528.65

9,474,000.00 +

5. คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

1,240,000.00

1,208,838.00

4,610,000.00 + 3,370,000.00

6. คาใชจา ยตามแผนงานประจําป

2,250,000.00

1,857,551.29

2,450,000.00 + 200,000.00

รวมเปนเงิน

44,826,000.00

90,000.00

42,660,420.00 51,929,500.00 + 7,103,500.00

จึงเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติประมาณการรายจาย ประจําป 2562 รายละเอียดตามที่แนบ
ที่ประชุมมีมติ ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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1. คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
ที่
1
2
3
4

คาใชจายในการดําเนินงาน
เงินเดือน
คาตอบแทน
คาตรวจสุขภาพ
คาเบี้ยประกันภัย

5 เงินสมทบประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทน
6 คาการศึกษาบุตรเจาหนาที่
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7 คาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะ
8
9
10
11

เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
คาลวงเวลา
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
คาเครื่องแบบเจาหนาที่
รวม

(ก) ประมาณการรายจายประจําป 2562
ป 2561
ป 2562
งบประมาณ
จายจริง
ประมาณการ
8,464,500.00 8,192,220.00 8,600,000.00
164,000.00
163,680.00
45,000.00
20,540.00
45,000.00
35,000.00
33,540.00
35,000.00
350,000.00

322,500.00

350,000.00

+ เพิ่มขึ้น
คําชี้แจง
- ลดลง
+135,500.00 ขอตั้งเปนคาจางประจําเดือนของเจาหนาที่ จํานวน 21 อัตรา
-164,000.00 ไมขอตั้ง
- ขอตั้งเทาเดิมเปนคาตรวจสุขภาพประจําปของเจาหนาที่สหกรณ 18 คน ๆ ละ 2,500 บาท ตอป
ขอตั้งเทาเดิมเปนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุเจาหนาที่ กรณีไปติดตอกับธนาคารและหนวยงานอื่น ๆ

-

ขอตั้งเทาเดิมเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและสมทบเงินกองทุนเงินทดแทนตามที่กฎหมาย
กําหนด (เจาหนาที่จํานวน 20 คน)

200,000.00
650,000.00
250,000.00
60,000.00
10,218,500.00

159,805.00

200,000.00

616,381.29
650,000.00
228,566.00
250,000.00
470,000.00
54,000.00
57,000.00
9,791,232.29 10,657,000.00

-

ไมขอตั้ง

-

ขอตั้งเทาเดิมเปนคาใชจายสําหรับ กรรมการฯ, ผูประสานงานฯ หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติงาน

- ขอตั้งเทาเดิมเพื่อสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพอัตรารอยละ 8.50 ตอป สําหรับเจาหนาที่ จํานวน 18 อัตรา
- ขอตั้งเทาเดิม
+470,000.00 ขอตั้งเปนเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน เจาหนาที่เกษียณ 1 ราย
-3,000.00 ขอตั้งลดลงเปนคาเครื่องแบบของเจาหนาที่ จํานวน 19 คน ๆ ละ 3,000 บาท
+438,500.00
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2. คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ
ที่

คาใชจายในการดําเนินงาน

ป 2561
งบประมาณ
จายจริง

ป 2562
ประมาณการ

+ เพิ่มขึ้น
- ลดลง

1 คาบํารุงรักษารายป

200,000.00

137,722.00

200,000.00

-

2 คาบริการสื่อการคมนาคม

120,000.00

103,641.00

120,000.00

-

คําชี้แจง
ขอตั้งเทาเดิมเปนคาบํารุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ, คอมพิวเตอร, เครื่องสํารองไฟ Antivirus
และอื่น ๆ
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
5
6
7

คาใชจายเกี่ยวกับรถยนต
คาจางกําจัดปลวก
คาจางทําความสะอาด
คาเบี้ยประกันรถยนตและอาคาร
รวม

3. คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก
ที่

คาใชจายในการดําเนินงาน

1 เงินสมทบทุนสงเคราะห
ครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรม
2 เงินเปดบัญชีเงินรับฝาก
ออมทรัพยสินมัธยัสถ
รวม

120,000.00
20,000.00
123,500.00
25,000.00
708,500.00

55,863.50
20,000.00
121,500.00
23,607.27
552,369.77

100,000.00
20,000.00
123,500.00
25,000.00
688,500.00

-20,000.00 ขอตั้งลดลงเปนคาซอมบํารุง และคาน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตของสหกรณ
- ขอตั้งเทาเดิมเปนคากําจัดปลวก มดและแมลงในสํานักงานสหกรณ
- ขอตั้งเทาเดิมเปนคาจางพนักงานทําความสะอาดสํานักงานสหกรณฯ
- ขอตั้งเทาเดิมเปนคาเบี้ยประกันภัยรถยนตและคาเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารของสหกรณ
-20,000.00

ป 2561
ป 2562
+ เพิ่มขึ้น
คําชี้แจง
งบประมาณ
จายจริง
ประมาณการ
- ลดลง
21,000,000.00 21,000,000.00 24,000,000.00 +3,000,000.00
3,000,000.00 ขอตั้งเพิ่มขึ้นเปนคาเบี้ยประกันชีวิตกลุมใหกับสมาชิกสหกรณที่มีอายุไมเกิน 80 ป
และเพื่อสมทบเปนเงินทุนสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูถึงแกกรรม

25,000.00

22,900.00

50,000.00

+25,000.00 ขอตั้งเพิ่มขึ้นตามโครงการสนับสนุนใหสมาชิกเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถทุกคน
คนละ 50 บาท จํานวน 1,000 คน

21,025,000.00 21,022,900.00 24,050,000.00 +3,025,000.00

4. คาใชจายดําเนินการอื่น
ที่

คาใชจายในการดําเนินงาน

1 คาเบี้ยประชุม

ป 2561
งบประมาณ
จายจริง
663,000.00

486,000.00

ป 2562
ประมาณการ
575,000.00

+ เพิ่มขึ้น
คําชี้แจง
- ลดลง
-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
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2
3
4
5
6
7

คารับรอง
คาใชจายในการดําเนินคดี
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
คาไปรษณีย
คาธรรมเนียมตาง ๆ
คาใชจายวันประชุมใหญ

40,000.00
150,000.00
500,000.00
350,000.00
300,000.00
4,920,000.00

28,139.92
71,543.00
423,243.18
283,515.00
272,664.85
4,573,042.47

40,000.00
150,000.00
500,000.00
350,000.00
300,000.00
4,948,000.00

- ขอตั้งเทาเดิมเพื่อรับรองสหกรณอื่น ๆ ที่มาดูงาน
- ขอตั้งเทาเดิมเปนคาใชจายในการฟองดําเนินคดี, คาตอบแทนทนายความ และคาธรรมเนียมตาง ๆ
- ขอตั้งเทาเดิมขึ้นเปนคาเครื่องเขียนแบบพิมพ คาวัสดุอุปกรณของใชสิ้นเปลือง
- ขอตั้งเทาเดิมเปนคาจัดสงเอกสารตาง ๆ ใหกับสมาชิกทางไปรษณีย
- ขอตั้งเทาเดิมเปนคาโอนเงินผานบัญชีธนาคารและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามขอตกลงกับธนาคาร
+28,000.00 ขอตั้งเพิ่มขึ้นเปนคาใชจายในวันประชุมใหญ ไดแก คาสถานที่, คาอาหาร, คาพิมพรายงานประจําป
คาใชจายในการจัดการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ และคาใชจายอื่น ๆ

8
9
10
11
12
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13
14
15

รางวัลสมาชิกผูเขารวมประชุม
ใหญสามัญประจําป
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี
คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ
คาตอบแทนเลขานุการ
คาตอบแทนผูประสานงาน
สหกรณประจําจังหวัด
คาไฟฟา
คาประปา
คาโทรศัพท

200,000.00

192,800.00

200,000.00

130,000.00
150,000.00
36,000.00
700,000.00

130,000.00
150,000.00
36,000.00
699,945.00

130,000.00
150,000.00
36,000.00
750,000.00

-

ขอตั้งเทาเดิมเปนรางวัลใหแกสมาชิกผูเขารวมประชุมใหญฯ ตามที่สมาชิกเสนอในที่ประชุมใหญป 2559

- ขอตั้งตามมติที่ประชุมใหญฯ วาระที่ 5.5
- ขอตั้งตามมติที่ประชุมใหญฯ วาระที่ 5.6
- ขอตั้งเทาเดิม
+50,000.00 ขอตั้งเพิ่มขึ้น เปนคาตอบแทนผูประสานงานฯ ในการปฏิบัติงานแทนสหกรณ และใหบริการสมาชิก
ในหนวยงานที่สังกัด

350,000.00
15,000.00
100,000.00

260,186.46
10,584.05
99,403.08

350,000.00
15,000.00
100,000.00

-

ขอตั้งเทาเดิม
ขอตั้งเทาเดิม
ขอตั้งเทาเดิม
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ที่

คาใชจายในการดําเนินงาน

16
17
18
19
20

คาเชาเครื่องถายเอกสาร
คาประชาสัมพันธ
คาพาหนะกรรมการสังกัดภูมิภาค
คาใชจายทั่วไป
คาใชจายวันสถาปนาสหกรณ
ครบรอบ 70 ป
รวม
5. คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง

ที่

คาใชจายในการดําเนินงาน

1 ครุภัณฑสํานักงาน

ป 2561
งบประมาณ
80,000.00
100,000.00
150,000.00
250,000.00
200,000.00
9,384,000.00

จายจริง
78,789.64
127,040.00
202,529.50
102,102.50

ป 2562
ประมาณการ
80,000.00
150,000.00
250,000.00
400,000.00

8,227,528.65

9,474,000.00

ป 2561
ป 2562
งบประมาณ
จายจริง
ประมาณการ
219,848.00
250,000.00
200,000.00

+ เพิ่มขึ้น
คําชี้แจง
- ลดลง
- ขอตั้งเทาเดิมเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 2 เครื่อง
-100,000.00 ไมขอตั้ง
- ขอตั้งเทาเดิมเปนคาพาหนะกรรมการดําเนินการที่ปฏิบัติงานอยูตางจังหวัด
- ขอตั้งเทาเดิม
+200,000.00 ขอตั้งเพิ่มขึ้นเปนคาใชจายการจัดกิจกรรมวันครบรอบกอตั้งสหกรณ 70 ป ในวันที่ 28 กันยายน 2562
+90,000.00

+ เพิ่มขึ้น
คําชี้แจง
- ลดลง
-50,000.00 ขอตั้งลดลงเพื่อจัดซื้อครุภัณฑใหมทดแทนที่ชํารุดไมสามารถซอมแซมได ไดแก (1) เกาอี้สํานักงาน
(2) โทรศัพทสํานักงาน (3) โทรศัพทมือถือ (4) เครื่องนับธนบัตร (5) เครื่องสแกนเนอร (6) เครื่องคิดเลข
(7) ครุภัณฑสํานักงานที่ไมไดตั้งงบประมาณจัดซื้อไว

2
3
4
5

ซื้อรถยนต
คอมพิวเตอร NoteBook
เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องสํารองไฟ
โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft
6
Office

960,000.00
30,000.00
-

959,000.00
29,990.00
-

160,000.00
150,000.00

-960,000.00 ไมขอตั้ง
-30,000.00 ไมขอตั้ง
+160,000.00 ขอตั้งเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเจาหนาที่บรรจุใหม และทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรเดิม
+150,000.00 ขอตั้งเพื่อซื้อเครื่องสํารองไฟ สําหรับหอง Server ขนาด 5 KVA

100,000.00

+100,000.00 ขอตั้งเพื่อจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Office เพื่อใหในสํานักงาน

ที่
7

คาใชจายในการดําเนินงาน

ป 2561
งบประมาณ
จายจริง

คาพัฒนาโปรแกรมระบบ
บริหารงานสหกรณ

-

ป 2562
ประมาณการ
-

+ เพิ่มขึ้น
- ลดลง

4,000,000.00 +4,000,000.00

คําชี้แจง
/- 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. คาใชจายตามแผนยุทธศาสตรประจําป 2562
6.1 พัฒนาองคกร
รายงานประจำ�ปี 2561 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำ�กัด

ที่

รายการ

1 โครงการอบรมสมาชิกใหม
และเจาหนาที่การเงิน 4 ภาค
2 โครงการสัมมนาผูประสานงาน
สหกรณประจําจังหวัด
3 โครงการสัมมนาผูประสานงาน
สหกรณประจําจังหวัด และ
สมาชิกใหม 4 ภาค

ป 2561
ป 2562
งบประมาณ
จายจริง
ประมาณการ
600,000.00
582,705.89
500,000.00
-

417,580.20
-

-

+ เพิ่มขึ้น
- ลดลง
-600,000.00 ไมขอตั้ง

คําชี้แจง

-500,000.00 ไมขอตั้ง

1,200,000.00 +1,200,000.00 ขอตั้งเพิ่มขึ้นเพื่อจัดสัมมนาผูประสานงานสหกรณประจําจังหวัด ประจําป 2562
และสมาชิกใหม 4 ภาค
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6.2 การพัฒนาการใหบริการและจัดสวัสดิการแกสมาชิก

ที่

รายการ

4 โครงการสงเสริมสุขภาพสําหรับ
สมาชิกสูงวัย
5 โครงการสงเสริมอาชีพ
โครงการอาชีพเสริมสําหรับ
6
สมาชิก

ป 2561
ป 2562
งบประมาณ
จายจริง
ประมาณการ
700,000.00
608,840.00
500,000.00
150,000.00

7 โครงการบริหารการเงินแกสมาชิก
6.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ที่

รายการ

8 โครงการสงเสริมการออม

5,600.00

-

+ เพิ่มขึ้น
คําชี้แจง
- ลดลง
-200,000.00 ขอตั้งลดลงเพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพสําหรับสมาชิกสหกรณฯ ที่เกษียณอายุราชการ
จํานวน 60 คน
-150,000.00 ไมขอตั้ง

-

-

400,000.00

+400,000.00 ขอตั้งเพิ่มขึ้น เพื่ออบรมอาชีพเสริมใหแกสมาชิก 4 ภาค จํานวน 200 คน

-

-

150,000.00

+150,000.00 ขอตั้งเพิ่มขึ้น เพื่อสงเสริมการออมและวางแผนบริหารการเงินแกสมาชิก

ป 2561
ป 2562
งบประมาณ
จายจริง
ประมาณการ
100,000.00
98,950.00
-

+ เพิ่มขึ้น
- ลดลง
-100,000.00 ไมขอตั้ง

คําชี้แจง

6.4 เชื่อมโยงความรวมมือระหวางสหกรณและองคกรอื่น
ป 2561
ป 2562
+ เพิ่มขึ้น
ที่
รายการ
คําชี้แจง
งบประมาณ
จายจริง
ประมาณการ
- ลดลง
9 โครงการสัมมนาภาคีสหกรณ
200,000.00
143,875.20
200,000.00
- ขอตั้งเทาเดิมเพื่อใชในการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาภาคีสหกรณบางเขน ประจําป 2562 และกิจกรรม
เชื่อมโยงเครือขายธุรกิจกับสหกรณอื่น
บางเขน
2,250,000.00 1,857,551.29 2,450,000.00 +200,000.00
รวม
รวมคาใชจายทั้งสิ้น
44,826,000.00 42,660,420.00 51,929,500.00 +7,103,500.00
ทั้งนี้ ประมาณการรายจายสามารถถัวจายไดทุกรายการ ยกเวน รายการเงินเดือน และหมวดครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสราง

(ข) ประมาณการรายได-รายจาย ประจําป 2562
หนวย : ลานบาท
ที่
1
2

รายงานประจำ�ปี 2561 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำ�กัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ
ประมาณการรายได
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู
รายไดอื่น ๆ
รวมรายได
ประมาณการรายจาย
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากจากสมาชิก
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากจากสหกรณอื่น
ดอกเบี้ยจายเงินกูธนาคาร
คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ
คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก
คาใชจายดําเนินการอื่น
คาใชจายตามแผนงานประจําป
คาใชจายทางบัญชี
รวมรายจาย
ประมาณการกําไรสุทธิ

ป 2561
ประมาณการรายได

ป 2562

คําชี้แจง

รับ/จายจริง

ประมาณการรายได

293.00
1.00
294.00

293.38
1.19
294.57

304.00
1.00
305.00

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูแกสมาชิก
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร และคาธรรมเนียมตาง ๆ

75.00
0.00
2.00
10.22
0.71
21.02
9.38
2.25
1.00

76.38
0.00
0.01
9.79
0.55
21.02
8.23
1.86
0.97

76.50
0.00
0.10
10.66
0.69
24.05
9.47
2.45
1.70

ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากจากสมาชิก

121.58
172.42

118.81
175.76

125.62
179.38

ดอกเบี้ยจายเงินกูธนาคาร
ตามงบประมาณรายจายที่ตั้งไว
ตามงบประมาณรายจายที่ตั้งไว
ตามงบประมาณรายจายที่ตั้งไว
ตามงบประมาณรายจายที่ตั้งไว
ตามงบประมาณรายจายที่ตั้งไว
คาเสื่อมราคาสินทรัพย คาตัดจายโปรแกรม สิทธิประโยชนในการ
ใชอาคาร

159

จึงเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมมีมติ
…………………………………………………………………………………………………………………

วาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
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ขอมูลการตายของสมาชิกสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด ป 2561
ข้อมูลการตายของสมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด ปี 2561
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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ชื่อ - สกุล

อายุ

นายสุรชัย พฤกษมาศ
นางดารณี อาวสุคนธ
นายประวีร สิงหนาค
นายชาญยุทธ ศยามล
นางสุภาพ แจงยุบล
นายสุรศักดิ์ ไพรหิรัญ
นายอรรค ปะสะสุข
นายประสาน สมสาย
นายเจริยสุข วงศสมศักดิ์
นายพงษศักดิ์ งิ้วราย
นายอวยชัย โสภา
นายกฤษฎี ศรีสุข
นางบุญเพ็ญ นอยเทียม
นายสมุด สุขทวี
นายพศกร อัษฎาวุธโสภณ
นายประเสริฐ คลายพงษ
นายจรัญ พิมพสักกะ
นายเปยม โพธิวาระ
นายประเจิด เย็นบํารุง
นายรัตน พันสวัสดิ์
นางสาวพัชรินทร บุญฮวด
นายชัยนันท เรืองศิริ
นายวิรัช ขอสกุล
นายปนทอง ซูสูรย
นายสัญชัย แผนแกว
นายไพบูลย เต็มกมลรัตน
นายสมจิตร ฉายเรืองโชติ
นางนิตยา สมศักดิ์
นายสุกรรณ ยงใจยุธ
นายพุทธิ แพทอง

57
61
45
59
86
68
73
55
77
52
53
87
74
71
44
86
91
92
86
76
37
54
68
70
59
79
59
51
76
49
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สาเหตุการตาย
ภาวะการหายใจไหลเวียนโลหิตลมเหลว
มะเร็งปากมดลูก
อุบัติเหตุจราจร
เบาหวานเรื้องรังทําใหเกิดไตวาย
ติดเชื้อในปวด
มะเร็งลําไส
มะเร็งลําไสใหญ
เลือดออกในสมอง
โรคชรา
มะเร็ง
ปอดติดเชื้อและภาวะเลือดเปนกรด
มะเร็งตับ
สมองฝอวัยชรา
เสนเลือดสมองแตก
ภาวะกระเพาะอุดตัน
ภาวะถุงลมโปงพองกําเริบเฉียบพลัน
หัวใจเตนผิดจังหวะ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคชรา
มะเร็งตอมลูกหมาก
มะเร็งเตานม
ภาวะการหายใจลมเหลว
หัวใจหยุดเตนเฉียบพลัน
ปอดติดเชื้อรุนแรง
มะเร็งลําไสใหญ
โรคชรา
เสนเลือดในสมองแตก
ติดเชื้อในกระแสเลือด
เบาหวาน
มะเร็งตับ

ลําดับ
ชื่อ - สกุล
31 นายชนัฐ ศรีทองสุข

อายุ
68

สาเหตุการตาย
กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

32

นายณรงคชัย จันทรอินทร

56

ติดเชื้อในกระแสเลือด

33

นางสาวไพบูลย ดะลุณแพทย

83

ลิ้นหัวใจรั่ว

34

นายอํานวย รักธรรม

86

โรคชรา

35

นายพิทยา พลอยงาม

57

มะเร็งตับ

36

นายสมนึก บริบูรณทรัพย

83

ความดันโลหิตสูง

37

นายอนันต อรัณยะพันธุ

83

ติดเชื้อที่ขาสองขาง

38

นายวินัย อังศรีพวง

65

เบาหวาน

39

นายสัญญา อิสสะอาด

48

มะเร็งปอดระยะสุดทาย

40

นายเจริญสุข มลิวัลย

84

เลือดออกทางเดินอาหารสวนบน

41

นายอรรค ศิริโสภณ

89

มะเร็งที่ไตดานซาย

42

นางสุนยี  โกไสยสิทธิ์

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

นายสุรสิทธิ์ พรหมเวชยานนท

55

กลามเนื้อหัวใจเสื่อม

49

นายวีระพงษ กองแสง

67

มะเร็งหลอดอาหาร

50

นายอุดมศักดิ์ พัชราพงศ

68

ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

51

นางเสาคํา วิสารทานนท

74

ตายตามธรรมชาติ

52

นายประกอบ กัลปนาท

68

น้ําทวมปอด

53

นายเคง พิมพโพธิ์

62

มะเร็งตับ

54

นางสาวยุพดี ลิ่มวงศ

84

ชราภาพ

55

นายสมพาน ปรากฏวงศ

51

อุบัติเหตุทางรถยนต

56

นายบุญจันทร ชัยสิทธิ์

52

เชื้อไวรัสตับอักเสบบี

57

นางยุวดี สุวรรณโกสุม

76

มะเร็งปอด

58

นางวรรณะ เสนทอง

73

มะเร็งตับ

รายงานประจำ�ปี 2561 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำ�กัด

165

ลําดับ
ชื่อ - สกุล
59 นายไพบูลย ธีรจางคพิชัย

166

อายุ
52

สาเหตุการตาย
หัวใจวาย

60

นายนิพันธ วรรณโกษิตย

81

ฝในมาม

61

นายธีรยุทธ ทองอุปการ

74

หัวใจขาดเลือด

62

นางสาวออยทิพย เกิดบุญ

63

เบาหวาน

63

นายชูชาติ ภมะราภา

66

มะเร็งลําไส

64

นางสุนนั ทา มหารักษิต

64

มะเร็งลําไส

65

นายวิฑูรย ภิรมยภู

68

มะเร็งตับระยะสุดทาย

66

นายบุญสง ศรีประดู

72

มะเร็งที่ลิ้น

67

นางสาวพรแกว แกนอินทร

39

มะเร็งลําไส

68

นางยุภาวดี สงศรี

45

อุบัติเหตุทางรถยนต
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170
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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
รื่นสุคนธ
โทรศัพทภายในตอ 26
ฝายบัญชี
นางณิชาพร
สันติวรวุฒิ
หัวหนาฝายบัญชี
โทรศัพทภายในตอ 20
น.ส.มีนา
บุญปราการ
เจาหนาที่ปฏิบตั ิการ
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
เจาหนาที่ปฏิบตั ิการ
โทรศัพทภายในตอ 22
นางนุชณิชา
ชุณหปราณ
เจาหนาที่อาวุโส
โทรศัพทภายในตอ 23
ฝายสินเชื่อ
น.ส.กิติมา
เรืองแกว
หัวหนาฝายสินเชื่อ
โทรศัพทภายในตอ 13
น.ส.ธนิษฐา
แสนใจวุฒิ
เจาหนาที่ปฏิบตั ิการ
โทรศัพทภายในตอ 13
งานบริการสินเชื่อ
น.ส.ปภัสรา
จงกลฐากร
เจาหนาที่ปฏิบตั ิการ
โทรศัพทภายในตอ 14
นายชัช
สุขสถิตย
เจาหนาที่ปฏิบตั ิการ
โทรศัพทภายในตอ 15
นางจิตลดา
ทุมมณี
เจาหนาที่อาวุโส
โทรศัพทภายในตอ 16
งานบริหารหนี้
นางเบ็ญจา
แข็งขัน
เจาหนาที่อาวุโส
โทรศัพทภายในตอ 18
น.ส.สายทอง เกิดผล
เจาหนาที่อาวุโส
โทรศัพทภายในตอ 19
ฝายอํานวยการและสวัสดิการ
นางพรหมพร เกตุภู
รักษาการหัวหนาฝาย โทรศัพทภายในตอ 27
นางธนาภรณ ศิระสากร
เจาหนาที่อาวุโส
โทรศัพทภายในตอ 11
นายไชยภัทร ทุมมณี
เจาหนาที่ปฏิบตั ิการ
โทรศัพทภายในตอ 27
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายศุภชัย
รักขคีรีรัตน
รักษาการหัวหนาฝาย โทรศัพทภายในตอ 29
นายนนทวัฒน กาลปกษ
เจาหนาที่ปฏิบตั ิการ
โทรศัพทภายในตอ 30

Website : www.coopofficer.or.th E-mail : coopcgd@hotmail.com
Facebook : www.facebook.com/coopcgd ID Line : coopofficer
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