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วาระที่ 1
เรื่อง ประธานกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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วาระที่ 1 เรื่องประธานกรรมการแจ้ งให้ ท่ปี ระชุมทราบ
-------------------------------------------------------------------------------------------เมื่อเวลา 09.00 น. สมาชิกมาประชุม ...................... คน (สมาชิกทั ้งหมด 7,432 คน) เมื่อสมาชิกมา
ประชุมเกินกว่า 100 คน ครบองค์ประชุมแล้ ว นายปริ ญญา เพ็งสมบัติ ประธานกรรมการ กล่าวเปิ ดการประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2562 ดังต่อไปนี ้
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด ครัง้ ที่ 73 ในวันอาทิตย์ที่ 26
มกราคม 2563 ณ โรงแรมปริ นซ์พาเลซ ถนนดารงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
1. การเลือกตั ้งกรรมการดาเนินการ ซึง่ กาหนดไว้ ในวาระที่ 4 ได้ เริ่มลงคะแนนเลือกตั ้ง ตั ้งแต่เวลา 06.30 น.
จะสิ ้นสุดการลงคะแนนเวลา 11.00 น. และเมื่อทราบผลการลงคะแนนแล้ ว ประธานกรรมการเลือกตั ้ง จะแจ้ งให้ ที่
ประชุมทราบต่อไป
2. สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด ขอขอบคุณ ร.ต.สอาด แก้ วเกษ สมาชิกเลขทะเบียน 1180 บริ จาคเงิน
เข้ าทุนสารอง จานวน 1,000 บาท สหกรณ์ได้ ดาเนินการตามความประสงค์ของท่านเรี ยบร้ อยแล้ ว
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.........................................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................................
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วาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561
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บันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด
ครั้งที่ 72 วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
ณ ห้องบุณยะจินดา สโมสรต�ำรวจ กรุงเทพมหานคร
--------------------------------สมาชิกมาลงชื่อเข้าร่วมประชุม  3,496 คน (สมาชิกทั้งหมด  7,375 คน)  ตามลายมือชื่อในแฟ้ม
ผู้เข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2561 มีคณะกรรมการด�ำเนินการและผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
  
1. นายปริญญา
เพ็งสมบัติ
ประธานกรรมการ
  
2. นายเชิดชัย
พรหมแก้ว
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
  
3. นายปราโมช
ถาวร
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
  
4. นายชัยวุฒิ
มัณฑะนานนท์
เลขานุการ
  5. นายภานุวัฒน์
ณ นครพนม
กรรมการด�ำเนินการ
  
6. นายวิศิษฐ์
ศรีสุวรรณ์
กรรมการด�ำเนินการ
  7. นายสุริยะ
ค�ำปวง
กรรมการด�ำเนินการ
         8. นายจิรศักดิ์
เงินเส็ง
กรรมการด�ำเนินการ
          9. นายสันทาน
สีสา
กรรมการด�ำเนินการ      
10. นางดุษณี
ดานาพงศ์
กรรมการด�ำเนินการ
11. นายพีรพนธ์
กิจโกศล
กรรมการด�ำเนินการ
12. นายเสน่ห์
สภาพันธ์
กรรมการด�ำเนินการ
13. นายค�ำรณ
พวงมณี
กรรมการด�ำเนินการ
14. นายวินิจ
กสิรักษ์
กรรมการด�ำเนินการ                                                                                                           
     
15. นายสุรินทร์
วทัญญู
กรรมการด�ำเนินการ
16. นายปรัชญา
ดิลกสัตยา
ผอ. สสพ. 1
17. น.ส.บุษยมาศ
หนูชม
สสพ. 1
18. น.ส.นันทิยา
คงเจริญ
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
บริษัทไอดี ออดิต กรุ๊ป จ�ำกัด                                                                      
     
19. นายเผด็จ
เฉลิมพักตร์
หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.
---------------------------นายปริญญา  เพ็งสมบัต  ิ ประธานกรรมการ เป็นประธานในทีป่ ระชุมใหญ่ เริม่ ประชุมเวลา  09.00  น.  
ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า การประชุมวันนีใ้ ช้องค์ประชุมใหญ่มสี มาชิกเกินกว่า 100 คน ตามข้อบังคับ
สหกรณ์ ข้อ 46 วรรคแรก ซึง่ ก�ำหนดว่า “องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้ ง
มีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า  กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน” ขณะนี้
มีสมาชิกลงชื่อและอยู่ในห้องประชุมเกินกว่า  100 คนแล้ว จึงขอเปิดประชุม
รายงานประจ�ำปี 2562 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด
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วาระที่ 1 เรื่องประธานกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายปริญญา  เพ็งสมบัติ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม เมื่อเวลา 09.00 น. สมาชิกมา
ประชุมเกินกว่า  100 คน ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 ครั้งที่ 72
ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562   ณ ห้องบุญยะจินดา 1-2  สโมสรต�ำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต  เขตหลักสี่  
กรุงเทพมหานคร
1. การเลือกตัง้ กรรมการด�ำเนินการ ซึง่ ก�ำหนดไว้ในวาระที่ 4 ได้เริม่ ลงคะแนนเลือกตัง้ ตัง้ แต่
เวลา 07.00 น. จะสิ้นสุดการลงคะแนนเวลา 10.00 น. และเมื่อทราบผลการลงคะแนนแล้ว ประธาน
กรรมการเลือกตั้ง  จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป
2. การเปลี่ยนแปลงวิธีการจ่ายเงินให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี เพื่อ
ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับสหกรณ์
3. ขอขอบคุณ ร.ต.สอาด แก้วเกษ สมาชิกเลขทะเบียน 1180 ริจาคเงินเข้าทุนส�ำรอง
จ�ำนวน 1,000 บาท สหกรณ์ได้ด�ำเนินการตามความประสงค์ของท่านเรียบร้อยแล้ว
4. ขอขอบคุณ บริษัทสหประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) ที่มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้
กับสมาชิก เป็นเงิน 50,000 บาท
5. ขอขอบคุณ บริษัท เอไอเอ จ�ำกัด ที่มอบเงินสนับสนุน เป็นเงิน 5,000 บาท
จึงเสนอเพื่อทราบ
ที่ประชุมมีมติ รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560
นายชัยวุฒิ  มัณฑะนานนท์ เลขานุการได้เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ พิจารณารับรองรายงาน
การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561
ที่ประชุมมีมติ รับรองโดยไม่มีการแก้ไขแต่ประการใด
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วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานประจ�ำปี 2561
3.1.1 จ�ำนวนสมาชิก
   
เมือ่ สิน้ ปีทางบัญชีวนั ที  ่ 31  ธนั วาคม  2561  สหกรณ์ขา้ ราชการสหกรณ์ จ�ำกัด มีสมาชิก
ทั้งสิ้น 7,685  คน  แยกเป็น  สมาชิกจ�ำนวน 7,375 คน สมาชิกสมทบ จ�ำนวน  310 คน รายละเอียด ดังนี้
รายการ
สมาชิก (คน)
สมาชิกสมทบ (คน)
รวม (คน)
สมาชิกต้นปี
7,127
285
7,412
สมาชิกเพิ่มระหว่างปี
380
85
465
                    รวม
7,507
370
7,877
สมาชิกลดลงระหว่างปี
- ถึงแก่กรรม
68
68
- ลาออก
64
60
124
- ถูกให้ออก
สมาชิกคงเหลือ
7,375
310
7,685
3.1.2 ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2561
สรุปผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด  ประจ�ำปี 2561  ดังนี้
ตารางแสดงผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบ 5 ปี
       หน่วย : ล้านบาท
ล�ำดับ
รายการ
1 สมาชิก(คน)
- สมาชิก
- สมาชิกสมทบ
2 ทุนเรือนหุ้น
3 ทุนส�ำรอง
4 ทุนสะสมอื่นๆ
5 เงินรับฝากจาก
- สมาชิก
- สหกรณ์อื่น
6 เงินให้กแู้ ก่สมาชิก
7 ทุนด�ำเนินงาน
8 รายได้
9 รายจ่าย
10 ก�ำไรสุททธิ

ปี 2561
7,685
7,375
310
2,659.05
320.41
8.03

ปี 2560
7,412
7,127
285
2,552.08
302.94
12.41

ปี 2559
6,967
6,631
336
2,375.64
285.30
11.23

ปี 2558
6,931
6,608
323
2,199.74
   271.01
7.97

ปี 2557
6,964
6,622
  342
2,070.85
  257.44
6.54

2,575.71
0.06
5,508.29
5,743.68
294.57
118.80
175.77

2,377.80
0.07
5,240.90
5,417.52
282.23
114.60
167.63

2,149.00
235.07
5,024.14
5,216.28
273.73
117.90
155.83

1,848.36
295.25
4,888.39
5,002.68
  262.24
119.85
142.39

1,694.71
105.57
4,626.26
4,679.00
250.56
114.88
135.68
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3.1.3 ทุนเรือนหุ้นมูลค่าหุ้นละ  10  บาท
มูลค่าหุ้น  ณ  วันที่  1  มกราคม  2561  ยกมา         2,552,080,550.00 บาท
			บวก   สมาชิกถือหุ้นเพิ่มระหว่างปี
165,684,300.00 บาท
2,717,764,850.00 บาท
			หัก   สมาชิกถอนหุ้นคืนระหว่างปี  
58,715,730.00 บาท
มูลค่าหุ้น  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2561  ยกไป         2,659,049,120.00 บาท
*ในปี 2561 ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น  106,968,570.00  บาท หรือเท่ากับร้อยละ  4.19
3.1.4 เงินรับฝากจากสมาชิก
       

หน่วย : บาท

ประเภทเงินรับฝากจากสมาชิก
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์พิเศษ ประจ�ำ (3-12 เดือน)
ยกมาต้นปี
196,656,702.00 2,165,738,912.58
15,413,085.19
ฝากระหว่างปี
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
ถอนคืนระหว่างปี 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
เพิ่ม (ลด)
30,746,800.87
163,575,437.65
3,586,318.04
จ�ำนวน (บัญชี)
6,539
6,315
16
รายการ

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

3.1.5 เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น, เงินกู้ยืมธนาคารและเงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงิน
รายการ
ยกมาต้นปี
เพิ่มระหว่างปี
รวม
ถอนคืนระหว่างปี
คงเหลือยกไป
เพิ่ม (ลด)
จ�ำนวน(สหกรณ์/ธนาคาร)
10

สหกรณ์อื่น
เงินกู้ยืมธนาคาร
เงินกู้ยืม
ฝากประจ�ำ(12 เดือน)
ระยะสั้น
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
74,617.14
870.13
75,487.27
10,697.07
64,790.20
(9,826.94)
6
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-

-

หน่วย : บาท
รวมทั้งสิ้น
74,617.14
870.13
75,487.27
10,697.07
64,790.20
(9,826.94)
6

3.1.6 การให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก (บาท)
รายการ
คงเหลือต้นปี
ให้กู้ระหว่างปี
รวม
รับช�ำระระหว่างปี
คงเหลือยกไป
เพิ่ม  (ลด)
จ�ำนวนสัญญา

หน่วย : บาท

ประเภทเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก
ฉุกเฉิน
สามัญ
พิเศษ
47,275,793.71 4,969,830,178.46 223,798,148.80
90,002,073.23 4,416,370,013.37 124,955,000.00
137,277,866.94 9,386,200,191.83 348,753,148.80
91,024,365.98 4,247,478,058.58 25,429,706.94
46,253,500.96 5,138,722,133.25 323,323,441.86
(1,022,292.75) 168,891,954.79 99,525,293.06
2,282
6,634
61

3.1.7 เงินกู้ยืมลูกหนี้ขาดจากสมาชิกภาพ (บาท)
รายการ
คงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
รวม
รับช�ำระระหว่างปี
รับโอนลูกหนี้
คงเหลือยกไป
เพิ่ม  (ลด)
จ�ำนวนสมาชิก(คน)

ประเภทเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก
ลูกหนี้ตาม
ลูกหนี้ขาดจาก
ลูกหนี้ระหว่าง
ค�ำพิพากษา
สมาชิกภาพ
ด�ำเนินคดี
1,642,116.33
1,019,582.75
621,007.00
2,263,123.33
1,019,582.75
148,199.30
32,938.01
621,007.00
2,114,924.03
365,637.74
472,807.70
(653,945.01)
5
3
-

รวมทั้งสิ้น
5,240,904,120.97
4,631,327,086.60
9,872,231,207.57
4,363,932,131.50
5,508,299,076.07
267394955.10
8,977
หน่วย : บาท
หน่วย: บาท
รวมทั้งสิ้น
2,661,699.08
621,007.00
3,282,706.08
181,137.31
621,007.00
2,480,561.77
(181,137.31)
8
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3.1.8 การใช้ทุนสะสมอื่น
			 1) ทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม
การใช้เงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผูถ้ งึ แก่กรรม สหกรณ์ได้กำ� หนดให้ความช่วยเหลือ
เป็นค่าพวงหรีดเคารพศพรายละไม่เกิน 1,000 บาท ค่าพิธีจัดงานศพรายละ 10,000 บาท และเงิน
สงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ผู้ถึงแก่กรรมรายละ 400,000 บาท โดยด�ำเนินการดังนี้
สหกรณ์ฯ ได้จัดท�ำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกไว้กับบริษัทสหประกันชีวิตจ�ำกัด (มหาชน)                        
ทุนประกันคนละ 400,000 บาท รายละเอียด ดังนี้
1. สมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี ค่าเบี้ยประกัน 2,580 บาท/คน/ปี  
2. สมาชิกที่มีอายุ 71 – 80 ปี  ค่าเบี้ยประกัน  9,000 บาท/คน/ปี
3. สมาชิกที่มีอายุ 81-85 ปี ค่าเบี้ยประกัน  34,000 บาท/คน/ปี
และส�ำหรับสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 85 ปีขึ้นไป สหกรณ์ฯ จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม
รายละ 400,000 บาท เช่นกัน  
ในปี 2561  มีสมาชิกถึงแก่กรรม จ�ำนวน 68 ราย รายละเอียด ดังนี้
1. สมาชิก อายุไม่เกิน 85 ปี ถึงแก่กรรม 57 ราย ได้รับเงินสินไหมทดแทนจากบริษัท
รายละ 400,000 บาท เป็นจ�ำนวนเงิน 22,800,000 บาท อยู่ระหว่างบริษัทสหประกันฯ ด�ำเนินการจ่าย
เงินสินไหม จ�ำนวน 2 ราย
2. สมาชิกที่มีอายุเกิน 85 ปี ถึงแก่กรรม จ�ำนวน 11 ราย สหกรณ์ฯ จ่ายเงินจากทุน
สงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมรายละ 400,000 บาท เป็นเงิน 4,400,000 บาท
ในการใช้เงินทุนมีรายละเอียดดังนี้
    ที่มาของเงินทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม
(1) เงินทุนสงเคราะห์ฯ ยกมา
5,822,862.54   บาท
(2) จัดสรรจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2560
8,381,271.00   บาท
(3) เงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2561
21,000,000.00 บาท
							รวม
35,204,133.54 บาท
ที่ใช้ไปของเงินทุน
(1) เงินช่วยค่าจัดงานศพ
700,000.00 บาท
(2) เงินค่าพวงหรีด
46,500.00 บาท
(3) ค่าเบี้ยประกันกลุ่ม (อายุไม่เกิน 85 ปี)   
25,426,332.00 บาท
(4) เงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม (อายุเกิน 85 ปี)    
4,400,000.00 บาท
		(5) เงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม (อายุเกิน 80 ปี) ค้างจ่าย ปี 60    2,800,000.00 บาท
							รวม
33,372,832.00 บาท
				
เงินทุนฯ คงเหลือยกไป
1,831,301.54 บาท
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				 2) การใช้ทุนสาธารณประโยชน์
                  ในปี 2561 สหกรณ์ฯ ได้ใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์โดยรวมแก่สมาชิก
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม การกีฬา และการกุศลเพื่อประโยชน์สาธารณะ รายละเอียดดังนี้
		
ที่มาของเงินทุนสาธารณประโยชน์
        (1) ทุนสาธารณประโยชน์คงเหลือยกมา
2,391.23 บาท
     (2) จัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2560
      800,000.00   บาท
					 รวม
802,391.23 บาท
		
ที่ใช้ไปของเงินทุนฯ
      (1)  สนับสนุนการจัดสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์
500,000.00 บาท
      (2)  สนับสนุนการจัดกิจกรรมชมรมข้าราชการอาวุโส กสส.             100,000.00   บาท
      (3)  ด้านศาสนา/วัฒนธรรม              
40,000.00   บาท
      (4)  ด้านการศึกษา/กีฬา
66,498.00 บาท
      (5)  ด้านการรักษาพยาบาล
-   บาท
      (6)  ด้านการช่วยเหลือ/ป้องกัน/บรรเทาภัยธรรมชาติ/ภัยพิบัติ                    - บาท
      (7)  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2,000.00 บาท
      (8)  ด้านอื่น ๆ เพื่อสังคมและชุมชุน
21,000.00 บาท
						 รวม
729,498.00 บาท
		
เงินทุนฯ คงเหลือยกไป
72,893.23 บาท
			 3) การใช้เงินทุนส่งเสริมการศึกษาและการอบรมสัมมนา
    ในปี 2561  สหกรณ์ฯ ได้ใช้เงินทุนส่งเสริมการศึกษาและอบรมสัมมนาโดยจัดสรร
เป็นทุนการศึกษาให้กบั สมาชิกและบุตรของสมาชิก การอบรมสัมมนาตามโครงการต่าง ๆ ร่วมกับสหกรณ์
เครือข่ายและหน่วยงานภายนอก รายละเอียด ดังนี้
		
(1) เพื่อส่งเสริมการศึกษา
          สหกรณ์ฯ ได้มอบทุนการศึกษาประจ�ำปี 2561 ให้แก่สมาชิกและบุตรของสมาชิก
รายละเอียดดังนี้
		
ก. ประเภททุนเรียนดี
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อุดมศึกษา
รวม

มูลค่าทุน
จ�ำนวนผู้ได้รับทุน
(บาท)
(ราย)
3,000
36
4,000
33
9,000
21
16,000
90

รวมเป็นเงิน
(บาท)
108,000
132,000
189,000
429,000
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ข. ประเภททุนการศึกษา
ระดับชั้น

มูลค่าทุน
จ�ำนวนผู้ได้รับทุน
รวมเป็นเงิน
(บาท)
(ราย)
(บาท)
ประถมศึกษา
2,000
164
328,000
มัธยมศึกษาตอนต้น
2,500
41
102,500
มัธยมศึกษาตอนปลาย
3,500
48
168,000
อุดมศึกษา
5,000
71
355,000
ปริญญาโท (ส�ำหรับสมาชิกเท่านั้น)
10,000
54
540,000
รวม
23,000
378
1,493,500
ค. ทุนต่อเนือ่ งระดับปริญญาตรีสหกรณ์ฯ ได้มอบทุนการศึกษาต่อเนือ่ งระดับปริญญาตรีตาม
โครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา จ�ำนวน 1 ทุน ให้รับเงินทุนการศึกษาปีละ
40,000 บาท  โดยสหกรณ์ฯ จ่ายเงินทุน  ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 20,000 บาท ตามภาคการศึกษาจนจบ
หลักสูตร (4 ปี)
(2) เพื่อการอบรมสัมมนา
สหกรณ์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนากับสหกรณ์เครือข่ายพันธมิตรกับเครือข่าย
สหกรณ์ออมทรัพย์เขตดุสิต และหน่วยงานภายนอก โดยมอบให้กรรมการด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบ
กิจการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  และสมาชิกสหกรณ์ฯ ตามความเหมาะสมเข้ารับการศึกษาอบรม ใช้เงินทุน
ทั้งสิ้น จ�ำนวน  44,000 บาท
รายละเอียดการใช้เงินทุน ดังนี้
		
ที่มาของเงินทุนส่งเสริมการศึกษาและการอบรมสัมมนา
(1) เงินทุนคงเหลือยกมา
232,154.51    บาท
(2) จัดสรรจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2560
2,000,000.00    บาท
						
รวม
2,232,154.51 บาท
		
ที่ใช้ไปของเงินทุนฯ
(1)  ทุนส่งเสริมการศึกษาประจ�ำปี 2561
1,922,500.00   บาท
(2)  ทุนต่อเนื่องระดับปริญญาตรี  4 ทุน
140,000.00   บาท
(2)  อบรมสัมมนาตามโครงการต่าง ๆ
44,000.00   บาท
						
รวม
2,106,500.00 บาท
			 เงินทุนฯ คงเหลือยกไป		
125,654.51 บาท
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4) การใช้เงินทุนเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
		
ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนเพือ่ จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก พ.ศ. 2557 ก�ำหนดให้ความช่วยเหลือ
สมาชิกประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย, ค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิก สมาชิกสมทบ และบุคคลใน
ครอบครัวของสมาชิก, ค่าใช้จ่ายจัดงานศพบุคคลในครอบครัวของสมาชิก (บิดา มารดา และคู่สมรส),
เงินรางวัลเสริมคุณค่าชีวิตส�ำหรับสมาชิกสูงวัย รายละเอียดดังนี้
		
ที่มาของเงินทุนเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
(1) เงินทุนคงเหลือยกมา
2,351,821.00   บาท
(2) จัดสรรจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2560
3,200,000.00 บาท
					รวม			
5,551,821.00 บาท
			ที่ใช้ไปของเงินทุนฯ
(1) ช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย 54 ราย    192,000.00 บาท
(2) ช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก 54 ราย
540,000.00 บาท
(3) ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบิดามารดาและคู่สมรส 29 ราย        72,500.00 บาท
(4) ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิกสมทบ 1 ราย   
5,000.00 บาท
(5) ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจัดงานศพบิดามารดาและคู่สมรส 160 ราย 268,500.00 บาท
(6) เงินรางวัลเสริมคุณค่าชีวิตส�ำหรับสมาชิกสูงวัย 1,347 ราย 2,441,500.00 บาท
						 รวม
3,519,500.00 บาท
			 เงินทุนฯ คงเหลือยกไป		
2,032,321.00 บาท
		
5) การใช้เงินทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
		 ระเบียบว่าด้วยทุนเพือ่ เสริมสร้างความมัน่ คงให้แก่สหกรณ์ พ.ศ.2546  ให้ใช้จา่ ยในกรณีดงั ต่อไปนี้
		
1. ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารส�ำนักงานและจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์สำ� นักงานต่างๆ ตามความจ�ำเป็น
		
2. จัดซือ้ อาคารพร้อมทีด่ นิ หรือทีด่ นิ ว่างเปล่าเพือ่ สร้างส�ำนักงานสหกรณ์หรือสร้างอาคารส�ำนักงาน
3. จัดซือ้ หรือการจ้างพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์  รายละเอียดดังนี้
			ที่มาของเงินทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
(1) เงินทุนคงเหลือยกมา
755,237.23   บาท
(2) จัดสรรจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2560
-    บาท
							รวม
755,237.23 บาท
			ที่ใช้ไปของเงินทุนฯ
ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารส�ำนักงาน
                     และจัดซื้อครุภัณฑ์ส�ำนักงานต่างๆ ตามความจ�ำเป็น
48,177.50   บาท
							รวม
48,177.50 บาท
			เงินทุนฯ คงเหลือยกไป		
707,059.73 บาท
รายงานประจ�ำปี 2562 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด
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3.1.9 เปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานกับเป้าหมายในปี 2561

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2561
สูง (ต�่ำ)
กว่าเป้าหมาย
แผนงาน
ผลการด�ำเนินงาน
ทุนเรือนหุ้น
2,660.00
2,659.05
(0.95)
เงินรับฝากจากสมาชิก
2,530.00
2,575.72
45.72
การให้เงินกู้แก่สมาชิก
5,343.00
5,508.30
211.02
การกู้ยืม
250.00
0
(250.00)
ก�ำไรสุทธิ
172.42
175.77
3.35
สรุปจากผลการด�ำเนินงานในปี 2561  ตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้มีผลการด�ำเนินงานสูงกว่าเป้า
หมาย     ที่ก�ำหนดไว้ ได้แก่ เงินรับฝากจากสมาชิก การให้เงินกู้แก่สมาชิก และก�ำไรสุทธิ  ปีนี้สหกรณ์ฯ
ได้ใช้เงินทุนของตนเอง       ไม่ได้กู้ยืมจากภายนอก เป็นผลจากโครงการส่งเสริมการออมให้สมาชิกออม
เงินอย่างต่อเนื่องโดยเปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ฯ และฝากเป็นรายเดือน ท�ำให้สหกรณ์มีสภาพคล่อง
ส่วนเกินค่อนข้างสูง
จึงเสนอเพื่อทราบ
ที่ประชุมมีมติ รับทราบ
รายการ
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3.1.10 รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนงานประจ�ำปี 2561
ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติแผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ�ำปี 2561 รายละเอียดดังนี้
แผนงาน/โครงการ

ผลการด�ำเนินงาน

แผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ�ำปี 2561
แผนพัฒนาองค์กร
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ สหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยสหกรณ์ฯ ได้จัดท�ำแบบ
ประเมินตนเอง และหลักฐานในการด�ำเนินการสหกรณ์สีขาว
ด้วยธรรมาภิบาลของสหกรณ์ฯ ในหมวดที่ 4,5,6 และ 8 ตาม
ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์แนะน�ำ เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ต่อไป
โครงการพัฒนาสหกรณ์สู่สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น
สหกรณ์ได้ร่วมส่งผลงานเพื่อเข้ารับคัดเลือกสหกรณ์ที่มีผล
งานดีเด่นแห่งชาติ ประจ�ำปี 2561/2562 โดยผลการประเมิน
สหกรณ์ได้รับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นของส�ำนักงานส่ง
เสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ในปี 2561
แผนพัฒนาการให้บริการและจัดสวัสดิการแก่สมาชิก
โครงการสัมมนาผู้ประสานงานประจ�ำจังหวัด
สหกรณ์ได้จัดสัมมนาผู้ประสานงานสหกรณ์ประจ�ำจังหวัด
ประจ�ำปี 2561 ขึ้นในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ ณ
โรงแรมกรุ ง ศรี ริ เ วอร์    อ� ำ เภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
และซักซ้อมการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของ
คณะกรรมการด�ำเนินการ ที่ก�ำหนดขึ้นใหม่ และรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ประสานงานและสมาชิกในจังหวัดต่างๆ เพื่อน�ำ 
มาแก้ไขปรับปรุงการให้บริการ และการบริหารงานด้านต่างๆ
ให้แก่สมาชิก  มีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น จ�ำนวน  110  ราย
โครงการส่งเสริมสุขภาพส�ำหรับสมาชิกสูงวัย
สหกรณ์ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพส�ำหรับสมาชิกสูงวัย
รุ่นที่ 3 และ 4  ประจ�ำปี 2561  ครั้งที่ 1 (รุ่นที่ 3)  ระหว่างวัน
ที่ 11 -13  มิถุนายน  2561 และ ครั้งที่ 2  (รุ่นที่ 4)  วันที่
15-17 สิ ง หาคม   2561   ณ ศู น ย์ ส ่ ง เสริ ม สุ ข ภาพมิ ช ชั่ น  
อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้วิธีดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง
สามารถน� ำ ความรู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปปรั บ ใช้ ใ นชี วิ ต ประจ� ำ วั น
เพื่ อสร้ า งเครื อข่ า ยกลุ ่ มสมาชิ กสู ง วั ยให้ พบปะพู ดคุ ยและ
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ต ่ อ กั น มี ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
ทั้งสิ้น จ�ำนวน  91  ราย
รายงานประจ�ำปี 2562 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด 17

แผนงาน/โครงการ
โครงการส่งเสริมอาชีพ

โครงการอบรมสมาชิกใหม่ 4 ภาค

โครงการเพิ่มและพัฒนาสวัสดิการ
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ผลการด�ำเนินงาน
- สหกรณ์ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพส�ำหรับสมาชิก โดยมี
วัตถุประสงค์   1. เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบ
อาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน   
2. เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพ   
3. เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการด�ำเนินชีวิต
บนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเปิดรับสมัครตัง้ แต่วนั ที่ 20  เมษายน  ถงึ 20 พฤษภาคม  2561  
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน  3  ราย
- สหกรณ์ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร กระเป๋า
ผ้าญี่ปุ่น เนื่องในวันครบรอบ 69 ปี สหกรณ์ ในวันที่ 28 กันยายน
2561 ณ อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน 60 ราย
โครงการอบรมสมาชิกใหม่ ประจ�ำปี 2561  4 ภาค
ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2561รายละเอียดดังนี้
1. ภาคกลาง ณ ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
     มีผู้เข้าร่วมสัมมนา  125  ราย
2. ภาคอีสาน  ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7
    จ.ขอนแก่น  มีผู้เข้าร่วมสัมมนา  103 ราย
3. ภาคเหนือ  ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11
    จ.พิษณุโลก  มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 99 ราย
4. ภาคใต้  ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17
    จ.สงขลา  มีผู้เข้าร่วมสัมมนา  46 ราย  รวมทั้งโครงการ  373 คน
ในปี 2561 คณะกรรมการได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการ
ใช้เงินทุนเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.
2561  ดังนี้
(1.)  ขอ้ 7. สหกรณ์จะช่วยเหลือสมาชิกผูป้ ระสบภัยธรรมชาติหรือ
อัคคีภัย ซึ่งภัยดังกล่าวเป็นเหตุท�ำให้บ้านเรือนของสมาชิก หรือ
ของบิดา มารดา คูส่ มรส ทีส่ มาชิกอาศัยอยูจ่ ริงได้รบั ความเสียหาย
ข้อ 10. บ้านเรือนของสมาชิก หรือของบิดา มารดา คู่สมรส ที่
สมาชิกอาศัยอยูจ่ ริง ทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากภัยหรืออัคคีภยั จะ
ได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ ......
(2.)  ข้อ 12.  สหกรณ์ให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของ
สมาชิกรายละหนึ่งหมื่นบาทต่อปี แต่ไม่เกิน 5 ครั้งต่อคน ส�ำหรับ
การรักษาพยาบาลต่อไปนี้ (1) ล้างไต (2) ถ่ายเลือด (3) รักษา
โรคมะเร็งด้วยเคมีบ�ำบัดหรือฉายรังสี หรือวิธีอื่นๆตามที่แพทย์
แผนปัจจุบันระบุ  

แผนงาน/โครงการ

ผลการด�ำเนินงาน
(4) เปลี่ยนถ่ายอวัยวะภายใน (5) ผ่าตัดใหญ่เพื่อรักษาเกี่ยว
กับหัวใจหรือสมองหรือปอด หรือรักษาโรคหัวใจด้วยวิธีการท�ำ
บอลลูน หรือ
การใส่เครือ่ งกระตุน้ ไฟฟ้าหัวใจ (6) รักษาพยาบาลอืน่ ๆ ทีม่ อี าการ
เรือ้ รัง นอนติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เป็นภาระค่าใช้จา่ ยของ
สมาชิกและคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้การช่วยเหลือ
โดยมีมติเป็นเอกฉันท์
(3.) เพิ่มสวัสดิการเงินรางวัลเสริมคุณค่าชีวิตส�ำหรับผู้สูงวัย ที่
มีอายุการเป็นสมาชิกครบ 25 ปี ขึ้นไป เมื่อสมาชิกมีอายุครบ 60
ปี จะได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท  และเมื่อสมาชิกมีอายุครบ 70
ปี 80 ปี 90 ปี 100 ปี จะได้รับเงินรางวัลช่วงอายุละ 2,000 บาท  
(4.) ข้อ 15. บิดา หรือมารดา หรือคู่สมรสของสมาชิกเสียชีวิต
สหกรณ์จะมอบเงินให้สมาชิกจ�ำนวน สองพันบาท เพื่อช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายจัดงานศพ
       ข้อ 16. บุคคลตามข้อ 15. เสียชีวิตให้สมาชิกแจ้งเป็นหนังสือ
พร้อมส�ำเนาใบมรณบัตร และเอกสารอื่นตามที่สหกรณ์ก�ำหนด       
ให้สหกรณ์ทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่เสียชีวิต     

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
โครงการสัมมนาการบริหารการเงินแก่สมาชิก

สหกรณ์เล็งเห็นความส�ำคัญทางการเงินของสมาชิก จึงจัด
บรรยายเรื่องการวางแผนทางการเงิน แก่สมาชิก 4 ภาค โดย
วิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการออม
สหกรณ์ฯ ได้เปิดให้สมาชิกร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออม ตั้งแต่
วันที่ 28 กันยายน – 5 ตุลาคม 2561
แผนเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสหกรณ์และองค์กรอื่น
โครงการสัมมนาสหกรณ์ภาคีบางเขน
ในปี 2561 สหกรณ์ได้เข้าร่วมสัมมนาภาคีสหกรณ์บางเขน ประจ�ำ
ปี 2561 โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ำกัด และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ�ำกัด
เป็นเจ้าภาพ จัดโครงการดังนี้
1. โครงการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “ภาคีเข้มแข็ง แบ่งปัน ทัน
สมัย”  ระหว่างวันที่ 9 -11 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอิงธาร
รีสอร์ท จ.นครนายก
2. กิจกรรม CSR มอบเครือ่ งท�ำน�ำ้ เย็นนอกอาคารเรียน ณ โรงเรียน
บ้านคลอง 30 และ อุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพต�ำบลบ้านคลอง 30 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก

จึงเสนอเพื่อทราบ
ที่ประชุมมีมติ   รับทราบ
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3.1.11 รายงานผลการด�ำเนินงานข้อเสนอของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560
จากการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 สมาชิกได้
เสนอข้อคิดเห็นตามวาระต่าง ๆ และวาระอื่น ๆ จึงขอรายงานผลการพิจารณาข้อเสนอของสมาชิก
ดังต่อไปนี้
เรื่องที่สมาชิกเสนอ
ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560

ผลการปฏิบัติ

1. ค่าอาหารกลางวันประชุมใหญ่ 1,000 บาท ทุกคน 1. การมาเข้าร่วมประชุมใหญ่ ถือเป็นหน้าที่ของสมาชิก
ค่าคงที่ และขอให้เพิ่มเป็นค่ารถตามระยะทาง
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่จะเพิ่มขึ้นมากกว่า
    4 ล้านบาท จะเป็นภาระด้านงบประมาณของสหกรณ์
3. การค�ำนวณค่ารถตามระยะทาง ท�ำให้บริหารจัดการ
    ยาก ท�ำให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับสมาชิกทุกคน
2. ขอให้สหกรณ์หาทางช่วยเหลือสมาชิกสามัญที่เป็น
พนักงานราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ใช้บริการ
เงินกู้ของสหกรณ์เพื่อไปพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็น
อยู่ของสมาชิกด้วย เพราะในปัจจุบันสมาชิกสามัญ  ที่
เป็นพนักงานราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์หลายราย
ไม่สามารถใช้บริการกู้เงินได้ เนื่องจากการกู้เงินสหกรณ์ฯ
ในปัจจุบัน ต้องมีข้าราชการค�้ำประกัน 1 คน รายที่กู้ได้ก็
จะมีญาติเป็นข้าราชการ หรือมีสามี/ภรรยาเป็นข้าราชการ
ทีเ่ ป็นสมาชิกสหกรณ์ จึงมีผคู้ ำ�้ ประกัน สมาชิกทีใ่ ช้บริการ
เงินกู้ไม่ได้จึงต้องหันไปใช้บริการเงินกู้นอกระบบต่าง ๆ
3. ขอให้สหกรณ์พัฒนาวิธีการเลือกตั้ง ที่ให้ได้ตัวแทน
กระจายไปทั่วประเทศ เพื่อที่จะให้ได้ตัวแทนจากสมาชิก
ในส่วนภูมิภาคให้มากขึ้น ปัจจุบัน กรรมการสหกรณ์จะ
เป็นข้าราชการในส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่

สหกรณ์ฯ ได้ก�ำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้
แก่สมาชิกเรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบันเปิดกว้างให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะสมัคร  
เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ไม่ได้มีข้อจ�ำกัด สมาชิกเป็น
ผู้ลงคะแนนเลือกตั้งเอง

4. ขอให้สหกรณ์สร้างมาตรการป้องกันการปล่อยเงินกู้ เรือ่ งนีไ้ ม่มแี ล้ว ถ้าพบเจอให้แจ้งคณะกรรมการด�ำเนินการ
นอกระบบตัดหน้าสหกรณ์ โดยใช้ Demand เงินกู้ของ
สมาชิก เพื่อป้องกันมิให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีก
(ในปัจจุบันไม่มีแล้ว)
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เรื่องที่สมาชิกเสนอ
ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560
5. ขอให้สหกรณ์ จัดให้มีเงินเฉลี่ยคืน (patronage refund)
ในส่วนของผูฝ้ าก ด้วยในปัจจุบนั มีเงินเฉลีย่ คืนเพียงในส่วน
ของผูก้ ู้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เกิดความสมดุลในการให้บริการสมาชิก
ให้เท่าเทียมกันตามวิธีการสหกรณ์ เพื่อลดอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากลงให้ใกล้เคียงกับสถาบันการเงินทั่วไป แล้วเฉลี่ย
คืนให้สมาชิกเมื่อปลายปีหลังจากมีส่วนเกิน (surplus)
เพื่อแก้ปัญหาเงินไหลเข้ามาล้นระบบสหกรณ์ ในภาพ
รวม    จากเงินฝากไหลเข้าเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
สูงกว่าสถาบันการเงินปกติ(เป็นเงินที่น�ำมาลงทุน เกินจาก
การ ออมปกติ) ท�ำให้สหกรณ์ต้องไปลงทุนหรือ ให้บริการที่
มีความเสี่ยงมากเกินความจ�ำเป็น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุท�ำให้
สมาชิกบางส่วนสูญเสียวินัยทางการ เงินได้ (ในปัจจุบัน
มีเงินเฉลี่ยคืนส่วนของผู้กู้ ท�ำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใกล้
เคียงกับตลาด)
6. ขอให้สหกรณ์ส่งเสริมการสร้างวินัยทางการเงินของ
สมาชิกสหกรณ์

ผลการปฏิบัติ
ระบบการจ่ายดอกเบี้ยในปัจจุบันดีอยู่แล้ว ถ้าไปจ่าย
แบบมีเงินเฉลี่ยคืน อาจมีผลเสียต่อสมาชิก

ปัจจุบันได้เสริมสร้างวินัยทางการเงินให้กับสมาชิกโดย
(1) มีการอบรมสมาชิกเข้าใหม่
(2) สมาชิกทีม่ ปี ญ
ั หาหนีส้ นิ ได้เข้าร่วมปลดเปลือ้ งหนีส้ นิ
     กับสหกรณ์
(3) อบรมการวางแผนการเงินของสมาชิก ซึง่ ก�ำหนดไว้ใน
     แผนงานประจ�ำปี 2561
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวสมาชิกด้วย

จึงเสนอเพื่อทราบ
ที่ประชุมมีมติ   รับทราบ
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3.2 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2561
		
ในการประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ� ำ ปี 2560   ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ลื อ กตั้ ง ผู ้ ต รวจสอบกิ จ การ
ซึ่งประกอบด้วย นายเผด็จ  เฉลิมพักตร์ เป็นหัวหน้าคณะ นางสาววาสนา  ศุกระศร และนางสาวกฤตยา
โอวาท   เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด ส�ำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ตรวจสอบกิจการ รายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจ�ำปี 2561
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด
ประจ�ำปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
...............................................
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี   2560  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561  ได้เลือกตั้งข้าพเจ้า
นายเผด็จ  เฉลิมพักตร์ และคณะซึ่งประกอบด้วย นางสาววาสนา ศุกระศร และนางสาวกฤตยา โอวาท
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด ส�ำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561  ข้าพเจ้าได้เข้าตรวจสอบกิจการ และได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการด�ำเนินการเป็นประจ�ำทุกเดือน จึงขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ�ำปีทางบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยสรุป ดังนี้
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด�ำเนินการ
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและการควบคุมด้านการเงิน
3. เพื่อตรวจสอบการด�ำเนินงานด้านอื่น ๆ ของสหกรณ์
4. เพือ่ สรุปผลการตรวจสอบกิจการประจ�ำเดือน  เสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการด�ำเนินการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. ประเมินผลประสิทธิภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี การบัญชีและทะเบียน
ย่อยต่าง ๆ
3. ตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินตามระเบียบและข้อก�ำหนดของสหกรณ์
4. ตรวจสอบการด�ำเนินงานตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ที่ประชุมใหญ่  
และที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ
5. ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการตามแผนและงบประมาณที่ก�ำหนดไว้
ผลการตรวจสอบ
		 1. การปฎิบัติด้านการบริหารทั่วไป
1.1. สหกรณ์ได้กำ� หนดข้อบังคับ ระเบียบ และมติทปี่ ระชุมเหมาะสมกับการด�ำเนินงาน
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ผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย   วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่ และมติที่
ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ
1.2 ได้มกี ารก�ำหนดแผนการด�ำเนินงาน ประมาณการรายรับ รายจ่ายประจ�ำไว้อย่างเหมาะ
สม ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้
1.3 ได้ให้สหกรณ์จัดท�ำสัญญาจ้างและหลักประกันการท�ำงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ยัง
ไม่ได้ด�ำเนินการให้ครบทุกคน  ซึ่งสหกรณ์ได้ด�ำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
		
2. การปฏิบัติด้านการเงิน
			2.1 การรับ – จ่ายและเก็บรักษาเงินสด สหกรณ์ได้ก�ำหนดระเบียบไว้อย่างเหมาะ
สม การเก็บรักษาเงินสดเป็นไปตามระเบียบที่ก�ำหนดไว้ การจ่ายเงินเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
			2.2 เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์อื่น ณ วันสิ้นปี มียอดคงเหลือ ดังนี้
31 ธ.ค. 2561
31 ธ.ค. 2560
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1.เงินสด
                34,744.15
                  10,952.89                23,791.26
2.เงินฝากธนาคาร       219,775,500.15
          162,357,325.68          57,418,174.47
3.เงินฝากสหกรณ์อื่น                91,340.80
                100,002.70                (8,661.90)
รวม
219,901,585.10
162,468,281.27
57,433,303.83
เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อื่น มียอดถูกต้องตรงกันกับยอดคงเหลือของบัญชีธนาคาร
และสหกรณ์อื่นทุกแห่ง ณ  วันสิ้นปีมียอดคงเหลือ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน. 57,433,303.83 บาท
3. การปฏิบัติด้านการบัญชี
     สหกรณ์บันทึกบัญชีด้วยมือและโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ควบคู่กันไป การบันทึกบัญชีทั้ง
2 ระบบ ปรากฏว่าบันทึกไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบันมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน
4. การปฏิบัติด้านสินเชื่อ
        
4.1 การให้เงินกู้แก่สมาชิก ได้ปฏิบัติเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบและมติที่ประชุมคณะ
กรรมการด�ำเนินการ มีการจัดท�ำหนังสือกูเ้ งิน หนังสือค�ำ้ ประกัน และหลักประกันเงินกูก้ อ่ นจ่ายเงินทุกครัง้
4.2  ได้ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาเงินกู้  สัญญาค�้ำประกัน กับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
รวมทั้งผู้ที่มีอ�ำนาจอนุมัติ ปรากฏว่าถูกต้อง  มีข้อผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ทราบและท�ำการแก้ไขในระหว่างการตรวจสอบ
5. การปฏิบัติด้านเงินรับฝาก
       
5.1 สหกรณ์มีการก�ำหนดระเบียบไว้อย่างเหมาะสมและปฏิบัติตามระเบียบที่ก�ำหนด
       
5.2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการฝากและถอนเงินถูกต้องครบถ้วน มีขอ้ ผิดพลาดเล็กน้อย  
ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทราบและแก้ไขระหว่างการตรวจสอบ
รายการ
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6. การด�ำเนินงาน
		 6.1 จ�ำนวนสมาชิก ณ วันสิ้นปี มียอดคงเหลือ ดังนี้
31 ธa.ค. 2561
(คน)
7,375
310
7,685

รายการ
1. สมาชิกสามัญ
2. สมาชิกสมทบ
รวม

31 ธ.ค.2560
(คน)
7,127
285
7,412

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
(คน)
248
25
273

การรับสมาชิกและการให้ออกจากสมาชิก เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์
6.2 การให้เงินกู้   ณ  วันสิ้นปีมียอดคงเหลือ ดังนี้
รายการ

31 ธ.ค. 2561
(บาท)

31 ธ.ค. 2560
(บาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(บาท)

เงินให้สมาชิกกู้ยืม
1. เงินกู้ฉุกเฉิน
         46,253,500.96        47,275,793.71        (1,022,292.75)
2. เงินกู้สามัญ
     5,138,722,133.25    4,969,830,178.46      168,891,954.79
3. เงินกู้พิเศษ
       323,323,441.86       223,798,148.80        99,525,293.06
รวม
     5,508,299,076.07     5,240,904,120.97      267,394,955.10
การให้เงินกู้แก่สมาชิกทุกประเภทเป็นไปตามระเบียบที่ก�ำหนดไว้          
6.3 ลูกหนี้อื่น ได้แก่
31 ธ.ค. 2561
31 ธ.ค. 2560
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ลูกหนี้ตัวแทนเงินหักส่ง
        754,691.95         393,06256         361,629.39
ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา – สุทธิ *
     1,993,772.07     1,642,116.33          351,655.74
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ – สุทธิ
        365,637.74     1,019,582.75        (653,945.01)
รวม
     3,114,101.76     2,933,609.68          180,492.08
              *   ลกู หนีต้ ามค�ำพิพากษา จ�ำนวน  2,114,924.03 บาท หักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ 121,151.96 บาท
คงเหลือลูกหนี้ตามค�ำพิพากษาสุทธิ 1,993,772.07 บาท
6.4 ทีด่ นิ รอการจ�ำหน่าย  เป็นทีด่ นิ สหกรณ์ขายทอดตลาดจากลูกหนีเ้ งินให้กทู้ คี่ า้ งช�ำระหนีส้ หกรณ์
จ�ำนวน 190,000 บาท เป็น น.ส. 3 ก เนื้อที่ 7 ไร่ – งาน 68 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ต�ำบลท่าแดง อ�ำเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณ์  ในปี 2558 สหกรณ์ได้ขอรังวัดที่ดินเพื่อออกโฉนด  และเจ้าพนักงานที่ดินได้ออกโฉนด
เลขที่ 403 หน้าส�ำรวจ 5468 คงเหลือเนือ้ ที่ 6ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา ปัจจุบนั ทีด่ นิ ดังกล่าวสหกรณ์ได้ให้นางหนูหริง่   
ชาช�ำนาญ เช่า โดยคิดค่าเช่าปีละ 5,000 บาท
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6.5 การลงทุนทางการเงิน  สหกรณ์ลงทุนในหุน้ ของชุมนุมสหกรณ์ฯ และบริษทั สหประกันชีวติ
จ�ำกัด มียอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ดังนี้
รายการ
1. หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จ�ำกัด
2. หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
3. หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ำกัด
                               รวม

31 ธ.ค. 2561
31 ธ.ค. 2560 เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
       205,010.00    205,010.00
   2,552,000.00 1,516,500.00     1,035,500.00
         10,000.00        10,000.00
    2,767,010.00 1,731,510.00     1,035,500.00

สหกรณ์ถือหุ้นเพิ่มในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 70 ครั้งที่ 5 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 และตามข้อบังคับ ชสอ. ข้อ 18 (2)
6.6 การรับฝากเงิน มียอดเงินรับฝากคงเหลือ ณ วันสิ้นปีดังนี้

1.ออมทรัพย์
2.ออมทรัพย์พิเศษ
3.ประจ�ำ
4.ออมทรัพย์พิเศษเกษียณเปี่ยมสุข
5.ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
6.ออมทรัพย์พิเศษ  (แบบ2)
7.ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์
8.ออมทรัพย์พิเศษ 30 ปี
9.ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ (2)
รวม

31 ธ.ค. 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
2,575,717,256.33

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น

            64,790.20              74,617.14           (9,826.94)

รายการ

รวม

31 ธ.ค. 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
2,377,808,699.77

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(บาท)
     1,204,154.27
1,71,020,348.82
     3,586,318.04
     4,060,776.13
    29,542,646.60
      (769,665.11)
(51,422,767.68)
     7,765,745.44
   39,921,000.05
197,908,556.56

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

ได้เปรียบเทียบยอดคงเหลือในรายงานสรุปยอดคงเหลือรายบุคคลตามโปรแกรมระบบเงินรับ
ฝากกับยอดคงเหลือตามบัญชี ปรากฏว่าถูกต้องตรงกัน ณ วันสิ้นปี มียอดเงินรับฝากจากสมาชิกเพิ่มขึ้น
จากปีก่อน  197,908,556.56   บาท แต่มีเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่นลดลงจากปีก่อน 9,826.94 บาท
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6.7 หนี้สิน ณ วันสิ้นปี มีหนี้สินคงเหลือดังนี้
สหกรณ์ได้รบั อนุมตั วิ งเงินกูย้ มื หรือค�ำ้ ประกันจากทีป่ ระชุมใหญ่ โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จาก นายทะเบียนสหกรณ์ในวงเงิน 2,000 . ล้านบาท สหกรณ์มวี งเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน) จ�ำนวน   15  ลา้ นบาท อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ MOR + 2 ต่อปี โดยมีผจู้ ดั การและคณะกรรมการเป็น
ผู้ค�้ำประกันและสหกรณ์ได้      ท�ำสัญญากู้เงินเครดิตเงินสด เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินธุรกิจกับ
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงินกูไ้ ม่เกิน 250,000,000.00 บาท อัตราดอกเบีย้ BIBOR
โดยมีผจู้ ดั การและคณะกรรมการเป็นผูค้ ำ�้ ประกัน ระหว่างปีได้เบิกเงินกูย้ มื เงินจาก ธ.ก.ส. จ�ำนวน 5  ลา้ นบาท
และได้ช�ำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว
6.8 ทุนของสหกรณ์ ณ วันสิ้นปี ทุนของสหกรณ์มียอดคงเหลือ ดังนี้
31 ธ.ค. 2561
(บาท)
ทุนเรือนหุ้น
2,659,049,120.00
ทุนส�ำรอง
   320,409,696.45
ทุนสาธารณประโยชน์
            72,893.23
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
       3,260,000.00
ทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม       1,831,301.54
ทุนเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์           707,059.73
ทุนส่งเสริมการศึกษาและการอบรม
          125,654.51
ทุนเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
       2,032,321.00
รวม
2,987,488,046.46
รายการ

31 ธ.ค. 2560
(บาท)
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

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(บาท)
106,968,570.00
  17,466,681.32
         70,502.00
         10,000.00
(3,991,561.00)
      (48,177.50)
    (106,500.00)
    (319,500.00)
20,050,014.82

การรับและจ่ายคืนค่าหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบและที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ
มียอดคงเหลือรายตัวถูกต้องตรงกันกับบัญชีคุม การจ่ายทุนสะสมอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบที่ก�ำหนด
6.9 ผลการด�ำเนินงาน สหกรณ์มผี ลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้และค่าใช้จา่ ย
ที่ตั้งไว้ดังนี้
รายการ

ประมาณการ
(บาท)

เกิดขึ้นจริง
(บาท)

สูง (ต�่ำ)กว่า
ประมาณการ
(บาท)

รายได้
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้
รายได้อื่น
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293,000,000.00

293,377,793.02

377,793.02

1,000,000.00

1,198,735.99

198,735.99

294,000,000.00

294,576,529.01

     576,529.01

รายการ

ประมาณการ
(บาท)

เกิดขึ้นจริง
(บาท)

สูง (ต�่ำ)กว่า
ประมาณการ
(บาท)

ค่าใช่จ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้และตั๋วสัญญาใช้เงิน
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
รวม
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน
1.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
2.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่อุปกรณ์
3.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
4.ค่าใช้จ่ายด�ำเนินการอื่น
5.ค่าใช้จ่ายตามแผนงานประจ�ำปี
7. ค่าใช้จ่ายทางบัญชี
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไรสุทธิ
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

    2,000,000.00
  75,000,000.00
  77,000,000.00

          2,376.36
  76,378,817.47
76,381,193.83

1,997,623.64)
  1,378,817.47
   (618,806.17)

10,218,500.00
708,500.00
21,025,000.00
9,384,000.00
2,250,000.00
1,000,000.00
44,586,000.00
172,420,000.00

9,791,232.29
552,369.77
21,022,900.00
8,227,528.65
1,857,551.29
976,812.85
42,428,394.85
175,766,940.33

   (427,267.71)
   (156,130.23)
       (2,100.00)
(1,156,471.35)
   (392,448.71)
     (23,187.15)
(2,157,605.15)
  3,346,940.33

1,240,000.00

1,178,848.00

     (61,152.00)

7. การวิเคราะห์ผลการบริหารจัดการทางการเงินของสหกรณ์
รายการ
มิติที่ 1 ความเพียงพอของเงินลงทุนต่อความเสี่ยง
1.อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
2อัตราทุนส�ำรองต่อสินทรัพย์
3อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์
4.อัตราการเติบโตของหนี้
5.อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน
มิติที่ 2 คุณภาพสินทรัพย์
1.อัตราหมุนของสินทรัพย์
2.อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
3.อัตราการเติบโตของสินทรัพย์
มิติที่ 3 ขีดความสามารถในการบริหาร
อัตราการเติบโตของธุรกิจ

หน่วย

ปี 2561

ปี 2560

เท่า
เท่า
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

0.82
0.06
4.22
8.31
5.67

0.78
0.06
7.32
0.24
5.72

รอบ
ร้อยละ
ร้อยละ

0.05
3.15
6.02

0.05
3.05
3.86

ร้อยละ

1.72

1.38
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รายการ
มิติที่ 4 การท�ำก�ำไร
1.ก�ำไรต่อสมาชิก
2.เงินออมต่อสมาชิก
3.หนี้สินต่อสมาชิก
4.อัตราค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานต่อก�ำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน
5.อัตราค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
6.อัตราการเติบโตของของทุนส�ำรอง
7.อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น
8.อัตราการเติบโตของก�ำไรสุทธิ
9,อัตราก�ำไรสุทธิ
มิติที่ 5 สภาพคล่อง
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

หน่วย
บาท
บาท
บาท
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
เท่า

ปี 2561

ปี 2560

22,868.45 22,615.41
681,078.11 665,122.67
717,241.90 707,672.71
19.45
19.74
14.42
14.61
5.77
6.18
(35.32)
10.58
4.86
7.57
59.74
59.41
0.32

0.31

การวิเคราะห์ผลการบริหารจัดการทางการเงินของสหกรณ์โดยรวม
มิติความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง
1. อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนทัง้ สิน้   ปนี อี้ ตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุน  0.82 เท่า เทียบกับปีกอ่ น 0.78
เท่า แสดงว่าในปีนสี้ หกรณ์มหี นีส้ นิ ต่อทุนสูงขึน้ 0.04 เท่า อย่างไรก็ตามถึงแม้วา่ สหกรณ์จะมีหนีส้ นิ เพิม่ ขึน้
แต่ยังไม่เกินเงินทุนของสหกรณ์ โดยหนี้สินของสหกรณ์ ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากของสมาชิก ดังนั้น จะไม่มี
ความเสียงในการขาดสภาพคล่องในด้านการช�ำระหนี้แก่เจ้าหนี้
2. อัตราส่วนทุนส�ำรองต่อสินทรัพย์   ปีนี้มีอัตราส่วน 0.06  เท่า เท่ากับปีก่อน  เนื่องจาก
ทุนส�ำรองยิ่งมีมาก จะท�ำให้สหกรณ์มีความมั่นคงมาก มีความเสี่ยงลดลง เพราะเป็นแหล่งเงินทุน
ที่ไม่มีต้นทุน ดังนั้น สหกรณ์จึงควรจัดสรรก�ำไรเป็นทุนส�ำรองให้มากขึ้น
3. อัตราการเติมโตทุนของสหกรณ์ ในปีนมี้ อี ตั ราร้อยละ 4.22  เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นซึง่ มีรอ้ ยละ
7.32 แสดงว่าทุนของสหกรณ์ในปีปัจจุบัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.10 การลดลงนีเ้ ป็นลักษณะลดน้อย    
ถอยลง ซึ่งจะเป็นผลดีต่ออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนและไม่มีปัญหาในด้านการให้บริการสมาชิก
4. อัตราการเติบโตของหนี้  ปีนี้มีอัตราเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 8.07 กล่าวคือในปีปัจจุบันมีอัตรา
ร้อยละ 8.31 หนี้ที่เพิ่มนี้ ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากของสมาชิก ซึ่งเพิ่มขึ้น ถึงร้อยละ 7.69
5. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนทุนของสหกรณ์   ปีนี้มีอัตราร้อยละ 5.67 ปีก่อนร้อยละ 5,72
ลดลง0.05 เนื่องจาก สหกรณ์มีรายได้จากดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นในอัตราลดน้อยถอยลง จากผลของการจัด
ท�ำโครงการเพื่อสมาชิกมากขึ้น
มิติคุณภาพของสินทรัพย์
		 สหกรณ์มีอัตราหมุนของสินทรัพย์   0.05 เท่า เท่ากับปีก่อน  แสดงถึงความสามารถในการใช้
สินทรัพย์เพือ่ ก่อให้เกิดรายได้ ส่งผลให้การด�ำเนินงานมีอตั ราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รอ้ ยละ 3.15 เท่ากับปีกอ่ น
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มิติขีดความสามารถในการบริหาร
      
อัตราการเติบโตของธุรกิจร้อยละ 1.72 ปีก่อนร้อยละ 1.38 สูงขึ้นกว่าปีก่อน
มิติด้านการท�ำก�ำไร
             สหกรณ์มีอัตราก�ำไรสุทธิร้อยละ 59.74 ปีก่อนร้อยละ 59.41  แสดงให้เห็นถึงความสามารถ
และประสิทธิภาพในการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลก�ำไรสูงขึ้น  แต่อัตราการเติบโต ของก�ำไรสุทธิร้อยละ  
4.86  ปีก่อนร้อยละ 7.57 ต�่ำกว่าปีก่อน  เนื่องจากปีนี้สหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ  4.29 และค่าใช้
จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.87 เมื่อเทียบกับปีก่อน สหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ  5.84 และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ร้อยละ  0.21 สหกรณ์มีก�ำไรต่อสมาชิกคนละ  22,868.45 บาท ปีก่อนคนละ  22,615.41 บาท เงินออม
ต่อสมาชิกคนละ 681,078.11 บาท ปีก่อนคนละ 665,122.67 บาท หนี้สินต่อสมาชิกคนละ 717,241.90
บาท ปีก่อนคนละ 707,672.71 บาท อัตราการเติบโตของทุนส�ำรองร้อยละ 5.77  ปีก่อนร้อยละ 6.18 ลด
ลงจากปีก่อน ส่วนอัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น ๆ ร้อยละ (35.32) ปีก่อนร้อยละ  10.58 เนื่องจากได้
จัด เป็นค่าใช้จ่ายเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกมากขึ้น
มิติด้านสภาพคล่อง
          
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนร้อยละ 0.32  ปีก่อนร้อยละ 0.30 สูงขึ้นจากปีก่อน แสดงว่าสหกรณ์
มีสภาพคล่อง สูงกว่าปีก่อน และถือว่าสหกรณ์มีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ปกติ
สรุปผลโดยรวม
         
ในปี 2561 คณะ ผู้ตรวจสอบกิจการได้ปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นประจ�ำทุกเดือน
ตามแผนการตรวจที่ก�ำหนดพร้อมทั้งได้รายงานผลการตรวจสอบกิจการพร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการอย่างสม�่ำเสมอปรากฏว่า การบริหารงานของ
คณะกรรมการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วย    ความถูกต้อง
(ลงชื่อ)      เผด็จ  เฉลิมพักตร์
(ลงชื่อ) วาสนา ศุกระศร
ลงชื่อ) กฤตยา โอวาท
             (นายเผด็จ  เฉลิมพักตร์)        (นางสาววาสนา ศุกระศร)                 (นางสาวกฤตยา โอวาท)
        หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการ         ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
		
จึงเสนอเพื่อทราบ
ที่ประชุมมีมติ  รับทราบ
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วาระที่ 4 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2562
ด้วยในปี 2561 กรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 70 ต้องพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ จ�ำนวน 8 คน ดังนัน้
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ คณะกรรมการด�ำเนินการ โดยอาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ 55 และ ข้อ 63
(10) แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ขา้ ราชการสหกรณ์ จ�ำกัด คณะกรรมการด�ำเนินการจึงมีมติแต่งตัง้ กรรมการ
ด�ำเนินการเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด�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  เป็นเลขานุการคณะกรรมการเลือกตัง้ ฯ นอกนัน้ เป็นกรรมการเลือกตัง้ ฯ ได้ประกาศหลักเกณฑ์ วิธี
การบริหารจัดการและการรับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อรับเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2562  
ตั้งแต่วันที่   3 – 17 ธันวาคม  2561 เมื่อสิ้นสุดการรับสมัครแล้ว คณะกรรมการเลือกตั้งฯได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อและหมายเลขประจ�ำตัวผู้สมัครเป็นกรรมการ
ด�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   จึงขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการ
เลือกตั้งประกาศผลคะแนนเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2562
นายปราโมช  ถาวร   ประธานคณะกรรมการเลือกตัง้ ได้ประกาศผลคะแนนผูส้ มัครรับเลือกตัง้
เรียงตามล�ำดับคะแนนจากสูงสุดลงมา ดังนี้
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ผลคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2562
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

หมายเลข
5
11
3
12
6
8
10
9
4
1
7
2
13

รายชื่อ
นายสันทาน

สีสา

นายชาย

คงแก้ว

นายวินัย

กสิรักษ์

นายประยูร

อินสกุล

นายภานุวัฒน์

ณ นครพนม

นายณรงค์พล

พัฒนศรี

นายพีรพนธ์

กิจโกศล

นายโสรัจ

ออไอศูรย์

นายเสนอ

ชูจันทร์

นายสมศักดิ์

ภัทรวนาคุปต์

นายสุรพล

พงศ์เมธีอภิชัย

นายทนา

ต้องโพนทอง

นายธนรัฐ

โคจรานนท์

คะแนน
1,700
1,637
1,544
1,538
1,420
1,389
1,309
1,212
1,200
1,153
1,114
938
894

ดังนั้น
ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการ จ�ำนวน  8 คน  ได้แก่
1.  นายสันทาน
สีสา
2.  นายชาย
คงแก้ว
3.  นายวินัย
กสิรักษ์
4.  นายประยูร
อินสกุล
5.  นายภานุวัฒน์
ณ นครพนม
6.  นายณรงค์พล
พัฒนศรี
7.  นายพีรพนธ์
กิจโกศล
8.  นายโสรัจ
ออไอศูรย์
จึงเสนอเพื่อทราบ
		ที่ประชุมมีมติ   รับทราบ
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วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 70 ครัง้ ที่ 13 เมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เห็นชอบ
ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 49 – ข้อ 54  เรื่องคณะผู้ตรวจสอบกิจการ และข้อ 64  เพิ่มคณะกรรมการ
อ�ำนวยการ
		
หลักการและเหตุผล
1. แก้ไขให้สอดคล้องกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์
2. ข้อบังคับไม่ได้กำ� หนดให้มคี ณะกรรมการอ�ำนวยการ คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 70
พิจารณาแล้วเห็นว่าสหกรณ์ควรมีคณะกรรมการอ�ำนวยการ เพือ่ เป็นผูด้ ำ� เนินกิจกรรมแทนคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ ในการควบคุมดูแลการบริหารงานของสหกรณ์อย่างใกล้ชิด และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
สอดคล้องกับร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์
		
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 69 (1) ก�ำหนดว่า “การแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ ก�ำหนดให้ใช้เสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนสมาชิกที่มาประชุมและอยู่ในห้องประชุม”
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่นับจ�ำนวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม ดังนี้
จ�ำนวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม จ�ำนวน  583 คน สองในสามของจ�ำนวนสมาชิกที่อยู่ใน
ห้องประชุม จ�ำนวน  389  คน
รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ดังนี้
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สมาชิกหรือบุคคลภายนอกกลุ่มใดประสงค์จะเป็นคณะ
ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ยื่นใบสมัครต่อสหกรณ์ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า
เจ็ดวันและเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ง

คณะผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระการท�าหน้าที่หนึ่งปีทาง
บัญชี เมื่อพ้นวาระการท�าหน้าที่ หากยังไม่มีการเลือกตั้งใหม่ ให้คง
ท�าหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะใหม่

หมวดที่ 7
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 49. คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคณะหนึ่ง เพื่อด�าเนินการตรวจสอบกิจการ
ตามระเบียบที่ นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด และตามที่ก�าหนดใน
ข้อบังคับนี้
คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องประกอบด้วยสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก จ�านวน 3 คน ในจ�านวนนี้ต้องมีหัวหน้าคณะหนึ่งคน
และหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต�่ากว่า
ปริญญาตรีด้านการบริหารจัดการ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์
พาณิชยศาสตร์ การสหกรณ์ หรือกฎหมาย

ข้อความเดิม

เหตุผล

หมวดที่ 7
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 49. คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคณะหนึ่ง เพื่อด�าเนินการตรวจสอบกิจการ
ตามระเบียบที่ นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด และตามที่ก�าหนดในข้อ
บังคับนี้
คณะผูต้ รวจสอบกิจการต้องประกอบด้วยสมาชิกหรือบุคคล
ภายนอก จ�านวน 3 คน ในจ�านวนนี้ต้องมีหัวหน้าคณะหนึ่งคน และ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีด้าน
การบริหารจัดการ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์
การสหกรณ์ หรือกฎหมาย และผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการ
จากกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ห รื อ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
คณะผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระการท�าหน้าที่หนึ่งปีทาง
บัญชี เมื่อพ้นวาระการท�าหน้าที่ หากยังไม่มีการเลือกตั้งใหม่ ให้คง
ท�าหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะใหม่
ให้ ค ณะกรรมการด� า เนิ น การประกาศรั บ สมั ค ร เพิ่มข้อความให้สอดคล้องกับ
ผู้ตรวจสอบกิจการและพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ์
และน�าเสนอชื่อผู้ตรวจสอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือกให้ที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งโดยวิธีเปิดเผย
สมาชิกหรือบุคคลภายนอกกลุ่มใดประสงค์จะเป็นคณะ
ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ยื่นใบสมัครต่อสหกรณ์ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า
เจ็ดวันและเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ง

ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

รายละเอียดแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัด
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ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ อ าจเลื อ กตั้ ง คณะผู ้ ต รวจสอบกิ จ การ
เป็นการส�ารองไว้ เพื่อให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการที่สหกรณ์เลือกตั้ง
ส�ารองไว้สามารถปฏิบัติงานทันทีในกรณีที่คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ตามข้อ 52
กรณีไม่มสี มาชิกหรือบุคคลภายนอกกลุม่ ใดสมัครรับเลือก
กรณีไม่มสี มาชิกหรือบุคคลภายนอกกลุม่ ใดสมัครรับเลือก
ตัง้ เป็นผูต้ รวจสอบกิจการหรือทีป่ ระชุมใหญ่ไม่เลือกตัง้ ผูส้ มัครกลุม่ ใด ตัง้ เป็นผูต้ รวจสอบกิจการหรือทีป่ ระชุมใหญ่ไม่เลือกตัง้ ผูส้ มัครกลุม่ ใด
ให้ทปี่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้ สมาชิกทีส่ มัครใจตามจ�านวนและหลักเกณฑ์ที่ ให้ทปี่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้ สมาชิกทีส่ มัครใจตามจ�านวนและหลักเกณฑ์ที่
ก�าหนดในวรรคสอง ประกอบเป็นคณะผูต้ รวจสอบกิจการและให้คณะ ก�าหนดในวรรคสอง ประกอบเป็นคณะผูต้ รวจสอบกิจการและให้คณะ ตัดข้อความในวรรค 5 ออก
ผู้ตรวจสอบ กิจการนั้นเลือกกันเองให้เป็นหัวหน้าคณะหนึ่งคน
ผู้ตรวจสอบ กิจการนั้นเลือกกันเองให้เป็นหัวหน้าคณะหนึ่งคน
เนือ่ งจากเป็นลักษณะต้องห้าม
สมาชิกที่พ้นจากต�าแหน่งในคณะกรรมการด�าเนินการ
ในข้อ 50
หรือผูจ้ ดั การสหกรณ์ ไม่ถงึ หนึง่ ปีนบั แต่วนั ทีพ่ น้ จากต�าแหน่งไม่มสี ทิ ธิ
แก้ไขตามระเบียบนายทะเบียน
ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
สหกรณ์ ว่าด้วย
ข้อ 50. บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้เป็นหรือ
ข้อ 50. คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้อง การตรวจสอบกิจการของ
ท�าหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ
ห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ สหกรณ์
(1) มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 56 (1) (2) (3) และ (4) ของสหกรณ์
(2) เคยถูกที่ประชุมใหญ่ถอดถอนออกจากต�าแหน่ง
ผู้ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(3) ผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือบุคคล ที่อยู่
ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์
(4) กรรมการหรือผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์
(5) ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์อื่นใด
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ข้อ 51. การด�ารงต�าแหน่งคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ มีวาระอยู่ในต�าแหน่งได้หนึ่งปีทางบัญชี
สหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก�าหนดวาระแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจ
สอบกิจการชุดใหม่ ก็ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่
ไปพลางก่ อ นจนกว่ า ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ จ ะเลื อ กตั้ ง คณะใหม่ คณะ
ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ�้าได้
ข้อ 52. ต�าแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการว่างลงก่อน
ถึงคราวออกตามวาระ ถ้าต�าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการว่างลงก่อน
ถึงคราวออกตามวาระ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการที่ยังด�ารงต�าแหน่งอยู่
ด�าเนินการต่อไปจนกว่า จะมีการประชุมใหญ่ แต่ถา้ ในเวลาใดจ�านวน
ผู้ตรวจสอบกิจการเหลือน้อยกว่าสองคน คณะกรรมการด�าเนินการ
จะต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว เพื่อเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการแทนต�าแหน่งที่ว่าง เว้นแต่ต�าแหน่งที่ว่างนั้นเหลือเวลาไม่ถึง
สามเดือน นับถึงวันสิ้นปีบัญชี ให้ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับเลือกตั้ง
อยู่ในต�าแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
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ข้อ 52. ต�าแหน่งของผูต้ รวจสอบกิจการว่างลงก่อนถึง เพิ่มข้อความให้สอดคล้อง
คราวออกตามวาระ ถ้าต�าแหน่งคณะผูต้ รวจสอบกิจการว่างลงก่อน กับระเบียบนายทะเบียน
ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการที่ยังด�ารงต�าแหน่ง สหกรณ์
อยู่ด�าเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ แต่ถ้าในเวลาใด
จ�านวนคณะผูต้ รวจสอบกิจการเหลือน้อยกว่าสองคน ให้คณะผูต้ รวจ
สอบกิจการทีส่ หกรณ์เลือกตัง้ ส�ารองไว้สามารถปฏิบตั งิ านทันที โดยมี
วาระเท่าทีค่ ณะผูต้ รวจสอบกิจการเดิมเหลืออยูใ่ นกรณีทคี่ ณะผูต้ รวจ
สอบกิจการที่ได้รับเลือกตั้งส�ารองไว้ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่มี
คณะผู้ตรวจสอบกิจการส�ารอง คณะกรรมการด�าเนินการ จะต้อง
เรียกประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว เพื่อเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
แทนคณะผู้ตรวจสอบกิจการเดิม เว้นแต่ต�าแหน่งที่ว่างนั้นเหลือเวลา
ไม่ถึงสามเดือน ให้ผู้ที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ถึงวันสิ้นปีบัญชี
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นอกจากพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้ว คณะผูต้ รวจสอบ
กิจการจะพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยืน่ ต่อหัวหน้า
คณะผูต้ รวจสอบกิจการ หรือยืน่ ต่อคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์
แล้วแต่กรณี
(3) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนคณะ
ผู้ตรวจสอบกิจการออกจากต�าแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล
(4) นายทะเบียนสหกรณ์วนิ จิ ฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือ
มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 50
ข้อ 53. อ�านาจหน้าที่ของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ มีอ�านาจหน้าที่ตรวจสอบการด�าเนินงานทั้ง
ปวงของสหกรณ์ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจ
สอบกิจการของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน
และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์เพื่อ
ทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
(2) ตรวจสอบการด�าเนินธุรกิจ และด�าเนินงาน อืน่ ๆ
เพือ่ วิเคราะห์ประเมินผลและให้คา� แนะน�าแก่สมาชิก คณะกรรมการ
ด�าเนินการ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์
(3) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน
สหกรณ์ ระบบตลอดจนวิธีปฏิบัติแต่ละกิจกรรมตามที่ฝ่ายบริหาร
ก�าหนดไว้
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ข้อความเดิม

ข้อ 53. อ�านาจหน้าทีข่ องคณะผูต้ รวจสอบกิจการ คณะ
ผู้ตรวจสอบกิจการ มีอ�านาจหน้าที่ตรวจสอบการด�าเนินงานทั้งปวง
ของสหกรณ์ ตามระเบียบนายทะเบียน ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและ
การเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์เพื่อทราบ
ฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
(2) ตรวจสอบการด�าเนินธุรกิจ และด�าเนินงานอื่น ๆ
เพื่อวิเคราะห์ประเมินผลและให้ค�าแนะน�าแก่สมาชิก คณะกรรมการ
ด�าเนินการ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์
(3) ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานภายใน
สหกรณ์ ระบบตลอดจนวิธีปฏิบัติแต่ละกิจกรรมตามที่ฝ่ายบริหาร
ก�าหนดไว้
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
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(5) ติ ด ตามผลการบริ ห ารงานของคณะกรรมการ
ด� า เนิ น การ เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาเสนอปรั บ ปรุ ง แผนงาน
นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประสิทธิภาพในการบริหารงาน
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และค�าแนะน�า
ของทางราชการ ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
ค�าสั่งของสหกรณ์ หรือกิจการอื่น ๆ ตามที่เห็น สมควรหรือที่เห็นว่า
จะก่อให้เกิดผลดีแก่การด�าเนินกิจการของสหกรณ์
(7) ตรวจสอบงานที่ใช้ระบบสารสนเทศในการด�าเนิน
งาน เพื่อให้ทราบถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล และความปลอดภัย
ของระบบ
(8) ตรวจสอบการดู แ ลรั ก ษาสิ น ทรั พ ย์ แ ละการใช้
ทรัพยากรทุกประเภทของสหกรณ์ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า
(9) เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการ ดังนี้
9.1 เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการประจ� า
เดือน หรือรายงานของเดือนที่เข้าท�าการตรวจสอบต่อที่ประชุม
คณะกรรมการด�าเนินการ
9.2 เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการประจ�าปี
ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
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(5) ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการด�าเนิน
การ เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอปรับปรุงแผนงาน นโยบาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประสิทธิภาพในการบริหารงาน
(6) ติดตามผลการด�าเนินการแก้ไขของสหกรณ์ตาม เพิ่มข้อความให้สอดคล้องกับ
รายงานการตรวจสอบกิจการ
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
(7) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และค�าแนะน�า
ของทางราชการ ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และค�าสั่งของสหกรณ์ หรือกิจการอื่น ๆ ตามที่เห็น สมควรหรือที่
เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การด�าเนินกิจการของสหกรณ์
(8) ตรวจสอบงานที่ใช้ระบบสารสนเทศในการด�าเนิน
งาน เพื่อให้ทราบถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล และความปลอดภัย
ของระบบ
(9) ตรวจสอบการดู แ ลรั ก ษาสิ น ทรั พ ย์ แ ละการใช้
ทรัพยากรทุกประเภทของสหกรณ์วา่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า
(10) เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการ ดังนี้
10.1 เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการประจ�า
เดือน หรือรายงานของเดือนทีเ่ ข้าท�าการตรวจสอบต่อทีป่ ระชุมคณะ
กรรมการด�าเนินการ
10.2 เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการประจ�าปี
ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
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ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ควรเข้าร่วมประชุม
กรรมการด�าเนินการเป็นประจ�าทุกเดือน และเข้าร่วมประชุมใหญ่
เพือ่ ชีแ้ จงเกีย่ วกับรายงานการตรวจสอบกิจการทีน่ �าเสนอต่อทีป่ ระชุม
นั้น ๆ
อนึง่ ในกรณีทปี่ รากฏชัดเจนว่า มีเหตุการณ์ทอี่ าจก่อให้
เกิดความเสียหายอย่างมีนยั ส�าคัญแก่สหกรณ์ คณะผูต้ รวจสอบกิจการ
จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการด�าเนินการและส่วนราชการทีม่ หี น้าที่
ก�ากับดูแลสหกรณ์โดยเร็ว
ข้อ 54. ความรับผิดชอบของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
กรณีที่คณะผู้ตรวจสอบ กิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใน
ส่วนที่เป็นสาระส�าคัญเยี่ยงผู้ตรวจสอบกิจการทั่วไปพึงปฏิบัติ หรือ
กระท�าการโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รบั ความเสียหาย
คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์

ข้อความเดิม

เหตุผล

ข้อ 54. ความรับผิดของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ เพิ่มข้อความให้สอดคล้อง
กรณีที่คณะผู้ตรวจสอบ กิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ กับระเบียบนายทะเบียน
ในส่วนที่เป็นสาระส�าคัญเยี่ยงผู้ตรวจสอบกิจการทั่วไปพึงปฏิบัติ สหกรณ์
หรือกระท�าการโดยประมาทเลินเล่อ หรือประพฤติผิดจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน จนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย คณะ
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์
ทั้งนี้ การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ ให้เป็นไปตาม
มติที่ประชุมใหญ่

10.3 เสนอรายงานการตรวจสอบกรณีเร่งด่วน ใน เพิ่มข้อความให้สอดคล้อง
กรณีทคี่ ณะผูต้ รวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ทอี่ าจก่อให้เกิดความ กับระเบียบนายทะเบียน
เสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่างร้ายแรง หรือสหกรณ์มกี ารปฏิบตั ิ สหกรณ์
ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค�าสั่ง ประกาศหรือค�าแนะน�าของ
ทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือค�าสั่งของ
สหกรณ์จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้าย
แรง ต่อคณะกรรมการด�าเนินการทันที เพื่อด�าเนินการแก้ไข รวมทั้ง
ให้จดั ส่งส�าเนารายงานดังกล่าวต่อส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และ
ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร โดยเร็ว
ทั้งนี้ ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุม
กรรมการด�าเนินการเป็นประจ�าทุกเดือน และเข้าร่วมประชุมใหญ่
เพือ่ ชีแ้ จงเกีย่ วกับรายงานการตรวจสอบกิจการทีน่ �าเสนอต่อทีป่ ระชุม
นั้น ๆ
ตัดข้อความออก เนื่องจาก
ข้อความซ�้ากัน
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ข้อความเดิม

ข้อ 64/2 อ�านาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการอ�านวยการ
ให้คณะกรรมการอ�านวยการ ด�าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการด�าเนินการ และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
มติ และค�าสั่ง ของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุมในเรือ่ งการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน
การฝากหรือการเก็บรักษาเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบ
ของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดท�าบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของ
สหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจน
ทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อม
ที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการด�าเนินการในการปรับปรุง
หรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์
(5) ควบคุมดูแลการจัดท�างบแสดงฐานะการเงิน รวมทัง้
บัญชีก�าไรขาดทุน และรายงานประจ�าปีแสดงผลการด�าเนินงานของ
สหกรณ์เสนอคณะกรรมการด�าเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่อนุมัติ
(6) พิจารณาการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีของสหกรณ์
เสนอต่อคณะกรรมการด�าเนินการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่
พิจารณาอนุมัติ
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการด�าเนินการพิจารณาและเสนอที่
ประชุมใหญ่อนุมัติ
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การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สมาชิกได้อภิปราย ดังนี้
ข้อ 52 ต�ำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ
นางเกศมณี  พฤกษมาศ สมาชิกเลขทะเบียน 11680 เห็นด้วยกับคณะกรรมการด�ำเนินการ แต่
ควรตัดค�ำว่า “คณะ” วรรคแรกออกค�ำเดียว เพือ่ ความถูกต้องของภาษา จะมีผลท�ำให้ความหมายเปลีย่ น
นายวิสิทธิ์   ศิริเลิศ  สมาชิกเลขทะเบียน 14861 เห็นด้วยให้ตัดค�ำว่า “คณะ” ออก และการตั้ง
คณะผู้ตรวจสอบกิจการส�ำรอง จะมีผลกับประมาณการรายจ่ายประจ�ำปี 2562 หรือไม่
จึงเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ดังต่อไปนี้
1. ข้อ 49 คะแนน 512 คะแนน จากจ�ำนวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม 583 คน
2. ข้อ 50 คะแนน 463 คะแนน จากจ�ำนวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม 583 คน
3. ข้อ 52 คะแนน 472 คะแนน จากจ�ำนวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม 583 คน
4. ข้อ 53 คะแนน 509 คะแนน จากจ�ำนวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม 583 คน
5. ข้อ 54 คะแนน 444 คะแนน จากจ�ำนวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม 583 คน
6. ข้อ 64/1 และข้อ 64/2 คะแนน 395 คะแนน จากจ�ำนวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม
583 คน
การแก้ไขข้อบังคับทุกข้อ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนสมาชิกที่อยู่ในห้อง
ประชุม
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5.2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไร-ขาดทุน ประจ�ำปี 2561
                      สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด ได้จัดท�ำงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561  เพื่อเสนอให้ นางสาวฉันท์แข  เปรมปรีชากุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สังกัดบริษัท ไอดี ออดิต
กรุ๊ปจ�ำกัด ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 ให้เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์
โดยเข้าตรวจสอบงบการเงินและรายละเอียดบัญชีต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ และน�ำเสนอให้คณะกรรมการ
ด�ำเนินการพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินเรียบร้อยแล้ว
จึงขอเรียนเชิญผูส้ อบบัญชีรายงานผลการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ขา้ ราชการสหกรณ์ จ�ำกัด

หนังสือรับรองของสหกรณ์
							
วันที่ 18 มกราคม  2562
เรียน   ผู้สอบบัญชี  นางสาวฉันท์แข  เปรมปรีชากุล
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์
ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด  ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม    2561  เพื่อแสดงความคิดเห็นว่างบการ
เงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน   ณ   วันที่  31  ธันวาคม  2561   ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด   
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ�ำกัด  โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ
ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนดหรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การด�ำเนินงานของ
สหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกีย่ วกับงบการเงินทีท่ า่ นตรวจสอบตามทีข่ า้ พเจ้าทราบและคิดว่า
ควรจะเป็น เช่น รายการดังต่อไปนี้
1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้น
การแสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ
2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
2.1  บนั ทึกทางการบัญชี  เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งหมด
2.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
3. ไม่มรี ายการผิดปกติทเี่ กีย่ วข้องกับการกระท�ำของคณะกรรมการด�ำเนินการหรือ เจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์  ผซู้ งึ่ มีหน้าทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือ รายการผิดปกติทมี่ ี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
รายงานประจ�ำปี 2562 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด
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4. สหกรณ์ได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของสัญญาทัง้ หมด  ซงึ่ หากไม่ปฏิบตั ติ ามอาจมีผลกระทบอย่าง
มีสาระส�ำคัญต่องบการเงิน นอกจากนีส้ หกรณ์ได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบและข้อก�ำหนดของหน่วยงานราชการ  
หรือหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล     ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
5.   สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน  เพราะมิได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับ  ซงึ่ รวมถึงการถูกเรียกชดเชย  หรือถูกประเมินภาษีอากร  หรือมีหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้
ในภายหน้า ซึ่งควรจะได้น�ำมาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์
ในการตั้งส�ำรองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนีม้ กี ารบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน
6.1  ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจ�ำกัดการใช้เงินกู้
6.2   สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
7.   สหกรณ์มีกรรมสิทธ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพัน
หรือข้อผูกมัดใด ๆ    ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8.   สหกรณ์ได้บนั ทึกหรือเปิดเผยรายการหนีส้ นิ ทัง้ หมดของสหกรณ์   ทงั้ ทีเ่ กิดขึน้ แล้วและอาจ
เกิดขึน้ ในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม  รวมทัง้ ได้มกี ารเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกีย่ วกับ
หลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม   นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น
         9.   นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว  ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น
หรือไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส�ำคัญ ซึ่งต้องน�ำมาปรับปรุงงบการ
เงินหรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก  
                                                

ขอแสดงความนับถือ

                                                  

(นายปริญญา  เพ็งสมบัติ)
ประธานกรรมการ
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( นางอัจฉราวรรณ    จิตตานนท์ )
ผู้จัดการ

รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ  นายทะเบียนสหกรณ์
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ขา้ ราชการสหกรณ์  จำ� กัด ซึง่ ประกอบด้วย  งบแสดงฐานะ
การเงิน  ณ วันที่  31  ธันวาคม  2561 งบก�ำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด  ส�ำหรับปีสิ้นสุด    วันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินของสหกรณ์ขา้ ราชการสหกรณ์  จำ� กัด   ณ  วนั ที  ่ 31  
ธันวาคม    2561   ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส�ำคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ วรรคของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของ
ผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้
รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องที่ส�ำคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นำ� เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณา
ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
1. สหกรณ์ให้สินเชื่อแก่ สมาชิกเป็นไปตามระเบียบที่ก�ำหนด ณ วัน สิ้นปีมีลูกหนี้เงินให้กู้และ
ดอกเบีย้ ค้างรับ  คงเหลือจ�ำนวนเงิน 5,509,486,002.00 บาท    คดิ เป็นร้อยละ 95.92  ของสินทรัพย์ทงั้ สิน้
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบสัญญาเงินให้กู้และสุ่มตรวจสอบการผ่านรายการจ่ายเงินกู้ การรับช�ำระหนี้กับ
บัญชีย่อยลูกหนี้ และการเปรียบเทียบ ยอดคงเหลือของลูกหนี้แต่ละประเภท กับบัญชีคุมยอดมียอด
ถูกต้องตรงกัน
2. สหกรณ์มกี ารรับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณ์อนื่ เป็นไปตามระเบียบทีก่ ำ� หนด วันสิน้ ปีมี
ยอดคงเหลือจ�ำนวน 2,575,782,046.53 บาท คิดเป็นร้อยละ  44.85  ของยอดรวมหนีส้ นิ้ และทุนของสหกรณ์
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารการฝาก-ถอน สุ่มตรวจการผ่านรายการไปบัญชีย่อยรายตัวและ
ทดสอบการค�ำนวณดอกเบีย้ จ่ายเงินรับฝาก เปรียบเทียบยอดบัญชียอ่ ยกับบัญชียอ่ ยกับบัญชีคมุ ยอดถูก
ต้องตรงกัน
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน
		
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ควร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์พจิ ารณาว่าจ�ำเป็นเพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงิน ทีป่ ราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน  คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความ
สามารถของสหกรณ์ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง การเปิดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งในกรณี
ที่มีเรื่องดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่คณะกรรมการด�ำเนิน
การสหกรณ์มคี วามตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกสหกรณ์หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนือ่ งต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี   ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย
ความเชื่ อ มั่ น อย่ า งสมเหตุ ส มผล คื อ ความเชื่ อ มั่ น ในระดั บ สู ง แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น การรั บ ประกั น ว่ า การ
ปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี แ ละระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ์ จ ะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิด
จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข้ อ ผิ ด พลาดและถื อ ว่ า มี ส าระส� ำ คั ญ เมื่ อ คาดการณ์ ไ ด้ อ ย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า
รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
ของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้                                                                     
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  
ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ าน
ของข้าพเจ้า  รวมถึง
● ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญใน
งบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึง่ เป็น
ผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้
ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
● ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธี
การตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผล   ของการควบคุมภายในของสหกรณ์
● ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้น
โดยคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
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สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของ
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระ
ส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความ
สามารถของสหกรณ์ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่  ถา้ ข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระ
ส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องให้ข้อสังเกตกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป  
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม  เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ตอ้ งหยุดการด�ำเนินงาน
ต่อเนื่องได้
● ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนือ
้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่
เกีย่ วข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ โดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่
●

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัย
ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
จากเรือ่ งทัง้ หลายทีส่ อื่ สารกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรือ่ งต่างๆ ที่
มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่ งเหล่านีไ้ ว้ในรายงานการสอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ไห้เปิดเผย
เรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่อง
ดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า  เพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว  

		

( นางสาวฉันท์แข เปรมปรีชากุล )
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

บริษัท ไอดี ออดิต กรุ๊ป จ�ำกัด
32/6 หมู่ที่ 4 ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์
ต�ำบลบางรักน้อย อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000
วันที่ 18 มกราคม 2562
รายงานประจ�ำปี 2562 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด
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สหกรณ์ ข้าราชการสหกรณ์ จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์

หมายเหตุ

ปี 2561
บาท

ปี 2560
บาท

สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

2

219,810,244.30

162,368,278.57

เงินฝากสหกรณ์อื่น

3

91,340.80

100,002.70

เงินให้กูย้ มื ระยะสั้น

4

591,338,724.91

558,488,817.46

ลูกหนี้ ระยะสั้น - สุ ทธิ

5

3,114,101.76

2,933,609.68

1,186,925.93

1,311,239.73

439,674.36

396,892.30

815,981,012.06

725,598,840.44

ดอกเบี้ยเงินให้กูค้ า้ งรับ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

6

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว

7

2,767,010.00

1,731,510.00

เงินให้กูย้ มื ระยะยาว

4

4,916,960,351.16

4,682,415,303.51

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

8

1,335,794.54

441,015.55

สิ ทธิ ประโยชน์ในการใช้อาคารรอตัดจ่าย
สิ ทธิ ประโยชน์การใช้โปรแกรมปฎิบตั ิการ

9

6,558,209.36

7,230,988.00

0.00

19,966.20

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

10

81,550.00

81,550.00

4,927,702,915.06
5,743,683,927.12

4,691,920,333.26
5,417,519,173.70

รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
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หมายเหตุ

ปี 2561
บาท

ปี 2560
บาท

หนีส้ ิ นและทุนของสหกรณ์
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น

11

0.00

0.00

เงินรับฝาก

12

2,575,782,046.53

2,377,883,316.91

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น

13

4,646,893.80

4,572,396.91

รวมหนี้ สินหมุนเวียน

2,580,428,940.33

2,382,455,713.82

รวมหนีส้ ิ น

2,580,428,940.33

2,382,455,713.82

2,659,049,120.00

2,552,080,550.00

320,409,696.45

302,943,015.13

8,029,230.01

12,414,466.51

175,766,940.33

167,625,428.24

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

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

ทุนของสหกรณ์
ทุนเรื อนหุ ้น (มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท)
หุ ้นที่ชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ทุนสารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ
กาไรสุ ทธิ ประจาปี
รวมทุนของสหกรณ์
รวมหนีส้ ิ นและทุนของสหกรณ์

14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(นายปริญญา เพ็งสมบัต)ิ
ประธานกรรมการ
(นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์)
เลขานุการ
วันที่ 9 มกราคม 2562

รายงานประจ�ำปี 2562 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด
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สหกรณ์ ข้าราชการสหกรณ์ จากัด
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ปี 2561
บาท
รายได้ ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้
ดอกเบี้ยรับฝาก
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รวมรายได้ ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ค่าใช้ จ่ายดอกเบีย้ และเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูย้ มื ระยะสั้น
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
รวมรายได้ ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุ ทธิ
บวก รายได้ อื่น
ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า
ค่าธรรมเนี ยมการถอนเงินรับฝาก
เงินรางวัลสลาก ธกส
กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ (รถยนต์)
รายได้อื่น
รวมรายได้ อื่น
หัก ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับเจ้ าหน้ าที่
เงินเดือน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ค่าตรวจสุ ขภาพ
ค่าเบี้ยประกันเจ้าหน้าที่
เงินประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ค่าเล่าเรี ยนบุตร
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ
48 รายงานประจ�ำปี 2562 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด
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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

ค่าล่วงเวลา
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ค่าเครื่ องแบบเจ้าหน้าที่
เงินชดเชยตามกฎหมาย
รวม
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์
ค่าตัดจ่ายโปรแกรมระบบงานธุรกิจสหกรณ์
สิ ทธิ ประโยชน์ในการใช้อาคารตัดจ่าย
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และอาคาร
ค่าซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์
ค่าบารุ งรักษาคอมพิวเตอร์
ค่าบริ การสื่ อคมนาคม
ค่าจ้างทาความสะอาด
ค่ากาจัดปลวก
รวม
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์สมาชิก
ค่าเปิ ดบัญชีเงินรับฝากสิ นมัธยัสถ์
รวม
ค่าใช้ จ่ายดาเนินงานอื่น
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าพาหนะกรรมการ
ค่ารับรอง
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์
ค่าไปรษณี ย ์
ค่าธรรมเนียมส่ งเงิน
ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่
เงินรางวัลแก่ผเู้ ข้าร่ วมประชุมใหญ่
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ปี 2561
บาท
228,566.00
616,381.29
54,000.00
0.00
9,791,232.29

้

%
0.08
0.21
0.02
0.00
3.33

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
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ค่าตอบแทนเลขานุการ
ค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบกิจการ
ค่าตอบแทนผูป้ ระสานงาน
ค่าไฟฟ้ า
ค่าน้ าประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายจัดงานสถาปนาสหกรณ์ครบรอบ 68 ปี
ค่าใช้จ่ายจัดงานสถาปนาสหกรณ์ครบรอบ 69 ปี
ค่าเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร
ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มการออม
โครงการสัมมนาภาคีสหกรณ์ บางเขน
โครงการสัมมนาผูป้ ระสานงาน
โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพสมาชิกผูส้ ู งวัย
โครงการส่ งเสริ มอาชีพ
โครงการอบรมสมาชิกใหม่
หนี้สงสัยจะสู ญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
หนี้สงสัยจะสู ญ-ลูกหนี้ตามคาพิพากษา
ค่าใช้จ่ายทัว่ ไป
รวม
รวมค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
กาไรสุ ทธิ
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ปี 2561
บาท
36,000.00
150,000.00
699,945.00
260,186.46
10,584.05
99,403.08
0.00
0.00
102,102.50
78,789.64
98,950.00
143,875.20
417,580.20
608,840.00
5,600.00
582,705.89
0.00
0.00
202,529.50
10,085,079.94
42,428,394.85
175,766,940.33

%
0.01
0.05
0.24
0.09
0.00
0.03
0.00
0.00
0.03
0.03
0.03
0.05
0.14
0.22
0.00
0.21
0.00
0.00
0.07
3.43
14.42
59.74

ปี 2560
บาท
36,000.00
150,000.00
699,685.00
250,904.24
8,163.64
96,601.81
67,500.00
160,777.50
0.00
77,098.42
100,000.00
159,200.00
424,261.00
341,850.00
9,000.00
0.00
121,151.96
(238,164.00)
199,924.15
8,475,959.98
41,214,469.66
167,625,428.24

้

%
0.01
0.05
0.25
0.09
0.00
0.03
0.02
0.06
0.00
0.03
0.04
0.06
0.15
0.12
0.00
0.00
0.04
(0.08)
0.07
3.00
14.61
59.41

สหกรณ์ ข้าราชการสหกรณ์ จากัด
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ปี 2561
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรสุ ทธิ
รำยกำรปรับปรุ งเพื่อกระทบยอดกำไรสุ ทธิ
เป็ นเงินสดสุ ทธิ จำกกิจกรรมดำเนิ นงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำสิ นทรัพย์
กำไรจำกกำรขำยสิ นทรัพย์ (รถยนต์)
หนี้ สงสัยจะสู ญ-ลูกหนี้ ตำมคำพิพำกษำ
หนี้สงสัยจะสู ญ-ลูกหนี้ ขำดสมำชิกภำพ
ค่ำโปรแกรมระบบงำนธุรกิจสหกรณ์ตดั จ่ำย
สิ ทธิ ประโยชน์ในกำรใช้อำคำรตัดจ่ำย
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
ในสินทรัพย์ และหนีส้ ินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดำเนิ นงำน
เงินสดรับจำกลูกหนี้ เงินให้กู้ - ฉุกเฉิ น
เงินสดรับจำกลูกหนี้ เงินให้กู้ - สำมัญ
เงินสดรับจำกลูกหนี้ เงินให้กู้ - พิเศษ
เงินสดจ่ำยลูกหนี้เงินให้กู้ - ฉุกเฉิ น
เงินสดจ่ำยลูกหนี้ เงินให้กู้ - สำมัญ
เงินสดจ่ำยลูกหนี้เงินให้กู้ - พิเศษ

้

ปี 2560
บาท

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)
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เงินสดรับเงินยืมทดรอง- ส่งเครำะห์ศพสมำชิก
เงินสดรับบัญชีพกั เงินหักส่งตัวแทน
เงินสดจ่ำยบัญชีพกั เงินหักส่งตัวแทน
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื ค้ำงรับ
เงินสดรับดอกเบี้ยค้ำงรับ เงินฝำกสหกรณ์อื่น
เงินสดรับจำกลูกหนี้ อื่น
เงินสดจ่ำยค่ำเครื่ องเขียนแบบพิมพ์
เงินสดจ่ำยค่ำเบี้ยประกันภัยจ่ำยล่วงหน้ำ
เงินสดจ่ำยเงินยืมทดรอง- ส่งเครำะห์ศพสมำชิก
เงินสดจ่ำยเงินยืมทดรอง- ค่ำใช้จ่ำยประชุมใหญ่
เงินสดรับค่ำเบี้ยประกันเงินกู้ AIA

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

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

หนี้ สินดำเนิ นงำน
เงินสดรับลูกหนี้ ตวั แทนหักเงินส่ง
เงินสดจ่ำยเงินรอจ่ำยคืน
เงินสดรับเงินรอจ่ำยคืน
เงินสดจ่ำยภำษีหกั ณ ที่จ่ำยค้ำงจ่ำย
เงินสดจ่ำยค่ำไปรษณี ยค์ ำ้ งจ่ำย
เงินสดจ่ำยค่ำไฟฟ้ ำค้ำงจ่ำย
เงินสดจ่ำยค่ำโทรศัพท์คำ้ งจ่ำย
เงินสดจ่ำยค่ำตรวจสอบกิจกำรค้ำงจ่ำย
เงินสดจ่ำยค่ำเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มค้ำงจ่ำย
เงินสดจ่ำยค่ำสิ นไหมรอจ่ำยคืนสมำชิก
เงินสดจ่ำยเงินประกันสังคมค้ำงจ่ำย
เงินสดจ่ำยค่ำธรรมเนียมสอบบัญชีคำ้ งจ่ำย
เงินสดจ่ำยดอกเบี้ยเงินฝำกประจำค้ำงจ่ำย
เงินสดจ่ำยค่ำเช่ำเครื่ องถ่ำยเอกสำรค้ำงจ่ำย
เงินสดจ่ำยดอกเบี้ยเงินฝำกสหกรณ์อื่นค้ำงจ่ำย
เงินสดจ่ำยค่ำเบี้ยประกันเงินกู้ AIA
เงินสดจ่ำยค่ำเบี้ยประกันเงินกูส้ ำมัญรอจ่ำยนำส่งบริ ษทั
เงินสดรับค่ำเบี้ยประกันเงินกูส้ ำมัญรอจ่ำยนำส่งบริ ษทั
เงินสดรับค่ำเบี้ยประกัน บจ สหประกันชีวิต
เงินสดรับภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำย ค้ำงจ่ำย
เงินสดรับค่ำเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มค้ำงจ่ำย
เงินสดรับเงินประกันโปรแกรม

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

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

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

เงินสดจ่ำยซื้อเครื่ องใช้สำนักงำน

(219,848.00)

(108,810.00)

เงินสดจ่ำยซื้อรถยนต์

(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

เงินสดจ่ำยซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
เงินสดรับจำกกำรขำยทรัพย์สิน (รถยนต์)
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจำกเงินรับฝำก
เงินสดจ่ำยคืนเงินรับฝำก
เงินสดรับจำกกำรบริ จำค
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื -ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
เงินสดจ่ำยจำกเงินกูย้ มื -ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
เงินสดจ่ำยค่ำบำรุ งสันนิ บำตสหกรณ์
เงินสดจ่ำยเงินปันผล
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 วันต้นปี
เงินสด ณ วันสิ้นปี
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สหกรณ์ ข้าราชการสหกรณ์ จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

้

1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
1.1 สหกรณ์บนั ทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
1.2 สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลา ส่วนจานวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคูณด้วย
จานวนเงินต้นที่คา้ งชาระตามระยะเวลาที่กยู้ มื
1.3 สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินให้กขู้ องลูกหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
จานวน 84,086.33 บาท ซึ่ งหากสหกรณ์รับรู ้ดอกเบี้ยเงินให้กขู้ องลูกหนี้ ดงั 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 วันสิ้ นปี ตามอายุของหนี้
ที่คา้ งชาระของลูกหนี้แต่ละราย
1.6 สหกรณ์ต้งั ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ ด้วย การจัดชั้น
คุณภาพลูกหนี้เงินกูแ้ ละการเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ พ.ศ. 2544
1.7 สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ / ของสิ้นเปลืองตามราคาทุน
1.8 สิ นทรัพย์ที่จ่ายจากทุนเพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คงให้แก่สหกรณ์ตีตามราคาทุน และโอนเข้าทุนสารองและคานวณค่าเสื่ อมราคา
โดยวิธีเส้นตรงตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
1.9 ค่าเสื่ อมราคาอาคารและอุปกรณ์ คานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดซึ่งระยะเวลา
ที่ตดั จาหน่ายเป็ นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
1.10 สิ ทธิในการใช้ซอฟแวร์ ต่าง ๆ ตัดจ่ายตามระยะเวลาของอายุการใช้งานหรื อตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ซอฟแวร์ใหม่
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 นหลักทรัพย์ค้าประกันหนี้สินด้วย
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2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร

ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
ประจา (ประเภท 14 วัน)
ประจา (ประเภท 1 ปี )
สลากออมทรัพย์ ธ .ก.ส.
รวม
3. เงินฝากสหกรณ์ อื่น

ประกอบด้วย

สอ.กรมป่ าไม้ จากัด
สอ.กรมส่งเสริ มการเกษตร จากัด
สอ.ดาต้าวันเอเซี ย (ประเทศไทย) จากัด
สอ.กรมการขนส่งทางบก จากัด
สอ.กรมปศุสตั ว์ จากัด
สอ.สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จากัด
สอ.กรมวิชาการเกษตร จากัด
สอ.กรมพัฒนาที่ดิน จากัด
สอ.กรมประมง จากัด
รวม
4. เงินให้ ก้ ยู มื

ประกอบด้วย

เงินให้ ก้ ูยมื - ปกติ
ลูกหนี้ เงินให้กฉู้ ุกเฉิน
ลูกหนี้ เงินให้กสู้ ามัญ
ลูกหนี้ เงินให้กพู้ ิเศษ
รวมเงินให้ ก้ ูยมื - ปกติ

ระยะสั้น
46,253,500.96
527,685,157.86
17,400,066.09
591,338,724.91

ปี 2561
บาท

ระยะยาว

4,611,036,975.39
305,923,375.77
4,916,960,351.16

้

ปี 2561
บาท
34,744.15

ปี 2560
บาท
10,952.89

8,400.00
69,767,100.15
50,000,000.00
70,000,000.00
30,000,000.00
219,810,244.30

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

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

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
100,002.70

ระยะสั้น

ปี 2560
บาท

47,275,793.71
498,725,018.18
12,488,005.57
558,488,817.46

ระยะยาว

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

5. ลูกหนี้ - สุทธิ

ประกอบด้วย

ลูกหนี้ตวั แทนหักเงินส่ง
ลูกหนี้ตามคาพิพากษา
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญ
ลูกหนี้ตามคาพิพากษา
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ

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 นที�ดินที�สหกรณ์ประมูลได้จากการขายทอดตลาดจากลูกหน� ีเงินให้กรู้ าย นายสมภพ บัวจันทร์ ที�คา้ งชําระหน� ี จํานวน
190,000.00 บาท โฉนดเลขที� 51375 หน้าสํารวจ 5468 ต�งั อย่ทู ี� ตําบลท่าแดง อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เน�ือที� 6 ไร่
3 งาน 81 ตารางวา
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13. หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
ค่าไปรษณี ยค์ า้ งจ่าย
ค่าไฟฟ้ าค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
ค่าโทรศัพท์คา้ งจ่าย
ค่าตอบแทนตรวจสอบกิจการค้างจ่าย
เงินประกันสังคมค้างจ่าย
เบี้ยประกันเงินกู้ AIA
เบี้ยประกันชีวิตกลุ่มค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีคา้ งจ่าย
ค่าสิ นไหม รอจ่ายคืนสมาชิก
ดอกเบี้ยเงินฝากประจาค้างจ่าย
เบี้ยประกันเงินกู้ บจ สหประกันฯ
ค่าเช่าเครื่ องถ่ายเอกสารค้างจ่าย
เงินหักส่งลูกหนี้ ตวั แทน
ค่าเบี้ยประกันเงินกูส้ ามัญ รอนาส่งบริ ษทั
เงินรอจ่ายคืน
เงินปันผลตามหุ้นค้างจ่าย
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
เงินประกันปรับปรุ งโปรแกรม
เงินประกันการจ้างงาน
รวม
14. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ ประกอบด้วย
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล
ทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผูถ้ ึงแก่กรรม
ทุนเพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คงให้แก่สหกรณ์
ทุนส่งเสริ มการศึกษาและการอบรม
ทุนเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
รวม

้

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 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 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 2560
บาท
2,391.23
3,250,000.00
5,822,862.54
755,237.23
232,154.51
2,351,821.00
12,414,466.51
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รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์
ตามทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์ได้แต่งตัง้ ให้ขา้ พเจ้าเป็นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ขา้ ราชการสหกรณ์   จำ� กัด  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2561  นั้น ข้าพเจ้าขอรายงานผลการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ลงวันที่  18  มกราคม  2562  ข้าพเจ้าขอเสนอรายงานผล
การตรวจสอบบัญชีในเรื่องที่ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
ข้าพเจ้าขอเสนอรายงานข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ ดังนี้
               สภาพภาพทั่วไปของสหกรณ์
สหกรณ์จดทะเบียนเมื่อวันที่  28 กันยายน 2492  มีสมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   
จ�ำนวน 7,685 คน เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น  273  คน มีทนุ ด�ำเนินงานทัง้ สิน้ จ�ำนวน 5,743.68  ลา้ นบาท เพิม่ ขึน้
จากปีกอ่ น 326.16 ล้านบาท  ในรอบปีสหกรณ์ดำ� เนินธุรกิจ  2 ด้าน  ปริมาณธุรกิจรวม  6,041.88  ลา้ นบาท
ประกอบด้วยธุรกิจสินเชื่อ จ�ำนวน 4,631.32   ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  76.65   ของมูลค่าธุรกิจรวม และ
ธุรกิจเงินรับฝาก จ�ำนวน  1,410.56  ลา้ นบาท คิดเป็นร้อยละ 23.35 ของมูลค่าธุรกิจรวม  ผลการด�ำเนินงาน
มีก�ำไรสุทธิ 175.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.74 ของรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�ำนวน  8.14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.86
1. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
     1.1 การควบคุมภายใน
			 การแบ่งส่วนงานและการก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ     สหกรณ์มีการจัด
แบ่งส่วนงานและก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้เหมาะสม   การปฏิบัติงานเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้   
พนักงานสหกรณ์    มีความรู้      ความเข้าใจในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   สหกรณ์มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ   มีการจัดอบรมและสัมมนา
ภายนอกตามโอกาสอันควร
			 การก�ำหนดระเบียบต่างๆ สหกรณ์มีการก�ำหนดระเบียบปฏิบัติงานด้านต่างๆ  ขึ้น
เพื่อถือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานไว้อย่างเหมาะสม    โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับ  
และใช้ปฏิบัติตามระเบียบที่ก�ำหนดไว้
มาตรฐานการบัญชี ระบบบัญชีที่สหกรณ์ใช้เหมาะสมกับธุรกิจ  การบันทึกบัญชี
รวมทั้งบัญชีย่อยต่างๆ   เรียบร้อยเป็นปัจจุบันโดยมีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน   และ
เจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
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สหกรณ์ถอื ปฏิบตั ทิ างการบัญชีตามระเบียบทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนด   และเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  2542   ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี   การจัดท�ำงบการเงินเป็นไปตามรูป
แบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก�ำหนด
สหกรณ์ได้นำ� โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลข้อมูล  ในส่วนงานด้านเงินรับฝาก
ทุนเรือนหุน้ และลูกหนีเ้ งินให้ก   ู้ ได้แก่   การจัดท�ำงบหน้าเรียกเก็บเงินประจ�ำเดือน  ออกใบเสร็จรับเงิน  จดั ท�ำ
รายละเอียดยอดคงเหลือ   และจัดพิมพ์รายงานต่างๆ  การประมวลผลเป็นไปอย่างถูกต้องและมีการ
ส�ำรองข้อมูลไว้  รวมทัง้ มีระบบมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเหมาะสม   แต่ทงั้ นีค้ วรถือปฏิบตั ิ
ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัด
1.2  การปฎิบัติที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
                ไม่ปรากฏจากการสอบบัญชี
2. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ความเสี่ยงด้านเครดิต
สหกรณ์บริหารธุรกิจสินเชือ่ ในการให้สมาชิกกูย้ มื เงินโดยใช้ทนุ ของสหกรณ์และเงินรับฝาก  ใน
ระหว่างปีมกี ารจ่ายเงินกูใ้ ห้แก่สมาชิกประเภทเงินกูฉ้ กุ เฉิน สามัญ และพิเศษ เป็นจ�ำนวน 4,631.32 ล้านบาท  
การจ่ายเงินกูเ้ ป็นไปตามระเบียบทีก่ ำ� หนด ความสามารถในการช�ำระหนีข้ องลูกหนี้ สหกรณ์สามารถเก็บ
หนี้ได้ตามก�ำหนด  แต่อย่างไรก็ดี สหกรณ์ยังคงต้องติดตาม ข่าวสารเกี่ยวกับ  อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
จากสถาบันการเงินอื่น อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานกรณีสมาชิกย้ายเงินฝากไปยังสถาบันการเงิน
อื่นที่ให้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่า
3. เรื่องอื่น ๆ (สรุปผลการด�ำเนินงานโดยสรุป)
การด�ำเนินงานของสหกรณ์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ และ
มติที่ประชุม ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมเงินและให้บริการด้านการเงินสมาชิกอย่างทั่วถึงเพียงพอ
การบริหารงานโดยคณะกรรมการด�ำเนิน โดยการลดต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมบุคคล
ภายนอก ใช้วิธีการให้สมาชิกออมเงินแทนการกู้ยืมจากบุคคลภายนอก  ซึ่งสามารถท�ำให้สหกรณ์มีก�ำไร
เพิ่มมากขึ้น อ�ำนวยประโยชน์ต่อสมาชิก  ให้ผลตอบแทนในรูปเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสูง สร้างความ
มั่นใจแก่สมาชิกในอัตราที่น่าพอใจ
									
(นางสาวฉันท์แข  เปรมปรีชากุล)
                                                                 
ผู้สอบบัญชี
บริษัท  ไอดี  ออดิต  กรุ๊ป  จ�ำกัด
32/6   หมู่ที่ 4  ซอยท่าอิฐ   ถนนรัตนาธิเบศร์
ต�ำบลบางรักน้อย  อ�ำเภอเมืองนนทบุรี   จังหวัดนนทบุรี
วันที่  18  มกราคม  2562
จึงเสนอเพื่อพิจารณา
		
ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุน ตามที่เสนอ
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5.3 พิจารณาจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2561
		
จากผลการด�ำเนินงานสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด ในปี 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีก�ำไรสุทธิ   175,766,940.33   บาท   โดยจัดสรรเป็นทุนต่าง ๆ ตามข้อบังคับข้อ 20 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2561  ที่ก�ำหนดไว้ดังนี้
		
“ การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี คณะกรรมการด�ำเนินการต้องร่วมกันพิจารณาการจัดสรรก�ำไร
สุทธิประจ�ำปี  เมือ่ มีมติจดั สรรเป็นอย่างไรแล้ว  ให้ประธานในทีป่ ระชุมใหญ่หรือผูท้ ปี่ ระธานในทีป่ ระชุมใหญ่
มอบหมาย  เสนอหลักเกณฑ์และเหตุผลต่อที่ประชุมใหญ่รวมทั้งตอบข้อซักถามจากที่ประชุมใหญ่
ในการจัดสรรก�ำไรสุทธิ  ที่ประชุมใหญ่ต้องจัดสรรเป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
ก�ำไรสุทธิ     และจัดสรรเป็นค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามอัตราทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง
แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้า     ของก�ำไรสุทธิ  
กรณีสหกรณ์มีก�ำไรจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สิน  ห้ามมิให้น�ำก�ำไรนั้นมาจัดสรรเพื่อแบ่งปัน
กันในหมู่สมาชิก  แต่ให้จัดสรรเป็นทุนส�ำรองหรือทุนอื่น ๆ ที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับ
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนที่เหลือ   อาจจัดสรรดังต่อไปนี้
(1)   เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช�ำระแล้ว  ไม่เกินอัตราที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ในการค�ำนวณเงินปันผลตามหุน้ ให้ถอื ว่าหุน้ ทีส่ มาชิกช�ำระต่อสหกรณ์ในวันใด มีระยะ
เวลานับตั้งแต่วันที่ถือเป็นต้นไปจนถึงวันสิ้นปีทางบัญชี
สมาชิกทีล่ าออกจากสหกรณ์หรือเสียชีวติ ก่อนวันสิน้ ปีบญ
ั ชีของสหกรณ์  หากสมาชิก
หรือผูร้ บั โอนประโยชน์มไิ ด้ถอนค่าหุน้ จากสหกรณ์กอ่ นวันสิน้ ปีบญ
ั ชี  สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามหุน้ ให้
ตามอัตราซึ่งที่ประชุมใหญ่ก�ำหนด
(2)  เป็นเงินเฉลีย่ คืนตามส่วนแห่งดอกเบีย้ เงินกูท้ สี่ มาชิกช�ำระให้แก่สหกรณ์ระหว่างปีตาม
ความเหมาะสม
(3) เป็นเงินโบนัสให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
(4)   เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุน้ ของสหกรณ์ตามที่
มีอยูใ่ นวันสิน้ ปีนนั้   จนกว่าจะมีจำ� นวนร้อยละแปดแห่งทุนเรือนหุน้ ดังกล่าว  ทนุ รักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้
จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น
(5)   เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละห้าของก�ำไรสุทธิ   ทุนสาธารณประโยชน์นี้  
สะสมไว้ส�ำหรับจ่ายเพื่อการกุศลและศาสนกิจ  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของสังคมและเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอ�ำนวยประโยชน์แก่สหกรณ์
(6)   เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาและการอบรมสัมมนาของสหกรณ์   ไม่ต�่ำกว่าร้อยละหนึ่ง
ของก�ำไรสุทธิ
(7)   เป็นทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมไม่เกินร้อยละสิบห้าของก�ำไรสุทธิ
(8)   เป็นทุนเพื่อส่งเสริมความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ไม่ต�่ำกว่าร้อยละหนึ่งของก�ำไรสุทธิ
(9)   เป็นทุนเพือ่ จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกไม่ตำ�่ กว่าร้อยละหนึง่ ของก�ำไรสุทธิ  ทุนนีส้ ะสม
ไว้ส�ำหรับจ่ายเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วยเรื้อรัง  หรือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ หรือเพื่อช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนของสมาชิก  ตลอดจนสวัสดิการอื่น ๆ
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ทีป่ ระชุมใหญ่อาจมีมติให้ลดการจัดสรรรายการใดรายการหนึง่ ก็ได้  เงินจัดสรรทีม่ มี ติให้ลดลง     
ให้น�ำไปจัดสรรสมทบเป็นทุนส�ำรองหรือทุนอื่น ๆ ตามข้อบังคับนี้
การใช้เงินทุนให้ปฏิบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับ  และตามระเบียบของสหกรณ์”
คณะกรรมการด�ำเนินการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จัดสรรก�ำไรสุทธิตามที่ก�ำหนดใน
ข้อบังคับ และจัดสรรเป็นเงินปันผลร้อยละ 4.80  เป็นเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 5.50 รายละเอียดดังนี้
รายการ
ก�ำไรสุทธิ
1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ปี 2561
จ�ำนวนเงิน
ร้อยละ
(บาท)
175,766,940.33 100.00

ก. จัดสรรตามข้อบังคับข้อ 20
เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ                                                   18,377,194.00
เป็นค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามอัตราที่ก�ำหนดไว้ ในกฎ
30,000.00
กระทรวง แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของก�ำไรสุทธิ
รวมจัดสรรตามข้อบังคับข้อ 20
หัก ขายทรัพย์สิน (ก�ำไรจากการขายรถยนต์)
ข. จัดสรรส่วนที่เหลือ
เป็นเงินปันผลตามหุ้นอัตรา ร้อยละ 4.80
เป็นเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนแห่งดอกเบี้ย ร้อยละ 5.50
เป็นเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้น
เป็นทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละห้าของก�ำไรสุทธิ
เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาและการอบรมสัมนาไม่ต�่ำกว่าร้อยละหนึ่งของก�ำไรสุทธิ
เป็นทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมไม่เกินร้อยละสิบห้าของก�ำไรสุทธิ
เป็นทุนเพื่อส่งเสริมความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ไม่ต�่ำกว่าร้อยละหนึ่งของก�ำไรสุทธิ
เป็นทุนเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกไม่ต�่ำกว่าร้อยละหนึ่งของก�ำไรสุทธิ
รวมจัดสรรส่วนที่เหลือ
รวมเป็นเงิน

18,407,194.00
200,499.00
123,625,128.66 70.33
16,648,100.92 9.47
3,085,000.00 1.76
10,000.00 0.01
800,000.00 0.45
2,000,000.00 1.14
8,791,516.75 5.00
0.00 0.00
2,400,000.00 1.36
157,359,746.33
175,766,940.33 100.00

จึงเสนอเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมมีมติ เป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2561 ตามที่เสนอ
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10.46
0.02

การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2561 เปรียบเทียบปี 2560
ปี 2561
ล�ำดับ

1
2

1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ

ปี 2560

จ�ำนวนเงิน
จ�ำนวนเงิน ร้อยละ
ร้
อ
ยละ
(บาท)
(บาท)
175,766,940.33 100.00 167,625,428.24 100.00

ก�ำไรสุทธิ
ก. จัดสรรตามข้อบังคับข้อ 20
เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ                                                   18,377,194.00 10.46 17,465,681.32 10.41
เป็นค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
30,000.00
0.02
30,000.00 0.02
หัก ขายทรัพย์สิน (ก�ำไรจากการขายรถยนต์)
200,499.00
ข. จัดสรรส่วนที่เหลือ
เป็นเงินปันผลตามหุ้นอัตรา  ร้อยละ  4.80
123,625,128.66 70.33 117,125,672.49 69.87
เป็นเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนแห่งดอกเบี้ย  ร้อยละ 5.50
16,648,100.92
9.47 15,528,503.43 9.26
เป็นเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่                
3,085,000.00
1.76
3,084,300.00 1.84
เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล          
10,000.00
0.01
10,000.00 0.01
เป็นทุนสาธารณประโยชน์                                      
800,000.00
0.45
800,000.00 0.48
เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาและการอบรมสัมนา
2,000,000.00
1.14
2,000,000.00 1.19
เป็นทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม
8,791,516.75
5.00
8,381,271.00 5.00
เป็นทุนเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก            
2,400,000.00
1.36
3,200,000.00 1.91
รวมเป็นเงิน
175,766,940.33 100.00 167,625,428.24 100.00

สถิติอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน
รายการ
ดอกเบี้ยเงินให้กู้เฉลี่ยสุทธิ
เงินปันผล  
เงินเฉลี่ยคืน

ปี 2561 (%)
5.20
4.80
5.50

ปี 2560 (%)
5.20
4.80
5.50

รายงานประจ�ำปี 2562 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด

65

5.4 พิจารณาก�ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์กู้ยืม ประจ�ำปี 2562
               การก�ำหนดวงเงินกูย้ มื กรณีสหกรณ์มคี วามจ�ำเป็นต้องกูย้ มื จากสถาบันการเงิน หรือสหกรณ์
อื่นเพื่อน�ำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ สามารถด�ำเนินการได้ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้าราชการ
สหกรณ์ จ�ำกัด ข้อ 12.  ซึ่งก�ำหนดว่า “ให้ทปี่ ระชุมใหญ่มอี ำ� นาจในการก�ำหนดวงเงินซึง่ สหกรณ์อาจ
กู้ยืมส�ำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่ จ�ำเป็นสมควรแก่การด�ำเนินงาน”
     
ในคราวประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561  ที่ประชุมใหญ่ฯ
ได้อนุมตั ใิ ห้สหกรณ์ฯ ก�ำหนดวงเงินกูย้ มื ประจ�ำปีไว้ จ�ำนวน  2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท)  เนือ่ งจาก
ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ฯ เพิ่มขึ้นทั้งด้านเงินให้กู้และเงินรับฝากจากสมาชิก
คณะกรรมการด�ำเนินการจึงขอเสนอให้พิจารณาก�ำหนดวงเงินกู้ยืมซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม
ประจ�ำปี 2562 ไว้เท่าเดิม คือ จ�ำนวน 2,000 ล้านบาท  (สองพันล้านบาท)  ซึ่งไม่เกินหนึ่งเท่าของทุนเรือน
หุ้นรวมกับทุนส�ำรองที่สหกรณ์ฯ มีอยู่ในขณะนี้มีทุนเรือนหุ้น จ�ำนวน  2,659.05 ล้านบาท และทุนส�ำรอง
จ�ำนวน  320.41  ลา้ นบาท   โดยเป็นไปตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  วา่ ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
ให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยมื ของสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ 30 เมษายน 2561 และสอดคล้องกับเกณฑ์กำ�
กับฯ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งก�ำหนดให้หนี้สินต่อทุนไม่เกิน 1.5 เท่า
จึงเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
		
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ก�ำหนดวงเงินกู้ซึ่งสหกรณ์กู้ยืมของสหกรณ์ ประจ�ำปี 2562
จ�ำนวน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) ตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการเสนอ
5.5 พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี 2562 และก�ำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ท�ำการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์โดยมี
วัตถุประสงค์   เพือ่ กระจายงานด้านการสอบบัญชีสำ� หรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ทมี่ ฐี านะการเงินมัน่ คง มีทนุ
ของสหกรณ์ตั้งแต่ 50 ล้านบาท    ขึ้นไป  และมีระบบการบริหารที่ดีที่ให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน
เข้ามาตรวจสอบบัญชีประจ�ำปี โดยอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และต้องผ่าน
การอบรมหลักสูตรการสอบบัญชีสหกรณ์ นัน้ สหกรณ์ฯ จึงท�ำหนังสือเชิญผูส้ อบบัญชีเพือ่ ให้เสนอบริการ
สอบบัญชี จ�ำนวน 6 ราย ดังนี้
1. บริษัทไอดี ออดิต กรุ๊ป จ�ำกัด  
2. บริษัท เอ็น เอส เค คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด
3. ส�ำนักงานบัญชีและกฎหมายกมลและเพื่อน
4. บริษัท ส�ำนักงานที่ปรึกษาพรีม่า จ�ำกัด
5. ส�ำนักงานสอบบัญชีลักขณาเขคมและคณะ
6. บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จ�ำกัด
มีผสู้ อบบัญชีภาคเอกชนทีข่ นึ้ ทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เสนอบริการสอบบัญชีและ
ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชี ประจ�ำปี 2562  จ�ำนวน 2 ราย ดังนี้          
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1. บริษัท ไอดี ออดิต กรุ๊ป จ�ำกัด  โดย นางสาวจิราภรณ์  บรรเทิงใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 10031  และผู้สอบบัญชีส�ำรอง  นางสาวฉันท์แข  เปรมปรีชากุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 10092 และมีผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่มีคุณสมบัติตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
ส�ำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 32/6  หมู่ที่  4  ต�ำบลบางรักน้อย  อ�ำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี
2. บริษทั เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จ�ำกัด โดย นายเอกชัย เตียววงค์ไทย ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 5850 และผู้สอบบัญชีส�ำรอง นายอรุณ  สุวรรณชาตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน  
9895 และ/หรือผูช้ ว่ ยผูส้ อบบัญชีในระดับปริญญาตรีทมี่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีน่ ายทะเบียนก�ำหนด ส�ำนักงาน
ตั้งอยู่เลขที่ 2/123 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร                                                
ตามค�ำแนะน�ำของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าด้วยวิธีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
หรือแต่งตัง้   เป็นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเสนอชือ่ ผูส้ อบบัญชีภาคเอกชนทีส่ รรหา
ไว้ไม่น้อยกว่า 2 ราย ขึ้นไป พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาที่สรุปไว้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ราย ได้เสนอ
บริการสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี รายละเอียดตามที่แนบ    
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ตารางรายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญชี ประจ�ำปี 2562
รายละเอียดการปฏิบัติงาน

นางสาวจิราภรณ์ บรรเทิงใจ
บริษัทไอดีออดิต กรุ๊ป จ�ำกัด

1. ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
(1) ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองทั่วไป การทดสอบรายการบัญชี
และวิธีการตรวจสอบอื่นที่เห็นว่าจ�ำเป็น
และเป็ น ไปตามระเบี ย บนายทะเบี ย น
สหกรณ์ ระเบียบและค�ำแนะน�ำที่ กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ก�ำหนด
   (2)  กรณีตรวจพบข้อบกพร่องที่มีสาระ
ส�ำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน  
ผู้สอบบัญชีจะท�ำหนังสือแจ้งให้สหกรณ์
ทราบแยกจากรายงานการสอบบัญชี

ปฏิบัติตาม 1 (1)

นายเอกชัย เตียววงค์ไทย
บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี
จ�ำกัด
ปฏิบัติตาม 1 (1)

ปฏิบัติตาม 1 (2)

ปฏิบัติตาม 1 (2)

ปฏิบัติตาม 1 (3)
(3) การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ควบคุ ม ภายใน และการจั ด ท� ำ ผลการ
ตรวจสอบบัญชี
วันท�ำงานปกติเต็มเวลา
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
2.1 ปริมาณการตรวจสอบ/จ�ำนวนผูช้ ว่ ย
ผู้สอบบัญชี
4-5 คน
2.1.1 ปริมาณการตรวจสอบ
5 ครั้ง/ปี
- ปริมาณ
4-5 วัน/ครั้ง
- จ�ำนวนครั้งต่อปีและ
จ�ำนวนวัน/ครั้ง
5 คน
2.1.2 จ�ำนวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
ที่เข้าปฏิบัติงาน
2.2 ระยะเวลาทีส่ ามารถตรวจสอบบัญชี ภายใน 3 วัน นับจากวันที่สหกรณ์
แล้วเสร็จ
จัดท�ำงบการเงินเสร็จแล้ว
3. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและ
เป็นไปตามข้อ 3.1
ก�ำหนดเวลาเบิกค่าธรรมเนียม
    3.1 เกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียม คิดตาม
เวลาและแรงงานโดยรวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ไว้เรียบร้อยแล้ว (ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการ
ขอค�ำยืนยันและสอบทานหนี้)
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ปฏิบัติตาม 1 (3)

วันท�ำงานปกติเต็มเวลา
4-5 คน
5 ครั้ง/ปี
4-5 วัน/ครั้ง
5 คน
ภายใน 3 วัน นับจากวันที่สหกรณ์
จัดท�ำงบการเงินเสร็จแล้ว
เป็นไปตามข้อ 3.1

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
   3.2  ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
   3.3  การเบิกค่าธรรมเนียม

4. บริการอื่น ๆ
4.1 ให้ค�ำแนะน�ำด้านการบริหารการเงิน
การบัญชีโดยไม่คิดมูลค่า

นางสาวจิราภรณ์ บรรเทิงใจ
บริษัทไอดีออดิต กรุ๊ป จ�ำกัด
130,000 บาท

นายเอกชัย เตียววงค์ไทย
บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จ�ำกัด
150,000 บาท

ครั้งเดียวเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ ครั้งเดียว ก�ำหนดช�ำระเมื่อสหกรณ์
และงบการเงินได้รับความเห็นชอบ ได้ รั บ รองรายงานของผู ้ ส อบบั ญ ชี
จากคณะกรรมการฯ แล้ว
ประจ�ำปี 2562 แล้ว ภายใน 3 วัน
ท�ำการ
ปฏิบัติตามข้อ  4.1
ปฏิบัติตามข้อ  4.1

4.2 เข้าร่วมประชุมกรรมการหรือประชุม
ปฏิบัติตามข้อ 4.2
ใหญ่สามัญประจ�ำปี ด้วยตนเองทุกครั้งตาม
ที่สหกรณ์ร้องขอ
4.3 วิเคราะห์งบการเงิน ผลการด�ำเนินงาน ปฏิบัติตามข้อ 4.3
สถานะทางการเงิน การแนะน�ำ การแก้ไขที่
เป็นประโยชน์แก่สหกรณ์

ปฏิบัติตามข้อ 4.2

ปฏิบัติตามข้อ  4.3

      4.4   ให้ บ ริ ก ารวางรู ป แบบบั ญ ชี
แบบฟอร์มทะเบียนต่าง ๆ ให้ค�ำปรึกษา
ด้ า นภาษี อ ากร ระเบี ย บอื่ น ๆ ระบบ
คอมพิวเตอร์ และค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน
5. ข้อมูลอื่น
    5.1  รับงานสอบบัญชีสหกรณ์ที่มีรอบปี
บัญชีเช่นเดียวกัน ไม่เกินทีก่ รมตรวจบัญชี
สหกรณ์ก�ำหนด

ปฏิบัติตามข้อ  4.4

ปฏิบัติตามข้อ  4.4

ปฏิบัติตามข้อ  5.1

ปฏิบัติตามข้อ  5.1

    5.2  มีผู้ช่วยผู้สอบบัญชีผ่านการอบรม
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ไม่น้อยกว่า  4  คน

ไม่น้อยกว่า  5  คน

จึงขอให้ทปี่ ระชุมใหญ่ฯ พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี 2562 และก�ำหนดค่าธรรมเนียมการ  
สอบบัญชี โดยลงคะแนนเสียงด้วยวิธียกมือ
ที่ประชุมมีมติ  เสียงส่วนใหญ่เลือก นางสาวจิราภรณ์  บรรเทิงใจ สังกัด บริษัท ไอดี ออดิต กรุ๊ป
จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด ประจ�ำปี 2562 และก�ำหนดค่าธรรมเนียมการ
สอบบัญชีเป็นจ�ำนวนเงิน 130,000 บาท
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5.6 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจ�ำปี 2562 และก�ำหนดค่าตอบแทน
      ตามประกาศสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด ฉบับที่  24/2561 เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบ
กิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  ซึ่งได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม  ถึงวันที่ 17
ธันวาคม 2561 นั้น มีผู้ยื่นใบสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ จ�ำนวน 1 คณะ ประกอบด้วย
(1) นายเผด็จ   เฉลิมพักตร์ ข้าราชการบ�ำนาญ กรมส่งเสริมสหกรณ์   วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นหัวหน้าคณะ
(2) น.ส.วาสนา  ศกุ ระศร  ขา้ ราชการบ�ำนาญ กรมส่งเสริมสหกรณ์ วุฒกิ ารศึกษาปริญญา
ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) คณะเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ส่งเสริมการเกษตรและ
สหกรณ์บัณฑิต สาขาสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  
(3) น.ส.กฤตยา  โอวาท  ขา้ ราชการบ�ำนาญ กรมส่งเสริมสหกรณ์  วฒ
ุ กิ ารศึกษาปริญญาตรี
สาขา  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง และปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  
ผลงานของผู้ตรวจสอบกิจการ
(1) เคยเป็นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ขา้ ราชการสหกรณ์ จ�ำกัด ปีบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
		
(2) เคยเป็นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ขา้ ราชการสหกรณ์ จ�ำกัด ปีบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
คณะผู้ตรวจสอบกิจการเสนอค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเป็นจ�ำนวนเงิน 150,000 บาท เท่ากับ
ปีก่อนและขอบเขต การปฏิบัติงาน และวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ดังนี้
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ก�ำหนดในข้อบังคับของสหกรณ์
รวมทั้งเรื่องต่อไปนี้
1. สอบทานและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์แล้วก�ำหนดขอบเขตและ
วิธีปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการให้เหมาะสมรัดกุม
2. ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ เช่น การให้เงินกู้
การรับฝากเงิน การลงทุน และการให้บริการ เป็นต้น
3. ตรวจสอบการควบคุม ดูแลรักษาสินทรัพย์และการใช้สนิ ทรัพย์ทกุ ประเภทของสหกรณ์วา่ เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
4. ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการเพือ่ ประกอบการก�ำหนดนโยบาย แผนงาน ระเบียบ
ข้อบังคับ และประสิทธิภาพการบริหารงาน
5. จัดท�ำรายงานการตรวจสอบกิจการให้ครอบคลุมเรื่องที่ตรวจสอบเสนอที่ประชุมคณะ
กรรมการเป็นประจ�ำทุกเดือน
6. จัดท�ำรายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำปีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีของสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 ข้อ 49 ก�ำหนดว่า “ให้ที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคณะหนึ่งเพื่อด�ำเนินการตรวจสอบกิจการตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณ์ก�ำหนดและตามที่ก�ำหนดในข้อบังคับนี้
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คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องประกอบด้วยสมาชิกหรือบุคคลภายนอกจ�ำนวน 3 คน ในจ�ำนวนนี้
ต้องมีหวั หน้าคณะหนึง่ คน และหัวหน้าคณะผูต้ รวจสอบกิจการต้องมีวฒ
ุ กิ ารศึกษาไม่ตำ�่ กว่าปริญญาตรี
ด้านการบริหารจัดการการเงินการบัญชีเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์การสหกรณ์หรือกฎหมาย  คณะผู้
ตรวจสอบกิจการมีวาระการท�ำหน้าที่ หนึ่งปีทางบัญชี เมื่อพ้นวาระการท�ำหน้าที่หากยังไม่มีการเลือกตั้ง
ใหม่ ให้คงท�ำหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะใหม่
สมาชิกหรือบุคคลภายนอกกลุ่มใดประสงค์จะเป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการให้ยื่นใบสมัครต่อ
สหกรณ์  ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันและเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ง”
ทัง้ นี้ ผูส้ มัครผูต้ รวจสอบกิจการทัง้ 3 คน เป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม เป็นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559
จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ฯ พิจารณาให้ความเห็นขอบเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2562
และก�ำหนดค่าตอบแทน
ที่ประชุมมีมติ เป็นเอกฉันท์เลือก นายเผด็จ  เฉลิมพักตร์ และคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด ประจ�ำปี 2562 และก�ำหนดค่าตอบแทนปีละ 150,000 บาท
5.7 พิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณการรายได้รายจ่ายประจ�ำปี 2562
5.7.1 แผนงานประจ�ำปี 2562
        คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 70 ขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561
พิจารณาก�ำหนดแผนงานประจ�ำปี 2562 ดังนี้
					 (1) แผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ�ำปี 2561-2562
1. โครงการสัมมนาผูป้ ระสานงานสหกรณ์ประจ�ำจังหวัด และสมาชิกใหม่ 4 ภาค
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพส�ำหรับสมาชิกสูงวัย
3. โครงการอาชีพเสริมส�ำหรับสมาชิก
4. โครงการบริหารการเงินแก่สมาชิก
5. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
6. โครงการพัฒนาสหกรณ์สู่สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น
7. โครงการบริการด้วยใจและรอยยิ้ม
8. โครงการสัมมนาสหกรณ์ภาคีบางเขน
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(2) แผนงานด้านการบริหารการเงิน
          มีเป้าหมายการบริหารด้วยทุนด�ำเนินการภายในของสหกรณ์ คือ ทุนเรือนหุ้น และ
เงินรับฝากจากสมาชิก ดังนี้       
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2561
ที่

รายการ

1
2
3
4
5

ทุนเรือนหุ้น
เงินรับฝากจากสมาชิก
เงินให้กู้แก่สมาชิก
การกู้ยืม
การลงทุน (ตามเกณฑ์ก�ำกับ)

แผน
งาน
2,660
2,530
5,343
250
60

ผลงาน
2,659
2,575
5,508
-

(1)
45
165
(250)
-

แผนงานปี 2562
เฉลี่ย :
คน
0.35
0.34
0.74
-

จ�ำนวน
2,770
2,687
5,624
250
60

ร้อยละ
118
130
248
-

4.45
5.08
3.69
100
100

(3) แผนงานการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม
ในปี 2562 สหกรณ์มีแผนให้สวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึง
แก่กรรม ดังนี้
1. สนับสนุนการศึกษาแก่สมาชิก สมาชิกสมทบ และบุตรสมาชิก
2. ช่วยเหลือประสบภัยธรรมชาติแก่สมาชิก และสมาชิกสมทบ
3. ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิกสมทบ
4. ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิก บิดา มารดา และคู่สมรสของสมาชิก
5. รางวัลเสริมคุณค่าชีวิตส�ำหรับผู้สูงวัย
6. สงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม
		
(4) แผนงานสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมสาธารณกุศล กิจกรรม
เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
1. สนับสนุนสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์
2. สนับสนุนกิจกรรมชมรมข้าราชการอาวุโสกรมส่งเสริมสหกรณ์
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
4. สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมสาธารณกุศลระหว่างสหกรณ์
    
และองค์กรอื่น ๆ
          จึงเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนงานประจ�ำปี 2562
ที่ประชุมมีมติ  เป็นเอกฉันท์อนุมัติแผนงานประจ�ำปี 2562
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5.7.2 ก�ำหนดประมาณการรายจ่ายประจ�ำปี 2562
     คณะกรรมการด�ำเนินการได้พิจารณาเห็นสมควรก�ำหนดประมาณการรายจ่ายประจ�ำปี
2562 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 พิจารณาอนุมัติเป็นจ�ำนวน 51,929,500.00 บาท  
โดยแยกหมวดค่าใช้จ่ายดังนี้
หน่วย : บาท
รายจ่ายประจ�ำปี 2561
ขอตั้ง
+เพิ่มขึ้น
หมวด
ปี 2562
-ลดลง
ได้รับอนุมัติ
จ่ายจริง
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
10,218,500.00 9,791,232.29 10,657,000.00 +    438,500.00
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถาน
708,500.00 552,369.77 688,500.00 -       20,000.00
ที่และอุปกรณ์
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
21,025,000.00 21,022,900.00 24,050,000.00 + 3,025,000.00
4. ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการอื่น ๆ 9,384,000.00 8,227,528.65 9,474,000.00 +      90,000.00
5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง
1,240,000.00 1,208,838.00 4,610,000.00 + 3,370,000.00
ก่อสร้าง
6. ค่าใช้จ่ายตามแผนงานประจ�ำปี 2,250,000.00 1,857,551.29 2,450,000.00 +    200,000.00
รวมเป็นเงิน
44,826,000.00 42,660,420.00 51,929,500.00 + 7,103,500.00
จึงเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติประมาณการรายจ่าย ประจ�ำปี 2562 รายละเอียดตามที่แนบ
ที่ประชุมมีมติ เป็นเอกฉันท์ อนุมัติประมาณการรายจ่าย ประจ�ำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการ
ด�ำเนินการเสนอ
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วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 เรื่องที่สมาชิกเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561
(1) นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ  สมาชิกเลขทะเบียน  014351
      - การกู้เงินของสหกรณ์ สหกรณ์ได้ขยายวงเงินการช�ำระหนี้เป็น 65 % จากเดิม 60 %
สมาชิกจะเดือดร้อนเหลือเงินใช้น้อยลง หนี้สินจะพอกพูนขึ้นมาอีก
      - การน�ำเงินไปลงทุนต่าง ๆ ให้เฝ้าระวังในการเชือ่ มโยงระหว่างสหกรณ์ เกิดจากภาวะ
เงินล้นระบบเหมือนกันทุกสหกรณ์
(2) นายเผด็จ  เฉลิมพักตร์  สมาชิกเลขทะเบียน  003432
      - เงินทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม จ�ำนวน 400,000บาท สูงมากถึง
20 ล้านบาทกว่า นอกจากนั้นต้องใช้จากกองทุนฯ อีก 4-5 ล้าน ควรจะแบ่งเป็นขั้นบันใด เพื่อไม่ให้เกิด
ภาระหนักต่อสหกรณ์ ส�ำหรับสมาชิกเข้าใหม่ นับวันสมาชิกเพิ่มขึ้นมากทุกปี
      - สมาชิกสหกรณ์มมี ากพอสมควร เสนอให้มผี แู้ ทนสมาชิกดีหรือไม่ การเลือกตัวแทน
ขึ้นอยู่กับสมาชิก และเพื่อมิให้เกิดปัญหาในการหาสถานที่ประชุม
(3) นางเกิดศิริ  รอตเกษม  สมาชิกเลขทะเบียน  008092
      โครงการและนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โครงการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาบริหาร
งานสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
      1. การเข้าสู่โครงการประเมินธรรมาภิบาลในปี 2560 และปีนี้ท�ำต่อใช่หรือไม่
      2. ปีที่ผ่านมาสหกรณ์ได้คะแนนประเมินผ่านเกณฑ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือไม่
    
3. จะพาสหกรณ์อื่นเข้ามาดูงานสหกรณ์ต้นแบบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่จะ
ให้สหกรณ์ในต่างจังหวัดเข้ามาดูงาน ใน 9 หลัก และได้คะแนนเฉลี่ยแต่ละหลักเท่าไหร่ และมีแผน
ยุทธศาสตร์หรือไม่ และเป็นแผนเดียวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือไม่ คะแนนเฉลี่ยเกิน 75 % หรือไม่
(4) นายพีระพงศ์  วาระเสน สมาชิกเลขทะเบียน 010334
     ให้คณะกรรมการด�ำเนินการชุดใหม่ ควรคิดหาวิธีเลือกตั้งที่เป็นไปตามหลักการที่ 2
สมาชิกจะมีสิทธิ     เลือกตั้งแบบ ONE MEMBER ONE VOTE
(5) นางวรรณี  รัตนวราหะ  สมาชิกเลขทะเบียน  003746
      1. การให้สมาชิกจ�ำนวนมากมาประชุมใหญ่สง่ ผลกระทบหลายอย่างในการมาประชุม
เช่น การจัดหาสถานที่ประชุมที่บรรจุสมาชิกได้ 3-4 พันคน การจราจรติดขัด สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ
เป็นต้น ดังนั้น ควรน�ำเงิน 4 ล้านบาท กระจายไปสู่จังหวัดเพื่อคัดเลือกผู้แทน และจะเลือกผู้แทนอย่างไร
ต้องไปพิจารณา
      2. การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีของหสกรณ์ ไม่ควรไปผูกกับการจัดกีฬากรม
ส่งเสริมสหกรณ์  และขนสมาชิกมาเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการการ
(6) นายวิรัช  ชีพสมทรง  สมาชิกเลขทะเบียน  003135
      เห็นสมควรให้ประชุมโดยใช้ผู้แทน โดยให้น�ำแบบอย่างของสหกรณ์อื่นมาเป็นตัวอย่าง
จึงเสนอเพื่อทราบ
		
ที่ประชุมมีมติ   รับทราบ
รายงานประจ�ำปี 2562 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด

81

6.2 การมอบรางวัลสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561
ประธานฯ แจ้งทีป่ ระชุมว่า สหกรณ์ขา้ ราชการสหกรณ์ จ�ำกัด  ได้จดั รางวัลส�ำหรับสมาชิก
ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 เป็นรางวัลบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ จ�ำนวน 50
บัญชี ๆ ละ 3,000 บาท  เป็นจ�ำนวนเงิน 150,00 บาท  และรางวัลทองค�ำหนักสองสลึง จ�ำนวน 4 รางวัล
เป็นเงิน 50,000 บาท
การมอบรางวัลจะใช้วิธีจับสลากบัตรรางวัลซึ่งสมาชิกที่ได้รับรางวัลจะต้องอยู่ในห้อง
ประชุมใหญ่เท่านั้นและต้องแสดงตัวต่อคณะกรรมการด�ำเนินการเท่านั้น จึงจะมีสิทธิรับรางวัล  ในกรณี
ที่จับรางวัลแล้ว ซ�้ำกับรายชื่อเดิมที่ได้รับรางวัลไปแล้ว ให้ถือเป็นโมฆะ ดังนี้
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รางวัลบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ จ�ำนวน 50 บัญชี ๆ ละ 3,000 บาท ได้แก่
ล�ำดับ
ชื่อ-สกุล
เลขทะเบียน
1
นางอมรรัตน์
จริยา
14813
2
น.ส.วิลาสินี
วังทะพันธ์
14208
3
นายเกรียงศักดิ์
แก้วมะเริง
13465
4
นางพิทยา
แสงดี
17045
5
นางนัยนา
ปวราจารย์
7300
6
น.ส.ปิยะพร
นิมาดร
15572
7
น.ส.ชุลีพร
จันทร์น้อย
16746
8
น.ส.วนิสา
ศรีมาฆะ
15840
9
นางกมลพร
จันทรินทร์
11118
10
นายศรีอุทัย
กลับกลาง
10053
11
น.ส.ธมนชนก
ปิ่นวันนา
16370
12
น.ส.จิรวรรณ
ลิขิตโยธิน
16433
13
นางสายหยุด
เตชวงศ์วิกัย
7386
14
น.ส.ผานิต
บางน้อย
12209
15
นางณิชาพร
สันติวรวุฒิ
10373
16
นางพิศมัย
กรุยรุ่งโรจน์
14128
17
น.ส.ทวีวรรณ
อุพิณ
14668
18
นายสมชาย
บุญปลิว
13593
19
นางณัฏธร
เพียรเกิดสุข
2182
20
นายนิรันดร
กิมยงค์
7432
21
นางภัทราพร
พจนกรโกศล
13222
22
น.ส.ชไมพร
จันทบุญ
16495
23
นายสุนันท์
จงพูนผล
748
24
น.ส.น�้ำค้าง
อินทร์อนงค์
15937
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ล�ำดับ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

นายสุวรรณ
นางมลิวรรณ
นางพนิตา
นายเรืองชัย
นางจิรพรรณ
นางอัมมร
นางนภาพร
นายเชาวลิต
น.ส.ภัทรลดา
น.ส.กรรณิกา  
นายทรงสรรค์
นางเบ็ญจา
นางจักรพันธ์
น.ส.สิรัมพร
น.ส.สุภาภรณ์
นายสมปอง
นางณัฐฐ์นวียา
นายปรีฏา
นายองอาจ
นางนงลักษณ์
น.ส.สุมาลี
นางนงนุช
นางวรรณดี
น.ส.สิริรัตน์

น.ส.ศศลักษณ์
นางอาภรณ์

ชื่อ-สกุล
ศรีเจือทอง
จันทร์พฤกษา
เย็นวัฒนา
โพนพุฒ
ประดับชาติ
สุภาวุฒิ
ส�ำอาง
เจริญฤทธิ์
ยาทิพย์
กิตติวรเกียรติ
อุนะพ�ำนัก
แข็งขัน
เทียนทอง
แสงวิเศษสิน
ประทุมขัน
เหมือนตระกูล
พรรณพัฒน์
เจียไพบูลย์
สงวนพงษ์
กลิ่นแก้วณรงค์
ค�ำมุลคร
สิงหพุทธางกูร
ตะโคดม
ยิ่งยง

เลขทะเบียน
13068
13011
16899
13456
15537
4131
7221
9756
15902
15875
14886
11778
16791
14788
16332
12068
70890
15184
12778
6294
14985
4492
10835
14137

ชื่อ-สกุล
จงวัฒนา
แสงสว่าง
ศรีปริวาทิน
คูหา

เลขทะเบียน
12807
10210
16034
15739

มณีนิล
พลรัตน์

13423
2252

ทองค�ำหนัก 2 สลึง 4 เส้น ได้แก่
ล�ำดับ
1
2
3
4

นายมานิต
นางไทยนิยม
น.ส.วาทินี
น.ส.สุภาลักษณ์
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ที่ประชุมมีมติ รับทราบ
		
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาร่วม
ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2561 และปิดประชุม
       เลิกประชุมเวลา  12.35  น.
(ลงชื่อ)

ปริญญา  เพ็งสมบัติ ประธานกรรมการ
        (นายปริญญา  เพ็งสมบัติ)
(ลงชื่อ)          ชัยวุฒิ  มัณฑะนานนท์ เลขานุการ
                (นายชัยวุฒิ  มัณฑะนานนท์)
จึงเสนอเพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2561
		
ที่ประชุมมีมติ ..................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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วาระที่ 3
เรื่องเพื่อทราบ
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วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1 รายงานประจาปี 2562
3.1.1 จานวนสมาชิก
เมื่อสิ ้นปี ทางบัญชีวนั ที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด มีสมาชิกทั ้งสิ ้น
7,767 คน แยกเป็ น สมาชิกจานวน 7,432 คน สมาชิกสมทบ จานวน 335 คน รายละเอียด ดังนี ้
รายการ
สมาชิกต้ นปี
สมาชิกเพิ่มระหว่างปี
รวม
สมาชิกลดลงระหว่างปี
- ถึงแก่กรรม
- ลาออก
- ถูกให้ ออก
สมาชิกคงเหลือ

สมาชิก(คน)
7,375
210
7,585

สมาชิกสมทบ(คน)
310
69
379

รวม (คน)
7,685
279
7,964

68
73
12

44
-

68
117
12

7,432

335

7,767

3.1.2 ผลการดาเนินงานประจาปี 2562
สรุปผลการดาเนินงานของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด ประจาปี 2562 ดังนี ้
ตารางแสดงผลการดาเนินงานเปรียบเทียบ 5 ปี
หน่วย : ล้ านบาท
ลาดับ
รายการ
1
สมาชิก(คน)
- สมาชิก
- สมาชิกสมทบ
2
ทุนเรื อนหุ้น
3
ทุนสารอง
4
ทุนสะสมอื่น ๆ

ปี 2562
7,767
7,432
335
2,827.07
338.79
12.91

ปี 2561
7,685
7,375
310
2,659.05
320.41
8.03

ปี 2560
7,412
7,127
285
2,552.08
302.94
12.41

ปี 2559
6,967
6,631
336
2,375.64
285.30
11.23

ปี 2558
6,931
6,608
323
2,199.74
271.01
7.97

6
7

เงินรับฝากจาก
- สมาชิก
- สหกรณ์อื่น
เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก
ทุนดาเนินงาน

2,793.91
0.06
5,935.95
6,154.38

2,575.71
0.06
5,508.29
5,743.68

2,377.80
0.07
5,240.90
5,417.52

2,149.00
235.07
5,024.14
5,216.28

1,848.36
295.25
4,888.39
5,002.68

8
9
10

รายได้
รายจ่าย
กาไรสุทธิ

309.71
133.92
175.79

294.57
118.80
175.77

282.23
114.60
167.63

273.73
117.90
155.83

262.24
119.85
142.39

5
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3.1.3 ทุนเรือนหุ้นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท
มูลค่าหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ยกมา
บวก สมาชิกถือหุ้นเพิ่มระหว่างปี

2,659,049,120.00
205,458,950.00
2,864,508,070.00
หัก สมาชิกถอนหุ้นคืนระหว่างปี
37,435,780.00
มูลค่าหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกไป
2,827,072,290.00
*ในปี 2562 ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึน้ 168,023,170 บาท หรือเท่ ากับร้ อยละ 6.32
3.1.4 เงินรับฝากจากสมาชิก

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หน่วย : บาท

ประเภทเงินรับฝากจากสมาชิก
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ พเิ ศษ ประจา (3-12 เดือน)
ยกมาต้ นปี
227,403,502.87 2,329,314,350.23
18,999,403.23
ฝากระหว่างปี
826,857,062.95
747,850,617.67
86,087,986.84
รวม
1,054,260,565.82 3,077,164,967.90
105,087,390.07
ถอนคืนระหว่างปี 776,688,934.97
590,386,247.11
75,523,529.74
คงเหลือยกไป
277,571,630.85 2,486,778,720.79
29,563,860.33
เพิ่ม (ลด)
50,168,127.98
157,464,370.56
10,564,457.10
จานวน (บัญชี)
6,646
7,111
22
รายการ

รวมทัง้ สิน้
2,575,717,256.33
1,660,795,667.46
4,236,512,923.79
1,442,598,711.82
2,793,914,211.97
218,196,955.64
13,779

3.1.5 เงินรับฝากจากสหกรณ์ อ่ ืน, เงินกู้ยมื ธนาคารและเงินกู้ต๋ วั สัญญาใช้ เงิน
หน่วย : บาท
รายการ

ยกมาต้ นปี
เพิ่มระหว่างปี
รวม
ถอนคืนระหว่างปี
คงเหลือยกไป
เพิ่ม (ลด)

สหกรณ์ อ่ ืน
เงินกู้ยืมธนาคาร
ฝากประจา(12 เดือน)
ระยะสัน้

เงินกู้ยืม
ตั๋วสัญญาใช้ เงิน

รวมทัง้ สิน้

64,790.20

0.00

-

64,790.20

809.88

27,000,000.00

-

27,000,809.88

65,600.08
0.00
65,600.08
809.88

27,000,000.00
27,000,000.00

-

0.00
0.00

-

27,065,600.08
27,000,000.00
65,600.08
809.88
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3.1.6 การให้ เงินกู้ยมื แก่ สมาชิก (บาท)
รายการ
คงเหลือต้ นปี
ให้ ก้ รู ะหว่างปี
รวม
รับชาระระหว่างปี
คงเหลือยกไป
เพิ่ม (ลด)
จานวนสัญญา

หน่วย : บาท

ประเภทเงินให้ ก้ ยู มื แก่ สมาชิก
รวมทัง้ สิน้
ฉุกเฉิน
สามัญ
พิเศษ
46,253,500.96 5,138,722,133.25
323,323,441.86 5,508,299,076.07
165,424,219.45 4,981,034,716.04
96,427,500.00 5,242,886,435.49
211,677,720.41 10,119,756,849.29
419,750,941.86 10,751,185,511.56
131,067,795.66 4,572,556,342.63
111,601,648.04 4,815,225,786.33
80,609,924.75 5,547,200,506.66
308,149,293.82 5,935,959,725.23
34,356,423.79
408,478,373.41
(15,174,148.04)
427,660,649.16
2,457
6,299
263
9,019

3.1.7 เงินกู้ยมื ลูกหนีข้ าดจากสมาชิกภาพ (บาท)
หน่วย : บาท
รายการ

ประเภทลูกหนีข้ าดจากสมาชิกภาพ
ลูกหนีต้ าม
ลูกหนีข้ าดจาก
ลูกหนีร้ ะหว่ าง
คาพิพากษา
สมาชิกภาพ
ดาเนินคดี

รวมทัง้ สิน้

คงเหลือต้ นปี

2,114,924.03

365,637.74

0.00

2,480,561.77

เพิม่ ขึ ้นระหว่างปี
รวม

1,525,430.11

15,133,287.56

18,180,788.16

3,640,354.14

15,498,925.30

1,041,064.71

6,296,941.61
648,986.66
8,552,997.03
8,187,359.29
12

1,522,070.49
1,522,070.49
1,522,070.49

รับชาระระหว่างปี
รับโอนลูกหนี ้
คงเหลือยกไป
เพิม่ (ลด)
จานวนสมาชิก(คน)

88
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0.00
0.00
-

20,661,349.93
8,860,076.81
648,986.66
11,152,286.46
8,671,724.69

3.1.8 การใช้ ทุนสะสมอื่น
1) ทุนสงเคราะห์ ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่ กรรม
การใช้ เงินทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถงึ แก่กรรม สหกรณ์ได้ กาหนดให้ ความช่วยเหลือเป็ น
ค่าพวงหรี ดเคารพศพรายละไม่เกิน 1,000 บาท ค่าจัดพิธีงานศพ รายละ 10,000 บาท และเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก
ผู้ถงึ แก่กรรมรายละ 400,000 บาท โดยดาเนินการดังนี ้
สหกรณ์ฯ ได้ จดั ทาประกันชีวิตกลุม่ สมาชิกไว้ กบั บริ ษัทสหประกันชีวิตจากัด (มหาชน)
ทุนประกันคนละ 400,000 บาท รายละเอียด ดังนี ้
1. สมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี ค่าเบี ้ยประกัน 2,680 บาท/คน/ปี
2. สมาชิกที่มีอายุ 71 – 80 ปี ค่าเบี ้ยประกัน 8,760 บาท/คน/ปี
3. สมาชิกที่มีอายุ 81-85 ปี ค่าเบี ้ยประกัน 32,000 บาท/คน/ปี
และสาหรับสมาชิกที่มีอายุตั ้งแต่ 85 ปี ขึ ้นไป สหกรณ์ฯ จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก
ผู้ถงึ แก่กรรม รายละ 400,000 บาท เช่นกัน
ในปี 2562 มีสมาชิกถึงแก่กรรม จานวน 68 ราย รายละเอียด ดังนี ้
1.สมาชิก อายุไม่เกิน 85 ปี ถึงแก่กรรม 62 ราย ได้ รับเงินสินไหมทดแทนจากบริ ษัท รายละ
400,000 บาท แล้ วจานวน 59 ราย เป็ นจานวนเงิน 23,600,000 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการยื่นเอกสาร จานวน 3 ราย
2. สมาชิกที่มีอายุเกิน 85 ปี ถึงแก่กรรม จานวน 6 ราย สหกรณ์ฯ จ่ายเงินจากทุนสงเคราะห์
ครอบครัวสมาชิกผู้ถงึ แก่กรรมรายละ 400,000 บาท จานวน 5 ราย เป็ นจานวนเงิน 2,000,000 บาท อยู่ระหว่าง
ดาเนินการยื่นเอกสาร 1 ราย
ในการใช้ เงินทุนมีรายละเอียดดังนี ้
ที่มาของเงินทุนสงเคราะห์ ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่ กรรม
(1) เงินทุนสงเคราะห์ฯ ยกมา
1,831,301.54 บาท
(2) จัดสรรจากกาไรสุทธิประจาปี 2561
8,791,516.75 บาท
(3) เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562
24,000,000.00 บาท
รวม
34,622,818.29 บาท
ที่ใช้ ไปของเงินทุน
(1) เงินช่วยค่าจัดงานศพ 67 ราย
670,000.00 บาท
(2) เงินค่าพวงหรี ด 37 ราย
36,500.00 บาท
(3) ค่าเบี ้ยประกันกลุม่ (อายุไม่เกิน 85 ปี )
26,355,172.00 บาท
(4) เงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม (อายุเกิน 85 ปี )
2,000,000.00 บาท
รวม
29,061,672.00 บาท
เงินทุนฯ คงเหลือยกไป
5,561,146.29 บาท
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2) การใช้ ทุนสาธารณประโยชน์
ในปี 2562 สหกรณ์ฯ ได้ ใช้ เงินทุนสาธารณประโยชน์ เพือ่ ประโยชน์โดยรวมแก่สมาชิก ชุมชนและ
สิง่ แวดล้ อม การกีฬา และการกุศลเพื่อประโยชน์สาธารณะ รายละเอียดดังนี ้
ที่มาของเงินทุนสาธารณประโยชน์
(1) ทุนสาธารณประโยชน์คงเหลือยกมา
72,893.23 บาท
(2) จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2561
800,000.00 บาท
รวม
872,893.23 บาท
ที่ใช้ ไปของเงินทุนฯ
(1) สนับสนุนการจัดสวัสดิการกรมส่งเสริ มสหกรณ์
500,000.00 บาท
(2) สนับสนุนการจัดกิจกรรมชมรมข้ าราชการอาวุโส กสส.
100,000.00 บาท
(3) ด้ านศาสนา/วัฒนธรรม
43,000.00 บาท
(4) ด้ านการศึกษา/กีฬา
1,000.00 บาท
(5) ด้ านการรักษาพยาบาล
6,000.00 บาท
(6) ด้ านการช่วยเหลือ/ป้องกัน/บรรเทาภัยธรรมชาติ/ภัยพิบตั ิ
- บาท
(7) อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
- บาท
(8) ด้ านอื่น ๆ เพือ่ สังคมและชุมชุน
13,500.00 บาท
รวม
663,500.00 บาท
เงินทุนฯ คงเหลือยกไป
209,393.23 บาท
3) การใช้ เงินทุนส่ งเสริ มการศึกษาและการอบรมสัมมนา
ในปี 2562 สหกรณ์ฯ ได้ ใช้ เงินทุนส่งเสริ มการศึกษาและอบรมสัมมนาโดยจัดสรรเป็ นทุนการศึกษา
ให้ กบั สมาชิกและบุตรของสมาชิก การอบรมสัมมนาตามโครงการต่าง ๆ ร่ วมกับสหกรณ์ เครื อข่ายและหน่วยงานภายนอก
รายละเอียด ดังนี ้
(1) เพื่อส่ งเสริมการศึกษา
สหกรณ์ฯ ได้ มอบทุนการศึกษาประจาปี 2562 ให้ แก่สมาชิกและบุตรของสมาชิก รายละเอียดดังนี ้
ก. ประเภททุนเรียนดี
มูลค่ าทุน
จานวนผู้ได้ รับทุน
รวมเป็ นเงิน
ระดับชัน้
(บาท)
(ราย)
(บาท)
มัธยมศึกษาตอนต้ น
3,000
30
90,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย
4,000
24
96,000
อุดมศึกษา
9,000
30
270,000
รวม
16,000
84
456,000
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4) การใช้ เงินทุนเพื่อจัดสวัสดิการให้ แก่ สมาชิก
ระเบียบว่าด้ วยการใช้ เงินทุนเพื่อจัดสวัสดิการให้ แก่สมาชิก พ.ศ. 2557 กาหนดให้ ความช่วยเหลือ
สมาชิกประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภยั , ค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิก สมาชิกสมทบ และบุคคลในครอบครัวของสมาชิก,
ค่าใช้ จ่ายจัดงานศพบุคคลในครอบครัวของสมาชิก (บิดา มารดา และคู่สมรส), เงินรางวัลเสริ มคุณค่าชีวิตสาหรับสมาชิก
สูงวัย รายละเอียดดังนี ้
ที่มาของเงินทุนเพื่อจัดสวัสดิการให้ แก่ สมาชิก
(1) เงินทุนคงเหลือยกมา
2,032,321.00 บาท
(2) จัดสรรจากกาไรสุทธิประจาปี 2561
2,400,000.00 บาท
รวม
4,432,321.00 บาท
ที่ใช้ ไปของเงินทุนฯ
(1) ช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยธรรมชาติหรื ออัคคีภยั 21 ราย
77,000.00 บาท
(2) ช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก 47 ราย
470,000.00 บาท
(3) ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบิดามารดาและคู่สมรส 18 ราย
45,000.00 บาท
(4) ช่วยเหลือค่าใช้ จ่ายจัดงานศพบิดามารดาและคู่สมรส 176 ราย 352,000.00 บาท
(5) เงินรางวัลเสริ มคุณค่าชีวิตสาหรับสมาชิกสูงวัย 251 ราย
428,500.00 บาท
รวม
1,372,500.00 บาท
เงินทุนฯ คงเหลือยกไป
3,059,821.00บาท
3.1.9 เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับเป้าหมายในปี 2562
รายการ
ทุนเรื อนหุ้น
เงินรับฝากจากสมาชิก
การให้ เงินกู้แก่สมาชิก
การกู้ยืม
กาไรสุทธิ

ปี 2562
เป้าหมาย/แผนงาน
ผลการดาเนินงาน
2,770.00
2,827.07
2,687.00
2,793.91
5,624.00
5,935.95
250.00
0.00
179.38
175.79

หน่วย : ล้ านบาท
สูง (ต่า)
กว่ าเป้าหมาย
57.07
106.91
311.95
(250.00)
(3.59)

สรุปจากผลการดาเนินงานในปี 2562 เมื่อเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานในปี 2562 กับเป้าหมาย
ที่ตั ้งไว้ นั ้น ผลการดาเนินงานสูงว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึง่ ในปี 2562 สหกรณ์ได้ ใช้ ทนุ การดาเนินงานของสหกรณ์
โดยมิได้ ก้ ยู ืมเงินจากภายนอก ส่วนกาไรสุทธิต่ากว่าเป้าหมายอยู่ 3.59 ล้ านบาท ผลมาจากสหกรณ์ได้ ตั ้งค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญลูกหนี ้ขาดสมาชิก และลูกหนี ้ตามคาพิพากษา 7.78 ล้ านบาท
จึงเสนอเพื่อทราบ
ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..
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3.1.10 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงานประจาปี 2562

ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 ที่ประชุมมีมติ
อนุมตั ิแผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ ประจาปี 2562 รายละเอียดดังนี ้
แผนงาน/โครงการ
ผลการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ ประจาปี 2562
แผนพัฒนาองค์ กร
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการสหกรณ์ คณะทางานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับกรม เข้ าตรวจประเมิน
สีขาวด้ วยธรรมาภิบาล
เมื่อวันที่ 6 มิถนุ ายน 2562 โดยผลการประเมินสหกรณ์สขี าว
รวม 9 หลัก อยูใ่ นระดับดี
โครงการพัฒนาสหกรณ์สสู่ หกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น สหกรณ์ได้ ร่วมส่งผลงานเพื่อเข้ ารับคัดเลือกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น
แห่งชาติ ประจาปี 2562/2563
แผนพัฒนาการให้ บริการและจัดสวัสดิการแก่ สมาชิก
โครงการสัมมนาผู้ประสานงานประจาจังหวัด
สหกรณ์ได้ จดั สัมมนาผู้ประสานงานสหกรณ์ประจาจังหวัด ประจาปี
2562 ขึ ้นในวันที่ 8 - 9 มิถนุ ายน 2562 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริ เทจ
จังหวัดชลบุรี เพื่อมอบหมายหน้ าที่ความรับผิดชอบและซักซ้ อมการ
ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับ ระเบียบ และมติของคณะกรรมการดาเนินการ
ที่กาหนดขึ ้นใหม่ และรับฟั งความคิดเห็นจากผู้ประสานงานและ
สมาชิกในจังหวัดต่างๆ เพื่อนา มาแก้ ไขปรับปรุงการให้ บริ การ และ
การบริ หารงานด้ านต่างๆ ให้ แก่สมาชิก รวมทั ้งร่ วมจัดทาแผนกลยุทธ์
ของสหกรณ์อีกด้ วย ในการนี ้มีผ้ เู ข้ าร่ วมโครงการทั ้งสิ ้น จานวน
110 ราย
โครงการส่งเสริ มสุขภาพสาหรับสมาชิกสูงวัย
สหกรณ์ได้ จดั โครงการส่งเสริ มสุขภาพสาหรับสมาชิกสูงวัย รุ่นที่ 5
ประจาปี 2562 ระหว่างวันที่ 17 -19 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์
ส่งเสริ มสุขภาพมิชชัน่ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมโครงการได้ ร้ ูวิธีดแู ลสุขภาพตนเอง
อย่างถูกต้ อง สามารถนาความรู้ที่ได้ รับไปปรับใช้ ในชีวิตประจาวัน
เพื่อสร้ างเครื อข่ายกลุม่ สมาชิกสูงวัยให้ พบปะพูดคุยและแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ต่อกัน มีผ้ เู ข้ าร่ วมโครงการ ทั ้งสิ ้น จานวน 55 ราย
โครงการส่งเสริ มอาชีพ
สหกรณ์ได้ จดั โครงการส่งเสริ มอาชีพสาหรับสมาชิกโดยมีวตั ถุประสงค์
1. เพื่อสร้ างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็ นการเพิ่ม
รายได้ และลดรายจ่ายในครัวเรื อน
2. เพื่อส่งเสริ มความรู้และทักษะด้ านอาชีพ
3. เพื่อเสริ มสร้ างให้ เกิดการพึง่ ตนเอง ตลอดจนมีการดาเนินชีวิตบน
พื ้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีผ้ เู ข้ าร่ วมโครงการ จานวน 109 ราย แยกเป็ น
- หลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ จานวน 19 ราย
- หลักสูตรขายของออนไลน์ จานวน 90 ราย
รายงานประจ�ำปี 2562 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด
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แผนงาน/โครงการ

ผลการดาเนินงาน
โดยมีหลักฐานการขึ ้นทะเบียนของกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ ว่าเป็ นผู้พิการดังกล่าว ให้ ได้ รับทุน
ส่งเสริ มการศึกษาปี เว้ นปี

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
โครงการส่งเสริ มการออม

สหกรณ์ฯ ได้ เปิ ดให้ สมาชิกร่ วมกิจกรรมส่งเสริ มการออม ตั ้งแต่วนั ที่
12 สิงหาคม - 30 กันยายน 2562 โดยมีสมาชิกเปิ ดบัญชีทั ้งสิ ้น
1,204 บัญชี
แผนเชื่อมโยงความร่ วมมือระหว่ างสหกรณ์ และองค์ กรอื่น
โครงการสัมมนาสหกรณ์ภาคีบางเขน
ในปี 2562 สหกรณ์ได้ เข้ าร่ วมสัมมนาภาคีสหกรณ์บางเขน ประจาปี
2562 โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จากัด เป็ น
เจ้ าภาพ จัดโครงการดังนี ้
1. โครงการสัมมนาวิชาการในหัวข้ อ “สุขภาพกับการทางานและ
ความรู้เรื่ องน ้ามันกัญชารักษาโรค” ระหว่างวันที่ 8 -10 พฤศจิกายน
2562 ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
2. กิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์ของใช้ ที่จาเป็ นภายในศูนย์สง่ เสริ ม
และพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ ้าซ้ อนนครนายก ตาบลป่ าขะ
อาเภอบ้ านนา จังหวัดนครนายก ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562
และในปี 2563-2564 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด
เป็ นเจ้ าภาพร่ วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสตั ว์ จากัด
จึงเสนอเพื่อทราบ
ที่ประชุมมีมติ .............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….
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3.1.11 รายงานผลการดาเนินงานข้ อเสนอของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2561
จากการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 สมาชิกได้ เสนอข้ อคิดเห็น
ตามวาระต่าง ๆ และวาระอื่น ๆ จึงขอรายงานผลการพิจารณาข้ อเสนอของสมาชิก ดังต่อไปนี ้
เรื่องที่สมาชิกเสนอ
ในที่ประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2561

ผลการปฏิบัติ

1. สหกรณ์ได้ ขยายวงเงินการชาระหนี ้จากเดิม 60 % เป็ น
65 % สมาชิกจะมีหนี ้พอกพูนขึ ้น ทาให้ เดือดร้ อนเหลือเงิน
ไม่พอใช้

การขยายวงเงินชาระหนี ้จาก 60 % เป็ น 65 % เนื่องจาก
ราชการได้ มีการขยายขั ้นเงินเดือนสูงขึ ้นจากเดิมมาก
ดังนั ้น การขยายวงเงินชาระหนี ้เพิ่มขึ ้น 5 % จะไม่เป็ น
ภาระกับสมาชิก และเพื่อเป็ นการช่วยเหลือสมาชิกที่มีหนี ้
หลายทาง

2. การนาเงินไปลงทุนต่าง ๆ ให้ ระมัดระวังในการเชือ่ มโยง
ระหว่างสหกรณ์ เพราะทุกสหกรณ์มีเงินล้ นระบบ

คณะกรรมการดาเนินการชุดนี ้ ไม่มีนโยบายที่จะนาเงิน
ไปลงทุนภายนอก

3. การจ่ายเงินทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถงึ แก่กรรม
ควรจ่ายเป็ นขั ้นบันใด เพื่อไม่ให้ เกิดภาระค่าใช้ จ่ายกับ
สหกรณ์ฯ ในอนาคต

คณะกรรมการดาเนินการได้ ศกึ ษาแล้ วเห็นสมควรจ่าย
เท่าเดิมไปก่อน เนื่องจากสหกรณ์ต้องแก้ ไขระเบียบว่าด้ วย
การใช้ ทนุ สงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถงึ แก่กรรม และต้ อง
หารื อเรื่ องการทาประกันใหม่กรณีจ่ายแบบขั ้นบันใด

4. การประชุมใหญ่สามัญประจาปี ควรประชุมโดยใช้
ผู้แทนสมาชิก

การประชุมใหญ่ควรให้ สมาชิกได้ มีส่วนร่ วมในการแสดง
ความคิดเห็น และข้ อเสนอแนะต่าง ๆ ไม่ควรใช้ ผ้ แู ทน

จึงเสนอเพื่อทราบ
ที่ประชุมมีมติ .............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….
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3.2 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2562

ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 ที่ประชุมมีมติเลือกตั ้งผู้ตรวจสอบกิจการ ซึง่ ประกอบด้ วย
นายเผด็จ เฉลิมพักตร์ เป็ นหัวหน้ าคณะ นางสาววาสนา ศุกระศร และนางสาวกฤตยา โอวาท เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด สาหรับปี ทางบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ตรวจสอบ
กิจการ รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจาปี 2562

รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ ข้าราชการสหกรณ์ จากัด
ประจาปี ทางบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

...............................................
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 เมือ่ วันที่ 27 มกราคม 2562 ได้ เลือกตั ้งข้ าพเจ้ า
นายเผด็จ เฉลิมพักตร์ และคณะซึง่ ประกอบด้ วย นางสาววาสนา ศุกระศร และนางสาวกฤตยา โอวาท เป็ นผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด สาหรับปี ทางบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ข้ าพเจ้ าได้ เข้ าตรวจสอบ
กิจการ และได้ เสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการเป็ นประจาทุกเดือน จึงขอเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจาปี ทางบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยสรุป ดังนี ้
1. วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการดาเนินการ
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ์
2. ขอบเขตการปฏิบัตงิ าน
2.1 ตรวจสอบความถูกต้ องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้ อกาหนดของสหกรณ์
2.3 ตรวจสอบการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม
2.4 ตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการดาเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กาหนดไว้
3. ผลการตรวจสอบและข้ อเสนอแนะ
3.1 ด้ านผลการดาเนินงาน
สหกรณ์มีสมาชิกเมือ่ ต้ นปี 7,685 คน ระหว่างปี มีสมาชิกเพิ่มขึ ้น 82 คน สมาชิกคงเหลือ ณ วันสิ ้นปี 7,767 คน
ในวันสิ ้นปี สหกรณ์มีทนุ ดาเนินงานทั ้งสิ ้น 6,154,381,864.80 บาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 410,697,937.68 บาท หรื อร้ อยละ
6.67 และในรอบปี สหกรณ์มีรายได้ ทั ้งสิ ้น 309,715,523.29 บาท ค่าใช้ จ่ายทั ้งสิ ้น 133,922,296.24 บาท ผลการดาเนินงาน
มีกาไรสุทธิจานวน 175,793,236.05 บาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 26,295.72 บาท
รายการ
1. สมาชิกสามัญ
2. สมาชิกสมทบ
รวม
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31 ธ.ค. 2562
(คน)
7,432
335
7,767

31 ธ.ค.2561
(คน)
7,375
310
7,685

เพิ่มขึ ้น(ลดลง)
(คน)
57
25
82

3.2 ด้ านบริหารทั่วไป
3.2.1 สหกรณ์มีการแบ่งส่วนงานและกาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบของเจ้ าหน้ าที่ไว้ อย่างชัดเจน เหมาะสม
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานมีความรู้ ความสามารถเพียงพอในการปฏิบตั ิงานให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ การปฏิบตั ิงาน
ภายในของสหกรณ์ ได้ ปฏิบตั ิไปตามขั ้นตอนของระบบงานภายใต้ การกากับดูแลของผู้จดั การสหกรณ์ และคณะกรรมการ
ดาเนินการ
3.2.2 สหกรณ์ได้ กาหนดข้ อบังคับและระเบียบต่างๆ ขึ ้นถือใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ผลการดาเนินงานเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่ และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
3.2.3 สหกรณ์มีการกาหนดแผนการดาเนินงาน ประมาณการรายรับ รายจ่ายประจาปี ไว้ อย่างเหมาะสม
ผลการปฏิบตั ิงาน เป็ นไปตามแผนงานที่กาหนดทั ้งนี ้ สหกรณ์ได้ มีการควบคุมรายจ่ายแต่ละประเภทให้ อยู่ภายในวงเงินที่
สหกรณ์กาหนด
3.3 ด้ านการเงิน
3.3.1 สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ ้นปี 33,324.66 บาท ถูกต้ องตรงตามบัญชี มีความสามารถควบคุม
การเก็บรักษาเงินสดสิ ้นวันทาการได้ ดีถกู ตรงตามระเบียบว่าด้ วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินสด ของสหกรณ์กาหนด
ไว้ ให้ เก็บรักษาเงินสดไม่เกินวันละ 50,000 บาท การใช้ จ่ายเงินต่างๆ เป็ นไปตามงบประมาณรายจ่ายทีก่ าหนดไว้ ตามมติ
ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจาปี และผ่านการพิจารณาจากผู้มีอานาจในการอนุมตั ิ
รายการ
1.เงินสด
2.เงินฝากธนาคาร
3.เงินฝากสหกรณ์อื่น
รวม

31 ธ.ค. 2562
(บาท)
33,324.66
202,023,424.25
93,629.04
202,150,377.95

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

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
(บาท)
(1,419.49)
(17,752,075.90)
2,288.24
(17,751,207.15)

เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อื่น มียอดถูกต้ องตรงกันกับยอดคงเหลือของบัญชีธนาคาร และสหกรณ์อื่น
ทุกแห่ง
3.3.2 การดารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ สหกรณ์สามารถดารงสินทรัพย์ สภาพคล่องเฉลีย่ รายเดือน
ได้ ในอัตราสูงกว่าร้ อยละ 1 ของยอดเงินรับฝากทั ้งหมด อัตราส่วนการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลีย่ 12 เดือน สิ ้นสุด 31
ธันวาคม 2562 มีอตั ราเฉลีย่ ร้ อยละ 6.03 จึงถือได้ วา่ สหกรณ์ ได้ มีการปฏิบตั ิตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ว่าด้ วยเรื่ องกาหนดอัตราการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 ซึง่ มีผลบังคับใช้ ตั ้งแต่
วันที่ 17 ตุลาคม 2550 เป็ นต้ นไป ซึง่ ถือได้ ว่า ผู้ฝากเงินได้ รับความคุ้มครอง ในระดับที่มีความปลอดภัยสูง
3.4 ด้ านการบัญชี
สหกรณ์ใช้ โปรแกรมระบบบัญชีสาหรับการบันทึกรายการบัญชี ควบคู่ไปกับการบันทึกบัญชีด้วยมือ การ
บันทึกบัญชีทั ้ง 2 ระบบ ปรากฏว่าบันทึกไว้ เรี ยบร้ อยเป็ นปั จจุบนั มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้ วน
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3.5 ด้ านธุรกิจสินเชื่อ
3.5.1 สหกรณ์ให้ เงินกู้แก่สมาชิก ดังนี ้
ประเภทเงินให้ ก้ ยู ืมแก่สมาชิก
รายการ
ฉุกเฉิน
สามัญ
พิเศษ
คงเหลือต้ นปี
46,253,500.96 5,138,722,133.25
323,323,441.86
ให้ ก้ รู ะหว่างปี
165,424,219.45 4,981,034,716.04
96,427,500.00
รวม
211,677,720.41 10,119,756,849.29
419,750,941.86
รับชาระระหว่างปี
131,067,795.66 4,572,556,342.63
111,604,648.04
คงเหลือยกไป
80,609,924.75 5,547,200,506.66
308,146,293.82
เพิ่ม(ลด)
34,356,423.79
408,478,373.41
(15,177,148.04)
จานวนสัญญา
2,457
6,299
263

รวมทั ้งสิ ้น
5,508,299,076.07
5,242,886,435.49
10,751,185,511.56
4,815,225,786.33
5,935,959,725.23
427,660,649.16
9,019

3.5.2 เงินกู้ยืมลูกหนี ้ขาดจากสมาชิกภาพ
ประเภทลูกหนี ้ขาดจากสมาชิกภาพ
รายการ
รวมทั ้งสิ ้น
ลูกหนี ้ตาม
ลูกหนี ้ขาดจาก
ลูกหนี ้ระหว่าง
คาพิพากษา
สมาชิกภาพ
ดาเนินคดี
คงเหลือต้ นปี
2,114,924.03
365,637.74
2,480,561.77
เพิ่มขึ ้นระหว่างปี
1,525,430.11
14,484,300.90
1,522,070.49
17,531,801.15
รวม
3,640,354.14
14,849,938.64
1,522,070.49
2,012,363.27
รับชาระระหว่างปี
1,041,064.71
6,296,941.61
1,522,070.49
8,860,076.81
คงเหลือยกไป
2,599,289.43
8,552,997.03
11,152,286.46
เพิ่ม(ลด)
484,365.40
8,187,359.29
8,671,724.69
จานวนสมาชิก
5
12
17
3.5.3 ในระหว่างปี สหกรณ์ได้ ปรับลดอัตราดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ู เพื่อให้ สอดคล้ องกับภาวะตลาดการเงิน ในปั จจุบนั
และเพื่อลดภาระค่าใช้ จ่ายให้ แก่สมาชิก จานวน 2 ครัง้
ครัง้ ที่ 1 ให้ ลดอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้จากอัตราร้ อยละ 5.50 ต่อปี เป็ นอัตราร้ อยละ5.25 ต่อปี มีผลตั ้งแต่
1 ตุลาคม 2562
ครัง้ ที่ 2 ให้ ลดอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้จากอัตราร้ อยละ 5.25 ต่อปี เป็ นอัตราร้ อยละ 5.00 ต่อปี มีผลตั ้งแต่
1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป
ณ วันสิ ้นปี มีรายได้ จากดอกเบี ้ยรับจากเงินให้ ก้ จู านวน 308,791,342.77 บาท (ประมาณการตั ้งไว้
304,000,000 บาท) ลูกหนี ้เงินกู้มีหลักฐานการเป็ นหนี ้และหลักประกันครบถ้ วนถูกต้ อง การให้ เงินกู้แก่สมาชิกเป็ นไป
ตามข้ อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ผ่านการอนุมตั ิจากผู้มีอานาจอนุมตั ิและเป็ นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
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3.5.4 ที่ดินรอการจาหน่ายเป็ นที่ดินสหกรณ์ประมูลได้ จากการขายทอดตลาดจากลูกหนี ้เงินให้ ก้ ทู ี่ค้างชาระหนี ้
สหกรณ์ จานวน 190,000 บาท เป็ น น.ส. 3 ก เนื ้อที่ 7 ไร่ – งาน 68 ตารางวา ตั ้งอยู่ที่ตาบลท่าแดง อาเภอหนองไผ่ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ในปี 2558 สหกรณ์ได้ ขอรังวัดที่ดินเพื่อออกโฉนด และเจ้ าพนักงานที่ดินได้ ออกโฉนดเลขที่51375 หน้ าสารวจ
5468 คงเหลือเนื ้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา ปั จจุบนั ที่ดินดังกล่าวสหกรณ์ได้ ให้ นางหนูหริ่ ง ชาชานาญ เช่า โดยคิดค่าเช่า
ปี ละ 5,000 บาท ทาสัญญาปี ต่อปี ตั ้งแต่วนั ที่ 11 ตุลาคม 2550 จนถึงปั จจุบนั เพื่อใช้ ประกอบอาชีพทานา ในการประชุม
คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ ครัง้ ที่ 10 เมือ่ วันที่ 28 กันยายน 2562
คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ ได้ มีมติ เห็นชอบด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ให้ สหกรณ์ขายที่ดินแปลง
ดังกล่าว และเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี เห็นชอบต่อไป
3.6 ด้ านเงินรับฝาก
รายการ
1.เงินฝากออมทรัพย์
2.เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
3.เงินฝากประจา
4.เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษเกษียณเปี่ ยมสุข
5.เงินฝากออมทรัพย์สนิ มัธยัสถ์
6.เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (แบบ2)
7.เงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์
8.เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 30 ปี
9.เงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ (2)
10.เงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ (3)
รวม
เงินรับฝากสหกรณ์อื่น
รวมทั ้งสิ ้น

ต้ นปี
ฝากระหว่างปี
ถอนระหว่างปี
คงเหลือสิ ้นปี
15,754,118.09
21,495,910.15
21,168,013.99
16,082,014.25
2,109,090,257.13 651,489,475.21 511,878,747.24 2,248,700,985.10
18,999,403.23
86,087,986.84
75,523,529.74
29,563,860.33
70,429,547.56
10,962,189.22
4,854,759.96
76,536,976.82
211,649,384.78 805,361,152.80 755,520,920.98 261,489,616.60
42,033,632.47
1,192,261.09
3,470,939.89
39,754,953.67
43,879,883.74
6,286,889.57
21,053,071.37
29,113,701.94
4,457,806.82
1,219,769.87
445,533.73
5,232,042.96
59,423,222.51
40,947,541.78
48,384,031.15
51,986,733.14
35,752,490.93
299,163.77
35,453,327.16
2,575,717,256.33 1,660,795,667.46 1,442,598,711.82 2,793,914,211.97
64,790.20
809.88
65,600.08
2,575,782,046.53 1,660,796,477.34 1,442,598,711.82 2,793,979,812.05

การรับฝากเงินและการถอนเงินของสหกรณ์ได้ ปฏิบตั ิตามระเบียบและประกาศของสหกรณ์ ในระหว่างปี สหกรณ์
ได้ ประกาศลดอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากทุกประเภทลงในอัตราร้ อยละ 0.50 มีผลตั ้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เพื่อให้ เกิดความสมดุล
ระหว่างรายได้ และรายจ่ายของสหกรณ์
ณ วันสิ ้นปี มีเงินฝากคงเหลือ 2,793,979,812.05 บาท ประกอบด้ วย เงินรับฝากจากสมาชิก 2,793,914,211.97
บาท และเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 65,600.08 บาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 218,197,765.52 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 7.81
สหกรณ์จ่ายดอกเบี ้ยเงินรับฝากเป็ นจานวนเงิน 79,897,787.05 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 25.80 ของรายได้ ทั ้งหมด
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วาระที่ 4
เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ
ประจ�ำปี 2563
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วาระที่ 4 เรื่องการเลือกตัง้ กรรมการดาเนินการ ประจาปี 2563

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ด้ วยในปี 2562 กรรมการดาเนินการ ชุดที่ 71 ต้ องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 7 คน ดังนั ้น เพื่อ
ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับ คณะกรรมการดาเนินการ โดยอาศัยอานาจตามความในข้ อ 55 และ ข้ อ 63 (10) แห่งข้ อบังคับ
ของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด คณะกรรมการดาเนินการจึงมีมติแต่งตั ้งกรรมการดาเนินการเป็ น คณะกรรมการ
เลือกตั ้งกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2562 ประกอบด้ วย
1. นายวินยั
กสิรักษ์
2. นายโสรัจ
ออไอศูรย์
3. นายพีรพนธ์ กิจโกศล
4. นายณรงค์พล พัฒนศรี
5. นายสันทาน สีสา
คณะกรรมการเลือกตั ้งฯ ได้ เลือก นายวินยั กสิรักษ์ เป็ นประธาน และเลือก นายสันทาน สีสา
เป็ นเลขานุการคณะกรรมการเลือกตั ้งฯ นอกนั ้นเป็ นกรรมการเลือกตั ้งฯ ได้ ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการบริ หารจัดการและ
การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพือ่ รับเลือกตั ้งกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2563 ตั ้งแต่วนั ที่ 2 - 16 ธันวาคม 2562
เมื่อสิ ้นสุดการรับสมัครแล้ ว คณะกรรมการเลือกตั ้งฯได้ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงประกาศรายชื่อ
และหมายเลขประจาตัวผู้สมัครเป็ นกรรมการดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตัง้ ตาแหน่ งประธานกรรมการ ได้ แก่
หมายเลข 1 นายปริ ญญา เพ็งสมบัติ
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตัง้ ตาแหน่ งกรรมการดาเนินการ ได้ แก่
หมายเลข 1 นายปราโมช ถาวร
หมายเลข 2 นายเสน่ห์
สภาพันธ์
หมายเลข 3 นายทนา
ต้ องโพนทอง
หมายเลข 4 นายชัยวุฒิ
มัณฑะนานนท์
หมายเลข 5 นายสมศักดิ์
ภัทรวนาคุปต์
หมายเลข 6 นายสุวิช
น้ อยอิ่ม
หมายเลข 7 นายพิษณุ
พินรอด
หมายเลข 8 นายรุ่งโรจน์
สรวุฒิพิบลู ย์
หมายเลข 9 นายสุรินทร์
วทัญญู
หมายเลข 10 นายสุริยะ
คาปวง
หมายเลข 11 นายธนรัฐ
โคจรานนท์
หมายเลข 12 นางสุนนั ท์
ชมภูแสง
หมายเลข 13 นายกิติศกั ดิ์
อยู่วฒ
ั นา
หมายเลข 14 นายเชิดชัย
พรหมแก้ ว
หมายเลข 15 นายวินิจ
กสิรักษ์
หมายเลข 16 นายประกอบ เผ่าพงศ์
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เมื่อการเลือกตั ้งได้ ดาเนินการเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงขอเรี ยนเชิญประธานคณะกรรมการเลือกตั ้ง
ประกาศผลคะแนนเลือกตั ้งกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2563
นายวินยั กสิรักษ์ ประธานคณะกรรมการเลือกตั ้งได้ ประกาศผลคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั ้งเรี ยงตาม
ลาดับคะแนนจากสูงสุดลงมา ดังนี ้
ผลคะแนนผู้สมัครรับเลือกตัง้ ประธานกรรมการ ประจาปี 2563
ลาดับ
1

หมายเลข

รายชื่อ

คะแนน

ผลคะแนนผู้สมัครรับเลือกตัง้ กรรมการดาเนินการ ประจาปี 2563
ลาดับ
1

หมายเลข

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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รายชื่อ

คะแนน

ดังนั ้น ผู้สมัครที่ได้ รับเลือกตั ้งเป็ นประธานกรรมการ จานวน 1 คน ได้ แก่
1. ..............................................................................................
ผู้สมัครที่ได้ รับเลือกตั ้งเป็ นกรรมการดาเนินการ จานวน 6 คน ได้ แก่
1. ..............................................................................................
2. ..............................................................................................
3. ..............................................................................................
4. ..............................................................................................
5. ..............................................................................................
6. ..............................................................................................
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ที่ประชุมมีมติ .........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
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วาระที่ 5
เรื่อง เพื่อพิจารณา
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วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.1 พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไร-ขาดทุน ประจาปี 2562
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด ได้ จดั ทางบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อ
เสนอให้ นางสาวจิราภรณ์ บรรเทิงใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สังกัดบริ ษัท ไอดี ออดิต กรุ๊ปจากัด ซึง่ ได้ รับการคัดเลือก
จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ โดยเข้ าตรวจสอบงบการเงินและรายละเอียดบัญชี
ต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ และนาเสนอให้ คณะกรรมการดาเนินการพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินเรี ยบร้ อยแล้ ว
จึงขอเรี ยนเชิญผู้สอบบัญชีรายงานผลการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด

หนังสือรับรองของสหกรณ์
วันที่ 17 มกราคม 2563
เรี ยน ผู้สอบบัญชี นางสาวจิราภรณ์ บรรเทิงใจ
หนังสือรับรองฉบับนี ้ให้ ไว้ เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ ข้าราชการสหกรณ์ จากัด
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อแสดงความคิดเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด สาหรั บปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของ สหกรณ์ ข้าราชการสหกรณ์ จากัด
โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดหรื อไม่
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดให้ มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้ การดาเนินงานของสหกรณ์ เป็ นไปตาม
กฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
ข้ าพเจ้ าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้ าทราบ และคิดว่าควรจะเป็ น เช่น
รายการดังต่อไปนี ้
1.งบการเงิน
1.1 ตามข้ อตกลงในการรั บงานตรวจสอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการ
จัดทางบการเงิน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
1. 2 งบการเงินไม่มีการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้ นการแสดง
รายการและข้ อมูลต่าง ๆ
1.3 ข้ อสมมุติที่สาคัญที่สหกรณ์ใช้ ในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล
1.4 รายการหรื อข้ อมูลดังต่อไปนี ้มีการบันทึกหรื อเปิ ดเผยไว้ อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน
เช่น รายการธุร กิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์ หรื อบุคคลอื่น ข้ อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรื อ
ข้ อจากัดการใช้ เงินกู้ สินทรั พย์ที่ใช้ เป็ นหลักประกัน
1.5 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ กาหนดได้ ปรั บปรุ งหรื อเปิ ดเผย
ได้ ปรับปรุงหรื อเปิ ดเผยแล้ ว
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1.6 ผลของการไม่แก้ ไขข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งไม่มีสาระสาคัญ ข้ อสังเกต ทั ้งต่อเฉพาะ รายการหรื อ
โดยรวมต่องบการเงิน รายการของข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งที่ไม่แก้ ไขได้ จดั ทาเป็ นเอกสารแนบของหนังสือรับรองนี ้
1.7 ไม่มีรายกรผิดปกติที่เกี่ยวข้ องกับการกระทาของคณะกรรมการดาเนินการหรื อเจ้ าหน้ าทีของสหกรณ์
ผู้ซึ่ง มี หน้ า ที่ ส าคัญ เกี่ ยวกับ ระบบบัญ ชี แ ละระบบการควบคุม ภายใน หรื อ รายการผิ ด ปก ติ ที่มี ผ ลกระทบอย่า งเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงิน
1.8 สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั ้งหมดอย่าถูกต้ องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพันหรื อข้ อผูกมัด
ใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้ นแต่ที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
1.9 สหกรณ์ได้ บนั ทึกหรื อเปิ ดเผยรายการหนี ้สินทั ้งหมดของสหกรณ์ ทั ้งที่เกิดขึ ้นแล้ วและอาจเกิดขึ ้นใน
ภายหน้ าไว้ อย่างเหมาะสม รวมทั ้งได้ มีการเปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันทั ้งหมดที่สหกรณ์
ให้ แก่บคุ คลที่สาม นอกจากนี ้สหกรณ์ไม่มีฟ้องร้ องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น
1.10 นอกจากเรื่ อ งที่อ ธิ บายไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ ว ไม่มีเหตุการณ์ ใดเกิดขึน้ หรื อ ไม่
ปรากฏข้ อเท็จจริ งใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสาคัญ ซึ่งต้ องนามาปรั บปรุ งงบการเงิน หรื อเปิ ดเผยในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินอีก
2. การให้ ข้อมูล
ข้ าพเจ้ าได้ จดั เอกสารหลักฐานและข้ อมูลดังต่อไปนี ้ให้ ท่านตรวจสอบครบถ้ วนแล้ ว คือ
2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้ อมูลอื่น
ที่เกี่ยวข้ องทั ้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
2.3 ข้ อมูลอื่นที่ท่านขอจากข้ าพเจ้ าเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
2.4 เข้ าถึงข้ อมูลในสหกรณ์ที่ท่านระบุว่าจาเป็ นในการได้ มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีอย่างไม่จากัด
2.5 สหกรณ์ ได้ ปฏิบัติตามเงื่อ นไขของสัญ ญาทั ้งหมด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมี
สาระสาคัญต่องบการเงิน นอกจากนี ้สหกรณ์ได้ ปฏิบตั ิตามระเบียบและข้ อกาหนดของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่
กากับดูแล ซึง่ หากไม่ปฏิบตั ิตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงิน
2.6 สหกรณ์ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลทั ้งหมดที่เป็ นผลจากการประเมินความเสี่ยงเรื่ องการทุจริ ตที่มีผลต่อการ
แสดงงบการเงินที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
2.7 สหกรณ์ ได้ เปิ ดเผยทุกอย่าง ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตหรื อสงสัยว่าทุจริ ตที่สหกรณ์ ทราบและที่มี
ผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเกี่ยวข้ องกับคณะกรรมการการดาเนินการสหกรณ์ เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ ที่มีบทบาทสาคัญเกี่ยวกับ
การควบคุมภายใน หรื อบุคคลอื่น ซึ่งการทุจริ ตมีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงิน
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2.8 สหกรณ์ไม่ได้ รับหนังสือแจ้ งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
หรื อข้ อบังคับ ซึง่ รวมถึงการถูกเรี ยกชดเชย หรื อถูกประเมินภาษีอากร หรื อมีหนี ้สินที่อาจเกิดขึ น้ ในภายหน้ า ซึ่งควรจะได้
นามาพิจารณาเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรื อใช้ เป็ นหลักเกณฑ์ ในการตั ้งสารองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึน้
ขอแสดงความนับถือ

(นายปริ ญญา เพ็งสมบัติ)
ประธานกรรมการ

( นางอัจฉราวรรณ จิตตานนท์ )
ผู้จดั การ
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ สมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด
ความเห็น

ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ ข้าราชการสหกรณ์ จากัด ซึ่งประกอบด้ วย งบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สาหรั บปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้ าพเจ้ าเห็ น ว่ า งบการเงิ น ข้ างต้ นนี แ้ สดงฐานะการเงิ น ของสหกรณ์ ข้ าราชการสหกรณ์ จ ากั ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ความ
รับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในส่วนของความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของ
ข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระจากสหกรณ์ และได้ ปฏิ บตั ิตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญ ชีสหกรณ์ ข้ าพเจ้ าเชื่อ ว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องที่สาคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่ องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญ ที่สดุ ตามดุลพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ
ข้ าพเจ้ าในการตรวจสอบงบการเงินสาหรั บงวดปั จจุบนั ข้ าพเจ้ าได้ นาเรื่ องเหล่านี ้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ทั ้งนี ้ ข้ าพเจ้ าไม่ไ ด้ แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรั บเรื่ อ ง
เหล่านี ้
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ พร้ อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี ้
1.สหกรณ์ ให้ สินเชื่อ แก่ สมาชิกเป็ นไปตามระเบียบที่กาหนด ณ วัน สิ ้นปี มีลกู หนีเ้ งินให้ ก้ แู ละดอกเบี ้ย
ค้ างรับ คงเหลือจานวนเงิน 5,937,546,135.59 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 96.48 ของสินทรัพย์ทั ้งสิ ้น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบสัญญาเงินให้ ก้ ูและสุ่ม ตรวจสอบการผ่านรายการจ่ายเงินกู้ การรั บชาระหนี ้กับ
บัญชีย่อยลูกหนี ้ และการเปรี ยบเทียบ ยอดคงเหลือของลูกหนี ้แต่ละประเภท กับบัญชีคมุ ยอดมียอดถูกต้ องตรงกัน
2. สหกรณ์ มีการรั บ ฝากเงินจากสมาชิ กและสหกรณ์ อื่ นเป็ นไปตามระเบีย บที่ก าหนด วัน สิ ้นปี มียอด
คงเหลือจานวน 2,793,979,812.05 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 45.40 ของยอดรวมหนี ้สินและทุนของสหกรณ์
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบเอกสารการฝาก-ถอน สุ่มตรวจการผ่านรายการไปบัญชีย่อยรายตัวและทดสอบ
การคานวณดอกเบี ้ยจ่ายเงินรับฝาก เปรี ยบเทียบยอดบัญชีย่อยกับบัญชีย่อยกับบัญชีคมุ ยอดถูกต้ องตรงกัน
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-1สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์

หมายเหตุ

ปี 2562
บาท

ปี 2561
บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

2

202,056,748.91

219,810,244.30

เงินฝากสหกรณ์อื�น

3

93,629.04

91,340.80

เงินให้กู้ยืมระยะสั�น

4

633,502,166.69

591,338,724.91

ลูกหนี�ระยะสั�น - สุทธิ

5

3,844,701.50

3,114,101.76

1,586,410.36

1,186,925.93

538,200.83

439,674.36

841,621,857.33

815,981,012.06

ดอกเบี�ยเงินให้กู้ค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น

6

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว

7

2,870,010.00

2,767,010.00

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

4

5,302,457,558.54

4,916,960,351.16

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

8

1,366,182.36

1,335,794.54

สิทธิประโยชน์ในการใช้อาคารรอตัดจ่าย

9

5,885,430.72

6,558,209.36

99,275.85

0.00

81,550.00

81,550.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

5,312,760,007.47

4,927,702,915.06

รวมสินทรัพย์

6,154,381,864.80

5,743,683,927.12

สิทธิประโยชน์การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
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รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ ข้าราชการสหกรณ์ จากัด
กรุ งเทพมหานคร
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เสนอ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ตามที่อ ธิ บดีกรมตรวจบัญ ชีสหกรณ์ ไ ด้ แต่งตัง้ ให้ ข้าพเจ้ าเป็ นผู้สอบบัญ ชีสหกรณ์ ข้าราชการสหกรณ์ จากัด
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั ้น ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินประจาปี และแสดงความเห็นในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 นั ้น
ข้ าพเจ้ าขอรายงานผลจากการตรวจสอบัญชี ดังนี ้
สภาพภาพทัว่ ไปของสหกรณ์
สหกรณ์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2492 มีสมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 7,767
คน เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 82 คน มีทุนดาเนินงานทั ้งสิ ้น จานวน 6,154.38 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 410.70 ล้ านบาท
ในรอบปี สหกรณ์ดาเนินธุรกิจ 2 ด้ าน ปริ มาณธุรกิจรวม 6,903.67 ล้ านบาท ประกอบด้ วยธุรกิจสินเชื่อ จานวน 5,242.87
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 75.94 ของมูลค่าธุรกิจรวม และธุรกิจเงินรั บฝาก จานวน 1,660.80 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
24.06 ของมูลค่าธุรกิจรวม ผลการดาเนินงานมีกาไรสุทธิ 175.79 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 56.85 ของรายได้ ดอกเบี ้ย
และผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนจานวน 26,295.72 บาท
1. ข้ อสังเกตที่พบการตรวจสอบเกี่ยวกับจุดอ่ อนของการควบคุมภายใน
1.1 ด้ านการบริหารทั่วไป
1.1.1 การแบ่งแยกหน้ าที่ความรั บผิดชอบของสหกรณ์ ฝ่ ายจัดการและคณะกรรมการดาเนินการของ
สหกรณ์ทกุ ฝ่ ายมีการแบ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบไว้ เหมาะสมการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามที่ได้ รับมอบหมาย การจัดทาบัญชี
การเงินและการทางบการเงินสหกรณ์ ไ ด้ ปฏิบัติตามพระราชบัญ ญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ ไ ข พ.ศ.2553 ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้ วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 และคาสัง่ คาแนะนาของนายทะเบียน สหกรณ์
1.1.2 สหกรณ์มีทนุ ดาเนินงาน 6,154.38 ล้ านบาท มาจาก ทุนของสหกรณ์ 3,354.57 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อย
ละ 54.51 และ เงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น 2,793.98 ล้ านบาท คิดเป็ น 45.40 ล้ านบาท และหนี ้สินหมุนเวียน
อื่น 5.83 ล้ านบาท ร้ อยละ 0.09 สหกรณ์บริ หารจัดการเงินทุนโดยนาไปให้ กบั สมาชิกกู้ยืม
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1.2 ด้ านการดาเนินธุรกิจ
1.2.1 การควบคุมด้ านสินเชื่อ (การให้ เงินกู้แก่สมาชิก)
จากการสุม่ ตรวจสอบใบคาขอและหนังสือสัญญาเงินกู้ประเภทฉุกเฉิน สามัญ และเงินกู้พิเศษ กับราย
เงินกู้ฉกุ เฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ พร้ อมทั ้งเอกสารสาคัญประกอบคาขอกู้ พบว่า โดยรวมมีการปฏิบตั ิงานเป็ นไป
อย่างเรี ยบร้ อยถูกต้ องตามระเบียบที่สหกรณ์ฯ
1.2.2 สหกรณ์ ฯ ควรระมัดวังในการปล่อยเงินกู้ให้ สมาชิก เนื่องจากสมาชิกมีหนี ้ที่ไม่สามารถชาระได้ ตาม
กาหนด จึงทาให้ สหกรณ์ ต้องรั บภาระในการตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ ดังนั ้นสหกรณ์ ฯ ควรออกระเบียบการให้ เงินกู้แก่
สมาชิกผู้ก้ ตู ้ องมีเอกสารตรวจสอบข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) ประกอบการยื่นคาขอกู้เงิน เพื่อตรวจสอบว่าไม่ได้ อยู่
ในขั ้นตอนกระบวนการทางกฎหมาย โดยเฉพาะการยื่นขอกู้เงินประเภทเงินกู้สามัญโดยใช้ บคุ คลค ้าประกัน
2. ผลการวิเคราะห์ ความเสี่ยงทางการเงิน
2.1 ความเพียงพอของเงินทุน
สหกรณ์มีทนุ ดาเนินงาน 6,154.38 ล้ านบาท ทุนดาเนินงานดังกล่าวประกอบด้ วย เงินรั บฝากร้ อยละ
45.40 ทุนของสหกรณ์ ร้ อยละ 54.51 และอื่นๆ ร้ อยละ 0.09 หากพิจารณาถึงความเข้ มแข็งและเพียงพอของเงินทุนต่อ
หนี ้สินถือว่าไม่มีความเสีย่ ง เพราะหนี ้สินส่วนใหญ่เป็ นเงินรั บฝากจากสมาชิก แสดงให้ เห็นถึงความเชื่อมั่นของสมาชิก ให้
ความเชื่อถือนาเงินมาฝากกับสหกรณ์เพิ่มขึ ้น
2.2 คุณภาพของสินทรัพย์
สหกรณ์มีอตั ราหมุนของสินทรัพย์ 0.05 รอบ เท่ากับปี ก่อน แสดงถึงความสามารถในการใช้ สินทรั พย์
เพื่อก่อให้ เกิดรายได้ เท่ากับ 0.05 รอบ เท่ากับปี ก่อนแต่ผลแทนต่อสินทรัพย์ลดลงจากปี ก่อน 3.15 เป็ น 2.95 อาจกล่าวได้
ว่า สหกรณ์นาสินทรัพย์ไปบริ หารจัดการก่อให้ เกิดรายได้ ลดลงจากปี ก่อนเล็กน้ อย เนื่องมาจากสหกรณ์ มีการประมาณการ
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ซึง่ เป็ นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
2.3 ขีดความสามารถในการบริหาร
สหกรณ์มีสมาชิก 7,767 คน เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 82 คน สหกรณ์ดาเนินธุรกิจสินเชื่อ และการรั บฝาก
เงิน การบริ หารธุรกิจแต่ละด้ านสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
ธุรกิจสินเชื่อ ระหว่างปี สหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้ สมาชิก จานวน 5,242.87 ล้ านบาท การจ่ายเงินกู้มี
เอกสารหลักฐาน และหลักประกันครบถ้ วน ผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการเงินกู้ทกุ ราย ณ วันสิ ้นปี มีลกู หนี ้คงเหลือ
5,027.94 ล้ านบาท ประกอบด้ วย ลูกหนี ้ระยะสั ้น 633.50 ล้ านบาท ลูกหนี ้ระยะยาวที่ยงั ไม่ถงึ กาหนดชาระในรอบปี บญ
ั ชี
ถัดไป 5,302.46 ล้ านบาท และดอกเบี ้ยเงินกู้ค้างรับ 1.58 ล้ านบาท
ธุรกิจเงินรับฝาก สหกรณ์รับฝากเงินระหว่างปี จานวน 1,660.80 ล้ านบาท คงเหลือ ณ วันสิ ้นปี
จานวน 2,793.98 ล้ านบาท ประกอบด้ วย เงินรั บฝาก จากสมาชิก จานวน 2,793.91ล้ านบาท และเงินรั บฝาก จาก
สหกรณ์อื่น จานวน 65,600.08 บาท
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2.4 การทากาไร
สหกรณ์ มีรายได้ ร วมทั ้งสิ ้น 309.72 ล้ านบาท และมีค่าใช้ จ่ายทั ้งสิ ้น 133.93 ล้ านบาท มีกาไรสุทธิ
175.79 ล้ า นบาท คิด เป็ นร้ อยละ 56.85 ของยอดรายได้ ดอกเบี ้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน กาไรต่ อ สมาชิ ก
22,633.35 บาทต่อคน มีเงินออมเฉลีย่ ต่อสมาชิก 723,701.11 บาท และหนี ้สินเฉลีย่ ต่อสมาชิก 765,970.50 บาทต่อคน
หากพิจารณาเปรี ยบเทียบสัดส่วนปริ มาณเงินออมเฉลี่ยกับหนี ้สินเฉลี่ยต่อสมาชิก จะเห็นว่าสมาชิกมีหนี ้สินมากกว่าเงิน
ออม สะท้ อนให้ เห็นถึงกาลังความสามารถในการชาระหนี ้ของสมาชิกในอนาคต
2.5 ด้ านสภาพคล่ อง
สหกรณ์มีสดั ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนน้ อยกว่าหนี ้สินหมุนเวียน 0.30 เท่า หากพิจารณาส่วนประกอบของ
สินทรัพย์หมุนเวียนแล้ วพบว่าส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี ้ ดังนั ้นสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ จึงขึ ้นอยู่กับการบริ หารลูกหนี ้
เป็ นสาคัญ นอกจากนี ้หากพิจารณาส่วนประกอบของหนี ้สินหมุนเวียนควบคู่กนั ไปด้ วยแล้ วจะเห็นว่าหนี ้สินหมุนเวียนส่วน
ใหญ่เป็ นเงินรับฝาก ดังนั ้นสหกรณ์ควรบริ หารเงินรับฝากให้ ทนั เหตุการณ์ และระมัดระวังการไหลออกจากการถอนเงินฝาก
ของผู้ฝากเงินรายใหญ่ ซึง่ หากมีการถอนเงินพร้ อมกันในคราวเดียวก็อาจส่งผลถึงสภาพคล่องของสหกรณ์
2.6 ผลกระทบของธุรกิจ
จากสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมอาจส่งผลกระทบให้ สหกรณ์เกิดความเสีย่ ง
ในด้ านต่างๆ การปรั บตัวของอัตราดอกเบี ้ยในท้ องตลาดอาจส่งผลกระทบต่อการบริ หารเงินทุนของสหกรณ์ ในอนาคต
เพราะเงินทุนส่วนใหญ่ของสหกรณ์ มาจากเงินรั บฝาก ดังนั ้นสหกรณ์ ต้องติดตามสถานการณ์ และปรั บการบริ หารธุรกิจให้
ทันต่อการเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ
2.7 เรื่องอื่น ๆ
สหกรณ์ฯมีการนาเงินไปลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ไทย ไอซีที จ ากัด ซึ่งมีค วามเสี่ยงที่ไ ม่
สามารถถอนคืนเงินได้ ดังนั ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ได้ ทาการปรับปรุงตั ้งค่าเผื่อปรับมูลค่าหุ้นสหกรณ์ ฯ ให้ เป็ นไป
ตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ว.53 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561 เรี ยบร้ อยแล้ ว

(นางสาวจิราภรณ์ บรรเทิงใจ)
ผู้สอบบัญชี
บริ ษัท ไอดี ออดิต กรุ๊ป จากัด
32/6 หมู่ที่ 4 ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์
ตาบลบางรักน้ อย อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 17 มกราคม 2563
รายงานประจ�ำปี 2562 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด

133

5.2 พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562

จากผลการดาเนินงานสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด ในปี 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มีกาไรสุทธิ 175,793,236.05 บาท โดยจัดสรรเป็ นทุนต่าง ๆ ตามข้ อบังคับข้ อ 20 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2561
ที่กาหนดไว้ ดงั นี ้
“ การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี คณะกรรมการดาเนินการต้ องร่ วมกันพิจารณาการจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี เมื่อมีมติจดั สรรเป็ นอย่างไรแล้ ว ให้ ประธานในที่ประชุมใหญ่หรือผู้ที่ประธานในที่ประชุมใหญ่มอบหมาย
เสนอหลักเกณฑ์และเหตุผลต่อที่ประชุมใหญ่รวมทั ้งตอบข้ อซักถามจากที่ประชุมใหญ่
ในการจัดสรรกาไรสุทธิ ที่ประชุมใหญ่ต้องจัดสรรเป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของกาไรสุทธิ
และจัดสรรเป็ นค่าบารุ งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินร้ อยละห้ า
ของกาไรสุทธิ
กรณีสหกรณ์มีกาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สนิ ห้ ามมิให้ นากาไรนั ้นมาจัดสรรเพื่อแบ่งปั นกันในหมู่สมาชิก
แต่ให้ จดั สรรเป็ นทุนสารองหรื อทุนอื่น ๆ ที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับ
กาไรสุทธิประจาปี สว่ นที่เหลือ อาจจัดสรรดังต่อไปนี ้
(1) เป็ นเงินปั นผลตามหุ้นที่ชาระแล้ ว ไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในการคานวณเงินปั นผลตามหุ้นให้ ถือว่าหุ้นที่สมาชิกชาระต่อสหกรณ์ในวันใด มีระยะเวลานับตั ้งแต่
วันที่ถือเป็ นต้ นไปจนถึงวันสิ ้นปี ทางบัญชี
สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์หรื อเสียชีวิตก่อนวันสิ ้นปี บญ
ั ชีของสหกรณ์ หากสมาชิกหรื อผู้รับโอน
ประโยชน์มิได้ ถอนค่าหุ้นจากสหกรณ์ก่อนวันสิ ้นปี บญ
ั ชี สหกรณ์จะจ่ายเงินปั นผลตามหุ้นให้ ตามอัตราซึง่ ที่ประชุมใหญ่
กาหนด
(2) เป็ นเงินเฉลีย่ คืนตามส่วนแห่งดอกเบี ้ยเงินกู้ที่สมาชิกชาระให้ แก่สหกรณ์ระหว่างปี ตามความ
เหมาะสม
(3) เป็ นเงินโบนัสให้ แก่กรรมการและเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้ อยละสิบของกาไรสุทธิ
(4) เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล ไม่เกินร้ อยละสองแห่งทุนเรื อนหุ้นของสหกรณ์
ตามที่มีอยู่ในวันสิ ้นปี นั ้น จนกว่าจะมีจานวนร้ อยละแปดแห่งทุนเรื อนหุ้นดังกล่าว ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลนี ้จะถอน
ได้ โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่เพือ่ จ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ้น
(5) เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้ อยละห้ าของกาไรสุทธิ ทุนสาธารณประโยชน์นี ้ สะสมไว้ สาหรับ
จ่ายเพื่อการกุศลและศาสนกิจ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ของสังคมและเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ
องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและอานวยประโยชน์แก่สหกรณ์
(6) เป็ นทุนส่งเสริ มการศึกษาและการอบรมสัมมนาของสหกรณ์ ไม่ต่ากว่าร้ อยละหนึง่ ของกาไรสุทธิ
(7) เป็ นทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถงึ แก่กรรมไม่เกินร้ อยละสิบห้ าของกาไรสุทธิ
(8) เป็ นทุนเพื่อส่งเสริ มความมัน่ คงให้ แก่สหกรณ์ไม่ต่ากว่าร้ อยละหนึง่ ของกาไรสุทธิ
(9) เป็ นทุนเพื่อจัดสวัสดิการให้ แก่สมาชิกไม่ต่ากว่าร้ อยละหนึง่ ของกาไรสุทธิ ทุนนี ้สะสมไว้ สาหรับจ่าย
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่ วยเรื อ้ รัง หรื อสมาชิกที่ประสบภัยพิบตั ิ หรื อเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้ อนของสมาชิก
ตลอดจนสวัสดิการอื่น ๆ
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ที่ประชุมใหญ่อาจมีมติให้ลดการจัดสรรรายการใดรายการหนึ่งก็ได้ เงินจัดสรรที่มีมติให้ลดลง
ให้นาไปจัดสรรสมทบเป็ นทุนสารองหรือทุนอื่น ๆ ตามข้อบังคับนี ้
การใช้เงินทุนให้ปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ และตามระเบียบของสหกรณ์”
คณะกรรมการดาเนินการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จดั สรรกาไรสุทธิตามที่กาหนดในข้อบังคับ และ
จัดสรรเป็ นเงินปั นผลร้อยละ 4.60 เป็ นเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 5.00 รายละเอียดดังนี ้
ลำดับ

รำยกำร

ปี 2562
จำนวนเงิน
ร้อยละ
(บำท)

กำไรสุทธิ

175,793,236.05 100.00

ก. จัดสรรตำมข้อบังคับข้อ 20
1

เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของกาไรสุทธิ

2

เป็ นค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามอัตราที่กาหนดไว้
ในกฎกระทรวง แต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละห้าของกาไรสุทธิ
รวมจัดสรรตำมข้อบังคับข้อ 20

18,117,978.36 10.31
30,000.00

0.02

18,147,978.36

ข. จัดสรรส่วนทีเ่ หลือ
1

เป็ นเงินปั นผลตามหุน้ อัตรา ร้อยละ 4.60

2

เป็ นเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนแห่งดอกเบีย้ ร้อยละ 5.00

3

124,865,585.45 71.03
15,914,672.24

9.05

เป็ นเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ

3,085,000.00

1.75

4

เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุน้

10,000.00

0.01

5

เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละห้าของกาไรสุทธิ

900,000.00

0.51

6

เป็ นทุนส่งเสริมการศึกษาและการอบรมสัมนาไม่ต่ากว่าร้อยละหนึ่งของกาไรสุทธิ

2,080,000.00

1.18

7

เป็ นทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผูถ้ ึงแก่กรรมไม่เกินร้อยละสิบห้าของกาไรสุทธิ

8,790,000.00

5.00

8

เป็ นทุนเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกไม่ต่ากว่าร้อยละหนึ่งของกาไรสุทธิ

2,000,000.00

1.14

รวมเป็ นเงิน

175,793,236.05 100.00

จึงเสนอเพื่อพิจารณา
ทีป่ ระชุมมีมติ .........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
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กำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เปรียบเทียบปี 2561
ลำดับ

รำยกำร

ปี 2562
จำนวนเงิน
(บำท)

ร้อยละ

ปี 2561
จำนวนเงิน
ร้อยละ
(บำท)

175,793,236.05 100.00 175,766,940.33 100.00

กำไรสุทธิ
ก. จัดสรรตำมข้อบังคับข้อ 20
1

เป็ นทุนสำรองไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละสิบของกำไรสุทธิ

2

เป็ นค่ำบำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

18,117,978.36 10.31
30,000.00

0.02

18,147,978.36

รวมจัดสรรตำมข้อบังคับข้อ 20

18,377,194.00 10.46
30,000.00

0.02

18,407,194.00
200,499.00

หัก ขำยทรัพย์สิน (กำไรจำกกำรขำยรถยนต์)
ข. จัดสรรส่วนทีเ่ หลือ
1

เป็ นเงินปั นผลตำมหุน้ อัตรำ ร้อยละ 4.60

2

เป็ นเงินเฉลี่ยคืนตำมส่วนแห่งดอกเบีย้ ร้อยละ 5.00

3

เป็ นเงินโบนัสกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่

4

เป็ นทุนรักษำระดับอัตรำเงินปั นผล

5

เป็ นทุนสำธำรณประโยชน์

6

124,865,585.45 71.03 123,625,128.66 70.33
15,914,672.24

9.05

16,648,100.92

9.47

3,085,000.00

1.75

3,085,000.00

1.76

10,000.00

0.01

10,000.00

0.01

900,000.00

0.51

800,000.00

0.45

เป็ นทุนส่งเสริมกำรศึกษำและกำรอบรมสัมนำ

2,080,000.00

1.18

2,000,000.00

1.14

7

เป็ นทุนสงเครำะห์ครอบครัวสมำชิกผูถ้ ึงแก่กรรม

8

เป็ นทุนเพื่อจัดสวัสดิกำรให้แก่สมำชิก

8,790,000.00
2,000,000.00

5.00
1.14

8,791,516.75
2,400,000.00

5.00
1.36

รวมเป็ นเงิน

175,793,236.05 100.00 175,766,940.33 100.00

สถิติอัตรำดอกเบีย้ เงินให้กู้ เงินปั นผล เงินเฉลีย่ คืน
รำยกำร

ปี 2562 (%)

ปี 2561 (%)

ดอกเบีย้ เงินให้กเู้ ฉลี่ยสุทธิ

5.22

5.20

เงินปั นผล

4.60

4.80

เงินเฉลี่ยคืน

5.00

5.50
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5.3 พิจารณาอนุมัตแิ ผนกลยุทธ์ ประจาปี 2563-2565
ด้ วยแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) ได้ สิ ้นสุดในปี 2562 สหกรณ์จงึ ได้ จดั ทาแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 3
ประจาปี 2563-2565 ดังนี ้
การวางแผนกลยุทธ์เป็ นงานที่สาคัญขององค์กร โดยเป็ นงานที่เกี่ยวข้ องกับขบวนการตัดสินใจในการ
กาหนดแผนกลยุทธ์ขององค์กรและนากลยุทธ์นั ้นไปสูก่ ารปฏิบตั ิเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรทั ้งในระยะสั ้นและระยะยาว
การวางแผนกลยุทธ์เป็ นสิ่งหนึ่งที่ถกู พัฒนาเพื่อตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้ อมทั ้งภายในและภายนอกที่
ผันผวนอย่างรุนแรงในปั จจุบนั องค์กรที่มีการวางแผนกลยุทธ์และมีขบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน ย่อมส่งผล
ต่อความสาเร็ จขององค์กรที่แตกต่างกัน การตัดสินใจทางกลยุทธ์ไม่ใช่การตัดสินใจในงานประจาวัน แต่เป็ นการตัดสินใจ
เพื่อกาหนดทิศทาง หรื อเป้าหมายหลักขององค์กรโดยรวมและเกี่ยวข้ องกับทรัพยากรและกิจกรรมต่างๆ เป็ นจานวนมาก
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 71 ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการศึกษาและฝ่ ายจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบ
ในการจัดทาแผนกลยุทธ์สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2563-2565) ในการจัดทาแผนกลยุทธ์ ได้ รับ
ความร่ วมมือจากบุคลากรทั ้ง 3 ฝ่ าย ประกอบด้ วย สมาชิก คณะกรรมการดาเนินการ และเจ้ าหน้ าที่เป็ นอย่างดียิ่ง
ซึง่ กรอบในการจัดทาแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 3 ประกอบด้ วย
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมองค์กรด้ วยเทคนิค SWOT Analysis
2. การจัดทาวิสยั ทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ และตัวชี ้วัด ด้ วย
เทคนิค Balanced Scorecards
3. การจัดทาแผนที่กลยุทธ์
4. การจัดทาตัวชี ้วัดความสาเร็ จขององค์กร
5. สรุปผลการจัดทาแผนกลยุทธ์สหกรณ์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2563-2565)
โดยผลการจัดทากลยุทธ์ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2563-2565)
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

วิสัยทัศน์ (vision)
" สหกรณ์ ออมทรัพย์ ชนั ้ นา บริหารมีมาตรฐาน บนฐานความพอเพียง
สมาชิกมั่นคง สหกรณ์ เข้ มแข็ง"
“สหกรณ์ ออมทรั พย์ ชัน้ นา” หมายถึง มีการบริ หารจัดการองค์กรตามเกณฑ์การกากับกิจการสหกรณ์ ที่ดี เป็ นสหกรณ์
แห่งการนาด้ านต้ นทุน การบริ หารจัดการ สวัสดิการ และธุรกิจ มุ่งเน้ นการดาเนินงานควบคู่ไปกับการใส่ใจคุณภาพชีวิต
สมาชิก พร้ อมทั ้งร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
“บริหารมีมาตรฐาน” หมายถึง การบริ หารจัดการอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล เพื่อสร้ างความเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยการใช้ ความรู้ เครื่ องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ระเบียบวิธี กระบวนการมา
ประยุกต์ใช้ ในระบบบริ หารจัดการ เพื่อช่วยให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงในการบริ หารจัดการดียิ่งขึ ้น และเพิ่มประสิทธิภาพและ
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“บนฐานความพอเพียง” หมายถึง ดาเนินงานบนฐานความพอเพียง โดยน้ อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล มีภมู ิค้ มุ กันที่ดี ภายใต้ ความรู้ค่คู ณ
ุ ธรรม เพือ่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนทั ้งด้ านเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้ อม ทาให้ สมาชิกสหกรณ์เกิดการกินดี อยู่ดี มีสนั ติสขุ และสังคมสงบสุข
“สมาชิกมั่นคง” หมายถึง สมาชิกใช้ ระบบสหกรณ์เป็ นเครื่ องมือในการดาเนินชีวิตทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมได้
พอเหมาะตามฐานะ รายได้ และความสามารถ
“สหกรณ์ เข้ มแข็ง” หมายถึง ดาเนินงานตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ ยึดหลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่ งใส
การมีสว่ นร่ วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า

ค่ ำนิยม (values)
LOVE : รักและภาคภูมิใจในสหกรณ์ของเรา
L : Loyalty = ความภักดีต่อสหกรณ์
O : Opportunity = โอกาสในการรับบริ การของสมาชิก
V : Value = คุณค่าของสมาชิก
E : Equity = ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

เป้ าประสงค์ (Goals)
1. สมาชิกพอใจ และพึง่ พาตนเอง บนฐานความพอเพียง สูค่ วามมัน่ คง
2. สหกรณ์พงึ่ พาตนเองได้ และไม่ต้องพึง่ พาแหล่งทุนภายนอก
3. การบริ การสมาชิกสูย่ คุ 4.0
4. คุณภาพชีวิตที่ดี และสวัสดิการครอบคลุม
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารงานของสหกรณ์
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พันธกิ จ (Mission)
เพื่อให้ บรรลุวิสยั ทัศน์ตามที่กาหนดไว้ จึงกาหนดยุทธศาสตร์ ที่ต้องดาเนินการ ดังนี ้
พันธกิจ ที่ 1 พัฒนาองค์ กร
1.1 ด้ านเจ้ าหน้ าที่
เป้าประสงค์ วิเคราะห์โครงสร้ างองค์กร และแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
1) พัฒนาอัตรากาลังเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ในทุกฝ่ าย
2) พัฒนาองค์ความรู้เพือ่ เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ ตามลักษณะงานและความเหมาะสมของตาแหน่ง
3) การพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์กากับกิจการทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
1.2 ด้ านองค์ กร
เป้าประสงค์ บริ หารให้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ
1) ต้ องผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางการเงินและบัญชี
2) ต้ องผ่านเกณฑ์มาตรฐานความเข้ มแข็งของสหกรณ์
3) สหกรณ์สขี าวด้ วยธรรมาภิบาล
1.3 ด้ านสมาชิก
เป้าประสงค์ ดูแลสมาชิกให้ เหมาะสมกับทุกวัยและพึงพอใจ
1) เพิ่มพูนความรู้และวินยั ทางการเงินให้ กบั สมาชิก
2) เพิ่มความเข้ มแข็งให้ กบั สมาชิกได้ พงึ่ พาตัวเอง และการปรับใช้ ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริ งจัง
พันธกิจที่ 2 พัฒนาการบริการและจัดสวัสดิการแก่ สมาชิก
เป้าประสงค์
2.1 สมาชิกสหกรณ์มีความพึงพอใจต่อการให้ บริ การ
2.2 จัดสวัสดิการเพื่อรองรับสังคมวัยทางาน
2.3 จัดสวัสดิการเพื่อรองรับสังคมผู้สงู อายุ
2.4 เพิ่มและปรับปรุงพัฒนาสวัสดิการให้ แก่สมาชิก เพื่อความเป็ นธรรมในการให้ สวัสดิการ
2.5 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
พันธกิจที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์
เป้าประสงค์
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้ านการเงิน (แหล่งที่มาและแหล่งที่ใช้ ไปของเงินทุน)
3.2 การบริ หารความเสีย่ งตามแนวทางการปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 4 ด้ าน
คือ ด้ านธรรมาภิบาล ด้ านเครดิต ด้ านสภาพคล้ อง และด้ านปฏิบตั ิการ
3.3 เพิ่มศักยภาพบริ หารงานด้ านสินเชื่อ และด้ านเงินฝาก
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พันธกิจที่ 4 เชื่อมโยงเครือข่ ายความร่ วมมือระหว่ างสหกรณ์ และองค์ กรอื่น
เป้าประสงค์
4.1 ขยายความร่ วมมือเชื่อมโยงเครื อข่ายธุรกิจ / ข้ อมูลทางวิชาการกับขบวนการสหกรณ์ทกุ ประเภท
ให้ เอื ้อต่อประสิทธิภาพการบริ หารงานสหกรณ์
4.2 สร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์ เครื อข่ายความช่วยเหลือ และเครื อข่ายธุรกิจ กับขบวนการสหกรณ์
4.3 สร้ างความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้ อม
พันธกิจที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ เทคโนโลยีและสารสนเทศ
เป้าประสงค์
5.1 พัฒนาระบบการบริ หารจัดการสหกรณ์โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย
5.2 พัฒนาบุคลากร ซอฟแวร์ ให้ มีประสิทธิภาพสอคล้ องกับความต้ องการของสมาชิก น
กล่าวโดยสรุปยุทธศาสตร์ ของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด คือ การส่งเสริ มการออม พัฒนา ธุรกิจ
สินเชื่อ การจัดสรรเงินลงทุน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากร รวมถึงการจัดสวัสดิการต่างๆ เพื่อมุ่งเน้ นให้
เกิดความพึงพอใจสูงสุดของสมาชิก
จึงเสนอเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2563-2565)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ที่ประชุมมีมติ .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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พัฒนาองค์กร

1

ด้านเจ้าหน้าที่

พันธกิ จที่ 1

ที่

มุมมองด้านองค์กร
บริหารงานให้ผา่ น
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ

การวิเคราะห์
โครงสร้างองค์กร และ
แผนพัฒนารายบุคคล
(Individual
Development Plan
(IDP)

มุมมองด้าน
เจ้าหน้ าที่

เป้ าประสงค์

พันธกิ จที่ 1 พัฒนาองค์กร

2. โครงการพัฒนาสหกรณ์สสู่ หกรณ์ทมี่ ี
ผลงานดีเด่น

- เกณฑ์มาตรฐานความ
เข้มแข็งของสหกรณ์

3. โครงการสัมมนาคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์

2. เจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วมอบรมพัฒนากับ
หน่วยงานต่างๆ ตามความเหมาะสม

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการสหกรณ์สขี าวด้วยธรรมาภิบาล

- สหกรณ์สขี าวด้วยธรรมภิบาล

ปี

63-65

63-65

1. ปรับอัตรากาลังเจ้าหน้าทีใ่ ห้เหมาะสม 63-65

แผนงาน/โครงการ

3. บริหารงานให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานต่างๆ
- เกณฑ์มาตรฐานทางการเงิน
และการบัญชี

2. พัฒนาองค์ความรูใ้ ห้
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ตามลักษณะ
งานและความเหมาะสมของ
ตาแหน่ง

1. พัฒนาอัตรากาลังเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ ในทุกฝา่ ย

กลยุทธ์

-

- ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ความเข้มแข็งของ
สหกรณ์

- ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ทางการเงินและการบัญชี

-เจ้าหน้าทีท่ กุ คนเข้าร่วม
การสัมมนาจัดอย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้
200,000

-

-เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ทกุ คน
ได้รบั การอบรม อย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ ทุกคน

ตัวชี้วดั

ทุนศึกษา
อบรม

-

งบประมาณ
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ที่

พันธกิ จที่ 1
4. เพิม่ พูนความรูใ้ ห้กบั สมาชิก
และสร้างความมีสว่ นร่วมให้กบั
สมาชิก

มุมมองด้านสมาชิ ก
ดูแลสมาชิกให้
เหมาะสมกับทุกวัยและ
พึงพอใจ
5. เพิม่ ความเข้มแข็งให้กบั
สมาชิก ได้พงึ่ พาตัวเองและ
ปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างจริงจัง

กลยุทธ์

เป้ าประสงค์

4.โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมสาหรับ
สมาชิก

3. โครงการให้ความรูก้ บั สมาชิกในเรือ่ ง
ต่างๆ

2. โครงการพบปะสมาชิกสัญจร

1. โครงการสัมมนาผูป้ ระสานงาน
สหกรณ์ประจาจังหวัด

แผนงาน/โครงการ

-2-

63-65

ปี

400,000

-

500,000

700,000

งบประมาณ

สมาชิกมีสว่ นร่วมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย

ตัวชี้วดั

รายงานประจ�ำปี 2562 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด

143

พันธกิ จที่ 2

พัฒนาการ
ให้บริการและ
จัดสวัสดิการ
ให้แก่สมาชิก

ที่

2

2. มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์
ตามทีป่ ระชุมใหญ่อนุมตั ิ

สาหรับสมาชิกสูงวัย

63-65

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพ

ทุน
สาธารณประโยชน์

500,000

ทุน
สาธารณประโยชน์

จัดสวัสดิการเพือ่ รองรับ 8. โครงการส่งเสริมด้าน
สังคมผูส้ งู อายุ
สุขภาพ
9. จัดสวัสดิการผ่านชมรม
ข้าราชการอาวุโส กสส.

-

งบประมาณ

63-65

ปี

63-65

1. โครงการบริการด้วยใจและรอยยิ้ม

แผนงาน/โครงการ

1. มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์
ตามทีป่ ระชุมใหญ่อนุมตั ิ

6. สร้างวัฒนธรรมองค์กร
ทีด่ ใี นการให้บริการ

กลยุทธ์

จัดสวัสดิการเพือ่ รองรับ 7. จัดสวัสดิการผ่าน
สังคมวัยทางาน
สวัสดิการกรมส่งเสริม
สหกรณ์

เพือ่ ให้สมาชิกมีความ
พึงพอใจการให้บริการ

เป้ าประสงค์

พันธกิ จที่ 2 พัฒนาการให้บริ การและจัดสวัสดิ การแก่สมาชิ ก

-3-

สมาชิกมีสว่ นร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย

ร้อยละ 90 ของสมาชิกมี
ความพึงพอใจต่อการ
บริการ

ตัวชี้วดั
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ที่

พันธกิจที่ 2
1. โครงการเพิม่ และปรับปรุงพัฒนา
สวัสดิการ

10. ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
สมาชิกโดยพัฒนา
สวัสดิการให้หลากหลาย
และรวดเร็ว

11. เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ข่าวสารของสหกรณ์

เพิม่ และปรับปรุง
พัฒนาสวัสดิการให้แก่
สมาชิก เพือ่ ความเป็ น
ธรรมในการให้
สวัสดิการ

พัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ข่าวสาร

1. โครงการจัดทาข้อมูลข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์ อาทิเช่น การทา
โฆษณา โบชัวร์ การทาคลิปวิดโิ อ

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

-4-

63-65

63-65

ปี

100,000

-

งบประมาณ

ร้อยละ 90 ของสมาชิกมี
ความพึงพอใจต่อการ
บริการ และได้รบั ข้อมูล
ข่าวสารอย่างทัวถึ
่ ง

เพิม่ จานวนสวัสดิการ
ให้แก่สมาชิกและ
ครอบครัว

ตัวชีว้ ดั
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3

ที่

เป้ าประสงค์

เพิม่ ประสิทธิภาพ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ การจัดการด้านการเงิน
(แหล่งทีม่ าและใช้ไป
ของเงินทุน)

พันธกิ จที่ 3

2. โครงการเพิม่ สัดส่วนทุนสารอง

63-65

13. ปรับเปลีย่ นโครงสร้าง 1. โครงการส่งเสริมการออมภาคสมัครใจ
เงินทุนและกาหนดวิธกี าร
* เงินฝาก
สร้างแรงจูงใจในการระดม
* ทุนเรือนหุน้
เงินฝากตามความสมัครใจ

ปี
63-65

แผนงาน/โครงการ
1. โครงการสัมมนาการบริหารการเงินแก่
สมาชิก

กลยุทธ์
12. เพิม่ พูนความรู้ และ
วินยั ทางการเงินให้กบั
สมาชิก

พันธกิ จที่ 3 เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการ

- 5-

-

-

-

งบประมาณ

จานวนหุน้ เพิม่ ขึน้

จัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุน
สารองเพิม่ ขึน้ ปีละ 1 %

สมาชิกเปิดบัญชีเงินฝาก
เพิม่ ขึน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80

1.สมาชิกมีสว่ นร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย

ตัวชี้วดั
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ที่

พันธกิ จที่ 3

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
15. ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
โดยพัฒนาโครงการเงินกู้
ต่างๆ ตามความเหมาะสม
และยุคสมัย
16. ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
2. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพและ
โดยพัฒนาประเภทและ
พัฒนาเงินฝาก
โครงการเงินฝากต่างๆ
ถูกต้องตามกฎหมาย

เพิม่ ศักยภาพการ
บริหารงาน

ด้านเงินฝาก

ด้านสินเชือ่

14. จัดทากระบวนการ
บริหารความเสีย่ งและ
ควบคุมภายใน

การบริหารความเสีย่ ง
ตามแนวทางการปฏิรปู
สหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น
ทัง้ 4 ด้าน
1. ด้านธรรมาภิบาล
2. ด้านเครดิต
3. ด้ายสภาพคล่อง
4. ด้านปฏิบตั กิ าร

ปี

63-65

1. การจัดทากระบวนการบริหารความเสีย่ ง 63-65
และควบคุมภายใน

กลยุทธ์

เป้ าประสงค์

แผนงาน/โครงการ

- 6-

-

-

-

งบประมาณ

- ร้อ ยละ 80 สมาชิก พึง
พอใจต่อธุรกิจเงินฝาก

- จานวนการถูกบังคับคดี
อายัดเงินปนั ผลเฉลีย่ คืน
ของสมาชิกลดลง

1. มีคมู่ อื บริหารความ
เสีย่ ง
2. รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนการ
บริหารความเสีย่ งและ
ควบคุมภายในเป็ นประจา
ทุก 3 เดือน

ตัวชี้วดั
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พันธกิ จที่ 4

เชือ่ มโยง
เครือข่าย
ความร่วมมือ
ระหว่าง
สหกรณ์และ
องค์กรอืน่

ที่

4

18. เชือ่ มโยงเครือข่าย
ในขบวนการสหกรณ์

เพือ่ สร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์
เครือข่ายความร่วมมือ
และเครือข่ายทางธุรกิจ
19. การช่วยเหลือสังคม
ชุมชน และสิง่ แวดล้อม

17. เชือ่ มโยงเครือข่าย
ในขบวนการสหกรณ์ทุก
ประเภทและองค์กรอืน่

เพือ่ ขยายความร่วมมือ
เชือ่ มโยงเครือข่ายธุรกิจ/
ข้อมูลทางวิชาการกับ
ขบวนการสหกรณ์ทุก
ประเภทให้เอื้อต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
สหกรณ์

เพือ่ สร้างความรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน และ
สิง่ แวดล้อม

กลยุทธ์

เป้ าประสงค์

แผนงาน/โครงการ

1. จัดโครงการช่วยเหลือสังคม ชุมชน และ
สิง่ แวดล้อม

2. โครงการเชือ่ มโยงเครือข่ายธุรกิจและ
ข้อมูลทางวิชาการร่วมกับสหกรณ์

1. โครงการเชือ่ มโยงเครือข่ายธุรกิจและ
ข้อมูลทางวิชาการร่วมกับสหกรณ์และ
องค์กรอืน่

พันธกิ จที่ 4 เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ และองค์กรอื่น
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63-65

63-65

63-65

ปี

30,000

350,000

350,000

งบประมาณ

จัดโครงการอย่างน้อยปี
ละครัง้

จานวนเครือข่าย
ขบวนการสหกรณ์ทรี่ ว่ ม
ดาเนินธุรกิจ

จานวนกิจกรรมทีส่ หกรณ์
ร่วมดาเนินงานกับภาคี
เครือข่าย

ตัวชี้วดั
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พัฒนาบุคลากร ซอฟแวร์
ฮาร์ดแวร์ ให้มปี ระสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับความ
ต้องการของสมาชิก

พัฒนาระบบงานสหกรณ์โดย
เพิม่
ประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย
การใช้
เทคโนโลยี
และ
สารสนเทศ

5

เป้ าประสงค์

พันธกิ จที่ 5

ที่
แผนงาน/โครงการ

ปี

21. การจัดการระบบงาน 1. ปรับปรุงระบบงานสหกรณ์
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสาหรับ
ผูเ้ กีย่ วข้อง

3. พัฒนาการให้บริการอินเตอร์เน็ต WIFI
ณ สานักงานสหกรณ์

2. พัฒนาช่องทางการทาธุรกรรม ผ่านทาง
ระบบ Online

-

งบประมาณ

มีเครือ่ งมือและช่องทางที่
ทันสมัยและหลากหลาย
ในการสือ่ สาร

ตัวชี้วดั

63-65 4,000,000 มีระบบงานสหกรณ์ใหม่
เครือ่ งมือและช่องทางที่
ทันสมัยในการให้บริการ

63-65
20. การจัดการสือ่ สารทีม่ ี 1. พัฒนาช่องทางการให้บริการผ่าน
ประสิทธิภาพกับสมาชิก แอปพลิเคชัน่ ต่างๆ อาทิเช่น
และผูเ้ กีย่ วข้อง
Facebook , Line , Website , Mobile App

กลยุทธ์

พันธกิ จที่ 5 เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ

- 8-
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5.5 พิจารณากาหนดวงเงินกู้ยืม ประจาปี 2563

การกาหนดวงเงินกู้ยืม กรณีสหกรณ์มีความจาเป็ นต้ องกู้ยืมจากสถาบันการเงินหรื อสหกรณ์อื่นเพื่อ
นามาใช้ เป็ นทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ สามารถดาเนินการได้ ตามข้ อบังคับสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด ข้ อ 12.
ซึง่ กาหนดว่า “ให้ ท่ปี ระชุมใหญ่ มีอานาจในการกาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ อาจกู้ยมื สาหรับปี หนึ่งๆ ไว้ ตามที่จาเป็ น
สมควรแก่ การดาเนินงาน”
ในคราวประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 ที่ประชุมใหญ่ฯ ได้ อนุมตั ิให้
สหกรณ์ฯ กาหนดวงเงินกู้ยืม ประจาปี ไว้ จานวน 2,000 ล้ านบาท (สองพันล้ านบาท) เนื่องจากปริ มาณธุรกิจของสหกรณ์ฯ
เพิ่มขึ ้นทั ้งด้ านเงินให้ ก้ แู ละเงินรับฝากจากสมาชิก
คณะกรรมการดาเนินการจึงขอเสนอให้ พิจารณากาหนดวงเงินกู้ยืมซึง่ สหกรณ์อาจกู้ยืม ประจาปี 2563
ไว้ เท่าเดิม คือ จานวน 2,000 ล้ านบาท (สองพันล้ านบาท) ซึง่ ไม่เกินหนึง่ เท่าของทุนเรื อนหุ้นรวมกับทุนสารองที่สหกรณ์ฯ
มีอยู่ในขณะนี ้มีทนุ เรือนหุ้น จานวน 2,827.07 ล้ านบาท และทุนสารอง จานวน 338.78 ล้ านบาท โดยเป็ นไปตาม
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้ วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรื อการค ้าประกันของ
สหกรณ์ ฉบับลงวันที่ 30 เมษายน 2561 และสอดคล้ องกับเกณฑ์กากับฯ ของกรมส่งเสริ มสหกรณ์ ซึง่ กาหนดให้ หนี ้สิน
ต่อทุนไม่เกิน 1.5 เท่า
จึงเสนอเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
ที่ประชุมมีมติ .........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

5.6 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจาปี 2563 และกาหนดค่ าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ด้ วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ ทาการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อกระจายงานด้ านการสอบบัญชีสาหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงินมัน่ คง มีทนุ ของสหกรณ์ ตั ้งแต่ 50 ล้ านบาท
ขึ ้นไป และมีระบบการบริ หารที่ดีที่ให้ ผ้ สู อบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชนเข้ ามาตรวจสอบบัญชีประจาปี โดยอยู่ภายใต้ การ
กากับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และต้ องผ่านการอบรมหลักสูตรการสอบบัญชีสหกรณ์ นั ้น สหกรณ์ฯ จึงทาหนังสือ
เชิญผู้สอบบัญชีเพื่อให้ เสนอบริ การสอบบัญชี จานวน 17 ราย ดังนี ้
1. บริ ษัทไอดี ออดิต กรุ๊ป จากัด
2. บริ ษัท สามสิบสีอ่ อดิต จากัด
3. บริ ษัท เอ็น เอส เค คอนซัลแตนท์ จากัด
4. สานักงานบัญชีและกฎหมายกมลและเพื่อน
5. บริ ษัท สานักงานที่ปรึกษาพรี ม่า จากัด
6. สานักงานสอบบัญชีลกั ขณาเขคมและคณะ
7. บริ ษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จากัด
8. บริ ษัท เอส เอ็ม การบัญชีและการตรวจสอบบัญชี จากัด
9. สานักบัญชีทองเอก จากัด
10. บริ ษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จากัด
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11. สานักงานธนสาร การบัญชี
12. บริ ษัท ธนาการบัญชี จากัด
13. บริ ษัท มนตรี สอบบัญชีและกฎหมาย จากัด
14. บริ ษัท เอ็กซ์เซลเลนท์ ออดิติ ้ง จากัด
15. บริ ษัท เอ็น จี คอนซัลแตนท์ จากัด
16. บริ ษัท สานักงาน บีเอฟเอ จากัด
17. บริ ษัท สานักงาน ไอ เอ แอนด์ เอ จากัด
มีผ้ สู อบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เสนอบริ การสอบบัญชี และ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจาปี 2563 จานวน 2 ราย ดังนี ้
1. บริ ษัท ไอดี ออดิต กรุ๊ป จากัด โดย นางสาวจิราภรณ์ บรรเทิงใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
10031 และผู้สอบบัญชีสารอง นางสาวฉันท์แข เปรมปรี ชากุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10092 และมีผ้ ชู ่วย
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด สานักงานตั ้งอยู่เลขที่ 32/6 หมู่ที่ 4 ตาบลบางรักน้ อย
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2. บริ ษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จากัด โดย นายเอกชัย เตียววงค์ไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 5850 เป็ นผู้สอบบัญชีลาดับ 1 และส่ง นางสาวจันตา โปทาเมือง ผู้สอบบัญชีเลขที่ 11032 เป็ นผู้สอบบัญชีสารอง
ลาดับที่ 2 และ/หรื อผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในระดับปริ ญญาตรี ที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่นายทะเบียนกาหนด สานักงานตั ้งอยู่เลขที่
2/123 ถนนราษฎร์ พฒ
ั นา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
แนวทางการสรรหาผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่ องหลักเกณฑ์การพิจารณา
และวิธีการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อแต่งตั ้งเป็ นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ให้ เสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาค
เอกชนที่สรรหาไว้ พร้ อมข้ อมูลเปรี ยบเทียบข้ อเสนอบริ การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีแต่ละราย อย่างน้ อย 2 ราย ขึ ้นไป
โดยผู้สอบบัญชีทั ้ง 2 ราย ได้ เสนอบริ การสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี รายละเอียดตามทีแ่ นบ
จึงขอให้ ที่ประชุมใหญ่ฯ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจาปี 2563 และกาหนดค่าธรรมเนียมการ
สอบบัญชี พร้ อมพิจารณาผู้สอบบัญชีสารอง เพือ่ ป้องกันปั ญหาจากเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุจาเป็ นที่ทาให้ ผ้ สู อบบัญชี
ที่สหกรณ์คดั เลือกไว้ ไม่สามารถปฏิบตั ิงานสอบบัญชีได้ โดยลงคะแนนเสียงด้ วยวิธียกมือ ดังนี ้
1. นางสาวจิราภรณ์ บรรเทิงใจ สังกัด บริ ษัทไอดี ออดิต กรุ๊ป จากัด
ได้ ...............คะแนน
2. นายเอกชัย
เตียววงค์ไทย สังกัด บริ ษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จากัด ได้ ...............คะแนน
ที่ประชุมมีมติ .........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….
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ตารางรายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญชี ประจาปี 2563

รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
1. ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
(1) ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองทัว่ ไป การทดสอบรายการบัญชี
และวิธีการตรวจสอบอื่นที่เห็นว่าจาเป็ น
และเป็ นไปตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ระเบียบและคาแนะนาที่
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
(2) กรณีตรวจพบข้ อบกพร่องที่มี
สาระสาคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน ผู้สอบบัญชีจะทาหนังสือแจ้ ง
ให้ สหกรณ์ทราบแยกจากรายงานการ
สอบบัญชี
(3) การประเมินประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายใน และการจัดทาผลการ
ตรวจสอบบัญชี
2. การปฏิบตั งิ านตรวจสอบบัญชี
2.1 ปริมาณการตรวจสอบ/จานวน
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
2.1.1 ปริมาณการตรวจสอบ
- ปริมาณ
- จานวนครัง้ ต่อปี และ
จานวนวัน/ครัง้
2.1.2 จานวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
ที่เข้ าปฏิบตั งิ าน
2.2 ระยะเวลาที่สามารถตรวจสอบ
บัญชีแล้ วเสร็จ
3. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและ
กาหนดเวลาเบิกค่าธรรมเนียม
3.1 เกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียม คิด
ตามเวลาและแรงงานโดยรวมค่าใช้ จ่าย
อื่น ๆ ไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว (ยกเว้ นค่าใช้ จ่าย
ในการขอคายืนยันและสอบทานหนี ้)

นางสาวจิราภรณ์ บรรเทิงใจ
บริ ษัทไอดีออดิต กรุ๊ ป จากัด

นายเอกชัย เตียววงค์ ไทย
บริ ษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จากัด

ปฏิบตั ติ าม 1 (1)

ปฏิบตั ติ าม 1 (1)

ปฏิบตั ติ าม 1 (2)

ปฏิบตั ติ าม 1 (2)

ปฏิบตั ติ าม 1 (3)

ปฏิบตั ติ าม 1 (3)

วันทางานปกติเต็มเวลา

วันทางานปกติเต็มเวลา

4-5 คน
5 ครัง้ /ปี
4-5 วัน/ครัง้

4-5 คน
5 ครัง้ /ปี
3-5 วัน/ครัง้

5 คน
ภายใน 3 วัน นับจากวันที่สหกรณ์
จัดทางบการเงินเสร็จแล้ ว

เป็ นไปตามข้ อ 3.1

5 คน
ภายใน 3-5 วันทาการ นับจากวันที่
สหกรณ์จดั ทางบการเงินเสร็จแล้ ว

เป็ นไปตามข้ อ 3.1
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รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.2 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
3.3 การเบิกค่าธรรมเนียม

นางสาวจิราภรณ์ บรรเทิงใจ
บริ ษัทไอดีออดิต กรุ๊ ป จากัด

นายเอกชัย เตียววงค์ ไทย
บริ ษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จากัด

200,000 บาท

150,000 บาท

ครัง้ เดียวเมื่อเสร็จสิ ้นการตรวจสอบ
และงบการเงินได้ รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการฯ แล้ ว

4. บริการอื่น ๆ
4.1 ให้ คาแนะนาด้ านการบริหาร
การเงินการบัญชีโดยไม่คดิ มูลค่า
4.2 เข้ าร่วมประชุมกรรมการหรื อ
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ด้ วยตนเอง
ทุกครัง้ ตามที่สหกรณ์ร้องขอ
4.3 วิเคราะห์งบการเงิน ผลการ
ดาเนินงาน สถานะทางการเงิน การ
แนะนา การแก้ ไขที่เป็ นประโยชน์แก่
สหกรณ์
4.4 ให้ บริการวางรูปแบบบัญชี
แบบฟอร์ มทะเบียนต่าง ๆ ให้ คา
ปรึกษาด้ านภาษีอากร ระเบียบอื่น ๆ
ระบบคอมพิวเตอร์ และคาแนะนา
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
5. ข้ อมูลอื่น
5.1 รับงานสอบบัญชีสหกรณ์ที่มีรอบ
ปี บญ
ั ชีเช่นเดียวกัน ไม่เกินที่กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์กาหนด
5.2 มีผ้ ชู ่วยผู้สอบบัญชีผา่ นการอบรม
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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ครัง้ เดียว กาหนดชาระเมื่อสหกรณ์
ได้ รับรองรายงานของผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2563 แล้ ว ภายใน 3 วัน
ทาการ

ปฏิบตั ติ ามข้ อ 4.1

ปฏิบตั ติ ามข้ อ 4.1

ปฏิบตั ติ ามข้ อ 4.2

ปฏิบตั ติ ามข้ อ 4.2

ปฏิบตั ติ ามข้ อ 4.3

ปฏิบตั ติ ามข้ อ 4.3

ปฏิบตั ติ ามข้ อ 4.4

ปฏิบตั ติ ามข้ อ 4.4

ปฏิบตั ติ ามข้ อ 5.1

ปฏิบตั ติ ามข้ อ 5.1

ไม่น้อยกว่า 4-5 คน

ไม่น้อยกว่า 5 คน
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วาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
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วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

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

6.1 เรื่องที่สมาชิกเสนอที่ประชุมใหญ่ ฯ (ถ้ ามี)
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6.2 มอบรางวัลสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมใหญ่

ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด ได้ จดั รางวัลสาหรับสมาชิก
ผู้เข้ าร่ วมประชุมใหญ่ฯ เป็ นรางวัลบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สนิ มัธยัสถ์ จานวน 50 บัญชี ๆ ละ 3,000 บาท เป็ นจานวน
เงิน 150,000 บาท, รางวัลทองคาหนัก 2 สลึง จานวน 1 รางวัล และรางวัลทองคาหนัก 1 สลึง จานวน 6 รางวัล
เป็ นจานวนเงิน 50,000 บาท
การมอบรางวัลจะใช้ วิธีการจับสลากบัตรรางวัล ซึง่ สมาชิกที่ได้ รับรางวัลจะต้ องอยู่ในห้ องประชุมใหญ่
เท่านั ้น และต้ องแสดงตัวต่อคณะกรรมการดาเนินการ จึงจะมีสทิ ธิรับรางวัล ดังนี ้
รางวัลบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สินมัธยัสถ์ จานวน 50 บัญชี ๆ ละ 3,000 บาท ได้ แก่
1.
26.
2.
27.
3.
28.
4.
29.
5.
30.
6.
31.
7.
32.
8.
33.
9.
34.
10.
35.
11.
36.
12.
37.
13.
38.
14.
39.
15.
40.
16.
41.
17.
42.
18.
43.
19.
44.
20.
45.
21.
46.
22.
47.
23.
48.
24.
49.
25.
50.

166 รายงานประจ�ำปี 2562 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด

รางวัลทองคาหนักหนึ่งสลึง จานวน 6 รางวัล ได้ แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
รางวัลทองคาหนักสองสลึง จานวน 1 รางวัล ได้ แก่
1.
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ภาคผนวก
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ข้ อมูลการตายของสมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด ปี 2562
ลาดับที่
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

ชื่อ - สกุล

นางจุรีพร
นายเจตน์ศกั ดิ์
นายพีระ
นายไพฑูรย์
นางยุพดี
นายสมบูรณ์
นายอับดุลนาเซร์
นายยวง
นายสาราญ
น.ส.สุกญ
ั ญา
นายสถิตพร
นายเกรี ยงศักดิ์
นายประมวล
นางสมรศรี
นายถาวร
นายจันทร์
นายวิทยา
น.ส.สมลักษณ์
นางจริ ยา
นายธารงค์
นายวิสตู ร
น.ส.วัลญา
น.ส.ฐิ ติรัชต์
นางเพ็ญศรี
นายฐิ ติ
นายชัช
นายประพันธ์
นายสุนทร

สุขเกษม
อินปา
เกตุเกล้ า
แก้ วสุรินทร์
วสุนธราธรรม
เสนาธรรม
เจ๊ ะปอ
เกษเดช
กลิน่ กลา่
บุญมาก
ศรี โมสาร
เจริ ญทวี
อาศัยนา
จารุประพาฬ
ลอยศักดิ์
ทองสุข
สิริมาวรวุฒิ
ดาราวลี
เพ็ญตระกูล
หอมไชยแก้ ว
คีรีวรรณ
อุ่นเบ้ า
ชิติรัตนทรี ย์
โพติ๊ดพันธุ์
เขม้ นเขตกิจ
คาถาวร
อุดมฤทธิ์
สุขโข

อายุ

51
55
72
73
62
57
55
87
87
36
59
51
48
67
58
72
63
78
89
78
64
32
75
69
64
55
71
76

สาเหตุการตาย

เกร็ ดเลือดต่าและโลหิตจาง
ขาดอากาศหายใจ
เส้ นเลือดหัวใจตีบ
ไตวายเรื อ้ รัง
มะเร็ งตับอ่อน
มะเร็ งปอด
ตายจากการเจ็บป่ วยที่ไม่ชดั เจน
ตายไม่ทราบสาเหตุ
โรคชรา
มะเร็ งปากมดลูก
ภูมิค้ มุ กันบกพร่อง
ติดเชื ้อในกระแสเลือด
ติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะรุนแรง
มะเร็ งลาไส้ ใหญ่
โรคตับ
อัมพาต
หัวใจขาดเลือด
มะเร็ งลาไส้ ใหญ่
ติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะ
โรคมะเร็ ง
ติดเชื ้อจากแผลในลาไส้
ภาวะน ้าคร่ าอุดตัน
ภาวะติดเชื ้อในกระแสโลหิต
ภาวะติดเชื ้อในกระแสโลหิต
เลือดออกจากทางเดินอาหาร
ภาวะการทางานของตับล้ มเหลว
มะเร็ งกระดูกระยะลุกลาม
ไตวายเรื อ้ รังระยะสุดท้ าย
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169

ลาดับ
30

ชื่อ - สกุล
น.ส.สุภาพันธุ์
ทองทา
นายสุชาติ
แก้ วกอเอียด

อายุ
50
65

มะเร็ งเต้ านม
ภาวะหัวใจล้ มเหลว

31

นายวินยั

ศรี นิล

51

อุบตั ิเหตุรถยนต์

32

นายวิโรจน์

เมฆฉาย

94

เลือดออกในทางเดินอาหาร

33

นายสุเทพ

สุขบัว

69

มะเร็ งท่อน ้าดี

34

นายปรี ชา

วังใน

60

ปอดติดเชื ้อจากเครื่ องช่วยหายใจ

35

นายชัยนาท

เกียรติกิตติกร

70

ภาวะหัวใจล้ มเหลว

36

นายประเสริ ฐ

ยี่สอ่ ง

61

จมน ้าเสียชีวิต

37

นายบรรยงค์

เจียเจริ ญ

87

โรคหัวใจ

38

นายจักษ์

บุญปถัมภ์

81

สาลักสิง่ แปลกปลอม

39

นายปภัส

เอาผล

53

กล้ ามเนื ้อหัวใจล้ มเหลว

40

นางราศรี

สุพรรณรังษี

67

เบาหวาน

41

นางประจิม

ยาทิพย์

59

มะเร็ งเต้ านม

42

นางพรกมล

เครื อโสภณ

68

มะเร็ งเต้ านม

43

นายวิลาศ

ไตรปิ ฎก

63

มะเร็ งลาไส้ ใหญ่

44

นายมาโนช

วัฒนพันธุ์

81

เลือดออกในสมอง

45

นายสุมล

โคตะนาถ

60

เส้ นเลือดแตก

46

นางปองทิพย์

หอมไชยแก้ ว

71

มะเร็ งปอด

47

นายบุญธรรม

ตันจาด
้

85

ปอดอักเสบติดเชื ้อรุนแรง

48

นางฉวีวรรณ

ผดุงใจ

73

ติดเชื ้อในกระแสเลือด

49

นายสถิตย์

มีโส

68

ไทรอยด์เป็ นพิษรุนแรง

50

นางเสาวณีย์

สุภา

71

ลิม่ เลือดอุดตันที่ปอด

51

นายธีระ

สอพอง

81

โรคชรา

52

พ.อ.อ.ประจวบ

พงษ์ โพธิ์

74

มะเร็ งลาไส้ ใหญ่

53

นายยงยุทธ

ภักดี

74

โรคหัวใจ

54

นางอินทิราลัดดาวัลย์ วัชโรทัย

79

โรคชรา

55

นายยงค์

ดื่นตา

67

ปอดติดเชื ้อ

56

นายพิชญะ

คงแจง

62

มะเร็ งปอด

29
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สาเหตุการตาย

ลาดับ
57 นายวิทยา

ชื่อ - สกุล
อริ ยะศักดิ์

อายุ
66

สาเหตุการตาย
ติดเชื ้อในกระแสเลือด

58

นายสมชาย

พูมพิจ

58

ติดเชื ้อในกระแสเลือด

59

นายสุเทพ

มุสกิ สูตร

86

ปอดติดเชื ้อ

60

นางเพิ่มภัทร

สุวรรณเจริ ญ

75

ภาวะหัวใจล้ มเหลว

61

นายประกอบ

เฮมกลาง

67

ปอดติดเชื ้อ

62

นางบุญส่ง

คงเปี่ ยม

60

มะเร็ งปากมดลูก

63

นายเสว

ท่าน ้า

67

เสียชีวิตจากกระดูกต้ นคอหัก

64

นายสัมฤทธิ์

พึง่ เทียน

79

ติดเชื ้อทางเดินอาหาร

65

นางศรี วิลยั

สินลือนาม

62

ติดเชื ้อในปอด

66

นายสมเกียรติ

นิยมะจันทร์

85

ไม่ทราบสาเหตุการตาย

67

นางประทิ่น

จันทราวรรณกุล

71

โรคมะเร็ ง

68

นายสิทธิพล

มีนะโตรี

66

วัณโรคปอด
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สหกรณ์ ข้าราชการสหกรณ์ จากัด
เลขที่ 20 ถนนพิชัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุ งเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2241-4711-12, 0-2244-8720-21
โทรสาร 02-241-4404 (สายตรง)
ผู้จดั การ
นางอัจฉราวรรณ จิตตานนท์
โทรศัพท์ภายในต่อ 12
เรื องแก้ ว
โทรศัพท์ภายในต่อ 26
รองผู้จดั การ น.ส.กิติมา
ฝ่ ายบัญชี
นางณิชาพร
สันติวรวุฒิ
หัวหน้ าฝ่ ายบัญชี
โทรศัพท์ภายในต่อ 20
น.ส.มีนา
บุญปราการ
เจ้ าหน้ าที่อาวุโส
โทรศัพท์ภายในต่อ 20
ฝ่ ายการเงิน
นางอารี
เจริ ญลาภนาชัย หัวหน้ าฝ่ ายการเงิน
โทรศัพท์ภายในต่อ 21
รับฝาก-ถอนเงิน (ส่ งโทรสารใบถอนเงิน 0-2241-4711-12, 0-2244-8720-21 ต่อ 24)
น.ส.สุดารัตน์ ทับเทศ
เจ้ าหน้ าที่อาวุโส
โทรศัพท์ภายในต่อ 22
นางนุชณิชา
ชุณหปราณ
เจ้ าหน้ าที่อาวุโส
โทรศัพท์ภายในต่อ 23
ฝ่ ายสินเชื่อ
งานบริการสินเชื่อ
นายปฐมัย
อู่ข้าวอู่น ้า
เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ
โทรศัพท์ภายในต่อ 14
น.ส.ปภัสรา
จงกลฐากร
เจ้ าหน้ าที่อาวุโส
โทรศัพท์ภายในต่อ 15
น.ส.กฤติยานันทน์ พิทรู วรวิทย์ เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ
โทรศัพท์ภายในต่อ 16
นางจิตลดา
ทุมมณี
เจ้ าหน้ าที่อาวุโส
โทรศัพท์ภายในต่อ 17
งานบริหารหนี ้
น.ส.ธนิษฐา
แสนใจวุฒิ
เจ้ าหน้ าที่อาวุโส
โทรศัพท์ภายในต่อ 18
น.ส.สายทอง เกิดผล
เจ้ าหน้ าที่อาวุโส
โทรศัพท์ภายในต่อ 19
นายชัช
สุขสถิตย์
เจ้ าหน้ าที่อาวุโส
โทรศัพท์ภายในต่อ 28
ฝ่ ายอานวยการและสวัสดิการ
นางพรหมพร เกตุภู
หัวหน้ าฝ่ ายอานวยการฯ โทรศัพท์ภายในต่อ 27
นางธนาภรณ์ ศิระสากร
เจ้ าหน้ าที่อาวุโส
โทรศัพท์ภายในต่อ 11
นายไชยภัทร ทุมมณี
เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ
โทรศัพท์ภายในต่อ 27
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายศุภชัย
รักขคีรีรัตน์
หัวหน้ าฝ่ ายเทคโนโลยีฯ โทรศัพท์ภายในต่อ 29
นายนนทวัฒน์ กาลปั กษ์
เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ
โทรศัพท์ภายในต่อ 30

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