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ที่ สอ.ศธ. 205/2556		
				

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ						
กระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

			
1 กุมภาพันธ์ 2556
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานกิจการประจำปี 2555 จำนวน 1 เล่ม
ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 32 กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ใน
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งพิจารณาการเลือกตัง้ คณะกรรมการดำเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2555
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องรับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2555
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2555
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติประมาณการรายจ่ายและประมาณการรายรับ
			 ประจำปี 2556
ระเบียบวาระที่ 10		เรื่องพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปี 2556
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2556
ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องพิจารณาอนุมัติการนำเงินไปฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
			 ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน ได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าวข้างต้น
โดยพร้อมเพรียงกัน และโปรดแสดงบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จำกัด หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภา หรือ
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ของสมาชิกทุกท่าน
			
ขอแสดงความนับถือ
			
			
			
(นางจิรัตติกาล ทองสวัสดิ์)
			
เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์
			
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

**** โปรดนำ�หนังสือรายงานกิจการเล่มนี้มาในวันประชุมใหญ่สามัญด้วย ****
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โทร. 02-2825609, 02-6287500-3 โทรสาร 02-6287504-5

สาร

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

เพื่อนสมาชิก สอ.ศธ. ทุกท่าน

เนื่องจากผมได้ดำรงตำแหน่งประธาน สอ.ศธ. มาครบ 2 วาระแล้ว
จำเป็นต้องพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระที่ พ.ร.บ.สหกรณ์กำหนด ผมจึงขอ
ถือโอกาสนี้กล่าวอำลาสมาชิกทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย
ตลอดระยะเวลา 4 ปี ทีผ่ มดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด รูส้ กึ ภาคภูมใิ จกับการเจริญ
เติบโตของหน่วยงานนีเ้ ป็นอย่างยิง่ จากปี พ.ศ. 2552 ทุนดำเนินการประมาณ
5,600 ล้านบาทเศษ ปี พ.ศ. 2555 ทุนดำเนินการ 7,200 ล้านบาทเศษ
โดยมีผลประกอบการดีขน้ึ ทุกด้าน ทัง้ จำนวนสมาชิก กำไรสุทธิ ทุนเรือนหุน้
เงินรับฝากจากสมาชิก และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อ
แสดงว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
เป็นสหกรณ์ทม่ี ผี ลงานผ่านเกณฑ์การคัดเลือกสหกรณ์ดเี ด่นแห่งชาติ ประจำปี
2555/2556 และมีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริม
สหกรณ์โดยต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึงปี พ.ศ. 2555 ซึ่งนับว่าเป็นรางวัล
ที่ ส มาชิ ก ทุ ก ท่ า นควรจะภาคภู มิ ใจกั บ การดำเนิ น งานของคณะกรรมการดำเนิ น การ
ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน โดยพวกเราทุกคนต่างได้ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา ไม่ว่าสหกรณ์
จะจัดกิจกรรมในโครงการใด ก็ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมในฐานะประธานกรรมการและเพื่อนร่วมงาน ได้มุ่งเน้นงาน และมีความตั้งใจอย่างสูง
ที่จะบริหาร และจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกทุกท่าน ให้ได้รับความสุข ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจการสหกรณ์ด้วยดีตลอดมา
หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าคณะกรรมการชุดใหม่ทจี่ ะเข้ามารับช่วงงานสหกรณ์ตอ่ ไป ก็คงจะได้รบั ความร่วมมือจากท่านสมาชิกทัง้ หลาย
เช่นนี้ตลอดไปด้วยเช่นกัน
สุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงคุ้มครองให้สมาชิกทุกท่าน มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี มีความสุข
ตลอดปี 2556 และขอให้ สอ.ศธ. อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปสู่ความเป็น “สหกรณ์ในระดับแนวหน้า
ของอาเซียน” ตามที่เรามุ่งหวังต่อไป
		
		
		
		
		

(นายชินภัทร ภูมิรัตน)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด		
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ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา

นางวิมลรัตน์ ต้อยสำราญ

นายพยงค์ สีเหลือง

นายอรุณ สุขสมบูรณ์วัฒนา

นายเจริญ ภูวิจิตร์

นายปัญญา สุพรรณพิทักษ์

นายพูลลาภ อินทรนัฏ

นายอนุทิน คำคม

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ

เจ้าหน้าที่
นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร

นางสาวจันทร์ตรี เกษมชัยนันท์

นางจุไรรัตน์ ทิพวัน

นางนพมาศ แก้วแหยม

นางสาวไกรวิณี มุ่งศิริ

นางศุภนุช กลิ่นด้วง

นางสุนันทา ใจหวัง

นางกฤษณา ยืนยง

ผู้ช่วยผู้จัดการ คนที่ 1

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ผู้ช่วยผู้จัดการ คนที่ 2

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง
ผู้จัดการ

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อฯ 1

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อฯ 2

นางดวงเดือน สายสมบัติ
รองผู้จัดการ

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ผู้ตรวจสอบภายใน

เจ้าหน้าที่
นางสุรีย์พร พลชนะ

นางสาวสุมัลลิกา พานิชยิ่ง

นางอติภา ศรขรรค์

นางมยุรีย์ ทองมูล

นางธัญภรณ์รัตน์ สุขสุเมฆ

นางพัชรี ศมนลักษณ์

นางนพวรรณ กรรณิการ์

นางนุชนารถ ไชยปัญญา

นางอรสา ใจเสงี่ยม

นางวาสนา มุกดามณี

นางสาวกมลวรรณ อานนท์

นายชินวัตร จรรจลานิมิตร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่
ว่าที่ร้อยตรีสรศักดิ์ สุราวรรณ์

นางอรัญญา สองบาง

นายอรุณ เที่ยงธรรม

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายกฤษดา บัวหิรัญ

นางประไพวรรณ คำจันทร์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายธีรกุล มากไอ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นายสุภกร ชาญศิริวิริยกุล

นางดวงใจ ด้วงปาน

นางสายยนต์ โสภา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

นายอนุชา หวังเจริญ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาววราภรณ์ หอมเนียม
เจ้าหน้าที่สมาคม

รางวัลเกียรติยศที่น่าภาคภูมิใจ
จากการร่ ว มใจกั น ของพวกเราที่ มุ่ ง บริ ห ารงานของ
สหกรณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของมวลสมาชิก เป็นผลให้กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่สหกรณ์ของเรา
ดังนี้
1. เกียรติบัตรที่แสดงว่าสหกรณ์ของเรามีผลงานผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2555
2. เกียรติบัตรที่แสดงว่าสหกรณ์ของเราเป็นสหกรณ์ที่มี
ผลงานผ่านเกณฑ์การคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำ�ปี
2555/2556 และ
3. เมือ่ วันที่ 4 มกราคม 2556 สำ�นักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ได้มีหนังสือแจ้งมาว่า ในการจัดระดับ
มาตรฐานสหกรณ์ประจำ�ปีงบประมาณ 2555 สหกรณ์ของเราได้
ผ่านการจัดระดับ โดย “ผ่านมาตรฐานระดับดีเลิศ”
เป็นรางวัลเกียรติยศที่พวกเราทุกคนภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
มอบเกียรติบัตรแก่ นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และ
นายเอนก ศรีสำ�ราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ
ณ สำ�นักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555

ตารางเปรียบเทียบเงินกู้กับดอกเบี้ย
เดือนมกราคม - ธันวาคม 2555

จำ�นวนเงิน
(ล้านบาท)
400,000,000.00
400

350,000,000.00
350
300,000,000.00
300
400,000,000.00
250,000,000.00
250
350,000,000.00

เงินใหกูพิเศษ
เงินใหกูสามัญ
เงินใหกูฉุกเฉิน
ดอกเบี้ย

200,000,000.00
200
300,000,000.00
150,000,000.00
150
250,000,000.00
100,000,000.00
100
200,000,000.00
50,000,000.00
50
150,000,000.00
-0
100,000,000.00

เงิพินเใหศษ
กูพิเศษ
เงิสามั
นใหกญ
ูสามัญ
เงิฉุนกใหเฉิกูฉนุกเฉิน
ดอกเบี
ดอกเบี
้ย ้ย
ม.ค.
ม.ค.

ก.พ.
ก.พ.

มีมี..ค.ค

เม.ย.
เม.ย. พ.ค.
พ.ค. มิมิ.ย.

ก.ค.
ก.ค.

ส.ค.
ส.ค.

50,000,000.00

เดือน
เงินกู-้/ดอกเบี้ย

ม.ค.

เดือน
เงินกู้/ดอกเบี้ย

ก.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ก.ย.
ก.ย.

ต.ค.
ต.ค.

เม.ย.

พ.ย.
พ.ย.

ธ.ค.
ธ.ค.

พ.ค.

มิ.ย.

เงินให้กู้-พิม.ค.เศษ ก.พ. มี2,200,000.00
800,000.00 3,724,700.00 2,138,000.00
.ค. เม.ย. พ.ค.3,804,000.00 5,210,000.00
มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
เงินให้กู้-สามัญ
220,327,500.00 180,767,200.00 247,091,800.00
264,816,800.00
ก.ย. 356,648,000.00
ต.ค. พ.ย. 360,574,000.00
ธ.ค.
เงินให้กู้-ฉุกเฉิน
10,511,511.75 6,916,214.25 13,331,712.25 12,805,640.00 12,171,469.25 7,960,790.25
ดอกเบี้ย
20,428,194.25 20,978,464.75 19,760,035.00 20,904,431.25 20,865,807.00 22,079,140.50

เงินให้กู้-พิเศษ
เงินให้กู้-สามัญ
เงินให้กู้-ฉุกเฉิน
ดอกเบี้ย

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

1,180,000.00 3,544,000.00 3,879,400.00 4,542,900.00 1,497,600.00 5,782,600.00
229,965,800.00 203,186,000.00 184,567,600.00 241,888,000.00 266,893,600.00 220,494,900.00
9,656,424.50 9,190,402.75 7,992,027.00 12,887,069.25 12,449,260.75 11,607,594.00
21,862,292.75 23,016,841.87 22,939,133.73 22,314,269.96 23,513,335.25 23,334,998.00

ตารางแสดงจำ�นวนรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำ�ไรสุทธิ
จำ�นวนเงิน
(ล้านบาท)
400
400,000,000

400,000,000

350,000,000
350

350,000,000
300
300,000,000

250
250,000,000
300,000,000
รายได้

200
200,000,000

250,000,000

150,000,000
150

รายได้
รายได้

100,000,000
100

ค่ค่าใช้าใช้จ่าจย่าย

200,000,000

กาไรสุทธิ

150,000,000

50
50,000,000

100,000,000

�ไรสุ
กกำาไรสุ
ทธิทธิ

0
พ.ศ.
2550
ปี 2551

ปี 2552
พ.ศ.
2551

50,000,000

รายการ

0

ค่าใช้จ่าย

พ.ศ.
2551
พ.ศ. 2550

พ.ศ.
2552
ปี 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2551

ปี 2554
พ.ศ.
2553

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

ปี 2555
พ.ศ.
2554

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2553
301,581,631.29
พ.ศ. 325,123,649.05
2554

รายได้

254,672,036.71

278,927,355.68

ค่าใช้จ่าย

76,137,234.44

76,662,085.26

82,180,394.44

92,064,850.44

109,597,941.54

กำ�ไรสุทธิ

178,534,802.27

202,265,270.42

219,401,236.85

233,058,798.61

275,147,144.51

384,745,086.05

แสดงการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ
ประจำ�ปี 2555

11.069%

1

2
4

3
77.378%

9.154%

2.399%

ลำ�ดับ
กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2555
1. จัดสรรให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อ
บังคับ
  - เงินสำ�รองตามข้อบังคับ
  - ค่าบำ�รุงสันนิบาตสหกรณ์
2. จัดสรรให้สมาชิก
  - เงินปันผลตามหุ้นที่ชำ�ระแล้ว
  - เงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก
3. จัดสรรให้กรรมการและเจ้าหน้าที่
  - เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
4. จัดสรรให้สมาชิกเป็นทุนต่าง ๆ
  - ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
  - ทุนสาธารณประโยชน์
  - ทุนส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก
  - ทุนส่งเสริมการศึกษา
  - ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ
  - ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค้ำ�ประกัน

275,147,144.51 ร้อยละ
30,457,200.55     11.069
30,447,200.55
10,000.00
212,902,382.42 77.378
175,757,102.52
37,145,279.90
6,600,000.00 2.399
6,600,000.00
25,187,561.54 9.154
3,332,561.54
1,400,000.00
17,000,000.00
2,000,000.00
500,000.00
955,000.00 100.00

4,754,808,152.27

13. หนี้สินและทุนสหกรณ์ (บาท)

1,737,904,457.37

11. หนี้สินทั้งสิ้น (บาท)

18,325,550.53

4,754,808,152.27

10. สินทรัพย์ทั้งสิ้น (บาท)

12. ทุนสะสมตามข้อบังคับ (บาท)

1,604,980,416.06

178,534,802.27

8. กำ�ไรสุทธิ (บาท)

9. สินทรัพย์หมุนเวียน (บาท)

76,137,234.44

2,994,112,011.41

5. เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี (บาท)

7. ค่าใช้จ่าย (บาท)

1,724,631,605.21

4. เงินรับฝาก (บาท)
254,672,036.71

219,445,772.10

3. เงินสำ�รอง (บาท)

6. รายได้ (บาท)

2,600,597,570.00

11,386

1. จำ�นวนสมาชิก (คน)

2. ทุนเรือนหุ้น (บาท)

พ.ศ. 2551

รายการ

5,631,692,250.03

18,523,218.65

2,358,226,548.63

5,631,692,250.03

2,035,548,123.10

202,265,270.42

76,662,085.26

278,927,355.68

2,918,148,419.75

2,346,271,451.23

237,299,252.33

2,815,377,960.00

11,862

พ.ศ. 2552

6,413,176,694.71

18,643,362.42

2,878,938,456.07

6,413,176,694.71

2,721,012,456.16

219,401,236.85

82,180,394.44

301,581,631.29

2,684,260,616.25

2,694,128,492.30

257,525,779.37

3,038,667,860.00

12,117

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2551 - 2555

6,132,828,014.54

20,427,527.75

2,305,077,655.12

6,132,828,014.54

1,941,273,657.57

233,058,798.61

92,064,850.44

325,123,649.05

2,913,635,066.00

2,300,470,552.94

279,465,903.06

3,294,798,130.00

12,413

พ.ศ. 2554

ตารางสรุปผลการดําเนินงาน

7,236,444,719.98

11,307,975.73

3,126,779,869.62

7,236,444,719.98

1,446,601,384.01

275,147,144.51

109,597,941.55

384,745,086.05

3,143,004,516.00

2,319,312,578.66

302,771,782.92

3,517,821,010.00

12,848

พ.ศ. 2555

สาขาบางลําพู 0-2356-0783-6
นายอนุชิต เอมทอง

ผูจัดการสาขา

11

ระเบียบวาระที่

ตามข้อบังคับข้อ 55   กำหนดว่าการประชุมใหญ่ของสหกรณ์จะต้องมีสมาชิกมาประชุม
ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำนวนสมาชิกทัง้ หมดหรือไม่นอ้ ยกว่า  100  คน  จึงจะเป็นองค์ประชุม  ขณะนี  ้
มีสมาชิกมาประชุมจำนวน .......... คน  จึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว
การเชิญสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันนี้ก็เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของ
สหกรณ์ในรอบปีทผี่ า่ นมา  และเป็นการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ 52  ทีก่ ำหนดให้มกี ารประชุมใหญ่  
สามัญ  อย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้ ภายใน  150  วัน  นับแต่วนั สิน้ ปีบญ
ั ชีของสหกรณ์  ในรอบปีทผี่ า่ นมา  
ผลการดำเนินงานเป็นทีน่ า่ พอใจเป็นอย่างยิง่   ซึง่ จะได้แถลงงบการเงินทีผ่ สู้ อบบัญชีได้ตรวจและรับรองแล้ว  
ให้สมาชิกได้ทราบในวาระต่อไป  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
สำหรับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 32   ในรอบปี 2555   ได้  
ดำเนินงานมีผลกำไรสุทธิ   275,147,144.51  บาท  เพิม่ ขึน้ จากปี 2554  เป็นเงิน  42,088,345.90  บาท  
ซึง่ มติทปี่ ระชุมใหญ่ประมาณการกำไรประจำปี 2555  เป็นเงินจำนวน  225,261,600.- บาท  (สองร้อย  
ยีส่ บิ ห้าล้านสองแสนหกหมืน่ หนึง่ พันหกร้อยบาทถ้วน)  แต่สหกรณ์สามารถทำกำไรสุทธิได้เกินประมาณการ
ทีต่ ง้ั ไว้  ซึง่ เป็นผลจากคณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีการบริหารงานในเชิงรุกมากขึน้   ประชาสัมพันธ์
เข้าถึงสมาชิกมากขึน้   ทัง้ ในรูปแบบการประชาสัมพันธ์  ในใบเสร็จรับเงิน  แผ่นพับ  เว็บไซต์ของสหกรณ์  
หน่วยตัวแทน  และจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์   และเชิญชวนสมาชิกให้นำเงินฝากกับสหกรณ์   จึงทำให้มี
ยอดเงินฝากเพิ่มขึ้นเป็น  2,319,312,578.66  บาท  และได้นำเงินส่วนเกินสภาพคล่องหลังจากให้
สมาชิกกูย้ มื แล้วไปหาผลประโยชน์   ตามคำแนะนำของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
ทำให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้ใน  อัตราร้อยละ 5.25  และเงินเฉลีย่ คืนเพิม่ ขึน้ เป็นอัตราร้อยละ 14.00  
ทั้งยังสามารถจัดสรรเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกเป็นทุนในรูปต่างๆ 
ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการดำเนินการได้ช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวสมาชิกที่
ถึงแก่กรรม  ประสบอัคคีภยั   ประสบอุทกภัย  บริจาคเพือ่ การกุศลกับหน่วยงานต่างๆ  ให้สวัสดิการสมาชิก  
ที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และสมาชิกที่ภักดีต่อองค์กร  ตลอดจนการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก  
อีกทั้งยังจัดให้มีโครงการใหม่และต่อเนื่องในลักษณะที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกอีกหลายโครงการ
สุดท้ายนี้   ขอขอบคุณผู้สอบบัญชี   ที่ได้ช่วยเร่งรัดตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ให้เสร็จ  
เรียบร้อย   และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้ช่วยเหลือให้คำแนะนำให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการตลอดมา   ก่อนจะดำเนินการประชุมที่กำหนดไว้  
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สิง่ ทีไ่ ด้ปฏิบตั เิ ป็นประเพณี  คือ  การยืนไว้อาลัยแก่เพือ่ นสมาชิกทีถ่ งึ แก่กรรม  ในรอบปี 2555  มีสมาชิก  
ถึงแก่กรรม  57  ราย  รายละเอียดในหน้า 88
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เพื่ อ ทราบและขอเชิ ญ สมาชิ ก ทุ ก ท่ า นยื น ไว้ อ าลั ย แด่ ส มาชิ ก ที่
ถึงแก่กรรม  เป็นเวลา  1  นาที
มติที่ประชุมใหญ่ ...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
.
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ระเบียบวาระที่

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้มาประชุม

22

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

นายชินภัทร
ภูมิรัตน
นายเชาว์เลิศ
ขวัญเมือง
นายพูลลาภ
อินทรนัฏ
นายสุวภัทร์
จีระพันธุ
นายสมบุญ
เกียรติกุล
รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน
ผศ.อรทัย
รัตนานนท์
นายเสวก
วรรณสุข
นายเมธา
อุทัยพยัคฆ์
รศ.ดร.เอื้อมพร เธียรหิรัญ
นายยศพล
เวณุโกเศศ
นายอุบล
สุขวิบูลย์
นางสมลักษณ์ ปิ่นกร
นางจิรัตติกาล ทองสวัสดิ์
นายอนุทิน
คำคม
นายปัญญา
สุพรรณพิทักษ์
นางศรีจันทร์
โตเลิศมงคล
นายอดุลย์
ช้วนรักธรรม
นายเอนก
ศรีสำราญรุ่งเรือง
สมาชิกผู้มาประชุม  จำนวน  9,778  คน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
รองประธานกรรมการ คนที่ 4
กรรมการ
กรรมการ  
กรรมการ
กรรมการ  
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้จัดการ
รายงานกิจการประจำ�ปี 2555
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายจรูญ
ชูลาภ
ที่ปรึกษา
2. นายปราโมทย์ สรวมนาม
ที่ปรึกษา
3. นายวีรชัย
เต็มบุญฤทธิกุล
ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
4. นายสุวัฒน์
อุปถัมภ์วิภานนท์
ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
5. ดร.มนตรี
ช่วยชู
ผู้สอบบัญชี
 
เริ่มประชุมเวลา  9.00  น.
เมื่อเริ่มการประชุม  มีสมาชิกมาประชุมจำนวน  310  คน  ถือว่าครบองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับข้อ 55 แล้ว  นายชินภัทร  ภูมริ ตั น  ประธานกรรมการดำเนินการ  ทำหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุม  
จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้
ระเบียบวาระที่

1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีทราบ

2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์ 2554

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด   กำหนดประชุมใหญ่สามัญ  
ประจำปี 2554  วันที่  11  กุมภาพันธ์  2555  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและเป็นการปฏิบัติตาม  
ข้อบังคับสหกรณ์  ข้อ 52  กำหนดมีการประชุมใหญ่ภายใน  150  วัน  นับแต่วันสิ้นปีบัญชี
2. สหกรณ์ได้จดั สวัสดิการต่างๆ ช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว  เช่น  บุคคลในครอบครัว  
ถึงแก่กรรม  ประสบอัคคีภัย  อุทกภัย  สมาชิกอายุครบ  60  ปี  เป็นต้น
3. ขอเชิญสมาชิกทุกท่านยืนไว้อาลัยให้แก่สมาชิกทีถ่ งึ แก่กรรมในปี 2554  เป็นเวลา  1  นาที  
ตามรายละเอียดรายงานกิจการประจำปี 2554  หน้า 20-21  
จึงเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบและขอเชิญสมาชิกทุกท่านยืนไว้อาลัยแก่สมาชิกทีถ่ งึ แก่กรรม  
เป็นเวลา  1  นาที
มติที่ประชุมใหญ่ ทราบและยืนไว้อาลัยแด่สมาชิกที่ถึงแก่กรรมเป็นเวลา 1 นาที
ระเบียบวาระที่

ประธาน  มอบนายอนุทิน  คำคม  เลขานุการนำเสนอ
นายอนุทิน คำคม เลขานุการ   เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553
เมือ่ วันที  
่ 12  กุมภาพันธ์  2554  รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2553  หน้าที่ 22-37  
รายงานกิจการประจำ�ปี 2555
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ให้ที่ประชุมพิจารณา
ประธาน  เสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมตามที่เลขานุการเสนอ
มติที่ประชุมใหญ่ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553  เมื่อวันที่   12  
กุมภาพันธ์  2554  โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่

3

เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ

4

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

3.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 32
ประธาน  มอบนายเอนก  ศรีสำราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการนำเสนอ
นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ  เสนอว่าตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์  
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  พ.ศ. 2543  ข้อ 59  กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  
มีวาระอยูใ่ นตำแหน่งคราวละสองปีนบั แต่วนั เลือกตัง้   และข้อ 60  กำหนดให้กรรมการดำเนินการต้อง  
ออกจากตำแหน่งเพราะเหตุถึงคราวออกตามวาระ   ซึ่งในปี 2554   มีกรรมการดำเนินการชุดที่ 31  
พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุดังกล่าว  จำนวน  8  ท่าน  ดังนี้
1. นายอนุทิน
คำคม
2. นายยศพล
เวณุโกเศศ
3. รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน
4. ผศ.อรทัย
รัตนานนท์
5. นางจิรัตติกาล ทองสวัสดิ์
6. นายพูลลาภ
อินทรนัฏ
7. นายเสวก
วรรณสุข
8. นายอุบล
สุขวิบูลย์
จึงกำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ 32  เพื่อแทนกรรมการ  
ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  และผู้ตรวจสอบกิจการ  ดังกล่าว  ตามรายละเอียดในหนังสือรายงาน
กิจการประจำปี 2554  หน้าที่ 38-45
มติทปี่ ระชุมใหญ่ เห็นชอบให้ดำเนินการเลือกตัง้ คณะกรรมการดำเนินการ  และผูต้ รวจสอบ  
กิจการ  ตามที่สหกรณ์ได้กำหนดรายละเอียดตามเสนอ
ระเบียบวาระที่
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ระเบียบวาระที่

5

เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2554

6

เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการประจำปี 2554

ประธาน  มอบนายเอนก  ศรีสำราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ  นำเสนอ
นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ  นำเสนอ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
2554  ในด้านความเจริญเติบโตของธุรกิจ  จำนวนสมาชิก  ทุนดำเนินงาน  กำไรสุทธิ   ทุนเรือนหุ้น
เงินรับฝาก  การให้เงินกู้แก่สมาชิกและสหกรณ์อื่นๆ เงินลงทุน  ทุนสาธารณประโยชน์   และการจัด
สวัสดิการต่างๆ  และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  7  ด้าน  ได้แก่
(1) ด้านบริหาร     
(2) ด้านการสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าของสหกรณ์
(3) ด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร    
(4) ด้านการให้สวัสดิการ   
(5) ด้านระเบียบและกฎหมาย
(6) ด้านประชาสัมพันธ์ และ  
(7) ด้านเชื่อมโยงเครือข่าย    
ตลอดจนกิจกรรมระหว่างปี   ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2554  
หน้าที่ 46-55
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธาน  เสนอที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2554
สมาชิก  สอบถามเรือ่ งการติดตามหนี  
้ ซึง่ รายงานเฉพาะว่าติดตามหนีไ้ ด้เท่าไร  ขอทราบ  
ขบวนการติดตามหนี้ทำอย่างไร 
ประธาน  มอบผู้จัดการ  ชี้แจงเกี่ยวกับการติดตามหนี้
ผูจ้ ดั การ  ชีแ้ จงว่า  ในกรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี  
้ 1  เดือน  หรือ  2  เดือน  สหกรณ์ฯ
จะทำหนังสือทวงถามถึงสมาชิกผูก้ แู้ ละผูค้ ำ้ ประกัน  สมาชิกเหล่านีห้ ลายรายทีต่ ามมาชำระหนี  
้ มีการ  
รับสภาพหนี  ้ และสมาชิกรายใดทีไ่ ม่มาชำระหนี  ้ สหกรณ์ฯ ก็ดำเนินการตามขัน้ ตอนของกฎหมายต่อไป
มติที่ประชุมใหญ่  รับทราบ
ระเบียบวาระที่

ประธาน  มอบนายปัญญา  สุพรรณพิทักษ์  ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ  
นายปัญญา สุพรรณพิทกั ษ์ ประธานผูต้ รวจสอบกิจการ  นำเสนอรายงานการตรวจสอบ  
กิจการ  สำหรับปีสนิ้ สุด  31  ธันวาคม  2554  ตามหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2554  หน้าที่ 56-62
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รายงานกิจการประจำ�ปี 2555
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ประธาน  เสนอที่ประชุมรับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2554
สมาชิก  สอบถามเกี่ยวกับการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินนั้น มีการประเมินสหกรณ์ที่มาขอกู้
ยืมเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  หรือมีหลักการพิจารณาอย่างไร  
ประธาน  มอบผู้จัดการ 
ผู้จัดการ  ชี้แจงว่า ในการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน มีการประเมินว่าสหกรณ์ที่มากู้   มีผล
การดำเนินงานอยู่ในระดับใด เช่น ระดับ A B C หรือ D และเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย  
การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน  พ.ศ. 2550
สมาชิก   สอบถามต่อเนื่องจากสมาชิกท่านที่สอบถามเกี่ยวกับการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน  
ว่าในการให้กู้มีหลักประกันอย่างไรบ้าง  
ประธาน  ชี้แจงว่า การประเมินและการพิจารณาการให้กู้ยืมเงิน มีการกำหนดไว้ชัดเจน  
ทั้งขอบเขตการพิจารณาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ประธาน  มอบผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติม
ผู้จัดการ  ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม  โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารแล้ว  ประโยชน์ทไี่ ด้อกี ประการหนึง่ คือการเชือ่ มโยงเครือข่ายกับสหกรณ์ประเภทอืน่ อีกด้วย  เช่น  
สหกรณ์แท็กซีอ่ าสาสมัคร จำกัด  สหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนีย่ นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา จำกัด  
เป็นต้น  สำหรับการพิจารณาหลักประกันเงินกูน้ นั้   คณะกรรมการดำเนินการได้พจิ ารณาอย่างรอบคอบ  
เช่น  สหกรณ์แท็กซี่อาสาสมัคร จำกัด  ในการกู้ยืมได้นำหลักทรัพย์เป็นที่ดินมาเป็นหลักประกัน  และ
คณะกรรมการดำเนินการทั้งชุด
มติที่ประชุมใหญ่  รับทราบ
ระเบียบวาระที่

7

เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน
ประจำปี 2554

ประธาน   ได้เชิญ   ดร.มนตรี   ช่วยชู   ผู้สอบบัญชี   แถลงงบดุลและงบกำไรขาดทุน
ประจำปี 2554
ดร.มนตรี ช่วยชู ผู้สอบบัญชี   นำเสนอรายงาน  งบดุล  งบกำไรขาดทุน  งบกระแส  
เงินสด  และหมายเหตุประกอบงบการเงิน  สำหรับปีสิ้นสุด  31  ธันวาคม  2554  ตามรายละเอียด  
ในรายงานกิจการประจำปี 2554  หน้าที่ 63-81
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2554  ตาม  
ที่ผู้สอบบัญชีเสนอ
มติที่ประชุม  อนุมัติ
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8

เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554

9

เรื่องพิจารณาอนุมัติประมาณการรายจ่าย
และประมาณการรายรับ ประจำปี 2555

ประธาน    เสนอพิจารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรกำไรสุ ท ธิ ป ระจำปี 2554   เป็ น เงิ น
233,058,798.61 บาท  (สองร้อยสามสิบสามล้านห้าหมืน่ แปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)  
และคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิตามความในข้อบังคับสหกรณ์   ข้อ 32  ตาม  
รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2554   หน้าที่ 82   ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการได้  
เห็นชอบแล้ว  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการบริหารการเงินและวิสัยทัศน์ของสหกรณ์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุมใหญ่  อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิ  ประจำปี 2554  ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่

ประธาน  มอบ  นายเชาว์เลิศ  ขวัญเมือง  รองประธานกรรมการ  นำเสนอ
นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง รองประธานกรรมการ  เสนอว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ  
กระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  ได้จัดทำประมาณการรายจ่ายและประมาณการรายรับ ประจำปี 2555  
เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาตามข้อบังคับ  ข้อ 56 (6)  ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  ฉบับที่ 3  พ.ศ.
2554-2558  และได้กำหนดแผนพัฒนาสหกรณ์   โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555  และ  
ทุนสะสมของสหกรณ์ตามระเบียบ   ดังรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2554   หน้าที่
83-87
ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายรับ
ประจำปี 2555
มติที่ประชุมใหญ่  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายรับตามเสนอ

10

ระเบียบวาระที่

เรื่องพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน
ประจำปี 2555

ประธาน  มอบ  นายอนุทิน  คำคม  เลขานุการ  นำเสนอ
นายอนุทิน คำคม เลขานุการ   แจ้งว่าตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  พ.ศ. 2543  ข้อ 56 (5)  กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี   กำหนด  
วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีหนึ่งๆ ไว้เพื่อเป็นการหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืม   เมื่อปี 2554     
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี   ได้อนุมัติให้สหกรณ์กู้เงินจากแหล่งอื่นมาใช้ในธุรกิจ   ในวงเงินไม่เกิน  
รายงานกิจการประจำ�ปี 2555
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3,000,000,000.- บาท  (สามพันล้านบาทถ้วน)  ในปี 2555  สหกรณ์คงกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการ
ค้ำประกัน  จำนวน  3,000,000,000.- บาท  (สามพันล้านบาทถ้วน)  เท่ากับปีทแี่ ล้วเพือ่ ความคล่องตัว  
ในการบริหารจัดการ
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ปี 2555 จำนวน  
3,000,000,000.- บาท  (สามพันล้านบาทถ้วน)
ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ปี 2555   
สมาชิก  ขอทราบรายละเอียดว่าที่ขออนุมัติวงเงินกู้ยืมไว้จะนำไปดำเนินการอย่างไร
ประธาน  มอบผู้จัดการชี้แจง 
ผูจ้ ดั การ  ชีแ้ จงว่า  ต้องกำหนดวงเงินกูย้ มื หรือการค้ำประกันไว้ตามข้อบังคับ  เพือ่ เป็นการ  
หมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืม  เพื่อรักษาสภาพคล่องในการบริหารจัดการ  เช่น  การจำนำพันธบัตร  หรือ
หุ้นกู้กับสถาบันการเงิน  ซึ่งการขอวงเงินกู้ยืมนี้สหกรณ์ต้องกำหนดไว้ทุกปี
มติทปี่ ระชุม  อนุมตั วิ งเงินกูย้ มื หรือการค้ำประกัน ปี 2555  จำนวน 3,000,000,000.- บาท  
(สามพันล้านบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่

11

เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2555

ประธาน  มอบ  นายเอนก  ศรีสำราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ  นำเสนอ
นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ   แจ้งว่าคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
การจ้างผูส้ อบบัญชีประจำปี 2555  ซึง่ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จำกัด  พ.ศ. 2543  ข้อ 56 (7)  กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบ
บัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี   เพื่อเสนอนายทะเบียนแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  สำหรับปีสิ้นสุดทางบัญชี  ณ  วันที่ 31  ธันวาคม  
2555   มีผู้สอบบัญชีได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี   ได้เสนอบริการให้ที่ประชุมพิจารณา   จำนวน  
2  ราย  ดังนี้
1. สำนักงานมนตรีการบัญชี   โดย   ดร.มนตรี   ช่วยชู   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3214  และ  น.ส.สุมาลี   ศีละสะนา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5475  เป็นผู้สอบบัญชีสำรองอีก  
1  คน  เสนอค่าตอบแทน  125,000.- บาท
2. บริษทั สำนักงานสามสิบสี  ่ ออดิต  จำกัด  โดย  นางรัตนา  ติระวัฒนประเสริฐ  ผูส้ อบ  
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5693  และ  นางสุคนธ์  ฤทธิโรจน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4119  เป็น
ผู้สอบบัญชีสำรอง  อีก  1  คน  เสนอค่าบริการ  125,000.- บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์และกำหนดค่าธรรมเนียมการ
สอบบัญชี  ประจำปี 2555  ตามรายละเอียดรายงานกิจการประจำปี 2554  หน้าที่ 89-92
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ประธาน  เสนอทีป่ ระชุมพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีสหกรณ์   และกำหนดค่าธรรมเนียม  
การสอบบัญชี  ประจำปี 2555
มติทปี่ ระชุมใหญ่   อนุมตั คิ ดั เลือกสำนักงานมนตรีการบัญชีเป็นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์   และ  
กำหนดค่าธรรมเนียม  เป็นเงินจำนวน  125,000.- บาท

12

ระเบียบวาระที่

พิจารณาอนุมัติโอนเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อการศพ
สมาชิกและครอบครัวเข้าทุนสาธารณประโยชน์

ประธาน  มอบ  นายเอนก  ศรีสำราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ  นำเสนอ
นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ   แจ้งว่า   เนื่องจากได้มีสมาชิกจำนวนมาก
ประสบอุทกภัย   สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด   จึงได้พยายามจัดเงิน
ช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สมาชิกและครอบครัวที่ประสบอุทกภัย  โดยสหกรณ์ออมทรัพย์  
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  ได้ประกาศให้สมาชิกผู้ประสบอุทกภัยยื่นคำร้องและหลักฐาน  
เพือ่ ขอรับเงินช่วยเหลือสมาชิกทีป่ ระสบอุทกภัย  ตัง้ แต่วนั ที  ่ 11  ตุลาคม  2554  ถึงวันที  ่ 30  ธันวาคม  
2554  มีสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอรับสวัสดิการและมีสิทธิได้รับสวัสดิการ  จำนวน  4,308  ราย  
สหกรณ์ได้จ่ายสวัสดิการให้สมาชิกเป็นเงินครัวเรือนละ  1,500.-  บาท  เป็นเงิน  6,462,000.- บาท  
ตั้งแต่วันที่  9  มกราคม  2555  ในการนี้คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกแล้ว  เห็นควรอนุมัติโอนเงินกองทุน  สวัสดิการเพื่อการศพสมาชิก
และครอบครัว  ณ  วันที่   31  ธันวาคม  2554  มีอยู่จำนวน  11,608,444.56  บาท  โดยขอโอน
เข้าทุนสาธารณประโยชน์  จำนวน  6,000,000.- บาท ซึ่งจะไม่ทำให้กระทบกับการจ่ายเงินสวัสดิการ
เพื่อสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิก  เพราะยังมีเงินกองทุนเหลืออยู่อีก  5,608,444.56  บาท 
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ โอนเงิ นกองทุ น สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ การศพสมาชิ ก และ
ครอบครัว  จำนวน  6,000,000.- บาท  (หกล้านบาทถ้วน)  เข้าทุนสาธารณประโยชน์
ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโอนเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อการศพสมาชิก
และครอบครัว  จำนวน  6,000,000.- บาท  (หกล้านบาทถ้วน)  เข้าทุนสาธารณประโยชน์
สมาชิก  สอบถามว่า  การโอนเงินกองทุนดังกล่าวมาไว้อีกกองทุนหนึ่งจะขัดต่อระเบียบ  
หรือข้อบังคับหรือไม่
ผู้จัดการ   ชี้แจงว่า   การโอนเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อการศพสมาชิกและครอบครัว  
สามารถดำเนินการได้  และระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์ก็รองรับไว้
มติทปี่ ระชุม   อนุมตั โิ อนเงินกองทุนสวัสดิการเพือ่ การศพสมาชิกและครอบครัว   จำนวน  
6,000,000.- บาท  (หกล้านบาทถ้วน)  เข้าทุนสาธารณประโยชน์
ประธานในที่ประชุม   เสนอขณะนี้การประชุมดำเนินการจนครบวาระการประชุมแล้ว  
จึงขอพักการประชุมเพือ่ รอประกาศผลการเลือกตัง้   เนือ่ งจากการเลือกตัง้ จะแล้วเสร็จในเวลา  14.00  น.  
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เมื่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ส่งคะแนนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว   จะได้ดำเนินการ  
ประชุมต่อไป
สมาชิก  เสนอให้ประชุมจนถึงวาระที่ 13  แล้วจึงพักการประชุม
สมาชิก  สอบถามว่าทำไมต้องพักการประชุม
ประธาน  ชี้แจงว่าเป็นไปตามข้อบังคับ  ข้อ 56 (2)  ซึ่งในการประชุมใหญ่  กำหนดให้มี
การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ  ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่   เมื่อ
การเลือกตัง้ เสร็จสิน้ แล้ว  คณะกรรมการดำเนินการจะต้องรายงานผลการเลือกตัง้ ต่อทีป่ ระชุมใหญ่  และ  
ขณะนีก้ ารเลือกตัง้ กรรมการดำเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการยังไม่แล้วเสร็จ  จึงต้องอาศัยธรรมเนียม
แนวปฏิบตั ทิ ปี่ ฏิบตั กิ นั มา  เมือ่ ปีทแี่ ล้วก็ดำเนินการในแนวทางนี  
้ ดังนัน้   จึงขอพักการประชุม  จะรายงาน  
ผลการเลือกตั้งต่อที่ประชุม  เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่ได้ทราบผลการเลือกตั้งต่อไป
มติที่ประชุมใหญ่  เห็นชอบตามเสนอ 
ที่ประชุม  ได้พักการประชุมและเมื่อถึงเวลา  15.30  น.  ประธานได้ดำเนินการประชุม  
ต่อไป   โดยแจ้งว่าขณะนี้ผลการตรวจนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนี้
(1)	 ผลการเลือกตัง้ คณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ 32  สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ  
กระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  ดังนี้
		 กลุ่มที่ 1  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักบริหารงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ได้แก่
หมายเลข

ชื่อผู้สมัคร

คะแนน

ลำ�ดับที่

1

นางวิมลรัตน์          ต้อยสำ�ราญ

801

2*

2

นายเจริญ             ภูวิจิตร์

852

1*

3

นางวรรณภัสสร       สมจิตร์

391

3
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		 กลุม่ ที่ 3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  มหาวิทยาลัยราชภัฎ  และหน่วยงานอืน่
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้แก่
หมายเลข

ชื่อผู้สมัคร

คะแนน

ลำ�ดับที่

1

ผศ.ดร.จุฑารัตน์    ศริดารา

1,658

2*

2

นายอรุณ           สุขสมบูรณ์วัฒนา

1,703

1*

3

ผศ.ณัฐสุภา         จิวศิวานนท์

982

3

4

นายประสงค์        ผ่องภิรมย์

310

4

		 กลุ่มที่ 4  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสำนักงานเลขาธิการ  
สภาการศึกษา  ได้แก่
หมายเลข

ชื่อผู้สมัคร

คะแนน

ลำ�ดับที่

1

นางจิรัตติกาล        ทองสวัสดิ์

316

1*

2

นายทองเปรม        จตุรานนท์

199

2

		 กลุม่ ที่ 5  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  กรมศิลปากร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  กรมการศาสนา  สำนักงานพระพุทธศาสนา  
แห่งชาติ  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  และหน่วยงานที่ไม่สังกัดหน่วยงานใด  ได้แก่
หมายเลข

ชื่อผู้สมัคร

คะแนน

ลำ�ดับที่

1

นายอดุลย์            ช้วนรักธรรม

2,534

1*

2

นายพยงค์            สีเหลือง

2,310

2*

3

นายอุบล              สุขวิบูลย์

2,149

3*
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(2)	 ผลการเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการ  ประจำปี 2555  สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ  
กระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  มีดังนี้
หมายเลข

ชื่อผู้สมัคร

คะแนน

ลำ�ดับที่

1

นายปัญญา          สุพรรณพิทักษ์

6,550

1*

2

นายอนุทิน           คำ�คม

6,140

2*

3

นายพูลลาภ          อินทรนัฏ

5,686

3*

หมายเหตุ  ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจะมีเครื่องหมาย  “ * ”  ไว้หลังลำดับที่
มติทปี่ ระชุมใหญ่ รับทราบผลการเลือกตัง้ คณะกรรมการดำเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ  
ตามที่ประธานแจ้งให้ทราบ

13

ระเบียบวาระที่

เรื่องอื่นๆ

ประธาน   แจ้งว่าวาระการประชุมต่อไปนี้เป็นวาระอื่นๆ   ซึ่งเป็นวาระที่ให้สมาชิกเสนอ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์  
สมาชิกได้ให้ข้อเสนอแนะและอภิปราย  ดังนี้
สมาชิก  สอบถามว่า  ในการประชุมครั้งนี้ทำไมต้องมาประชุมที่วิทยาเขตพณิชยการ
พระนคร  ทำไมไม่ประชุมที่หอประชุมคุรุสภา  และควรเพิ่มค่าอาหารให้สมาชิก  จาก  500.- บาท  
เป็น  700.- บาท
ประธาน   ชี้แจงว่า   ที่ต้องย้ายสถานที่ประชุมมาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พระนคร   คณะบริหารธุรกิจ   เนื่องจากหอประชุมคุรุสภาปิดปรับปรุง   และที่ใช้สถานที่ประชุมและ
เลือกตั้ง   คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาสถานที่ประชุมหลายแห่ง   เช่น   ที่โรงเรียนมัธยม             
วัดมกุฏกษัตริย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   คณะกรรมการฯ   
จึงมีมติเลือกสถานที่ประชุมใหญ่   ที่คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เพราะระยะทางใกล้   การคมนาคมสะดวก   สภาพแวดล้อมดี   ซึ่งมีข้อดีตรงที่หน่วยเลือกตั้งไม่ร้อน
และที่สมาชิกเสนอให้เพิ่มค่าอาหารนั้น  คณะกรรมการฯ ขอรับไว้พิจารณา
สมาชิก   ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มสวัสดิการต่างๆ   ที่สมาชิกหลายท่าน
เสนอนั้น  เห็นว่าจะเป็นปัญหากับการหารายได้   และเงินทุนสวัสดิการ  ที่คณะกรรมการดำเนินการ  
ได้ขออนุมัติไว้ในวาระที่ 8  ที่ได้จัดสรรทุนไว้แล้ว
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สมาชิก  เสนอให้ขยายวงเงินกู้สำหรับลูกจ้างที่รับบำเหน็จรายเดือน  20  เท่าของ
บำเหน็จ  โดยให้กำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาใหม่  คือทำโครงการขึ้นมาจะได้หรือไม่   
สมาชิก  เสนอให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการจัดวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปีด้วย
สมาชิก  เสนอให้เพิ่มค่าอาหารเป็น  1,000.- บาท
สมาชิก  เห็นว่าตามทีส่ มาชิกเสนอให้สมาชิกมีสว่ นร่วมในการจัดวาระการประชุมใหญ่นนั้   
เห็นว่าตามข้อบังคับเป็นหน้าทีข่ องคณะกรรมการดำเนินการทีจ่ ะกำหนดวาระการประชุม  สำหรับสมาชิก  
สามารถให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการดำเนินการได้  
สมาชิก  เสนอให้พิจารณาเงินปันผลในปีต่อไป  เป็น 6.50  
สมาชิก  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการ  ผู้จัดการ  และเจ้าหน้าที่ที่ได้พัฒนา  
และบริหารจัดการจนทำให้สหกรณ์ของเราเป็นสหกรณ์ชั้นนำของประเทศ
ประธาน  แจ้งว่า  หากสมาชิกไม่มีข้อเสนอแนะแล้ว  ขอปิดประชุม  และขอขอบคุณ
สมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
ผู้จดรายงานการประชุม
(นายอนุทิน  คำคม)
กรรมการและเลขานุการ
                                                                  

ประธานในที่ประชุม
(นายชินภัทร  ภูมิรัตน)
ประธานกรรมการ
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา
มติที่ประชุมใหญ่ ...............................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่

3.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  พ.ศ. 2543  
ข้อ 59  กำหนดให้คณะกรรมการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง  และ  
ข้อ 60  กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเพราะเหตุถึงคราวออกตามวาระ  ในปี 2555            
มีคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 32  พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุดังกล่าวจำนวน  7  คน  ดังนี้
1. ประธานกรรมการ  ได้แก่  นายชินภัทร  ภูมิรัตน
2. กรรมการดำเนินการ  จำนวน  6  คน
1. นายสุวภัทร์
จีระพันธุ       
2. นายสมบุญ
เกียรติกุล 
3. นายเมธา
อุทัยพยัคฆ์   
4. นายเชาว์เลิศ
ขวัญเมือง  
5. รศ.ดร.เอื้อมพร
เธียรหิรัญ
6. นางสมลักษณ์
ปิ่นกร
จึงกำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33   เพื่อแทนกรรมการ
ดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว
		 ประกาศผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ
ในปี 2556  ให้มีการเลือกตั้งตำแหน่งประธานกรรมการ  1  คน  และตำแหน่ง  
กรรมการดำเนินการ  6  คน  มีวาระการดำรงตำแหน่ง  2  ปี   จำนวนของกรรมการที่เลือกตั้งให้
เป็นไปตามสัดส่วนจำนวนสมาชิกของแต่ละกลุ่มและแต่ละหน่วย  ดังนั้นในปี 2556  ให้มีการเลือกตั้ง
กรรมการดำเนินการแทนกรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในกลุ่มที่ 2  กลุ่มที่ 3  และ
กลุ่มที่ 5  รวมจำนวน  6  คน  ซึ่งประกาศรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการระหว่างวันที่   7-11  
มกราคม 2556  และผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการต้องเป็นสมาชิกในสังกัดนั้นๆ  
ดังนี้
กลุม่ ที่ 2 มีสทิ ธิรบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการดำเนินการได้  2  คน  ประกอบด้วยสมาชิก
หน่วย
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผูส้ มัครทีไ่ ด้คะแนนสูงสุดตามลำดับของกลุม่ ที่ 2  จำนวน  2  คน  มีสทิ ธิ  
ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
กลุ่มที่ 3 มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการได้  2  คน  ประกอบด้วย
หน่วย 3.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  หรือ
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หน่วย 3.2 มหาวิทยาลัยราชภัฎ  หรือ
หน่วย 3.3 หน่วยอืน่ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่
ไม่สังกัดหน่วยที่ 3.1  และ  3.2
ผูส้ มัครแต่ละหน่วยทีไ่ ด้คะแนนสูงสุดตามลำดับของกลุม่ ที่ 3  จำนวน  2  คน  
มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการได้ไม่เกินหน่วยละ  1  คน
กลุม่ ที่ 5 มีสทิ ธิรบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการดำเนินการได้  2  คน  ประกอบด้วยสมาชิก
หน่วย 5.1 กรมศิลปากร  หรือ
หน่วย 5.2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  หรือ
หน่วย 5.3 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  หรือ
หน่วย 5.4 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  หรือ
หน่วย 5.5 กรมการศาสนา  หรือ
หน่วย 5.6 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  หรือ
หน่วย 5.7 หน่วยที่ไม่สังกัดหน่วยงานใด
ผูส้ มัครแต่ละหน่วยทีค่ ะแนนสูงสุดตามลำดับของกลุม่ ที่ 5  จำนวน  2  คน  
มีสทิ ธิได้รบั เลือกตัง้   หน่วยที่ 5.1,  5.2,  5.3,  5.4,  5.5  และ  5.6  เป็นกรรมการดำเนินการได้ไม่เกิน  
หน่วยละ  1  คน  ยกเว้นหน่วยที่ 5.7  อาจมีสทิ ธิได้รบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการดำเนินการได้ไม่เกิน  2  คน
		 การใช้สิทธิเลือกตั้ง
1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกอยู่ถึงวันเลือกตั้ง
2. การใช้สิทธิและรับบัตรเลือกตั้งต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน   หรือบัตร
ประจำตัวข้าราชการ  หรือบัตรประจำตัวลูกจ้าง  หรือบัตรสมาชิกสหกรณ์  หรือบัตรอืน่ ใดทีท่ างราชการ  
ออกให้  พร้อมลงลายมือชื่อของตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
3. การเลือกตั้งให้ทำเครื่องหมายกากบาท      ในบัตรเลือกตั้งได้ตามจำนวน
ไม่เกินที่กำหนดเท่านั้น  แล้วนำบัตรเลือกตั้งไปหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งที่จัดไว้
4. การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิเฉพาะตัวสมาชิก  จะมอบหมายให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ  
แทนไม่ได้
5. การเลือกตั้งตำแหน่งประธานกรรมการ   สมาชิกทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง  
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง    
6. การเลือกตัง้ ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ สมาชิกมีสทิ ธิลงคะแนนเลือกตัง้ ผูส้ มัคร
รับเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการดำเนินการเฉพาะในกลุ่มที่ตนสังกัดเท่านั้น
การนับคะแนน
ในการนับคะแนน  ให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติ  ดังนี้
1. ให้นับคะแนนประธานกรรมการ  กรรมการดำเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ  
ตามลำดับ
2. การนับคะแนนประจำหน่วยเลือกตัง้ ให้จดั ทำพร้อมกันทัง้   2  วิธ  
ี คือ  การบันทึก  
คะแนนในกระดานหรือป้ายรวมคะแนน  และบันทึกคะแนนลงในแบบกรอกคะแนน
3. การนับคะแนนรวมทั้งหมด  ให้กระทำที่กองอำนวยการอย่างเปิดเผย
4. กรรมการคนหนึ่ ง หยิ บ บั ต รเลื อ กตั้ ง ออกจากหี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง ครั้ ง ละหนึ่ ง ใบ  
รายงานกิจการประจำ�ปี 2555

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

35

ตรวจสอบและประกาศความถูกต้องว่าเป็นบัตรดีหรือบัตรเสีย   พร้อมแสดงบัตรเลือกตั้งนั้น   ให้ผู้
สังเกตการณ์ที่ดูการนับคะแนนเห็นโดยทั่วกัน   แล้วมอบบัตรดีส่งต่อให้กรรมการคนที่สอง   เพื่อขาน  
หมายเลขที่ได้รับการกาเครื่องหมายลงคะแนน   แล้วส่งต่อให้กรรมการคนที่สามตรวจสอบซ้ำ   และ
นำเก็บใส่กล่อง   กรณีบัตรเสีย   ให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแยกไว้ต่างหาก   เพื่อตรวจสอบ     
ความถูกต้อง
5. เมือ่ หยิบบัตรเลือกตัง้ ออกจากหีบบัตรเลือกตัง้ จนหมดแล้ว  ให้คว่ำหีบบัตรเลือกตัง้   
ต่อหน้าผู้สังเกตการณ์นับคะแนน   เพื่อแสดงว่าไม่มีบัตรเลือกตั้งเหลืออยู่ในหีบบัตรเลือกตั้งอีกแล้ว  
ให้ตรวจสอบและนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง  แล้วรายงานให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว
การประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด จะประกาศผลการเลือกตัง้   
คณะกรรมการดำเนินการ   ณ   สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  
ภายในวันเสาร์ที่  16  กุมภาพันธ์  2556  ทั้งนี้  ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้
1. ผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งประธานกรรมการที่ได้คะแนนเลือกตั้งสูงสุดของ  
ทุกหน่วยถือว่าเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ   ในกรณีที่มีผู้สมัครเลือกตั้งตำแหน่ง
ประธานกรรมการเพียงคนเดียว  ให้ดำเนินการเลือกตั้งและให้ถือว่าได้รับการเลือกตั้งเป็นประธาน
กรรมการ  ส่วนตำแหน่งกรรมการดำเนินการที่ได้คะแนนเลือกตั้งสูงสุดเท่ากับจำนวนกรรมการของ  
แต่ละกลุ่มแต่ละหน่วยตามประกาศนี้เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง   เว้นแต่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่เกิน
จำนวนตามประกาศนี้   ให้ดำเนินการเลือกตั้งและให้ถือว่าได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  กรรมการดำเนินการมีคะแนนเท่ากันในแต่ละกลุ่มหรือแต่ละหน่วยตาม
ประกาศ  ให้ใช้วิธีจับสลากต่อหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2. คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่สุดโดยถือคะแนนเสียง 2 ใน 3  
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
3. ในกรณีคณะกรรมการการเลือกตัง้ ตรวจสอบแล้วเห็นว่า   กรณีเกิดจากการทุจริต  
หรือผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ ขาดคุณสมบัต  
ิ ให้ถอื ว่าผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ ในลำดับถัดไปเป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้   
ในตำแหน่งนั้น
ในกรณีทไี่ ม่สามารถเสนอผลการเลือกตัง้ ต่อทีป่ ระชุมใหญ่ได้   ให้สหกรณ์ประกาศ  
รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการโดยเปิดเผย  ณ  สำนักงานสหกรณ์ฯ  และให้ถือว่าที่ประชุมใหญ่ให้
ความเห็นชอบผลการเลือกตั้งดังกล่าว

3.2 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2556

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  พ.ศ. 2543  
ข้อ 80  ประกอบกับมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  ครั้งที่ 1/2543  เมื่อวันที่   11  พฤศจิกายน  2543  
เห็นชอบกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบกิจการได้จำนวน  3  คน  โดยเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่   และผู้ที่  
ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามลำดับจนครบจำนวนเท่าที่กำหนด   ผู้นั้นเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น      
ผู้ตรวจสอบกิจการ
การใช้สิทธิเลือกตั้ง
1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกอยู่ถึงวันเลือกตั้ง
2. การใช้สิทธิและรับบัตรเลือกตั้งสมาชิกจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน  
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หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ  หรือบัตรประจำตัวลูกจ้าง  หรือบัตรสมาชิกสหกรณ์   หรือบัตรอื่นใด  
ที่ทางราชการออกให้พร้อมลงลายมือชื่อของตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
3. การเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการ  ให้ทำเครือ่ งหมายกากบาท     ในบัตรเลือกตัง้
ได้ไม่เกินตามจำนวนที่กำหนดเท่านั้น  แล้วนำบัตรเลือกตั้งไปหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งที่จัดไว้
4. การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิเฉพาะตัวสมาชิก   จะมอบหมายให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ  
แทนไม่ได้
5. สมาชิกทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการได้  
ไม่เกินจำนวน  3  คน  จากผู้สมัครทุกคน
การนับคะแนน   
ในการนับคะแนน  ให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติ  ดังนี้
1. ให้นับคะแนนประธานกรรมการ  กรรมการดำเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ  
ตามลำดับ
2. การนับคะแนนให้จัดทำพร้อมกันทั้ง  2  วิธี  คือ  การบันทึกคะแนนในกระดาน  
หรือป้ายรวมคะแนน  และบันทึกคะแนนลงในแบบกรอกคะแนน
3. การนับคะแนนรวมทั้งหมด  ให้กระทำที่กองอำนวยการอย่างเปิดเผย
4. กรรมการคนที่หนึ่ง   หยิบบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้งครั้งละหนึ่งใบ  
ตรวจสอบและประกาศความถูกต้องว่าเป็นบัตรดีหรือบัตรเสีย   พร้อมแสดงบัตรเลือกตั้งนั้น   ให้ผู้
สังเกตการณ์ที่ดูการนับคะแนนเห็นโดยทั่วกัน   แล้วมอบบัตรดีต่อให้กรรมการคนที่สอง   เพื่อขาน
หมายเลขทีไ่ ด้รบั การกาเครือ่ งหมายลงคะแนน   แล้วส่งต่อให้กรรมการคนทีส่ ามตรวจสอบซ้ำ   และนำ  
เก็บใส่กล่อง  กรณีบตั รเสียให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตัง้ แยกไว้ตา่ งหาก  เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้อง
5. เมือ่ หยิบบัตรเลือกตัง้ ออกจากหีบบัตรเลือกตัง้ จนหมดแล้ว  ให้คว่ำหีบบัตรเลือกตัง้   
ต่อหน้าผู้สังเกตการณ์นับคะแนน   เพื่อแสดงว่าไม่มีบัตรเลือกตั้งเหลืออยู่ในหีบบัตรเลือกตั้งอีกแล้วให้
ตรวจสอบและนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง  แล้วรายงานให้ประธานกรรมการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว
การประกาศผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  จะประกาศผลการเลือกตัง้   
ผู้ตรวจสอบกิจการ  ณ  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  ภายใน  
วันเสาร์ที่  16  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556  ทั้งนี้  ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้
1. ในกรณี ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในตำแหน่ ง ผู้ ต รวจสอบกิ จ การไม่ เ กิ นจำนวนตาม
ประกาศนี้  ให้ดำเนินการเลือกตั้ง  และให้ถือว่าได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
2. ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงตามลำดับจนครบจำนวน  3  คน  
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง
3. ในกรณี ที่ ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง มี ค ะแนนเท่ า กั น ให้ ใ ช้ วิ ธี จั บ ฉลากต่ อ หน้ า คณะ
กรรมการการเลือกตั้ง
4. คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่สุด  โดยถือคะแนนเสียง 2 ใน 3  
ของจำนวนคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งหมด
5. ในกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่ากรณีเกิดจากการทุจริต  
หรือผู้ได้รับการเลือกตั้งขาดคุณสมบัติ   ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดไปเป็นผู้   ได้รับการ
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เลือกตั้งในตำแหน่งนั้น
ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอผลการเลือกตั้งต่อที่ประชุมใหญ่ได้   ให้สหกรณ์ประกาศ  
รายชือ่ ผูต้ รวจสอบกิจการโดยเปิดเผย  ณ  สำนักงานสหกรณ์   และให้ถอื ว่าทีป่ ระชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบ  
ผลการเลือกตั้งดังกล่าว

3.3 บัตรเลือกตั้ง

สหกรณ์กำหนดบัตรเลือกตั้ง  3  สี  ดังนี้
บัตรเลือกตั้ง   สีชมพู
ใช้สำหรับเลือกตั้ง   ประธานกรรมการ
บัตรเลือกตั้ง   สีฟ้า
ใช้สำหรับเลือกตั้ง   กรรมการดำเนินการ
บัตรเลือกตั้ง   สีเหลือง
ใช้สำหรับเลือกตั้ง   ผู้ตรวจสอบกิจการ

3.4 วิธีการเลือกตั้ง
ดังนี้

สมาชิกผูใ้ ช้สทิ ธิเลือกตัง้ ในครัง้ นี้ จะได้รบั บัตรเลือกตัง้ ตามกลุม่ และหน่วยงานทีก่ ำหนด  

(1) สมาชิกที่ได้รับบัตรเลือกตั้ง   3   ใบ   คือ   บัตรเลือกตั้งประธานกรรมการ    
กรรมการดำเนินการ   และบัตรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ   ได้แก่
กลุ่มที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กลุ่มที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   มหาวิทยาลัยราชภัฎ   และ
หน่วยงานอื่นในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มที่ 5 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  กรมศิลปากร  สถาบันบัณฑิต-  
พัฒนศิลป์   กรมส่งเสริมวัฒนธรรม   สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย   กรมการศาสนา   สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา  และหน่วยงานทีไ่ ม่สงั กัดหน่วยงานอืน่    
เช่น  ข้าราชการเกษียณอายุราชการ
(2) สมาชิกที่ได้รับบัตรเลือกตั้ง  2  ใบ  คือ  บัตรเลือกตั้งประธานกรรมการ  และ  
ผู้ตรวจสอบกิจการ  ได้แก่
กลุ่มที่ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักบริหารงานส่งเสริมการ  
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานบริหารงาน  
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สำนักงาน  
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    
กลุ่มที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการเลือกตั้ง
มติที่ประชุมใหญ่ ..............................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่

สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554  เมื่อวันที่   11  กุมภาพันธ์   2555  
สมาชิกขอให้สหกรณ์เพิ่มค่าอาหารในการมาประชุมใหญ่สามัญประจำปี   จากคนละ   500.- บาท  
เป็น  700.- บาท  นัน้   คณะกรรมการดำเนินการได้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ  รายได้  
และรายจ่ายของสหกรณ์   จึงมีมติเห็นชอบให้เพิ่มค่าอาหารสำหรับสมาชิกที่มาประชุมเป็นคนละ   
600.- บาท   และให้ของขวัญแก่สมาชิกโดยนำฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์   เล่มสีส้มทุกคนๆ ละ 100.บาท  รวมเป็น  700.- บาท
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ
มติที่ประชุมใหญ่ ...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
.

รายงานกิจการประจำ�ปี 2555

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

39

55

ระเบียบวาระที่

1. ด้านการบริหาร

สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  บริหารงานโดยคณะกรรมการ  
ดำเนินการที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี   มีวาระการดำรงตำแหน่ง  2  ปี  
ตามกฎหมาย  ซึง่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหี ลักสำคัญเพือ่ ส่งเสริมการออมทีม่ ลี กั ษณะเป็นการลงทุนร่วมกัน  
และช่วยเหลือสมาชิกทีม่ คี วามจำเป็น  สหกรณ์จงึ เป็นแหล่งเงินทุนของมวลสมาชิกและสถาบันการเงิน   
ที่ดำเนินการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ของสมาชิกผู้เป็นเจ้าของ  ทั้งในรูปเงินปันผลต่อหุ้น  เงินเฉลี่ยคืน
จากการที่สมาชิกทำธุรกิจกับสหกรณ์  และสวัสดิการต่างๆ
ในรอบปี 2555   ณ   วันที่   31   ธั น วาคม   2555   สหกรณ์ มี ทุ นดำเนิ นงาน  
7,236,444,719.98  บาท  มีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น  3,517,821,010.- บาท  ทุนสำรองของสหกรณ์  
302,771,782.92  บาท  มีสมาชิก  ณ  วันที่   31  ธันวาคม  2555  จำนวน  12,848  คน  ทั้งนี้  
สหกรณ์ได้ดำเนินงาน  ดังนี้
1.1 การให้เงินกู้แก่สมาชิก  
การให้เงินกู้แก่สมาชิก  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก  สหกรณ์ให้
สมาชิกกู้ยืม  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ในรอบปี 2555  เป็นสัญญาเงินกู้  11,501  สัญญา  เป็นเงิน  
3,143,004,516.- บาท  ตามรายละเอียด  ดังนี้
1. เงินกู้พิเศษ จำนวน 33  สัญญา เป็นจำนวนเงิน 38,303,200.- บาท
2. เงินกู้สามัญ จำนวน 7,111  สัญญา เป็นจำนวนเงิน 2,977,221,200.- บาท
3. เงินกู้ฉุกเฉิน จำนวน 4,357  สัญญา เป็นจำนวนเงิน 127,480,116.- บาท
1.2 การส่งเสริมการออมทรัพย์แก่สมาชิกและครอบครัว
สหกรณ์ได้เปิดบริการเงินฝากแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ โดยรับเงินฝากเป็น
ประเภทออมทรัพย์   ออมทรัพย์พเิ ศษ  และเงินฝากประจำเพิม่ ทวีทรัพย์   เพือ่ เป็นการส่งเสริมการออม
ของสมาชิกและครอบครัว  โดยแบ่งเป็น
1. เงินฝากออมทรัพย์
จำนวน 17,522  บัญชี เป็นจำนวนเงิน 103,925,386.45  บาท
2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จำนวน 2,527  บัญชี เป็นจำนวนเงิน 2,208,314,692.21  บาท
3. เงินฝากประจำเพิ่มทวีทรัพย์ จำนวน 182  บัญชี เป็นจำนวนเงิน 7,072,500.00  บาท
1.3  การลงทุน
คณะกรรมการพิจารณาเงินทีเ่ หลือจากการให้บริการเงินกูแ้ ก่สมาชิกแล้ว   โดยนำ  
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ส่วนเกินสภาพคล่องนำไปลงทุนเพือ่ ผลตอบแทนสูงสุด   และพิจารณาถึงการช่วยเหลือสหกรณ์ออมทรัพย์  
ด้วยกัน  โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ตามคำแนะนำของกรมส่งเสริมสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติและพระราชบัญญัตสิ หกรณ์  ในปี 2555  สหกรณ์ให้สหกรณ์อนื่ ๆ  
กู้ยืมจำนวน  13  สหกรณ์  รวมเป็นเงิน  1,705,000,000.- บาท  (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าล้านบาทถ้วน)
นำเงินฝากสถาบันการเงินต่างๆ  รวมเป็นเงิน  457,222,933.- บาท  (สี่ร้อยห้าสิบเจ็ดล้านสองแสน
สองหมืน่ สองพันเก้าร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)   และนำเงินไปลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  
พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค  ตัว๋ แลกเงินธนาคาร  หุน้ กู  ้ และอืน่ ๆ  รวมเป็นเงิน  1,233,752,401.75  บาท  
(หนึง่ พันสองร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมืน่ สองพันสีร่ อ้ ยหนึง่ บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)  การดำเนินการ  
ดังกล่าวทำให้สหกรณ์ได้รบั ผลตอบแทนเป็นเงินจำนวน 114,211,341.65 บาท (หนึง่ ร้อยสิบสีล่ า้ นสองแสน  
หนึง่ หมืน่ หนึง่ พันสามร้อยสีส่ บิ เอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ 29.69 ของรายได้ทงั้ หมด  
ซึ่งสูงกว่าปีก่อนเป็นเงิน  161,380.- บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
1.4 การติดตามหนี้
สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการติดตามเร่งรัดหนี  ้ ดำเนินคดี  และบังคับเอาหนีค้ นื   ดังนี้
1. ลูกหนี้ไม่เป็นสมาชิกหรือลูกหนี้รับสภาพหนี้   จำนวน  70  ราย  เป็นเงิน  
27,539,280.46  บาท  เป็นลูกหนี้ต้นปียกมา  53  ราย  เป็นเงิน  14,664,711.10  บาท  เพิ่มขึ้น
ระหว่างปี  17  ราย  เป็นเงิน  12,874,569.36  บาท  โอนเป็นลูกหนี้คำพิพากษา  2  ราย  เป็นเงิน  
428,057.47  บาท  และได้ชำระหนีห้ มด  24  ราย  คงเหลือสิน้ ปี  44  ราย  เป็นเงิน  13,383,553.20  บาท
สหกรณ์ฯ ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ไม่เป็นสมาชิกหรือลูกหนี้รับสภาพหนี้  
เป็นเงินต้น   13,727,669.79  บาท  ดอกเบีย้ รับ  1,098,408.90  บาท  รวมเป็นเงิน  14,826,078.69  บาท  
คิดเป็นร้อยละ 49.85  ของลูกหนี้รับสภาพหนี้
2. ลูกหนี้ตามคำพิพากษา  จำนวน  27  ราย  เป็นเงิน  5,930,901.05  บาท   
ลูกหนี้ต้นปียกมา  25  ราย  เป็นเงิน  5,448,085.70  บาท  เพิ่มขึ้นระหว่างปี   2  ราย  เป็นเงิน
482,815.35  บาท  ได้รบั ชำระหนีห้ มด  7  ราย  คงเหลือสิน้ ปี  20  ราย  เป็นเงิน  4,206,519.41 บาท
สหกรณ์ฯ ได้รบั ชำระหนีจ้ ากลูกหนีต้ ามคำพิพากษาเป็นเงินต้น 1,724,381.64
บาท  ดอกเบี้ย  192,078.92  บาท  รวมเป็นเงิน  1,916,460.56  บาท  คิดเป็นร้อยละ 29.07  ของ
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา
สรุปคณะกรรมการติดตามเร่งรัดหนี้สิน  สามารถติดตามหนี้สินในปี 2555  ให้
สหกรณ์ฯ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  16,742,539.25  บาท  (สิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อย  
สามสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)

2. ด้านการสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าของสหกรณ์

สหกรณ์ฯดำเนินการมาเป็นปีที่ 35  ณ  วันที  ่ 31  ธันวาคม  2555  สหกรณ์มสี นิ ทรัพย์
รวม  7,236,444,719.98  บาท  ได้เพิ่มการให้บริการด้านสินเชื่อแก่สมาชิกอย่างทั่วถึง  รวดเร็ว  มี
มาตรฐานมากขึ้น  มีระบบการจ่ายเงินและการชำระเงินผ่านระบบธนาคารมากขึ้น  ซึ่งการจ่ายเงินกู้
รายงานกิจการประจำ�ปี 2555
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สามัญ  และการจ่ายเงินปันผล  เงินเฉลีย่ คืน  จะจ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  และธนาคารกรุงเทพ
จำกัด (มหาชน)   โดยให้สมาชิกเลือกว่าจะผ่านบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของสหกรณ์   หรือ
บัญชีเงินฝากธนาคาร
ในการให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ได้ปรับปรุงสำนักงานให้ทันสมัยและอำนวยความ
สะดวกแก่สมาชิก  โดยจัดให้มจี ดุ บริการให้สมาชิกสามารถสืบค้นข้อมูลส่วนตัวได้ดว้ ยตนเอง  พร้อมทัง้   
สมาชิกสามารถค้นหาข้อมูลส่วนตัวได้โดยใช้บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัต  
ิ ตลอดจนได้จดั สถานทีไ่ ว้  
ให้สมาชิกค้นคว้าข้อมูลต่างๆ   เป็นมุมหนังสือ   และมีเครื่องดื่มไว้สำหรับรับรองสมาชิก   เพื่อให้เกิด
ความสะดวกยิ่งขึ้น 
คณะกรรมการดำเนินการ  คำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกที่ฝากเงินและส่งค่าหุ้น  
รวมทัง้ สมาชิกทีก่ เู้ งินเป็นสำคัญ   จากผลการดำเนินการดังกล่าว   ทำให้สหกรณ์สามารถจ่ายเงินปันผล  
อัตราร้อยละ 5.25  เงินเฉลี่ยคืน  อัตราร้อยละ 14.00

3. ด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร

ในรอบปีคณะกรรมการดำเนินงานได้พิจารณาให้ความรู้แก่สมาชิก  คณะกรรมการ
ดำเนินการ  และเจ้าหน้าที่  ดังนี้
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “การจัดทำแผนการดำเนินงานในฝ่ายต่างๆ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด”  มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ทกุ ฝ่ายมีแผนงาน/  
โครงการประจำปี  มีการประสานงานในการปฏิบตั งิ านของทุกฝ่าย  ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบตั งิ าน  
ตามแผนงานของฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้   และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
โดยจัดวันที่  28  เมษายน  2555  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผลทีไ่ ด้รบั   ได้แผนการดำเนินงานประจำปี 2555  จำนวน  34  โครงการ  โดย  
ใช้งบประมาณจากทุนและงบดำเนินการเป็นเงิน  13,012,000.- บาท  (สิบสามล้านหนึ่งหมื่นสองพัน
บาทถ้วน)   เพือ่ ให้ทกุ ฝ่ายมีความเข้าใจในแนวทางการปฏิบตั งิ าน   มีเป้าหมายทีช่ ดั เจน   และได้ผลการ  
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.2 โครงการสัมมนา  เรือ่ ง  “สหกรณ์สญ
ั จรพบผูบ้ ริหารและสมาชิก”  มีวตั ถุประสงค์  
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับฝ่ายบริหาร  และแสดงความยินดีกับหน่วยงานของสมาชิกในโอกาส   
อันสำคัญ  ร่วมฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ เกีย่ วกับสมาชิก  ให้ความรูด้ า้ นอุดมการณ์  และวิธกี าร  
ของสหกรณ์   ทราบถึงสิทธิประโยชน์ของตนเอง   ให้บริการด้านต่างๆ นอกสถานที่   และเป็นการ
ประชาสัมพันธ์งานของสหกรณ์  โดยจัดวันที่  26  กรกฎาคม  2555  ณ  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
ผลทีไ่ ด้รบั   เกิดความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างสหกรณ์กบั หน่วยงานของสมาชิก  ได้รบั ฟัง  
ปัญหาและข้อเสนอแนะที่ดี   มีโอกาสเข้าร่วมแสดงความยินดีในวันสำคัญ   สมาชิกทราบอุดมการณ์
และวิธกี ารของสหกรณ์   ทราบสิทธิประโยชน์ของตนเอง   ได้พบปะสังสรรค์กบั ฝ่ายต่างๆ ของสหกรณ์   
ได้รับบริการด้านต่างๆ นอกสถานที่  และทราบข่าวสารของสหกรณ์มากขึ้น

42

รายงานกิจการประจำ�ปี 2555

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

3.3 โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ของผูบ้ ริหาร  มีวตั ถุประสงค์  
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการทำงาน  สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกที่มีรูปแบบเดียวกัน  
และนำวิธกี ารบริหารงานทีด่ มี าประยุกต์ใช้กบั สหกรณ์   โดยจัดระหว่างวันที  
่ 21-26  กันยายน  2555  
ณ  ประเทศญี่ปุ่น
ผลที่ได้รับ   ผู้ศึกษาดูงานมีความรู้และประสบการณ์ด้านการทำงานเพิ่มมากขึ้น  
สหกรณ์มเี ครือข่าย  ได้แลกเปลีย่ นความรูก้ บั หน่วยงานภายนอกทีม่ รี ปู แบบเดียวกัน  สามารถนำความรู  ้
ด้านการบริหารงานมาประยุกต์ใช้กับสหกรณ์ได้มากขึ้น
3.4 โครงการสัมมนา  เรือ่ ง  “การเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสหกรณ์กบั   
ตัวแทนและสมาชิกกลุ่มผู้นำ”   มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิกกับผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์   สร้างความสัมพันธ์   ความเข้าใจ  และทัศนคติที่ดีระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์   
สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายของสมาชิกที่มาจากหน่วยงานต่างๆ  รับฟังปัญหาและความต้องการ
ของสมาชิกด้านต่างๆ  โดยจัดระหว่างวันที่  13-14  ตุลาคม  2555  ณ  จังหวัดนครราชสีมา
ผลที่ได้รับ  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักและคุ้นเคยกับบุคลากรของสหกรณ์  มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน   และมีทัศนคติที่ดีต่อสหกรณ์   สมาชิกมีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น    
สหกรณ์ทราบปัญหาและความต้องการของสมาชิก   ผู้เข้าร่วมโครงการได้บำเพ็ญประโยชน์ด้านต่างๆ
ร่วมกัน
3.5 โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารงานสหกรณ์ของฝ่ายจัดการที่สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมท้องถิน่   มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ดา้ นการทำงานเพิม่ ขึน้   สร้างเครือข่าย
กับหน่วยงานภายนอกที่มีรูปแบบเดียวกัน   เปิดโลกทรรศสู่ภายนอก   ศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น   
นำความรูแ้ ละประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ าน  โดยจัดระหว่างวันที  ่ 7-10   ธันวาคม
2555  ณ  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผลที่ได้รับ   เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์นอกเหนือจากงานปกติ   มีเครือข่ายกับ
หน่วยงานภายนอกเพิม่ ขึน้   มีความรูด้ า้ นศิลปวัฒนธรรมของท้องถิน่   มีความเอาใจใส่ตอ่ สมาชิกเพิม่ ขึน้   
และมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น
3.6 โครงการศึกษา  อบรม  สัมมนา  (หน่วยงานภายนอก)  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
บุคลากรของสหกรณ์มคี วามรูเ้ พิม่ ขึน้   นำความรูท้ ไี่ ด้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของสหกรณ์   เพือ่   
ให้สหกรณ์มีความมั่นคง  มีความน่าเชื่อถือและมีเสถียรภาพ
ผลทีไ่ ด้รบั    บุคลากรของสหกรณ์มคี วามรูเ้ พิม่ ขึน้    สามารถนำความรูไ้ ปประยุกต์  
ใช้ในการบริหารงานของสหกรณ์  สหกรณ์มีความมั่นคง  มีความน่าเชื่อถือ  และมีเสถียรภาพ 

4. ด้านการให้สวัสดิการ

คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ   ได้คำนึงถึงสมาชิกทุกท่านควรจะมีความสุข   สุขภาพ  
แข็งแรง   เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์   สามารถหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว  
และได้รับสวัสดิการที่ดี  จึงกำหนดจัดโครงการต่างๆ  ดังนี้
รายงานกิจการประจำ�ปี 2555
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4.1 โครงการรางวัลชีวติ เพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์และคุณภาพชีวติ ของท่านสมาชิก  
ให้ดขี นึ้   โดยพาสมาชิกไปทัศนศึกษาประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย  ระหว่างวันที  
่ 24-31  ตุลาคม  2555  
และประเทศสาธารณรัฐอินเดีย  ระหว่างวันที่  2-9  พฤศจิกายน  2555
ผลที่ได้รับ  สมาชิกมีประสบการณ์และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สามารถนำความรู้
ที่ได้รับมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันและพึงพอใจกับโครงการนี้มาก
4.2 โครงการฝึกอาชีพเพือ่ เสริมรายได้แก่สมาชิกและครอบครัว   เพือ่ เสริมรายได้ให้แก่  
สมาชิกพร้อมทัง้ ลดค่าใช้จา่ ยของครอบครัวสมาชิก  และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   สร้างความสัมพันธ์  
ที่ดีระหว่างกัน  ซึ่งปีนี้ได้เชิญทีมงานของมูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ  เป็นวิทยากรอบรมทำอาหาร  ได้แก่  
สาคูไส้หมูและข้าวเกรียบปากหม้อ   หมี่กรอบ   ไอศครีมผลไม้   สานกระเป๋าด้วยเส้นพลาสติก   กัด
ลายแก้ว  โดยจัดเมื่อวันที่  15  กันยายน  2555  ณ  ศูนย์อาหารกระทรวงศึกษาธิการ 
ผลที่ได้รับ  สมาชิกสามารถหารายได้เสริมเพิ่มขึ้น  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างงานได้ตลอดเวลา
4.3 โครงการรักษ์สุขภาพ  เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของสมาชิกให้แข็งแรง  ลด
ความเสีย่ งจากการเกิดโรคภัยต่างๆ  และทราบวิธกี ารบำบัดโรคต่างๆ ก่อนทีจ่ ะเกิดโรคนัน้   โดยได้เชิญ  
นายแพทย์บญ
ุ ชัย  อิศราพิสษิ ฐ์  มาบรรยายเรือ่ ง  การพิชติ โรคร้ายโดยไม่ใช้ยา  จัดเมือ่ วันที  ่ 7  สิงหาคม  
2555  ณ  ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิน่   มาลากุล  กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพมหานคร
ผลที่ได้รับ สมาชิกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพิ่มขึ้น  ลดความเสี่ยงจากการเกิด
โรคภัยต่างๆ  มีความรู้ในการบำบัดโรคต่างๆ มากขึ้น
4.4 ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์  ประจำปี 2555
สหกรณ์ได้มอบทุนการศึกษาแก่บตุ รสมาชิกตัง้ แต่ระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา
(ปริญญาตรี)  จำนวน  1,378  ทุน  ทุนละ  1,200.- บาท  เป็นเงิน 1,653,600.- บาท  โดยโอนเข้าบัญชี  
เงินฝากสมาชิก
4.5 การให้ความช่วยเหลือกับสมาชิกเกี่ยวกับด้านสวัสดิการต่างๆ  ได้แก่
4.5.1  บริจาคให้โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
สมาคม  มูลนิธิ
เป็นเงิน 160,000.00  บาท
4.5.2 สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก
เป็นเงิน 4,805,000.00  บาท
4.5.3 สวัสดิการสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิก เป็นเงิน 342,000.00  บาท
4.5.4 พวงหรีดสมาชิก
เป็นเงิน
2,500.00  บาท
4.5.5 สวัสดิการสมาชิกอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เป็นเงิน 3,810,824.30  บาท
4.5.6 สวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร
เป็นเงิน 484,298.20  บาท
4.5.7 ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
เป็นเงิน
10,000.00  บาท
4.5.8 สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกทุพพลภาพ
เป็นเงิน
30,000.00  บาท
4.5.9 ร่วมทำบุญ  ทอดผ้าป่าและกฐินการกุศล เป็นเงิน 216,518.75  บาท
4.5.10 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหน่วยงานต่างๆ เป็นเงิน 171,000.00  บาท
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5. ด้านระเบียบและกฎหมาย

คณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย  ได้พิจารณาแก้ไขระเบียบ  ดังนี้
1. งานแก้ไข/ปรับปรุงข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศฯ
1.1 ดำเนินการปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ฯ เรือ่ ง การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. 2554  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2555
1.2 ดำเนินการปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ฯ เรือ่ ง การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. 2554  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
1.3 ดำเนินการปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือ  
ผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555
1.4 ดำเนินการจัดทำระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2555
1.5 ดำเนินการจัดทำระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสงเคราะห์สมาชิกประสบ
อุบัติเหตุ พ.ศ. 2555
1.6 ดำเนินการปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ฯ  เรื่อง การให้สวัสดิการสมาชิกที่มีอายุ  
ครบหกสิบปีบริบูรณ์ พ.ศ. 2555
1.7 ดำเนินการจัดทำประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง เงื่อนไขและอัตราการจ่ายเงิน
สงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ
1.8 ดำเนินการจัดทำประกาศสหกรณ์ฯ เรือ่ ง หลักเกณฑ์การกูเ้ งินโครงการช่วยเหลือ  
เพื่อนสมาชิก
1.9 ดำเนินการจัดทำประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การรับเงินฝากประจำเพิ่มทวีทรัพย์
1.10 ดำเนินการจัดทำประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินช่วยเหลือ   
ผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ
1.11 ดำเนินการจัดทำประกาศสหกรณ์ฯ เรือ่ ง หลักเกณฑ์การกูเ้ งินโครงการพัฒนา  
คุณภาพชีวิต
2. งานให้คำปรึกษาและตอบข้อหารือ
2.1 พิจารณาข้อหารือผูร้ บั มรดกตามพินยั กรรม  ให้โอนทรัพย์มรดก  และแจ้งเรือ่ ง  
มูลละเมิด
2.2 พิจารณาข้อหารือสมาชิกขอรับสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกที่ทุพพลภาพ 
2.3 พิจารณาเรือ่ งการหักบำเหน็จ  บำนาญ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร  
ี กรณี  
ไม่หักเงินชำระหนี้สหกรณ์
2.4 พิจารณาเกี่ยวกับการขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
2.5 พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่รับเงินเดือนอัตราจ้างขอสมัครสมาชิกสหกรณ์
2.6 พิจารณาเรื่องการสืบทรัพย์บังคับคดีของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
2.7 พิจารณาเรื่องศาลแขวงธนบุรีขอให้ตรวจสอบข้อมูลของสมาชิก
2.8 พิจารณาเรือ่ งสำนักงานกฎหมายและบัญชีธรี ดล  ขอให้ตรวจสอบข้อมูลของสมาชิก
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3. การดำเนินงานตามโครงการ/แผนงาน
3.1 การจัดทำสื่อ  และมุมหนังสือเพื่อการเรียนรู้ของสมาชิก
3.2 การศึกษาดูงานสหกรณ์นอกสถานที่

6. ด้านประชาสัมพันธ์

1. จัดพิมพ์สาร สอ.ศธ.  จำนวน  4  ฉบับ  ดังนี้
ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน  2555
ฉบับพิเศษ เผยแพร่ข่าวสาร สอ.ศธ. แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ
เดือนพฤษภาคม  2555
ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม  2555
ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม  2555
โดยใช้งบประมาณ  จำนวน  186,180.- บาท (หนึง่ แสนแปดหมืน่ หกพันหนึง่ ร้อย  
แปดสิบบาทถ้วน)
2. จัดกิจกรรม “แบ่งปันสิ่งดีๆ  กลับคืนสู่สังคม”  ณ  สถานสงเคราะห์เด็กพิการ
ทางสมองและปัญญา (บ้านราชาวดีหญิง)  เมือ่ วันเสาร์ท  ่ี 24  พฤศจิกายน  2555  โดยใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้น  83,909.- บาท  (แปดหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าบาทถ้วน)
3. การจัดสวนสาธารณะเพือ่ ถวายเป็นพุทธบูชา  ณ  สวนหย่อม  สำนักงานพุทธมณฑล  
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น  200,000.- บาท  (สองแสนบาทถ้วน)
4. การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลทางเว็บไซต์ 
5. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ

7. ด้านเชื่อมโยงเครือข่าย

สำหรับในปีที่ผ่านมา  สอ.ศธ.  ได้เชื่อมโยงเครือข่ายกับสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ  ดังนี้
1. เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   โดยมี   ดร.ชินภัทร   
ภูมริ ตั น  ประธานกรรมการ สอ.ศธ.  เป็นประธานกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการ
ซึง่ มีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูและสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเป็นสมาชิกชมรม  จำนวน  100  สหกรณ์  
2. เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตดุสติ    ซึง่ กรมส่งเสริมสหกรณ์   โดยสำนักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ 1  ได้จดั ให้มเี ครือข่ายทุกเขตในกรุงเทพมหานคร  ซึง่ ในเขตดุสติ   
มีจำนวน   38   สหกรณ์   มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงและช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสหกรณ์   
โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด   เป็นศูนย์ประสานความร่วมมือ   มี  
นายเอนก   ศรีสำราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ  เป็นที่ปรึกษาเครือข่าย  และ  นางดวงเดือน  สายสมบัติ  
รองผู้จัดการ   เป็นเลขานุการเครือข่าย  ดังกล่าว
3. เครือข่ายจตุภาคี   สอ.ศธ. เป็นสมาชิกเครือข่ายจตุภาคี   ซึ่งเป็นการร่วมมือกัน
ระหว่าง  4  สหกรณ์  ได้แก่  สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  สอ.ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด  
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สอ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด  และ  สอ.วชิรพยาบาล จำกัด  เพื่อช่วยเหลือด้านวิชาการ  
สวัสดิการ  การเงิน  และอื่นๆ
4. เครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด  เป็นการร่วมมือกันอย่างใกล้ชดิ และจริงจัง  
ในการลงทุน  แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  ปรึกษาหารือ  และให้ข้อคิดเห็นในด้านการบริหาร  เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์   ซึ่งในปี 2555  นายเชาว์เลิศ  ขวัญเมือง   
รองประธานกรรมการ  เป็นผูแ้ ทนสหกรณ์ ศธ. เข้าร่วมประชุม  และได้รบั การเลือกตัง้ จากทีป่ ระชุมใหญ่  
สามัญประจำปี 2554  ให้เป็นกรรมการดำเนินการ
5. เครือข่ายระดับประเทศ  โดย  นายเอนก  ศรีสำราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ  ได้รับ
เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  นับเป็นประโยชน์ต่อเครือข่าย
ขบวนการสหกรณ์  ทีช่ ว่ ยดูแลผลประโยชน์ของสหกรณ์ดว้ ยกันทัง้   7  ประเภท  8,000  กว่าสหกรณ์ทว่ั
ประเทศ
6. ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร  เขตพืน้ ที่ 1  นายเอนก  ศรีสำราญรุง่ เรือง  
ผูจ้ ดั การ  ได้รบั แต่งตัง้ เป็นทีป่ รึกษา  และ  นางดวงเดือน  สายสมบัต  
ิ รองผูจ้ ดั การ  ได้รบั แต่งตัง้ เป็น  
กรรมการและเลขานุการ
จากการพัฒนาสหกรณ์ในทุกๆ ด้าน  สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  พืน้ ที่ 1  
กรมส่งเสริมสหกรณ์   ได้ทำการประเมินและรับรองว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จำกัด  มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่ปี 2546-2555  
และผ่านการคัดเลือกสหกรณ์ดเี ด่นแห่งชาติ  ประจำปี 2555/2556  ด้วย  และในปีนสี้ ำนักงานส่งเสริม  
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ 1  ได้ประกาศยกย่องให้สหกรณ์เราทีม่ ผี ลการดำเนินงานและกระบวนการ
ภายในของสหกรณ์อยู่ในระดับมาตรฐานสูงสุด ระดับดีเลิศ
สหกรณ์   มุ่งเน้นที่จะเป็นสหกรณ์ชั้นนำที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก   และสร้าง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่ายทุกด้าน  เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ
มติที่ประชุมใหญ่ ...............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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รายงานกิจการประจำ�ปี 2555

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

47

66

ระเบียบวาระที่

รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
เรียน  ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
ตามทีท่ ปี่ ระชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554   เมือ่ วันที  
่ 11  กุมภาพันธ์  2555  ได้เลือกตัง้   
ข้าพเจ้าและคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  
สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่   31  ธันวาคม  2555  ซึ่งข้าพเจ้าและคณะได้ทำการตรวจสอบและ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนทีเ่ ข้าตรวจสอบ   จึงขอเสนอ  
ผลการตรวจสอบประจำปี  โดยสรุปดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ในปี  2555
2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
2.3 ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของทีป่ ระชุม
2.4 ตรวจสอบการบริ ห ารงานของคณะกรรมการดำเนิ นการตามแผนงานและ
งบประมาณที่กำหนดไว้
3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
3.1  ผลการดำเนินงาน
สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อต้นปี   จำนวน  12,413  คน  ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น
จำนวน  853  คน  ออกจากสหกรณ์   จำนวน  418  คน  สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี   12,848  คน  
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ในวันสิน้ ปีสหกรณ์มที นุ ดำเนินงาน  ทัง้ สิน้   7,236,444,719.98  บาท  และในรอบปี   สหกรณ์มรี ายได้  
ทัง้ สิน้   384,745,086.05  บาท  ค่าใช้จา่ ย  109,597,941.54  บาท  มีกำไรสุทธิ  275,147,144.51  บาท  
เพิ่มขึ้นจากปี 2554  เป็นเงิน  42,088,345.90  บาท
3.2 ด้านการบริหารทั่วไป
คณะกรรมการดำเนินการได้มีการประชุมประจำเดือน  เดือนละ  1  ครั้ง  มี
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ รับผิดชอบงานตามที่คณะกรรมการดำเนินงานมอบหมาย  และมีการประชุม  
ปรึกษาหารือกันอย่างน้อยเดือนละ  1  ครัง้   พร้อมทัง้ รายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการดำเนินการ  
ได้รบั ทราบ  ทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ตามแผนและนโยบายที่
กำหนดไว้   มีการกำหนดโครงสร้างของสหกรณ์   พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน  มีการ
ปรับปรุงระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  และมีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ
3.3 ด้านบัญชี
สหกรณ์ได้บันทึกรายการบัญชีเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย
การบัญชีของสหกรณ์   พ.ศ. 2542  ที่กำหนดไว้   จัดทำรายงาน  งบทดลองเป็นประจำเดือนทุกเดือน
เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน  พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบทุกเดือน
3.4 ด้านการเงิน
สหกรณ์มเี งินสดคงเหลือ  ณ  วันสิน้ ปี  จำนวน  894,298.11  บาท  (แปดแสน  
เก้าหมืน่ สีพ่ นั สองร้อยเก้าสิบแปดบาทสิบเอ็ดสตางค์)  ถูกต้องตรงตามบัญชี   ซึง่ อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
นางสมลักษณ์   ปิ่นกร   ตำแหน่งกรรมการและเหรัญญิก   การใช้จ่ายเงินต่างๆ ของสหกรณ์เป็นไป
ตามงบประมาณรายจ่ายที่ที่ประชุมใหญ่กำหนดไว้   มีหลักฐานประกอบครบถ้วน  มีคณะกรรมการ
เก็บรักษาเงิน  คณะกรรมการเก็บรักษากุญแจ  และคณะกรรมการดังกล่าวได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบว่าด้วย  
การรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินของสหกรณ์  พ.ศ. 2553  พร้อมทั้งมีการรายงานฐานะการเงินให้กับ
คณะกรรมการดำเนินการทราบทุกเดือน
3.5 ด้านสินเชื่อ
3.5.1 สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 3 ประเภท คือ
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จำนวน 4,357  สัญญา จำนวน 127,480,116.00  บาท
(2) เงินกู้สามัญ
จำนวน 7,111  สัญญา จำนวน 2,977,221,200.00  บาท
(3) เงินกู้พิเศษ
จำนวน 33  สัญญา จำนวน    38,303,200.00  บาท
รวม 11,501  สัญญา จำนวน 3,143,004,516.00  บาท
วันสิ้นปีมีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ  คือ
(1)  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
จำนวน
41,544,839.00  บาท
(2)  เงินกู้สามัญ
จำนวน 4,065,034,634.63  บาท
(3)  เงินกู้พิเศษ
จำนวน   209,505,858.19  บาท
4,316,085,331.82  บาท
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การอนุมัติให้กู้ได้ปฏิบัติในสาระสำคัญเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  เรื่อง  การให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก  พ.ศ. 2554  แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2555  และประกาศของสหกรณ์ที่เกี่ยวกับข้องทุกประการ
3.5.2 สหกรณ์ให้สหกรณ์อื่นกู้ระหว่างปี  คือ
(1) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด
จำนวน 200,000,000  บาท
(2) สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกองปราบปราม จำกัด
จำนวน 140,000,000  บาท
(3) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
จำนวน 200,000,000  บาท
(4) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
จำนวน 200,000,000  บาท
(5) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด
จำนวน 100,000,000  บาท
(6) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
จำนวน 200,000,000  บาท
(7) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด
จำนวน    200,000,000  บาท
(8) สหกรณ์ออมทรัพย์สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สกลนคร จำกัด   จำนวน
10,000,000  บาท
(9) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
จำนวน 200,000,000  บาท
(10) สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลสระบุรี จำกัด
จำนวน
5,000,000  บาท
(11) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด
จำนวน 100,000,000  บาท
(12) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด
จำนวน 100,000,000  บาท
(13) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์  จำกัด
จำนวน    50,000,000  บาท
1,705,000,000  บาท
วันสิ้นปีมีเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นคงเหลือ  ดังนี้
(1) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
150,000,000  บาท
(2) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
186,400,000  บาท
(3) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด
149,600,000  บาท
(4) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด
86,400,000  บาท
(5) สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันการบินพลเรือน จำกัด
7,400,000  บาท
(6) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
146,000,000  บาท
(7) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด 5,380,000  บาท
(8) สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลสระบุรี จำกัด
4,580,000  บาท
(9) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
132,800,000  บาท
(10) สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกองปราบปราม จำกัด
68,000,000  บาท
(11) สหกรณ์แท็กซี่อาสาสมัคร จำกัด
2,564,000  บาท
(12) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มรภ.สวนสุนันทา จำกัด
3,200,000  บาท 
(13) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด
93,200,000  บาท  
(14) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด
94,900,000  บาท
(15) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด
   48,320,000  บาท
1,178,744,000  บาท           
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การให้สหกรณ์อื่นกู้ได้ปฏิบัติในสาระสำคัญเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน  พ.ศ. 2550
ณ  วันสิน้ ปี  สหกรณ์มรี ายได้จากการให้ก  
ู้ จำนวน  323,259,931.60  บาท  สูงกว่า  
ประมาณการรายรับปี 2554   (ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ยืม   270,387,798.31 + ดอกเบี้ยรับ
จากเงินให้สหกรณ์อื่นๆ ยืม  52,872,133.29  บาท)  จำนวน  63,259,931.60  บาท
3.6 ด้านการลงทุน
3.6.1 สหกรณ์มกี ารลงทุนซือ้ หุน้ /พันธบัตรรัฐบาล  และอืน่ ๆ  กับสถาบันการเงิน  
ต่างๆ   ได้ตรวจสอบแล้ว   สหกรณ์มีหลักฐานการลงทุนแสดงถึงการลงทุนเป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์
จริงทุกรายการ  และเป็นไปตามระเบียบ  ข้อบังคับ  และมติคณะกรรมการดำเนินการ  การลงทุนเป็นไป  
ตาม  พ.ร.บ.สหกรณ์  พ.ศ. 2542  มาตรา 62  และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  
เรื่อง   ข้อกำหนดการฝากหรือการลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์   การคำนวณผลตอบแทนถูกต้อง   ณ  
วันสิ้นปีบัญชี  สหกรณ์มีรายได้จากการลงทุนต่างๆ  จำนวน  45,808,698.41  บาท  
3.6.2  อาคาร/อุปกรณ์
     สหกรณ์ได้มกี ารจัดซือ้ อุปกรณ์ในการปฏิบตั งิ านในปี 2555  เพิม่ ขึน้ และ  
มีการปรับปรุงสำนักงานให้ทันสมัย ทำให้การบริการแก่สมาชิกสะดวกสบายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
3.7 ด้านเงินรับฝาก
สหกรณ์มีเงินรับฝาก  ณ  วันที่  1  มกราคม  2555  คือ
(1) เงินรับฝากออมทรัพย์
7,954,890.80  บาท
(2) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
1,939,779,073.44  บาท
(3) เงินรับฝากออมทรัพย์ 2
57,272,420.54  บาท
(4) เงินรับฝากออมทรัพย์-สมาชิกสมทบ
849,758.79  บาท
(5) เงินรับฝากออมทรัพย์-พิเศษ-สมาชิกสมทบ
283,583,894.06  บาท
(6) เงินฝากออมทรัพย์-เงินให้กู้แก่สมาชิกสามัญ
     11,030,515.31 บาท
2,300,470,552.94  บาท
วันสิ้นปีมีเงินรับฝากคงเหลือ  31 ธันวาคม  2555
(1) เงินรับฝากออมทรัพย์
จำนวน
8,029,326.30  บาท
(2) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
จำนวน 1,893,134,837.01  บาท
(3) เงินรับฝากออมทรัพย์ 2
จำนวน 63,220,086.81  บาท
(4) เงินรับฝากออมทรัพย์-สมาชิกสมทบ
จำนวน
  881,002.60  บาท
(5) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ-สมาชิกสมทบ จำนวน    315,179,855.20  บาท
(6) เงินฝากออมทรัพย์-เงินให้กู้แก่สมาชิกสามัญ จำนวน 31,794,970.74  บาท
(7) เงินฝากประจำ 24 เดือน
จำนวน
6,966,500.00  บาท
(8) เงินฝากประจำสมทบ 24 เดือน
จำนวน        106,000.00  บาท
2,319,312,578.66  บาท
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สหกรณ์ได้พจิ ารณาถึงดอกเบีย้ เงินรับฝากต่างๆ ของสมาชิก  โดยให้สมาชิกได้รบั   
ผลประโยชน์มากกว่าการนำเงินไปฝากธนาคารต่างๆ   และได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน  
มีเอกสารประกอบการรับฝากเงินและการถอนเงินถูกต้องครบถ้วน  พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่การรับฝากและการถอนเงิน
3.8 ด้านทุน
3.8.1 ทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุ้น  วันต้นปี
3,294,798,130.00  บาท  
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
315,769,940.00  บาท 
ลดลงระหว่างปี
92,747,060.00  บาท 
คงเหลือวันสิ้นปี
3,517,821,010.00  บาท
สหกรณ์มกี ารปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการเรียกเก็บเงินค่าหุน้ ตามข้อบังคับของ สอ.ศธ.  
พ.ศ. 2543  และระเบียบ สอ.ศธ.  ว่าด้วยการถือหุ้น  พ.ศ. 2549  ประกาศ  ณ  วันที่  31  ตุลาคม  
2549  และสหกรณ์ได้มกี ารแจ้งให้สมาชิกแต่ละรายทราบว่าปัจจุบนั สมาชิกมีทนุ เรือนหุน้ อยูเ่ ท่าไร  ใน  
ใบรับเงินทุกเดือน  ในการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามกฎหมายและมติที่ประชุมใหญ่
3.8.2 ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนสาธารณประโยชน์  วันต้นปี
1,744,040.33  บาท
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
11,660,500.00  บาท  
จ่ายระหว่างปี
11,999,918.75  บาท  
คงเหลือวันสิ้นปี
1,404,621.58  บาท
การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์เป็นไปตามมติของคณะกรรมการดำเนินการ
3.8.3 ทุนส่งเสริมการศึกษา
ทุนส่งเสริมการศึกษา  วันต้นปี
1,329,990.12  บาท 
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
1,403,500.00  บาท  
จ่ายระหว่างปี
1,533,193.20  บาท 
คงเหลือวันสิ้นปี
1,200,296.92  บาท
การจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาเป็นไปตามมติของคณะกรรมการดำเนินการ
3.8.4 ทุนส่งเสริมสวัสดิการ
ทุนส่งเสริมสวัสดิการ  วันต้นปี
2,736,208.67  บาท 
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
9,300,000.00  บาท 
จ่ายระหว่างปี
12,012,302.00  บาท  
คงเหลือวันสิ้นปี
23,906.67 บาท
การจ่ายทุนสวัสดิการเป็นไปตามมติคณะกรรมการดำเนินการ  ระเบียบ สอ.ศธ.  
ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร  พ.ศ. 2549  ประกาศ  ณ  วันที่   15  สิงหาคม  2549  และ
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ระเบียบ สอ.ศธ.  ว่าด้วยสวัสดิการที่ภักดีต่อองค์กร  พ.ศ. 2550  ประกาศ  ณ  วันที่  21  กันยายน  
2550   ระเบียบ สอ.ศธ.   ว่าด้วยการให้สวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์   พ.ศ. 2553    
และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  ระเบียบ สอ.ศธ.  เรื่อง  การให้สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์
ศพของสมาชิก  พ.ศ. 2554  และระเบียบ สอ.ศธ.  ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์  พ.ศ. 2555
3.8.5 ทุนสวัสดิการเพื่อการศพสมาชิกและครอบครัว
ทุนสวัสดิการเพื่อการศพสมาชิกและครอบครัว 
วันต้นปี
11,608,444.56  บาท
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
4,859,000.00  บาท  
จ่ายระหว่างปี
11,201,000.00  บาท
คงเหลือวันสิ้นปี
5,266,444.56  บาท
การจ่ายทุนสวัสดิการเพื่อการศพสมาชิกและครอบครัวเป็นไปตามระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  เรือ่ ง  สวัสดิการเพือ่ การศพครอบครัวสมาชิก  
พ.ศ. 2554
3.8.6 ทุนสำรอง
ทุนสำรอง  วันต้นปี
279,465,590.06  บาท 
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
23,305,879.86  บาท  
คงเหลือวันสิ้นปี
302,771,782.92  บาท
3.8.7 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  วันต้นปี
93,070.59  บาท         
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
50,000.00  บาท 
คงเหลือวันสิ้นปี
980,070.59  บาท
3.8.8 ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ
ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ  วันต้นปี
2,078,773.48  บาท 
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
18,861.93  บาท 
คงเหลือวันสิ้นปี
2,097,635.41  บาท
3.8.9 ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน
ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน  วันต้นปี
-       บาท
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
335,000.00  บาท 
คงเหลือวันสิ้นปี
335,000.00  บาท
การจ่ายทุนตั้งแต่ 3.8.1 - 3.8.5  มีหลักฐานให้ตรวจสอบครบถ้วน
3.9 ตามทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจำปีเมือ่ วันที  
่ 11  กุมภาพันธ์   2555  ได้พจิ ารณา  
อนุมตั กิ ำหนดวงเงินกูย้ มื หรือการค้ำประกันปี 2555  จำนวน  3,000,000,000.00  บาท  (สามพันล้าน  
บาทถ้วน)   สอ.ศธ. ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารกรุงเทพ   และ   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคาร
รายงานกิจการประจำ�ปี 2555
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กรุงศรีอยุธยา  โดยนำเงินมาหาผลประโยชน์  ซึง่ ได้ผลตอบแทนในอัตราทีส่ งู กว่า  ณ  วันที  ่ 31  ธันวาคม  
2555  มีตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารกรุงเทพ  จำนวน  275,000,000.- บาท  และธนาคารกรุงไทย  
430,000,000.- บาท  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  75,000,000.- บาท  รวมเป็นเงิน  780,000,000.- บาท  
(เจ็ดร้อยแปดสิบล้านบาท)
สรุป ผลการตรวจสอบกิจการของ สอ.ศธ.   คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 32   ได้
บริหารงานทัง้ ด้านการเงิน  การบัญชี  การจัดการทัว่ ไป  ตลอดจนการนำเงินไปลงทุนเพือ่ หาผลประโยชน์
จากสถาบันการเงิน  และการบริการแก่สมาชิก  เป็นไปด้วยความโปร่งใส  ยุตธิ รรม  สามารถตรวจสอบได้  
โดยยึดหลักการของสหกรณ์   และได้พฒ
ั นาองค์กรภายใต้นโยบายทีค่ ณะกรรมการดำเนินการกำหนดไว้  
จนทำให้สหกรณ์ได้รบั ความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน  และได้เป็นทีย่ อมรับความเชือ่ ถือจากกรมส่งเสริม  
สหกรณ์  สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พนื้ ที่ 1  ได้มอบเกียรติบตั รเพือ่ แสดงว่า สอ.ศธ.  มีผลการดำเนินงาน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์   โดยต่อเนื่อง  ตั้งแต่ปี   พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2555  
และได้รับเกียรติบัตรรับรองจากกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นสหกรณ์มีผลงานผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
สหกรณ์ดีเด่นประจำปี 2555/2556  ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
คณะผูต้ รวจสอบกิจการขอขอบคุณเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ทกุ ท่านทีไ่ ด้อำนวยความสะดวก  
ในการตรวจสอบ  และสมาชิกทุกท่านทีใ่ ห้ความไว้วางใจในการปฏิบตั งิ านในด้านตรวจสอบกิจการ  คณะ  
ผู้ตรวจสอบกิจการหวังว่าคงจะมีโอกาสได้รับความไว้วางใจในโอกาสต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายปัญญา  สุพรรณพิทักษ์)
ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

(นายพูลลาภ  อินทรนัฏ)
ผู้ตรวจสอบกิจการ

(นายอนุทิน  คำคม)
เลขานุการคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ
มติที่ประชุมใหญ่ ...............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่

หนังสือรับรองของสหกรณ์
									
									
							

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  จำกัด

วันที่  24  มกราคม  2556

เรียน  ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่   31  ธันวาคม  2555  เพื่อ
แสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน  ณ  วันที่   31  ธันวาคม  2555  ผลการ
ดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จำกัด  โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ  ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
หรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินที่ท่าน  
ตรวจสอบ  ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด  ข้าพเจ้า
ขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิดว่าควรจะเป็น  
ดังต่อไปนี้
1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ   ซึ่งรวมถึงการ
ละเว้นการแสดงรายการและข้อมูลต่างๆ
2. ข้าพเจ้าได้จดั เอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนีใ้ ห้ทา่ นตรวจสอบครบถ้วนแล้ว  คือ
		 2.1 บันทึกทางการบัญชี   เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี   และข้อมูลอื่นที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด
		 2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของคณะกรรมการดำเนินการหรือ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์   ผู้ซึ่งมีหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี   และระบบการควบคุมภายใน   หรือ
รายการผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน
รายงานกิจการประจำ�ปี 2555
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4. สหกรณ์ได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของสัญญาทัง้ หมด  ซึง่ หากไม่ปฏิบตั ติ ามอาจมีผลกระทบ  
อย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงิน  นอกจากนี  
้ สหกรณ์ได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงาน  
ราชการ  หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล  ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตาม  อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบ
การเงิน
5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันจะมีผลกระทบต่องบการเงินเพราะ  
มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ  ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย  หรือถูกประเมินภาษีอากร  หรือ
มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า   ซึ่งควรจะได้นำมาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งสำรองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
ในงบการเงิน
		 6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น
		 6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกีย่ วกับภาระผูกพันเงินฝาก  หรือข้อจำกัดการใช้เงินกู้
		 6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
7. สหกรณ์มกี รรมสิทธิใ์ นสินทรัพย์ทงั้ หมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  และไม่มภี าระผูกพัน  
หรือข้อผูกมัดใดๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์  เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์   ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว
และอาจเกิดขึน้ ในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม   รวมทัง้ ได้มกี ารเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
เกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม  นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่น  และ
ไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
9. นอกจากเรือ่ งทีอ่ ธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว   ไม่มเี หตุการณ์ใดเกิดขึน้   
หรือไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดทีม่ ผี ลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำคัญ  ซึง่ ต้องนำมาปรับปรุงงบการเงิน  
หรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ

(นายชินภัทร  ภูมิรัตน)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำกัด
	     
(นายเอนก  ศรีสำราญรุ่งเรือง)
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำกัด
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รายงานของผู้สอบบัญชี
								
เสนอ  นายทะเบียนสหกรณ์
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล  ณ  วันที  ่ 31  ธันวาคม  2555  และ  2554  งบกำไรขาดทุน  
และงบกระแสเงินสด   สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี   ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  ซึง่ คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อความถูกต้อง
และความครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี  
้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็น  
ต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด   ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้  
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่   
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน  การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีทส่ี หกรณ์ใช้  และประมาณการ
เกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้จัดทำขึ้น   ตลอดจน
การประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม  ข้าพเจ้าเชื่อว่า  
การตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน  ณ  วันที่   31  ธันวาคม  2555  
และ  2554  ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด  สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี   ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด   โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด

		
		
		

(นายมนตรี  ช่วยชู)
ผู้สอบบัญชี

24  มกราคม  2556
รายงานกิจการประจำ�ปี 2555
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สหกรณ์
ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หมาย
เหตุ

ปี 2555
บาท

ปี 2554
บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร		
เงินฝากสหกรณ์อื่น		
เงินลงทุนระยะสั้น		
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ		
ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ		
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		
ดอกเบี้ยลูกหนี้ค้างรับ - สุทธิ
ดอกเบี้ยเงินฝากและผลตอบแทนจากการ
  ลงทุนค้างรับ		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว		
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ		
ลูกหนี้ระยะยาว - สุทธิ		
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สิทธิการใช้ประโยชน์ในซอฟท์แวร์		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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2
3
4
5
6
7
8

154,704,088.96
303,413,142.15
90,000,000.00
852,765,391.98
792,059.41
21,291,606.50
42,979.00

  185,814,832.25
303,305,067.58
425,000,000.00
980,457,281.80
1,305,825.34
20,212,646.27
52,196.00

9

22,312,788.93
     1,279,327.08
1,446,601,384.01

24,242,351.65
       883,456.68
1,941,273,657.57

4
5
6

10

869,713,235.06
1,143,752,401.75
4,641,272,243.74 3,315,479,343.71
2,132,735.17
1,518,007.40
2,905,248.68
2,436,366.13
616,440.00
375,855.00
       488,461.95        707,354.35
5,789,843,335.97 4,191,554,356.97
7,236,444,719.98 6,132,828,014.54

รายงานกิจการประจำ�ปี 2555
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หมาย
เหตุ

ปี 2555
บาท

ปี 2554
บาท

11
12

780,000,000.00
2,319,312,578.66
22,243,279.11

     4,408,011.85
3,125,963,869.62

0.00
2,300,470,552.94
1,739,530.57
     2,068,571.61
2,304,278,655.12

       816,000.00
       816,000.00
3,126,779,869.62

       799,000.00
       799,000.00
2,305,077,655.12

หนี้สินและทุนของสหกรณ์

หนี้สินหมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินรับฝาก
เงินรอจ่ายคืน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินค้ำประกันพนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

13

ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)
  หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
ทุนสำรอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี
รวมทุนของสหกรณ์
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์

14
15

  3,517,821,010.00   3,294,798,130.00
302,771,782.92
279,465,903.06
11,307,975.73
20,427,527.75
2,616,937.20
0.00
  275,147,144.51   233,058,798.61
4,109,664,850.36 3,827,750,359.42
7,236,444,719.98 6,132,828,014.54

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
        (ลงชื่อ)    
                     (ลงชื่อ))     
 	
(นายชินภัทร  ภูมิรัตน)
(นางจิรัตติกาล  ทองสวัสดิ์)
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
วันที่  24  มกราคม  2556
รายงานกิจการประจำ�ปี 2555
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สหกรณ์
ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
ปี 2555
บาท
%
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่น
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุน
รวมรายได้ดอกเบี้ย
และผลตอบแทนจากการลงทุน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน
หัก หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
   (เกินความต้องการ)
หนี้สงสัยจะสูญ - ระหว่างดำเนินคดี
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา
   (เกินความต้องการ)
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยค้างรับ
   (เกินความต้องการ)
รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รายได้ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากการลงทุน-สุทธิ
บวก รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
รายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

60

ปี 2554
บาท
%

270,387,798.31
52,872,133.29
15,530,509.95
45,808,698.41

70.30
13.75
4.04
11.91

210,954,156.65
29,446,880.95
33,431,106.79
51,171,973.91

64.91
9.06
10.28
15.75

384,599,139.96

100.00

325,004,118.30

100.00

64,946,273.61
16,653,256.71
81,599,530.32

16.89
  4.33
21.22

63,195,234.39
   2,337,327.41
65,532,561.80

19.44
  0.72
20.16

(399,751.26)
0.00

(0.10)
0.00

(603,322.86)
190,354.12

(0.19)
0.06

387,244.58

0.10

(265,726.71)

(0.08)

    (67,455.25)
    (79,961.93)
303,079,571.57

(0.02)
(0.02)
78.80

    (91,459.00)
   (770,154.45)
260,241,710.95

(0.03)
(0.24)
80.07

56,750.00
     89,196.09
    145,946.09

0.01
  0.02
  0.04

49,350.00
      70,180.75
     119,530.75

0.02
  0.02
  0.04
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ปี 2555
บาท
%
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและ
  กองทุนเงินทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา
ค่าใช้จ่ายสมทบอาคารสมานฉันท์ตัดจ่าย
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
ค่าซ่อมแซม
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปา
ค่าระบบโปรแกรมเงินกูฉ้ กุ เฉินกระแสรายวัน
ค่าระบบโปรแกรมป้องกันไวรัส
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
ค่าของขวัญแจกสมาชิก
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น
ค่ารับรอง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่าตอบแทน
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าโทรศัพท์
ค่าเช่าช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ค่าหนังสือพิมพ์
   ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์

รายงานกิจการประจำ�ปี 2555

ปี 2554
บาท
%

  10,598,070.52

  2.76

   9,472,184.00

  2.91

45,240.00

0.01

99,410.00

0.03

583,818.75

0.15

1,732,442.75

0.53

1,251,782.00

0.33

1,108,526.00

0.34

189,046.00

0.05

257,509.00

0.08

941,079.55

0.24

944,892.79

0.29

568,892.40

0.15

503,172.40

0.15

240,585.00

0.06

240,585.00

0.07

535,272.43

0.14

368,547.21

0.11

344,325.32

0.09

300,420.72

0.09

26,160.80

0.01

20,910.00

0.01

21,400.00

0.01

21,400.00

0.01

49,059.50

0.01

44,137.50

0.01

1,231,600.00

0.32

1,258,200.00

0.39

237,265.00

0.06

187,544.50

0.06

1,047,800.00

0.27

1,113,700.00

0.34

2,249,640.00

0.58

1,629,765.00

0.50

135,687.00

0.03  

157,208.00

0.05  

87,812.36

0.02

86,230.09

0.03

642.00

0.00

39,162.00

0.01

20,725.00

0.01

16,655.00

0.01

217,210.00

0.06

249,069.25

0.08

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด
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ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น (ต่อ)
ค่าจัดเก็บเอกสาร
ค่าดำเนินคดีความ
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป
ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่
ค่าสอบบัญชี
ค่าตรวจสอบกิจการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่ารักษาความปลอดภัยและความสะอาด
วัสดุสำนักงานใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
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ปี 2555
บาท
%

ปี 2554
บาท
%

  38,693.34

  0.01

  16,925.26    0.01

9,800.00

0.00

19,090.00

0.01

263,949.97

0.07

287,558.38

0.09

5,819,649.08

1.51

5,779,889.15

1.78

125,000.00

0.03

125,000.00

0.04

180,000.00

0.05

165,000.00

0.05

218,011.10

0.06

189,200.00

0.06

43,814.99

0.01

91,808.34

0.03

87,233.00

0.02

63,084.00

0.02

563,953.28

0.15

593,330.61

0.18

     105,154.76

  0.03

     119,886.14

  0.04

  28,078,373.15

  7.30

  27,302,443.09

  8.40

275,147,144.51

71.54

233,058,798.61

71.71
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สหกรณ์
ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
ปี 2555
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิ
  275,147,144.51
รายการปรับปรุงเพื่อการกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ
  จากกิจกรรมดำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
941,079.55
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนตัดจ่าย
3,577,770.51
ค่าใช้จ่ายสมทบอาคารสมานฉันท์ตัดจ่าย
568,892.40
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
240,585.00
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ (เกินความต้องการ)
(399,751.26)
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี
0.00
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา
   (เกินความต้องการ)
387,244.58
หนีส้ งสัยจะสูญ - ดอกเบีย้ ค้างรับ (เกินความต้องการ)
(67,455.25)
ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น)
(1,276,220.50)
ดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
197,260.27
ดอกเบี้ยลูกหนี้อื่นค้างรับลดลง
76,672.25
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
4,278,591.47
ผลตอบแทนจากการลงทุนค้างรับ (เพิ่มขึ้น)
(2,349,028.75)
ค่ารักษาความปลอดภัยและความสะอาดค้างจ่าย
  เพิ่มขึ้น
20,142.00
ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย (ลดลง)
0.00
ค่าน้ำประปาค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(2,500.00)
ค่าไฟฟ้าค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
4,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(1,100.00)
ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
15,000.00
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ปี 2554
บาท
  233,058,798.61

944,892.79
3,577,770.51
503,172.40
240,585.00
(603,322.86)
190,354.12
(265,726.71)
(91,459.00)
(4,795,167.45)
(197,260.27)
82,242.00
(4,890,880.86)
(26,391.77)
5,475.00
(500.00)
2,700.00
(29,400.00)
600.00
0.00
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ปี 2555
บาท

ปี 2554
บาท

  250.00
0.00
(11,630.00)
41,938.32
1,088,280.84
(24,100.00)
140,263.00
21,768.08
       (6,505.60)

(800.00)
(15,880.00)
3,640.00
(140,958.91)
0.00
1,700.00
9,737.00
7,040.60
       16,925.26

282,608,591.42

227,587,885.46

รายการปรับปรุงเพื่อการกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ
  จากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)
ค่าล่วงเวลาค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่ารับรองค้างจ่าย (ลดลง)
ค่าตอบแทนค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
ค่าประชุมกรรมการค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าซ่อมแซมค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
ค่าจัดเก็บเอกสารค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ตัวแทนลดลง
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ดำเนินคดี (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้ตามคำพิพากษาลดลง
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
วัสดุสำนักงานลดลง
เงินทดรองดำเนินคดี (เพิ่มขึ้น)
เงินรอการตรวจสอบเพิ่มขึ้น
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เงินประกันสังคมรอนำส่งเพิ่มขึ้น (ลดลง) 	
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 	
โครงการสวัสดิการสมาชิกเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินเก็บเกินรอจ่ายคืนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินค้ำประกันพนักงานเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน

(676,281,010.21)
(521,820,000.00)
0.00
(100,565.91)
0.00
1,241,566.29
(77,060.78)
17,158.93
(328,367.33)
1,096,684.54

(461,940,663.08)
253,756,000.00
45,200.00
1,379,364.68
(190,354.12)
1,073,343.70
65,462.88
58,436.95
(111,217.39)
65,214.00  

    (6,202.00)
7,366.11
(432,500.00)
8,242.38
        17,000.00
(914,049,096.56)

  3,194.00
6,449.34
432,500.00
(65,774.07)
     57,000.00
22,222,042.35
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ปี 2555
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
335,000,000.00
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
(275,000,000.00)
เงินลงทุนระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
(472,197.00)
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำนักงาน
(140,000.00)
เงินสดจ่ายค่าครุภัณฑ์ค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา
0.00
  ค้างจ่าย 	
    161,225.00
เงินประกันสัญญาจ้างเพิ่มขึ้น
59,549,028.00
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
780,000,000.00
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
18,842,025.72
เงินรับฝากเพิ่มขึ้น (ลดลง)
20,503,748.54
เงินรอจ่ายคืนเพิ่มขึ้น
(10,000.00)
เงินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
(163,709,088.66)
เงินสดจ่ายเงินปันผล
(28,570,751.81)
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
(5,558,000.00)
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
(7,139,418.75)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
(1,529,693.20)
เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษา
(12,012,302.00)
เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมสวัสดิการ
(342,000.00)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการเพือ่ การศพสมาชิกและครอบครัว
223,022,880.00
ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น
823,497,399.84
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน		
(31,002,668.72)
เงินสดสุทธิ (ลดลง)		
489,119,899.83
เงินสด ณ วันต้นปี		
458,117,231.11
เงินสด ณ วันสิ้นปี
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ปี 2554
บาท
294,000,000.00
15,000,000.00
(460,582.16)
(191,310.00)
(596,425.00)
       19,650.00
307,771,332.84
(180,000,000.00)
(393,657,939.36)
123,505.30
(10,000.00)
(151,987,042.79)
(26,407,950.99)
(4,950,000.00)
(576,556.21)
(1,581,404.62)
(9,900,950.11)
(323,500.00)
256,130,270.00
(513,141,568.78)
(183,148,193.59)
672,268,093.42
489,119,899.83
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สหกรณ์
ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ							
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝาก
		 สหกรณ์ทกุ ประเภท ทัง้ นีร้ วมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ทนี่ ำไปเป็นหลักทรัพย์คำ้ ประกัน
		 หนี้สินด้วย						
- สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์
		 คงค้าง 1,962,366.44 บาท ซึ่งหากสหกรณ์รับรู้ดอกเบี้ยเงินกู้ของลูกหนี้ดังกล่าวแล้ว จะทำให้
		 สหกรณ์มีกำไรสุทธิประจำปีเป็นจำนวน  277,109,510.95  บาท						
- สหกรณ์จัดทำงบการเงินโดยใช้เกณฑ์คงค้าง						
- สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ / ของใช้สิ้นเปลืองตามราคาทุน						
- ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์คำนวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด						
- ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่ายเป็นรายปี ระยะเวลา 5 ปี						
- ค่าซ่อมบำรุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสำหรับสินทรัพย์รายการย่อยๆ ถือเป็น
		 ค่าใช้จ่ายหักจากรายได้ การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ๆ ถือเป็นราคาทุน
		 ของสินทรัพย์						
- สหกรณ์ตงั้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
		 การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544  						
- สหกรณ์รบั รูร้ ายได้ดอกเบีย้ ตามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลา ส่วนจำนวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบีย้
		 คูณด้วยจำนวนเงินต้นที่ค้างชำระตามระยะเวลาที่กู้ยืม						
- เงินลงทุนระยะสัน้ / เงินลงทุนระยะยาวทีเ่ ป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทไี่ ม่อยูใ่ นความต้องการของ
		 ตลาดแสดงด้วยราคาทุน สำหรับเงินลงทุนระยะสัน้ / เงินลงทุนระยะยาวทีเ่ ป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์
		 ทีอ่ ยูใ่ นความต้องการของตลาดแสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ทัง้ นี้ สหกรณ์รบั รูก้ ารเปลีย่ นแปลงมูลค่า
		 ของเงินลงทุนเป็นกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ โดยแสดงเป็นรายการต่างหากในส่วน
		 ทุนของสหกรณ์ และจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเมื่อสหกรณ์ได้จำหน่าย
		 เงินลงทุนนั้น
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2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร  ประกอบด้วย

เงินสด		
เงินฝากธนาคาร		
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์พิเศษ
ประจำ
รวม
3. เงินฝากสหกรณ์อื่น  ประกอบด้วย

สหกรณ์ออมทรัพย์ ธกส. จำ�กัด		
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำ�กัด
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด
รวม
4. เงินลงทุน  ประกอบด้วย

เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ตั๋วแลกเงิน บมจ. ธนาคารธนชาต
ตั๋วแลกเงิน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 		
ตั๋วแลกเงิน บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 		
หุ้นกู้ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
รวมเงินลงทุนระยะสั้น
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ปี 2555
บาท

ปี 2554
บาท

   894,298.11

  834,419.18

2,004.02
92,585,317.47
60,872,190.42
     350,278.94
154,704,088.96

28,004.02
79,912,048.67
24,571,058.18
  80,469,302.20
185,814,832.25

ปี 2555
บาท

ปี 2554
บาท

  3,413,142.15
100,000,000.00
200,000,000.00
303,413,142.15

  3,305,067.58
300,000,000.00
             0.00
303,305,067.58

ปี 2555
บาท
ราคาทุน

ปี 2554
บาท
ราคาทุน

0.00
0.00
0.00
70,000,000.00
20,000,000.00
90,000,000.00

50,000,000.00
120,000,000.00
100,000,000.00
140,000,000.00
  15,000,000.00
425,000,000.00
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4. เงินลงทุน  (ต่อ)  ประกอบด้วย

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการ
ของตลาด		

หุ้นกู้ บมจ. บางจากปิโตรเลียม
หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
หุ้นกู้ บมจ. พฤกษาเรียลเอสเตท
หุ้นกู้ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
หุ้นกู้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
รวม
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาด		
หุ้นกู้ บมจ. ปตท.
หุ้นกู้ บมจ. ทุนธนชาต
หุ้นกู้ บมจ. ระบบขนส่งมวลชน  
  กรุงเทพ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ. ธนาคาร
  กรุงไทย
หุ้นกู้ บมจ. สำ�รวจและผลิต
  ปิโตรเลียม
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
  แห่งประเทศไทย จำ�กัด

หุ้นสามัญ บมจ. สหประกันชีวิต
          รวม
          รวมเงินลงทุนระยะยาว

68

ปี 2555
บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน

71,685,180.00   70,000,000.00
20,284,858.20 20,000,000.00
30,154,470.00 30,000,000.00
35,523,630.00 35,000,000.00
  9,968,799.00    10,000,000.00
167,616,937.20 165,000,000.00
   2,616,937.20
167,616,937.20

ปี 2554
บาท
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน

0.00
0.00
0.00
0.00
            0.00
            0.00

  0.00
0.00
0.00
0.00
            0.00
0.00
            0.00
            0.00

140,000,000.00
110,000,000.00

70,000,000.00
100,000,000.00

65,000,000.00

85,000,000.00

130,000,000.00

110,000,000.00

30,000,000.00
230,000,000.00
209,586,464.55
50,000,000.00

0.00
230,000,000.00
213,164,235.06
50,000,000.00

11,349,000.00
       200,000.00
  976,135,464.55
1,143,752,401.75

11,349,000.00
     200,000.00
869,713,235.06
869,713,235.06  
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

ภาระผูกพัน						
- หุ้นกู้ บมจ. ปตท.  จำนวน 50,000,000.00 บาท  สหกรณ์ได้นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ
- หุ้นกู้ บมจ. ทุนธนชาต   จำนวน 100,000,000.00 บาท   สหกรณ์ได้นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ
- หุ้นกู้ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ   จำนวน 85,000,000.00 บาท   สหกรณ์ได้นำไปค้ำประกัน
เงินกู้ยืม บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ. ธนาคารกรุงไทย   จำนวน 110,000,000.00 บาท   สหกรณ์ได้นำไปค้ำประกัน
เงินกู้ยืม บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- หุ้นกู้ บมจ. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม   จำนวน 30,000,000.00 บาท   สหกรณ์ได้นำไปค้ำประกัน
เงินกู้ยืม บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- หุ้นกู้ บมจ. พฤกษาเรียลเอสเตท  จำนวน 30,000,000.00 บาท  สหกรณ์ได้นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- หุ้นกู้ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย  จำนวน 15,000,000.00 บาท  สหกรณ์ได้นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม บมจ. 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  จำนวน 230,000,000.00 บาท  สหกรณ์ได้นำไปค้ำประกันเงินกูย้ มื
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
- พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   จำนวน 200,000,000.00 บาท   สหกรณ์ได้นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
- หุ้นกู้ บมจ. ปตท.  จำนวน 40,000,000.00 บาท  สหกรณ์ได้นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม บมจ. ธนาคาร
ธนชาต
- หุ้นกู้ บมจ. บางจากปิโตรเลียม   จำนวน 70,000,000.00 บาท สหกรณ์ได้นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม 
บมจ. ธนาคารธนชาต
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5. เงินให้กู้ยืม  ประกอบด้วย

เงินให้กู้ยืม - ปกติ
เงินให้กู้แก่สหกรณ์
ลูกหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
รวมเงินให้กู้ยืม - ปกติ
เงินให้กู้ยืม - ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
รวมเงินให้กู้ยืม - ไม่ก่อให้  
  เกิดรายได้
เงินให้กู้ยืมสุทธิ

6. ลูกหนี้ - สุทธิ  ประกอบด้วย

ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
ลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดี
ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา
รวม
หัก  ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ - ลูกหนี้   
       ขาดสมาชิกภาพ
     ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ - ลูกหนี้
       ระหว่างดำ�เนินคดี
     ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ - ลูกหนี้
        ตามคำ�พิพากษา
ลูกหนี้ - สุทธิ
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ปี 2555
บาท
ระยะสั้น
ระยะยาว
438,728,000.00
41,544,839.00
359,396,074.48
  13,096,478.50
852,765,391.98

ปี 2554
บาท
ระยะสั้น
ระยะยาว

  740,016,000.00 548,576,000.00 108,348,000.00
0.00 48,620,778.50
0.00
3,704,846,864.05 369,790,196.30 3,014,142,804.21
  196,409,379.69   13,110,708.75   192,988,539.50
4,641,272,243.74 980,097,683.55 3,315,479,343.71

             0.00               0.00       359,598.25               0.00
             0.00               0.00       359,598.25               0.00
852,765,391.98 4,641,272,243.74 980,457,281.80 3,315,479,343.71

ปี 2555
บาท
ระยะสั้น
ระยะยาว

ปี 2554
บาท
ระยะสั้น
ระยะยาว

791,696.10
190,354.12
2,688,512.01
3,670,562.23

0.00
0.00
1,518,007.40
1,518,007.40

  691,130.19
190,354.12
  3,315,350.53
4,196,834.84

0.00
0.00
2,132,735.17
2,132,735.17

162,348.17

0.00

562,099.43

0.00

190,354.12

0.00

190,354.12

0.00

2,525,800.53
792,059.41

          0.00
1,518,007.40

2,138,555.95
1,305,825.34

          0.00
2,132,735.17
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7. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ  ประกอบด้วย

ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกค้างรับ
รวม

8. ดอกเบี้ยลูกหนี้ค้างรับ - สุทธิ  ประกอบด้วย

ดอกเบี้ยลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพค้างรับ		
ดอกเบี้ยลูกหนี้ตามคำ�พิพากษาค้างรับ		
รวม 	
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
       ค้างรับ
     ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา
       ค้างรับ
ดอกเบี้ยลูกหนี้ค้างรับ - สุทธิ

9. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย

เครื่องเขียนแบบพิมพ์
วัสดุสำ�นักงาน
เงินทดรองดำ�เนินคดี
เงินทดรองจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต
เงินมัดจำ�
รวม

รายงานกิจการประจำ�ปี 2555
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ปี 2555
บาท
0.00
21,291,606.50
21,291,606.50

ปี 2555
บาท

ปี 2554
บาท
197,260.27
20,015,386.00
20,212,646.27

ปี 2554
บาท

21,414.00
50,414.44
71,828.44

98,086.25
50,414.44
148,500.69

21,414.00

88,869.25

  7,435.44
42,979.00

  7,435.44
52,196.00

ปี 2555
บาท
  188,496.80
188,190.68
872,929.37
24,110.23
     5,600.00
1,279,327.08

ปี 2554
บาท
111,436.02
197,748.39
544,562.04
24,110.23
   5,600.00
883,456.68
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10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย

เงินประกันการใช้โทรศัพท์
ค่าใช้จ่ายสมทบอาคารสมานฉันท์รอตัดจ่าย
รวม

11. เงินกู้ยืมระยะสั้น  ประกอบด้วย

ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
รวม

ปี 2555
บาท
9,169.56
479,292.39
488,461.95

ปี 2555
บาท

ปี 2554
บาท
9,169.56
698,184.79
707,354.35

ปี 2554
บาท

  275,000,000.00
0.00
430,000,000.00
0.00
  75,000,000.00                 0.00
780,000,000.00
0.00

รายละเอียดเงินกู้ยืมระยะสั้นมีดังต่อไปนี้
- บมจ. ธนาคารกรุงเทพ   วงเงิน 345,000,000.00 บาท   โดยมีหุ้นกู้มูลค่า 345,000,000.00 บาท         
เป็นหลักประกัน ณ วันสิ้นปีมีเงินกู้ยืมคงเหลือ 275,000,000.00 บาท
- บมจ. ธนาคารกรุงไทย  วงเงิน 525,600,000.00 บาท  โดยมีพันธบัตรมูลค่า 430,000,000.00 บาท 
เป็นหลักประกัน และค้ำประกันโดยคณะกรรมการดำเนินการทัง้ คณะและผูจ้ ดั การจำนวน 95,600,000.00 
บาท  ณ  วันสิ้นปีมีเงินกู้ยืมคงเหลือ 430,000,000.00 บาท
- บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   วงเงิน 75,000,000.00 บาท   โดยมีหุ้นกู้มูลค่า 75,000,000.00 บาท    
เป็นหลักประกัน  ณ  วันสิ้นปีมีเงินกู้ยืมคงเหลือ 75,000,000.00 บาท
- บมจ. ธนาคารธนชาต  วงเงิน 85,000,000.00 บาท  โดยมีหุ้นกู้มูลค่า 110,000,000.00 บาท  เป็น
หลักประกัน  ณ  วันสิ้นปียังไม่มีการใช้วงเงินแต่อย่างใด
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12. เงินรับฝาก  ประกอบด้วย

ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ 2
ออมทรัพย์ - สมาชิกสามัญ
ออมทรัพย์ - สมาชิกสมทบ
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์พิเศษ - สมาชิกสมทบ
ประจำ�
ประจำ� - สมาชิกสมทบ
รวม

13. หนี้สินหมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย

โครงการสวัสดิการสมาชิกค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เงินประกันสังคมรอนำส่ง
เงินเก็บเกินรอจ่ายคืน
ค่าน้ำประปาค้างจ่าย
ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
ค่าล่วงเวลาค้างจ่าย
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย
ค่ารักษาความปลอดภัยและความสะอาดค้างจ่าย
ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
เงินรอการตรวจสอบ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
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ปี 2555
บาท
  8,029,326.30
63,220,086.81
31,794,970.74
881,002.60
1,893,134,837.01
315,179,855.20
6,966,500.00
       106,000.00
2,319,312,578.66

ปี 2555
บาท
   6,700.00
29,572.50
37,600.00
204,033.71
2,000.00
14,000.00
30,000.00
3,050.00
125,000.00
37,785.00
180,000.00
159,241.63
10,487.13
1,526,530.38
41,938.32

ปี 2554
บาท
7,954,890.80
57,272,420.54
11,030,515.31
849,758.79
1,939,779,073.44
283,583,894.06
0.00
               0.00
2,300,470,552.94

ปี 2554
บาท
  439,200.00
22,206.39
43,802.00
195,791.33
4,500.00
14,000.00
26,000.00
2,800.00
125,000.00
17,643.00
165,000.00
158,025.28
10,487.13
429,845.84
0.00
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13. หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ต่อ)  ประกอบด้วย

ค่าตอบแทนค้างจ่าย
ค่าเช่าช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตค้างจ่าย
เงินประกันสัญญาจ้างค้างจ่าย
ค่าครุภัณฑ์ค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางค้างจ่าย
ค่าประชุมกรรมการค้างจ่าย
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย
ค่าปรับปรุงอาคารสมานฉันท์ค้างจ่าย
ค่าวัสดุสำนักงานค้างจ่าย
ค่าซ่อมแซมค้างจ่าย
ค่าจัดเก็บเอกสารค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดค้างจ่าย
รวม

2555
บาท
  14,380.00
14,605.50
332,664.50
0.00
0.00
0.00
1,088,280.84
350,000.00
10,914.00
150,000.00
38,693.34
       535.00
4,408,011.85

14. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ  ประกอบด้วย
ปี 2555
บาท
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนส่งเสริมการศึกษา
ทุนส่งเสริมสวัสดิการ
ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ
ทุนสวัสดิการเพื่อการศพสมาชิกและครอบครัว
ทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน
รวม
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  1,404,621.58
980,070.59
1,200,296.92
23,906.67
2,097,635.41
5,266,444.56
    335,000.00
11,307,975.73

ปี 2554
บาท
  26,010.00
14,605.50
171,439.50
140,000.00
1,100.00
24,100.00
0.00
0.00
3,312.78
9,737.00
16,925.26
     7,040.60
2,068,571.61

ปี 2554
บาท
  1,744,040.33
930,070.59
1,329,990.12
2,736,208.67
2,078,773.48
11,608,444.56
           0.00
20,427,527.75
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15. กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น  ประกอบด้วย
ปี 2555
บาท
ยอดยกมาต้นงวด
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

  0.00
2,616,937.20
2,616,937.20

ปี 2554
บาท
0.00
            0.00
  
0.00

16. การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์	
ในปี 2555 สหกรณ์ได้ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและ  
สหกรณ์  เรื่อง  กำหนดอัตราการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์  พ.ศ. 2550  ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 124  ตอนที่ 27 ก.  ลงวันที่  18  มิถุนายน  2550					
การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องประจำเดือนธันวาคม 2555  ประกอบด้วย
เงินสด
857,292.93  บาท
เงินฝากที่ชุมนุมสหกรณ์หรือธนาคาร
371,897,246.73  บาท
พันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย
230,000,000.00  บาท
		
รวม
602,754,539.66 บาท
คิดเป็นร้อยละ 26.17  ของเงินรับฝาก		
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2555
มติที่ประชุมใหญ่ ...............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  มีกำไรสุทธิประจำปี 2555  เป็นเงิน  
275,147,144.51 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)  
และคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิตามความในข้อบังคับสหกรณ์  ข้อ 32  ดังนี้
ประจำ�ปี 2555
จำ�นวนเงิน (บาท) จำ�นวนเงิน (บาท)

รายการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ
1. จัดสรรให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับสหกรณ์
    1.1  เงินสำ�รองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำ�ไรสุทธิ
    1.2  ค่าบำ�รุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
2. จัดสรรให้สมาชิกโดยตรงในรูปของเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
    2.1  เงินปันผลตามหุ้นที่ชำ�ระแล้วในอัตราร้อยละ 5.25
    2.2  เงินเฉลี่ยคืนตามอัตราส่วนแห่งดอกเบี้ยที่สมาชิก
          จ่ายให้สหกรณ์ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 14.00
3. จัดสรรให้สมาชิกเป็นทุนต่างๆ ในรูปของสวัสดิการ
และสาธารณประโยชน์อื่นๆ
     3.1  ทุนรักษาระดับเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองของทุนเรือนหุน้
     3.2  ทุนสาธารณประโยชน์
     3.3  ทุนส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก
     3.4  ทุนส่งเสริมการศึกษา
     3.5  ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ
     3.6  ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน
4. จัดสรรให้กรรมการและเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ในรูปของเงินโบนัส
    (ข้อบังคับกำ�หนดให้จัดสรรไม่เกินร้อยละสิบของกำ�ไรสุทธิ)
รวม

30,447,200.55
10,000.00
175,757,102.52

%

30,457,200.55

11.069

212,902,382.42

77.378

25,187,561.54

9.154

6,600,000.00

2.399

275,147,144.51

100.00

37,145,279.90
3,332,561.54
1,400,000.00
17,000,000.00
2,000,000.00
500,000.00
955,000.00

หมายเหตุ ยอดเงินทุนคงเหลือและเงินสำรอง  31  ธันวาคม  2555					
1. เงินสำรองตามกฎหมาย  (1.1)
302,771,782.92  บาท	     		
2. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  (3.1)
980,070.59  บาท       
3. ทุนสาธารณประโยชน์  (3.2)
1,404,621.58  บาท    	
4. ทุนส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก  (3.3)
23,906.67  บาท		
5. ทุนส่งเสริมการศึกษา  (3.4)
1,200,296.92  บาท
6. ทุนส่งเสริมเพื่อขยายกิจการ  (3.5)
2,097,635.41  บาท
  	
7. ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน  (3.6)
335,000.00  บาท
8. ทุนสวัสดิการเพื่อการศพสมาชิกและครอบครัว
5,266,444.56  บาท
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555

มติที่ประชุมใหญ่ ...............................................................................................................
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  ได้จัดทำประมาณการรายจ่าย  
และประมาณการรายรับ ประจำปี 2556  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จำกัด  พ.ศ. 2543  ข้อ 56 (6)  ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2554-2558  ดังนี้ี

ประมาณการรายจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย
หมวดรายจ่าย
หมวดงบดำเนินการ ประกอบด้วย

1. เงินเดือนและสวัสดิการ
1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง
   1.2 เงินสวัสดิการ

1.3 เงินประกันสังคม
1.4 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1  เงินรางวัลสมาชิก
2.2  ค่ารับรอง
  
2.3  ค่าอาหารนอกเวลาทำการ
2.4 ค่าเบี้ยประชุม
2.5 ค่าตอบแทนบุคลากรและ
ผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์
2.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
         ภายนอก
2.7 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบ
         กิจการ

งบประมาณ รายจ่ายจริง งบประมาณ
ปี 2556
ปี 2555
14,407,000.00
11,500,000.00
1,000,000.00
575,000.00
1,332,000.00
8,951,400.00
1,340,000.00

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2556

12,622,717.27 15,420,000.00
10,598,070.52 12,300,000.00 สำหรับเจ้าหน้าที่จำนวน 32 อัตรา
583,818.75 1,000,000.00 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
189,046.00
1,251,782.00
7,494,654.44
1,231,600.00

และค่าการศึกษาบุตร
620,000.00 เพื่อสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
1,500,000.00 เพือ่ สมทบเข้ากองทุนสำรองเลีย้ งชีพ

9,201,400.00
1,350,000.00 เงินฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์สมาชิก

คนละ 100.00 บาท  และของทีร่ ะลึก
ค่าใช้จา่ ยในการรับรอง เช่น รับรอง
สมาชิกและสหกรณ์อนื่ ทีม่ าเยีย่ มชม
ค่าอาหารนอกเวลาทำการผูป้ ฏิบตั งิ าน
สำหรับการประชุม เช่น คณะ
กรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ 
ค่าตอบแทนตัวแทนหักเงินประจำ
หน่วย ทีป่ รึกษา เงินประจำตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ และผูช้ ว่ ยเหลืองานสหกรณ์
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอก

250,000.00

237,265.00

250,000.00

150,000.00
1,250,000.00

45,240.00
1,047,800.00

100,000.00
1,250,000.00

2,500,000.00

2,249,640.00

2,500,000.00

135,000.00

125,000.00

125,000.00

180,000.00

180,000.00

180,000.00 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 
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จำนวน 3 คนๆ ละ 60,000.00 บาท
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หมวดรายจ่าย
2.8 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์

350,000.00

2.9 ค่าธรรมเนียมธนาคาร

200,000.00

135,687.00

200,000.00

2.10 ค่าซ่อมแซมและ
บำรุงรักษาครุภัณฑ์

550,000.00

535,272.43

700,000.00

2.11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

250,000.00

218,011.10

250,000.00

2.12 ค่ารักษาความปลอดภัย

70,000.00

87,233.00

100,000.00

2.13 ค่าดำเนินคดี

300,000.00

9,800.00

300,000.00

2.14 ค่าแบบพิมพ์

350,000.00

341,010.75

400,000.00

2.15 วัสดุสำนักงาน

600,000.00

554,395.57

650,000.00

20,000.00
40,000.00

20,725.00
642.00

30,000.00
40,000.00

2.18 ค่าเบี้ยประกันภัย

120,000.00

43,814.99

120,000.00

2.19 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
2.20 ค่าจัดเก็บเอกสาร

130,000.00
70,000.00

105,154.76
38,693.34

150,000.00
60,000.00

2.21 ระบบโปรแกรมป้องกันไวรัส

75,000.00

49,059.50

75,000.00

2.22 ระบบโปรแกรมเงินกูฉ้ กุ เฉิน
กระแสรายวัน     

21,400.00

21,400.00

21,400.00

2.16 ค่าหนังสือพิมพ์
2.17 ค่าเช่าช่องสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต

78

งบประมาณ รายจ่ายจริง งบประมาณ
ปี 2556
ปี 2555
217,210.00

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2556

350,000.00 ค่าสือ่ สิง่ พิมพ์และการประชาสัมพันธ์

และพิมพ์ข้อบังคับ
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินประเภท
ต่างๆ ของธนาคาร
สำหรับค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาและ
เปลี่ ย นครุ ภั ณ ฑ์ พ ร้ อ มอุ ป กรณ์
สำนักงาน เช่น ลิฟต์ คอมพิวเตอร์
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และ
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าจ้างเหมาจ่าย จ่ายร่วมกันกับ 6
หน่วยงานในอาคารสมานฉันท์ 
ค่าใช้จ่ายในการติดตามและบังคับ
หนี้ตามสัญญา
ค่าแบบพิมพ์ใช้ในงานสหกรณ์ เช่น   
คำขอกู้ สมุดคูฝ่ าก สัญญาเงินกู้ ฯลฯ
ค่ า วั ส ดุ ข องใช้ ร วมทั้ ง อุ ป กรณ์ ที่
จำเป็นกับสำนักงาน เช่น กระดาษ,
หมึกพิมพ์, วัสดุสำนักงาน, วัสดุ
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, แสตมป์
เพื่อเป็นการบริการสมาชิก
จ่ า ยค่ า จดทะเบี ย นโดเมนและ
กำหนดจ่ า ยค่ า เช่ า พื้ น ที่ เ ดื อ น
กุมภาพันธ์ 2556
ค่าเบี้ยประกันสำหรับการนำเงินไป
ฝาก และค่าเบี้ยประกันอื่นๆ 
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป
ค่าจัดเก็บเอกสารเป็นเอกสารทาง
บัญชี การเงิน และสัญญาต่างๆ
สำหรั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
คอมพิวเตอร์เชือ่ มต่อระบบโทรศัพท์
ตอบรับ และเครื่องทำบัตรสมาชิก
ค่าพัฒนาระบบการบริการทางด้าน
การเงินจาก บมจ. ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา แบ่งจ่าย 10 งวดๆ ละ
21,400 บาท ครบกำหนดปี พ.ศ.
2558
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หมวดรายจ่าย
3. ค่าสาธารณูปโภค
3.1 ค่าไฟฟ้า
3.2 ค่าน้ำประปา
3.3 ค่าโทรศัพท์
4. ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่
4.1 พิมพ์รายงานกิจการ
และเอกสารการเลือกตั้ง
4.2 ค่ารับรองสมาชิกที่มาร่วม
ประชุมใหญ่
4.3 ค่าใช้จ่ายในการเช่า
และจัดสถานที่
4.4 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
ในการประชุมใหญ่
4.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ
การจัดประชุมใหญ่
4.6 ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์

หมวดงบลงทุน  ประกอบด้วย

5. ค่าครุภัณฑ์
5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์

งบประมาณ รายจ่ายจริง งบประมาณ
ปี 2556
ปี 2555
525,000.00
400,000.00
25,000.00
100,000.00
6,520,000.00
550,000.00

458,238.48
344,325.32
26,100.80
87,812.36
5,819,649.08
473,266.48

530,000.00
400,000.00 ค่าไฟฟ้า 12 เดือน
30,000.00 ค่าน้ำประปา 12 เดือน
100,000.00 ค่าโทรศัพท์ 12 เดือน
7,820,000.00
550,000.00

5,500,000.00

4,979,372.00

6,800,000.00

80,000.00

53,290.00

80,000.00

250,000.00

226,100.00

250,000.00

50,000.00

34,285.60

50,000.00

90,000.00

53,335.00

90,000.00

3,935,000.00
275,000.00

822,197.00
250,000.00

3,833,000.00
220,000.00 ซือ้ จำนวน 6 เครือ่ ง ทดแทนของเดิม

5.2 เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์

10,000.00

9,951.00

40,000.00

5.3 เครื่องพิมพ์ Dot matrix

50,000.00

45,154.00

60,000.00

5.4 เครื่องพิมพ์  Passbook

-   

-   

60,000.00

5.5 เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า

-   

-   

22,000.00

5.6 เครื่องสำรองไฟฟ้า

50,000.00

25,038.00

50,000.00

-   

-   

23,000.00

-   

-   

50,000.00

5.7 เครื่องเชื่อมโยงสัญญาณ
แบบไร้สาย
5.8 เครื่องปรับอากาศ

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2556
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ที่ชำรุด ซื้อเมื่อปี 2548
ซือ้ จำนวน 2 เครือ่ ง ทดแทนของเดิม
ที่ชำรุด ซื้อเมื่อปี 2549
ซือ้ จำนวน 2 เครือ่ ง ทดแทนของเดิม
ที่ชำรุด ซื้อเมื่อปี 2549
ซือ้ จำนวน 1 เครือ่ ง ทดแทนของเดิม
ที่ชำรุด ซื้อเมื่อปี 2548
ซือ้ จำนวน 1 เครือ่ ง ทดแทนของเดิม
ที่ชำรุด ซื้อเมื่อปี 2538
ซือ้ จำนวน 10 เครือ่ ง ทดแทนของเดิม
ที่ขำรุด ซื้อเมื่อปี 2550
สำหรับเชือ่ มโยงสัญญาณของอุปกรณ์
เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ระบบไร้สาย
ซือ้ จำนวน 1 เครือ่ ง ทดแทนของเดิม
ที่ชำรุด ซื้อเมื่อปี 2535
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หมวดรายจ่าย

งบประมาณ รายจ่ายจริง งบประมาณ
ปี 2556
ปี 2555

5.9 เครื่องเสียงห้องประชุม

-   

5.10 เครื่องเสียงรถยนต์
5.11 เครือ่ งแฟกซ์ระบบเลเซอร์

-   
-   

-   
-   

50,000.00
30,000.00

5.12 กล้องดิจิตอล

-

-

15,000.00

5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21

ตู้เย็น
เครือ่ งคำนวณระบบใช้แสง
จอคอมพิวเตอร์
เครื่องกระจายสัญญาณ
กล้องบันทึกภาพเคลือ่ นไหว
เครื่องนับธนบัตร
เคาน์เตอร์
เครื่องฟอกอากาศ
ที่ดิน หรือที่ดินพร้อม
สิ่งปลูกสร้าง

หมวดงบกลาง  ประกอบด้วย

6. รายจ่ายอื่นๆ

รวม

    2,000.00
8,000.00
80,000.00
50,000.00
40,000.00
350,000.00
20,000.00
3,000,000.00

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2556

200,000.00 ซื้อเพิ่มเติมทดแทนของเดิมที่ชำรุด

-   

1,750.00
4,708.00
28,355.00
47,241.00
40,000.00
350,000.00
20,000.00
-   

ซื้อเมื่อปี 2545 ติดตั้งห้องประชุม
และเครื่ อ งขยายเสี ย งแบบพกพา
จำนวน 2 ชุด
ติดตั้งที่รถตู้สหกรณ์
ซือ้ จำนวน 2 เครือ่ ง ทดแทนของเดิม
ที่ชำรุด ซื้อเมื่อปี 2549  
ซือ้ จำนวน 1 เครือ่ ง ทดแทนของเดิม
ที่ชำรุด ซื้อเมื่อปี 2548 สำหรับทำ
บัตรสมาชิก
สำหรับบริการสมาชิก

13,000.00
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
3,000,000.00 จากการขายทอดตลาดของลูกหนี้

สหกรณ์

500,000.00

-   

500,000.00 เพื่อเหตุฉุกเฉินและมีความจำเป็น

34,838,400.00 27,217,456.27 37,304,400.00

เร่งด่วน อันจะเกิดประโยชน์ตอ่ สมาชิก

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  ยกเว้นรายการในหมวดงบลงทุน
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ประมาณการรายรับ-รายจ่าย  ประจำปี 2556
รายการ

ประมาณการรายรับ :-

- ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ยืม  (1)
- ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม  (2)
- ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและ
เงินลงทุนอื่นๆ  (3)
- รายรับอื่นๆ  (4)

ประมาณการรายจ่าย :-

- ดอกเบี้ยจ่ายให้สมาชิกที่ฝากเงินสหกรณ์  (5)
- รายจ่ายตามประมาณการรายจ่าย 2556  (6)
- รายจ่ายอื่นๆ  (7)

ประมาณการรายรับสูงกว่ารายจ่าย

จำ�นวนเงิน
บาท

บาท

250,000,000.00
52,000,000.00
56,000,000.00
100,000.00

358,100,000.00

66,000,000.00
37,304,400.00
4,000,000.00

107,304,400.00
250,795,600.00

หมายเหตุ
(1) เงินให้สมาชิกกูย้ มื ระหว่างปี  ประมาณ  4,000,000,000.00  บาท  อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ
5.00 - 6.95 ต่อปี
(2) เงินให้สหกรณ์อนื่ กูย้ มื ระหว่างปี  ประมาณ  1,178,744,000.00  บาท  อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ
4.70 ต่อปี
(3) เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระหว่างปี  ประมาณ  1,400,000,000.00  บาท  อัตราดอกเบีย้   
เฉลี่ยร้อยละ 0.75-6.75 ต่อปี
(4) รายรับอื่นๆ  ได้แก่  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า,  รายได้เบ็ดเตล็ดฯ
(5) เงินรับฝากจากสมาชิกระหว่างปี  ประมาณ  2,300,000,000.00  บาท  อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ  
1.25 - 3.30 ต่อปี 
(6) ประมาณการรายจ่ายประจำปี 2556  เป็นเงิน  37,304,400.00  บาท
(7) รายจ่ายอื่นๆ  ได้แก่  ค่าเสื่อมราคา  อาคาร  และอุปกรณ์สำนักงานฯ
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2556
มติที่ประชุมใหญ่ ...............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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10
10
ระเบียบวาระที่

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  พ.ศ. 2543  ข้อ
56 (5)  กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี  กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน  สำหรับปีหนึ่งๆ ไว้
เพือ่ เป็นการหมุนเวียนให้สมาชิกกูย้ มื   เมือ่ ปี 2555  ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจำปี   ได้อนุมตั ใิ ห้สหกรณ์  
กูเ้ งินจากแหล่งอืน่ มาใช้ในธุรกิจในวงเงินไม่เกิน  3,000,000,000.- บาท  (สามพันล้านบาทถ้วน)  ในปี
2556  สหกรณ์ขอกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน  จำนวน  3,800,000,000.- บาท  (สามพัน
แปดร้อยล้านบาทถ้วน)  มากกว่าปีที่แล้วเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ       
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ปี 2556  
จำนวน  3,800,000,000.- บาท  (สามพันแปดร้อยล้านบาทถ้วน)
 
มติที่ประชุมใหญ่ ...............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

82

รายงานกิจการประจำ�ปี 2555

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

11
ระเบียบวาระที่

คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาการจ้างผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2556  ซึง่ ตามข้อบังคับ
สหกรณ์  ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  พ.ศ. 2543  ข้อ 56 (7)  กำหนดให้ทปี่ ระชุมใหญ่
มีอำนาจ  หน้าทีใ่ นการพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน  เพือ่ เสนอนายทะเบียนแต่งตัง้ เป็น
ผูส้ อบบัญชี   สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  สำหรับปีสนิ้ สุดทางบัญชี   ณ  วันที  ่
31   ธันวาคม   2556   มีผู้สอบบัญชีได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี   ได้เสนอบริการให้ที่ประชุมพิจารณา  
จำนวน  2  ราย  ดังนี้
1. สำนักงานธนสาร การบัญชี  โดย  นายวิทยา  เจนโชติสวุ รรณ  ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
2597  เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  120,000.- บาท
2. สำนักงานมนตรีการบัญชี  โดย  นางสาวสุมาลี  ศีละสะนา  ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที  ่ 5475  
และ  ดร.ธีรทร  วัฒนกูล  เลขที่ 3560  เป็นผูส้ อบบัญชีสำรองอีก  1  คน  เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  
125,000.- บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติจ้างเป็น   
ผู้สอบบัญชีต่อไป

รายการเปรียบเทียบข้อมูล

รายการ

สำ�นักงานมนตรีการบัญชี

สำ�นักงานธนสาร การบัญชี

1. ค่าธรรมเนียม /ต่อปี
2. ขอบเขตการตรวจสอบ

125,000.-  บาท
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป  
ซึง่ รวมทัง้ การทดสอบรายการบัญชีและวิธกี าร
ตรวจสอบอื่นที่เห็นว่าจำเป็น และระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด รวมถึงระเบียบ
และคำแนะนำทีก่ รมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด
ขึน้ /ถ้าได้พบข้อบกพร่องทีม่ สี าระสำคัญเกีย่ วกับ
ระบบการควบคุมภายในสำนักงานจะทำหนังสือ
แจ้งให้ทราบต่างหากจากรายงานการสอบบัญชี/
จะประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพระบบการควบคุ ม
ภายในของสหกรณ์เพือ่ จัดทำแนวการสอบบัญชี
ที่เหมาะสมต่อไปด้วย

120,000.-  บาท
ตามมาตรฐานสอบบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป   
ซึง่ รวมทัง้ การทดสอบรายการบัญชีและวิธกี าร
ตรวจสอบอื่นที่เห็นว่าจำเป็น และระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด รวมถึงระเบียบ
และคำแนะนำทีก่ รมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด
ขึน้ /ถ้าได้พบข้อบกพร่องทีม่ สี าระสำคัญเกีย่ วกับ
ระบบการควบคุมภายในสำนักงานจะทำหนังสือ
แจ้งให้ทราบต่างหากจากรายงานการสอบบัญชี/
จะประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพระบบการควบคุ ม
ภายในของสหกรณ์เพือ่ จัดทำแนวการสอบบัญชี
ที่เหมาะสมต่อไปด้วย
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รายการ

สำ�นักงานมนตรีการบัญชี

สำ�นักงานธนสาร การบัญชี

3. การเข้าปฏิบัติงานสอบ
เข้าตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและ/หรือ   เข้าตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและ/หรือ
   บัญชี
ผูช้ ว่ ยผูส้ อบบัญชี 3-5 คน/ เข้าปฏิบตั งิ านสอบ หัวหน้าสายงานสอบบัญชีพร้อมทีมงาน 2-3
บัญชี รวม 5 ครั้ง เป็นการสอบบัญชีระหว่าง คน เข้าปฏิบัติงานปีละ 4 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน
ปี 3 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) ตรวจสอบการ ทำการ และเข้าร่วมประชุม
ยืนยันยอด 1 ครั้ง และตรวจสอบบัญชีสิ้นปี
เพื่อรับรองงบการเงิน 1 ครั้ง ครั้งละ 2-4  
วัน
4. บริการเพิ่มเติม

ให้คำปรึกษาแก่สหกรณ์เกีย่ วกับระบบการ
ให้คำแนะนำในด้านบริการด้านการเงิน
ควบคุมภายใน ระบบบัญชี ระบบการบริหาร การบัญชีตามที่เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่า
ด้านต่างๆ รวมทั้งกฎหมาย ภาษีอากร และ บริการพิเศษแต่อย่างใด
เรื่องอื่นๆ ที่สหกรณ์ขอคำปรึกษา โดยไม่ถือ
เป็นค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด

5. รายงานการตรวจสอบ

1. รายงานการสอบบัญชีพร้อมวิเคราะห์
ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และการ
บริหารการเงินต่อคณะกรรมการดำเนินการ
ทุกครั้งที่เข้าตรวจสอบ
2. รายงานผลการสอบบัญชีประจำปี ตามที่
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
3. เข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุมคณะ
กรรมการดำเนิ นการทุ ก ครั้ ง ตามที่ ส หกรณ์
ร้องขอ

6. ผลงานด้านสอบบัญชีี

ในรอบปี  2555  จำนวน 19 สหกรณ์
สอ.รพช. จก.
สอ.วชิรพยาบาล จก.
สอ.สภากาชาดไทย จก.
สอ.ครูแพร่ จก.
สอ.สหภาพแรงงานอินโด-ไทย จก
สอ.ทีทแี อนด์ที จก.
สอ.พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จก.
สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จก.
สอ.พนักงานแคนนอน(ประเทศไทย) จก.
สอ.พนักงานโอสถสภา จก.
สอ.สาธารณสุขสกลนคร จก.
สอ.โรงพยาบาลตำรวจ จก.
สอ.กรมเจ้าท่า จก.
สอ.ข้าราชการกรมรักษาดินแดน จก.
สอ.กรมการขนส่งทางบก จก.
สอ.สำนักงาน ก.พ. จก.
สอ.ธุรกิจก๊าซ ปตท. จก.
สอ.พนักงานธนาคารทหารไทย จก.
สอ.กรมการปกครอง จก.
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1. รายงานการสอบบัญชีพร้อมวิเคราะห์
ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และการ
บริหารการเงินต่อคณะกรรมการดำเนินการ
ทุกครั้งที่เข้าตรวจสอบ
2. รายงานผลการสอบบัญชีประจำปี ตามที่
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
3. เข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุมคณะ
กรรมการดำเนิ นการทุ ก ครั้ ง ตามที่ ส หกรณ์
ร้องขอ
ในรอบปี 2555  จำนวน 31 สหกรณ์
สอ. ป.พัน 31 รอ จก.
สอ.ศูนย์การบินทหารบก จก.
สอ.มณฑลทหารบกที่ 13 จก.
สอ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จก.
สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก จก.
สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว จก.
สอ.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ 
   มัน่ คงของมนุษย์ จก.
สอ.สาธารณสุขเพชรบุรี จก.
สอ.ตำรวจสุรนิ ทร์ จก.
สอ.โรงพยาบาลสุรนิ ทร์ จก.
สอ.ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จก.
สอ.ตำรวจศรีสะเกษ จก.
สอ.โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
   อุบลราชธานี จก.
สอ.โรงพยาบาลพระพุทธบาท จก.
สอ.โรงพยาบาลบ้านหมี่ จก.
สอ.คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จก.
สอ.อนามัยสุรินทร์ จก.
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รายการ

สำ�นักงานมนตรีการบัญชี

6. ผลงานด้านสอบบัญชีี     
(ต่อ)

สอ.กรมพลาธิการทหารบก จก.
สอ.กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ จก.
สอ.ข้าราชการกองพลทหารม้าที่ 2 
       รักษาพระองค์ จก.
สอ.ตำรวจตระเวนชายแดน จก.
สอ.กรมประมง จก
สอ.กรมโยธินการ 2529 จก.
สอ.กรมการแพทย์ จก.
สอ.กรมที่ดิน จก.
สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี จก.
สอ.โรงพยาบาลเพชรบุรี จก.
สอ.สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จก.
สอ.พนักงานส่วนตำบลสุรินทร์ จก.
สอ.ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุดจก.
สหกรณ์แท็กซี่รวมมิตร จก.

   การตรวจสอบกิจการ

สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จก.
สอ.กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จก.
สอ.สภากาชาดไทย จก.
สอ.พนักงานยาสูบ  จก.
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จก.

7. ชื่อผู้สอบบัญชี

น.ส.สุมาลี  ศีละสะนา  (5475)
ดร.ธีรทร   วัฒนกูล     (3560)  สำรอง

8. ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
9. ทีมงานสอบบัญชี

สำ�นักงานธนสาร การบัญชี

4  คน

.

(ไม่มี)

นายวิทยา  เจนโชติสุวรรณ  (2597)
6  คน

   - ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีผ่านการอบรม เป็น      - ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีผ่านการอบรม เป็น  
หัวหน้าสายสอบบัญชีตามที่กรมตรวจบัญชี หัวหน้าสายสอบบัญชีตามที่กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์กำหนด  7  คน  
สหกรณ์กำหนด  6  คน  

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาการตรวจสอบบัญชี   เช่น  การบริการให้
คำปรึกษาแนะนำ  การเข้าปฏิบตั งิ านสอบบัญชี  ผลงานการตรวจสอบ  ความสามารถตรวจสอบ  และ  
การตรวจเสร็จทันเวลา  จึงมีมติเห็นชอบเลือกสำนักงานมนตรีการบัญชี  เป็นผู้สอบบัญชีลำดับแรก  
และสำนักงานธนสาร การบัญชี  เป็นสำนักงานสอบบัญชีสำรอง
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี  ประจำปี 2556
มติที่ประชุมใหญ่ ...............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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12
12
ระเบียบวาระที่

ตามทีค่ ณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ   ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62(7)  
แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542  และมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  ออกประกาศ  
ณ  วันที  ่ 16  พฤศจิกายน  2552  เรือ่ ง  ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอืน่ ของสหกรณ์  พ.ศ. 2552  
มีข้อความสำคัญ  ดังนี้
ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้  ดังต่อไปนี้
(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
(2) ตัว๋ แลกเงินทีธ่ นาคารเป็นผูร้ บั รอง  สลักหลังหรือรับอาวัล  หรือตัว๋ สัญญาใช้เงิน  
ที่ธนาคารเป็นผู้สลักหลังหรืออาวัล  โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิดชอบ
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก
(4) บัตรเงินฝาก  หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเครดิต  
ฟองซิเอร์  ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์   ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ   เพื่อการ
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540   และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชือ่ ถือตัง้ แต่ระดับ A- ขึน้ ไป  จากบริษทั จัดอันดับความน่าเชือ่ ถือทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(6) หุน้ กูท้ มี่ หี ลักประกัน  หรือหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ  ทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ  
ตัง้ แต่ระดับ A- ขึน้ ไป  จากบริษทั จัดอันดับความน่าเชือ่ ถือทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(7) ฝากหรือลงทุนอื่นใด  นอกจากที่กำหนดไว้ตาม (1) ถึง (6)  โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน
ข้อ 4 การนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3(7)  รวมกันต้องไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์  
และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำเนินการได้
อนึ่ง  ณ  วันที่   31  ธันวาคม  2555  มีทุนสำรองจำนวน  302  ล้านบาท  รวม
กับวงเงินที่จะได้รับการจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปี 2555   อีกจำนวน 30 ล้านบาท   รวมเป็นเงิน   
332 ล้านบาท
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เพือ่ ให้การบริหารการลงทุนของ สอ.ศธ.  เป็นไปด้วยความสะดวกคล่องตัว  มัน่ คง  และ
เกิดผลตอบแทนการลงทุนทีด่   
ี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขของประกาศคณะกรรมการพัฒนา  
การสหกรณ์แห่งชาติดังกล่าว   คณะกรรมการดำเนินการจึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติให้
คณะกรรมการดำเนินการของ สอ.ศธ. นำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 3(7)  จำนวน  
330 ล้านบาท  ได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา
มติที่ประชุมใหญ่ ...............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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รายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

นายชอ้อน
นายพนม
นางมาลี
นายภูมิเดชา
นายทวีป

ทองสวัสดิ์
พึ่งใหญ่
สุขวิสิฎฐ์
วรกรรมพินิจ
โพธิ์ศรี

สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด

นายวีระศักดิ์
น.ส.บุญญาภรณ์
นางไธรยา
นายมนตรี
นายชัยวัฒน์
นางสุวัชรา
นายอำนาจ
นายสนิท
น.ส.ปราณี
นายสมศักดิ์
นายแสวง
นายจักรพงษ์
นายสุขสันต์
น.ส.ณัชชา
น.ส.กาญจนา
น.ส.เจนจิรา
น.ส.สุณีย์
นางกาญจนา
นางสุรีย์
นายนิพนธ์
นายสมโภชน์
นายปุญญพัฒน์
นางวัลทนีย์
นางเข็มทัต
นายธวัช
นายไพฑูรย์
นางทัศนีย์
น.ส.สายชล
นายวิรัตน์
นายอนันต์
น.ส.เทพิน
นายสุทธิ
นางปิยะลักษณ์
นางนิ่มนวล
นางศรีวรรณ
นายสวอง
น.ส.วินิจ
น.ส.พยอม
นายชัยวัฒน์
นายพอง
นางเยี่ยม
น.ส.ผานิต
นายเกียรติศักดิ์
น.ส.ทองสุก
นายชัย
นางสมสมร
น.ส.เสาวคนธ์
น.ส.แสงอรุณ
นายประเสริฐ
น.ส.ประนอม
นายไฉน
นายวิน

ตันติศักดิ์ชัยชาญ
ทานะมัย
สองบาง
สุวรรณ
คุ้มเกษม
ตันติบุตร
เผือกแก้ว
ฤทธิ ไชย
บูรณะสมภพ
บุตรพรหม
วรรณสิน
ปุณขันธุ์
แก้วม่วง
สมสมัย
ศรีประเสริฐศิลป์
ผลดี
ธีรดากร
ภาคย์สกุลชัย
เลิศพัฒนสกุลชัย
กิจชระภูมิ
ลัดดา
ช่อฟ้าบัณฑิต
พลไพรินทร์
สุวรรณวงศ์
กุ่มแก้ว
บุญภานนท์
แต่งงาม
คงแก้ว
พูลศิริ
เจียมสินดี
เมฆฉาย
แป้วบุญสม
พงศ์ติวัฒนากุล
เศวตคชกุล
ตันไพศาล
เจริญฉิม
เครือประดิษฐ์
สนิทวรรณะ
วัชรมัย
นามสุมทร
ลิมปิจักร์
มงคล
พิมลสมพงศ์
ม่วงไหมทอง
วงศ์วิทยกำจร
สืบนุสนธิ์
อรุณรัตน์
โปร่งธุระ
เหล่างาม
มณีวงษ์
เอี่ยมสอาด
ขำดี
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สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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สำนักบริงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักบริหารงานส่งเสรืมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
กรมศิลปากร
กรมศิลปากร
กรมศิลปากร
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กรมศิลปากร
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
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ระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
ว่าด้วย การสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ
พ.ศ. 2555

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
จำกัด  พ.ศ. 2543  ข้อ 63 (9)  และข้อ 85 (11)  ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ 32  
ในการประชุมครัง้ ที่ 9  เมือ่ วันที  ่ 31  สิงหาคม  พ.ศ. 2555  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์  
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  จึงกำหนดระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จำกัด ว่าด้วย การสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด   เรื่อง
การให้สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกที่ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ  พ.ศ. 2554
บรรดาระเบียบ  ประกาศ  มติคณะกรรมการดำเนินการ  และคำสั่งอื่นใด  ที่กำหนดไว้
ในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“ประธานกรรมการ”   หมายความถึง   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  จำกัด
“คณะกรรมการดำเนินการ”  หมายความถึง  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์  
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
“สหกรณ์”  หมายความถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด 
“สมาชิก”  หมายความถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
“อุบัติเหตุ”  หมายความถึง  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกาย
โดยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง  
“เงินสงเคราะห์”  หมายความถึง  เงินที่สหกรณ์จ่ายให้แก่สมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ
ข้อ 5  สมาชิกทีจ่ ะได้รบั เงินสงเคราะห์  ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า  1  ปี  นับถึง  
วันที่ประสบอุบัติเหตุ
รายงานกิจการประจำ�ปี 2555
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ข้อ 6 เมือ่ สมาชิกประสบอุบตั เิ หตุครัง้ หนึง่ ๆ  สหกรณ์จา่ ยเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที  ่
ประสบอุบัติเหตุ  ดังนี้
(1) ในกรณี  อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหาย  ให้จ่ายไม่เกิน  10,000.- บาท   
(2) ในกรณี  อวัยวะส่วนหนึง่ ส่วนใดไม่ขาดหาย  และต้องพักรักษาตัวเป็นระยะ  
เวลาไม่น้อยกว่า  21  วัน  ให้จ่ายไม่เกิน  5,000.- บาท   
การจ่ายเงินสงเคราะห์ตามที่กำหนด   สหกรณ์จะจ่ายรายการที่สูงสุดเพียง
รายการเดียว
เงื่อนไขและอัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
ข้อ 7 การขอรับเงินสงเคราะห์   ให้ยื่นตามแบบที่สหกรณ์กำหนด   พร้อมเอกสาร
หลักฐาน  ดังนี้  
(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวทีท่ างราชการออกให้
(2) หลักฐานทางการแพทย์
ข้อ 8 การขอรับเงินสงเคราะห์  ให้ขอรับเงินภายในระยะเวลา  1  ปี  นับตัง้ แต่วนั ทีส่ มาชิก  
ประสบอุบัติเหตุ  หากพ้นกำหนดถือว่าหมดสิทธิ์
กรณีสมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ได้ถึงแก่กรรม   สิทธิรับเงินสงเคราะห์
เป็นอันสิ้นสุดไป  เว้นแต่สมาชิกนั้นได้ยื่นขอรับเงินไว้ก่อนวันถึงแก่กรรม
ข้อ 9 การจ่ายเงินสงเคราะห์  ให้จ่ายจากเงินทุนส่งเสริมสวัสดิการ
ข้อ 10 การจ่ายเงินสงเคราะห์  ให้คณะกรรมการดำเนินการ  เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบอำนาจให้ผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
จ่ายเงินสงเคราะห์ก็ได้  แล้วรายงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบในการประชุมถัดไป
ข้อ 11 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้   ให้คณะกรรมการดำเนินการ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  การวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ  ณ  วันที่  18  กันยายน  พ.ศ. 2555

(นายชินภัทร  ภูมิรัตน)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
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เรื่อง เงื่อนไขและอัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ
อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  ว่าด้วยการ  
สงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ   พ.ศ. 2555  ข้อ 6  ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ 32  
ในการประชุมครั้งที่ 9  เมื่อวันที่  31  สิงหาคม  พ.ศ. 2555  จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในกรณีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหาย  ให้จ่ายไม่เกิน  10,000.- บาท  ดังนี้
1.1 สูญเสียแขนหรือขา 2 ข้าง  ตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้าขึ้นไป
จ่ายไม่เกิน  10,000.- บาท
1.2 สูญเสียแขนหรือขา  ข้างเดียว  ตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้าขึ้นไป
จ่ายไม่เกิน  5,000.-บาท
1.3 สูญเสียตาทั้งสองข้าง  จ่ายไม่เกิน  10,000.- บาท
1.4 สูญเสียตาข้างเดียว  จ่ายไม่เกิน  5,000.- บาท
1.5 นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาดเกินกว่าหนึ่งข้อขึ้นไป  นิ้วใดนิ้วหนึ่ง
จ่ายนิ้วละไม่เกิน  1,000.- บาท  แต่ทั้งนี้  จ่ายสูงสุดไม่เกิน  4,000.- บาท  
1.6 ในกรณีนวิ้ มือหรือนิว้ เท้า  ไม่วา่ นิว้ ใดขาดไม่ถงึ หนึง่ ข้อ  แต่ขาดเกินกว่าโคนเล็บขึน้ ไป  
จ่ายนิ้วละไม่เกิน  1,000.- บาท  แต่ทั้งนี้จ่ายสูงสุดไม่เกิน  3,000.- บาท
1.7 ในกรณีอวัยวะอืน่ ๆ  ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั เิ ป็นรายๆ ไป
ข้อ 2 ในกรณีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ขาดหาย  และต้องพักรักษาตัวเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า  21  วัน  ให้จ่ายไม่เกิน  5,000.- บาท  ดังนี้
2.1 แขนหักหรือขาหักทั้ง  2  ข้าง  จ่ายไม่เกิน  5,000.- บาท 
2.2 แขนหักหรือขาหักข้างเดียว  จ่ายไม่เกิน  2,500.- บาท   
2.3 นิ้วมือหรือนิ้วเท้าหัก  จ่ายนิ้วละไม่เกิน  500.- บาท  แต่ทั้งนี้  จ่ายสูงสุด 
        
ไม่เกิน  2,000.- บาท    
ข้อ 3 การจ่ายเงินสงเคราะห์ตามทีก่ ำหนด  สหกรณ์จะจ่ายรายการทีส่ งู สุดเพียงรายการเดียว
ประกาศ  ณ  วันที่  18  กันยายน  พ.ศ. 2555
(นายชินภัทร  ภูมิรัตน)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำกัด
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ระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
เรื่อง การให้สวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
พ.ศ. 2555

โดยที่ เห็ น เป็ นการสมควรปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข้ า ราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จำกัด  ในการให้สวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
อาศั ย อำนาจตามความในข้ อ บั ง คั บ ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข้ า ราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จำกัด  พ.ศ. 2543  ข้อ 63 (9)  และข้อ 85 (11)  ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการ  
ชุดที่ 32  ในการประชุมครัง้ ที่ 12  เมือ่ วันที  
่ 29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555  คณะกรรมการดำเนินการ  
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  จึงกำหนดระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้
ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จำกัด เรื่อง การให้สวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3  ให้ยกเลิก   
(1) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด   เรื่อง  
การให้สวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  พ.ศ. 2553 
(2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด   เรื่อง
การให้สวัสดิการสมาชิกทีม่ อี ายุครบหกสิบปีบริบรู ณ์  พ.ศ. 2553  แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554
บรรดาระเบียบ  ประกาศ  มติคณะกรรมการดำเนินการ  และคำสั่งอื่นใด  ที่กำหนดไว้
ในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
“คณะกรรมการดำเนินการ”   หมายถึง   คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำกัด
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“ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวง  
ศึกษาธิการ จำกัด                           
“สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
“เงินสวัสดิการ”  หมายถึง  เงินสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ข้อ 5  สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้  ต้องไม่ใช้หรือเคยใช้สิทธิขอรับ
เงินตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  ว่าด้วย  สวัสดิการสมาชิก
ที่ภักดีต่อองค์กร
ข้อ 6 การจ่ายเงินสวัสดิการให้จ่ายจากเงินทุนส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก  ตาม
หลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้
(1) สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  10  ปี  แต่ไม่เกิน  15  ปี
ให้ได้รับเงินสวัสดิการเป็นเงินจำนวน  5,000.- บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)
(2) สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  15  ปี  แต่ไม่เกิน  20  ปี
ให้ได้รับเงินสวัสดิการเป็นเงินจำนวน  10,000.- บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
(3) สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  20  ปีขึ้นไป
ให้ได้รบั เงินสวัสดิการเป็นเงินจำนวน 15,000.- บาท (หนึง่ หมืน่ ห้าพันบาทถ้วน)
การนับอายุการเป็นสมาชิกตามระเบียบนี  
้ ให้เริม่ นับตัง้ แต่วนั ทีม่ สี ภาพการเป็นสมาชิกตาม  
ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์   ติดต่อกันจนถึงวันที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์   เศษของเดือนไม่นำมา
คำนวณอายุการเป็นสมาชิก
กรณีสมาชิกทีโ่ อนมาจากสหกรณ์อนื่   ให้เริม่ นับอายุการเป็นสมาชิกใหม่ตงั้ แต่วนั ทีส่ หกรณ์  
ได้รับโอนเงินค่าหุ้นของสมาชิกที่รับโอนเรียบร้อยแล้ว
ข้อ 7 ให้สหกรณ์จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเงินสวัสดิการไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ 8 สมาชิกต้องยืน่ คำร้องขอรับเงินสวัสดิการตามแบบทีส่ หกรณ์กำหนดภายในหนึง่ ปี  
นับจากวันที่สมาชิกมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  หากเกินกำหนดเป็นอันหมดสิทธิรับเงินดังกล่าว
ข้อ 9 สมาชิกผู้มีสิทธิขอรับเงินสวัสดิการ   ต้องยื่นคำร้องตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
พร้อมเอกสารหลักฐานต่อสหกรณ์  ดังต่อไปนี้
(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาบัตรประจำตัวทีท่ างราชการออกให้
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน 
ข้อ 10 กรณีสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ภายในระยะเวลา  12  เดือน  นับถึงวันที่อายุครบ
หกสิบปีบริบูรณ์   หรือมิได้ยินยอมให้สหกรณ์หักเงิน ณ ที่จ่าย   สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการนำเงิน
สวัสดิการชำระหนี้ตามข้อผูกพันให้กับสหกรณ์ก่อน  ส่วนที่เหลือจึงจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิต่อไป
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ข้อ 11 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้   ให้คณะกรรมการดำเนินการ  
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  การวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2555

(นายชินภัทร  ภูมิรัตน)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำกัด
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ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินโครงการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก
พ.ศ. 2555

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั   ค่าครองชีพสูงขึน้   และผลกระทบจากภัยพิบตั ธิ รรมชาติ  
ทำให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  ได้รบั ความเดือดร้อนด้านการเงิน  
เพือ่ ผ่อนคลายและแก้ปญ
ั หาดังกล่าว  อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จำกัด  เรื่อง  การให้เงินกู้แก่สมาชิก  พ.ศ. 2554  ข้อ 15  ประกอบกับมติคณะกรรมการ
ดำเนินการ  ชุดที่ 32  ในการประชุมครัง้ ที่ 9  เมือ่ วันที  
่ 31  สิงหาคม  พ.ศ. 2555  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“สหกรณ์”  หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  
“คณะกรรมการดำเนินการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์  
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด                          
“ผูจ้ ดั การ”  หมายความว่า  ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
“โครงการ”  หมายความว่า  โครงการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก
ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้ขอกู้  มีดังนี้
(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า  1  ปี
(2) เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก
(3) ยินยอมให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานหักเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จหรือ
เงินบำนาญ  ณ  ที่จ่ายเพื่อชำระหนี้ 
ข้อ 3 การยืน่ เอกสารหลักฐานคำขอกู  
้ ให้ยนื่ เอกสารหลักฐานคำขอกูต้ ามแบบทีส่ หกรณ์  
กำหนด  ณ ที่ทำการสหกรณ์  ตั้งแต่วันที่  17  กันยายน  2555  ถึงวันที่  30  สิงหาคม  2556   
ข้อ 4 วงเงินกูร้ ายละไม่เกินร้อยละ 90  ของเงินสวัสดิการเพือ่ การสงเคราะห์เกีย่ วกับการ  
ศพของสมาชิกที่ผู้กู้มีสิทธิ์ได้รับ
รายงานกิจการประจำ�ปี 2555
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ข้อ 5 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  ให้เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ  ที่สหกรณ์ประกาศ
ข้อ 6 การชำระคืนเงินกู  
้ ให้ผกู้ สู้ ง่ คืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ ทุกเดือน  ให้เสร็จสิน้ ภายใน  
ระยะเวลา  180  งวด  โดยชำระด้วยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน  ณ  ที่จ่าย
ข้อ 7 หลักประกันเงินกู้  ต้องมีผู้ค้ำประกัน  1  คน  และให้ค้ำประกันเงินกู้โครงการนี้  
ได้ไม่เกิน  2  สัญญา  คุณสมบัติของผู้ค้ำประกันให้นำความในข้อ 2  มาใช้โดยอนุโลม
ข้อ 8 สมาชิกผู้กู้เงินตามโครงการนี้ต้องดำรงเงินฝากประเภทออมทรัพย์ไว้เป็นประกัน
เงินกู้กับสหกรณ์  ในอัตราร้อยละหนึ่งของจำนวนเงินที่กู้   
ข้อ 9 การกู้เงินตามโครงการนี้ให้กู้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น   เว้นแต่สมาชิกชำระหนี้
โครงการนี้แล้วไม่น้อยกว่า  6  งวด  หรือชำระหนี้หมด  สามารถกู้เงินตามโครงการได้อีก
ข้อ 10 การพิจารณาอนุมัติเงินกู้โครงการนี้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ
คณะกรรมการดำเนินการ   อาจมอบผูจ้ ดั การเป็นผูอ้ นุมตั เิ งินกูไ้ ด้โดยให้รายงานจำนวนเงินกู  ้
ที่ได้อนุมัติไปให้คณะกรรมการดำเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ประกาศ  ณ  วันที่  12  กันยายน  พ.ศ. 2555

(นายชินภัทร  ภูมิรัตน)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำกัด
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ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
เรื่อง การรับเงินฝากประจำ�เพิ่มทวีทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  
พ.ศ. 2543  ข้อ 63 (2)  และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  เรื่อง  
การรับเงินฝาก  พ.ศ. 2554  หมวด 4  เงินฝากประจำ  โดยอาศัยอำนาจตามพระราชกฤษฎีกา  ออกตาม  
ความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 301)  พ.ศ. 2539  มาตรา 3  ประกอบกับ  
มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ครั้งที่ 8  เมื่อวันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555  สหกรณ์จึงออก
ประกาศกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการรับฝากเงินประจำเพิ่มทวีทรัพย์ไว้  ดังนี้ 
1. การเปิดบัญชีเงินฝากประจำเพิม่ ทวีทรัพย์  ขัน้ ต่ำ 500 บาท  สูงสุดไม่เกิน 25,000.- บาท 
2. ฝากติดต่อกันทุกเดือนๆ ละ 1 ครัง้ เป็นจำนวนเงินเท่ากับทีเ่ ปิดบัญชี  การฝากฝากวันใดก็ได้ 
3. เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี  และสมาชิกต้องมีบัญชีคู่โอน (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์)
4. ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน  ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครัง้   โดยในวันทีค่ รบกำหนดจะเลือ่ น  
ออกไปตามจำนวนเดือนที่ขาดฝาก
5. กรณีผดิ เงือ่ นไข  ปรับเป็นอัตราดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์  และสหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชี  
เงินฝากออมทรัพย์
6. เมือ่ ครบกำหนดสมาชิกต้องมาปิดบัญชี   ถ้าไม่มาปิดบัญชีสหกรณ์จะโอนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้   
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
7. สหกรณ์คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.30 ต่อปี  ไม่เสียภาษี
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  27  สิงหาคม  พ.ศ. 2555  เป็นต้นไป
ประกาศ  ณ  วันที่  9  สิงหาคม  พ.ศ. 2555

(นายชินภัทร  ภูมิรัตน)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำกัด
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ชุดที่ 32
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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นายชินภัทร
นายเชาว์เลิศ
นายสุวภัทร์
นายอดุลย์
นายสมบุญ
นายอุบล
นายเมธา
รศ.ดร.เอื้อมพร
ผศ.ดร.จุฑารัตน์
นายอรุณ
นายพยงค์
นายเจริญ
นางวิมลรัตน์
นางสมลักษณ์
นางจิรัตติกาล

ภูมิรัตน
ขวัญเมือง
จีระพันธุ
ช้วนรักธรรม
เกียรติกุล
สุขวิบูลย์
อุทัยพยัคฆ์
เธียรหิรัญ
ศริดารา
สุขสมบูรณ์วัฒนา
สีเหลือง
ภูวิจิตร์
ต้อยสำ�ราญ
ปิ่นกร
ทองสวัสดิ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการคนที่ 1
รองประธานกรรมการคนที่ 2
รองประธานกรรมการคนที่ 3
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ
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สารนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.
เรียน  ท่านสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำกัด
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  เริม่ แรก  
ก่อตัง้ เมือ่ วันที  
่ 26  กุมภาพันธ์  2547  มีสมาชิกผูก้ อ่ ตัง้   10  คน  โดยมี  นายไพบูลย์  เสียงก้อง  รองปลัด  
กระทรวงศึกษาธิการในขณะนัน้ เป็นนายกสมาคมคนแรก  จากวันนัน้ ถึงวันนี้ (31 ม.ค. 56)  เป็นเวลาเก้าปีแล้ว  
มีสมาชิกจำนวน  7,021  คน  ซึ่งถือว่าสมาคมได้เจริญเติบโตรวดเร็วมาก  เนื่องจากสมาชิกเห็นความสำคัญ
ในการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน  ประกอบกับสมาชิก  คณะกรรมการ  ทีป่ รึกษา  และเจ้าหน้าที  
่ ได้รว่ มมือกัน  
สนับสนุนและประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์สมัครเป็นสมาชิกสมาคม  นอกจากนีส้ หกรณ์ได้สนับสนุน
โดยเปิดโครงการเงินกูเ้ พือ่ แก้ปญ
ั หาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กบั สมาชิกสหกรณ์ทเี่ ป็นสมาชิกสมาคมอีกด้วย  
ซึง่ โครงการดังกล่าวจัดขึน้ เพือ่ ช่วยเหลือเพือ่ นสมาชิกด้วยกัน  และเพิม่ หลักประกันช่วยลดความเสีย่ งของผูค้ ำ้ ประกัน
ลดความเดือดร้อนด้านการเงินให้กบั ผูก้   
ู้ ผูค้ ำ้ ประกัน  และครอบครัวสมาชิก  ซึง่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ  
เจตนารมณ์ของการจัดตั้งสมาคม
ในรอบปีทผี่ า่ นมา  คณะกรรมการสมาคมได้จดั กิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เมื่อวันที่   20  พฤศจิกายน  2555  ณ  สนามบางปู
กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยจะนำรายได้สว่ นหนึง่ ทูลเกล้าฯ ถวายสมทบมูลนิธสิ ายใจไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  และบริจาคให้กบั ทางสมาคม  ซึง่ ในระหว่างปี 2555  สมาคมได้ชว่ ยเหลือครอบครัวสมาชิก  
ทีถ่ งึ แก่กรรม  จำนวน  31  คน  เป็นเงินประมาณหกล้านบาท  ซึง่ ทายาทแต่ละครอบครัวได้รบั เงินสงเคราะห์
ประมาณ  210,000  บาท  ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกได้ระดับหนึ่ง
สุดท้ายนีก้ ระผมพร้อมด้วยคณะกรรมการ  ทีป่ รึกษา  และเจ้าหน้าที  
่ ขอยืนยันกับสมาชิกทุกท่าน  
ว่าจะตั้งใจบริหารกิจการสมาคมให้เจริญก้าวหน้า  มั่นคง  และเป็นที่พึ่งของสมาชิกตลอดไป  สำหรับสมาชิก
สหกรณ์ทยี่ งั มิได้เป็นสมาชิกสมาคม  ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ทกุ ท่านสมัครเป็นสมาชิกสมาคม  เพือ่ ผลประโยชน์  
ของท่านและครอบครัว  พร้อมทั้งเป็นการร่วมทำบุญให้เพื่อนสมาชิกที่เสียชีวิตด้วย

     
(นายเอนก  ศรีสำราญรุ่งเรือง)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
31  มกราคม  2556
รายงานกิจการประจำ�ปี 2555
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
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ขอเชิญชวน

1. สมัครสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  
เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก   ผู้สมัครสมาชิกสมาคมต้อง
เป็นสมาชิกสหกรณ์หรือสมาชิกสมทบสหกรณ์  

		 ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2555  มีสมาชิกจำนวน  7,021  คน
		 จะได้รบั เงินสงเคราะห์ประมาณ  210,000.00  บาทเศษ
เอกสารการสมัครสมาชิก
1. ใบสมัคร  ตามแบบที่สมาคมกำหนด
2. ใบรับรองแพทย์  จากสถานพยาบาลของรัฐ
3. สำเนาบัตรประชาชน  หรือบัตรที่ออกโดยรัฐ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. ค่าสมัคร  100.00  บาท  เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  150.00  บาท
		 การชำระค่าสงเคราะห์
สมาชิกสมาคมสามารถชำระเงินค่าสงเคราะห์ได้ ดังนี้
1. ข้าราชการประจำ  ชำระโดยหักจากเงินเดือนที่หน่วยงานต้นสังกัด
2. ข้าราชการบำนาญ  ชำระโดยการหักจากบัญชีเงินฝากสหกรณ์  (เล่มสีส้ม)  หรือ  
ชำระเป็นเงินสดที่สมาคม
3. ผู้สมัครที่เป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์   ชำระโดยการหักจากบัญชีเงินฝากสหกรณ์ 
(เล่มสีส้ม)  หรือชำระเป็นเงินสดที่สมาคม
2. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555  ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556  ณ  ห้องประชุม
ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล  อาคารรัชมังคลาภิเษก (ศูนย์อาหาร)  กระทรวงศึกษาธิการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
319 อาคารสมานฉันท์ ชั้น 3 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ
โทร. 02-2825609, 02-6287500-3 โทรสาร 02-6287504-5
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รายชื่อที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
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ที่ปรึกษา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายชินภัทร
นายจรูญ
นายสมบุญ
นายวิชิต
นายชาติ
นายวิโรจน์
นายทรงธรรม

ภูมิรัตน
ชูลาภ
เกียรติกุล
สุวรรณรัตน์
ฟ้าปกาสิต
ใจอารีรอบ
กาญจนพิบูลย์

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

1. นายเอนก
ศรีสำ�ราญรุ่งเรือง
2. นายวิชิต
สังขนันท์
3. นายปัญญา
สุพรรณพิทักษ์
4. นายสุภาพ
เคียนทอง
5. นายพูลลาภ
อินทรนัฎ
6. นายอดุลย์
ช้วนรักธรรม
7. นางสาวสายสมร สุกฤตยานันท์
8. นางสาวบุญเพียร ชูโรจน์
9. นางจิรวรรณ
วุฒิสวัสดิ์
10. นายเมธา
อุทัยพยัคฆ์
11. นางใจปอง
กิตติดุษฎีกุล
12. นายทองเปรม
จตุรานนท์
13. ผศ.ดร.รสสุคนธ์ ศุนาลัย
14. นางสมจิตร
ธัมวิสุทธิวรากร
15. นายอนุทิน
คำ�คม
16. นางดวงเดือน
สายสมบัติ
17. นางกฤษณา
ยืนยง
				
18. นางสาววราภรณ์ หอมเนียม

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

นายกสมาคม
อุปนายกสมาคม คนที่ 1
อุปนายกสมาคม คนที่ 2
อุปนายกสมาคม คนที่ 3
อุปนายกสมาคม คนที่ 4
กรรมการและนายทะเบียน
กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
กรรมการและผู้ตรวจสอบภายใน
กรรมการและปฏิคม
กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สมาคม
และผู้ประสานงาน
เจ้าหน้าที่สมาคม

สำ�นักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด
เลขที่ 319 อาคารสมานฉันท์ ชั้น 3 ภายในกระทรวงศึกษาธิการ ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 02-6287500-3 โทรสาร 02-6287504-5

คณะกรรมการจัดทำ�หนังสือรายงานกิจการประจำ�ปี 2555
ที่ปรึกษา

นายชินภัทร
นายจรูญ
รศ.ดร.สวัสดิ์
นายปราโมทย์
นายเชาว์เลิศ
นายสุวภัทร์
นายอดุลย์
นางจิรัตติกาล
นางสมลักษณ์
นายเอนก
นางดวงเดือน
น.ส.จันทร์ตรี
นางนพมาศ
นายสุภกร

ภูมิรัตน
ชูลาภ
แสงบางปลา
สรวมนาม
ขวัญเมือง

คณะกรรมการ

จีระพันธุ
ช้วนรักธรรม
ทองสวัสดิ์
ปิ่นกร
ศรีสำ�ราญรุ่งเรือง
สายสมบัติ
เกษมชัยนันท์
แก้วแหยม
ชาญศิริวิริยกุล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

