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สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด
กำ�หนดการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2556
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 08.00 น.
ณ หอประชุมคุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ

“สหกรณ์ แปลว่า การทำ�ด้วยกัน
หมายถึง ผนึกกำ�ลังผู้ทำ�งานเกี่ยวข้องกัน
การทำ�งานที่เกี่ยวข้องกันนั้น ให้พรักพร้อมกันทุกด้าน
และต้องกระทำ�งานนั้นด้วยความรู้ความสามารถ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความเมตตาหวังดี
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันด้วย
จึงจะเป็นสหกรณ์แท้ ซึ่งมีแต่ความเจริญก้าวหน้า
และอำ�นวยประโยชน์ที่พึงประสงค์แต่ฝ่ายเดียว”
พระตำ�หนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗

พระราชดำ�รัส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน

สารบัญ
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
สารจากประธานกรรมการ		
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33
เจ้าหน้าที่สหกรณ์			
กิจกรรมสหกรณ์ในรอบปี 2556
ตารางเปรียบเทียบเงินกู้กับดอกเบี้ย
จำนวนรายได้ รายจ่าย กำไรสุทธิ และการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องรับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2556
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2556
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติประมาณการรายจ่ายและประมาณการรายรับประจำปี 2557
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปี 2557
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องพิจารณาจ้างผู้สอบบัญชีประจำปี 2557
ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องพิจารณาอนุมัติการนำเงินไปฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
			 ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ภาคผนวก
รายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2556
ประกาศสหกรณ์ฯ หลักเกณฑ์การกู้เงินโครงการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก พ.ศ.2556
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างและการบริหารหนี้ผิดนัด พ.ศ. 2556
ประกาศสหกรณ์ฯ หลักเกณฑ์การกู้เงินโครงการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก พ.ศ. 2553
ประกาศสหกรณ์ฯ หลักเกณฑ์การกู้เงินโครงการช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การรับเงินฝากประจำเพิ่มทวีทรัพย์ 2
สิทธิประโยชน์สมาชิก			
รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ชุดที่ 33
สารจากนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
รายชือ่ คณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
รายชื่อคณะกรรรมการจัดทำหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2556

รายงานกิจการประจำ�ปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด
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ที่ สอ.ศธ. 166/2557		
				

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ						
กระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

			
24 มกราคม 2557
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานกิจการประจำปี 2556 จำนวน 1 เล่ม
ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ในวันเสาร์ที่
8 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมคุรสุ ภา กระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องรับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2556
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2556
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556
ระเบียบวาระที่ 9 เรือ่ งพิจารณาอนุมตั ปิ ระมาณการรายจ่ายและประมาณการรายรับประจำปี 2557
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปี 2557
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องพิจารณาจ้างผู้สอบบัญชีประจำปี 2557
ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องพิจารณาอนุมัติการนำเงินไปฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
		
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน ได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดย
พร้อมเพรียงกัน และโปรดแสดงบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภา หรือใบอนุญาต
ขับขีร่ ถยนต์ หรือใบอนุญาตขับขีร่ ถจักรยานยนต์ อย่างใดอย่างหนึง่ ต่อเจ้าหน้าที่ ทัง้ นีเ้ พือ่ ประโยชน์ของสมาชิก
ทุกท่าน
			

ขอแสดงความนับถือ

			
			
			
			

(นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม)
เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

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

สาร

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

เพื่อนสมาชิก สอ.ศธ. ทุกท่าน
ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่สมาชิกในที่ประชุมใหญ่ได้เลือกผมให้ดำรงตำแหน่ง
ประธานกรรมการดำเนินการโดยมีวาระ 2 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2556-2557 ผมได้
ทำหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไป
อย่างธรรมาภิบาล บริหารงานโดยเน้นผลการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่สร้างความสำเร็จให้กับสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์หลัก
ทีต่ งั้ ไว้ โดยคำนึงถึงความเสีย่ งเป็นสำคัญ จุดมุง่ หมายคือสมาชิกทุกท่าน
ต้องอยู่ดี มีสุข บนพื้นฐานการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการ
เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ พร้อมทั้งบำเพ็ญ
ประโยชน์ที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้านสิง่ แวดล้อม เช่น
จัดสวนหย่อม ณ พุทธมณฑล บริจาคสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาส
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่ งแม้วา่ ในปี 2556
ที่ผ่านมา ประเทศได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยและสถานการณ์ทางการเมืองแต่ สอ.ศธ. มีผล
ประกอบการที่ดีได้กำไรเพิ่มขึ้น 43 ล้านบาท จากเดิมจำนวน 275 ล้านบาท ปีนี้ได้รับจำนวน 318 ล้านบาท มีทุน
ดำเนินการ 7,823 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 587 ล้านบาท การดำเนินงานได้มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ มีการส่ง
บุคลากรอบรมสัมมนาเพิม่ ความรูท้ ปี่ รับเปลีย่ นอยูต่ ลอดเวลา โดยส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาทุกรูปแบบทัง้ ด้านจริยธรรม
คุณธรรมและเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและบริหารให้กับสมาชิกได้รับความพึงพอใจมากที่สุด
จากผลการดำเนินงานข้างต้นทำให้ สอ.ศธ. เป็นสหกรณ์ที่มีผลงานระดับแนวหน้า ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกสหกรณ์
ดีเด่นแห่งชาติ เป็นอันดับ 2 ของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ซึ่งนับว่าเป็นรางวัลที่สมาชิก
ทุกท่านควรภูมิใจ
ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกคน คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ และฝ่าย
จัดการ ที่ร่วมแรงร่วมใจพัฒนา สอ.ศธ. เราให้เจริญก้าวหน้า ประสบผลสำเร็จด้วยดี และเป็นที่พึ่งอย่างยั่งยืนแก่
มวลสมาชิกสืบไป ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่
ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรง ตลอดปี 2557
		
		
		
		

(นายจรูญ ชูลาภ)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด					

รศ.ดร.เอื้อมพร เธียรหิรัญ
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นายสุวภัทร์ จีระพันธุ

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายพูลลาภ อินทรนัฏ

รองประธานกรรมการ คนที่ 3
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นางจิรัตติกาล ทองสวัสดิ์

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง
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ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน
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กรรมการและเหรัญญิก
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นายอรุณ สุขสมบูรณ์วัฒนา

นายอุบล สุขวิบูลย์
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ดอกเบี้ย

เดือน
เงินกู้/ดอกเบี้ย
เงินให้กู้-พิเศษ
เงินให้กู้-สามัญ
เงินให้กู้-ฉุกเฉิน
ดอกเบี้ย

เม.ย.

เม.ย. พ.ค.
เม.ย.
พ.ค. มิมิ.ย..ย. ก.ค.
ก.ค. ส.ค.
ส.ค. ก.ย.
ก.ย. ต.ค.
ต.ค. พ.ย.
พ.ย. ธ.ค.
ธ.ค.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ก.ย.

มี.ค.

ต.ค. พ.ย.
เม.ย.

ธ.ค.
พ.ค.

มิ.ย.

1,549,000.00
570,000.00 4,629,000.00 4,854,000.00 7,770,400.00
948,000.00
165,002,700.00 130,640,800.00 199,463,400.00 372,222,200.00 288,402,900.00 248,295,700.00
9,078,449.75 6,510,879.00 10,256,326.25 11,108,312.25 10,548,474.25 8,885,748.25
24,565,509.50 24,959,513.25 22,830,926.00 25,123,812.25 24,988,205.00 26,495,127.50

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

3,000,000.00
897,000.00
808,200.00 1,464,000.00
254,289,200.00 268,378,400.00 212,319,500.00 264,703,700.00 228,796,400.00 259,549,200.00
9,458,900.50 7,281,977.75 13,939,212.00 16,002,388.75 9,355,879.75 10,209,990.75
26,177,720.57 27,479,543.35 27,972,430.50 27,523,563.77 28,517,817.25 28,279,086.47

ตารางแสดงจำ�นวนรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำ�ไรสุทธิ
จำ�นวนเงิน
(ล้านบาท)
450
450,000,000
450,000,000

400,000,000
400

400,000,000
350
350,000,000

300
300,000,000
350,000,000
250
250,000,000

รายได

300,000,000

200
200,000,000
250,000,000

รายได้
รายได

200,000,000

คค่าใชาใช้จาจย่าย

150
150,000,000

กําไรสุทธิ

100,000,000
100

50
150,000,000
50,000,000
100,000,000

กํกำา�ไรสุไรสุ
ทธิทธิ

0
พ.ศ.2552
ปี 2552

ปี 2553
พ.ศ.2553

พ.ศ.2554
ปี 2554

50,000,000
0

รายการ

พ.ศ. 2552
พ.ศ.2552

รายได้

278,927,355.68

ค่าใช้จ่าย
กำ�ไรสุทธิ

พ.ศ. 2553
พ.ศ.2553

พ.ศ.2554

ปี 2556
พ.ศ.2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

301,581,631.29

พ.ศ.2555
325,123,649.05

384,745,086.05
พ.ศ.2556

444,067,245.11

76,662,085.26

82,180,394.44

92,064,850.44

109,597,941.54

125,669,546,56

202,265,270.42

219,401,236.85

233,058,798.61

275,147,144.51

318,397,698.55

74.125%
12.003%

2

2.387%

ปี 2555
พ.ศ.2555

พ.ศ. 2554

แสดงการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ
ประจำ�ปี 2556

3

คาใชจาย

4

11.485%

1

ลำ�ดับ
กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2556
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
รวม

จำ�นวนเงิน
ร้อยละ
38,217,723.82     12.003
38,207,723.82
10,000.00
236,011,859.52 74.125
188,764,784.31
47,247,075.21
7,600,000.00 2.387
7,600,000.00
36,568,115.21 11.485
7,118,115.21
7,000,000.00
18,000,000.00
2,500,000.00
500,000.00
1,450,000.00
318,397,698.55 100.00

2,358,226,548.63

11. หนี้สินทั้งสิ้น (บาท)

18,523,218.65

5,631,692,250.03

10.สินทรัพย์ทั้งสิ้น (บาท)

12. ทุนสะสมตามข้อบังคับ (บาท)

2,035,548,123.10

202,265,270.42

8. กำ�ไรสุทธิ (บาท)

9. สินทรัพย์หมุนเวียน (บาท)

76,662,085.26

2,918,148,419.75

5. เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี (บาท)

7. ค่าใช้จ่าย (บาท)

2,346,271,451.23

4. เงินรับฝาก (บาท)
278,927,355.68

237,299,252.33

3. เงินสำ�รอง (บาท)

6. รายได้ (บาท)

2,815,377,960.00

11,862

1. จำ�นวนสมาชิก (คน)

2. ทุนเรือนหุ้น (บาท)

พ.ศ. 2552

รายการ

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

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

พ.ศ. 2552 - 2556

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

ตารางสรุปผลการดําเนินงาน

20,685,540.54

3,383,742,724.00

7,823,266,775.56

1,495,741,855.36

318,397,698.55

125,669,546.56

444,067,245.11

3,041,190,239.25

2,459,091,968.30

333,218,983.47

3,764,185,700.00

13,475

พ.ศ. 2556

ระเบียบวาระที่

1

ตามข้อบังคับข้อ 55 กำหนดว่า การประชุมใหญ่ของสหกรณ์จะต้องมีสมาชิกมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 100 คน จึงจะเป็นองค์ประชุม ขณะนี้  
มีสมาชิกมาประชุมจำนวน..........................คน จึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว
การเชิญสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันนี้ก็เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของ
สหกรณ์ในรอบปีทผี่ า่ นมา และเป็นการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ 52 ทีก่ ำหนดให้มกี ารประชุมใหญ่
สามัญอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ ในรอบปีที่ผ่านมา   
ผลการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะได้แถลงงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจและรับรอง
แล้ว ให้สมาชิกได้ทราบในวาระต่อไป ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
สำหรับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 33 ในรอบปี 2556 ได้
ดำเนินงานมีผลกำไรสุทธิ 318,397,698.55 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เป็นเงิน 43,250,554.04 บาท  
ซึ่งมติที่ประชุมใหญ่ประมาณการกำไรประจำปี 2556 เป็นเงินจำนวน 250,795,600 บาท (สองร้อย
ห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมืน่ ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) แต่สหกรณ์สามารถทำกำไรสุทธิได้เกินประมาณการ  
ที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นผลจากคณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีการบริหารงานในเชิงรุกมากขึ้น ประชาสัมพันธ์
เข้าถึงสมาชิกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ในใบเสร็จรับเงิน แผ่นพับ เว็บไซต์ของสหกรณ์  
หน่วยตัวแทนและจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และเชิญชวนสมาชิกให้นำเงินฝากกับสหกรณ์ จึงทำให้มี
ยอดเงินฝากเพิม่ ขึน้ เป็น 2,459,091,968.30 บาท และได้นำเงินส่วนเกินสภาพคล่องหลังจากให้สมาชิก
กู้ ยื ม แล้ ว ไปหาผลประโยชน์ ต ามคำแนะนำของกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ แ ละกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์    
ทำให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราร้อยละ 5.25 เงินเฉลี่ยคืนเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 15.00 ทั้งยัง
สามารถจัดสรรเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกเป็นทุนในรูปต่างๆ 
ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการดำเนินการได้ช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวสมาชิกที่
ถึงแก่กรรม ประสบอัคคีภยั ประสบอุทกภัย บริจาคเพือ่ การกุศลกับหน่วยงานต่างๆ ให้สวัสดิการสมาชิก
ที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และสมาชิกที่ภักดีต่อองค์กร ตลอดจนการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก
อีกทั้งยังจัดให้มีโครงการใหม่และต่อเนื่องในลักษณะที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกอีกหลายโครงการ
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้สอบบัญชี ที่ได้ช่วยเร่งรัดตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ให้เสร็จ
เรียบร้อย และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้ช่วยเหลือให้คำแนะนำให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการตลอดมา ก่อนจะดำเนินการประชุมที่กำหนดไว้ สิ่งที่
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ได้ปฏิบัติเป็นประเพณี คือ การยืนไว้อาลัยแก่เพื่อนสมาชิกที่ถึงแก่กรรมในรอบปี 2556 มีสมาชิก
ถึงแก่กรรม 46 ราย รายละเอียด ในหน้า..............
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
ถึงแก่กรรมเป็นเวลา 1 นาที
...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่

2

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้มาประชุม

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

22

นายชินภัทร
ภูมิรัตน
นายเชาว์เลิศ
ขวัญเมือง
นายสุวภัทร์
จีระพันธุ
นายอดุลย์
ช้วนรักธรรม
นายสมบุญ
เกียรติกุล
นายเมธา
อุทัยพยัคฆ์
นายอุบล
สุขวิบูลย์
รศ.ดร.เอื้อมพร เธียรหิรัญ
นายอรุณ
สุขสมบูรณ์วัฒนา
ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา
นายพยงค์
สีเหลือง
นายเจริญ
ภูวิจิตร์
นางวิมลรัตน์
ต้อยสำราญ
นางสมลักษณ์ ปิ่นกร
นางจิรัตติกาล ทองสวัสดิ์
นายปัญญา
สุพรรณพิทักษ์
นายพูลลาภ
อินทรนัฏ
นายอนุทิน
คำคม
นายเอนก
ศรีสำราญรุ่งเรือง
สมาชิกผู้มาประชุม  จำนวน  10,411  คน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการคนที่  2
รองประธานกรรมการคนที่ 3
กรรมการ       
กรรมการ
กรรมการ      
กรรมการ    
กรรมการ       
กรรมการ     
กรรมการ     
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ   
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้จัดการ

รายงานกิจการประจำ�ปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายจรูญ
2. นายปราโมทย์
3. นายวีรชัย
4. นายสุวัฒน์
5. ดร.มนตรี
6. นายชูศักดิ์

ชูลาภ
สรวมนาม
ต็มบุญฤทธิกุล
อุปถัมภ์วิภานนท์
ช่วยชู
ช่วยชู

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ผู้แทนผู้สอบบัญชี

เริ่มประชุมเวลา  9.00  น.
เมื่อสมาชิกมาประชุมจำนวน 271 คน ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 55 แล้ว
นายชินภัทร  ภูมริ ตั น  ประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ ระชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม  ดังนี้
ระเบียบวาระที่

1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีทราบ

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด กำหนดประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2555 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และเป็นการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 52  กำหนดให้มีการประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี
2. สหกรณ์ได้จดั สวัสดิการต่างๆ ช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว เช่น บุคคลในครอบครัว
ถึงแก่กรรม ประสบอัคคีภัย อุทกภัย สมาชิกอายุครบ 60 ปี เป็นต้น
3. ขอเชิญสมาชิกทุกท่านยืนไว้อาลัยให้แก่สมาชิกทีถ่ งึ แก่กรรมในปี 2555 เป็นเวลา 1 นาที
ตามรายละเอียดรายงานกิจการประจำปี 2555 หน้า 20-21  
จึงเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบและขอเชิญสมาชิกทุกท่านยืนไว้อาลัยแก่สมาชิกทีถ่ งึ แก่กรรม
เป็นเวลา 1 นาที
ทราบและยืนไว้อาลัยแด่สมาชิกที่ถึงแก่กรรมเป็นเวลา 1 นาที

2
		
ระเบียบวาระที่

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555

ประธาน  มอบนางจิรัตติกาล  ทองสวัสดิ์  เลขานุการนำเสนอ
รายงานกิจการประจำ�ปี 2556
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นางจิรัตติกาล ทองสวัสดิ์ เลขานุการ  เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2554 เมือ่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจำปี   2554 หน้าที่ 22-33
ให้ที่ประชุมพิจารณา
ประธาน  เสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามที่เลขานุการเสนอ
กุมภาพันธ์ 2555 โดยไม่มีการแก้ไข

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 11

เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
		 และผู้ตรวจสอบกิจการ
ระเบียบวาระที่

3

3.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33
ประธาน  มอบนายเอนก  ศรีสำราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการนำเสนอ
นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ  เสนอว่าตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พ.ศ. 2543 ข้อ 59 กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง และข้อ 60 กำหนดให้กรรมการดำเนินการต้อง
ออกจากตำแหน่งเพราะเหตุถึงคราวออกตามวาระ ซึ่งในปี 2555 มีกรรมการดำเนินการชุดที่ 32 พ้น
จากตำแหน่งเพราะเหตุดังกล่าวจำนวน 7 ท่าน 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 เพื่อแทนกรรมการที่
พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และผูต้ รวจสอบกิจการ ดังกล่าว ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ
ประจำปี 2555 หน้าที่ 34-38
เห็นชอบให้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจ
สอบกิจการ ตามที่สหกรณ์ได้กำหนดรายละเอียดตามเสนอ
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ระเบียบวาระที่

4

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธาน  มอบนางจิรัตติกาล  ทองสวัสดิ์  เลขานุการ  นำเสนอ
นางจิรัตติกาล ทองสวัสดิ์ เลขานุการ  นำเสนอว่าสืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2554 เมือ่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 สมาชิกขอให้สหกรณ์ เพิม่ ค่าอาหารในการมาประชุมใหญ่
สามัญประจำปี จากคนละ 500.- บาท เป็น 700.- บาท นั้น คณะกรรมการดำเนินการ ได้พิจารณาถึง
ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ รายได้และรายจ่ายของสหกรณ์ จึงเห็นควรเพิม่ ค่าอาหารสำหรับสมาชิก
ทีม่ าประชุมคนละ 600.- บาท และให้ของขวัญแก่สมาชิกโดยนำฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์เล่มสีสม้ ทุกคน
คนละ 100.- บาท รวมเป็น 700.- บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่

5

เรือ่ งรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2555

ประธาน  มอบนายเอนก  ศรีสำราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ  นำเสนอ
นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ  นำเสนอ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
2555 ในด้านความเจริญเติบโตของธุรกิจ จำนวนสมาชิก ทุนดำเนินงาน กำไรสุทธิ ทุนเรือนหุ้น    
เงินรับฝาก การให้เงินกู้แก่สมาชิกและสหกรณ์อื่นๆ เงินลงทุน ทุนสาธารณประโยชน์ และการจัด
สวัสดิการต่างๆ และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 7 ด้าน ได้แก่
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ด้านบริหาร     
ด้านการสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าของสหกรณ์
ด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร    
ด้านการให้สวัสดิการ   
ด้านระเบียบและกฎหมาย
ด้านประชาสัมพันธ์ และ  
ด้านเชื่อมโยงเครือข่าย

ตลอดจนกิจกรรมระหว่างปี ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2555  
หน้าที่ 40-47
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รายงานกิจการประจำ�ปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด
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ประธาน  เสนอที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2555
รับทราบ
ระเบียบวาระที่

6

เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการประจำปี 2555

ประธาน  มอบนายปัญญา  สุพรรณพิทักษ์  ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ  นำเสนอ  
นายปัญญา สุพรรณพิทกั ษ์ ประธานผูต้ รวจสอบกิจการ  นำเสนอรายงานการตรวจสอบ  
กิจการ สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 ตามหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2554 หน้าที่ 48-54
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธาน  เสนอที่ประชุมรับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2555
รับทราบ

เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน
		 ประจำปี 2555
ระเบียบวาระที่

7

ประธาน  ได้เชิญ  นายชูศกั ดิ  
์ ช่วยชู  ผูแ้ ทนผูส้ อบบัญชี  แถลงงบดุลและงบกำไรขาดทุน
ประจำปี 2555
นายชูศักดิ์ ช่วยชู ผู้แทนผู้สอบบัญชี   นำเสนอรายงานงบดุล งบกำไรขาดทุน งบ
กระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสนิ้ สุด 31 ธันวาคม 2555 ตามรายละเอียด
ในรายงานกิจการประจำปี 2555  หน้าที่ 55-75
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2555 ตาม  
ที่ผู้สอบบัญชีเสนอ
สมาชิก  สอบถาม
1. ในหน้า 69 เรื่องการลงทุนที่มีภาระผูกพัน จำนวน 11 รายการ สหกรณ์นำเงินไป
ทำอะไร
2. ในหน้า 61 เรือ่ งเงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่ เมือ่ ปี 2554 จ่ายจำนวน 1,732,442.75 บาท
สำหรับปี 2555 จ่ายเพียง 583,818.75 บาท
3. ในหน้า 62 เรื่องเงินค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่ ปี 2555 ตั้งงบประมาณไว้ 6,520,000.บาท จ่ายไปจริง 5,819,649.08 บาท แล้วเงินที่เหลือสหกรณ์จัดการอย่างไร
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ประธาน  มอบผู้จัดการ  ชี้แจงรายละเอียดตามที่สมาชิกสอบถาม
ผู้จัดการ  ชี้แจงว่า  จำนวนเงินลงทุนที่มีภาระผูกพันที่สมาชิกสอบถาม เป็นการนำเงิน
ไปลงทุนหาประโยชน์เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ผลตอบแทนสูงสุด มีผลทำให้สหกรณ์มกี ำไรในปีทผี่ า่ นมาสูงถึง 275
ล้านบาทเศษ ส่วนเรื่องเงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ที่ปี 2555 จ่ายเพียง 5 แสนบาทเศษนั้น เป็นการจ่าย
เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่ สำหรับปีนี้เจ้าหน้าที่เจ็บป่วยน้อยลง ซึ่งจะดูได้ว่าในปี 2556
สหกรณ์ได้ตั้งงบประมาณไว้หนึ่งล้านบาทเท่ากับปี 2555 สำหรับข้อสุดท้าย ขอเรียนว่างบประมาณ
เรื่องเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมใหญ่นั้น เป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ทั้งสิ้น เช่น ค่า
รับรองสมาชิกทีม่ าประชุม ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการประจำหน่วยเลือกตัง้ ในกรณีงบประมาณ
ทีต่ งั้ ไว้ใช้เท่าทีม่ รี ายจ่ายเกิดขึน้ จริง ส่วนทีเ่ หลือก็เป็นเงินของสหกรณ์ ในปีตอ่ ไปก็จะปรากฏในงบการเงิน
แสดงให้สมาชิกได้ทราบในปีต่อไป
อนุมัติ
ระเบียบวาระที่

8

เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555

ประธาน  เสนอพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 เป็นเงิน 275,147,144.51
บาท และคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 32  
ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2555 หน้าที่ 76 ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการได้
เห็นชอบแล้ว และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการบริหารการเงินและวิสัยทัศน์ของสหกรณ์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิ  ประจำปี 2555  ตามเสนอ

เรื่องพิจารณาอนุมัติประมาณการรายจ่าย
		 และประมาณการรายรับ ประจำปี 2556
	
ระเบียบวาระที่

9

ประธาน  มอบ  นายเชาว์เลิศ  ขวัญเมือง  รองประธานกรรมการ  นำเสนอ
นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง รองประธานกรรมการ  เสนอว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ  
กระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ได้จัดทำประมาณการรายจ่ายและประมาณการรายรับ ประจำปี 2556  
เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาตามข้อบังคับ ข้อ 56 (6) ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2554-2558 และได้กำหนดแผนพัฒนาสหกรณ์ โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 และทุน
สะสมของสหกรณ์ตามระเบียบ ดังรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2555 หน้าที่ 83-87
รายงานกิจการประจำ�ปี 2556
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ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายรับ
ประจำปี 2556
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายรับตามเสนอ

เรื่องพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน
		 ประจำปี 2556
ระเบียบวาระที่

10

ประธาน  มอบ  นายเอนก  ศรีสำราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ  นำเสนอ
นายเอนก ศรีสำราญรุง่ เรือง ผูจ้ ดั การ แจ้งว่าตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พ.ศ. 2543 ข้อ 56 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี กำหนดวงเงิน
กูย้ มื หรือการค้ำประกันสำหรับปีหนึง่ ๆ ไว้เพือ่ เป็นการหมุนเวียนให้สมาชิกกูย้ มื เมือ่ ปี 2555 ทีป่ ระชุมใหญ่
สามัญประจำปี ได้อนุมัติให้สหกรณ์กู้เงินจากแหล่งอื่นมาใช้ในธุรกิจ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000,000.บาท (สามพันล้านบาทถ้วน) ในปี 2556 สหกรณ์ขอกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน จำนวน  
3,800,000,000.- บาท (สามพันแปดร้อยล้านบาทถ้วน) มากกว่าปีทแี่ ล้วเพือ่ ความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการ
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ปี 2556 จำนวน  
3,800,000,000.- บาท  (สามพันแปดร้อยล้านบาทถ้วน)
ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ปี 2556   
อนุมตั วิ งเงินกูย้ มื หรือการค้ำประกัน ปี 2556  จำนวน 3,800,000,000.บาท (สามพันแปดร้อยล้านบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่

11

เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

ประธาน  มอบ  นายเอนก  ศรีสำราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ  นำเสนอ
นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ   แจ้งว่าคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
การจ้างผูส้ อบบัญชีประจำปี 2556 ซึง่ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จำกัด พ.ศ. 2543 ข้อ 56 (7) กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบ
บัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เพื่อเสนอนายทะเบียนแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด สำหรับปีสนิ้ สุดทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มีผสู้ อบบัญชีได้รบั ใบอนุญาตเป็นผูส้ อบบัญชี ได้เสนอบริการให้ทปี่ ระชุมพิจารณา จำนวน 2 ราย  ดังนี้
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1. สำนักงานธนสารการบัญชี โดย นายวิทยา  เจนโชติสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 2597 เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 120,000.- บาท
2. สำนักงานมนตรีการบัญชี โดย นางสาวสุมาลี   ศีละสะนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5475 และ ดร.ธีรทร  วัฒนกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3560 เป็นผู้สอบบัญชีสำรองอีก  
1 คน เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 125,000.- บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์และกำหนดค่าธรรมเนียมการ
สอบบัญชี   ประจำปี 2556   ตามรายละเอียดรายงานกิจการประจำปี 2556 หน้าที่ 83-85 โดย
พิจารณารายละเอียดในการตรวจสอบบัญชี เช่น การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ การเข้าปฏิบัติงาน
สอบบัญชี ผลงานการตรวจสอบ ความสามารถตรวจสอบ และการตรวจเสร็จทันเวลาที่กำหนด
ประธาน   เสนอทีป่ ระชุมพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ และกำหนดค่าธรรมเนียม  
การสอบบัญชี ประจำปี 2556
  อนุมตั คิ ดั เลือกสำนักงานมนตรีการบัญชีเป็นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ และ
กำหนดค่าธรรมเนียม เป็นเงินจำนวน 125,000.- บาท
ระเบียบวาระที่

12

		

พิจารณาอนุมัติการนำเงินไปฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

ประธาน  มอบ  นายเอนก  ศรีสำราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ  นำเสนอ
นายเอนก ศรีสำราญรุง่ เรือง ผูจ้ ดั การ  ผูจ้ ดั การ  เสนอว่าตามทีค่ ณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 (7) แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542
และมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ออกประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง
ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2552 มีข้อความสำคัญ ดังนี้
ข้อ 3. เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
(7) ฝากหรือลงทุนอื่นใด นอกจากที่กำหนดไว้ตาม (1) ถึง (6) โดยได้รับความ  
เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน
ข้อ 4. การนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์
และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำเนินการได้
อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีทุนสำรองจำนวน 302 ล้านบาท รวมกับวงเงินที่  
จะได้รับการจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปี 2555 อีกจำนวน 30 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 332 ล้านบาท
เพื่อให้การบริหารการลงทุนของ สอ.ศธ. เป็นไปด้วยความสะดวกคล่องตัว มั่นคง และ
เกิดผลตอบแทนการลงทุนทีด่ ี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขของประกาศคณะกรรมการพัฒนา
รายงานกิจการประจำ�ปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

29

การสหกรณ์แห่งชาติดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการจึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติให้
คณะกรรมการดำเนินการของ สอ.ศธ. นำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 3 (7) ได้ โดย  
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติการนำเงินไปฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ ตามประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ประธาน   พักการประชุมเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 56 (2) ซึ่งในการประชุมใหญ่
กำหนดให้มกี ารเลือกตัง้ กรรมการดำเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ ซึง่ เป็นอำนาจหน้าทีข่ องทีป่ ระชุม
เมือ่ การเลือกตัง้ เสร็จสิน้ แล้ว คณะกรรมการดำเนินการจะต้องรายงานผลการเลือกตัง้ ต่อทีป่ ระชุมใหญ่
และขณะนีก้ ารเลือกตัง้ กรรมการดำเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ ยังไม่แล้วเสร็จ จึงต้องอาศัยธรรมเนียม
แนวปฏิบัติที่ปฏิบัติกันมาเมื่อปีที่แล้วก็ดำเนินการในแนวทางนี้ ดังนั้น จึงขอพักการประชุม จะรายงาน
ผลการเลือกตั้งต่อที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบผลการเลือกตั้งต่อไป
เห็นชอบตามเสนอ 
ทีป่ ระชุม  ได้พกั การประชุม และเมือ่ ถึงเวลา 15.30 น. ประธานได้ดำเนินการประชุมต่อไป
โดยแจ้งว่าขณะนี้ผลการตรวจนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนี้
(1)	  ผลการเลือกตัง้ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ  
กระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  ดังนี้
		 (1.1)  ตำแหน่ง  ประธานกรรมการ
หมายเลข

1

ชื่อผู้สมัคร

นายจรูญ        ชูลาภ

คะแนน

ลำ�ดับที่

7,323

1*

		 (1.2)  ตำแหน่ง  กรรมการดำเนินการ		
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		 กลุ่มที่ 2  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้แก่
หมายเลข

ชื่อผู้สมัคร

คะแนน

ลำ�ดับที่

1

นายปัญญา          สุพรรณพิทักษ์

1,180

1*

2

นายทรงธรรม       กาญจนพิบูลย์

1,127

2*

3

นางหนูหลั่ง          ลีกระจ่าง

206

4

4

นายศิริพงษ์          จารุวิวัฒน์วงษ์

224

3

		 กลุม่ ที่ 3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  มหาวิทยาลัยราชภัฎ  และหน่วยงานอืน่
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้แก่
หมายเลข

ชื่อผู้สมัคร

คะแนน

ลำ�ดับที่

1

รศ.ดร.เอื้อมพร     เธียรหิรัญ

2,007

1*

2

ผศ.ศรีจันทร์        โตเลิศมงคล

1,828

2*

		 กลุ่มที่ 5   กรมศิลปากร   สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม   กรมการศาสนา  
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย   สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  หน่วยงานที่ไม่สังกัดหน่วยงานใด  ได้แก่
หมายเลข

ชื่อผู้สมัคร

คะแนน

ลำ�ดับที่

1

นายพูลลาภ          อินทรนัฏ

2,366

1*

2

นายสุวภัทร์          จีระพันธุ

2,123

2*

(2)	 ผลการเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการ  ประจำปี 2555  สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ  
กระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  มีดังนี้
รายงานกิจการประจำ�ปี 2556
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หมายเลข

ชื่อผู้สมัคร

คะแนน

ลำ�ดับที่

1

นายอนุทิน          คำ�คม

7,332

1*

2

นายเมธา           อุทัยพยัคฆ์

6,703

2*

3

นางสมลักษณ์      ปิ่นกร

6,142

3*

หมายเหตุ  ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจะมีเครื่องหมาย  “ * ”  ไว้หลังลำดับที่
กิจการ  ตามที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่

13

รับทราบผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบ

เรื่องอื่นๆ	

ประธาน   แจ้งว่า วาระการประชุมต่อไปนี้เป็นวาระอื่นๆ ซึ่งเป็นวาระที่ให้สมาชิกเสนอ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์  
สมาชิกได้ให้ข้อเสนอแนะและอภิปราย  ดังนี้
สมาชิก  ในกรณีสหกรณ์นำเงินไปลงทุน ในการบริหารความเสีย่ ง สหกรณ์มรี ายชือ่ สหกรณ์
ที่ดำเนินธุรกิจซื้อสลากกินแบ่งหรือไม่
ผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงว่า การลงทุนของสหกรณ์คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการได้คำนึง
ถึงการนำเงินไปลงทุนมิให้เกิดความเสีย่ งทีท่ ำให้สหกรณ์เกิดความเสียหาย และสหกรณ์เองจะมีรายชือ่
สหกรณ์ที่ไปดำเนินธุรกิจล๊อตเตอรี่เป็นคู่มือในการปล่อยสินเชื่อต่อสหกรณ์
สมาชิก  เห็นว่าควรให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการจัดวาระการประชุมใหญ่
ประธาน  ชีแ้ จงว่า การจัดวาระการประชุมใหญ่ ตามข้อบังคับเป็นหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
ดำเนินการ ที่จะกำหนดวาระการประชุม สำหรับสมาชิก สามารถให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการได้
สมาชิก  เสนอให้มกี ารปรับปรุงวาระการประชุม ให้มแี ค่ 5 วาระ และให้สมาชิกมีสว่ นร่วม
ในการบริหารงานสหกรณ์ และรับสมาชิกที่เป็นอัตราจ้าง
ผูแ้ ทนกรมส่งเสริมสหกรณ์   ชีแ้ จงว่า หลักสากลการจัดระเบียบวาระการประชุมจะมี 5
วาระ ซึง่ ในแต่ละสหกรณ์มแี นวปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกัน และจากการพิจารณาวาระการประชุมของสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด มีวาระครบถ้วนทั้ง 5 วาระแล้ว เพียงแต่การจัด
ลำดับ คำนึงถึงความเหมาะสม และอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกทีจ่ ะได้พจิ ารณาวาระการประชุม
เป็นเรื่องๆ ไป  
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ผูจ้ ดั การ  ชีแ้ จงว่า เรือ่ งลูกจ้างชัว่ คราวทีเ่ ป็นอัตราจ้างของหน่วยงาน สหกรณ์ไม่สามารถ
รับได้ เพราะต้องการความมั่นคงและไม่เสี่ยงมาก จึงกำหนดในข้อบังคับสมาชิกต้องเป็นลูกจ้างประจำ
หรือข้าราชการ หรือพนักงานราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย 
สมาชิก  เสนอให้เพิ่มค่าอาหาร  จากที่ให้ 700.- บาท เป็น 1,000.- บาท
สมาชิก  กล่าว ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการ ผูจ้ ดั การ และเจ้าหน้าที่ ทีไ่ ด้พฒ
ั นา
และบริหารจัดการ จนทำให้สหกรณ์ของเรามีกำไรมากจนสามารถปันผลเฉลีย่ คืนให้กบั สมาชิกเป็นทีพ่ อใจ
ประธาน  แจ้งว่า หากสมาชิกไม่มขี อ้ เสนอแนะแล้ว จะขอรับข้อเสนอของสมาชิกทีเ่ สนอ
ไว้พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการต่อไป ขอปิดประชุม และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน
ที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางจิรัตติกาล   ทองสวัสดิ์ )
กรรมการและเลขานุการ
                                                                  

ประธานในที่ประชุม
(นายชินภัทร  ภูมิรัตน)
ประธานกรรมการ
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา
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ระเบียบวาระที่

3

3.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พ.ศ. 2543  
ข้อ 59 กำหนดให้คณะกรรมการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง และ  
ข้อ 60 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเพราะเหตุถึงคราวออกตามวาระ ในปี 2556            
มีคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33  พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุดังกล่าวจำนวน  8  คน  ดังนี้
    1.  นายเจริญ
ภูวิจิตร์
2.  นางวิมลรัตน์
ต้อยสำราญ
3.  ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา
4.  นายอรุณ
สุขสมบูรณ์วัฒนา
5.  นางจิรัตติกาล
ทองสวัสดิ์
6.  นายอุบล
สุขวิบูลย์
7.  นายอดุลย์
ช้วนรักธรรม
8.  นายพยงค์
สีเหลือง
จึงกำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 เพื่อแทนกรรมการ
ดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว
		 ประกาศผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ
ในปี 2557  ให้มีการเลือกตั้งตำแหน่งตำแหน่งกรรมการดำเนินการ 8 คน มีวาระ
การดำรงตำแหน่ง 2 ปี จำนวนของกรรมการที่เลือกตั้งให้เป็นไปตามสัดส่วนจำนวนสมาชิกของแต่ละ
กลุ่มและแต่ละหน่วย ดังนั้นในปี 2557 ให้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนกรรมการดำเนินการ
ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 และกลุ่มที่ 5 รวมจำนวน 8 คน ซึ่ง
ประกาศรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2557 และผู้มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการต้องเป็นสมาชิกในสังกัดนั้นๆ ดังนี้
กลุม่ ที่ 1 มีสทิ ธิรบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการดำเนินการได้  2  คน  ประกอบด้วยสมาชิก
หน่วย 1.1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วย 1.2 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย หรือ 
หน่วย 1.3 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา หรือ
หน่วย 1.4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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ผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับของกลุ่มที่ 1 จำนวน 2 คน มีสิทธิ  
ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ หน่วยที่ 1.1 ได้จำนวน 1 คน และหน่วยที่ 1.2 หรือหน่วยที่
1.3 หรือหน่วยที่ 1.4 ได้จำนวน 1 คน
กลุ่มที่ 3 มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการได้ 2 คน ประกอบด้วย
หน่วย 3.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หรือ
หน่วย 3.2 มหาวิทยาลัยราชภัฎ หรือ
หน่วย 3.3 หน่วยอื่นในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่
ไม่สังกัดหน่วยที่ 3.1 และ 3.2
ผูส้ มัครแต่ละหน่วยทีไ่ ด้คะแนนสูงสุดตามลำดับของกลุม่ ที่ 3 จำนวน 2 คน  
มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการได้ไม่เกินหน่วยละ 1 คน
กลุ่มที่ 4 มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการได้ 1 คน ประกอบด้วย
หน่วย 4.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
หน่วย 4.2 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับของกลุ่มที่ 4 จำนวน 1 คน มีสิทธิ
ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
กลุม่ ที่ 5 มีสทิ ธิรบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการดำเนินการได้ 3 คน ประกอบด้วยสมาชิก
หน่วย 5.1 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม หรือ
  
หน่วย 5.2 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หรือ
หน่วย 5.3 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ
หน่วย 5.4 กรมศิลปากร หรือ
หน่วย 5.5 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หรือ
หน่วย 5.6 กรมการศาสนา หรือ
หน่วย 5.7 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ
หน่วย 5.8 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือ
หน่วย 5.9 กรมการท่องเที่ยว หรือ
หน่วย 5.10 กรมพลศึกษา หรือ
หน่วย 5.11 หน่วยงานที่ไม่สังกัดหน่วยงานใด
ผูส้ มัครแต่ละหน่วยทีค่ ะแนนสูงสุดตามลำดับของกลุม่ ที่ 5 จำนวน 3 คน  
มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการได้ไม่เกินหน่วยละ 1 คน
		 การใช้สิทธิเลือกตั้ง
1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกอยู่ถึงวันเลือกตั้ง
2. การใช้สิทธิและรับบัตรเลือกตั้งต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร
ประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวลูกจ้าง หรือบัตรสมาชิกสหกรณ์ หรือบัตรอืน่ ใดทีท่ างราชการ  
ออกให้ พร้อมลงลายมือชื่อของตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
3. การเลือกตั้งให้ทำเครื่องหมายกากบาท
ในบัตรเลือกตั้งได้ตามจำนวน  
ไม่เกินที่กำหนดเท่านั้น แล้วนำบัตรเลือกตั้งไปหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งที่จัดไว้
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

35

แทนไม่ได้

4. การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิเฉพาะตัวสมาชิก จะมอบหมายให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ  

5. การเลือกตัง้ ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ สมาชิกมีสทิ ธิลงคะแนนเลือกตัง้ ผูส้ มัคร   
รับเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการดำเนินการเฉพาะในกลุ่มที่ตนสังกัดเท่านั้น
6. กรณีมปี ญ
ั หาเกีย่ วกับการใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ เป็นผูว้ นิ จิ ฉัย
ชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
การนับคะแนน
ในการนับคะแนน  ให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติ  ดังนี้
1. ให้นับคะแนนกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ตามลำดับ
2. การนับคะแนนประจำหน่วยเลือกตัง้ ให้จดั ทำพร้อมกันทัง้ 2 วิธี 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  
ตรวจสอบและประกาศความถูกต้องว่าเป็นบัตรดีหรือบัตรเสีย พร้อมแสดงบัตรเลือกตั้งนั้น ให้ผู้
สังเกตการณ์ที่ดูการนับคะแนนเห็นโดยทั่วกัน แล้วมอบบัตรดีส่งต่อให้กรรมการคนที่สอง เพื่อขาน  
หมายเลขที่ได้รับการกาเครื่องหมายลงคะแนน แล้วส่งต่อให้กรรมการคนที่สามตรวจสอบซ้ำ และนำ
เก็บใส่กล่อง กรณีบัตรเสีย ให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแยกไว้ต่างหาก เพื่อตรวจสอบ     
ความถูกต้อง
5. เมือ่ หยิบบัตรเลือกตัง้ ออกจากหีบบัตรเลือกตัง้ จนหมดแล้ว ให้คว่ำหีบบัตรเลือกตัง้   
ต่อหน้าผู้สังเกตการณ์นับคะแนน เพื่อแสดงว่าไม่มีบัตรเลือกตั้งเหลืออยู่ในหีบบัตรเลือกตั้งอีกแล้ว  
ให้ตรวจสอบและนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง  แล้วรายงานให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว

การประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด จะประกาศผลการเลือกตัง้   
คณะกรรมการดำเนินการ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  
ภายในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้
1. ผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งกรรมการดำเนินการที่ได้คะแนนเลือกตั้งสูงสุด    
เท่ากับจำนวนกรรมการของแต่ละกลุ่มแต่ละหน่วยตามประกาศนี้ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เว้นแต่มีผู้
สมัครรับเลือกตั้งไม่เกินจำนวนตามประกาศนี้ ให้ดำเนินการเลือกตั้งและให้ถือว่าได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการดำเนินการ ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ มีคะแนนเท่ากันในแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละหน่วยตามประกาศ ให้ใช้วิธีจับสลากต่อหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2. คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่สุดโดยถือคะแนนเสียง 2 ใน 3  
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
3. ในกรณีคณะกรรมการการเลือกตัง้ ตรวจสอบแล้วเห็นว่า กรณีเกิดจากการทุจริต  
หรือผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ ขาดคุณสมบัติ ให้ถอื ว่าผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ ในลำดับถัดไปเป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้   
ในตำแหน่งนั้น
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ในกรณีทไี่ ม่สามารถเสนอผลการเลือกตัง้ ต่อทีป่ ระชุมใหญ่ได้ ให้สหกรณ์ประกาศ  
รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการโดยเปิดเผย ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ และให้ถือว่าที่ประชุมใหญ่ให้
ความเห็นชอบผลการเลือกตั้งดังกล่าว

3.2 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2557

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  
หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวลูกจ้าง หรือบัตรสมาชิกสหกรณ์ หรือบัตรอื่นใด  
ที่ทางราชการออกให้พร้อมลงลายมือชื่อของตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
3. การเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการ ให้ทำเครือ่ งหมายกากบาท
ในบัตรเลือกตัง้ ได้
ไม่เกินตามจำนวนที่กำหนดเท่านั้น แล้วนำบัตรเลือกตั้งไปหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งที่จัดไว้
4. การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิเฉพาะตัวสมาชิก จะมอบหมายให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ  
แทนไม่ได้
5. สมาชิกทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการได้  
ไม่เกินจำนวน 3 คน จากผู้สมัครทุกคน

เรียบร้อยแล้ว

การนับคะแนน     
ในการนับคะแนน  ให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติ  ดังนี้
1. ให้นบั คะแนนผูต้ รวจสอบกิจการ หลังจากการนับคะแนนกรรมการดำเนินการเสร็จ

2. การนับคะแนนให้จัดทำพร้อมกันทั้ง 2 วิธี คือ การบันทึกคะแนนในกระดาน  
หรือป้ายรวมคะแนน และบันทึกคะแนนลงในแบบกรอกคะแนน
3. การนับคะแนนรวมทั้งหมดให้กระทำที่กองอำนวยการอย่างเปิดเผย
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
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การประกาศผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด จะประกาศผลการเลือกตัง้   
ผู้ตรวจสอบกิจการ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ภายใน  
วันเสาร์ที่ 8 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  
หรือผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ ขาดคุณสมบัติ ให้ถอื ว่าผูท้ ไี่ ด้รบั การเลือกตัง้ ในลำดับถัดไปเป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้
ในตำแหน่งนั้น
ในกรณีทไี่ ม่สามารถเสนอผลการเลือกตัง้ ต่อทีป่ ระชุมใหญ่ได้ ให้สหกรณ์ประกาศรายชือ่
ผู้ตรวจสอบกิจการโดยเปิดเผย ณ สำนักงานสหกรณ์ และให้ถือว่าที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบ   
ผลการเลือกตั้งดังกล่าว

3.3 บัตรเลือกตั้ง

สหกรณ์กำหนดบัตรเลือกตั้ง  2  สี  ดังนี้
บัตรเลือกตั้ง   สีฟ้า
ใช้สำหรับเลือกตั้ง   กรรมการดำเนินการ
บัตรเลือกตั้ง   สีเหลือง
ใช้สำหรับเลือกตั้ง   ผู้ตรวจสอบกิจการ

3.4 วิธีการเลือกตั้ง
ดังนี้

สมาชิกผูใ้ ช้สทิ ธิเลือกตัง้ ในครัง้ นี้ จะได้รบั บัตรเลือกตัง้ ตามกลุม่ และหน่วยงานทีก่ ำหนด  

(1) สมาชิกที่ได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ บัตรเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และ
บัตรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  ได้แก่
กลุ่มที่ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   สำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
กลุ่มที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   มหาวิทยาลัยราชภัฎ   และ
หน่วยงานอื่นในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กลุ่มที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน  สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
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กลุ่มที่ 5 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  กรมศิลปากร  สถาบันบัณฑิต-  
พัฒนศิลป์   กรมส่งเสริมวัฒนธรรม   สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย   กรมการศาสนา   สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา  และหน่วยงานทีไ่ ม่สงั กัดหน่วยงานอืน่    
เช่น  ข้าราชการเกษียณอายุราชการ
(2) สมาชิกที่ได้รับบัตรเลือกตั้ง 1 ใบ คือ บัตรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  ได้แก่
กลุ่มที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการเลือกตั้ง
...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่

4

สมาชิกเสนอให้เพิ่มค่าอาหารในวันประชุมใหญ่
สมาชิกขอให้สหกรณ์ เพิม่ ค่าอาหารในการมาประชุมใหญ่สามัญประจำปี จากคนละ 700.บาท เป็น 1,000.- บาท นั้น 
คณะกรรมการดำเนินการ ได้พจิ ารณาเห็นว่าการเพิม่ ค่าอาหารสำหรับสมาชิกทีม่ าประชุม
อีกคนละ 300.- บาท นั้น เมื่อปีที่ผ่านมาสหกรณ์ได้เพิ่มค่าอาหารให้กับสมาชิกแล้วจาก 500.- บาท
เป็น 600.- บาท และเข้าบัญชีให้กับสมาชิกทุกคนๆ ละ 100.- บาท รวมเป็น 700.- บาท กรณีที่ขอ
เพิ่มอีกคนละ 300.- บาท คิดเป็นเงินประมาณ 4 ล้านบาทเศษ หากเพิ่มขึ้นในอัตราก้าวกระโดด จะมี
ผลกระทบต่อการจัดสรรเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน จึงยังคงค่าอาหารไว้ที่ 700.- บาท ตามเดิม
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ
...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่

5

1. ด้านการบริหาร

สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด บริหารงานโดยคณะกรรมการ  
ดำเนินการที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตาม
กฎหมาย ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์มีหลักสำคัญเพื่อส่งเสริมการออมที่มีลักษณะเป็นการลงทุนร่วมกัน
และช่วยเหลือสมาชิกที่มีความจำเป็น สหกรณ์จึงเป็นแหล่งเงินทุนของมวลสมาชิกและสถาบันการเงิน
ที่ดำเนินการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ของสมาชิกผู้เป็นเจ้าของ ทั้งในรูปเงินปันผลต่อหุ้น เงินเฉลี่ยคืน
จากการที่สมาชิกทำธุรกิจกับสหกรณ์  และสวัสดิการต่างๆ
ในรอบปี 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สหกรณ์มีทุนดำเนินงาน  
7,820,230,646.56 บาท มีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 3,764,185,700.- บาท ทุนสำรองของ
สหกรณ์ 333,218,983.47 บาท มีสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 13,475 คน  
ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ดำเนินงาน ดังนี้
1.1 การให้เงินกู้แก่สมาชิก  
การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก สหกรณ์ให้สมาชิก
กูย้ มื ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ในรอบปี 2556 เป็นสัญญาเงินกู้ 10,948 สัญญา เป็นเงิน 3,041,190,239.25
บาท ตามรายละเอียด ดังนี้
1. เงินกู้พิเศษ จำนวน 21  สัญญา เป็นจำนวนเงิน 26,489,600.00 บาท
2. เงินกู้สามัญ จำนวน 6,991  สัญญา เป็นจำนวนเงิน 2,892,064,100.00 บาท
3. เงินกู้ฉุกเฉิน จำนวน 3,936  สัญญา เป็นจำนวนเงิน 122,636,539.25 บาท
1.2 การส่งเสริมการออมทรัพย์แก่สมาชิกและครอบครัว
สหกรณ์ได้เปิดบริการเงินฝากแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ โดยรับเงินฝากเป็น
ประเภทออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำเพิ่มทวีทรัพย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออม
ของสมาชิกและครอบครัว  โดยแบ่งเป็น
1. เงินฝากออมทรัพย์
จำนวน 18,675  บัญชี เป็นจำนวนเงิน 114,054,787.34  บาท
2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จำนวน 2,469  บัญชี เป็นจำนวนเงิน 2,305,401,880.96  บาท
3. เงินฝากประจำเพิ่มทวีทรัพย์ จำนวน 379  บัญชี เป็นจำนวนเงิน 39,635,300.00  บาท
1.3  การลงทุน
คณะกรรมการพิจารณาเงินที่เหลือจากการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกแล้ว โดยนำ  
รายงานกิจการประจำ�ปี 2556
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ส่วนเกินสภาพคล่องนำไปลงทุนเพือ่ ผลตอบแทนสูงสุด และพิจารณาถึงการช่วยเหลือสหกรณ์ออมทรัพย์
ด้วยกัน โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ตามคำแนะนำของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ และพระราชบัญญัติสหกรณ์ ในปี 2556 สหกรณ์ให้สหกรณ์
อื่นๆ กู้ยืมจำนวน 8 สหกรณ์ รวมเป็นเงิน 640,000,000.- บาท (หกร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) นำเงิน
ฝากสถาบันการเงินต่างๆ รวมเป็นเงิน 351,392,809.34 บาท (สามร้อยห้าสิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมืน่
สองพันแปดร้อยเก้าบาทสามสิบสี่สตางค์) และนำเงินไปลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั๋วแลกเงินธนาคาร หุ้นกู้ และอื่นๆ รวมเป็นเงิน .............................
บาท (...............................................) การดำเนินการดังกล่าวทำให้สหกรณ์ได้รับผลตอบแทนเป็นเงิน
จำนวน 118,340,766.12 บาท (หนึ่งร้อยสิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทสิบสอง
สตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ 26.65 ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าปีก่อนเป็นเงิน 4,129,424.47 บาท (
สี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)
1.4 การติดตามหนี้
สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการติดตามเร่งรัดหนี้ ดำเนินคดี และบังคับเอาหนีค้ นื ดังนี้
1. ลูกหนี้ไม่เป็นสมาชิกหรือลูกหนี้รับสภาพหนี้ จำนวน 48 ราย เป็นเงิน
16,941,633.71 บาท เป็นลูกหนี้ต้นปียกมา 43 ราย เป็นเงิน 13,276,476.26 บาท เพิ่มขึ้นระหว่างปี  
5 ราย เป็นเงิน 3,665,157.45 บาท โอนเป็นลูกหนี้คำพิพากษา 3 ราย เป็นเงิน 1,211,145.21 บาท  
และได้ชำระหนี้หมด 10 ราย คงเหลือสิ้นปี 35 ราย เป็นเงิน 12,096,396.85 บาท
สหกรณ์ฯได้รบั ชำระหนีจ้ ากลูกหนีไ้ ม่เป็นสมาชิกหรือรับสภาพหนี้ เป็นเงินต้น
3,624,090.84 บาท ดอกเบี้ยรับ 901,533.12 บาท รวมเป็นเงิน 4,525,623.96 บาท คิดเป็นร้อยละ
31.39 ของลูกหนี้รับสภาพหนี้
2. ลูกหนี้ตามคำพิพากษา จำนวน 26 ราย เป็นเงิน 6,573,539.65 บาท ลูกหนี้
ต้นปียกมา 20 ราย เป็นเงิน 4,206,519.41 บาท เพิ่มขึ้นระหว่างปี 6 ราย เป็นเงิน 2,367,020.24  
บาท ได้รับชำระหนี้หมด 5 ราย คงเหลือสิ้นปี 21 ราย เป็นเงิน 5,422,409.80 บาท
สหกรณ์ฯ ได้รบั ชำระหนีจ้ ากลูกหนีต้ ามคำพิพากษาเป็นเงินต้น 1,151,129.85
บาท ดอกเบี้ย 523,301.56 บาท รวมเป็นเงิน 1,674,431.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.51 ของลูกหนี้
ตามคำพิพากษา
สรุปคณะกรรมการติดตามเร่งรัดหนี้สิน สามารถติดตามหนี้สินในปี 2556 ให้
สหกรณ์ฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,200,055.37 บาท (หกล้านสองแสนห้าสิบห้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

2. ด้านการสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าของสหกรณ์

สหกรณ์ฯ ดำเนินการมาเป็นปีที่ 36  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สหกรณ์มีสินทรัพย์
รวม 7,820,230,646.56 บาท ได้เพิม่ การให้บริการด้านสินเชือ่ แก่สมาชิกอย่างทัว่ ถึง รวดเร็ว มีมาตรฐาน
มากขึ้น มีระบบการจ่ายเงินและการชำระเงินผ่านระบบธนาคารมากขึ้น ซึ่งการจ่ายเงินกู้สามัญและ
การจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน จะจ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร
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กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด    
(มหาชน) โดยให้สมาชิกเลือกว่าจะผ่านบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของสหกรณ์ หรือบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร
ในการให้บริการแก่สมาชิก สหกรณ์ได้ปรับปรุงสำนักงานให้ทนั สมัย และอำนวยความ
สะดวกแก่สมาชิก โดยจัดให้มีจุดบริการให้สมาชิกสามารถสืบค้นข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้ง
สมาชิกสามารถค้นหาข้อมูลส่วนตัวได้โดยใช้บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ตลอดจนได้จัดสถานที่ไว้
ให้สมาชิกค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เป็นมุมหนังสือ และมีเครือ่ งดืม่ ไว้สำหรับรับรองสมาชิก เพือ่ ให้เกิดความ
สะดวกยิ่งขึ้น 
คณะกรรมการดำเนินการคำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกที่ฝากเงินและส่งค่าหุ้น และ
รวมทั้งสมาชิกที่กู้เงินเป็นสำคัญ จากผลการดำเนินการดังกล่าว ทำให้สหกรณ์สามารถจ่ายเงินปันผล
อัตราร้อยละ 5.25 เงินเฉลี่ยคืนอัตราร้อยละ 15.00

3. ด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร

ในรอบปีคณะกรรมการดำเนินงานได้พิจารณาให้ความรู้แก่สมาชิก คณะกรรมการ
ดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ ดังนี้
3.1 การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การจัดทำแผนการดำเนินงานในฝ่ายต่างๆ ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกฝ่ายมีแผนงาน/
โครงการประจำปี มีการประสานงานในการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามแผนงานของฝ่าย
ต่างๆ จำนวน 35 โครงการ ประกอบด้วยโครงการฝ่ายต่างๆ ดังนี้
1.  ฝ่ายอำนวยการ
จำนวน 6  โครงการ
2.  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
จำนวน 8  โครงการ
3.  ฝ่ายสวัสดิการ
จำนวน 8  โครงการ
4.  ฝ่ายกฎหมาย
จำนวน 4  โครงการ
5.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
จำนวน 7  โครงการ
6.  ฝ่ายติดตามหนี้สิน
จำนวน 2  โครงการ
โดยจัดวันที่ 20 เมษายน 2556  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผลทีไ่ ด้รบั   ทุกฝ่ายปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายได้อย่างชัดเจน มีความเข้าใจในวิธกี าร
ปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ และผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สร้างความสำเร็จ
ให้กับสหกรณ์ฯ ตามวัตถุประสงค์
3.2 โครงการสัมมนา เรือ่ ง “สหกรณ์สญ
ั จรพบผูบ้ ริหารและสมาชิก” มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างฝ่ายบริหารและสมาชิกในหน่วยงานของสมาชิก ร่วมฟังปัญหาและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ เกีย่ วกับสมาชิก ให้สมาชิกทราบสิทธิประโยชน์ของตนเอง และการดำเนินงานของ
สหกรณ์ ให้บริการด้านต่างๆ ของสหกรณ์นอกสถานที่ และเป็นการประชาสัมพันธ์งานของสหกรณ์
รายงานกิจการประจำ�ปี 2556
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ให้สมาชิกและสาธารณชนทราบ โดยจัดจำนวน 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1  วันที่ 3 กรกฎาคม 2556  ณ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
ครั้งที่ 2  วันที่ 7 ตุลาคม 2556  ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา
ครั้งที่ 3  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556  ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผลที่ได้รับ  ฝ่ายบริหารและสมาชิกในหน่วยงานต่างๆ เกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน ได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะที่ดีจากสมาชิก และได้รับบริการด้านต่างๆ นอกสถานที่
ของสหกรณ์ สมาชิกทราบสิทธิประโยชน์ของตนเอง ทราบข่าวสารงานของสหกรณ์ และเข้าถึงบริการ
ของสหกรณ์มากขึ้น โดยภาพรวมได้รับการตอบรับจากสมาชิกเกินเป้าหมาย
3.3 โครงการสัมมนาเรื่อง “การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์กับ
ตัวแทนและสมาชิกกลุ่มผู้นำ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับสหกรณ์ แก่สมาชิก
ตัวแทนและกลุม่ ผูน้ ำ และเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิกตัวแทนและกลุม่ ผูน้ ำกับผูบ้ ริหารและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ สร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ สร้าง
ความสัมพันธ์และมีเครือข่ายของสมาชิกที่มาจากหน่วยงานต่างๆ รับฟังปัญหาและความต้องการของ
สมาชิกด้านต่างๆ และเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา    
รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
ผลที่ได้รับ  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักและคุ้นเคยกับบุคลากรของสหกรณ์ มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน และมีทัศนคติที่ดีต่อสหกรณ์ มีเครือข่ายของสมาชิกสหกรณ์เพิ่ม
มากขึน้ สหกรณ์ทราบปัญหาและความต้องการของสมาชิก ผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้บำเพ็ญประโยชน์ดา้ น
ต่างๆ ร่วมกัน
3.4 โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ของผูบ้ ริหาร มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ดา้ นการบริหาร และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกทีม่ รี ปู แบบเดียวกัน
โดยจัดระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2556  ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผลที่ได้รับ ผู้บริหารมีความรู้และประสบการณ์ และสหกรณ์มีเครือข่ายกับ
หน่วยงานภายนอกเพิ่มมากขึ้น
3.5 โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารงานสหกรณ์ของฝ่ายจัดการที่สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมท้องถิน่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ดา้ นการทำงานเพิม่ ขึน้ สร้างเครือข่าย
กับหน่วยงานภายนอกทีม่ รี ปู แบบเดียวกัน เสริมสร้างความรูด้ า้ นศิลป วัฒนธรรมท้องถิน่ และนำความรู้
ด้านการจัดการ และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนางานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า โดยจัดระหว่างวันที่
10-12 สิงหาคม 2556  ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ผลที่ได้รับ   เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการเพิ่มมากขึ้น มีเครือข่ายกับ
หน่วยงานภายนอกเพิม่ ขึน้ และมีความรูด้ า้ นศิลปวัฒนธรรมของท้องถิน่ มากขึน้ และมีวธิ คี ดิ และตัดสินใจ
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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3.6 โครงการอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้ด้านวิชาการภายในหน่วยงาน ซึ่ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ได้รบั การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพิม่ ศักยภาพ
การบริหารจัดการธุรกิจด้านการเงิน ปื 2556 จากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทางการบริหารการเงินของสหกรณ์ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ
สหกรณ์ และเพิ่มศักยภาพให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดระหว่าง
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2556  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
ผลที่ได้รับ  บุคลากรของสหกรณ์มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน
ของสหกรณ์ สามารถจัดทำแผนบริหารความเสีย่ งได้ และสหกรณ์มศี กั ยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ
ด้านการเงินของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.7 โครงการศึกษา อบรม สัมมนา (หน่วยงานภายนอก) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่าย
บริหารและฝ่ายจัดการมีความรูด้ า้ นสหกรณ์และความรูด้ า้ นอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน เป็นการสร้าง
เครือข่ายและมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั หน่วยงานภายนอกทีม่ รี ปู แบบเดียวกัน มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานด้านสหกรณ์ที่ทันสมัย และนำความรู้ที่ได้ศึกษามาพัฒนางานของสหกรณ์
ผลทีไ่ ด้รบั   ผูบ้ ริหาร ฝ่ายจัดการ ได้พฒ
ั นาความรู้ ความสามารถในด้านสหกรณ์
จากภายนอกเพิม่ มากขึน้ มีเครือข่ายความร่วมมือ และมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั หน่วยงานภายนอกมากขึน้
ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ทันสมัย และนำความรู้ที่ได้ศึกษามา
ปรับปรุงพัฒนางานของสหกรณ์  
นอกจากนี้ สหกรณ์ยังได้ให้ความรู้แก่บุคลากรสหกรณ์ในด้านต่างๆ เช่น การอบรม
พัฒนาด้านสารสนเทศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอด

4. ด้านการให้สวัสดิการ

คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ได้คำนึงถึงสมาชิกทุกท่านควรจะมีความสุข และสุขภาพ
แข็งแรง เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ และสามารถหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
และได้รับสวัสดิการที่ดี จึงกำหนดจัดโครงการต่างๆ ดังนี้ี
4.1 โครงการรางวัลชีวติ เพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์และคุณภาพชีวติ ของท่านสมาชิก
ให้ดีขึ้น โดยพาสมาชิกไปทัศนศึกษา จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 ประเทศสมาพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์ และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน                   
ระหว่างวันที่ 13-20 พฤศจิกายน 2556 
ครัง้ ที่ 2 ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย (รัฐแคชเมียร์) ระหว่างวันที่ 4-11 ธันวาคม
2556
ผลที่ได้รับ  สมาชิกมีประสบการณ์และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถนำความรู้ที่
ได้รับมาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน และพึงพอใจกับโครงการนี้มาก
รายงานกิจการประจำ�ปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

45

4.2 โครงการรักษ์สุขภาพ เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของสมาชิกให้แข็งแรง ลด
ความเสี่ยงจากการเกิดโรคภัยต่างๆ และทราบวิธีการบำบัดโรคต่างๆ ก่อนที่จะเกิดโรค โดยสหกรณ์ฯ
ดำเนินการจัดโครงการ จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 เรื่อง “ปรับสมดุลชีวิต พิชิตโรค” โดย นายแพทย์ธเนศ  อมรพิทักษ์กูล
วันพุธที่ 18 กันยายน 2556  ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 
ครั้งที่ 2 เรื่อง “การเปลี่ยนชีวิตที่ดีด้วยการฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่า” โดย ทันตแพทย์
ไพฑูรย์  สุริยะวงศ์ไพศาล  วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556  ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
ผลที่ได้รับ สมาชิกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพิ่มขึ้น ลดความเสี่ยงจากการเกิด
โรคภัยต่างๆ มีความรู้ในการบำบัดโรคต่างๆ มากขึ้น
4.3 โครงการรวมพลคนโสด ประจำปี 2556 “ทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 โดยพาสมาชิกไปสถานที่ต่างๆ อาทิ วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ ตลาดน้ำ
อโยธยา และพระราชวังบางปะอิน
ผลที่ได้รับ สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจโครงการนี้มาก เป็นการ
สร้างเสริมวัฒนธรรมไทย ทั้งด้านจริยธรรม
4.4 ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์  ประจำปี 2556
สหกรณ์ได้มอบทุนการศึกษาแก่บตุ รสมาชิกตัง้ แต่ระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา
(ปริญญาตรี) จำนวน 1,294 ทุน ทุนละ 1,200.- บาท เป็นเงิน 1,552,800.- บาท โดยโอนเข้าบัญชี  
เงินฝากสมาชิก
4.5 การให้ความช่วยเหลือกับสมาชิกเกี่ยวกับด้านสวัสดิการต่างๆ ได้แก่
4.5.1  บริจาคให้โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
สมาคม  มูลนิธิ
เป็นเงิน 400,000.00  บาท
4.5.2 สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก
เป็นเงิน 4,870,174.50  บาท
4.5.3 สวัสดิการสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิก เป็นเงิน 352,500.00  บาท
4.5.4 พวงหรีดสมาชิก
เป็นเงิน
2,500.00  บาท
4.5.5 สวัสดิการสมาชิกอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เป็นเงิน 4,627,500.00  บาท
4.5.6 สวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร
เป็นเงิน 237,010.20  บาท
4.5.7 ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย, วาตภัย
เป็นเงิน
17,500.00  บาท
4.5.8 สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกทุพพลภาพ
เป็นเงิน
21,000.00  บาท
4.5.9 ร่วมทำบุญ ทอดผ้าป่าและกฐินการกุศล
เป็นเงิน 209,708.00  บาท
4.5.10 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหน่วยงานต่างๆ เป็นเงิน 181,000.00  บาท

5. ด้านระเบียบและกฎหมาย

คณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย ได้พิจารณาแก้ไขระเบียบ ดังนี้
1. งานแก้ไข/ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศฯ
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1.1 ดำเนินการปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ฯ เรือ่ ง การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. 2554  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
1.2 ดำเนินการปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ฯ เรือ่ ง การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. 2554  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556
1.3 ดำเนินการปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ฯ เรือ่ ง การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. 2554
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556
1.4 ดำเนินการจัดทำระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2556  
1.5 ดำเนินการจัดทำระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การปรับโครงสร้างหนีแ้ ละการบริหาร
หนี้ผิดนัด พ.ศ. 2556
1.6 ดำเนินการจัดทำประกาศสหกรณ์ฯ เรือ่ ง หลักเกณฑ์การกูเ้ งินโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
1.7 ดำเนินการจัดทำประกาศสหกรณ์ เรือ่ ง หลักเกณฑ์การกูเ้ งินโครงการช่วยเหลือ
เพื่อการดำรงชีพ
1.8 ดำเนินการปรับปรุงคำขอกูเ้ งินโครงการแก้ปญ
ั หาความเดือดร้อนให้กบั สมาชิก
1.9 ดำเนินการรวบรวมข้อบังคับสหกรณ์ 
1.10   จัดทำสัญญาจ้างสำนักงานกฎหมายเบสท์ ลอว์เยอร์ ในการตรวจสอบบุคคล
ล้มละลาย
2. งานให้คำปรึกษาและตอบข้อหารือ
2.1 พิจารณาการรับเข้าเป็นสมาชิกกรณีสมาชิกถูกจำหน่ายจากสมาชิกขอเข้า
เป็นสมาชิกใหม่
2.2 พิจารณาข้อหารือผู้จัดการมรดก (พินัยกรรมฝ่ายเมือง) ขอรับเงินค่าหุ้น และ
ค่าสงเคราะห์ศพตามพินัยกรรม
2.3 พิจารณาเรือ่ งการจ่ายเงินปันผลและดอกเบีย้ เงินฝากของสมาชิกทีถ่ งึ แก่กรรม
แต่ยังมีข้อพิพาททางกฎหมาย และการนำทรัพย์มรดกกรมบังคับคดี
2.4 พิจารณาเกี่ยวกับการขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
2.5 พิจารณาสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
3. การดำเนินงานตามโครงการ/แผนงาน
3.1 การจัดทำสือ่ และมุมหนังสือเพือ่ การเรียนรูข้ องกรรมการดำเนินการและสมาชิก
3.2 การศึกษาดูงานสหกรณ์นอกสถานที่

6. ด้านประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์เป็นกิจกรรมทีม่ บี ทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กร เพือ่ เสริม
สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันต่อสมาชิกและกลุ่มเป้าหมาย อันจะได้มาซึ่งศรัทธาและความ
ร่วมมือระหว่างสหกรณ์และกลุ่มเป้าหมายโดยการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนประชาสัมพันธ์ขององค์กร
รายงานกิจการประจำ�ปี 2556
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บาทถ้วน)

6.1 จัดพิมพ์สาร สอ.ศธ.  จำนวน  3  ฉบับ  ดังนี้
ฉบับที่ 1  ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2556
ฉบับที่ 2  ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2556
ฉบับที่ 3  ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2556
โดยใช้งบประมาณจำนวน 176,550.- บาท (หนึง่ แสนเจ็ดหมืน่ หกพันห้าร้อยห้าสิบ

6.2 จัดกิจกรรม “แบ่งปันสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม” ณ บ้านเด็กธรรมรักษ์ จังหวัด
ลพบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556 โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 86,723.07 (แปดหมื่นหกพัน
เจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสตางค์)
6.3 เนือ่ งจากปีพทุ ธศักราช 2554 ได้เกิดมหาอุทกภัยในประเทศไทยทีเ่ ป็นภัยพิบตั ทิ าง
ธรรมชาติ ทำให้เกิดความเสียหายกับภาพรวมของประเทศ รวมถึงบริเวณพุทธมณฑล ตำบลศาลายา
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำคัญของประเทศ เป็นเหตุให้พันธุ์ไม้และ  
ภูมทิ ศั น์บริเวณพุทธมณฑลได้รบั ความเสียหาย สอ.ศธ. เล็งเห็นถึงความสำคัญในอันทีจ่ ะช่วยฟืน้ ฟูบรู ณะ
บริเวณพุทธศาสนสถานดังกล่าว จึงจัดทำป้ายและสวนไม้ประดับพุทธมณฑล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ได้ทำพิธีเปิดป้ายสวนไม้ประดับดังกล่าว
เมือ่ วันที่ 21 สิงหาคม 2556 โดย นายจรูญ  ชูลาภ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนีส้ หกรณ์ฯ ยังได้สนับสนุนเงินปีละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ทุกปี
ให้แก่พุทธมณฑลเพื่อเป็นทุนสนันสนุนในการดูแลบำรุงรักษาสวนไม้ประดับให้สวยงามตลอดไป
6.4 สือ่ สารเผยแพร่ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์และเป็นปัจจุบนั ทางเว็บไซต์ (www.moecoop.
com)
6.5   ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของสหกรณ์ฯ เช่น
โครงการรางวัลชีวติ ณ สาธารณรัฐอินเดีย (รัฐแคชเมียร์), สมาพันธรัฐสวิตเซอร์เเลนด์-สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี, โครงการรวมพลคนโสด ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, โครงการรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 1 เรื่อง
“ปรับสมดุลชีวิต พิชิตโรค”, ครั้งที่ 2 เรื่อง “เปลี่ยนชีวิตที่ดีด้วยการฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่า” ณ หอประชุม
คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ, กิจกรรมแบ่งปันสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม ณ บ้านธรรมรักษ์ จังหวัดลพบุรี
และสหกรณ์สญ
ั จรพบผูบ้ ริหารและสมาชิก ณ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม, สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นต้น

7. ด้านเชื่อมโยงเครือข่าย

สำหรับในปีที่ผ่านมา สอ.ศธ. ได้เชื่อมโยงเครือข่ายกับสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ ดังนี้
1. เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตดุสิต ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสหกรณ์เขต
พื้นที่ 1 กรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีเครือข่ายทุกเขตในกรุงเทพมหานคร ซึ่งในเขตดุสิตมีจำนวน 38
สหกรณ์ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เชือ่ มโยงและช่วยเหลือซึง่ กันและกันระหว่างสหกรณ์ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เป็นศูนย์ประสานความร่วมมือ มี นายเอนก  ศรีสำราญรุง่ เรือง
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ผูจ้ ดั การ เป็นทีป่ รึกษาเครือข่าย และ นางดวงเดือน  สายสมบัติ รองผูจ้ ดั การ เป็นเลขานุการเครือข่าย  
ดังกล่าว
2. เครือข่ายจตุภาคี สอ.ศธ. เป็นสมาชิกเครือข่ายจตุภาคี ซึง่ เป็นการร่วมมือกันระหว่าง
4 สหกรณ์ ได้แก่ สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด สอ.ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด สอ.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด และ สอ.วชิรพยาบาล จำกัด เพื่อช่วยเหลือด้านวิชาการ  
สวัสดิการ การเงินและอื่นๆ
3. เครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด เป็นการร่วมมือกันอย่างใกล้ชดิ และจริงจัง
ในการลงทุน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ปรึกษาหารือ และให้ข้อคิดเห็นในด้านการบริหาร เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ ซึ่งในปี 2556 นายจรูญ  ชูลาภ ประธานกรรมการ
เป็นผู้แทนสหกรณ์ ศธ. เข้าร่วมประชุมและได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
ให้เป็นรองประธานกรรมการ
4. เครือข่ายชุมนุ มุ สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด เป็นการร่วมมือกันอย่างใกล้ชดิ
และจริงจังด้านระบบคอมพิวเตอร์ แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร และให้ขอ้ คิดเห็นในด้านการบริหาร เพือ่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์
5. เครือข่ายระดับประเทศ โดย นายเอนก  ศรีสำราญรุง่ เรือง ผูจ้ ดั การ ได้รบั เลือกตัง้
เป็นประธานผูต้ รวจสอบกิจการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นับเป็นประโยชน์ตอ่ เครือข่ายขบวนการ
สหกรณ์ ที่ช่วยดูแลผลประโยชน์ของสหกรณ์ด้วยกันทั้ง 7 ประเภท 8,000 กว่าสหกรณ์ทั่วประเทศ
6. ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพืน้ ที่ 1 นายเอนก  ศรีสำราญรุง่ เรือง
ผู้จัดการ ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา และ นางดวงเดือน   สายสมบัติ รองผู้จัดการ ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการและเลขานุการ
จากการพัฒนาสหกรณ์ในทุกๆ ด้าน สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1    
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ทำการประเมินและรับรองว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จำกัด ผ่านการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555/2556 ด้วย ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ เขตพื้นที่ 1 ให้ร่วมจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยงในเชิงลึก เพื่อเป็นการสร้างแนวทางการบริหารเงินของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
สหกรณ์มุ่งเน้นที่จะเป็นสหกรณ์ชั้นนำ ที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก และสร้างความ
สัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่ายทุกด้าน เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ
...............................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่

6

รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2556
เรียน  ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ได้เลือกตั้ง  
ข้าพเจ้าและคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  
สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งข้าพเจ้าและคณะได้ทำการตรวจสอบและ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบ จึงขอเสนอ  
ผลการตรวจสอบประจำปี โดยสรุปดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ
1.2 เพือ่ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3 เพือ่ ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ในปี 2556

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 12,848 คน ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น
จำนวน 965 คน ออกจากสหกรณ์ จำนวน 338 คน สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี 13,475 คน          
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ในวันสิ้นปี สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 7,948,872,460.12 บาท และในรอบปี สหกรณ์มีรายได้
ทั้งสิ้น 444,067,245.11 บาท ค่าใช้จ่าย 125,669,546.57 บาท มีกำไรสุทธิ 318,397,698.54 บาท  
เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เป็นเงิน 43,250,554.03 บาท
3.2 ด้านการบริหารทั่วไป
คณะกรรมการดำเนินการได้มีการประชุมประจำเดือน เดือนละ 1 ครั้ง มีคณะ
กรรมการฝ่ายต่างๆ รับผิดชอบงานตามทีค่ ณะกรรมการดำเนินงานมอบหมาย และมีการประชุมปรึกษา
หารือกัน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการดำเนินการ
ได้รับทราบ ทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตามแผนและนโยบาย
ที่กำหนดไว้ มีการกำหนดโครงสร้างของสหกรณ์ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการ
ปรับปรุงระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และมีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ
3.3 ด้านบัญชี
สหกรณ์ได้บันทึกรายการบัญชีเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย
การบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ที่กำหนดไว้ จัดทำรายงาน งบทดลองเป็นประจำเดือนทุกเดือน
เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบทุกเดือน
3.4 ด้านการเงิน
สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี จำนวน 932,442.85 บาท (เก้าแสน  
สามหมืน่ สองพันสีร่ อ้ ยสีส่ บิ สองบาทแปดสิบห้าสตางค์) ถูกต้องตรงตามบัญชี ซึง่ อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
นางจิรัตติกาล  ทองสวัสดิ์ ตำแหน่งกรรมการและเหรัญญิก การใช้จ่ายเงินต่างๆ ของสหกรณ์เป็นไป
ตามงบประมาณรายจ่ายที่ที่ประชุมใหญ่กำหนดไว้ มีหลักฐานประกอบครบถ้วน มีคณะกรรมการการ
รักษาเงิน คณะกรรมการเก็บรักษากุญแจ และคณะกรรมการดังกล่าวได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบว่าด้วยการ
รับจ่ายและการเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ พ.ศ. 2553 พร้อมทั้งมีการรายงานฐานะการเงินให้กับคณะ
กรรมการดำเนินการทราบทุกเดือน
3.5 ด้านสินเชื่อ
3.5.1 สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 3 ประเภท คือ
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จำนวน 3,991  สัญญา จำนวน 122,636,539.25  บาท
(2) เงินกู้สามัญ
จำนวน 6,991  สัญญา จำนวน 2,892,063,800.00  บาท
(3) เงินกู้พิเศษ
จำนวน 21  สัญญา จำนวน    26,489,600.00  บาท
รวม 10,971  สัญญา จำนวน 3,040,914,748.50  บาท
วันสิ้นปีมีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ คือ
(1)  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
จำนวน
30,073,689.00  บาท
(2)  เงินกู้สามัญ
จำนวน 2,872,343,746.06  บาท
(3)  เงินกู้พิเศษ
จำนวน   202,264,159.94  บาท
3,104,681,595.50  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) สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกองปราบปราม จำกัด
จำนวน 130,000,000.00  บาท
(2) สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันการบินพลเรือน จำกัด
จำนวน 20,000,000.00  บาท
(3) สหกรณ์ออมทรัพย์สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เชียงใหม่ จำกัด   จำนวน 50,000,000.00  บาท
(4) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด
จำนวน 50,000,000.00  บาท
(5) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด
จำนวน 50,000,000.00  บาท
(6) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี  จำกัด
จำนวน 200,000,000.00  บาท
(7) สหกรณ์ออมทรัพย์สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สกลนคร จำกัด   จำนวน 10,000,000.00  บาท
(8) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
จำนวน 200,000,000.00  บาท
(9) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
จำนวน 200,000,000.00  บาท
(10) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด
จำนวน 130,000,000.00  บาท
  640,000,000.00  บาท
วันสิ้นปีมีเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นคงเหลือ ดังนี้
(1) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
89,793,344.38  บาท
(2) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
189,980,000.00  บาท
(3) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด
32,400,000.00  บาท
(4) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด
66,400,000.00  บาท
(5) สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันการบินพลเรือน จำกัด
11,600,000.00  บาท
(6) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
98,000,000.00  บาท
(7) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด 6,150,000.00  บาท
(8) สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลสระบุรี จำกัด
3,320,000.00  บาท
(9) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
65,600,000.00  บาท
(10) สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกองปราบปราม จำกัด
45,500,000.00  บาท
(11) สหกรณ์แท็กซี่อาสาสมัคร จำกัด
1,556,000.00  บาท
(12) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคราม จำกัด
72,800,000.00  บาท  
(13) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด
130,900,000.00  บาท
(14) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด
45,500,000.00  บาท
(15) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด
38,240,000.00  บาท
(16) สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด
5,000,000.00  บาท
(17) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด
     45,500,000  บาท
946,939,344.38  บาท           
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การให้สหกรณ์อื่นกู้ได้ปฏิบัติในสาระสำคัญเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2550
ณ วันสิน้ ปี สหกรณ์มรี ายได้จากการให้กู้ จำนวน 378,701,771.16 บาท (ดอกเบีย้ รับ
จากเงินให้สมาชิกกูย้ มื 325,589,019.70 + ดอกเบีย้ รับจากเงินให้สหกรณ์อนื่ ๆ กูย้ มื 53,112,751.46 บาท)
สูงกว่าประมาณรายรับ จำนวน 76,701,771.16 บาท
3.6 ด้านการลงทุน
3.6.1 สหกรณ์มกี ารลงทุนซือ้ หุน้ /พันธบัตรรัฐบาล และอืน่ ๆ กับสถาบันการเงิน
ต่างๆ ได้ตรวจสอบแล้ว สหกรณ์มหี ลักฐานการลงทุนแสดงถึงการลงทุนเป็นกรรมสิทธิข์ องสหกรณ์จริง
ทุกรายการ และเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะกรรมการดำเนินการ การลงทุนเป็นไปตาม
พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรือ่ ง
ข้อกำหนดการฝากหรือการลงทุนอย่างอืน่ ของสหกรณ์ การคำนวณผลตอบแทนถูกต้อง ณ วันสิน้ ปีบญ
ั ชี
สหกรณ์มีรายได้จากการลงทุนต่างๆ จำนวน 53,073,166.74 บาท 
3.6.2  อาคาร/อุปกรณ์
     สหกรณ์ได้มกี ารจัดซือ้ อุปกรณ์ในการปฏิบตั งิ านในปี 2556 เพิม่ ขึน้ และ  
มีการปรับปรุงสำนักงานให้ทันสมัย ทำให้การบริการแก่สมาชิกสะดวกสบายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
3.7 ด้านเงินรับฝาก
สหกรณ์มีเงินรับฝาก ณ วันที่ 1 มกราคม 2556  คือ
(1) เงินรับฝากออมทรัพย์
8,029,326.30  บาท
(2) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
1,893,134,837.01  บาท
(3) เงินรับฝากออมทรัพย์ 2
63,220,086.81  บาท
(4) เงินรับฝากออมทรัพย์-สมาชิกสมทบ
881,002.60  บาท
(5) เงินรับฝากออมทรัพย์-พิเศษ-สมาชิกสมทบ
315,179,855.20  บาท
(6) โครงการสวัสดิการสมาชิก
6,700.00  บาท
(7) เงินฝากประจำ 24 เดือน
6,966,500.00  บาท  
(8) เงินฝากประจำสมาชิกสมทบ 24 เดือน
106,000.00  บาท
(9) เงินฝากออมทรัพย์สมาคมฌาปนกิจฯ ค้างจ่าย
0.00  บาท
(10) เงินฝากออมทรัพย์-เงินให้กู้แก่สมาชิกสามัญ
   31,794,970.74  บาท
2,319,319,278.66  บาท
วันสิ้นปีมีเงินรับฝากคงเหลือ 31 ธันวาคม 2555
(1) เงินรับฝากออมทรัพย์
จำนวน
6,211,523.34  บาท
(2) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
จำนวน 1,987,274,817.34  บาท
(3) เงินรับฝากออมทรัพย์ 2
จำนวน 62,288,242.71  บาท
(4) เงินรับฝากออมทรัพย์-สมาชิกสมทบ
จำนวน
1,074,687.32  บาท
(5) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ-สมาชิกสมทบ จำนวน 318,127,063.62  บาท
(6) โครงการสวัสดิการสมาชิก
จำนวน
140,700.000  บาท
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(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

จำนวน
1,074,400.00  บาท
จำนวน 38,013,400.00  บาท
จำนวน
79,500.00  บาท
จำนวน
468,000.00  บาท
จำนวน    44,480,333.97  บาท
2,459,232,668.30  บาท
สหกรณ์ได้พจิ ารณาถึงดอกเบีย้ เงินรับฝากต่างๆ ของสมาชิก โดยให้สมาชิกได้รบั   
ผลประโยชน์มากกว่าการนำเงินไปฝากธนาคารต่างๆ และได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน  
มีเอกสารประกอบการรับฝากเงินและการถอนเงินถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่การรับฝากและการถอนเงิน
3.8 ด้านทุน
3.8.1 ทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุ้นวันต้นปี
3,517,821,010.00  บาท
เพิ่มขึ้นระหว่างป
314,297,910.00  บาท 
ลดลงระหว่างปี
67,933,220.00  บาท 
คงเหลือวันสิ้นปี
3,764,185,700.00  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 ท่าไรในใบรับเงิน
ทุกเดือน ในการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามกฎหมายและมติที่ประชุมใหญ่
3.8.2 ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนสาธารณประโยชน์วันต้นปี
1,404,621.58  บาท
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
1,400,000.00  บาท  
จ่ายระหว่างปี
830,208.00  บาท  
คงเหลือวันสิ้นปี
1,974,413.58  บาท
การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์เป็นไปตามมติของคณะกรรมการดำเนินการ
3.8.3 ทุนส่งเสริมการศึกษา
ทุนส่งเสริมการศึกษา วันต้นปี
1,200,296.92  บาท 
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
2,027,000.00  บาท  
จ่ายระหว่างปี
1,801,144.23  บาท 
คงเหลือวันสิ้นปี
1,426,152.69  บาท
การจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาเป็นไปตามมติของคณะกรรมการดำเนินการ
3.8.4 ทุนส่งเสริมสวัสดิการ
ทุนส่งเสริมสวัสดิการ วันต้นปี
23,906.67  บาท 
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เพิ่มขึ้นระหว่างปี
17,000,000.00  บาท 
จ่ายระหว่างปี
12,853,144.50  บาท  
คงเหลือวันสิ้นปี
4,170,762.17  บาท
การจ่ายทุนสวัสดิการเป็นไปตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ระเบียบ สอ.ศธ.
ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2549 และระเบียบ   
สอ.ศธ. ว่าด้วยสวัสดิการที่ภักดีต่อองค์การ พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2550  
ระเบียบ สอ.ศธ. ว่าด้วยการให้สวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ พ.ศ. 2555 ระเบียบ  
สอ.ศธ. เรื่องการให้สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ศพของสมาชิก พ.ศ. 2554 และระเบียบ สอ.ศธ. ว่าด้วย
การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2555
3.8.5 ทุนสวัสดิการเพื่อการศพสมาชิกและครอบครัว
ทุนสวัสดิการเพื่อการศพสมาชิกและครอบครัว 
วันต้นปี
5,266,444.56  บาท
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
         -        บาท  
จ่ายระหว่างปี
352,500.00  บาท
คงเหลือวันสิ้นปี
4,913,944.56  บาท
การจ่ายทุนสวัสดิการเพือ่ การศพสมาชิกและครอบครัวเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เรือ่ ง สวัสดิการเพือ่ การศพครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2554
3.8.6 ทุนสำรอง
ทุนสำรอง วันต้นปี
302,771,782.92  บาท 
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
30,447,200.55  บาท  
คงเหลือวันสิ้นปี
333,218,983.47  บาท
3.8.7 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล วันต้นปี
980,070.59  บาท         
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
3,332,561.54  บาท 
คงเหลือวันสิ้นปี
4,312,632.13  บาท
3.8.8 ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ
ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ วันต้นปี
2,097,635.41  บาท 
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
500,000.00  บาท 
คงเหลือวันสิ้นปี
2,597,635.41  บาท
3.8.9 ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน
ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน วันต้นปี
335,000.00  บาท
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
955,000.00  บาท 
คงเหลือวันสิ้นปี
1,290,000.00  บาท
การจ่ายทุนตั้งแต่ 3.8.1 - 3.8.5  มีหลักฐานให้ตรวจสอบครบถ้วน
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3.9 ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ได้พิจารณา
อนุมตั กิ ำหนดวงเงินกูย้ มื หรือการค้ำประกันปี 2556 จำนวน 3,800,000,000.00 บาท (สามพันแปดร้อย
ล้านบาทถ้วน) สอ.ศธ. ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา โดยนำเงินมาหาผลประโยชน์ ซึ่งได้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2556 มีตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารกรุงเทพ จำนวน 50,000,000.- บาท และ ธนาคารกรุงไทย
528,000,000.- บาท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 340,000,000.- บาท รวมเป็นเงิน 910,000,000.- บาท  
(เก้าร้อยสิบล้านบาท)
สรุป ผลการตรวจสอบกิจการของ สอ.ศธ. คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 33 ได้บริหาร
งาน ทั้งด้านการเงิน การบัญชี การจัดการทั่วไป ตลอดจนการนำเงินไปลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์จาก
สถาบันการเงิน และการบริการแก่สมาชิก เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้
โดยยึดหลักการของสหกรณ์ และได้พัฒนาองค์กรภายใต้นโยบายที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดไว้
จนทำให้สหกรณ์ได้รับความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน และได้เป็นที่ยอมรับความเชื่อถือจากกรมส่งเสริม
สหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พนื้ ที่ 1 ได้มอบเกียรติบตั รเพือ่ แสดงว่า สอ.ศธ. มีผลการดำเนินงาน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2556  
และได้รับเกียรติบัตรรับรองจากกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นสหกรณ์มีผลงานผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
สหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2555/2556 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
คณะผู้ ต รวจสอบกิ จ การขอขอบคุ ณ เจ้ า หน้ า ที่ ข องสหกรณ์ ทุ ก ท่ า นที่ ได้ อ ำนวยความ
สะดวกในการตรวจสอบ และสมาชิกทุกท่านทีใ่ ห้ความไว้วางใจในการปฏิบตั งิ านในด้านตรวจสอบกิจการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการหวังว่าคงจะมีโอกาสได้รับความไว้วางใจในโอกาสต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุทิน  คำคม)
ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

(นายเมธา  อุทัยพยัคฆ์)
ผู้ตรวจสอบกิจการ

(นางสมลักษณ์  ปิ่นกร)
เลขานุการคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ
...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่

7

หนังสือรับรองของสหกรณ์
									
									
							

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  จำกัด

วันที่    มกราคม  2557

เรียน  ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อแสดง
ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จำกัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดหรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินที่ท่าน
ตรวจสอบซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดขึ้นตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ข้าพเจ้าขอรับรอง
รายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิดว่าควรจะเป็นดังต่อไปนี้
1. งบการเงินไม่มกี ารแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึง่ รวมถึงการละเว้น
การแสดงรายการและข้อมูลต่างๆ
2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้วคือ
		 2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งหมด
		 2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
3. ไม่มรี ายการผิดปกติทเี่ กีย่ วข้องกับการกระทำของคณะกรรมการดำเนินการหรือเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ ผูซ้ งึ่ มีหน้าทีส่ ำคัญเกีย่ วกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติ
ที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน
4. สหกรณ์ได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของสัญญาทัง้ หมด ซึง่ หากไม่ปฏิบตั ติ ามอาจมีผลกระทบ
อย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงาน
รายงานกิจการประจำ�ปี 2556
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ราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลซึ่งหากไม่ปฏิบัติตาม อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบ
การเงิน
5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันจะมีผลกระทบต่องบการเงิน เพราะ
มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมี
หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหน้า ซึง่ ควรจะได้นำมาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือ
ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งสำรองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
ในงบการเงิน
		 6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น
		 6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจำกัดการใช้เงินกู้
		 6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
7. สหกรณ์มกี รรมสิทธิใ์ นสินทรัพย์ทงั้ หมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มภี าระผูกพัน
หรือข้อผูกมัดใดๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว
และอาจเกิดขึน้ ในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทัง้ ได้มกี ารเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เกีย่ วกับหลักประกันทัง้ หมดทีส่ หกรณ์ให้แก่บคุ คลทีส่ าม นอกจากนีส้ หกรณ์ไม่มคี ดีฟอ้ งร้องอืน่ และไม่มี
คดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
9. นอกจากเรือ่ งทีอ่ ธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มเี หตุการณ์ใดเกิดขึน้
หรือไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดทีม่ ผี ลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำคัญ ซึง่ ต้องนำมาปรับปรุงงบการเงิน
หรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ

(นายจรูญ   ชูลาภ)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
	     
(นายเอนก  ศรีสำราญรุ่งเรือง)
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำกัด
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รายงานของผู้สอบบัญชี
								
เสนอ  นายทะเบียนสหกรณ์
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 งบกำไรขาดทุนและ
งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและความ
ครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปและตามระเบียบ
ที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น
อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึง
การใช้วธิ กี ารทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทัง้ ทีเ่ ป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีทสี่ หกรณ์ใช้ และประมาณการเกีย่ วกับรายการทางการเงิน
ที่เป็นสาระสำคัญซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้จัดทำขึ้นตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม
ของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุป
ที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
2555 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของแต่ละปีของสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำคัญตามระเบียบทีน่ ายทะเบียน
สหกรณ์กำหนด
		
		
		

(นางสาวสุมาลี   ศีละสะนา)
ผู้สอบบัญชี

  มกราคม 2557
รายงานกิจการประจำ�ปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด
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สหกรณ์
ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
หมาย
เหตุ

ปี 2556
บาท

ปี 2555
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

148,808,299.55
203,516,952.64
195,000,000.00
907,334,868.52
379,255.34
25,564,767.57
42,979.00

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

9

13,731,748.13
     1,362,984.61
1,495,741,855.36

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

  1,168,603,823.04
5,153,216,211.06
3,097,497.79
2,140,648.75
247,570.00
       219,169.56
6,327,524,920.20
7,823,266,775.56

1,143,752,401.75
4,641,272,243.74
1,518,007.40
2,436,366.13
375,855.00
       488,461.95
5,789,843,335.97
7,236,444,719.98

4
5
6

10

รายงานกิจการประจำ�ปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

หมาย
เหตุ

ปี 2556
บาท

ปี 2555
บาท

หนี้สินและทุนของสหกรณ์

หนี้สินหมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินรับฝาก
เงินรอจ่ายคืน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินค้ำประกันพนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

11
12
13

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

14
15

918,000,000.00 780,000,000.00
2,459,091,968.30 2,319,312,578.66
2,508,848.15
22,243,279.11
     3,325,907.55
3,382,926,724.00

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

       816,000.00
       816,000.00
3,383,742,724.00

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

  3,764,185,700.00   3,517,821,010.00
333,218,983.47
302,771,782.92
20,685,540.54
11,307,975.73
3,036,129.00
2,616,937.20
  318,397,698.55   275,147,144.51
4,439,524,051.36 4,109,664,850.36
7,823,266,775.56 7,236,444,719.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
        (ลงชื่อ)    
                     (ลงชื่อ))     
 	
(นายจรูญ  ชูลาภ)
(นางจิรัตติกาล  ทองสวัสดิ์)
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
วันที่  21  มกราคม  2557
รายงานกิจการประจำ�ปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด
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สหกรณ์
ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
ปี 2556
บาท
%

ปี 2555
บาท
%

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก

325,589,019.70

73.34

270,387,798.31

70.30

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่น

53,112,751.46

11.96

52,872,133.29

13.75

เงินฝากธนาคาร

12,154,847.92

2.74

15,530,509.95

4.04

เงินลงทุน

53,073,166.74

11.96

45,808,698.41

11.91

443,929,785.82

100.00

384,599,139.96

100.00

  67,336,617.64

15.17

64,946,273.61

16.89

27,641,197.47

  6.23

16,653,256.71

  4.33

94,977,815.11

21.40

81,599,530.32

21.22

     497,714.65

  0.11

            0.00

  0.00

     497,714.65

  0.11

            0.00

  0.00

348,454,256.06

78.49

302,999,609.64

78.80

60,550.00

0.01

56,750.00

0.02

     76,909.29

  0.02

     89,196.09

  0.02

    137,459.29

  0.03

    145,946.09

  0.04

รวมรายได้ดอกเบี้ย
และผลตอบแทนจากการลงทุน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน
หัก หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้
รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รายได้ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากการลงทุน-สุทธิ
บวก รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
รายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
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รายงานกิจการประจำ�ปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

ปี 2556
บาท
%

ปี 2555
บาท
%

หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
10,598,070.52

2.59

10,598,070.52

2.76

ค่าล่วงเวลา

45,240.00

0.01

45,240.00

0.01

ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่

596,202.54    0.13

  583,818.75

0.15

1,377,841.00

0.31

1,251,782.00

0.33

222,383.00

0.05

189,046.00

0.05

  1,001,613.88

  0.23

941,079.55

0.24

ค่าใช้จ่ายสมทบอาคารสมานฉันท์ตัดจ่าย

269,292.39

0.06

568,892.40

0.15

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย

128,285.00

0.03

240,585.00

0.06

ค่าซ่อมแซม

667,482.64

0.15

535,272.43

0.14

ค่าไฟฟ้า

420,590.59

0.09

344,325.32

0.09

16,600.44

0.00

26,160.80

0.01

117,239.48

0.03

ค่าระบบโปรแกรมเงินกูฉ้ กุ เฉินกระแสรายวัน

21,400.00

0.01

21,400.00

0.01

ค่าระบบโปรแกรมป้องกันไวรัส

69,336.00

0.02

49,059.50

0.01

1,280,000.00

0.29

1,231,600.00

0.32

ค่ารับรอง

252,862.65

0.06

237,265.00

0.06

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

968,750.00

0.22

1,047,800.00

0.27

2,269,500.00

0.51

2,249,640.00

0.58

152,192.00   

0.03    

135,687.00  

0.03   

เงินเดือน

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
  และกองทุนเงินทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา

ค่าน้ำประปา
ค่าเบี้ยประกันภัย

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
ค่าของขวัญแจกสมาชิก
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น

ค่าตอบแทน
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

รายงานกิจการประจำ�ปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด
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ปี 2556
บาท
%

ปี 2555
บาท
%

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น (ต่อ)
106,401.92

0.02

87,812.36

0.02

ค่าเช่าช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต

25,680.00

0.01

642.00

0.00

ค่าหนังสือพิมพ์

20,545.00

0.00

20,725.00

0.01

135,700.00

0.03

217,210.00

0.06

ค่าจัดเก็บเอกสาร

45,763.90

0.01

  38,693.34

  0.01

ค่าดำเนินคดีความ

  30,650.00

  0.01

  9,800.00

  0.00

ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป

357,172.25

0.08

263,949.97

0.07

7,184,979.88

1.62

5,819,649.08

1.51

ค่าสอบบัญชี

125,000.00

0.03

125,000.00

0.03

ค่าตรวจสอบกิจการ

180,000.00

0.04

180,000.00

0.05

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

190,804.80

0.04

218,011.10

0.06

93,318.00

0.02

87,233.00

0.02

วัสดุสำนักงานใช้ไป

633,812.55

0.14

563,953.28

0.15

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

133,356.80

0.03

105,154.76

0.03

(71,780.76)

(0.02)

(399,751.26)

(0.10)

(190,354.12)

(0.04)

0.00

0.00

(216,674.23)

(0.05)

387,244.58

0.10

      46,009.20

  0.01

     (67,455.12)

(0.02)

  30,194,016.80

  6.80

  27,998,411.22    7.28

318,397,698.55

71.72

275,147,144.51

ค่าโทรศัพท์

   ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์

ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่

ค่ารักษาความปลอดภัยและความสะอาด

หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 	
   (เกินความต้องการ)
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี
  (เกินความต้องการ)
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา
  (เกินความต้องการ)
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยค้างรับ
  (เกินความต้องการ)
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
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สหกรณ์
ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
ปี 2556
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
   318,397,698.55
กำไรสุทธิ
รายการปรับปรุงเพื่อการกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ
  จากกิจกรรมดำเนินงาน
1,001,613.88
ค่าเสื่อมราคา
3,577,770.51
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนตัดจ่าย
269,292.39
ค่าใช้จ่ายสมทบอาคารสมานฉันท์ตัดจ่าย
128,285.00
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
(71,780.76)
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ (เกินความต้องการ)
497,714.65
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี
(190,354.12)
   (เกินความต้องการ)
(216,674.23)
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา
   (เกินความต้องการ)
46,009.20
หนีส้ งสัยจะสูญ - ดอกเบีย้ ค้างรับ (เกินความต้องการ)
(4,061,599.43)
ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น)
(211,561.64)
ดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
(46,009.20)
ดอกเบี้ยลูกหนี้อื่นค้างรับลดลง
10,663,122.99
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับลดลง
(2,082,082.19)
ผลตอบแทนจากการลงทุนค้างรับ (เพิ่มขึ้น)
ค่ารักษาความปลอดภัยและความสะอาดค้างจ่าย
(14,161.00)
  เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(3,200.00)
ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย (ลดลง)
766.74
ค่าน้ำประปาค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
5,049.21
ค่าไฟฟ้าค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
0.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
0.00
ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่ายเพิ่มขึ้น

รายงานกิจการประจำ�ปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

ปี 2555
บาท
  275,147,144.51
941,079.55
3,577,770.51
568,892.40
240,585.00
(399,751.26)
0.00
0.00
387,244.58
(67,455.25)
(1,276,220.50)
197,260.27
76,672.25
4,278,591.47
(2,349,028.75)
20,142.00
0.00
(2,500.00)
4,000.00
(1,100.00)
15,000.00
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ปี 2556
บาท
รายการปรับปรุงเพื่อการกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ
  จากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)
ค่าล่วงเวลาค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
  (50.00)
ค่าตอบแทนค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(10,360.00)
ค่าดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
724,428.37
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(92,998.66)
ค่าประชุมกรรมการค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
0.00
ค่าซ่อมแซมค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(141,547.00)
ค่าวัสดุสำนักงานตัดจ่าย (ลดลง)
(10,914.00)
ค่าจัดเก็บเอกสารค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(28,132.44)
ค่าหนังสือพิมพ์ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
1,500.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
       (535.00)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
328,131,291.82
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก (เพิ่มขึ้น)
(798,815,814.13)
ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
231,804,655.62
ลูกหนี้ตัวแทน (เพิ่มขึ้น)
(1,200.00)
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
338,859.06
ลูกหนี้ดำเนินคดีลดลง
190,354.12
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
(1,215,890.39)
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ (เพิ่มขึ้น)
(23,975.25)
วัสดุสำนักงานลดลง
27,163.12
เงินทดรองดำเนินคดี (เพิ่มขึ้น)
(86,845.40)
เงินรอการตรวจสอบเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(936,134.62)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เงินประกันสังคมรอนำส่ง (ลดลง) 	
     (1,032.00)
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 	
11,172.83
โครงการสวัสดิการสมาชิกเพิ่มขึ้น (ลดลง)
134,000.00
เงินเก็บเกินรอจ่ายคืนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(133,682.44)
               0.00
เงินค้ำประกันพนักงานเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
(240,577,077.66)

66

ปี 2555
บาท
  250.00
(11,630.00)
41,938.32
1,088,280.84
(24,100.00)
140,263.00
0.00
21,768.08
0.00
       (6,505.60)
282,608,591.42
(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
    (6,202.00)
7,366.11
(432,500.00)
8,242.38
        17,000.00
(914,049,096.56
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินลงทุนระยะยาว (เพิ่มขึ้น)
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำนักงาน
เงินสดจ่ายค่าครุภัณฑ์ค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าปรับปรุงอาคารสมานฉันท์ค้างจ่าย 	
เงินประกันสัญญาจ้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
เงินรับฝากเพิ่มขึ้น
เงินรอจ่ายคืนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษา
เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมสวัสดิการ
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการเพือ่ การศพสมาชิกและครอบครัว
ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดสุทธิ (ลดลง)		
เงินสด ณ วันต้นปี		
เงินสด ณ วันสิ้นปี

รายงานกิจการประจำ�ปี 2556
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ปี 2556
บาท

ปี 2555
บาท

(105,000,000.00)
(28,010,000.00)
(705,896.50)
0.00
(350,000.00)
   (140,126.00)
134,206,022.50

335,000,000.00
(275,000,000.00)
(472,197.00)
(140,000.00)
0.00
    161,225.00
59,549,028.00

  138,000,000.00
139,779,389.64
(19,734,430.96)
(10,000.00)
(175,851,320.13)
(37,147,210.58)
(6,600,000.00)
(830,208.00)
(1,774,144.23)
(12,853,144.50)
(352,500.00)
246,364,690.00
268,991,121.24
(105,791,978.92)
458,117,231.11
  352,325,252.19

780,000,000.00
18,842,025.72
20,503,748.54
(10,000.00)
(163,709,088.66)
(28,570,751.81)
(5,558,000.00)
(7,139,418.75)
(1,529,693.20)
(12,012,302.00)
(342,000.00)
223,022,880.00
823,497,399.84
(31,002,668.72)
489,119,899.83
458,117,231.11
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สหกรณ์
ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ							
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝาก
		 สหกรณ์ทกุ ประเภท ทัง้ นีร้ วมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ทนี่ ำไปเป็นหลักทรัพย์คำ้ ประกัน
		 หนี้สินด้วย						
- สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์
		 คงค้าง 1,956,934.25 บาท ซึ่งหากสหกรณ์รับรู้ดอกเบี้ยเงินกู้ของลูกหนี้ดังกล่าวแล้ว จะทำให้
		 สหกรณ์มีกำไรสุทธิประจำปีเป็นจำนวน  320,354,632.80  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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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

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
พันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย
หุ้นกู้ บมจ. ธนาคารธนชาต
ตั๋วแลกเงิน บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
หุ้นกู้ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
รวมเงินลงทุนระยะสั้น

รายงานกิจการประจำ�ปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

ปี 2556
บาท

ปี 2555
บาท

   932,442.85

894,298.11

2,004.02
92,288,047.41
55,233,181.72
     352,623.55
148,808,299.55

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

ปี 2556
บาท

ปี 2555
บาท

3,516,952.64
0.00
200,000,000.00
203,516,952.64

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

ปี 2556
บาท
ราคาทุน

ปี 2555
บาท
ราคาทุน

50,000,000.00
100,000,000.00
0.00
  45,000,000.00
195,000,000.00

0.00
0.00
70,000,000.00
20,000,000.00
90,000,000.00
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4. เงินลงทุน  (ต่อ)  ประกอบด้วย

ปี 2556
บาท
มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการ
ของตลาด		

หุ้นกู้ บมจ. บางจากปิโตรเลียม
หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
หุ้นกู้ บมจ. พฤกษาเรียลเอสเตท
หุ้นกู้ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
หุ้นกู้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
หุ้นกู้ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
หุ้นกู้ บมจ. ศุภาลัย
หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย
หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู
หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์
หุ้นกู้ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง
หุ้นกู้ บมจ. ปตท.
หุ้นกู้ บมจ. ทุนธนชาต

รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
รวม

เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาด		

หุ้นกู้ บมจ. ปตท. 	
หุ้นกู้ บมจ. ทุนธนชาต 	
หุ้นกู้ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
หุ้นกู้ บมจ. สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม
พันธบัตรออมทรัพย์ธนาคาร
   แห่งประเทศไทย
พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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71,193,840.00
30,395,020.00
30,467,055.00
45,394,100.00
19,966,346.00
9,987,825.00
14,942,715.00
49,766,218.00
10,089,500.00
20,000,000.00
10,112,920.00
40,603,540.00
20,117,050.00
373,036,129.00

ปี 2555
บาท

ราคาทุน

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน

70,000,000.00 71,685,180.00
30,000,000.00 20,284,858.20
30,000,000.00 30,154,470.00
45,000,000.00 35,523,630.00
20,000,000.00
9,968,799.00
10,000,000.00
0.00
15,000,000.00
0.00
50,000,000.00
0.00
10,000,000.00
0.00
20,000,000.00
0.00
10,000,000.00
0.00
40,000,000.00
0.00
20,000,000.00
0.00
370,000,000.00 167,616,937.20
   3,036,129.00
373,036,129.00

70,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
35,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
165,000,000.00
   2,616,937.20
167,616,937.20

140,000,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00
130,000,000.00
30,000,000.00

140,000,000.00
110,000,000.00
65,000,000.00
130,000,000.00
30,000,000.00

180,000,000.00
206,008,694.04

230,000,000.00
  209,586,464.55  
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4. เงินลงทุน  (ต่อ)  ประกอบด้วย

ปี 2556
บาท
มูลค่ายุติธรรม

ปี 2555
บาท
ราคาทุน

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน

เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาด (ต่อ)		

พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตร
   และสหกรณ์
พันธบัตรออมทรัพย์กระทรวงการคลัง
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
   แห่งประเทศไทย จำ�กัด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
   ไทยไอซีที จำ�กัด
หุ้นสามัญ บมจ. สหประกันชีวิต จำ�กัด

          รวม
          รวมเงินลงทุนระยะยาว
          รวมเงินลงทุน

10,000,000.00
8,000,000.00
50,000,000.00

0.00
0.00
50,000,000.00

11,349,000.00

11,349,000.00

10,000.00
200,000.00
  795,567,694.04
1,168,603,823.04
1,363,603,823.04

0.00
200,000.00
  976,135,464.55
1,143,752,401.75
1,233,752,401.75

ภาระผูกพัน						

ณ วันสิ้นปี 2556 สหกรณ์มีการลงทุนที่นำไปค้ำประกันการกู้ยืมเงินโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารต่างๆ ดังนี้									

ลำดับที่
1
2
3
4
5

รายชื่อเงินลงทุน

พันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หุ้นกู้ บมจ. บางจากปิโตรเลียม
หุ้นกู้ บมจ. ปตท. 		
หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

รวม
ลำดับที่
1
2
3
4

รายชื่อเงินลงทุน
หุ้นกู้ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
หุ้นกู้ บมจ. ทุนธนชาติ		
หุ้นกู้ บมจ. ปตท. 		
หุ้นกู้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

รวม

รายงานกิจการประจำ�ปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

มูลค่า (บาท)

230,000,000.00
200,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
20,000,000.00
550,000,000.00

มูลค่า (บาท)
  45,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
110,000,000.00
305,000,000.00

ค้ำประกันธนาคาร
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ค้ำประกันธนาคาร
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
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ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายชื่อเงินลงทุน

พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
หุ้นกู้ บมจ. ปตท. 		
หุ้นกู้ บมจ. พฤกษาเรียลเอสเตท
หุ้นกู้ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย 		
หุ้นกู้ บมจ. ศุภาลัย		
หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย 		
หุ้นกู้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์
หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย 		
หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู		
หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
หุ้นกู้ บมจ. บางจากปิโตรเลียม
หุ้นกู้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
หุ้นกู้ บมจ. ทุนธนชาต		
หุ้นกู้ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
หุ้นกู้ บมจ. สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม

รวม

5. เงินให้กู้ยืม - สุทธิ  ประกอบด้วย

มูลค่า (บาท)

  10,000,000.00
80,000,000.00
30,000,000.00
45,000,000.00
15,000,000.00
60,000,000.00
30,000,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
30,000,000.00
410,000,000.00

ปี 2556
บาท
ระยะสั้น
ระยะยาว

เงินให้กู้ยืม - ปกติ
เงินให้กู้แก่สหกรณ์
ลูกหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
รวมเงินให้กู้ยืม - ปกติ
เงินให้กู้ยืม - ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
รวมเงินให้กู้ยืม   ไม่ก่อให้เกิดรายได้
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืมสุทธิ
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ค้ำประกันธนาคาร

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ปี 2555
บาท
ระยะสั้น
ระยะยาว

452,958,000.00   493,981,344.38 438,728,000.00   740,016,000.00
38,528,939.75
3,489,181.00 41,544,839.00
0.00
400,242,851.98 4,467,095,743.90 359,396,074.48 3,704,846,864.05
13,614,218.16 188,649,941.78   13,096,478.50   196,409,379.69
905,344,009.89 5,153,216,211.06 852,765,391.98 4,641,272,243.74
   2,488,573.28               0.00              0.00               0.00
   2,488,573.28               0.00              0.00               0.00
907,832,583.17 5,153,216,211.06 852,765,391.98 4,641,272,243.74
0.00
0.00
0.00
497,714.65
907,334,868.52 5,153,216,211.06 852,765,391.98 4,641,272,243.74

รายงานกิจการประจำ�ปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

6. ลูกหนี้ - สุทธิ  ประกอบด้วย

ลูกหนี้ตัวแทน
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
ลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดี
ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา
รวม
หัก  ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ         ลูกหนีข้ าดสมาชิกภาพ
     ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ         ลูกหนีร้ ะหว่างดำ�เนินคดี
     ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ          ลูกหนีต้ ามคำ�พิพากษา
ลูกหนี้ - สุทธิ

ปี 2556
บาท
ระยะสั้น
ระยะยาว

ปี 2555
บาท
ระยะสั้น
ระยะยาว

1,200.00
452,837.04
0.00
2,324,912.01
2,778,949.05

0.00
0.00
0.00
3,097,497.79
3,097,497.79

0.00
791,696.10
190,354.12
2,688,512.01
3,670,562.23

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

90,567.41

0.00

162,348.17

0.00

0.00

0.00

190,354.12

0.00

2,309,126.30
379,255.34

          0.00
3,097,497.79

2,525,800.53
792,059.41

          0.00
1,518,007.40

7. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ  ประกอบด้วย

ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกค้างรับ
รวม

8. ดอกเบี้ยลูกหนี้ค้างรับ - สุทธิ  ประกอบด้วย

ดอกเบี้ยลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ค้างรับ
ดอกเบี้ยลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพค้างรับ		
ดอกเบี้ยลูกหนี้ตามคำ�พิพากษาค้างรับ		
รวม

รายงานกิจการประจำ�ปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

ปี 2556
บาท
211,561.64
25,353,205.93
25,564,767.57

ปี 2556
บาท
46,707.25
20,715.95
50,414.44
117,837.64

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

ปี 2555
บาท
0.00
21,414.00
50,414.44
71,828.44
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8. ดอกเบี้ยลูกหนี้ค้างรับ - สุทธิ  (ต่อ)

ปี 2556
บาท

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยลูกหนี้ไม่ก่อให่เกิดรายได้
       ค้างรับ
     ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
       ค้างรับ
     ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา
       ค้างรับ
ดอกเบี้ยลูกหนี้ค้างรับ - สุทธิ

9. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย

เครื่องเขียนแบบพิมพ์
วัสดุสำ�นักงาน
เงินทดรองดำ�เนินคดี
เงินทดรองจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต
เงินมัดจำ�
รวม

10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย

เงินประกันการใช้โทรศัพท์
ค่าใช้จ่ายสมทบอาคารสมานฉันท์รอตัดจ่าย
รวม
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ปี 2555
บาท

46,707.25

0.00

20,715,95

21,414.00

  7,435.44
42,979.00

  7,435.44
42,979.00

ปี 2556
บาท

ปี 2555
บาท

   212,472.05
161,027.56
959,774.77
24,110.23
     5,600.00
1,362,984.61

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

ปี 2556
บาท

ปี 2555
บาท

9,169.56
210,000.00
219,169.56

9,169.56
479,292.39
488,461.95

รายงานกิจการประจำ�ปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

11. เงินกู้ยืมระยะสั้น  ประกอบด้วย

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

ปี 2556
บาท
  50,000,000.00
528,000,000.00
340,000,000.00
918,000,000.00

ปี 2555
บาท
  275,000,000.00
430,000,000.00
  75,000,000.00
780,000,000.00

รายละเอียดเงินกู้ยืมระยะสั้นมีดังต่อไปนี้
- บมจ. ธนาคารกรุงเทพ วงเงิน 325,000,000.00 บาท โดยมีหุ้นกู้มูลค่า 325,000,000.00 บาท         
เป็นหลักประกัน ณ วันสิ้นปีมีเงินกู้ยืมคงเหลือ 50,000,000.00 บาท
- บมจ. ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 1,053,600,000.00 บาท โดยมีพันธบัตรมูลค่า 430,000,000.00 บาท 
หุ้นกู้ 120,000,000.00 บาท เป็นหลักประกัน และค้ำประกันโดยคณะกรรมการดำเนินการทั้งคณะ
และผู้จัดการจำนวน 525,600,000.00 บาท  ณ  วันสิ้นปีมีเงินกู้ยืมคงเหลือ 528,000,000.00 บาท
- บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา วงเงิน 400,000,000.00 บาท โดยมีหุ้นกู้มูลค่า 400,000,000.00 บาท    
เป็นหลักประกัน  ณ  วันสิ้นปีมีเงินกู้ยืมคงเหลือ 340,000,000.00 บาท

12. เงินรับฝาก  ประกอบด้วย

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

รายงานกิจการประจำ�ปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

ปี 2556
บาท
   6,211,523.34
62,288,242.71
44,480,333.97
1,074,687.32
1,987,274,817.34
318,127,063.62
39,087,800.00
       547,500.00
2,459,091,968.30

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
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13. หนี้สินหมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย

โครงการสวัสดิการสมาชิกค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เงินประกันสังคมรอนำส่ง
เงินเก็บเกินรอจ่ายคืน
ค่าน้ำประปาค้างจ่าย
ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
ค่าล่วงเวลาค้างจ่าย
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย
ค่ารักษาความปลอดภัยและความสะอาดค้างจ่าย
ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
เงินรอการตรวจสอบ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าตอบแทนค้างจ่าย
ค่าเช่าช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตค้างจ่าย
เงินประกันสัญญาจ้างค้างจ่าย
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย
ค่าปรับปรุงอาคารสมานฉันท์ค้างจ่าย
ค่าวัสดุสำนักงานค้างจ่าย
ค่าซ่อมแซมค้างจ่าย
ค่าจัดเก็บเอกสารค้างจ่าย
ค่าหนังสือพิมพ์ค้าง
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดค้างจ่าย
รวม
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ปี 2556
บาท

ปี 2555
บาท

    140,700.00
40,745.33
36,568.00
70,351.27
2,766.74
10,800.00
35,049.21
3,000.00
125,000.00
23,624.00
180,000.00
65,024.02
8,556.45
590,395.76
766,366.69
4,020.00
14,605.50
192,538.50
995,282.18
0.00
0.00
8,453.00
10,560.90
1,500.00
          0.00
3,325,907.55

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

รายงานกิจการประจำ�ปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

14. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ  ประกอบด้วย
ปี 2556
บาท
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนส่งเสริมการศึกษา
ทุนส่งเสริมสวัสดิการ
ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ
ทุนสวัสดิการเพื่อการศพสมาชิกและครอบครัว
ทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน
รวม

1,974,413.58
4,312,632.13
1,426,152.69
4,170,762.17
2,597,635.41
4,913,944.56
  1,290,000.00
20,685,540.54

ปี 2555
บาท
  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

15. กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น  ประกอบด้วย
ปี 2556
บาท

ปี 2555
บาท

ยอดยกมาต้นงวด
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

  0.00
2,616,937.20
2,616,937.20

  2,616,937.20
419,191.80
3,036,129.00

16. การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์	
ในปี 2556 สหกรณ์ได้ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนที่ 27 ก. ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2550					
การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องประจำเดือนธันวาคม 2556  ประกอบด้วย
เงินสด
872,703.06  บาท
เงินฝากที่ชุมนุมสหกรณ์หรือธนาคาร
269,456,130.58  บาท
หลักทรัพ์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน
18,000,000.00  บาท
พันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย	      230,000,000.00  บาท
		
รวม
518,328,833.64 บาท
คิดเป็นร้อยละ 21.44  ของเงินรับฝาก		
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2555
...............................................................................................................................................
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สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด มีกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นเงิน  
318,397,698.55 บาท (สามร้อยสิบแปดล้านสามแสนเก้าหมืน่ เจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาทห้าสิบห้าสตางค์)  
และคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 32 ดังนี้
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 15.00
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

ประจำ�ปี 2556
จำ�นวนเงิน (บาท) จำ�นวนเงิน (บาท)

%

38,217,723.82

12.003

236,588,801.16

74.306

35,991,173.56

11.304

7,600,000.00

2.387

318,397,698.55

100.00

หมายเหตุ ยอดเงินทุนคงเหลือและเงินสำรอง  31  ธันวาคม  2555					
1. เงินสำรองตามกฎหมาย (1.1)
333,218,983.47
2. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล (3.1)	    4,312,632.13
3. ทุนสาธารณประโยชน์ (3.2) 	    1,974,413.58
4. ทุนส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก (3.3)	    4,170,762.17
5. ทุนส่งเสริมการศึกษา (3.4)	    1,426,152.69
6. ทุนส่งเสริมเพื่อขยายกิจการ (3.5)
2,597,635.41
  	
7. ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน (3.6)
1,290,000.00
   	
8. ทุนสวัสดิการเพื่อการศพสมาชิกและครอบครัว
4,913,944.56
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556

บาท
บาท
บาท    
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

38,207,723.82
10,000.00
188,776,381.16
47,812,420.00
6,541,173.56
7,000,000.00
18,000,000.00
2,500,000.00
500,000.00
1,450,000.00

...............................................................................................................................................
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  ได้จัดทำประมาณการรายจ่าย  
และประมาณการรายรับ ประจำปี 2557  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 2557
ปี 2556
15,420,000.00
12,300,000.00
1,000,000.00
620,000.00
1,500,000.00
9,201,400.00
1,350,000.00

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2556

13,678,486.54 16,520,000.00
11,481,960.00 13,300,000.00 สำหรับเจ้าหน้าที่จำนวน 32 อัตรา
596,302.54 1,000,000.00 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
222,383.00
1,377,841.00
7,817,378.20
1,280,000.00

และค่าการศึกษาบุตร

620,000.00 เพื่อสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
1,600,000.00 เพือ่ สมทบเข้ากองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
9,916,400.00
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

252,862.65

260,000.00

100,000.00
1,250,000.00

50,000.00
968,750.00

100,000.00
1,800,000.00

2,500,000.00

2,269,500.00

2,500,000.00

125,000.00

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

135,700.00

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2556

   350,000.00 ค่าสือ่ สิง่ พิมพ์และการประชาสัมพันธ์

2.8 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์

350,000.00

2.9 ค่าธรรมเนียมธนาคาร

200,000.00

152,192.00

200,000.00

2.10 ค่าซ่อมแซมและ
บำรุงรักษาครุภัณฑ์

700,000.00

667,482.64

700,000.00

2.11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

250,000.00

190,804.80

250,000.00

2.12 ค่ารักษาความปลอดภัย

100,000.00

93,318.00

120,000.00

2.13 ค่าดำเนินคดี

300,000.00

30,650.00

350,000.00

2.14 ค่าแบบพิมพ์

400,000.00

381,147.50

400,000.00

2.15 วัสดุสำนักงาน

650,000.00

606,649.43

650,000.00

30,000.00
40,000.00

20,545.00
25,680.00

30,000.00
40,000.00

2.18 ค่าเบี้ยประกันภัย

120,000.00

117,239.48

150,000.00

2.19 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
2.20 ค่าจัดเก็บเอกสาร

150,000.00
60,000.00

133,356.80
45,763.90

180,000.00
80,000.00

2.21 ระบบโปรแกรมป้องกันไวรัส

75,000.00

69,336.00

80,000.00

2.22 ระบบโปรแกรมเงินกูฉ้ กุ เฉิน
กระแสรายวัน     

21,400.00

21,400.00

21,400.00  

2.16 ค่าหนังสือพิมพ์
2.17 ค่าเช่าช่องสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต

80

งบประมาณ รายจ่ายจริง งบประมาณ
ปี 2557
ปี 2556

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 2557
ปี 2556

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2556

530,000.00
400,000.00
30,000.00
100,000.00
7,820,000.00
550,000.00

543,592.95
420,590.59
16,600.44
106,401.92
7,184,979.88
491,774.72

680,000.00
500,000.00 ค่าไฟฟ้า 12 เดือน
30,000.00 ค่าน้ำประปา 12 เดือน
150,000.00 ค่าโทรศัพท์ 12 เดือน
8,820,000.00
550,000.00

6,800,000.00

6,345,480.00

7,800,000.00

80,000.00

70,966.00

80,000.00

250,000.00

211,200.00

250,000.00

50,000.00

9,149.16

50,000.00

90,000.00

56,410.00

90,000.00

3,833,000.00
220,000.00

705,896.50
211,996.00

5,463,500.00
105,000.00 ซือ้ จำนวน 3 เครือ่ ง ทดแทนของเดิม

5.2 เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์

40,000.00

36,380.00

ที่ชำรุด ซื้อเมื่อปี 2551
20,000.00 ซือ้ จำนวน 1 เครือ่ ง

5.3 เครื่องพิมพ์ Dot matrix

60,000.00

51,788.00

60,000.00 ซือ้ จำนวน 2 เครือ่ ง ทดแทนของเดิม

5.4 เครื่องสำรองไฟฟ้า

50,000.00

45,903.00

30,000.00

5.5 เครื่องปรับอากาศ
5.6 เก้าอีพ้ นักงาน จำนวน 17 ตัว

50,000.00
-

24,449.50
-   

30,000.00
42,500.00

5.7 เครื่องคิดเลข 14 หลัก   
5.8 เครือ่ งบันทึกภาพ
กล้องวงจรปิด 
5.9 เครื่องทำน้ำเย็น

-   
-   

-   
-   

4,000.00
40,000.00

-  

-   

6,000.00
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ที่ชำรุด ซื้อเมื่อปี 2546
ซือ้ จำนวน 6 เครือ่ ง ทดแทนของเดิม
ที่ขำรุด ซื้อเมื่อปี 2553
ซือ้ จำนวน 1 เครือ่ ง
ซื้อจำนวน 17 ตัว ทดแทนของเดิม
ที่ชำรุด
ซื้อจำนวน 2 เครื่อง
ซือ้ จำนวน 1 เครือ่ ง ทดแทนของเดิม
ที่ชำรุด
ซือ้ จำนวน 1 เครือ่ ง ทดแทนของเดิม
ที่ชำรุด
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หมวดรายจ่าย
5.10 เครื่องสแกนเนอร์
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16

External (ฮาร์ดดิสก์)
ทีวี 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี
เครื่องพิมพ์ PASSBOOK
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า
เครื่องเชื่อมโยงสัญญาณ
แบบไร้สาย
5.17 เครื่องเสียงห้องประชุม
5.18 เครื่องเสียงรถยนต์
5.19 เครื่องแฟกซ์ระบบเลเซอร์
5.20 กล้องดิจิตอล
5.21 ตู้เย็น
5.21 ที่ดิน หรือที่ดินพร้อม
สิ่งปลูกสร้าง
6. ค่าปรับปรุงสำนักงาน
ปรับปรุงสำนักงาน

หมวดงบกลาง  ประกอบด้วย

7. รายจ่ายอื่นๆ

รวม

งบประมาณ รายจ่ายจริง งบประมาณ
ปี 2557
ปี 2556
-   

-

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2556

30,000.00 ซือ้ จำนวน 1 เครือ่ ง ทดแทนของเดิม

ที่ชำรุด
6,000.00 ซื้อจำนวน 1 เครื่อง
30,000.00 ซื้อจำนวน 2 เครื่อง
60,000.00 ซื้อจำนวน 1 เครื่อง

-   
-   
60,000.00
22,000.00
23,000.00

-   
-   
44,940.00
22,000.00
22,951.50

200,000.00
50,000.00
30,000.00
15,000.00
13,000.00
3,000,000.00

153,973.00
48,000.00
19,980.00
13,570.00
9,965.50
-   
  
-

-   
-   
-   
-   
-   
5,000,000.00 จากการขายทอดตลาดของลูกหนี้

-   

500,000.00 เพื่อเหตุฉุกเฉินและมีความจำเป็น

-

500,000.00

-   
-   

สหกรณ์

650,000.00
650,000.00 ปรับปรุงห้องประชุมและห้องน้ำ

36,804,400.00 29,930,334.07 42,549,900.00

เร่งด่วน อันจะเกิดประโยชน์ตอ่ สมาชิก

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  ยกเว้นรายการในหมวดงบลงทุน
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ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2557
รายการ

ประมาณการรายรับ :-

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

ประมาณการรายจ่าย :-

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

ประมาณการรายรับสูงกว่ารายจ่าย

จำ�นวนเงิน
บาท

บาท

  330,000,000.00
30,000,000.00
50,000,000.00
50,000.00     410,050,000.00
  80,000,000.00
42,549,900.00
4,000,000.00

  126,549,900.00
  283,500,100.00

หมายเหตุ
(1) เงินให้สมาชิกกู้ยืมระหว่างปี 2557 ประมาณ 3,000,000,000.00.- บาท อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 5.00-6.95 ต่อปี
(2) เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมระหว่างปี 2557 ประมาณ 640,000,000.00.- บาท อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 4.95 ต่อปี
(3) เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระหว่างปี 2557 ประมาณ 1,600,000,000.00 บาท.- อัตรา
ดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 0.50-6.75 ต่อปี
(4) รายรับอื่นๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า, รายได้เบ็ดเตล็ดฯ
(5) เงินรับฝากจากสมาชิกระหว่างปี 2557 ประมาณ 2,400,000,000.00.- บาท อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ 1.25-3.85 ต่อปี 
(6) ประมาณการรายจ่ายประจำปี 2557 เป็นเงิน 42,549,900.00.- บาท
(7) รายจ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา อาคาร และอุปกรณ์สำนักงานฯ
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2556
...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่

10

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พ.ศ. 2543 ข้อ 56 (5)
กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน สำหรับปีหนึ่งๆ ไว้เพื่อเป็น  
การหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืม เมื่อปี 2556 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ได้อนุมัติให้สหกรณ์กู้เงินจาก
แหล่งอืน่ มาใช้ในธุรกิจในวงเงินไม่เกิน 3,800,000,000.- บาท (สามพันแปดร้อยล้านบาทถ้วน) ในปี 2557
สหกรณ์ ขอกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน จำนวน 4,000,000,000.- บาท (สี่พันล้านบาทถ้วน)
มากกว่าปีที่แล้วเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ       
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ปี 2557 จำนวน
4,000,000,000.- บาท (สี่พันล้านบาทถ้วน)
 
...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่

11

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พ.ศ. 2543 ข้อ 56 (7)
กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
เพื่อเสนอนายทะเบียนแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จำกัด  สำหรับปีสิ้นสุดทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
คณะกรรมการดำเนินการได้กลั่นกรองพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี
2557 โดยพิจารณาถึงการบริการให้คำปรึกษาแนะนำ การเข้าปฏิบตั งิ านสอบบัญชี ผลงานการตรวจสอบ
ความสามารถตรวจสอบ การตรวจเสร็จทันเวลา มีความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบ
บัญชี และคิดค่าธรรมเนียมในอัตราที่เหมาะสม จึงได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท มนตรีสอบบัญชีและ
กฎหมาย จำกัด โดย ดร.มนตรี   ช่วยชู   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3214  และนายชูศักดิ์   ช่วยชู
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8369  เป็นผู้สอบบัญชีสำรองอีก 1 คน
จึงเห็นควรจ้าง บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี
2557 และค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี จำนวน 125,000.- บาท (หนึง่ แสนสองหมืน่ ห้าพันบาทถ้วน)
เท่ากับปีที่แล้ว
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาจ้างผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557
 
...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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ตามทีค่ ณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 (7)  
แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ออกประกาศ  
ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ 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 หรือใบรับฝากเงินทีอ่ อกโดยบริษทั เงินทุน หรือบริษทั เครดิตฟองซิเอร์  
ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนีน้ นั้ ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
ตัง้ แต่ระดับ A- ขึน้ ไป จากบริษทั จัดอันดับความน่าเชือ่ ถือทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(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) ฝากหรือลงทุนอืน่ ใด นอกจากทีก่ ำหนดไว้ตาม (1) ถึง (6) โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน
ข้อ 4 การนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์  
และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำเนินการได้
อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีทุนสำรองจำนวน 333 ล้านบาท รวมกับวงเงินที่  
จะได้รับการจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปี 2555 อีกจำนวน 38 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 371 ล้านบาท
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เพื่อให้การบริหารการลงทุนของ สอ.ศธ. เป็นไปด้วยความสะดวกคล่องตัว มั่นคง และ  
เกิดผลตอบแทนการลงทุนที่ดี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการ  
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติดงั กล่าว คณะกรรมการดำเนินการจึงขอเสนอทีป่ ระชุมใหญ่พจิ ารณาอนุมตั   ิ
ให้คณะกรรมการดำเนินการของ สอ.ศธ. นำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 3 (7) ได้  โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา
...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
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เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิก
พ.ศ. 2556
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิก ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน  
อาศัยอำนาจตามข้อ 63 (9) และข้อ 85 (4) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการ       
ชุดที่ 33 ในการประชุมครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด จึงกำหนดระเบียบ เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิก   
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด       
เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2554
(2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
เรือ่ ง การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
(3) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
เรือ่ ง การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
(4) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
เรือ่ ง การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
(5) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
เรื่อง การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556
(6) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
เรือ่ ง การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556
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บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือมติอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
“ข้อบังคับ”  หมายความว่า  ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จำกัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
“คณะกรรมการดำเนินการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด 
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
“เงินได้รายเดือน”  หมายความว่า  เงินเดือนและเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างประจำ หรือเงินอืน่ ทีไ่ ด้รบั ในลักษณะเงินเดือนหรือค่าจ้าง ซึง่ สมาชิกได้รบั จากหน่วยงานต้นสังกัด
และหมายความรวมถึงบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ  ซึง่ สมาชิกได้รบั จากทางราชการด้วย
ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
กรณีที่มีปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการ
ดำเนินการเป็นผู้วินิจฉัย  คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการดำเนินการให้เป็นที่สุด
ข้อ 6 เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใดๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการอันจำเป็นหรือ
มีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร
ในการให้เงินกูแ้ ต่ละประเภท คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบอำนาจให้ผจู้ ดั การ
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติก็ได้

หมวด 1

ข้อกำหนด
ข้อ 7 สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกสามประเภท คือ
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
(2) เงินกู้สามัญ
(3) เงินกู้พิเศษ
ข้อ 8 สหกรณ์จะให้เงินกู้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ข้อ 9 สมาชิกที่ขอกู้เงินตามข้อ 7 จะต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันเป็นเวลา  
ตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด โดยสหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
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ข้อ 10 สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งิน ต้องเสนอคำขอกูต้ อ่ สหกรณ์ตามแบบทีส่ หกรณ์กำหนด
และคำขอกูเ้ งินนัน้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชา เว้นแต่สมาชิกผูน้ นั้ ดำรงตำแหน่งประเภท
ทัว่ ไประดับชำนาญงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น
และตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไป  หรือเทียบเท่า
ก่อนการจ่ายเงินกูท้ กุ ประเภท ผูจ้ ดั การจะต้องจัดให้ผกู้ แู้ ละหรือผูค้ ำ้ ประกันทำหนังสือกู้
และหนังสือค้ำประกันตามแบบทีส่ หกรณ์กำหนด โดยให้มขี อ้ ความครบถ้วน และให้ผกู้ แู้ ละผูค้ ำ้ ประกัน  
ลงลายมือชื่อให้ถูกต้องครบถ้วน
ข้อ 11 สมาชิกทีพ่ น้ สภาพจากการเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ จะมีหนีเ้ งินกูท้ กุ ประเภท
รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของค่าหุ้น และหรือเงินฝาก เว้นแต่เงินกู้สามัญตามโครงการที่สหกรณ์
กำหนดเงื่อนไขไว้ตามประกาศของสหกรณ์ และเงินกู้พิเศษ
สมาชิกทีพ่ น้ สภาพจากการเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ทีร่ บั เงินบำนาญหรือ
เงินบำเหน็จรายเดือนอาจกูเ้ งินสามัญตามโครงการอีกได้ตามเงือ่ นไขทีส่ หกรณ์ประกาศ และต้องชำระหนี้
โดยยินยอมให้สหกรณ์หักเงินบำนาญหรือเงินบำเหน็จรายเดือน ณ ที่จ่าย

หมวด 2

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 12 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินมีสองประเภท คือ 
(1) เงินกู้ฉุกเฉิน
(2) เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน
ข้อ 13 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกคนหนึ่งๆ กู้นั้น ให้กู้ได้จำนวนไม่เกินเจ็ดเท่า
ของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกินจำนวนค่าหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์และสูงสุดไม่เกินสามแสนบาท  
ในกรณีที่สมาชิกนั้นยังมีหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินคงเหลืออยู่ หากขอกู้ใหม่จำนวน
เงินต้นรวมกันจะเกินกว่าจำนวนเงินที่กล่าวในวรรคหนึ่งไม่ได้
 

หมวด 3

เงินกู้สามัญ
ข้อ 14 เงินกู้สามัญมีสองประเภท คือ
(1) เงินกู้สามัญ
(2) เงินกู้สามัญตามโครงการที่สหกรณ์กำหนด
ข้อ 15 การให้เงินกูส้ ามัญทีใ่ ห้สมาชิกคนหนึง่ ๆ กูน้ นั้ ให้คำนึงถึงอายุการเป็นสมาชิกและ
จำนวนค่าหุน้ ทีม่ อี ยูก่ บั สหกรณ์ ตามหลักเกณฑ์ทสี่ หกรณ์ประกาศเป็นคราวๆ ไป โดยให้มจี ำนวนไม่เกิน
ห้าสิบเท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกินสองล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วต้องมีเงินได้รายเดือน
สุทธิคงเหลือตามประกาศของสหกรณ์
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สำหรับสมาชิกทีใ่ ช้เงินค่าหุน้ ค้ำประกันเงินกู้ อาจพิจารณาอนุมตั ใิ ห้กไู้ ด้ไม่เกินร้อยละ
เก้าสิบห้าของค่าหุน้ ทีส่ มาชิกนัน้ มีอยูใ่ นสหกรณ์ โดยมิตอ้ งนำข้อจำกัดแห่งจำนวนเงินกูส้ ามัญในวรรคหนึง่
มาใช้บังคับ
ข้อ 16 การให้เงินกูส้ ามัญตามโครงการทีส่ หกรณ์กำหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ หกรณ์
ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
ข้อ 17 การคำนวณจำนวนเงินกู้สามัญ ให้สหกรณ์คำนวณเงินค่าหุ้นของสมาชิกที่มีอยู่  
ณ วันยืน่ คำขอกูเ้ ป็นเกณฑ์ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นทีต่ อ้ งเพิม่ หุน้ เพือ่ ให้ได้จำนวนเงินกูม้ ากขึน้ ให้คำนวณ
ค่าหุ้นจนถึงวันที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิก
ข้อ 18 กรณีผกู้ มู้ คี วามประสงค์จะขอกูใ้ หม่ จะต้องชำระคืนเงินกูค้ รัง้ ก่อนอย่างสม่ำเสมอ
เป็นประจำทุกเดือนมาไม่น้อยกว่าหกเดือน ผู้กู้จึงจะขอกู้ใหม่ได้ด้วยวิธีการหักกลบลบหนี้ โดยไม่ต้อง
นำเงินทีค่ า้ งชำระตามสัญญาก่อนมาชำระคืน เว้นแต่การกูเ้ พือ่ บรรเทาความเดือดร้อน ผูก้ อู้ าจกูใ้ หม่ได้
แม้จะชำระคืนเงินกู้ครั้งก่อนไม่ครบหกเดือน ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติโดยผู้มีอำนาจในข้อ 6 ก่อน

หมวด 4

เงินกู้พิเศษ
ข้อ 19 เงินกู้พิเศษมีสามประเภท คือ
(1) เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์
(2) เงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
(3) เงินกู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้อ 20 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ได้แก่
(1) เงินกูเ้ พือ่ ใช้เป็นทุนสร้างบ้านอยูอ่ าศัยของผูก้ บู้ นทีด่ นิ ของผูก้ ู้ หรือคูส่ มรส หรือ
บิดามารดาของผู้กู้ หรือบิดามารดาของคู่สมรส หรือบุตร
(2) เงินกู้เพื่อใช้ซื้อที่ดินสำหรับสร้างบ้านอยู่อาศัยของผู้กู้ หรือซื้อที่ดินพร้อมทั้ง
บ้านอยู่อาศัยของผู้กู้ หรือซื้ออาคารลักษณะอื่นใดซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยของผู้กู้
(3) เงินกูเ้ พือ่ ใช้ไถ่ถอนจำนองทีด่ นิ และหรือบ้านอยูอ่ าศัยเป็นของผูก้ ู้ หรือคูส่ มรส
อันได้จำนองไว้เป็นประกันหนี้
(4) เงินกูเ้ พือ่ ใช้เป็นทุนปรับปรุงทีด่ นิ ตลอดจนต่อเติมหรือซ่อมแซมบ้านอยูอ่ าศัย
ของผู้กู้ หรือคู่สมรส
ข้อ 21 เงินกูพ้ เิ ศษเพือ่ การลงทุนประกอบอาชีพ ได้แก่ เงินกูเ้ พือ่ การลงทุนประกอบอาชีพ
ของผู้กู้และครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าจะก่อประโยชน์แก่สมาชิก เพื่อความมั่นคง
ในชีวิตและครอบครัว
ข้อ 22 เงินกูพ้ เิ ศษเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ได้แก่ เงินกูเ้ พือ่ ซือ้ อุปกรณ์หรือสิง่ อำนวย
ความสะดวก หรือเพื่อการอื่นใดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ข้อ 23 สมาชิกซึง่ อาจได้รบั เงินกูพ้ เิ ศษ ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นตี้ ดิ ต่อกันมาเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าหกเดือนนับถึงวันที่ยื่นคำขอกู้ 
ข้อ 24 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินตามข้อ 20 ต้องเสนอรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการสินทรัพย์และหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายบุคคลในครัวเรือน ที่อยู่อาศัยเดิม
และเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดให้มีที่อยู่อาศัยใหม่ แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติม หรือ
ปรับปรุงอาคาร พร้อมราคาค่าก่อสร้างและสัญญาจ้าง รายละเอียดและหลักฐานแห่งทีด่ นิ ทีจ่ ะก่อสร้าง
ต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดหลักฐานแห่งทีด่ นิ และหรืออาคารทีจ่ ะซือ้ และราคาตามสัญญา
ที่ทำไว้ และรายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน
ข้อ 25 จำนวนเงินกู้พิเศษตามข้อ 19 ซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้กู้ได้ตามที่
คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร โดยคำนึงถึงลักษณะของที่อยู่อาศัย ความต้องการเงินกู้ที่แท้จริง
ตามลักษณะของการประกอบอาชีพหรือความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วแต่กรณี ตามควร
แก่ฐานะ เงินได้รายเดือน ความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิก โดยให้กู้ได้ ดังนี้
(1) เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์
ให้กู้ได้ไม่เกินห้าล้านบาท  
(2) เงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ให้กู้ได้ไม่เกินสามล้านบาท 
(3) เงินกู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กู้ได้ไม่เกินสามล้านบาท
เงินกูพ้ เิ ศษทุกประเภทผูก้ ตู้ อ้ งจัดให้มหี ลักประกันอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่าง
รวมกัน ตามข้อ 31 (3) เต็มจำนวนเงินกู้ 
ข้อ 26 เงินกู้พิเศษตามข้อ 20 มีความมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกและครอบครัวมีที่อยู่อาศัย
หากสมาชิกยังส่งคืนเงินกู้ไม่ครบถ้วน จะให้เช่าโอนอาคาร หรือที่ดินซึ่งซื้อด้วยเงินกู้นั้น ไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมดแก่ผู้อื่นไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็น และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการ
ดำเนินการแล้ว
ข้อ 27 สมาชิกผูข้ อกูเ้ งินตามข้อ 21 ต้องเสนอรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น รายการทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ รายได้และค่าใช้จา่ ย แผนงานประกอบอาชีพทีจ่ ะใช้เงินกู้ รายละเอียด
หลักฐานแห่งทรัพย์สินที่จะใช้เงินกู้ รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้ จำนวนทุนซึ่งผู้กู้จะออกเอง  
รายได้ซง่ึ คาดว่าจะได้รบั จากการลงทุนหรือประโยชน์จากกิจการนัน้ กำหนดการใช้จา่ ยเงินกู้ ประสบการณ์
ของผู้กู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพนั้น หรือรายละเอียดของกิจกรรม รายละเอียดและหลักฐาน    
แห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นประกัน
ข้อ 28 เงินกูพ้ เิ ศษเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามข้อ 22 สมาชิกผูข้ อกูต้ อ้ งเสนอรายละเอียด
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สหกรณ์กำหนด
ข้อ 29 การจ่ายเงินกู้พิเศษตามข้อ 20 สหกรณ์จะจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ  
ที่กำหนด ดังนี้
(1) การจ่ายเงินกู้พิเศษตามข้อ 20 (1) หรือ (4) สหกรณ์จะแบ่งจ่ายให้แก่ผู้กู้
เป็นสามงวด ดังนี้
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งวดทีห่ นึง่ จ่ายไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนเงินกูเ้ มือ่ เริม่ ดำเนินการก่อสร้าง
งวดที่สอง จ่ายไม่เกินร้อยละสามสิบของจำนวนเงินกู้เมื่อทำการก่อสร้าง
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของงานก่อสร้าง
งวดที่สาม จ่ายเงินกู้ที่เหลือทั้งหมดเมื่อทำการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์  
(2) การจ่ายเงินกูพ้ เิ ศษตามข้อ 20 (2) หรือ (3) ให้จา่ ยงวดเดียวในวันจดจำนอง
หลักทรัพย์เป็นประกันเงินกู้
ข้อ 30 กรณีที่สมาชิกได้กู้ไปใช้จ่ายตามข้อ 20 (4) ข้อ 21 หรือข้อ 22 จะต้องส่งเงินกู้
ครัง้ ก่อนอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือนมาไม่นอ้ ยกว่าสิบสองเดือน ผูก้ จู้ งึ มีสทิ ธิกใู้ หม่ได้ดว้ ยวิธกี าร
หักกลบลบหนี้โดยไม่ต้องนำเงินกู้ครั้งก่อนชำระคืน เว้นแต่เป็นการขอกู้เงินพิเศษประเภทอื่น

หมวด 5

หลักประกันสำหรับเงินกู้
ข้อ 31 หลักประกันสำหรับเงินกู้ ให้มีข้อกำหนดดังต่อไปนี้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
(2) เงินกู้สามัญ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก) เงินกู้สามัญซึ่งมีจำนวนไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้าของค่าหุ้นหรือเงินฝาก
ที่มีอยู่ในสหกรณ์ หรือไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้าของค่าหุ้นและเงินฝากรวมกันของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์
ให้ใช้ค่าหุ้นหรือเงินฝากหรือค่าหุ้นและเงินฝากรวมกันค้ำประกันก็ได้
(ข) เงินกูส้ ามัญทีไ่ ม่ได้ใช้คา่ หุน้ หรือเงินฝากค้ำประกันตาม (ก) ต้องมีสมาชิก
ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคนค้ำประกันโดยไม่จำกัดความรับผิด จำนวน      
ผู้ค้ำประกันให้เป็นไปตามที่สหกรณ์กำหนด
สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันผู้กู้มากกว่าสามคนในเวลาเดียวกันไม่ได้
และจะมี ห นี้ สิ นต่ อ สหกรณ์ ในฐานะผู้ ค้ ำ ประกั น โดยจำนวนเงิ นต้ น รวมกั นทั้ ง หมดเกิ นกว่ า วงเงิ น    
ตามสิทธิการกู้ของผู้ค้ำประกันไม่ได้ ทั้งนี้ ไม่นับรวมเงินกู้สามัญตามโครงการที่สหกรณ์กำหนด
เมือ่ ผูค้ ำ้ ประกันคนใดถึงแก่กรรม หรือออกจากสมาชิกโดยเหตุอนื่ หรือมีเหตุ
ทีค่ ณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าไม่สมควร หรือไม่อาจจะเป็นผูค้ ำ้ ประกันต่อไป ผูก้ ตู้ อ้ งจัดให้สมาชิกอืน่
ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร เข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทนคนเดิม ให้เสร็จภายในระยะเวลา   
ที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
การทีส่ มาชิกผูค้ ำ้ ประกันออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ผนู้ นั้
พ้นจากการค้ำประกัน จนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร เข้าเป็น
ผู้ค้ำประกันแทน
(ค) ที่ดิน และหรือ ที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง อั น ปลอดจากภาระผู ก พั น   
ของตนเอง ของคู่สมรส ของบิดามารดา ของบุตร หรือของบุคคลอื่นที่คณะกรรมการดำเนินการ      
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เห็นสมควรใช้เป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของราคาประเมินของทางราชการ หรือราคาเฉลีย่
ของราคาประเมินของทางราชการกับราคาตลาด
(ง) สมาชิกผูก้ เู้ งินกูส้ ามัญโดยสมาชิกด้วยกันค้ำประกัน ต้องเปิดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ไว้เป็นประกันเงินกู้กับสหกรณ์ในอัตราร้อยละหนึ่งของจำนวนเงินที่กู้
การกู้สามัญใหม่ในจำนวนเงินกู้ตามสัญญาเดิม ไม่ต้องฝากเงินเข้าบัญชี
ออมทรัพย์ที่ค้ำประกันเงินกู้เพิ่มขึ้น
การกูส้ ามัญใหม่ในจำนวนเงินทีเ่ พิม่ ขึน้ จากจำนวนเงินกูส้ ามัญตามสัญญาเดิม
ต้องฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่ค้ำประกันเงินกู้เพิ่มขึ้นอีกในอัตราร้อยละหนึ่งของส่วนต่างระหว่าง
จำนวนเงินกู้สามัญตามสัญญาใหม่กับจำนวนเงินกู้ตามสัญญาเดิม
สมาชิกที่ได้กู้เงินกู้สามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกันไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้
ใช้บังคับ ซึ่งไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้เป็นประกันเงินกู้มาก่อน ได้มาขอกู้สามัญใหม่ตั้งแต่
วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการกู้สามัญครั้งแรก จะต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้เป็น
ประกันเงินกู้เต็มยอดเงินจำนวนเงินกู้
นอกจากการมีผู้ค้ำประกันแล้ว หากคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร
อาจเรียกให้สมาชิกที่ได้รับเงินกู้สามัญจัดหาหลักประกันอันได้แก่ อสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระ
จำนอง มาจำนองเป็นประกันเต็มจำนวนเงินกูร้ ายนัน้ หรือพันธบัตรรัฐบาล ซึง่ คณะกรรมการดำเนินการ
เห็นสมควรจำนำเป็นประกัน โดยสหกรณ์จะประเมินราคาหลักทรัพย์ของผู้กู้ให้ไม่เกินร้อยละแปดสิบ
แห่งมูลค่าของหลักทรัพย์
(3) เงินกู้พิเศษ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(ก) ค่าหุน้ เงินฝาก ให้ใช้เป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้าของค่าหุน้
เงินฝาก
(ข) พันธบัตรรัฐบาลให้ใช้เป็นหลักประกันได้เต็มจำนวนมูลค่าพันธบัตร
(ค) ที่ดิน และหรือ ที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง อั น ปลอดจากภาระผู ก พั น   
ของตนเอง ของคู่สมรส ของบิดามารดา ของบุตร หรือของบุคคลอื่นที่คณะกรรมการดำเนินการ      
เห็นสมควร ใช้เป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของราคาประเมินของทางราชการ หรือราคาเฉลีย่
ของราคาประเมินของทางราชการกับราคาตลาด
(ง) ในกรณีเงินกูเ้ พือ่ การเคหะสงเคราะห์ โดยทีผ่ กู้ นู้ ำทีด่ นิ แปลงทีจ่ ะปลูกสร้างบ้าน
มาเป็นประกัน พร้อมทัง้ นำแบบแปลนก่อสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยทีจ่ ะขอกูไ้ ปก่อสร้าง มาเป็นหลักประกันในส่วนของ
แบบแปลนให้ใช้เป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละหกสิบของราคาประเมินแบบแปลนการก่อสร้าง ส่วนทีด่ นิ
และหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้เป็นหลักประกันได้ตามข้อ (ค)
(จ) กรณีซื้อบ้านจัดสรรบ้านใหม่จากนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้จัดสรร  
ถูกต้องตามกฎหมาย อาจให้นำมาเป็นหลักประกันเงินกู้ได้ตามราคาที่ซื้อขายจริง
รายงานกิจการประจำ�ปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

95

ข้อ 32 ในกรณีทจี่ ำนองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างเป็นประกัน สมาชิกต้องจัดให้มกี ารประกัน
อัคคีภัยเต็มมูลค่าราคาประเมินของหลักทรัพย์ในส่วนที่เป็นสิ่งปลูกสร้าง โดยระบุชื่อสหกรณ์เป็นผู้รับ
ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ทัง้ นีจ้ นกว่าจะชำระหนีเ้ สร็จสิน้ และให้ผกู้ เู้ ป็นผูช้ ำระค่าเบีย้ ประกันภัย
ในกรณีที่ผู้กู้ไม่ชำระค่าเบี้ยประกันภัย สหกรณ์จะนำเบี้ยประกันภัยนั้นไปหักจาก     
เงินปันผลของผูก้ หู้ รือเงินอืน่ ใดของผูก้ ทู้ ไี่ ด้รบั และผูก้ ตู้ อ้ งเสียดอกเบีย้ ในอัตราเดียวกับดอกเบีย้ เงินกูส้ ามัญ
ในขณะนั้น

หมวด 6

เงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้
ข้อ 33 เงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้นั้น ให้กำหนดไว้ดังนี้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินต้นรวมดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน เว้นแต่
งวดสุดท้าย และจำนวนงวดชำระหนี้ไม่เกินสิบสองงวด
(2) เงินกูส้ ามัญทุกประเภท ให้ผกู้ สู้ ง่ คืนเงินต้นรวมดอกเบีย้ เท่ากันทุกเดือน เว้นแต่
งวดสุดท้าย และจำนวนงวดชำระหนี้ให้เป็นไปตามประกาศที่สหกรณ์ฯ กำหนด แต่ไม่เกินจำนวนงวด  
ดังต่อไปนี้
(ก) เงินกู้สามัญ ไม่เกินสองร้อยสี่สิบงวด ทั้งนี้ ผู้กู้ต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น
หรือมีหนี้คงเหลือไม่เกินกว่าเงินค่าหุ้นเมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
(ข) เงินกู้สามัญตามโครงการที่สหกรณ์กำหนด ไม่เกินสองร้อยสี่สิบงวด  
ให้ชำระหนีด้ ว้ ยวิธหี กั จากเงินได้รายเดือน ณ ทีจ่ า่ ย โดยให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ตามลักษณะ
ของโครงการ
ในกรณีที่ผู้กู้มีคำขอผ่ อ นเวลาการส่ ง เงิ นงวดชำระหนี้ เป็ น หนั ง สื อ และ
คณะกรรมการดำเนินการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจะให้ผู้กู้
หยุดส่งการชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญที่กำหนดไว้ตามความในวรรคก่อน ให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือ
หลายงวดรายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนผันเวลาเช่นนีร้ วมกันทัง้ หมดสำหรับเงินกูส้ ามัญรายหนึง่ ๆ ต้องไม่เกิน
หกเดือน หรือเปลีย่ นวิธกี ารส่งชำระหนีจ้ ากเงินต้นเท่ากันทุกเดือนพร้อมดอกเบีย้ เป็นเงินต้นรวมดอกเบีย้
เท่ากันทุกเดือน หรือ นำหนี้คงเหลือมาปรับเงินงวดชำระหนี้ใหม่ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนงวดสำหรับ
เงินกู้ประเภทนั้นๆ
การผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้กู้ โดยให้ผู้กู้หยุดส่งการชำระหนี้ จะต้อง   
ไม่กระทบกระเทือนต่อการชำระหนีข้ องสหกรณ์แก่เจ้าหนีต้ า่ งๆ ทีส่ หกรณ์กยู้ มื เงินมาเป็นทุนดำเนินงาน
รวมทั้งสมาชิกที่ฝากเงินกับสหกรณ์และผู้กู้จะต้องชำระดอกเบี้ยตามเงินต้นคงเหลือทุกเดือน
(3) เงินกูพ้ เิ ศษ ให้ผกู้ สู้ ง่ คืนเงินต้นรวมดอกเบีย้ เท่ากันทุกเดือน เว้นแต่งวดสุดท้าย
ส่วนจำนวนงวดชำระหนี้ให้เป็นไปตามประกาศที่สหกรณ์กำหนด  แต่ไม่เกินจำนวนงวดดังต่อไปนี้
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(ก) เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์
ไม่เกินสามร้อยหกสิบงวด   
(ข) เงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ไม่เกินสามร้อยหกสิบงวด   
(ค) เงินกู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่เกินสามร้อยหกสิบงวด   
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่เดือนถัดจากเดือนทีจ่ า่ ยเงินกูพ้ เิ ศษ และจะต้องชำระหนีใ้ ห้เสร็จสิน้
ก่อนสมาชิกมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
ในกรณีที่ผู้กู้ถึงแก่กรรมและทายาทของผู้กู้ยินยอมที่จะผ่อนชำระเงินกู้พิเศษ
ต่อไปตามเงื่อนไขสัญญาเดิมที่ผู้กู้ผูกพันไว้ คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาให้ทายาทของผู้กู้  
เป็นผูช้ ำระเงินตามเงือ่ นไขสัญญาเดิมก็ได้ แต่ตอ้ งมีการจัดทำนิตกิ รรมระหว่างสหกรณ์กบั ทายาทของผูก้   ู้
เพื่อให้มีผลผูกพันโดยชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ 34 การส่งเงินชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ผู้กู้ต้องส่งเงินชำระหนี้ต่อสหกรณ์ ณ วันที่
มีการจ่ายเงินได้รายเดือน โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย เว้นแต่กรณีผู้กู้ที่เกษียณอายุ
ราชการและไม่ได้รับเงินบำนาญจากราชการหรือโอนย้ายหน่วยงานให้ชำระต่อสหกรณ์โดยตรง
ข้อ 35 ค่าใช้จา่ ยใดๆ เกีย่ วกับการขอกูเ้ งินกูพ้ เิ ศษ ผูก้ ตู้ อ้ งเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ย ตามที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

หมวด 7

ดอกเบี้ยเงินกู้
ข้อ 36 ให้เรียกดอกเบีย้ เงินกูท้ กุ ประเภทแก่ผกู้ ู้ ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบเจ็ดต่อปี โดยสหกรณ์
จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
กรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ จากเดิม ผูก้ ตู้ อ้ งยินยอมให้สหกรณ์คดิ อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ที่เปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อ 37 ดอกเบี้ยเงินกู้ให้คิดเป็นรายวันนับตามจำนวนเงินต้นคงเหลือ

หมวด 8

การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 38 ให้คณะกรรมการดำเนินการกำกับดูแลให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามกำหนด
ไว้ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง ผู้กู้
จะต้องจัดการแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
ข้อ 39 ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงกำหนดส่งคืน
โดยสิน้ เชิงพร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ทันทีโดยไม่ตอ้ งคำนึงถึงกำหนดเวลาทีใ่ ห้ไว้ และให้คณะกรรมการดำเนินการ
เรียกคืนโดยไม่ชักช้า
(1) เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ 
(2) เมื่อผู้กู้นำเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้ 
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(3) เมือ่ หลักประกันสำหรับเงินกูบ้ กพร่อง และผูก้ มู้ ไิ ด้จดั การแก้ไขให้อยูใ่ นสภาพดี
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด   
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยเป็นเวลาสองเดือน
ติดต่อกัน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้แต่ละรายการ
ข้อ 40 ในกรณีทตี่ อ้ งชำระหนีเ้ งินกูโ้ ดยสิน้ เชิงตามข้อ 39 ถ้าผูค้ ำ้ ประกันต้องรับผิดชำระหนี้
แทนผู้กู้ และไม่สามารถชำระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ำประกันร้องขอคณะกรรมการดำเนินการ
อาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ำประกันเป็นงวดรายเดือนจนกว่าจะชำระหนี้แล้วเสร็จ
ข้อ 41 ผูก้ ู้ และหรือผูค้ ำ้ ประกัน ต้องรับภาระผูกพันหากตนประสงค์ขอลาออก ย้าย หรือ
โอนจากงานประจำ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชำระหนี้ที่ตนมีอยู่ต่อสหกรณ์  
ให้เสร็จสิน้ หรือจัดให้มกี ารเปลีย่ นผูค้ ำ้ ประกันแทนเสียก่อน เว้นแต่กรณีทยี่ งั คงเป็นสมาชิกอยูต่ ามข้อบังคับ
ของสหกรณ์

หมวด 9

บทเฉพาะกาล
ข้อ 42 การกูเ้ งิน การชำระหนี้ การค้ำประกัน และหรือการดำเนินการใดทีไ่ ด้ปฏิบตั กิ อ่ น
ที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่ายังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญา
ประกาศ  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2556

(นายจรูญ  ชูลาภ)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก
พ.ศ. 2556
อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พ.ศ.
2556 ข้อ 12, ข้อ 13, ข้อ 14, ข้อ 15, ข้อ 19 ข้อ 20, ข้อ 28, ข้อ 29, ข้อ 31 และข้อ 33 ประกอบกับ
มติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ได้พิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 27 กันยายน    
พ.ศ. 2556 มีมติเห็นชอบให้เปลีย่ นแปลงวงเงินกูเ้ พือ่ ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั สหกรณ์
จึงกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้
1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
กำหนดให้กไู้ ด้ 7 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 300,000.- บาท ชำระไม่เกิน  12 งวด   
2. เงินกู้สามัญ
2.1 ให้กู้ได้ไม่เกิน 2,000,000.- บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 240 งวด โดยผู้กู้ต้องเป็น
สมาชิกไม่น้อยกว่า 4 เดือน โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 5 ปี กู้ได้ไม่เกิน 35 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 2,000,000.- บาท (ดูหุ้นประกอบด้วย)
(2) ผู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินได้
รายเดือน แต่ไม่เกิน 2,000,000.- บาท (ดูหุ้นประกอบด้วย)
(3) ผู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 45 เท่าของเงินได้
รายเดือน แต่ไม่เกิน 2,000,000.- บาท (ดูหุ้นประกอบด้วย)
(4) ผู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 50 เท่าของเงินได้
รายเดือนแต่ไม่เกิน 2,000,000.- บาท (ดูหุ้นประกอบด้วย)
(5) กรณีสมาชิกกูเ้ งินสามัญไม่ถงึ 150,000.- บาท ให้ใช้อตั ราส่วนค่าหุน้ ไม่ตำ่ กว่า
ร้อยละ 15 ของวงเงินกู้สามัญ
(6) กรณีสมาชิกกูเ้ งินสามัญตัง้ แต่ 150,000.- บาทขึน้ ไป ไม่เกิน 700,000.- บาท
ต้องมีค่าหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้สามัญ
(7) กรณีสมาชิกกูเ้ งินสามัญตัง้ แต่ 700,000.- บาทขึน้ ไป ไม่เกิน 900,000.- บาท
ต้องมีค่าหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ  25  ของวงเงินกู้สามัญ
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(8) กรณีสมาชิกกู้เงินสามัญตั้งแต่ 900,000.- บาทขึ้นไป ต้องมีค่าหุ้นไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 30 ของวงเงินกู้สามัญ
(9) สมาชิกมีสิทธิกู้เงินได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของค่าหุ้น โดยใช้ค่าหุ้นค้ำประกัน 
(10) สมาชิกที่มีเงินฝากในสหกรณ์ สามารถกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของเงินฝาก
โดยใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน
(11) สมาชิกมีสทิ ธิก์ เู้ งินได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของค่าหุน้ รวมกับเงินฝากในสหกรณ์
โดยใช้ค่าหุ้นและเงินฝากเป็นหลักประกัน
2.2 ผู้ที่เป็นสมาชิกจะซื้อหุ้นเพิ่มเพื่อกู้สามัญจะต้องมีอายุการเป็นสมาชิกมาแล้วไม่
น้อยกว่า 1 ปี
2.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 6.95 ต่อปี
2.4 หลักประกัน
(1) หากกูเ้ กินกว่าค่าหุน้ ต้องมีสมาชิกอย่างน้อยหนึง่ คนค้ำประกันอย่างไม่จำกัด
(2) สมาชิกหนึง่ คนสามารถค้ำประกันผูก้ ไู้ ด้สามคน ทัง้ นีว้ งเงินค้ำประกันรวมแล้ว
ต้องไม่เกินวงเงินที่ตนมีสิทธิกู้ได้
การกู้เงินกู้สามัญตามโครงการที่สหกรณ์กำหนด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์
ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
3. เงินกู้พิเศษ
(1) กู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ให้กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000.- บาท ส่งคืน
ไม่เกิน 360 งวด 
(2) กู้พิเศษเพื่อการลงทุน ให้กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000.- บาท ส่งคืนไม่เกิน  
360 งวด
(3) กู้พิเศษเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000.- บาท
ส่งคืนไม่เกิน 360 งวด 
(4) ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
(5) ส่งชำระคืนไม่เกินอายุ 70 ปี
(6) คิดดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษในอัตราร้อยละ 6.45 ต่อปี
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2556
ประกาศ  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2556
(นายจรูญ  ชูลาภ)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
ว่าด้วย การปรับโครงสร้างหนี้และการบริหารหนี้ผิดนัด
พ.ศ. 2556
เพื่อให้การบริหารหนี้ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือลูกหนี้ผิดนัดและหรือผู้ค้ำประกัน  
ทีต่ อ้ งชำระหนีใ้ ห้กบั สหกรณ์ สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนีข้ องลูกหนีด้ งั กล่าว ซึง่ จะทำให้
เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์และสมาชิก จะเป็นการแก้ปัญหาหนี้เสียหรือหนี้สูญได้ในระดับหนึ่ง   
จึงอาศัยอำนาจตามข้อ 63 (9) และข้อ 85 (11) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พ.ศ. 2543 ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ในการ
ประชุมครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด จึงกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จำกัด ว่าด้วย การปรับโครงสร้างหนี้และการบริหารหนี้ผิดนัด ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
ว่าด้วย การปรับโครงสร้างหนี้และการบริหารหนี้ผิดนัด พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
“ข้อบังคับ” หมายถึง ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำกัด
“การปรับโครงสร้างหนี”้ หมายถึง การดำเนินการให้ลกู หนีต้ ามคำพิพากษาลูกหนี้
ผิดนัดหรือผู้ค้ำประกันที่ต้องชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ สามารถชำระหนี้ได้ ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ดำเนินการ กำหนดตามระเบียบนี้
“ลูกหนี้” หมายถึง ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ผิดนัด และหรือผู้ค้ำประกัน   
ที่ต้องชำระหนี้ให้กับสหกรณ์
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ข้อ 4 ลูกหนีป้ ระสงค์จะชำระหนีใ้ ห้กบั สหกรณ์และประสงค์จะให้สหกรณ์ปรับโครงสร้าง
หนี้ให้ต้องยื่นคำขอปรับโครงสร้างหนี้ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
ข้อ 5 การปรับโครงสร้างหนี้จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้ในแต่ละงวดเพียงพอ
กั บ จำนวนดอกเบี้ ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งเดื อ นพร้ อ มกั บ ต้ น เงิ น และดอกเบี้ ย ค้ า งชำระบางส่ ว นตามที่    
คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ 6 การปรั บ โครงสร้ า งหนี้ ข องลู ก หนี้ ผิ ด นั ด ที่ ยั ง มิ ไ ด้ มี ก ารฟ้ อ งคดี จ ะต้ อ งได้ รั บ    
ความยินยอมจากผู้ค้ำประกันด้วย
ข้อ 7 การปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ต้องทำการชำระหนี้   
พร้อมดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นก่อนครบระยะเวลาบังคับคดีตามคำพิพากษาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ข้อ 8 การปรับโครงสร้างหนี้ในทุกกรณี หากมีดอกเบี้ยค้างชำระเกินกว่าสามงวดขึ้นไป
และลูกหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยที่ค้างชำระหนี้ให้หมดในคราวเดียวได้ คณะกรรมการอาจพิจารณา   
การนำดอกเบีย้ ค้างชำระทัง้ หมดนัน้ พักไว้ แล้วให้ลกู หนีผ้ อ่ นชำระดอกเบีย้ ค้างชำระทีพ่ กั ไว้นนั้ เป็นคราวๆ ไป
จนกว่าจะหมดก็ได้
ข้อ 9 การปรับโครงสร้างหนี้โดยการพักดอกเบี้ยที่ค้างชำระไว้ แล้วให้ลูกหนี้ผ่อนชำระ
ดอกเบี้ยที่พักไว้นั้น ลูกหนี้จะต้องทำบันทึกการปรับโครงสร้างหนี้ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
กรณีที่การปรับโครงสร้างหนี้ตามวรรคหนึ่ง หากเป็นลูกหนี้ผิดนัดที่ยังมิได้มีการ
ฟ้องคดี จะต้องให้ผู้ค้ำประกันยินยอมลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
ข้อ 10 ลูกหนีท้ ไี่ ด้รบั การปรับโครงสร้างหนีแ้ ล้ว หากต่อมาผิดนัดชำระหนีอ้ กี คณะกรรมการ
อาจกำหนดเงือ่ นไขให้ลกู หนีป้ ฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามเงือ่ นไขการปรับโครงสร้างหนี้ หรืออาจยกเลิกการปรับ
โครงสร้างหนี้เสียก็ได้
ข้อ 11 ลูกหนีท้ ถี่ กู ยกเลิกการปรับโครงสร้างหนี้ จะต้องกลับไปสูส่ ถานะเดิม ตามเงือ่ นไข
แห่งคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล หรือเงื่อนไขตามหนังสือกู้และหนังสือค้ำประกันของหนี้นั้นๆ 
ข้อ 12 การปรับโครงสร้างหนี้เป็นเพียงวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้ลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้
ตามความสามารถในระยะเวลาหนึง่ เท่านัน้ ไม่เป็นการแปลงหนีใ้ หม่แต่ประการใด สหกรณ์ยงั คงยึดถือ
คำพิพากษาหรือคำสัง่ ของศาล หรือเงือ่ นไขตามหนังสือกูห้ รือหนังสือค้ำประกันสำหรับหนีน้ นั้ ๆ อยูต่ อ่ ไป
ข้อ 13 กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย   
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 14 ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ  ณ  วันที่  26  ธันวาคม  พ.ศ. 2556
(นายจรูญ  ชูลาภ)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
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ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินโครงการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก
พ.ศ. 2556
ด้วยสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จำกัด ได้รบั ความเดือดร้อนด้านการเงิน เพือ่ ผ่อนคลายและแก้ปญ
ั หาเรือ่ งค่าครองชีพ ดังกล่าว 
อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เรื่อง
การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2554 ข้อ 15 ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ในการ
ประชุม ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  
“คณะกรรมการดำเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ 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) ยินยอมให้เจ้าหน้าทีก่ ารเงินของหน่วยงานหักเงินเดือน หรือเงินบำเหน็จ หรือ
เงินบำนาญ ณ ที่จ่ายเพื่อชำระหนี้ 
ข้อ 3 การยื่นเอกสารหลักฐานคำขอกู้ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานคำขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์
กำหนด ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556 เป็นต้นไป   
ข้อ 4 วงเงินกูร้ ายละไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินสวัสดิการเพือ่ การสงเคราะห์เกีย่ วกับการศพ
ของสมาชิก ที่ผู้กู้มีสิทธิ์ได้รับ
ข้อ 5 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ ที่สหกรณ์ประกาศ
รายงานกิจการประจำ�ปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

103

ข้อ 6 การชำระคืนเงินกู้ ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทุกเดือน ให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลา 180 งวด โดยชำระด้วยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย
ข้อ 7 หลักประกันเงินกู้ ต้องมีผู้ค้ำประกัน 1 คน และให้ค้ำประกันเงินกู้โครงการนี้ได้
ไม่เกิน 2 สัญญา คุณสมบัติของผู้ค้ำประกันให้นำความในข้อ 2 มาใช้โดยอนุโลม
ข้อ 8 สมาชิกผู้กู้เงินตามโครงการนี้ต้องดำรงเงินฝากประเภทออมทรัพย์ไว้เป็นประกัน
เงินกู้กับสหกรณ์ในอัตราร้อยละหนึ่งของจำนวนเงินที่กู้   
ข้อ 9 การกู้เงินตามโครงการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก สามารถกู้ใหม่ได้ในกรณีที่สมาชิกมี
หนี้โครงการเดิมและชำระหนี้โครงการนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าหกงวด หรือชำระหนี้หมด ผู้กู้จะกู้ใหม่ได้
ด้วยวิธีการหักกลบลบหนี้ โดยไม่ต้องนำเงินที่ค้างชำระตามสัญญาก่อนมาชำระคืน
ข้อ 10 การพิจารณาอนุมัติเงินกู้โครงการนี้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ
คณะกรรมการดำเนินการ อาจมอบผูจ้ ดั การเป็นผูอ้ นุมตั เิ งินกูไ้ ด้โดยให้รายงานจำนวน
เงินกู้ที่ได้อนุมัติไป ให้คณะกรรมการดำเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ประกาศ  ณ  วันที่  29  สิงหาคม  พ.ศ. 2556

(นายจรูญ  ชูลาภ)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
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ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินโครงการช่วยเหลือเพื่อการดำ�รงชีพ
ด้ วยสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ า ครองชี พ ที่ สู ง ขึ้ นทำให้ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ได้รับความเดือดร้อนด้านการเงิน ดังนั้นเพื่อเป็นการผ่อนคลาย
และแก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพ จึงเห็นสมควรกำหนดเงินกู้โครงการช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพขึ้น
อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  
เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2556 ข้อ 16 ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33  
ในการประชุม ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  
“คณะกรรมการดำเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำกัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
“โครงการ” หมายความว่า โครงการช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ
ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้ขอกู้ มีดังนี้
(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 4 เดือน
(2) ไม่เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ในฐานะผู้กู้และหรือผู้ค้ำประกันภายใน
1 ปี นับถึงวันยื่นคำขอกู้เงินโครงการ
(3) ยินยอมให้เจ้าหน้าทีก่ ารเงินของหน่วยงานหักเงินเดือน หรือเงินบำเหน็จ หรือ
เงินบำนาญ หรือบำเหน็จรายเดือน ณ ที่จ่ายเพื่อชำระหนี้ 
ข้อ 3 การยื่นเอกสารหลักฐานคำขอกู้ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานคำขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์
กำหนด ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป   
ข้อ 4 สมาชิกกูร้ ายละไม่เกิน 7 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่วงเงินกูไ้ ม่เกิน 300,000.- บาท
(สามแสนบาท)  
รายงานกิจการประจำ�ปี 2556
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ข้อ 5 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ ที่สหกรณ์ประกาศ
ข้อ 6 การชำระคืนเงินกู้ ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทุกเดือน ให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลา 60 งวด โดยชำระด้วยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย
ข้อ 7 หลักประกันเงินกู้ ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน ผู้ค้ำประกันจะค้ำประกัน
เงินกู้โครงการนี้ได้ไม่เกิน 2 สัญญา คุณสมบัติของผู้ค้ำประกันให้นำความในข้อ 2 มาใช้โดยอนุโลม
ข้อ 8 สมาชิกผู้กู้เงินตามโครงการนี้ ต้องไม่มีหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน หากมีหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน   
อยูก่ อ่ นแล้ว ถ้ากูเ้ งินตามโครงการนี้ สหกรณ์จะนำเงินกูท้ ไี่ ด้ไปชำระหนีเ้ งินกูฉ้ กุ เฉินให้เสร็จสิน้ เสียก่อน
ส่วนทีเ่ หลือจึงจะจ่ายให้แก่ผกู้ แู้ ละจะกูเ้ งินกูฉ้ กุ เฉินอีกไม่ได้ หากยังมีหนีเ้ งินกูต้ ามโครงการนีอ้ ยู่ เว้นแต่
จะยินยอมให้สหกรณ์นำเงินกูฉ้ กุ เฉินมาชำระหนีต้ ามโครงการนีใ้ ห้เสร็จสิน้ เสียก่อน ส่วนทีเ่ หลือจึงจะจ่าย
ให้แก่ผู้กู้
ข้อ 9 สมาชิกทีช่ ำระหนีม้ าแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองงวด สามารถกูใ้ หม่ได้ ด้วยวิธกี ารหักกลบ
ลบหนี้ โดยไม่ต้องนำเงินที่ค้างชำระตามสัญญาก่อนมาชำระคืน
ข้อ 10 การพิจารณาอนุมัติเงินกู้โครงการนี้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ
คณะกรรมการดำเนินการ อาจมอบผูจ้ ดั การเป็นผูอ้ นุมตั เิ งินกูไ้ ด้ โดยให้รายงานจำนวน
เงินกู้ที่ได้อนุมัติไป ให้คณะกรรมการดำเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ประกาศ  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2556

(นายจรูญ  ชูลาภ)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
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ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
เรื่อง การรับเงินฝากประจำ�เพิ่มทวีทรัพย์ 2
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จำกัด พ.ศ. 2543 ข้อ 63 (2), (9) และข้อ 85 (2) และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จำกัด เรื่อง การรับเงินฝาก พ.ศ. 2554 หมวด 4 เงินฝากประจำ โดยอาศัยอำนาจตาม
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 301) พ.ศ.
2539 มาตรา 3 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่    
11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 สหกรณ์จึงออกประกาศกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการรับฝากเงินประจำ
เพิ่มทวีทรัพย์ 2 ไว้ ดังนี้ 
1. การเปิดบัญชีเงินฝากประจำเพิม่ ทวีทรัพย์ 2 ขัน้ ต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000.- บาท 
2. ฝากติดต่อกันทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนเงินเท่ากับที่เปิดบัญชี การฝาก ฝาก
วันใดก็ได้
3. เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี และสมาชิกต้องมีบัญชีคู่โอน (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์)
4. ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยในวันที่ครบกำหนดจะ
เลื่อนออกไปตามจำนวนเดือนที่ขาดฝาก
5. กรณีผิดเงื่อนไข ปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และสหกรณ์โอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
6. เมือ่ ครบกำหนด สมาชิกต้องมาปิดบัญชี ถ้าไม่มาปิดบัญชีสหกรณ์จะโอนเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
7. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.85 ต่อปี ไม่เสียภาษี
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556  เป็นต้นไป
ประกาศ  ณ  วันที่  14  ตุลาคม  พ.ศ. 2556
(นายจรูญ  ชูลาภ)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
รายงานกิจการประจำ�ปี 2556
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สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
การให้สวัสดิการกับสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

การขอรับและจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
สำหรับสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อท่านมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ให้ยื่นคำร้อง
ขอรับเงินสวัสดิการ ภายใน 1 ปี นับจากวันทีม่ อี ายุครบหกสิบปีบริบรู ณ์ เพือ่ อำนวยความสะดวกแก่สมาชิก
ไม่ต้องรอให้เกษียณอายุราชการ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
  - สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 ปี ได้รับเงินจำนวน  
5,000.- บาท
  - สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 ปี ได้รับเงินจำนวน  
10,000.- บาท
  - สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ได้รับเงินจำนวน 15,000.- บาท
ในกรณีทโี่ อนมาจากสหกรณ์อนื่ ให้เริม่ นับอายุการเป็นสมาชิกใหม่ตงั้ แต่วนั ทีส่ หกรณ์ได้รบั โอน
เงินค่าหุ้นของสมาชิกที่รับโอนเรียบร้อยแล้ว
กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้ในระยะเวลา 12 เดือน นับถึงวันที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือ
มิได้ยอมให้สหกรณ์หกั เงิน ณ ทีจ่ า่ ย สหกรณ์ทรงไว้ซงึ่ สิทธิในการนำเงินสวัสดิการชำระหนีต้ ามข้อผูกพัน
ให้กับสหกรณ์ก่อน ส่วนที่เหลือจึงจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับต่อไป
เอกสารหลักเกณฑ์ประกอบการยื่นคำร้องขอรับเงินสวัสดิการอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน
สหกรณ์จะโอนเงินสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก เลขที่บัญชี  
12-xxxxx  ภายใน 3 วันทำการ

สวัสดิการสมาชิกที่ภักดีต่อองค์กร

การขอรับและจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร
สมาชิกทีม่ ไิ ด้รบั เงินสวัสดิการอายุครบหกสิบปีบริบรู ณ์สามารถใช้สทิ ธิน์ ไี้ ด้ โดยสมาชิกมีอายุ
การเป็นสมาชิกสหกรณ์ครบอายุ 25 ปี มีสทิ ธิขอรับเงินสวัสดิการภักดีตอ่ องค์กร โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ได้รับเงินจำนวน 2,500.- บาท
- เงินค่าตอบแทนร้อยละ 1 ของมูลค่าหุ้นแต่ไม่เกิน 5,000.- บาท
- เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร  
(1) สำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ หรือบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์     
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน

หมายเหตุ : สมาชิกสามารถขอรับสวัสดิการที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ หรือสวัสดิการภักดีต่อองค์กร
		 อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
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รายชื่อคณะกรรมการดำ�เนินการ
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ชุดที่ 33
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายจรูญ
รศ.ดร.เอื้อมพร
นายสุวภัทร์
นายพูลลาภ
นายอรุณ
นายอุบล
นายพยงค์
ผศ.ดร.จุฑารัตน์
นายเจริญ
นางวิมลรัตน์
นายปัญญา
นายทรงธรรม
ผศ.ศรีจันทร์
นางจิรัตติกาล
นายอดุลย์

ชูลาภ
เธียรหิรัญ
จีระพันธุ
อินทรนัฏ
สุขสมบูรณ์วัฒนา
สุขวิบูลย์
สีเหลือง
ศริดารา
ภูวิจิตร์
ต้อยสำ�ราญ
สุพรรณพิทักษ์
กาญจนพิบูลย์
โตเลิศมงคล
ทองสวัสดิ์
ช้วนรักธรรม
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กรรมการ
กรรมการ
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สารนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.
เรียน  ท่านสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำกัด
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เริ่มแรก
ก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547 มีสมาชิกผูก้ อ่ ตัง้ 10 คน โดยมี นายไพบูลย์ เสียงก้อง รองปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการในขณะนั้นเป็นนายกสมาคมคนแรก นับเป็นเวลาสิบปีของการก่อตั้ง ณ วันที่ 31 มกราคม 2557  
มีสมาชิก 7,292 คน ถือว่าเป็นการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว เป็นผลจากสมาชิกเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ประกอบกับสมาชิก คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมมือกันสนับสนุนและ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์สมัครเป็นสมาชิกสมาคม นอกจากนีส้ หกรณ์ได้สนับสนุนโดยเปิดโครงการ
เงินกู้เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิกสมาคมอีกด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ
ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกด้วยกัน และเพิ่มหลักประกันช่วยลดความเสี่ยงของผู้ค้ำประกัน ลดความเดือนร้อน
ด้านการเงินให้กับผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และครอบครัวสมาชิก  
ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการสมาคมได้จัดเทศน์มหาชาติมหาเวชสันดรชาดกเพื่อแสดง
ความจงรักภักดีและร่วมบำเพ็ญบุญถวายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถ เมือ่ วันที่ 23 กันยายน 2556  ณ หอประชุมคุรสุ ภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยนำรายได้
ส่วนหนึ่งสมทบทุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ และมอบให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556  ณ สนามนอร์ธเทิร์น รังสิต กอล์ฟ คลับ   
จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อหารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายในกิจการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
สมทบเข้าสมาคม ซึ่งในระหว่างปี 2556 สมาคมได้ช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม จำนวน 25 คน  
เป็นเงินประมาณห้าล้านบาท ซึ่งทายาทแต่ละครอบครัวได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ 218,000 บาท ถือว่า
เป็นการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกได้ระดับหนึ่ง
สุดท้ายนีก้ ระผมพร้อมด้วยคณะกรรมการ ทีป่ รึกษา และเจ้าหน้าที่ ขอยืนยันกับสมาชิกทุกท่าน
ว่าจะตั้งใจบริหารกิจการสมาคมให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง และเป็นที่พึ่งของสมาชิกตลอดไป สำหรับสมาชิก
สหกรณ์ทยี่ งั มิได้เป็นสมาชิกสมาคม ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ทกุ ท่านสมัครเป็นสมาชิกสมาคมเพือ่ ผลประโยชน์
ของท่านและครอบครัว พร้อมทั้งเป็นการร่วมทำบุญให้เพื่อนสมาชิกที่เสียชีวิตด้วย
     
(นายเอนก  ศรีสำราญรุ่งเรือง)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
31  มกราคม  2557

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

ขอเชิญชวน

1.  สมัครสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  
เป็นหน่วยงานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ วัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเพือ่ นสมาชิก ผูส้ มัครสมาชิกสมาคมต้องเป็น
สมาชิกสหกรณ์หรือสมาชิกสมทบสหกรณ์  

		 ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2556  มีสมาชิกจำนวน 7,292 คน
		 จะได้รบั เงินสงเคราะห์ประมาณ  218,760.00  บาท
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 2556
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป  
ณ  ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล  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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ขอเชิ ญ สมาชิ ก สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข้ า ราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จำ�กัด (สสอ.ศธ.) เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2556 สสอ.ศธ. ในวันพุธที่
23 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ
สสอ.ศธ. ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเงินให้กบั มูลนิธริ าชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ลำ�ดับทุนที่ : 3707 ชื่อทุน : สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ. ณ สำ�นักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด, ที่ทำ�การมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุงเทพฯ หรือสามารถบริจาคได้ที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) สาขากระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 059-0-01185-5 ชื่อบัญชี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ โทร. 0-2628-7500-3 โทรสาร. 0-2628-7504-5
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รายชื่อที่ปรึกษา คณะกรรมการ

และเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

ที่ปรึกษา

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

นายจรูญ
นายชินภัทร
นายวิชิต
นายชาติ
นายวิโรจน์
นายสมบุญ
นายทรงธรรม

ชูลาภ
ภูมิรัตน
สุวรรณรัตน์
ฟ้าปกาสิต
ใจอารีรอบ
เกียรติกุล
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 2556
ที่ปรึกษา
นายจรูญ
ชูลาภ
นายชินภัทร
ภูมิรัตน
นายปราโมทย์ สรวมนาม
นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง
คณะกรรมการ
นายสุวภัทร์

จีระพันธุ

ประธานกรรมการ

นายพูลลาภ

อินทรนัฏ

รองประธานกรรมการ

นายอดุลย์

ช้วนรักธรรม

กรรมการ

นายปัญญา

สุพรรณพิทักษ์

กรรมการ

นายเจริญ

ภูวิจิตร์

กรรมการ

นายเอนก

ศรีสำ�ราญรุ่งเรือง กรรมการ

นางดวงเดือน สายสมบัติ

กรรมการ

น.ส.จันทร์ตรี เกษมชัยนันท์

กรรมการและเลขานุการ

นางนพมาศ

แก้วแหยม

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสุภกร

ชาญศิริวิริยกุล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด
เลขที่ 319 อาคารสมานฉันท์ ชั้น 3 ภายในกระทรวงศึกษาธิการ ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต
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