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“สหกรณ์ แปลว่า การท�ำด้วยกัน
หมายถึง ผนึกก�ำลังผู้ท�ำงานเกี่ยวข้องกัน
การท�ำงานที่เกี่ยวข้องกันนั้น ให้พรักพร้อมกันทุกด้าน
และต้องกระท�ำงานนั้นด้วยความรู้ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ด้วยความเมตตาหวังดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันด้วย
จึงจะเป็นสหกรณ์แท้ ซึ่งมีแต่ความเจริญก้าวหน้า
และอ�ำนวยประโยชน์ที่พึงประสงค์แต่ฝ่ายเดียว”
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
กทม. 10300

			
23 มกราคม 2558
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานกิจการประจ�ำปี 2557 จ�ำนวน 1 เล่ม
ด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 34 ก�ำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557 ในวันเสาร์ที่
7 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2557
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องรับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2557
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนประจ�ำปี 2557
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2557
ระเบียบวาระที่ 9 เรือ่ งพิจารณาอนุมตั ปิ ระมาณการรายจ่ายและประมาณการรายรับประจ�ำปี 2558
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาอนุมัติก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกันประจ�ำปี 2558
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องพิจารณาจ้างผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2558
ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องพิจารณาอนุมัติการน�ำเงินไปฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
		
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน ได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าวข้างต้น โดยพร้อม
เพรียงกัน และโปรดแสดงบัตรประจ�ำตัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด หรือ
บัตรประจ�ำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรประจ�ำตัวสมาชิกคุรุสภา หรือใบอนุญาตขับขี่
รถยนต์ หรือใบอนุญาตขับขีร่ ถจักรยานยนต์อย่างใดอย่างหนึง่ ต่อเจ้าหน้าที่ ทัง้ นีเ้ พือ่ ประโยชน์ของสมาชิกทุกท่าน
			

ขอแสดงความนับถือ

			
			
			
			

(นายอนุทิน ค�ำคม)
เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด

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

สาร.

ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
เพื่อนสมาชิก สอ.ศธ. ทุกท่าน
“ค�ำว่าสหกรณ์เป็นเพียงค�ำ ถ้าเราปฏิบตั กิ เ็ ป็นวิถชี วี ติ อย่างหนึง่ แต่ถา้ เราถือว่าสหกรณ์เป็นค�ำศักดิส์ ทิ ธิ์
เฉยๆ ก็จะไม่เป็นประโยชน์อะไร ฉะนั้น ก็ขอให้ทุกคนตั้งใจที่จะด�ำเนินชีวิตอย่างมีความขยันหมั่นเพียร มีความ
อดทน ความบริสทุ ธิใ์ จ และรักษาความสามัคคีโดยดี เอือ้ เฟือ้ ซึง่ กันและกันดังนี้ ก็จะท�ำให้คำ� ว่าสหกรณ์ศกั ดิส์ ทิ ธิ์
และท�ำให้ชีวิตของแต่ละคนมีความสุข” พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาดุสิตดาลัย
วันที่ 14 พฤษภาคม 2523
จากพระบรมราโชวาทข้างต้น ผมและคณะกรรมการด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการและ
เจ้าหน้าที่ได้น้อมน�ำมาเป็นหลักในการบริหารจัดการตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ได้รับความไว้วางใจเลือกผมมาเป็น
ประธานกรรมการ โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกทุกท่านต้องอยู่ดี มีสุข ได้รับบริการและสวัสดิการที่ดี บนพื้นฐานการ
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีผลท�ำให้สหกรณ์ได้ผ่านมาตรฐาน
ระดับดีเลิศและได้รับการคัดเลือกจากส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เป็นสหกรณ์ดีเด่น
ระดับจังหวัดประจ�ำปี 2557/2558
ด้านผลประกอบการในรอบปี 2557 มีสมาชิกจ�ำนวน 14,115 คน มีทนุ ด�ำเนินการ 8,886 ล้านบาทเศษ
ก�ำไรสุทธิ 360 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 41.63 ล้านบาท มีการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างเครือข่าย
สหกรณ์ พร้อมทัง้ บ�ำเพ็ญประโยชน์ตอ่ สังคม เช่น การจัดสวนหย่อม ณ พุทธมณฑล และการไปร่วมบริจาคสิง่ ของ
เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ ณ วาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สหกรณ์ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านการศึกษา ส่งเสริมให้คณะกรรมการด�ำเนินการ เจ้าหน้าที่
อบรมเพิ่มความรู้ด้านกฎหมาย ด้านจริยธรรม คุณธรรม เทคโนโลยีเพื่อมาปรับใช้ในงานด้านบริการและส่งข้อมูล
ข่าวสารแจ้งให้สมาชิกพึงพอใจมากที่สุด
ผมขอขอบคุณที่ปรึกษา คณะกรรมการด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่
ที่อุทิศตนเสียสละร่วมแรงร่วมใจ พัฒนา สอ.ศธ. เราให้เจริญก้าวหน้าประสบผลส�ำเร็จด้วยดี และขอขอบคุณ
สมาชิกทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้ผมและคณะบริหารงานสหกรณ์ ทั้งยังให้ความร่วมมือที่ดีเป็นประโยชน์
ต่อสหกรณ์ สุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงตลอดปี 2558
		
		
		
		

(นายจรูญ ชูลาภ)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด

คณะกรรมการ
รศ.ดร.เอื้อมพร เธียรหิรัญ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายสุวภัทร์ จีระพันธุ

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายพูลลาภ อินทรนัฏ

นายจรูญ ชูลาภ

รองประธานกรรมการ คนที่ 3

ประธานกรรมการ

นายอนุทิน คำ�คม

กรรมการและเลขานุการ

นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม
กรรมการและเหรัญญิก

ที่ปรึกษา

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน
ประธานที่ปรึกษา

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง
ที่ปรึกษา

นายปราโมทย์ สรวมนาม
ที่ปรึกษา

ดำ�เนินการ ชุดที่ 34
ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล

นายปัญญา สุพรรณพิทักษ์

นายทรงธรรม กาญจนพิบูลย์

นายยศพล เวณุโกเศศ

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา

ผศ.อรทัย รัตนานนท์

นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ

นายเสวก วรรณสุข

นางสุภาพร สภาวธรรม

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางจิรัตติกาล ทองสวัสดิ์
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

นางพัชราวรรณ ปานสมบูรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายเมธา อุทัยพยัคฆ์

เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ

เจ้าหน้าที่

นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร

นางสาวจันทร์ตรี เกษมชัยนันท์

นางสุนันทา ใจหวัง

นางนพมาศ แก้วแหยม

ผู้ช่วยผู้จัดการ คนที่ 1

ผู้ช่วยผู้จัดการ คนที่ 2

นายเอนก ศรีสำ�ราญรุ่งเรือง
ผู้จัดการ

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวไกรวิณี มุ่งศิริ

นางจุไรรัตน์ ทิพวัน

นางสาวศุภนุช กรแก้ว

นางกฤษณา ยืนยง

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อฯ 1

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อฯ 2

นางดวงเดือน สายสมบัติ
รองผู้จัดการ

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ผู้ตรวจสอบภายใน

เจ้าหน้าที่

นางมยุรีย์ ทองมูล

นางอรัญญา สองบาง

นางอรสา ใจเสงี่ยม

นางสุรีย์พร พลชนะ

นางธัญภรณ์รัตน์ สุขสุเมฆ

นางพัชรี ศมนลักษณ์

นางสาวสุมัลลิกา พานิชยิ่ง

นางนุชนารถ ไชยปัญญา

นางนพวรรณ กรรณิการ์

นายธีรกุล มากไอ

นายชินวัตร จรรจลานิมิตร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ

นางวาสนา มุกดามณี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่

ว่าที่ร้อยตรีสรศักดิ์ สุราวรรณ์

นางอติภา เชตะวัน

นายกฤษดา บัวหิรัญ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวกมลวรรณ อานนท์

นางประไพวรรณ คำ�จันทร์

นายอรุณ เที่ยงธรรม

นายสุภกร ชาญศิริวิริยกุล

นางดวงใจ ด้วงปาน

นางสายยนต์ โสภา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นายอนุชา หวังเจริญ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางสาววราภรณ์ หอมเนียม
เจ้าหน้าที่สมาคม

สอ.ศธ. เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมงานบ�ำเพ็ญกุศลพระศพ
สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ณ ต�ำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
12 ก.พ. 57
สอ.ศธ. ร่วมพัฒนาพื้นที่บริเวณพุทธมณฑล
และร่วมงานวันครบรอบ 32 ปี พิธีเปิดป้ายพระนาม ณ พุทธมณฑล
“พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์”
21 ธ.ค. 57

สอ.ศธ. จัดสัมมนาเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสหกรณ์ กับตัวแทนและสมาชิกกลุ่มผู้น�ำ
ณ โรงแรม เค.พี.แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี
31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 57

วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 37 ปี สอ.ศธ. ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.
29 มี.ค. 57

เจ้าหน้าที่ดีเด่นประจ�ำปี 2557
ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.
24 ธ.ค. 57

สอ.ศธ. ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2556 ณ หอประชุมคุรุสภา
8 ก.พ. 57

สอ.ศธ. ร่วมทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
4 พ.ย. 57

สอ.ศธ.วางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ ไทย
ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
26 ก.พ. 57

สอ.ศธ. เข้าเยี่ยมคารวะ
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม
สอ.ศธ. ร่วมรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์
ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.
11 เม.ย. 57

สอ.ศธ. จัดสัมมนาการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจและความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างสหกรณ์และหน่วยตัวแทน
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
25 ส.ค. 57

สอ.ศธ. ร่วมพิธที ำ� บุญตักบาตรเนือ่ งในวาระดิถขี นึ้ ปีใหม่ พุทธศักราช 2558
ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ
26 ธ.ค. 57

สหกรณ์จัดสวัสดิการและกิจกรรมให้กับสมาชิก
ในรอบปี 2557

สอ.ศธ. จัดโครงการรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 1 เรื่อง “สุขภาพดีวิถีไทย”
ณ หอประชุมคุรุสภา 27 ต.ค. 57

สอ.ศธ. จัดโครงการรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 2 เรื่อง “ธรรมชาติบ�ำบัด”
ณ หอประชุมคุรุสภา 26 พ.ย. 57

โครงการรวมพลคนโสด ประจ�ำปี 2557 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
8 พ.ย. 57

สอ.ศธ. จัดโครงการฝึกอาชีพเพือ่ เสริมรายได้ให้กบั ครอบครัวสมาชิก
ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ
27 ก.ย. 57

สอ.ศธ. จัดโครงการรางวัลชีวติ ณ ประเทศเดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์
1-7 ต.ค. 57

สหกรณ์เอื้ออาทรและช่วยเหลือต่อสังคม

สอ.ศธ. จัดกิจกรรมแบ่งปันสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13 ธ.ค. 57

สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก

ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ณ กรมพลศึกษา

ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา

ณ ส�ำนักการสังคีต กรมศิลปากร

ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ณ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

การเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก

สอ.ศธ. ร่วมประชุมเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์เขตดุสิต
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ�ำกัด
13 มี.ค. 57
สอ.ศธ. ร่วมประชุมเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ณ ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
28 มิ.ย. 57

สอ.ศธ.ร่วมกับ กสจ.
จัดโครงการอบรม
“ออมอย่างไรให้เป็นสุข
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์”
ณ ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ำกัด
4-5 ก.ย. 57

สอ.ศธ. ร่วมประชุม
สมาคมเศรษฐศาสตร์
สหกรณ์แห่งประเทศไทย
ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.
29 ส.ค. 57

สอ.ศธ. ร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคกลาง/ตะวันออก ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.
22 ธ.ค. 57

สอ.ศธ. ร่วมกับ ชสถ. 1
จัดสัมนา “ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
และสิทธิประโยชน์ของภาษี
ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ควรทราบ”
ณ ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์
30-31 ต.ค. 57

การเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก

สอ.ศธ. ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
จัดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกล�ำไย ณ หน้าอาคารสมานฉันท์
5-6 ส.ค. 57

สอ.ศธ. ร่วมงาน “5 ธันวา ท�ำดีเพื่อพ่อ ปี 2557”
ณ ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
4 ธ.ค. 57
สอ.ศธ. ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557
ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง/ตะวันออก
ณ โรงแรม เค.พี. แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี
17-18 พ.ค. 57

สอ.ศธ. ร่วมโครงการ “สหกรณ์ ไทย ร่วมใจปลูกป่า รักษ์ต้นน�้ำ”
ณ พื้นที่เขาสะเดา ต�ำบลหนองหญ้าขาว
อ�ำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
4 ก.ค. 57

สอ.ศธ. ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556
ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1
ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร
27 มี.ค. 57

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์

สอ. สาธารณสุขมหาสารคาม จ�ำกัด
ศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.
2 ก.ค. 57

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ครอบครัวสมาชิก
สอ. ครูสระบุรี จ�ำกัด ศึกษาดูงาน
ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.
19 ก.ย. 57

สอ. ครูชุมพร จ�ำกัด
ศึกษาดูงาน
ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.
3 มี.ค. 57

สอ. ครูฉะเชิงเทรา จ�ำกัด ศึกษาดูงาน ณ ส�ำนักงาน สอ.ศธ.
4 ธ.ค. 57

สอ. ครูสุรินทร์ จ�ำกัด ศึกษาดูงาน ณ ส�ำนักงาน สอ.ศธ.
7 ม.ค. 57

สอ. ครูอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด
ศึกษาดูงาน
ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.
10 มี.ค. 57

สอ.ศธ. ศึกษาดูงาน ณ สอ. ครูสระแก้ว จ�ำกัด สอ. ครูปราจีนบุรี จ�ำกัด สอ. ครูนครนายก จ�ำกัด
7-9 ก.ย. 57

ผลงานในรอบปี 2557 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด

สสอ.ศธ. ถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ ศาลาดุสิตดาลัย
7 ก.ค. 57

สสอ.ศธ. มอบเงินให้มูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
2 ต.ค. 57

สสอ.ศธ. จัดงานเทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก ณ หอประชุมคุรสุ ภา
15 ก.ย. 57

สสอ.ศธ. มอบเงินสมทบทุน
อาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน
ณ โรงเรียนวัดสุทัศน์
23 ธ.ค. 57

สสอ.ศธ. ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2556
ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก
กระทรวงศึกษาธิการ
23 เม.ย. 57

สสอ.ศธ. จัดการเเข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ Blu-O-Rhythm & Bowl เมเจอร์รัชโยธิน ชั้น 4
15 พ.ย. 57

ตารางเปรียบเทียบเงินกู้กับดอกเบี้ย
เดือนมกราคม - ธันวาคม 2557
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4,252,100.00
0.00 2,368,200.00 3,080,000.00 5,720,000.00 6,994,600.00
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14,485,000.00
225,000.00 3,425,800.00
293,122,400.00 340,665,300.00 416,743,500.00
17,409,338.50 9,851,844.00 11,182,149.25
31,953,995.00 33,279,916.25 32,846,352.80

ตารางแสดงจำ�นวนรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำ�ไรสุทธิ
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รายการ

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

รายได้

301,581,631.29

325,123,649.05

384,745,086.05

444,067,245.11

509,715,956.15

ค่าใช้จ่าย

82,180,394.44

92,064,850.44

109,597,941.54

125,669,546.56

149,692,541.74

กำ�ไรสุทธิ

219,401,236.85

233,058,798.61

275,147,144.51

318,397,698.55

360,023,414.41

แสดงการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ
ประจำ�ปี 2557
73.32%
12.50%

2

3
2.39%

4

1

11.79%

ลำ�ดับ
กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2557
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

พ.ศ. 2557

จำ�นวนเงิน
ร้อยละ
45,012,926.80 12.50
45,002,926.80
10,000.00
263,964,353.79 73.32
202,041,470.44
61,949,883.35
8,600,000.00
2.39
8,600,000.00
42,446,133.82 11.79
8,496,133.82
8,000,000.00
20,000,000.00
3,500,000.00
500,000.00
1,950,000.00
360,023,414.41 100.00

2,878,938,456.07

11. หนี้สินทั้งสิ้น (บาท)

18,643,362.42

6,413,176,694.71

10. สินทรัพย์ทั้งสิ้น (บาท)

12. ทุนสะสมตามข้อบังคับ (บาท)

2,721,012,456.16

219,401,236.85

8. กำ�ไรสุทธิ (บาท)

9. สินทรัพย์หมุนเวียน (บาท)

82,180,394.44

2,684,260,616.25

5. เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี (บาท)

7. ค่าใช้จ่าย (บาท)

2,694,128,492.30

4. เงินรับฝาก (บาท)
301,581,631.29

257,525,779.37

3. เงินสำ�รอง (บาท)

6. รายได้ (บาท)

3,038,667,860.00

12,117

พ.ศ. 2553

2. ทุนเรือนหุ้น (บาท)

1. จำ�นวนสมาชิก (คน)

รายการ

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

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

พ.ศ. 2553 - 2557

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

ตารางสรุปผลการดําเนินงาน

39,019,683.97

4,024,982,782.07

8,886,957,195.30

1,419,043,939.61

360,023,414.41

149,692,541.74

509,715,956.15

3,687,952,677.75

3,201,976,455.43

371,426,707.29

4,034,023,590.00

14,115

พ.ศ. 2557

1

ระเบียบวาระที่

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปีทราบ

ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 55 ก�ำหนดว่า การประชุมใหญ่ของสหกรณ์จะต้องมีสมาชิก   
มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมด หรือไม่นอ้ ยกว่า 100 คน จึงจะเป็นองค์ประชุม
ขณะนี้มีสมาชิกมาประชุมจ�ำนวน..........................คน จึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว
การเชิญสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีในวันนี้ก็เพื่อแถลงผลการด�ำเนินงานของ
สหกรณ์ในรอบปีทผี่ า่ นมา และเป็นการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ 52 ทีก่ ำ� หนดให้มกี ารประชุมใหญ่
สามัญอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ ในรอบปีที่ผ่านมา     
ผลการด�ำเนินการเป็นทีน่ า่ พอใจเป็นอย่างยิง่   ซึง่ จะได้แถลงงบการเงินทีผ่ สู้ อบบัญชีได้ตรวจและรับรอง
แล้วให้สมาชิกได้ทราบในวาระต่อไป ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 34 ในรอบปี 2557 ได้    
ด�ำเนินงานมีผลก�ำไรสุทธิ 360,023,414.41 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นเงิน 41,625,715.86 บาท  
ซึ่งมติที่ประชุมใหญ่ประมาณการก�ำไรประจ�ำปี 2557 เป็นเงินจ�ำนวน 283,500,100.- บาท ซึ่งสหกรณ์
สามารถท�ำก�ำไรสุทธิได้เกินประมาณการที่ตั้งไว้ อันเป็นผลจากคณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีการ
บริหารงานในเชิงรุกมากขึ้น ประชาสัมพันธ์เข้าถึงสมาชิกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ใน
ใบเสร็จรับเงิน แผ่นพับ เว็บไซต์ของสหกรณ์ หน่วยตัวแทนและจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และเชิญชวน
สมาชิกให้น�ำเงินฝากกับสหกรณ์ จึงท�ำให้มียอดเงินฝากเพิ่มขึ้น เป็น 3,201,976,455.43 บาท และ     
ได้น�ำเงินส่วนเกินสภาพคล่องหลังจากให้สมาชิกกู้ยืมแล้ว ไปหาผลประโยชน์ตามค�ำแนะน�ำของ         
กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ท�ำให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราร้อยละ 5.25
เงินเฉลี่ยคืนเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 17 ทั้งยังสามารถจัดสรรเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกเป็นทุนใน    
รูปแบบต่างๆ
ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการด�ำเนินการได้ช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวสมาชิก      
ที่ถึงแก่กรรม ประสบอัคคีภัย ประสบอุทกภัย บริจาคเพื่อการกุศลกับหน่วยงานต่างๆ ให้สวัสดิการ
สมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และสมาชิกที่ภักดีต่อองค์กร ตลอดจนการให้ทุนการศึกษาแก่บุตร
สมาชิก อีกทัง้ ยังจัดให้มโี ครงการใหม่และต่อเนือ่ งในลักษณะทีเ่ ป็นประโยชน์กบั สมาชิกอีกหลายโครงการ
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้สอบบัญชี ที่ได้ช่วยเร่งรัดตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ให้เสร็จ
เรียบร้อย และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ได้ช่วยเหลือ ให้ค�ำแนะน�ำ       
ให้ขอ้ คิดเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินงานของคณะกรรมการด�ำเนินการตลอดมา ก่อนจะด�ำเนินการ
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รายงานกิจการประจำ�ปี

2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

ประชุมตามวาระการประชุมทีก่ ำ� หนดไว้ สิง่ ทีไ่ ด้ปฏิบตั เิ ป็นประเพณี คือ การยืนไว้อาลัยแก่เพือ่ นสมาชิก
ที่ถึงแก่กรรมในรอบปี 2557 มีสมาชิกถึงแก่กรรม 78 ราย รายละเอียดในหน้า 92
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ และขอเชิญสมาชิกทุกท่านยืนไว้อาลัย แด่สมาชิกที่      
ถึงแก่กรรมเป็นเวลา 1 นาที
...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่

พิจารณารับรองรายงาน
การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้มาประชุม

24

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

นายจรูญ
ชูลาภ
รศ.ดร.เอื้อมพร เธียรหิรัญ
นายสุวภัทร์
จีระพันธุ
นายพูลลาภ
อินทรนัฏ
ผศ.ศรีจันทร์
โตเลิศมงคล
ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา
นายพยงค์
สีเหลือง
นายเจริญ
ภูวิจิตร์
นางวิมลรัตน์
ต้อยส�ำราญ
นายปัญญา
สุพรรณพิทักษ์
นายทรงธรรม กาญจนพิบูลย์
นางจิรัตติกาล ทองสวัสดิ์
นายอดุลย์
ช้วนรักธรรม
นายอนุทิน
ค�ำคม
นายเมธา
อุทัยพยัคฆ์
นางสมลักษณ์ ปิ่นกร
นายเอนก
ศรีส�ำราญรุ่งเรือง
สมาชิกผู้มาประชุม  จ�ำนวน  10,813  คน

รายงานกิจการประจำ�ปี
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายปราโมทย์
2. นายเชาว์เลิศ
             3. นางรัชนีพร
4. นายวีรชัย
5. นายสุวัฒน์
6. นายทวี

สรวมนาม
ขวัญเมือง
พึงประสพ
เต็มบุญฤทธิกุล
อุปถัมภ์วิภานนท์
สุขเกษม

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้แทนผู้สอบบัญชี

เริ่มประชุมเวลา  9.00  น.
เมือ่ สมาชิกมาประชุมจ�ำนวน 191 คน ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 55 แล้ว       
นายจรูญ   ชูลาภ   ประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ ระชุมและด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   
การประชุม  ดังนี้

ระเบียบวาระที่

1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีทราบ

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบ  
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ก�ำหนดประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2556 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 เพือ่ รายงานผลการด�ำเนินงานและเป็นการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ
สหกรณ์ ข้อ 52 ก�ำหนดให้มีการประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี
2. สหกรณ์ได้จดั สวัสดิการต่างๆ ช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว เช่น บุคคลในครอบครัว
ถึงแก่กรรม ประสบอัคคีภัย อุทกภัย สมาชิกอายุครบ 60 ปี เป็นต้น
3. ขอเชิญสมาชิกทุกท่านยืนไว้อาลัยให้แก่สมาชิกทีถ่ งึ แก่กรรมในปี 2556 เป็นเวลา 1 นาที
ตามรายละเอียดรายงานกิจการประจ�ำปี 2556 หน้า 20-21  
จึงเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบและขอเชิญสมาชิกทุกท่านยืนไว้อาลัยแก่สมาชิกทีถ่ งึ แก่กรรม
เป็นเวลา 1 นาที
ทราบและยืนไว้อาลัยแก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรมเป็นเวลา 1 นาที

ระเบียบวาระที่

2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
เมื่อวันที่ 16  กุมภาพันธ์ 2556

ประธาน มอบนายอดุลย์ ช้วนรักธรรม เลขานุการน�ำเสนอ
รายงานกิจการประจำ�ปี
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นายอดุลย์   ช้วนรักธรรม  เลขานุการ   เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี  
2555 เมือ่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจ�ำปี 2555 หน้าที่ 22-33  
ให้ที่ประชุมพิจารณา
ประธาน เสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามที่เลขานุการเสนอ
กุมภาพันธ์ 2556 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่

3

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2555 เมื่อวันที่ 16

เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ

3.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 34

		
ประธาน  มอบนายเอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการน�ำเสนอ
		
นายเอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ  เสนอว่าตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด พ.ศ. 2543 ข้อ 59 ก�ำหนดให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
มีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง และข้อ 60 ก�ำหนดให้กรรมการด�ำเนินการ       
ต้องออกจากต�ำแหน่งเพราะเหตุถึงคราวออกตามวาระ ซึ่งในปี 2556 มีกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 33   
พ้นจากต�ำแหน่งเพราะเหตุดังกล่าว จ�ำนวน 8 ท่าน ดังนี้
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.

นางวิมลรัตน์
นายเจริญ
ผศ.ดร.จุฑารัตน์
นายอรุณ
นางจิรัตติกาล
นายอุบล
นายอดุลย์
นายพยงค์

ต้อยส�ำราญ
ภูวิจิตร์
ศริดารา
สุขสมบูรณ์วัฒนา
ทองสวัสดิ์
สุขวิบูลย์
ช้วนรักธรรม
สีเหลือง

สังกัด กลุ่มที่ 1 หน่วย 1.1
สังกัด กลุ่มที่ 1 หน่วย 1.3
สังกัด กลุ่มที่ 3 หน่วย 3.1
สังกัด กลุ่มที่ 3 หน่วย 3.2
สังกัด กลุ่มที่ 4 หน่วย 4.1
สังกัด กลุ่มที่ 5 หน่วย 5.1
สังกัด กลุ่มที่ 5 หน่วย 5.4
สังกัด กลุ่มที่ 5 หน่วย 5.7

จึงก�ำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 34 เพื่อแทนกรรมการ
ที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ และผู้ตรวจสอบกิจการ ดังกล่าว ตามรายละเอียดในหนังสือรายงาน
กิจการประจ�ำปี 2556 หน้าที่ 34 - 39
เห็ น ชอบให้ ด� ำ เนิ น การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการด� ำ เนิ น การและ             
ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามที่สหกรณ์ได้ก�ำหนดรายละเอียดตามเสนอ
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4

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

สมาชิกเสนอให้เพิ่มค่ารับรองในวันประชุมใหญ่
ประธาน มอบนายอดุลย์ ช้วนรักธรรม เลขานุการน�ำเสนอ
นายอดุลย์  ช้วนรักธรรม  เลขานุการ  เสนอว่าสมาชิกขอให้สหกรณ์ เพิม่ ค่ารับรองในการ
มาประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี จาก คนละ 700.- บาท เป็น 1,000.- บาท นัน้ คณะกรรมการด�ำเนินการ
ได้พจิ ารณาเห็นว่าการเพิม่ ค่ารับรองส�ำหรับสมาชิกทีม่ าประชุมอีกคนละ 300.- บาท นัน้ เมือ่ ปีทผี่ า่ นมา
สหกรณ์ได้เพิ่มค่ารับรองให้กับสมาชิกแล้วจาก 500.- บาท เป็น 600.- บาท และเข้าบัญชีให้กับสมาชิก
ทุกคนๆ ละ 100.- บาท รวมเป็น 700.- บาท กรณีที่ขอเพิ่มอีกคนละ 300.- บาท คิดเป็นเงินประมาณ    
4 ล้านบาทเศษ หากเพิ่มขึ้นในอัตราก้าวกระโดด จะมีผลกระทบต่อการจัดสรรเงินปันผลและเงิน       
เฉลี่ยคืน คณะกรรมการด�ำเนินการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเพื่อความเหมาะสมจึงเห็นสมควร   
เพิ่มค่ารับรองอีก 100.- บาท รวมเป็นค่ารับรอง 700.- บาท พร้อมทั้งโอนเข้าบัญชีให้สมาชิกทุกคนๆ
ละ 100.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 800.- บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่

5

เรือ่ งรับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2556

ประธาน มอบนายเอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ  น�ำเสนอ
นายเอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ  น�ำเสนอ รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี  
2556 ในด้านความเจริญเติบโตของธุรกิจ จ�ำนวนสมาชิก ทุนด�ำเนินงาน ก�ำไรสุทธิ ทุนเรือนหุ้น          
เงินรับฝาก การให้เงินกู้แก่สมาชิกและสหกรณ์อื่นๆ เงินลงทุน ทุนสาธารณประโยชน์ การจัด      
สวัสดิการต่างๆ และผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 7 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านบริหาร     
(2) ด้านการสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าของสหกรณ์
(3) ด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร    
(4) ด้านการให้สวัสดิการ   
(5) ด้านระเบียบและกฎหมาย
(6) ด้านประชาสัมพันธ์ และ  
(7) ด้านเชื่อมโยงเครือข่าย    
รายงานกิจการประจำ�ปี
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ตลอดจนกิจกรรมระหว่างปี ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจ�ำปี 2556
หน้าที่  41 - 49
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธาน  เสนอที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2556
รับทราบ

ระเบียบวาระที่

6

เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำปี 2556

ประธาน  มอบนายอนุทิน  ค�ำคม  ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ  น�ำเสนอ  
มอบนายอนุทนิ    ค�ำคม  ประธานผูต้ รวจสอบกิจการ   น�ำเสนอรายงานการตรวจสอบ       
กิจการ ส�ำหรับปีสนิ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามหนังสือรายงานกิจการประจ�ำปี 2556 หน้าที่ 50 - 56
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธาน  เสนอที่ประชุมรับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2556
รับทราบ
					

ระเบียบวาระที่

7

เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�ำไรขาดทุน
ประจ�ำปี 2556

ประธาน  ได้เชิญ นายทวี  สุขเกษม  ผู้แทนผู้สอบบัญชีท�ำหน้าที่ผู้สอบบัญชี แถลงงบดุล
และงบก�ำไรขาดทุนประจ�ำปี 2556
นายทวี  สุขเกษม  ผู้แทนผู้สอบบัญชี  น�ำเสนอรายงานงบดุล งบก�ำไรขาดทุน งบกระแส
เงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2556 ตามรายละเอียดใน
รายงานกิจการประจ�ำปี 2556 หน้าที่ 57-77
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�ำไรขาดทุนประจ�ำปี  2556
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�ำไรขาดทุนประจ�ำปี 2556 ตามที่
ผู้สอบบัญชีเสนอ
อนุมัติงบดุลและงบก�ำไรขาดทุนประจ�ำปี 2556 ตามที่ผู้สอบบัญชี

เสนอ
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8

เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2556

ประธาน เสนอพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2556  เป็นเงิน 318,397,698.55   
บาท และคณะกรรมการด�ำเนินการเห็นสมควรจัดสรรก�ำไรสุทธิตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 32
ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจ�ำปี 2556 หน้าที่ 78 ซึ่งคณะกรรมการด�ำเนินการได้   
เห็นชอบแล้ว และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการบริหารการเงินและวิสัยทัศน์ของสหกรณ์
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2556
อนุมัติให้จัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2556 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่

9

เรื่องพิจารณาอนุมัติประมาณการรายจ่าย
และประมาณการรายรับ ประจ�ำปี 2557

ประธาน มอบนายเอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ  น�ำเสนอ
นายเอนก  ศรีสำ� ราญรุง่ เรือง  ผูจ้ ดั การ  เสนอว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ำกัด ได้จัดท�ำประมาณการรายจ่ายและประมาณการรายรับ ประจ�ำปี 2557 เสนอ              
ทีป่ ระชุมใหญ่พจิ ารณาตามข้อบังคับ ข้อ 56 (6) ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 -2558
และได้ก�ำหนดแผนพัฒนาสหกรณ์ โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2556 และทุนสะสมของ
สหกรณ์ตามระเบียบ ดังรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจ�ำปี 2556 หน้าที่ 79-83
ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายรับ
ประจ�ำปี 2557
อนุมตั งิ บประมาณรายจ่ายและประมาณการรายรับ ประจ�ำปี 2557

ตามเสนอ

10

ระเบียบวาระที่

เรื่องพิจารณาอนุมัติก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�้ำประกัน
ประจ�ำปี 2557

ประธาน  แจ้งว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
พ.ศ. 2543 ข้อ 56 (5) ก�ำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจ�ำปี ก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกัน      
ส�ำหรับปีหนึ่งๆ ไว้เพื่อเป็นการหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืม เมื่อปี 2556 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี       
ได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ ส หกรณ์ กู ้ เ งิ น จากแหล่ ง อื่ น มาใช้ ใ นธุ ร กิ จ ในวงเงิ น ไม่ เ กิ น 3,800,000,000.- บาท               
รายงานกิจการประจำ�ปี

2557
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(สามพันแปดร้อยล้านบาทถ้วน) ในปี 2557 สหกรณ์ฯ ขอก�ำหนดวงเงินกู้ยมื หรือการค�ำ้ ประกัน จ�ำนวน  
4,000,000,000.- บาท (สี่พันล้านบาทถ้วน) มากกว่าปีที่แล้วเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ       
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกัน ปี 2557   
จ�ำนวน 4,000,000,000.- บาท (สี่พันล้านบาทถ้วน)
ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกัน ปี 2557   
อนุมตั วิ งเงินกูย้ มื หรือการค�ำ้ ประกัน ปี 2557 จ�ำนวน 4,000,000,000.-

บาท (สี่พันล้านบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่

11

เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2557

ประธาน  มอบ  นายเอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ  น�ำเสนอ
นายเอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ   เสนอว่าตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด พ.ศ. 2543 ข้อ 56 (7) ก�ำหนดให้ที่ประชุมใหญ่มีอ�ำนาจ        
หน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอนายทะเบียนแต่งตั้ง       
เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด   ส�ำหรับปีสิ้นสุดทางบัญชี     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
คณะกรรมการด�ำเนินการ   ได้กลั่นกรองพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจ�ำปี
2557 โดยพิจารณาถึงการบริการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ  การเข้าปฏิบัติงานสอบบัญชี ผลงานการ        
ตรวจสอบ ความสามารถตรวจสอบ การตรวจเสร็จทันเวลา ความรู้ความสามารถและประสบการณ์  
ในการตรวจสอบบัญชี และคิดค่าธรรมเนียมในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งมีผู้สอบบัญชีเสนอมาสองบริษัท  
จึงได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดย ดร.มนตรี     
ช่วยชู  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3214  และนายชูศักดิ์  ช่วยชู  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8369  
เป็นผู้สอบบัญชีส�ำรองอีก 1 คน
จึงเห็นควรจ้าง บริษทั มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี 2557  
และค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี จ�ำนวน 125,000.- บาท (หนึง่ แสนสองหมืน่ ห้าพันบาทถ้วน) เท่ากับ
ปีที่แล้ว
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาจ้างผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2557
ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาจ้างผู้ สอบบัญชี ประจ�ำปี 2557
อนุมัติจ้าง บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด เป็น               
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และก�ำหนดค่าธรรมเนียม เป็นเงินจ�ำนวน 125,000.- บาท
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พิจารณาอนุมัติการน�ำเงินไปฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
12
		
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ระเบียบวาระที่

ประธาน  มอบ  นายเอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ  น�ำเสนอ
นายเอนก  ศรีสำ� ราญรุง่ เรือง  ผูจ้ ดั การ  เสนอว่าอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 62 (7)
แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ออกประกาศ
ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 เรื่องข้อก�ำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2552     
มีข้อความส�ำคัญ ดังนี้
ข้อ 3. เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
(7) ฝากหรือลงทุนอืน่ ใด นอกจากทีก่ ำ� หนดไว้ตาม (1) ถึง (6) โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน
ข้อ 4. การน�ำเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส�ำรองของสหกรณ์
และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด�ำเนินการได้
อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีทุนส�ำรองจ�ำนวน 333 ล้านบาท รวมกับวงเงินที่      
จะได้รับการจัดสรรจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2556 อีกจ�ำนวน 38 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 371 ล้านบาท
เพื่อให้การบริหารการลงทุนของ สอ.ศธ. เป็นไปด้วยความสะดวก คล่องตัว มั่นคง และ
เกิดผลตอบแทนการลงทุนที่ดี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติดงั กล่าว คณะกรรมการด�ำเนินการจึงขอเสนอทีป่ ระชุมใหญ่พจิ ารณาอนุมตั ิ
ให้คณะกรรมการด�ำเนินการของ สอ.ศธ. น�ำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 3 (7) จ�ำนวนเงิน
371 ล้านบาท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติการน�ำเงินไปฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ ตามประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ประธาน  พักการประชุมเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 56 (2) ซึ่งในการประชุมใหญ่
ก�ำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของที่ประชุม  
เมือ่ การเลือกตัง้ เสร็จสิน้ แล้ว คณะกรรมการด�ำเนินการจะต้องรายงานผลการเลือกตัง้ ต่อทีป่ ระชุมใหญ่   
และขณะนี้การเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการยังไม่แล้วเสร็จ จึงต้องอาศัย
ธรรมเนียมแนวปฏิบัติที่ปฏิบัติกันมาเมื่อปีที่แล้วก็ด�ำเนินการในแนวทางนี้ ดังนั้น จึงขอพักการประชุม  
จะรายงานผลการเลือกตั้งต่อที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบผลการเลือกตั้งต่อไป

รายงานกิจการประจำ�ปี
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เห็นชอบตามเสนอ
ที่ประชุม   ได้พักการประชุม และเมื่อถึงเวลา 15.30 น. ประธานได้ด�ำเนินการประชุม    
ต่อไปโดยแจ้งว่าขณะนี้ผลการตรวจนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ   
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนี้
(1) ผลการเลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 34 สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ดังนี้

ต�ำแหน่ง  กรรมการด�ำเนินการ
กลุ่มที่ 1  ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักบริหารงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ได้แก่
หมายเลข

ชื่อผู้สมัคร

คะแนน

ลำ�ดับที่

1

นายอนุทิน          คำ�คม

930

1*

2

นายยศพล          เวณุโกเศศ

899

2*

กลุม่ ที่ 3   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ และหน่วยงานอืน่     
ในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้แก่
หมายเลข

32

ชื่อผู้สมัคร

คะแนน

ลำ�ดับที่

1

ผศ.ดร.จุฑารัตน์    ศริดารา

2,104

2*

2

ผศ.อรทัย          รัตนานนท์

2,177

1*

3

นายสุชาครีย์        ก่อเกียรติตระกูล

896

3

รายงานกิจการประจำ�ปี
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กลุ่มที่ 4   ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส�ำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา  ได้แก่
หมายเลข

ชื่อผู้สมัคร

คะแนน

ลำ�ดับที่

1

นางสุภาพร         สภาวธรรม

342

1*

2

นายทองเปรม       จตุรานนท์

235

2

กลุ่มที่ 5  กรมศิลปากร  ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  กรมการศาสนา  กรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ส�ำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ส�ำนักงานพระพุทธ
ศาสนาแห่งชาติ  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  หน่วยงานที่ไม่สังกัดหน่วยงานใด  ได้แก่
หมายเลข

ชื่อผู้สมัคร

คะแนน

ลำ�ดับที่

1

นายอดุลย์          ช้วนรักธรรม

2,491

1*

2

นายเสวก           วรรณสุข

2,240

2*

3

นายวิโรจน์          ใจอารีรอบ

2,087

3*

(2) ผลการเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ  
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด  มีดังนี้
หมายเลข

ชื่อผู้สมัคร

คะแนน

ลำ�ดับที่

1

นางพัชราวรรณ      ปานสมบูรณ์

5,030

3*

2

นายเมธา             อุทัยพยัคฆ์

8,155

1*

3

นางจิรัตติกาล        ทองสวัสดิ์

7,788

2*

4

นางสมลักษณ์         ปิ่นกร

4,947

4

หมายเหตุ  ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจะมีเครื่องหมาย  “ * ”  ไว้หลังล�ำดับที่
รายงานกิจการประจำ�ปี
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กิจการ ตามที่ประธานแจ้งให้ทราบ

13

รับทราบผลการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการและผู้ตรวจสอบ

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่

-  ไม่มี  ประธาน   แจ้งว่า หากสมาชิกไม่มีข้อเสนอแนะ ขอปิดประชุมและขอขอบคุณสมาชิก     
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน
เลิกประชุมเวลา  16.30  น.
							
			
		
ผู้จดรายงานการประชุม
(นายอดุลย์   ช้วนรักธรรม )
กรรมการและเลขานุการ
		

ประธานในที่ประชุม
(นายจรูญ   ชูลาภ)
ประธานกรรมการ

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา
................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่

เรื่องการเลือกตั้ง
คณะกรรมการด�ำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ

3.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ  ชุดที่ 35

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด พ.ศ. 2543
ข้อ 59 ก�ำหนดให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มวี าระอยูใ่ นต�ำแหน่งคราวละสองปีนบั แต่วนั เลือกตัง้
และข้อ 60 ก�ำหนดให้กรรมการด�ำเนินการต้องออกจากต�ำแหน่งเพราะเหตุถึงคราวออกตามวาระ ในปี
2557 มีคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 34 พ้นจากต�ำแหน่งเพราะเหตุดังกล่าว จ�ำนวน 7 คน ดังนี้
1. ต�ำแหน่งประธานกรรมการ  ได้แก่
นายจรูญ
ชูลาภ   
2. ต�ำแหน่งกรรมการด�ำเนินการ  ได้แก่
1. นายปัญญา
สุพรรณพิทักษ์
สังกัด กลุ่ม 2 สอศ.
2. นายทรงธรรม
กาญจนพิบูลย์
สังกัด กลุ่ม 2 สอศ.
3. ผศ.ศรีจันทร์
โตเลิศมงคล
สังกัด กลุ่ม 3 หน่วย 3.1
4. รศ.ดร.เอื้อมพร
เธียรหิรัญ
สังกัด กลุ่ม 3 หน่วย 3.2
5. นายพูลลาภ
อินทรนัฏ
สังกัด กลุ่ม 5 หน่วย 5.3
6. นายสุวภัทร์
จีระพันธุ
สังกัด กลุ่ม 5 หน่วย 5.9
จึงก�ำหนดให้มกี ารเลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 35 เพือ่ แทนคณะกรรมการ
ด�ำเนินการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระดังกล่าว
ประกาศผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด�ำเนินการ
ในปี 2558 ให้มกี ารเลือกตัง้ ต�ำแหน่งประธานกรรมการ 1 คน และต�ำแหน่งกรรมการ
ด�ำเนินการ 6 คน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 2 ปี โดยให้เลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการแทนกรรมการ
ด�ำเนินการที่พ้นวาระหรือออกตามกลุ่มและหน่วย ดังนั้นในปี 2558 ให้มีการเลือกตั้งกรรมการ       
ด�ำเนินการ แทนกรรมการด�ำเนินการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 5
จ�ำนวน 6 คน ซึ่งประกาศรับสมัครคณะกรรมการด�ำเนินการระหว่างวันที่ 5-9 มกราคม 2558 และ    
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการต้องเป็นสมาชิกในสังกัดนั้นๆ ดังนี้
		
กลุ่มที่ 2 มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการได้ 2 คน ประกอบด้วยสมาชิก
หน่วย
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายงานกิจการประจำ�ปี
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ผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดตามล�ำดับของกลุ่มที่ 2  จ�ำนวน 2 คน มีสิทธิ
ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการ
		
กลุ่มที่ 3 มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการได้ 2 คน ประกอบด้วย
หน่วย 3.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  หรือ
หน่วย 3.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ  หรือ
หน่วย 3.3 หน่วยอื่นในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
ที่ไม่สังกัดหน่วยที่ 3.1 และ 3.2
ผู้สมัครแต่ละหน่วยที่ได้คะแนนสูงสุดตามล�ำดับของกลุ่มที่ 3 จ�ำนวน      
2 คน มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการได้ไม่เกินหน่วยละ 1 คน
		
กลุ่มที่ 5 มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการได้ 2 คน ประกอบด้วยสมาชิก
หน่วย 5.1 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  หรือ
หน่วย 5.2 ส�ำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  หรือ
หน่วย 5.3 กรมศิลปากร  หรือ
หน่วย 5.4 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  หรือ
หน่วย 5.5 กรมการศาสนา  หรือ
หน่วย 5.6 ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  หรือ
หน่วย 5.7 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  หรือ
หน่วย 5.8 กรมการท่องเที่ยว  หรือ
หน่วย 5.9 หน่วยที่ไม่สังกัดหน่วยงานใด
ผู้สมัครแต่ละหน่วยที่คะแนนสูงสุดตามล�ำดับของกลุ่มที่ 5 จ�ำนวน 2 คน มีสิทธิได้
รับเลือกตั้ง หน่วยที่ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 และ 5.8 เป็นกรรมการด�ำเนินการได้ไม่เกิน     
หน่วยละ 1 คน ส�ำหรับหน่วยที่ 5.9 อาจมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการได้ไม่เกิน 2 คน
ส�ำหรับกลุ่มที่ 1 (สป.ศธ., กศน., ก.ค.ศ. และ สช.) และกลุ่มที่ 4 (สพฐ. และ สกศ.)  
ไม่มีการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการเนื่องจากกรรมการด�ำเนินการยังอยู่ในวาระด�ำรงต�ำแหน่ง
การใช้สิทธิเลือกตั้ง
1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกอยู่ถึงวันเลือกตั้ง
2. การใช้สิทธิและรับบัตรเลือกตั้งต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตร    
ประจ�ำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ�ำตัวลูกจ้าง หรือบัตรสมาชิกสหกรณ์ หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการ  
ออกให้ พร้อมลงลายมือชื่อของตนต่อกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้ง
3. การเลือกตั้งให้ท�ำเครื่องหมายกากบาท ในบัตรเลือกตั้งได้ตามจ�ำนวน  ไม่เกิน
ที่ก�ำหนดเท่านั้น แล้วน�ำบัตรเลือกตั้งไปหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งที่จัดไว้
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แทนไม่ได้

4. การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิเฉพาะตัวสมาชิก จะมอบหมายให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ  

5. การเลือกตั้งต�ำแหน่งประธานกรรมการ สมาชิกทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง   
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง    
6. การเลือกตัง้ ต�ำแหน่งกรรมการด�ำเนินการ สมาชิกมีสทิ ธิลงคะแนนเลือกตัง้ ผูส้ มัคร
รับเลือกตั้งต�ำแหน่งกรรมการด�ำเนินการเฉพาะในกลุ่มที่ตนสังกัดเท่านั้น
		
การนับคะแนน
ในการนับคะแนน  ให้กรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติ  ดังนี้
1. ให้นับคะแนนประธานกรรมการ กรรมการด�ำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
ตามล�ำดับ
2. การนับคะแนนประจ�ำหน่วยเลือกตั้งให้จัดท�ำพร้อมกันทั้ง 2 วิธี คือ การบันทึก
คะแนนในกระดานหรือป้ายรวมคะแนน และบันทึกคะแนนลงในแบบกรอกคะแนน
3. การนับคะแนนรวมทั้งหมด ให้กระท�ำที่เต็นท์อ�ำนวยการอย่างเปิดเผย
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 พร้อมแสดงบัตรเลือกตั้งนั้นให้ผู้
สังเกตการณ์ที่ดูการนับคะแนนเห็นโดยทั่วกัน แล้วมอบบัตรดีส่งต่อให้กรรมการคนที่สองเพื่อขาน
หมายเลขทีไ่ ด้รบั การกาเครือ่ งหมายลงคะแนน แล้วส่งต่อให้กรรมการคนทีส่ ามตรวจสอบซ�ำ้ และน�ำเก็บ
ใส่กล่อง กรณีบัตรเสียให้กรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งแยกไว้ต่างหาก เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
5. เมือ่ หยิบบัตรเลือกตัง้ ออกจากหีบบัตรเลือกตัง้ จนหมดแล้ว ให้คว�ำ่ หีบบัตรเลือกตัง้
ต่อหน้าผู้สังเกตการณ์นับคะแนนเพื่อแสดงว่าไม่มีบัตรเลือกตั้งเหลืออยู่ในหีบบัตรเลือกตั้งอีก แล้วให้
ตรวจสอบและนับจ�ำนวนบัตรเลือกตั้ง แล้วรายงานให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว
		
การประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด จะประกาศผลการเลือกตัง้
คณะกรรมการด�ำเนินการ ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ภายใน
วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ผู้สมัครรับเลือกตั้งในต�ำแหน่งประธานกรรมการ ที่ได้คะแนนเลือกตั้งสูงสุดของ
ทุกหน่วยถือว่าเป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นประธานกรรมการ ในกรณีทมี่ ผี สู้ มัครเลือกตัง้ ต�ำแหน่งประธาน
กรรมการเพียงคนเดียว ให้ด�ำเนินการเลือกตั้งและให้ถือว่าได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ   
ส่วนต�ำแหน่งกรรมการด�ำเนินการที่ได้คะแนนเลือกตั้งสูงสุดเท่ากับจ�ำนวนกรรมการของแต่ละกลุ่ม
แต่ละหน่วยตามประกาศนี้ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เว้นแต่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่เกินจ�ำนวนตาม
ประกาศนี้ ให้ด�ำเนินการเลือกตั้งและให้ถือว่าได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการ ในกรณีท        ี่
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ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการมีคะแนนเท่ากันในแต่ละกลุ่มหรือแต่ละหน่วยตามประกาศ       
ให้ใช้วิธีจับสลากต่อหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2. ค�ำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ถือเป็นทีส่ ดุ โดยถือคะแนนเสียง 2 ใน 3
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
3. ในกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่ากรณีเกิดจากการทุจริต  
หรือผู้ได้รับการเลือกตั้งขาดคุณสมบัติ ให้ถือว่าผู้ได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดไป เป็นผู้ได้รับการ      
เลือกตั้งในต�ำแหน่งนั้น
ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอผลการเลือกตั้งต่อที่ประชุมใหญ่ได้ ให้สหกรณ์ประกาศ    
รายชื่อคณะกรรมการด�ำเนินการโดยเปิดเผย ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ฯ และให้ถือว่าที่ประชุมใหญ่           
ให้ความเห็นชอบผลการเลือกตั้งดังกล่าว

3.2 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจ�ำปี 2558
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด พ.ศ. 2543  
ข้อ 80 ประกอบกับมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2543 เห็นชอบ
ก�ำหนดให้มีผู้ตรวจสอบกิจการได้ จ�ำนวน 3 คน โดยเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ และผู้ที่ได้รับคะแนน
สูงสุดเรียงตามล�ำดับจนครบจ�ำนวนเท่าที่ก�ำหนด ผู้นั้นเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
		
การใช้สิทธิเลือกตั้ง
1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกอยู่ถึงวันเลือกตั้ง
2. การใช้สทิ ธิและรับบัตรเลือกตัง้ สมาชิกจะต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือ
บัตรประจ�ำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ�ำตัวลูกจ้าง หรือบัตรสมาชิกสหกรณ์ หรือบัตรอื่นใดที           ่
ทางราชการ ออกให้ พร้อมลงลายมือชื่อของตนต่อกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้ง
3. การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ท�ำเครื่องหมายกากบาท ในบัตรเลือกตั้ง    
ได้ไม่เกินตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดเท่านั้น แล้วน�ำบัตรเลือกตั้งไปหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งที่จัดไว้
4. การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิเฉพาะตัวสมาชิก จะมอบหมายให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ  
แทนไม่ได้
5. สมาชิกทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการได้   
ไม่เกินจ�ำนวน 3 คน จากผู้สมัครทุกคน
6. กรณีมปี ญ
ั หาเกีย่ วกับการใช้สทิ ธิเลือกตัง้   ให้คณะกรรมการเลือกตัง้ เป็นผูว้ นิ จิ ฉัย
ชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
		
การนับคะแนน   
ในการนับคะแนน ให้กรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติดังนี้
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ตามล�ำดับ   

1. ให้นับคะแนน ประธานกรรมการ กรรมการด�ำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ

2. การนับคะแนนประจ�ำหน่วยเลือกตั้งให้จัดท�ำพร้อมกันทั้ง 2 วิธี คือ การบันทึก
คะแนนในกระดานหรือป้ายรวมคะแนน และบันทึกคะแนนลงในแบบกรอกคะแนน
3. การนับคะแนนรวมทั้งหมด ให้กระท�ำที่เต็นท์อ�ำนวยการอย่างเปิดเผย
4. กรรมการคนหนึ่ ง หยิ บ บั ต รเลื อ กตั้ ง ออกจากหี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง ครั้ ง ละหนึ่ ง ใบ        
ตรวจสอบและประกาศความถู ก ต้ อ งว่ า เป็ น บั ต รดี ห รื อ บั ต รเสี ย พร้ อ มแสดงบั ต รเลื อ กตั้ ง นั้ น ให้                    
ผู้สังเกตการณ์ที่ดูการนับคะแนนเห็นโดยทั่วกัน แล้วมอบบัตรดีส่งต่อให้กรรมการคนที่สอง เพื่อขาน
หมายเลขทีไ่ ด้รบั การกาเครือ่ งหมายลงคะแนน แล้วส่งต่อให้กรรมการคนทีส่ ามตรวจสอบซ�ำ้ และน�ำเก็บ
ใส่กล่อง กรณีบัตรเสียให้กรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งแยกไว้ต่างหาก เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
5. เมือ่ หยิบบัตรเลือกตัง้ ออกจากหีบบัตรเลือกตัง้ จนหมดแล้ว ให้คว�ำ่ หีบบัตรเลือกตัง้
ต่อหน้าผู้สังเกตการณ์นับคะแนนเพื่อแสดงว่าไม่มีบัตรเลือกตั้งเหลืออยู่ในหีบบัตรเลือกตั้ง แล้วให้     
ตรวจสอบและนับจ�ำนวนบัตรเลือกตั้ง แล้วรายงานให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว
		
การประกาศผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด จะประกาศผลการเลือกตัง้
ผูต้ รวจสอบกิจการต่อทีป่ ระชุมใหญ่ หรือ ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จ�ำกัด ภายในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้
1. ในกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งในต�ำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการไม่เกินจ�ำนวนตาม    
ประกาศนี้ ให้ด�ำเนินการเลือกตั้งและให้ถือว่าได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
2. ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงตามล�ำดับจนครบจ�ำนวน 3 คน      
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง
3. ในกรณีทผี่ สู้ มัครรับเลือกตัง้ มีคะแนนเท่ากันให้ใช้วธิ จี บั สลากต่อหน้าคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
4. ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่สุด โดยถือคะแนนเสียง 2 ใน 3
ของจ�ำนวนคณะกรรมการการเลือกตั้ง
5. ในกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่ากรณีเกิดจากการทุจริต
หรือผู้ได้รับการเลือกตั้งขาดคุณสมบัติ ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดไปเป็นผู้ได้รับการ      
เลือกตั้งในต�ำแหน่งนั้น
ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอผลการเลือกตั้งต่อที่ประชุมใหญ่ได้ให้สหกรณ์ฯ ประกาศ      
รายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการโดยเปิดเผย ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ฯ และให้ถือว่าที่ประชุมใหญ่ให้ความ         
เห็นชอบผลการเลือกตั้งดังกล่าว
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3.3 บัตรเลือกตั้ง
สหกรณ์ก�ำหนดบัตรเลือกตั้ง  3  สี  ดังนี้
บัตรเลือกตั้ง  สีชมพู ใช้ส�ำหรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ
บัตรเลือกตั้ง  สีฟ้า
ใช้ส�ำหรับเลือกตั้ง กรรมการด�ำเนินการ
บัตรเลือกตั้ง  สีเหลือง ใช้ส�ำหรับเลือกตั้ง ผู้ตรวจสอบกิจการ

3.4 วิธีการเลือกตั้ง
ก�ำหนด ดังนี้

สมาชิกผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ จะได้รับบัตรเลือกตั้งตามกลุ่มและหน่วยงานที่

(1) สมาชิกที่ได้รับบัตรเลือกตั้ง 3 ใบ คือ บัตรเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการ
ด�ำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ได้แก่
			กลุ่มที่ 2 ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
			กลุ่มที่ 3 มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ และ
หน่วยงานอื่นในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
			กลุ่มที่ 5 ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรม กรมส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม    
ส�ำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กรมศิลปากร สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ กรมการศาสนา ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว  
กรมพลศึกษา และหน่วยงานทีไ่ ม่สงั กัดหน่วยงานอืน่   เช่น ข้าราชการ
เกษียณอายุราชการ
(2) สมาชิกที่ได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ บัตรเลือกตั้งประธานกรรมการ และ               
ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้แก่
			กลุ่มที่ 1 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน    
			กลุ่มที่ 4 ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส� ำ นั ก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการด�ำเนินการเลือกตั้ง
................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่
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5

ระเบียบวาระที่

เรื่องรับทราบ
รายงานผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปี 2557

1. ด้านการบริหาร

สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด บริหารงานโดยคณะกรรมการ
ด�ำเนินการที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 2 ปี ตาม
กฎหมาย ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์มีวัตถุประสงค์หลักส�ำคัญ เพื่อส่งเสริมการออมที่มีลักษณะเป็น            
การลงทุนร่วมกันและช่วยเหลือสมาชิกที่มีความจ�ำเป็น สหกรณ์จึงเป็นแหล่งเงินทุนของมวลสมาชิก
และสถาบันการเงินที่ด�ำเนินการทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกผู้เป็นเจ้าของ ทั้งในรูปเงินปันผล
ต่อหุ้น เงินเฉลี่ยคืนจากการที่สมาชิกท�ำธุรกิจกับสหกรณ์ และสวัสดิการต่างๆ
ในรอบปี 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สหกรณ์มที นุ ด�ำเนินงาน 8,886,957,195.30
บาท มีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 4,034,032,590.00 บาท ทุนส�ำรองของสหกรณ์ 371,426,707.29 บาท  
มีสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�ำนวน 14,115 คน ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ด�ำเนินงาน ดังนี้
		
1.1 การให้เงินกู้แก่สมาชิก
การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก สหกรณ์ให้สมาชิก
กูย้ มื ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ในรอบปี 2557 เป็นสัญญาเงินกู้ 12,099 สัญญา เป็นเงิน 3,687,952,677.75
บาท ตามรายละเอียด ดังนี้
1. เงินกู้พิเศษ จ�ำนวน 38 สัญญา เป็นจ�ำนวนเงิน 51,469,700.00 บาท
2. เงินกู้สามัญ จ�ำนวน 8,516 สัญญา เป็นจ�ำนวนเงิน 3,527,511,400.00 บาท
3. เงินกู้ฉุกเฉิน จ�ำนวน 3,545 สัญญา เป็นจ�ำนวนเงิน 108,971,577.75 บาท
1.2 การส่งเสริมการออมทรัพย์แก่สมาชิกและครอบครัว
สหกรณ์ได้เปิดบริการเงินฝากแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ โดยรับเงินฝากเป็น
ประเภทออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจ�ำเพิ่มทวีทรัพย์เพื่อเป็นการส่งเสริมการออม     
ของสมาชิกและครอบครัว โดยแบ่งเป็น
1. เงินฝากออมทรัพย์
จ�ำนวน 20,046 บัญชี เป็นจ�ำนวนเงิน 125,240,528.53  บาท
2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จ�ำนวน 2,607  บัญชี เป็นจ�ำนวนเงิน 3,024,220,026.90  บาท
3. เงินฝากประจ�ำเพิ่มทวีทรัพย์ จ�ำนวน 578  บัญชี เป็นจ�ำนวนเงิน 52,515,900.00  บาท
1.3 การลงทุน
คณะกรรมการพิจารณาเงินที่เหลือจากการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกแล้ว โดยน�ำ
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ส่วนเกินสภาพคล่องน�ำไปลงทุนเพือ่ ผลตอบแทนสูงสุด และพิจารณาถึงการช่วยเหลือสหกรณ์ออมทรัพย์
ด้วยกัน โดยค�ำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ตามค�ำแนะน�ำของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติและพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ ซึง่ ในปี 2557 สหกรณ์ให้สหกรณ์อนื่ ๆ
กู้ยืมจ�ำนวน 21 สหกรณ์ รวมเป็นเงิน 1,160,900,000.- บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบล้านเก้าแสนบาท
ถ้วน) น�ำเงินฝากสถาบันการเงินต่างๆ รวมเป็นเงิน 258,798,482.75 บาท และน�ำเงินไปลงทุนใน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั๋วแลกเงินธนาคาร หุ้นกู้และอื่นๆ
รวมเป็นเงิน 1,406,863,541.97 บาท การด�ำเนินการดังกล่าวท�ำให้สหกรณ์ได้รับผลตอบแทนเป็นเงิน
132,062,412.17 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 25.91 ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าปีก่อนเป็นเงิน
13,721,646.05 บาท
1.4 การติดตามหนี้
สหกรณ์ฯ ได้ด�ำเนินการติดตามเร่งรัดหนี้ ด�ำเนินคดี และบังคับช�ำระหนี้ ดังนี้
1. ลูกหนี้ไม่เป็นสมาชิกหรือลูกหนี้รับสภาพหนี้ จ�ำนวน 40 ราย เป็นเงิน
16,729,653.03 บาท ลูกหนี้ต้นปียกมา 35 ราย เป็นเงิน 11,928,985.11 บาท เพิ่มขึ้นระหว่างปี 5 ราย  
เป็นเงิน 4,800,667.92 บาท โอนเป็นลูกหนี้ค�ำพิพากษา 2 ราย เป็นเงิน 854,908.47 บาท โอนเป็น   
ลูกหนี้ด�ำเนินคดี 2 ราย เป็นเงิน 1,292,174.03 บาท และได้ช�ำระหนี้หมด 4 ราย เป็นเงิน 757,618.48
บาท คงเหลือสิ้นปี 32 ราย เป็นเงิน 12,382,528.55 บาท
สหกรณ์ฯ ได้รบั ช�ำระหนีจ้ ากลูกหนีไ้ ม่เป็นสมาชิกหรือรับสภาพหนี้ เป็นเงินต้น
2,200,041.98 บาท ดอกเบี้ยรับ 863,251.59 บาท รวมเป็นเงิน 3,063,293.57 บาท คิดเป็นร้อยละ
13.15 ของลูกหนี้รับสภาพหนี้
2. ลูกหนี้ด�ำเนินคดี โอนมาจากลูกหนี้ไม่เป็นสมาชิกหรือลูกหนี้รับสภาพหนี้   
จ�ำนวน 2 ราย เป็นเงิน 1,292,174.03 บาท
3. ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา จ�ำนวน 23 ราย เป็นเงิน 6,277,318.27 บาท ลูกหนี้
ต้นปียกมา 21 ราย เป็นเงิน 5,422,409.80 บาท เพิ่มขึ้นระหว่างปี 2 ราย เป็นเงิน 854,908.47 บาท
ได้รบั ช�ำระหนีห้ มด 2 ราย เป็นเงิน 548,807.15 บาท คงเหลือสิน้ ปี 21 ราย เป็นเงิน 5,218,337.21 บาท
สหกรณ์ฯได้รบั ช�ำระหนีจ้ ากลูกหนีต้ ามค�ำพิพากษาเป็นเงินต้น 1,058,981.06
บาท ดอกเบี้ย 277,364.52 บาท รวมเป็นเงิน 1,336,345.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.87 ของลูกหนี้   
ตามค�ำพิพากษา
สรุปคณะกรรมการติดตามเร่งรัดหนี้สิน สามารถติดตามหนี้สินในปี 2557 ให้     
สหกรณ์ฯ รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 4,399,639.15 บาท

2. ด้านการสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าของสหกรณ์

สหกรณ์ฯ ด�ำเนินการมาเป็นปีที่ 37 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2557 สหกรณ์มีสินทรัพย์
รวม 8,886,957,195.30 บาท ได้เพิม่ การให้บริการด้านสินเชือ่ แก่สมาชิกอย่างทัว่ ถึง รวดเร็ว มีมาตรฐาน
มากขึ้น มีระบบการจ่ายเงินและการช�ำระเงินผ่านระบบธนาคารมากขึ้น ซึ่งการจ่ายเงินกู้สามัญและ  
รายงานกิจการประจำ�ปี
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การจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน จะจ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคาร  
กรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
โดยให้สมาชิกเลือกว่า จะผ่านบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของสหกรณ์หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร
ในการให้บริการแก่สมาชิก สหกรณ์ได้ปรับปรุงส�ำนักงานให้ทันสมัย และอ�ำนวย    
ความสะดวกแก่สมาชิก โดยจัดให้มีจุดบริการให้สมาชิกสามารถสืบค้นข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยตนเอง    
พร้อมทั้งสมาชิกสามารถค้นหาข้อมูลส่วนตัวได้โดยใช้บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ตลอดจนได้จัด
สถานที่ไว้ให้สมาชิกค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เป็นมุมหนังสือ และมีเครื่องดื่มไว้ส�ำหรับรับรองสมาชิกเพื่อให้
เกิดความสะดวกยิ่งขึ้น
คณะกรรมการด�ำเนินการ ค�ำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกทีฝ่ ากเงินและส่งค่าหุน้ รวมทัง้
สมาชิกที่กู้เงินเป็นส�ำคัญ จากผลการด�ำเนินการดังกล่าว ท�ำให้สหกรณ์สามารถจ่ายเงินปันผลอัตรา   
ร้อยละ 5.25 เงินเฉลี่ยคืนอัตราร้อยละ 17.00

3. ด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร

ในรอบปี 2557 คณะกรรมการด�ำเนินงานได้พจิ ารณาให้ความรูแ้ ก่สมาชิก คณะกรรมการ
ด�ำเนินการ และเจ้าหน้าที่ ดังนี้
		
3.1 การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานในฝ่ายต่างๆ ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกฝ่ายมีแผนงาน/
โครงการประจ�ำปี มีเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซักซ้อมความเข้าใจให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจใน
แผนการด�ำเนินงาน และให้ผลการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สร้างความส�ำเร็จให้
กับสหกรณ์ โดยจัดวันที่ 3, 5-7 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และจังหวัดตราด
			 ผลที่ได้รับ  ได้แผนการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2557 จ�ำนวน 38 โครงการ โดยใช้
งบประมาณจากทุนและงบด�ำเนินการเป็นเงิน 18,350,000.- บาท ทุกฝ่ายปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายได้อย่าง
ชัดเจน มีความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ โดยผู้รับผิดชอบมีส่วนร่วมในการจัดท�ำ
แผนการด�ำเนินงานทั่วทั้งองค์กร และผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สร้างความ
ส�ำเร็จให้กับสหกรณ์ฯ ตามวัตถุประสงค์
		
3.2 โครงการสัมมนา เรือ่ ง “สหกรณ์สญ
ั จรพบผูบ้ ริหารและสมาชิก”  มีวตั ถุประสงค์
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารและสมาชิกในหน่วยงานของสมาชิก รับฟังปัญหาและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับสมาชิก ให้สมาชิกทราบสิทธิประโยชน์ของตนเองและการด�ำเนินงานของ
สหกรณ์ ให้บริการด้านต่างๆ ของสหกรณ์นอกสถานที่ และเป็นการประชาสัมพันธ์งานของสหกรณ์ให้
สมาชิกและสาธารณชนทราบ โดยจัดจ�ำนวน 6 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 19 สิงหาคม 2557  ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กันยายน 2557  ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ครั้งที่ 3 วันที่ 23 กันยายน 2557  ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ครั้งที่ 4 วันที่ 16 ตุลาคม 2557  ณ ส�ำนักการสังคีต กรมศิลปากร
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ครั้งที่ 5 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557  ณ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ครั้งที่ 6 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557  ณ กรมพลศึกษา
			 ผลที่ได้รับ   ฝ่ายบริหารและสมาชิกในหน่วยงานต่างๆ เกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน ได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะที่ดีจากสมาชิก และได้รับบริการด้านต่างๆ นอกสถานที่
ของสหกรณ์ สมาชิกทราบสิทธิประโยชน์ของตนเองและการด�ำเนินงานของสหกรณ์ และทราบข่าวสาร
งานของสหกรณ์มากขึ้น ส่งผลท�ำให้สหกรณ์มีสมาชิกเพิ่มขึ้น
		
3.3 โครงการสัมมนาเรื่อง “การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์กับ
ตัวแทนและสมาชิกกลุ่มผู้น�ำ”   มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับสหกรณ์แก่สมาชิก
ตัวแทนและกลุ่มผู้น�ำ  และเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างสหกรณ์ สมาชิกตัวแทน และกลุ่มผู้น�ำกับ   
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีระหว่างสมาชิกกับ
สหกรณ์ สร้างความสัมพันธ์และมีเครือข่ายของสมาชิกทีม่ าจากหน่วยงานต่างๆ รับฟังปัญหาและความ
ต้องการของสมาชิกด้านต่างๆ และเป็นการบ�ำเพ็ญประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยจัดระหว่างวันที่ 31
พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี
			 ผลที่ได้รับ  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักและคุ้นเคยกับบุคลากรของสหกรณ์ มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันและมีทัศนคติที่ดีต่อสหกรณ์ มีเครือข่ายของสมาชิกสหกรณ์เพิ่ม
มากขึน้ สหกรณ์ทราบปัญหาและความต้องการของสมาชิก ผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้บำ� เพ็ญประโยชน์ดา้ น
ต่างๆ ร่วมกัน
		
3.4 โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ของผูบ้ ริหาร  มีวตั ถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหาร และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกที่มีรูปแบบ
เดียวกัน โดยจัดระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2557  ณ ประเทศญี่ปุ่น
			 ผลทีไ่ ด้รบั   ผูบ้ ริหารมีความรูแ้ ละประสบการณ์ มีวสิ ยั ทัศน์ทจี่ ะพัฒนาสหกรณ์ให้
ทันสมัยและเพิม่ ประสิทธิภาพด้านบริการแก่สมาชิก สหกรณ์มเี ครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกเพิม่ มากขึน้
		
3.5 โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการสหกรณ์ของฝ่ายจัดการที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการจัดการเพิ่มขึ้น สร้างเครือข่าย
กับหน่วยงานภายนอกทีม่ รี ปู แบบเดียวกัน เสริมสร้างความรูด้ า้ นศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ และน�ำความรู้
ด้านการจัดการ และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนางานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า โดยจัดระหว่างวันที่
10-14 กรกฎาคม 2557  ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
			 ผลทีไ่ ด้รบั   เจ้าหน้าทีม่ ปี ระสบการณ์ดา้ นการจัดการสหกรณ์เพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ด้านบริการแก่สมาชิก มีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกเพิม่ ขึน้ และมีความรูด้ า้ นศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นมากขึ้น
		
3.6 โครงการศึกษา อบรม สัมมนา (หน่วยงานภายนอก)  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่าย
บริหารและฝ่ายจัดการมีความรูด้ า้ นสหกรณ์และความรูด้ า้ นอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน เป็นการ
สร้างเครือข่ายและมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั หน่วยงานภายนอกทีม่ รี ปู แบบเดียวกัน มีการแลกเปลีย่ นความ
รายงานกิจการประจำ�ปี
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คิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านสหกรณ์ที่ทันสมัย และน�ำความรู้ที่ได้ศึกษามาพัฒนางานของสหกรณ์
			 ผลที่ได้รับ  ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านสหกรณ์
จากภายนอกเพิม่ มากขึน้ มีเครือข่ายความร่วมมือและมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั หน่วยงานภายนอกมากขึน้
ได้รบั ความรูจ้ ากการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นทีท่ นั สมัย และน�ำความรูท้ ไี่ ด้ศกึ ษามาปรับปรุงพัฒนางาน
ของสหกรณ์

4. ด้านการให้สวัสดิการ

คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ได้คำ� นึงถึงสมาชิกทุกท่านควรจะมีความสุขและสุขภาพ
แข็งแรง เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ และสามารถหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
และได้รับสวัสดิการที่ดี จึงก�ำหนดจัดโครงการต่างๆ ดังนี้
		
4.1 โครงการรางวัลชีวิต   เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และคุณภาพชีวิตของท่าน
สมาชิกให้ดีขึ้น โดยพาสมาชิกไปทัศนศึกษาประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29
กันยายน - 5 ตุลาคม 2557  ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 7 ตุลาคม 2557
			 ผลที่ได้รับ   สมาชิกได้รับสวัสดิการและมีประสบการณ์ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับชีวิตประจ�ำวัน
		
4.2 โครงการฝึกอาชีพเพือ่ เสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวสมาชิก  เพือ่ เสริมรายได้ให้แก่
สมาชิกพร้อมทัง้ ลดค่าใช้จา่ ยของครอบครัวสมาชิกและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสัมพันธ์
ทีด่ รี ะหว่างกัน ซึง่ ปีนไี้ ด้เชิญ อาจารย์วไิ ลภรณ์  แก้วสุวรรณ และอาจารย์สมฤดี  แสงเงิน สมาชิกสังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นวิทยากรอบรมท�ำอาหาร ได้แก่ เต้าหู้นมสด:ฟรุตสลัด    
วุ้นสายรุ้ง ขนมเปี๊ยะบัวหิมะ เดคูพาจ:ตะกร้า เดคูพาจ:กระเป๋าสตางค์ โดยจัดเมื่อวันที่ 27 กันยายน
2557  ณ ศูนย์อาหารกระทรวงศึกษาธิการ
			 ผลที่ได้รับ  สมาชิกมีรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายของครอบครัว
ลดลง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น
		
4.3 โครงการรักษ์สุขภาพ   เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของสมาชิกให้แข็งแรง ลด
ความเสี่ยงจากการเกิดโรคภัยต่างๆ และทราบวิธีการบ�ำบัดโรคต่างๆ ก่อนที่จะเกิดโรคนั้น
ครั้งที่ 1 บรรยายเรื่อง สุขภาพดีวิถีไทย โดย นายแพทย์นิพันธ์พงศ์   พานิช จัด
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557  ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
ครัง้ ที่ 2 บรรยายเรือ่ ง ธรรมชาติบำ� บัด โดย อาจารย์ไกร  มาศพิมล นักโภชนาการ
บ�ำบัด จัดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
			 ผลที่ได้รับ   สมาชิกมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้น มีความเสี่ยงจากการเกิดโรคภัย
ต่างๆ ลดน้อยลง และมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการบ�ำบัดโรคต่างๆ มากขึ้น
		
4.4 โครงการรวมพลคนโสด  เพื่อให้สมาชิกที่มีสถานภาพโสดได้รับสวัสดิการ และ
มีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกัน โดยพาสมาชิกไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 8
พฤศจิกายน 2557
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			 ผลที่ได้รับ   สมาชิกที่มีสถานภาพโสดมีความพึงพอใจกับสวัสดิการที่ได้รับ และ
สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสาร
4.5 ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์
สหกรณ์ได้มอบทุนการศึกษาแก่บตุ รสมาชิก ตัง้ แต่ระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา
(ปริญญาตรี) จ�ำนวน 1,312 ทุนๆ ละ 1,200.- บาท เป็นเงิน 1,574,400.- บาท โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก
สมาชิก
		
4.6 การให้ความช่วยเหลือกับสมาชิกเกี่ยวกับด้านสวัสดิการต่างๆ ได้แก่
4.6.1  บริจาคให้โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
สมาคม  มูลนิธิ
เป็นเงิน 280,000.00  บาท
4.6.2 สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก
เป็นเงิน 6,420,000.00  บาท
4.6.3 สวัสดิการสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิก เป็นเงิน 393,000.00  บาท
4.6.4 สวัสดิการสมาชิกอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เป็นเงิน 4,775,000.00  บาท
4.6.5 สวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร       เป็นเงิน 208,227.20  บาท
4.6.6 ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย,วาตภัย
เป็นเงิน 15,000.00  บาท
4.6.7 สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกทุพพลภาพ   เป็นเงิน 20,000.00  บาท
4.6.8 ร่วมท�ำบุญ  ทอดผ้าป่าและกฐิน
เป็นเงิน 235,031.00   บาท
4.6.9 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหน่วยงานต่างๆ เป็นเงิน 179,198.00  บาท

5. ด้านระเบียบและกฎหมาย   

คณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย ได้พิจารณาด�ำเนินการ ดังนี้
5.1 งานแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศฯ
5.1.1 แก้ไขปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การรับเงินฝาก พ.ศ. 2554 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
5.1.2 จัดท�ำสัญญาจ้างส�ำนักงานกฎหมายในการตรวจสอบบุคคลล้มละลาย
5.1.3 จัดท�ำแบบค�ำร้องขอปรับโครงสร้างหนี้ ส�ำหรับผู้กู้
5.1.4 จัดท�ำแบบค�ำร้องขอปรับโครงสร้างหนี้ ส�ำหรับคู่สมรสหรือทายาท
5.1.5 จัดท�ำแบบค�ำร้องขอปรับโครงสร้างหนี้ ส�ำหรับผู้ค�้ำประกัน
5.1.6 จัดท�ำหนังสือสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
5.2 งานให้ค�ำปรึกษาและตอบข้อหารือ
5.2.1 ตอบข้อหารือเรื่อง สมาชิกสหกรณ์ขอลาออกและสมัครเข้าเป็นสมาชิก
สหกรณ์ใหม่
5.2.2 ตอบข้อหารือเรื่อง พนักงานกองทุนส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
ขอสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

รายงานกิจการประจำ�ปี

2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

47

หกสิบปีบริบูรณ์
สหกรณ์

5.2.3 ตอบข้อหารือเรื่อง การขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ที่มีอายุครบ      
5.2.4 ศึกษาและวิเคราะห์เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าเป็นสมาชิก

5.2.5 ตอบข้อหารือเรื่อง การขอรับเงินฝากสมาชิกสมทบที่ถึงแก่กรรม
5.3 การด�ำเนินงานตามโครงการ/แผนงาน
5.3.1 จัดท�ำสือ่ และมุมหนังสือเพือ่ การเรียนรูข้ องกรรมการด�ำเนินการ เจ้าหน้าที่
และสมาชิกสหกรณ์   
5.3.2 ศึกษาดูงานสหกรณ์นอกสถานที่
(1)  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จ�ำกัด
(2)  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จ�ำกัด
(3)  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จ�ำกัด
		 		
ประโยชน์ทไี่ ด้รบั   ท�ำให้มกี ารแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกีย่ วกับ
การบริหารกิจการของสหกรณ์ เพื่อน�ำมาพัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวไกลดังนี้
- สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น
- สหกรณ์ได้เผยแพร่ภาพลักษณ์และบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

6. ด้านประชาสัมพันธ์

องค์กรใดมีสมาชิกทีเ่ ข้มแข็ง มีผลงานเป็นทีป่ รากฏเป็นรูปธรรม มีการบริการทีเ่ ป็นเลิศ
มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธา ภาพขององค์กรที่เกิดขึ้นในจิตใจย่อมเป็นภาพที่ดี     
น่าเชื่อถือ มีผลให้การปฏิบัติงานตามพันธกิจขององค์กรบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น การประชาสัมพันธ์จึง
เป็นกิจกรรมทีม่ บี ทบาทส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานขององค์กร เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
ตรงกันต่อสมาชิกและกลุ่มเป้าหมาย อันจะได้มาซึ่งศรัทธาและความร่วมมือระหว่างสหกรณ์และ      
กลุ่มเป้าหมายโดยการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนประชาสัมพันธ์ขององค์กร
6.1 จัดพิมพ์สาร สอ.ศธ. จ�ำนวน 3 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1  ประจ�ำเดือนมกราคม - เมษายน 2557
ฉบับที่ 2  ประจ�ำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2557
ฉบับที่ 3  ประจ�ำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2557
6.2 จัดกิจกรรม “แบ่งปันสิง่ ดีๆ กลับคืนสูส่ งั คม” ณ ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557
6.3 จัดสร้างสวนหย่อมเนือ่ งจากปีพทุ ธศักราช 2554 ได้เกิดมหาอุทกภัยในประเทศไทย
ทีเ่ ป็นภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ ท�ำให้เกิดความเสียหายกับภาพรวมของประเทศ รวมถึงบริเวณพุทธมณฑล
ต�ำบลศาลายา อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นศาสนสถานที่ส�ำคัญของประเทศ เป็นเหตุให้
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พันธุ์ไม้และภูมิทัศน์บริเวณพุทธมณฑลได้รับความเสียหาย สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ำกัด เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในอันที่จะช่วยฟื้นฟูบูรณะบริเวณพุทธศาสนสถานดังกล่าว
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 สหกรณ์ได้จัดสร้างสวนไม้ประดับพุทธมณฑล เพื่อถวายเป็น   พุทธบูชา
ณ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม นอกจากนีส้ หกรณ์ยงั ได้สนับสนุนเงิน เข้ากองทุน
ปีละ 5,000 บาท ทุกปี ให้แก่พทุ ธมณฑลเพือ่ เป็นทุนสนับสนุนในการดูแลและบ�ำรุงรักษาสวนไม้ประดับ
ให้สวยงามตลอดไป และเมือ่ วันที่ 21 ธันวาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จ�ำกัด ได้เข้าร่วมงานวันครบรอบ 32 ปี พิธีเปิดป้ายพระนาม “พระศรีศากยะทศพลญาณประธาน     
พุทธมณฑลสุทรรศน์” และร่วมกันพัฒนาปรับปรุงพื้นที่พุทธมณฑลให้เกิดความสวยงาม โดยมีคณะ
กรรมการด�ำเนินการ ผูต้ รวจสอบ กิจการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง
6.4 สื่ อ สารเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ละเป็ น ปั จ จุ บั น ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์           
(www.moecoop.com)
6.5 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของสหกรณ์ อาทิ
โครงการสหกรณ์สญ
ั จรพบผูบ้ ริหารและสมาชิก  ครัง้ ที่ 1 วิทยาลัยพณิชยการบางนา  ครัง้ ที่ 2 ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน  ครั้งที่ 3 ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ครั้งที่ 4 ส�ำนักการ
สังคีต กรมศิลปากร  ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  ครั้งที่ 6
กรมพลศึกษา, โครงการรางวัลชีวิต ณ ประเทศเดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์, โครงการรวมพล
คนโสด ณ อ�ำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา, โครงการรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 1 เรื่อง “สุขภาพดีวิถีไทย”  
ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง “ธรรมชาติบำ� บัด”, กิจกรรมแบ่งปันสิง่ ดีๆ กลับคืนสูส่ งั คม ณ ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ อ�ำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, โครงการฝึกอาชีพเพื่อเสริม
รายได้ให้กบั ครอบครัวสมาชิก ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชัน้ 2 กระทรวงศึกษาธิการ, งานเทศน์มหาชาติ
มหาเวสสันดรชาดก ณ หอประชุมคุรุสภา เป็นต้น

7. ด้านเชื่อมโยงเครือข่าย

ส�ำหรับในปีที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด           
ได้เชื่อมโยงเครือข่ายกับสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ ดังนี้
1. เครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ำกัด  เป็นการร่วมมือกันในการลงทุน แลกเปลีย่ น
ข้อมูลข่าวสาร ปรึกษาหารือ และให้ขอ้ คิดเห็นในด้านการบริหาร เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อสหกรณ์
และขบวนการสหกรณ์ ซึง่ ในปี 2557 นายจรูญ  ชูลาภ ประธานกรรมการ เป็นผูแ้ ทนสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด เข้าร่วมประชุมและได้รบั การเลือกตัง้ จากที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2557 ให้เป็นรองประธานกรรมการ
2. เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตดุสิต ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยส�ำนักงาน    
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 ได้จัดให้มีเครือข่ายทุกเขตในกรุงเทพมหานคร ซึ่งในเขต
ดุสิต มีจ�ำนวน 38 สหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงและช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสหกรณ์
โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด เป็นศูนย์ประสานความร่วมมือ มี          
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นายเอนก   ศรีส�ำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ เป็นที่ปรึกษาเครือข่าย และ นางดวงเดือน   สายสมบัติ           
รองผู้จัดการ เป็นเลขานุการเครือข่าย ดังกล่าว
3. เครือข่ายจตุภาคี  สอ.ศธ. เป็นสมาชิกเครือข่ายจตุภาคี ซึง่ เป็นการร่วมมือกันระหว่าง  
4 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครู      
กรมสามัญศึกษา จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์
วชิรพยาบาล จ�ำกัด เพื่อช่วยเหลือด้านวิชาการ สวัสดิการ การเงิน และอื่นๆ
4. เครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จ�ำกัด  เป็นการร่วมมือกันอย่างใกล้ชดิ
และจริงจังด้านระบบคอมพิวเตอร์ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และให้ข้อคิดเห็นในด้านการบริหาร      
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์   
5. เครือข่ายระดับประเทศ โดย นายเอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ ได้รับเลือกตั้ง
เป็นประธานผู้ตรวจสอบกิจการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นับเป็นประโยชน์ต่อเครือข่าย
ขบวนการสหกรณ์ ที่ช่วยดูแลผลประโยชน์ของสหกรณ์ด้วยกันทั้ง 7 ประเภท 8,000 กว่าสหกรณ์       
ทั่วประเทศ
6. ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพืน้ ที่ 1 นายเอนก  ศรีสำ� ราญรุง่ เรือง   
ผู้จัดการ ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา และ นางดวงเดือน   สายสมบัติ รองผู้จัดการ ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการและเลขานุการ
7. ชมรมเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง-ตะวันออก นายเอนก  ศรีสำ� ราญรุง่ เรือง  
ผู้จัดการ ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการชมรม และ นางดวงเดือน  สายสมบัติ ได้รับแต่งตั้งเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ
จากการพัฒนาสหกรณ์ในทุกๆ ด้าน ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ทำ� การประเมินและรับรองว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จ�ำกัด ได้รบั การคัดเลือก “สหกรณ์ดเี ด่นระดับจังหวัด ประจ�ำปี 2557/2558” ประเภทออมทรัพย์ทวั่ ไป  
และเป็นสหกรณ์ที่ได้รับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจ�ำปี พ.ศ. 2557 “ผ่านมาตรฐานระดับ       
ดีเลิศ”  ด้วย  
สหกรณ์ฯ มุง่ เน้นทีจ่ ะเป็นสหกรณ์ชนั้ น�ำทีพ่ ฒ
ั นาคุณภาพชีวติ ของสมาชิกและสร้างความ
สัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่ายทุกด้าน เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ
................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่

เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการ
ประจ�ำปี 2557

รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
เรียน  ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
ตามทีท่ ปี่ ระชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556 เมือ่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ได้เลือกตัง้ ข้าพเจ้า
และคณะเป็นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด  ส�ำหรับ
ปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งข้าพเจ้าและคณะได้ท�ำการตรวจสอบและรายงานผล    
การตรวจสอบต่อคณะกรรมการด�ำเนินการเป็นประจ�ำทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบ จึงขอเสนอผลการ     
ตรวจสอบประจ�ำปี โดยสรุปดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1  เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด�ำเนินการ
1.2  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3  เพื่อตรวจสอบการด�ำเนินงานตามแผนงานที่ได้ก�ำหนดไว้ในปี 2557

2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ

ที่ประชุม

2.1  ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2  ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
2.3 ตรวจสอบการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของ          

2.4 ตรวจสอบการบริ ห ารงานของคณะกรรมการด� ำ เนิ น การตามแผนงานและ          
งบประมาณที่ก�ำหนดไว้
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3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

		
3.1  ผลการด�ำเนินงาน
สหกรณ์มีสมาชิก เมื่อต้นปี จ�ำนวน 13,475 คน ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น     
จ�ำนวน 961 คน ออกจากสหกรณ์ จ�ำนวน 321 คน สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี จ�ำนวน 14,115 คน        
ในวันสิ้นปีสหกรณ์มีทุนด�ำเนินงานทั้งสิ้น จ�ำนวน 8,886,957,195.30 บาท และในรอบปี สหกรณ์ม   ี
รายได้ทั้งสิ้น 509,715,956.15 บาท ค่าใช้จ่าย จ�ำนวน 149,692,541.74 บาท มีก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน
360,023,414.41 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นเงิน 41,625,715.86 บาท
		
3.2 ด้านการบริหารทั่วไป
คณะกรรมการด�ำเนินการได้มีการประชุมประจ�ำเดือนๆ ละ 1 ครั้ง มีคณะ
กรรมการฝ่ายต่างๆ รับผิดชอบงานตามทีค่ ณะกรรมการด�ำเนินงานมอบหมาย และมีการประชุมปรึกษา
หารือกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งรายงานผลการด�ำเนินการให้คณะกรรมการด�ำเนินการได้
รับทราบ ท�ำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามแผนและนโยบายที่
ก�ำหนดไว้ มีการก�ำหนดโครงสร้างของสหกรณ์ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการ
ปรับปรุงระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และมีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ
		
3.3 ด้านบัญชี
สหกรณ์ได้บันทึกรายการบัญชีเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย
การบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ที่ก�ำหนดไว้ จัดท�ำรายงาน งบทดลองเป็นประจ�ำเดือนทุกเดือน
เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการด�ำเนินการทราบทุกเดือน
		
3.4 ด้านการเงิน
สหกรณ์มเี งินสดคงเหลือ ณ วันสิน้ ปี จ�ำนวน 932,862.26 บาท (เก้าแสนสามหมืน่
สองพันแปดร้อยหกสิบสองบาทยี่สิบหกสตางค์) ถูกต้องตรงตามบัญชี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ                  
นายอดุลย์  ช้วนรักธรรม ต�ำแหน่งกรรมการและเหรัญญิก การใช้จา่ ยเงินต่างๆ ของสหกรณ์เป็นไปตาม
งบประมาณรายจ่ายทีป่ ระชุมใหญ่อนุมตั ไิ ว้ มีหลักฐานประกอบครบถ้วน มีคณะกรรมการการรักษาเงิน
คณะกรรมการเก็บรักษากุญแจ และคณะกรรมการดังกล่าวได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและ
การเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ พ.ศ. 2553 พร้อมทั้งมีการรายงานฐานะการเงินให้กับคณะกรรมการ
ด�ำเนินการทราบทุกเดือน
		
3.5 ด้านสินเชื่อ
3.5.1 สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 3 ประเภท คือ
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จ�ำนวน 3,545  สัญญา จ�ำนวน 108,971,577.75  บาท
(2)  เงินกู้สามัญ
จ�ำนวน 8,516  สัญญา จ�ำนวน 3,527,511,400.00  บาท      
(3)  เงินกู้พิเศษ
จ�ำนวน 38  สัญญา จ�ำนวน    51,469,700.00  บาท
รวม 12,099  สัญญา จ�ำนวน 3,687,952,677.75  บาท

52

รายงานกิจการประจำ�ปี

2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

วันสิ้นปีมีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ คือ
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
จ�ำนวน
43,827,312.75  บาท
(2) เงินกู้สามัญ
จ�ำนวน 5,603,358,380.61  บาท
(3) เงินกู้พิเศษ
จ�ำนวน   219,957,489.71  บาท
							
5,867,143,183.07  บาท
การอนุมัติให้กู้ได้ปฏิบัติในสาระส�ำคัญเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด เรื่อง การให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก พ.ศ. 2556 และประกาศของ
สหกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกประการ
3.5.2 สหกรณ์ให้สหกรณ์อื่นกู้ระหว่างปี คือ
(1) สหกรณ์ออมทรัพย์คณะทันตแพทย์ศาสตร์มหิดล จ�ำกัด
30,000,000.00  บาท
(2) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ�ำกัด
135,000,000.00  บาท
(3) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จ�ำกัด
50,000,000.00  บาท
(4) สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจนครบาล จ�ำกัด
50,000,000.00  บาท
(5) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด
30,000,000.00  บาท
(6) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ�ำกัด
200,000,000.00  บาท
(7) สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จ�ำกัด
30,000,000.00  บาท
(8) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ำกัด
50,000,000.00  บาท
(9) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จ�ำกัด
20,000,000.00  บาท
(10) สหกรณ์ออมทรัพย์กองก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จ�ำกัด 30,000,000.00  บาท
(11) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จ�ำกัด
50,000,000.00  บาท
(12) สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จ�ำกัด 10,000,000.00  บาท
(13) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จ�ำกัด
50,000,000.00  บาท
(14) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จ�ำกัด
90,900,000.00  บาท
(15) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จ�ำกัด
40,000,000.00  บาท
(16) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวล�ำภู จ�ำกัด
90,000,000.00  บาท
(17) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จ�ำกัด
50,000,000.00  บาท
(18) สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ�ำกัด
5,000,000.00  บาท
(19) สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จ�ำกัด 40,000,000.00  บาท
(20) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จ�ำกัด
40,000,000.00  บาท
(21) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด
   70,000,000.00  บาท
				 1,160,900,000.00  บาท
วันสิ้นปีมีเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นคงเหลือ ดังนี้
(1) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ�ำกัด
107,154,675.11  บาท
รายงานกิจการประจำ�ปี

2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

53

(2) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จ�ำกัด
34,700,000.00  บาท
(3) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จ�ำกัด
149,900,000.00  บาท
(4) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จ�ำกัด
36,640,000.00  บาท
(5) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวล�ำภู จ�ำกัด
82,500,000.00  บาท
(6) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จ�ำกัด
41,000,000.00  บาท
(7) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ�ำกัด
172,800,000.00  บาท
(8) สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จ�ำกัด
26,000,000.00  บาท
(9) สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จ�ำกัด 5,800,000.00  บาท
(10) สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ�ำกัด
4,583,000.00  บาท
(11) สหกรณ์แท็กซี่อาสาสมัคร จ�ำกัด
548,000.00  บาท
(12) สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจนครบาล จ�ำกัด
41,000,000.00  บาท
(13) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จ�ำกัด
78,275,000.00  บาท
(14) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จ�ำกัด
64,600,000.00  บาท
(15) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ�ำกัด
28,160,000.00  บาท
(16) สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จ�ำกัด 37,780,000.00  บาท
(17) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จ�ำกัด
34,700,000.00  บาท
(18) สหกรณ์ออมทรัพย์คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จ�ำกัด
24,500,000.00  บาท
(19) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด
70,000,000.00  บาท
(20) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ำกัด
40,200,000.00  บาท
(21) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จ�ำกัด
16,080,000.00  บาท
(22) สหกรณ์ออมทรัพย์กองก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จ�ำกัด 24,050,000.00  บาท
(23) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จ�ำกัด
43,000,000.00  บาท
(24) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จ�ำกัด
44,400,000.00  บาท
(25) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จ�ำกัด
   37,780,000.00  บาท
				 1,246,150,675.11  บาท
การให้สหกรณ์อื่นกู้ได้ปฏิบัติในสาระส�ำคัญเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2550
ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีรายได้จากการให้กู้ จ�ำนวน 434,644,291.01 บาท (ดอกเบี้ยรับ
จากเงินให้สมาชิกกูย้ มื 377,489,104.73 + ดอกเบีย้ รับจากเงินให้สหกรณ์อนื่ ๆ กูย้ มื 57,155,186.28 บาท)
สูงกว่าประมาณรายรับ จ�ำนวน 74,644,291.01 บาท
		
3.6 ด้านการลงทุน
3.6.1 สหกรณ์มกี ารลงทุนซือ้ หุน้ /พันธบัตรรัฐบาล และอืน่ ๆ กับสถาบันการเงิน
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ต่างๆ ได้ตรวจสอบแล้ว สหกรณ์มีหลักฐานการลงทุนแสดงถึงการลงทุนเป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์จริง
ทุกรายการ และเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะกรรมการด�ำเนินการ การลงทุนเป็นไปตาม
พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง
ข้อก�ำหนดการฝากหรือการลงทุนอย่างอืน่ ของสหกรณ์ การค�ำนวณผลตอบแทนถูกต้อง ณ วันสิน้ ปีบญ
ั ชี  
สหกรณ์มีรายได้จากการลงทุนต่างๆ จ�ำนวน 64,237,437.46 บาท  
3.6.2 อาคาร/อุปกรณ์
     สหกรณ์ได้มีการจัดซื้ออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในปี 2557 เพิ่มขึ้น และ
มีการปรับปรุงส�ำนักงานให้ทันสมัย ท�ำให้การบริการแก่สมาชิกสะดวกสบายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
3.7 ด้านเงินรับฝาก
สหกรณ์มีเงินรับฝากเงิน  ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 คือ
(1) เงินรับฝากออมทรัพย์
6,211,523.34  บาท
(2) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
1,987,274,817.34  บาท
(3) เงินรับฝากออมทรัพย์ 2
62,288,242.71  บาท
(4) เงินรับฝากออมทรัพย์-สมาชิกสมทบ
1,074,687.32  บาท
(5) เงินรับฝากออมทรัพย์-พิเศษ-สมาชิกสมทบ
318,127,063.62  บาท
(6) เงินฝากประจ�ำ 24 เดือน (โครงการ 2)
1,074,400.00  บาท
(7) เงินฝากประจ�ำ 24 เดือน
38,013,400.00  บาท
(8) เงินฝากประจ�ำสมาชิกสมทบ 24 เดือน (โครงการ 2)
79,500.00  บาท
(9) เงินฝากประจ�ำสมาชิกสมทบ 24 เดือน
468,000.00  บาท
(10) เงินฝากออมทรัพย์-เงินให้กู้แก่สมาชิกสามัญ
   44,480,333.97  บาท
				
2,459,091,968.30  บาท
วันสิ้นปีมีเงินรับฝากคงเหลือ 31 ธันวาคม 2557
(1) เงินรับฝากออมทรัพย์
5,446,289.38  บาท
(2) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
2,644,251,842.63  บาท
(3) เงินรับฝากออมทรัพย์ 2
63,627,143.35  บาท
(4) เงินรับฝากออมทรัพย์-สมาชิกสมทบ
1,140,874.28  บาท
(5) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ-สมาชิกสมทบ
379,968,184.27  บาท
(6) เงินฝากประจ�ำ 24 เดือน (โครงการ 2)
27,362,900.00  บาท
(7) เงินฝากประจ�ำ 24 เดือน
22,083,000.00  บาท
(8) เงินฝากประจ�ำสมาชิกสมทบ 24 เดือน (โครงการ 2)
2,994,000.00  บาท
(9) เงินฝากประจ�ำสมาชิกสมทบ 24 เดือน
76,000.00  บาท
(10) เงินฝากออมทรัพย์-เงินให้กู้แก่สมาชิกสามัญ
   55,026,221.52  บาท
				
3,201,976,455.43  บาท
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สหกรณ์ได้พจิ ารณาถึงดอกเบีย้ เงินรับฝากต่างๆ ของสมาชิก โดยให้สมาชิกได้รบั   
ผลประโยชน์มากกว่าการน�ำเงินไปฝากธนาคารต่างๆ และได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน  
มีเอกสารประกอบการรับฝากเงินและการถอนเงินถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่การรับฝากและการถอนเงิน
		
3.8 ด้านทุน
3.8.1 ทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุ้นวันต้นปี
              3,764,185,700.00  บาท  
    เพิ่มขึ้นระหว่างปี
340,235,070.00  บาท
ลดลงระหว่างปี
70,388,180.00  บาท
    คงเหลือวันสิ้นปี
4,034,032,590.00  บาท  
สหกรณ์มีการปฏิบัติการเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของ
สอ.ศธ. พ.ศ. 2543 และระเบียบ สอ.ศธ. ว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม
2549 และสหกรณ์ได้มีการแจ้งให้สมาชิกแต่ละรายทราบว่าปัจจุบันสมาชิกมีทุนเรือนหุ้นอยู่เท่าไร       
ในใบรับเงินทุกเดือน ในการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามกฎหมายและมติที่ประชุมใหญ่
3.8.2 ทุนสาธารณประโยชน์
    ทุนสาธารณประโยชน์วันต้นปี
   1,974,413.58  บาท
   เพิ่มขึ้นระหว่างปี    
   7,000,000.00  บาท  
   จ่ายระหว่างปี
      709,229.00  บาท  
   คงเหลือวันสิ้นปี
8,265,184.58  บาท
การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์เป็นไปตามมติของคณะกรรมการด�ำเนินการ
3.8.3 ทุนส่งเสริมการศึกษา
ทุนส่งเสริมการศึกษา วันต้นปี                  1,426,152.69  บาท
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
      2,741,800.00  บาท
จ่ายระหว่างปี
2,620,148.10  บาท
คงเหลือวันสิ้นปี
1,520,804.59  บาท
การจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาเป็นไปตามมติของคณะกรรมการด�ำเนินการ
3.8.4 ทุนส่งเสริมสวัสดิการ
ทุนส่งเสริมสวัสดิการ วันต้นปี
    
4,170,762.17  บาท
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
   
18,000,000.00  บาท  
จ่ายระหว่างปี
               14,726,394.68  บาท
คงเหลือวันสิ้นปี
     
  7,444,367.49  บาท
การจ่ายทุนสวัสดิการเป็นไปตามมติคณะกรรมการด�ำเนินการ ระเบียบ
สอ.ศธ. ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2549 และระเบียบ
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สอ.ศธ. ว่าด้วยสวัสดิการที่ภักดีต่อองค์กร พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 21  กันยายน 2550 ระเบียบ
สอ.ศธ. ว่าด้วยการให้สวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ พ.ศ. 2555 ระเบียบ สอ.ศธ. เรื่อง
การให้สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ศพของสมาชิก พ.ศ. 2554 และระเบียบ สอ.ศธ. ว่าด้วยการใช้ทุน
สาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2555
3.8.5 ทุนสวัสดิการเพื่อการศพสมาชิกและครอบครัว
ทุนสวัสดิการเพื่อการศพสมาชิกและครอบครัว
     วันต้นปี   
                4,913,944.56  บาท
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
                        -         บาท  
จ่ายระหว่างปี
393,000.00  บาท
คงเหลือวันสิ้นปี   
                 4,520,944.56  บาท
การจ่ายทุนสวัสดิการเพือ่ การศพสมาชิกและครอบครัวเป็นไปตามระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด เรื่องสวัสดิการเพื่อการศพครอบครัวสมาชิก
พ.ศ. 2554
3.8.6 ทุนส�ำรอง
ทุนส�ำรอง วันต้นปี
333,218,983.47  บาท
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
  38,207,723.82  บาท  
คงเหลือวันสิ้นปี  
371,426,707.29  บาท
3.8.7 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล วันต้นปี
4,312,632.13  บาท
         
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
7,118,115.21  บาท
คงเหลือวันสิ้นปี
11,430,747.34  บาท
3.8.8  ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ
   ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ วันต้นปี
2,597,635.41  บาท
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
500,000.00   บาท
คงเหลือวันสิ้นปี
3,097,635.41  บาท
3.8.9 ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค�้ำประกัน
ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค�้ำประกัน วันต้นปี
1,290,000.00  บาท
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
1,450,000.00  บาท
คงเหลือวันสิ้นปี
2,740,000.00  บาท
การจ่ายทุนตั้งแต่ 3.8.1-3.8.5 มีหลักฐานให้ตรวจสอบครบถ้วน
3.9 ตามทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556 เมือ่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พจิ ารณา
อนุมัติก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกันปี 2557 จ�ำนวน 4,000,000,000.00 บาท (สี่พันล้านบาท
ถ้วน) สอ.ศธ. ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา         
รายงานกิจการประจำ�ปี
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โดยน�ำเงินมาหาผลประโยชน์ ซึ่งได้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่า  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีตั๋ว
สัญญาใช้เงินกับธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 20,000,000.00 บาท และธนาคารกรุงไทย
จ�ำนวน 415,000,000.00 บาท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำนวน 380,000,000.00 บาท รวมเป็นเงิน จ�ำนวน
815,000,000.00 บาท (แปดร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน)
สรุป ผลการตรวจสอบกิจการของ สอ.ศธ. คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 34 ได้บริหารงาน
ทัง้ ด้านการเงิน การบัญชี การจัดการทัว่ ไป ตลอดจนการน�ำเงินไปลงทุนเพือ่ หาผลประโยชน์จากสถาบัน
การเงินและการบริการแก่สมาชิกเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุตธิ รรม สามารถตรวจสอบได้ โดยยึดหลักการ
ของสหกรณ์ และได้พฒ
ั นาองค์กรภายใต้นโยบายทีค่ ณะกรรมการด�ำเนินการก�ำหนดไว้ จนท�ำให้สหกรณ์
ได้รบั ความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน และได้เป็นทีย่ อมรับความเชือ่ ถือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
ส�ำหรับในปี 2557 ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ 1 ได้คดั เลือกสหกรณ์
ดีเด่นระดับจังหวัด ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไปปรากฏว่า สอ.ศธ. ได้รับคะแนนเป็นอันดับสูงสุด
คิดเป็นร้อยละ 93.10 ทั้งนี้ สอ.ศธ. มีการด�ำเนินงานบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ     
ได้รับคัดเลือกให้ผ่านมาตรฐานการด�ำเนินงานและกระบวนการจัดการภายในสหกรณ์ในระดับดีเลิศ
คณะผูต้ รวจสอบกิจการขอขอบคุณเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ทกุ ท่านทีไ่ ด้อำ� นวยความสะดวก
ในการตรวจสอบ และสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการปฏิบัติงานในด้านตรวจสอบกิจการ     
คณะผู้ตรวจสอบกิจการหวังว่าคงจะมีโอกาสได้รับความไว้วางใจในโอกาสต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
		
(นางจิรัตติกาล  ทองสวัสดิ์)
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

(นางพัชราวรรณ  ปานสมบูรณ์)
ผู้ตรวจสอบกิจการ

(นายเมธา  อุทัยพยัคฆ์)
เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ

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

เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุล
และงบก�ำไรขาดทุน ประจ�ำปี 2557
หนังสือรับรองของสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  จ�ำกัด
วันที่  19  มกราคม  2558

เรียน  ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพื่อแสดง
ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการด�ำเนินงาน   
และกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จ�ำกัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนดหรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินที่ท่าน     
ตรวจสอบ ซึง่ งบการเงินดังกล่าวได้จดั ขึน้ ตามระเบียบทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนด ข้าพเจ้าขอรับรอง
รายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิดว่าควรจะเป็นดังต่อไปนี้
1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงการ
ละเว้นการแสดงรายการและข้อมูลต่างๆ
2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้วคือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอื่นที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำของคณะกรรมการด�ำเนินการหรือ        
เจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ ผูซ้ งึ่ มีหน้าทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการ
ผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
รายงานกิจการประจำ�ปี

2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

59

4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบ
อย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบและข้อก�ำหนดของหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแล ซึง่ หากไม่ปฏิบตั ติ ามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันจะมีผลกระทบต่องบการเงิน เพราะ
มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมี
หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหน้า ซึง่ ควรจะได้นำ� มาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือ
ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งส�ำรองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนีม้ กี ารบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมใน
งบการเงิน
6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น
6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกีย่ วกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจ�ำกัดการใช้เงินกู้
6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
7. สหกรณ์มกี รรมสิทธิใ์ นสินทรัพย์ทงั้ หมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มภี าระผูกพัน
หรือข้อผูกมัดใดๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและ
อาจเกิดขึ้นในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน    
เกีย่ วกับหลักประกันทัง้ หมดทีส่ หกรณ์ให้แก่บคุ คลทีส่ าม นอกจากนีส้ หกรณ์ไม่มคี ดีฟอ้ งร้องอืน่ และไม่มี
คดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
9. นอกจากเรือ่ งทีอ่ ธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มเี หตุการณ์ใดเกิดขึน้
หรือไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดทีม่ ผี ลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส�ำคัญ ซึง่ ต้องน�ำมาปรับปรุงงบการเงิน
หรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ
(นายจรูญ   ชูลาภ)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
(นายเอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง)
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จ�ำกัด
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รายงานของผู้สอบบัญชี
							
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จ�ำกัด ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบก�ำไรขาดทุน และงบ
กระแสเงินสด ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญและหมายเหตุ
เรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงิน
เหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายใน
ที่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจ�ำเป็น เพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รวมถึง
วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับ
จ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธกี ารตรวจสอบทีเ่ ลือกใช้ขนึ้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของผูส้ อบ
บัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของ
งบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควร
ของสหกรณ์ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์ การตรวจสอบรวมถึงการประเมิน
ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทคี่ ณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีทจี่ ดั ท�ำขึน้ โดยคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ รวมทัง้ การประเมินการน�ำเสนอ
งบการเงินโดยรวม
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ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

		

(นายมนตรี    ช่วยชู)
ผู้สอบบัญชี

บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด
240/95-96 จรัญสนิทวงศ์ 28/7 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วันที่ 19 มกราคม 2558
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ

บาท

3
4
5
6
7
8
9

  56,097,423.70
203,633,921.31
216,956,940.00
894,868,743.40
1,739,210.82
29,074,224.53
42,979.00
15,160,715.74
     1,469,781.11
1,419,043,939.61

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อื่น
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ
ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
ดอกเบี้ยลูกหนี้ค้างรับ - สุทธิ
ดอกเบี้ยเงินฝากและผลตอบแทนจากเงินลงทุนค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
ลูกหนี้ระยะยาว - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สิทธิการใช้ประโยชน์ในซอฟท์แวร์
ค่าใช้จ่ายสมทบอาคารสมานฉันท์รอตัดจ่าย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

10

5
6
7

11

  1,247,378,619.53
6,215,636,342.28
2,598,606.75
1,505,632.57
119,285.00
660,000.00
         14,769.56
7,467,913,255.69
8,886,957,195.30
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หมายเหตุ

บาท

12
13

  815,000,000.00
3,201,976,455.43
2,280,077.04
     4,910,249.60
4,024,166,782.07

หนี้สินและทุนของสหกรณ์

หนี้สินหมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินรับฝาก
เงินรอจ่ายคืน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินค�้ำประกันพนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

14

       816,000.00
       816,000.00
4,024,982,782.07

ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)
  หุ้นที่ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
ทุนส�ำรอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ
ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิประจ�ำปี
รวมทุนของสหกรณ์
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์

15
16

  4,034,032,590.00
371,426,707.29
39,019,683.97
57,472,017.56
   360,023,414.41
4,861,974,413.23
8,886,957,195.30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
        (ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)    )   
(นายอนุทิน  คำ�คม)
กรรมการและเลขานุการ

(นายจรูญ  ชูลาภ)
ประธานกรรมการ

วันที่ 19 มกราคม 2558
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งบก�ำไรขาดทุน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บาท
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
หัก หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้
รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน-สุทธิ
บวก รายได้อื่น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
รายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้อื่น

%

  377,307,453.60   74.07
57,155,186.28 11.22
10,669,788.43
2.10
   64,237,437.46 12.61
509,369,865.77 100.00

  86,030,647.85
   27,652,963.19
113,683,611.04

16.89
  5.43
22.32

    2,291,057.85
2,291,057.85
393,395,196.88

  0.45
0.45
77.23

58,800.00
181,651.13
     105,639.25
346,090.38

0.01
0.04
  0.02
0.07
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บาท
หัก ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่
เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
รวม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา
ค่าใช้จ่ายสมทบอาคารสมานฉันท์ตัดจ่าย
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
ค่าซ่อมแซม
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าระบบโปรแกรมเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน
ค่าระบบโปรแกรมป้องกันไวรัส
รวม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
ค่าของขวัญแจกสมาชิก
รวม
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานอื่น		
ค่ารับรอง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่าตอบแทน
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าไฟฟ้า
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%

12,445,560.00
33,400.00
635,847.50
1,493,463.00
     281,075.00
14,889,345.50

2.44
0.01
0.12
0.29
  0.06
2.92

1,033,066.82
200,000.00
128,285.00
479,634.68
68,405.81
21,400.00
      54,516.50
1,985,308.81

0.20
0.04
0.03
0.09
0.01
0.00
  0.01
0.39

   1,344,200.00
1,344,200.00

  0.26
0.26

285,331.45
1,232,250.00
2,452,840.00
140,655.00
366,574.58

0.06
0.24
0.48
0.03
0.07

บาท
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานอื่น (ต่อ)
ค่าน�้ำประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าเช่าช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ค่าหนังสือพิมพ์
ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์
ค่าจัดเก็บเอกสาร
ค่าด�ำเนินคดีความ
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป
ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่
ค่าสอบบัญชี
ค่าตรวจสอบกิจการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่ารักษาความปลอดภัยและความสะอาด
วัสดุส�ำนักงานใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
  (เกินความต้องการ)
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระหว่างด�ำเนินคดี
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
  (เกินความต้องการ)
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
รวม
รวมค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

%

12,927.78
101,173.26
26,322.00
20,205.00
305,485.00
57,801.40
313,235.93
382,999.75
8,553,141.67
125,000.00
180,000.00
119,501.10
108,459.00
625,601.75
135,861.59

0.00
0.02
0.01
0.00
0.06
0.01
0.06
0.08
1.68
0.02
0.04
0.02
0.02
0.12
0.03

(90,567.41)
210,880.90

(0.02)
0.04

(347,313.53)
      180,652.32
15,499,018.54
33,717,872.85
360,023,414.41

(0.07)
  0.04
3.04
6.62
70.68
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งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน		
ก�ำไรสุทธิ
รายการปรับปรุงเพื่อการกระทบยอดก�ำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ
  จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนตัดจ่าย
สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารตัดจ่าย
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ (เกินความต้องการ)
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระหว่างด�ำเนินคดี
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา (เกินความต้องการ)
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าวัสดุส�ำนักงานใช้ไป
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน		
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน		
เงินสดจ่ายลูกหนี้ตัวแทน
เงินสดรับจากลูกหนี้ตัวแทน
เงินสดจ่ายเงินให้กู้แก่สหกรณ์
เงินสดรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
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360,023,414.41
1,033,066.82
3,577,770.51
200,000.00
128,285.00
2,291,057.85
(90,567.41)
210,880.90
(347,313.53)
180,652.32
(29,372,714.49)
(505,192.50)
(14,655,523.24)
403,121.90
1,120,948.38
388,124.80
      1,008,601.50
325,594,613.22
(1,129,928,298.61)
1,129,929,498.61
(1,160,900,000.00)
861,688,669.27
(108,971,577.75)

บาท
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (ต่อ)		
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญ
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
เงินสดรับจากผลตอบแทนจากเงินลงทุนค้างรับ
เงินสดจ่ายซื้อวัสดุส�ำนักงาน
เงินสดจ่ายเงินยืมทดรอง
เงินสดรับจากเงินยืมทดรอง
เงินสดจ่ายเงินทดรองจ่ายด�ำเนินคดี
เงินสดรับจากเงินทดรองจ่ายด�ำเนินคดี
หนี้สินด�ำเนินงาน		
เงินสดรับจากเงินประกันสังคมรอน�ำส่ง
เงินสดจ่ายเงินประกันสังคมรอน�ำส่ง
เงินสดรับจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอน�ำส่ง
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอน�ำส่ง
เงินสดรับจากเงินรอจ่ายคืน
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินสดรับจากเงินรอตรวจสอบ
เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ
เงินสดรับจากโครงการสวัสดิการสมาชิก
เงินสดจ่ายโครงการสวัสดิการสมาชิก
เงินสดรับจากเงินประกันสัญญา
เงินสดจ่ายเงินประกันสัญญา
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน

107,162,385.75
(3,527,511,400.00)
2,792,240,971.59
(51,469,700.00)
33,776,370.23
1,103,952.56
25,682,605.21
505,144.04
13,226,604.09
(1,211,235.77)
(2,603,020.00)
2,603,020.00
(250,799.65)
344,588.93
556,380.00
(546,572.00)
814,371.19
(796,203.66)
8,942,799.15
(9,162,401.90)
(995,282.18)
(766,366.69)
(404,773.85)
2,030,255.40
(140,739.74)
3,818,090.00
(3,952,090.00)
337,610.00
      (314,369.00)
(689,566,901.56)
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บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อพันธบัตร
เงินสดรับจากพันธบัตร
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้
เงินสดรับจากหุ้นกู้
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้ส�ำนักงาน
เงินสดจ่ายสมทบอาคารสมานฉันท์รอตัดจ่าย
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
เงินสดจ่ายช�ำระหนี้เงินกู้ยืม
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก
เงินสดจ่ายค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น
เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมสวัสดิการ
เงินสดรับจากทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์
เงินสดจ่ายทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการศพสมาชิกและครอบครัว
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดสุทธิ (ลดลง)		
เงินสด ณ วันต้นปี		
เงินสด ณ วันสิ้นปี
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(20,000,000.00)
50,000,000.00
(244,873,618.44)
165,000,000.00
(398,050.64)
      (650,000.00)
(50,921,669.08)
12,477,000,000.00
(12,580,000,000.00)
1,752,609,397.82
(1,009,724,910.69)
(10,000.00)
(188,745,187.36)
(47,247,554.53)
(7,600,000.00)
340,235,070.00
(70,388,180.00)
(14,726,394.68)
214,800.00
(2,620,148.10)
(709,229.00)
     (393,000.00)
647,894,663.46
(92,593,907.18)
352,325,252.19
259,731,345.01

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ							
• เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝาก
สหกรณ์อื่นทุกประเภท ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ที่น�ำไปเป็นหลักทรัพย์
ค�้ำประกันหนี้สินด้วย
• สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์
คงค้าง 1,607,057.34 บาท ซึ่งหากสหกรณ์รับรู้ดอกเบี้ยเงินกู้ของลูกหนี้ดังกล่าวแล้ว จะท�ำให้
สหกรณ์มีก�ำไรสุทธิประจ�ำปีเป็นจ�ำนวน 361,630,471.75 บาท
• สหกรณ์จัดท�ำงบการเงินโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
• สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ / ของใช้สิ้นเปลืองคงเหลือตามราคาทุน
• ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
• ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่ายเป็นรายปี ระยะเวลา 5 ปี
• ค่าซ่อมบ�ำรุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนส�ำหรับสินทรัพย์รายการย่อยๆ ถือเป็น
ค่าใช้จ่าย หักจากรายได้ การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ๆ ถือเป็นราคาทุน
ของสินทรัพย์
• สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544  
• สหกรณ์รบั รูร้ ายได้ดอกเบีย้ ตามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลา ส่วนจ�ำนวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบีย้            
คูณด้วยจ�ำนวนเงินต้นที่ค้างช�ำระตามระยะเวลาที่กู้ยืม
• เงินลงทุนระยะสั้น / เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาดแสดงด้วยราคาทุน ส�ำหรับเงินลงทุนระยะสั้น / เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ สหกรณ์รับรู้การ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเป็นก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นโดยแสดงเป็น
รายการต่างหากในส่วนทุนของสหกรณ์ และจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน
เมื่อสหกรณ์ได้จ�ำหน่ายเงินลงทุนนั้น
2. เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
ในปีนี้สหกรณ์ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดท�ำงบการเงินใหม่ตามคู่มือการจัดท�ำงบการเงิน
สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ และในปีนี้ไม่มีการจัดท�ำข้อมูลเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามหนังสือ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/1160 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง การจัดท�ำงบการเงิน
ของสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์และสหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนีย่ นทีด่ ำ� เนินธุรกิจสินเชือ่ และรับฝากเงิน
รายงานกิจการประจำ�ปี
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3. เงินสดและเงินฝากธนาคาร  ประกอบด้วย

บาท
932,862.26

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์พิเศษ
ประจ�ำ
รวม

2,004.02
52,251,651.03
2,556,198.52
   354,707.87
56,097,423.70

4. เงินฝากสหกรณ์อื่น  ประกอบด้วย

บาท
3,623,921.31
200,010,000.00
203,633,921.31

สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ�ำกัด
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ำกัด
รวม

5. เงินลงทุน  ประกอบด้วย

เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หุ้นกู้ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
รวม
บวก  ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนระยะสั้น
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บาท
ราคายุติธรรม

ราคาทุน

203,684,200.00
13,272,740.00
216,956,940.00

200,000,000.00
  13,000,000.00
213,000,000.00
   3,956,940.00
216,956,940.00

5. เงินลงทุน (ต่อ)  ประกอบด้วย

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
พันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตร
  และสหกรณ์การเกษตร
พันธบัตรออมทรัพย์กระทรวงการคลัง
พันธบัตรบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
หุ้นกู้ บมจ. ปตท.
หุ้นกู้ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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. ทุนธนชาต
หุ้นกู้ บมจ. ไทยออยล์
หุ้นกู้ บมจ. ไออาร์พีซี
หุ้นกู้ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น
หุ้นกู้ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
หุ้นกู้ บมจ. ไทยคม
หุ้นกู้ บจก. นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (7)

บาท
ราคายุติธรรม

ราคาทุน

191,024,980.00

180,000,000.00

11,013,210.00
8,153,000.00
20,207,780.00
192,275,760.00
7,412,216.00
  107,487,150.00
30,899,160.00
30,609,620.00
56,801,605.00
42,660,030.00
10,793,090.00
15,284,175.00
50,647,380.00
31,419,550.00
73,173,760.00
10,266,000.00
32,104,290.00
10,677,860.00
20,821,630.00
35,929,705.00
5,337,980.00
5,123,875.00
10,176,500.00

10,000,000.00
8,000,000.00
20,000,000.00
180,000,000.00
7,000,000.00
  100,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
55,000,000.00
40,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
50,000,000.00
30,000,000.00
70,000,000.00
10,000,000.00
30,000,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00
35,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
9,873,618.44
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5. เงินลงทุน (ต่อ)  ประกอบด้วย

หุ้นกู้ บมจ. ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
รวม
บวก  ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
รวม
			
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ำกัด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ำกัด
หุ้นสามัญ บมจ. สหประกันชีวิต
รวม
รวมเงินลงทุนระยะยาว
รวมเงินลงทุน

บาท
ราคายุติธรรม
40,926,910.00
132,161,480.00
1,183,388,696.00

ราคาทุน
40,000,000.00
  130,000,000.00  
1,129,873,618.44
   53,515,077.56
1,183,388,696.00

2,430,923.53
50,000,000.00
11,349,000.00
10,000.00
      200,000.00
   63,989,923.53
1,247,378,619.53
1,464,335,559.53

ภาระผูกพัน
ณ วันสิ้นปี 2557 สหกรณ์มีการลงทุนที่น�ำไปค�้ำประกันการกู้ยืมเงินโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
กับธนาคารต่างๆ ดังนี้
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
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รายชื่อเงินลงทุน
พันธบัตรบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
หุ้นกู้ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง
หุ้นกู้ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
หุ้นกู้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์
หุ้นกู้ บมจ. ไออาร์พีซี
หุ้นกู้ บมจ. ไทยออยล์
หุ้นกู้ บมจ. บางจากปิโตรเลียม
รวม
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มูลค่า (บาท)
20,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00
50,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
30,000,000.00
170,000,000.00

ค�้ำประกันธนาคาร
บมจ. ธนาคารทหารไทย
”
”
”
”
”
”
”

									
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายชื่อเงินลงทุน
มูลค่า (บาท)
พันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย 180,000,000.00
200,000,000.00
พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
50,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. บางจากปิโตรเลียม
50,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ปตท.
20,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
15,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น
5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
20,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู
หุ้นกู้ บมจ. ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 10,000,000.00
550,000,000.00
รวม

ค�้ำประกันธนาคาร
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
”
”
”
”
”
”
”
”

									
ล�ำดับที่
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 เวนเจอร์ส
หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู
หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
หุ้นกู้ บมจ. บางจากปิโตรเลียม
หุ้นกู้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
หุ้นกู้ บมจ. ทุนธนชาต
หุ้นกู้ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
หุ้นกู้ บมจ. ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์
รวม

มูลค่า (บาท)
ค�้ำประกันธนาคาร
10,000,000.00 บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
60,000,000.00
”
30,000,000.00
”
45,000,000.00
”
15,000,000.00
”
50,000,000.00
”
20,000,000.00
”
10,000,000.00
”
10,000,000.00
”
20,000,000.00
”
20,000,000.00
”
30,000,000.00
”
10,000,000.00
”
30,000,000.00
”
20,000,000.00
”
380,000,000.00
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6. เงินให้กู้ยืม - สุทธิ  ประกอบด้วย

เงินให้กู้ยืม - ปกติ
เงินให้กู้แก่สหกรณ์
ลูกหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
รวมเงินให้กู้ยืม - ปกติ
เงินให้กู้ยืม - ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินให้กู้ยืม - ไม่ก่อให้เกิดรายได้
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ

บาท
ระยะสั้น

ระยะยาว

389,076,000.00
43,281,661.50
447,357,617.65
14,440,444.25
894,155,723.40

857,074,675.11
545,651.25
5,152,498,970.46
  205,517,045.46
6,215,636,342.28

3,501,792.50
   2,788,772.50
     713,020.00
894,868,743.40

0.00
               0.00
               0.00
6,215,636,342.28

7. ลูกหนี้ - สุทธิ  ประกอบด้วย

ลูกหนี้ระหว่างด�ำเนินคดี
ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
รวม
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้
  ระหว่างด�ำเนินคดี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้
  ตามค�ำพิพากษา
ลูกหนี้ - สุทธิ
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บาท
ระยะสั้น
1,292,174.03
2,619,730.46
3,911,904.49

ระยะยาว
0.00
2,598,606.75
2,598,606.75

210,880.90

0.00

1,961,812.77
1,739,210.82

          0.00
2,598,606.75

8. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ  ประกอบด้วย

บาท
  29,014,388.91
     59,835.62
29,074,224.53

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ - สมาชิก
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ - สหกรณ์อื่น
รวม

9. ดอกเบี้ยลูกหนี้ค้างรับ - สุทธิ  ประกอบด้วย
ดอกเบี้ยลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ค้างรับ
ดอกเบี้ยลูกหนี้ตามค�ำพิพากษาค้างรับ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ค้างรับ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยลูกหนี้ตามค�ำพิพากษาค้างรับ
ดอกเบี้ยลูกหนี้ค้างรับ - สุทธิ

10. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย
เครื่องเขียนแบบพิมพ์
วัสดุส�ำนักงาน
เงินทดรองด�ำเนินคดี
เงินเฉลี่ยคืนคลาดเคลื่อน
เงินทดรองจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต
รวม

บาท
  248,075.52
50,414.44
298,489.96
248,075.52
  7,435.44
42,979.00

บาท
   365,169.00
210,964.88
865,985.49
3,551.51
   24,110.23
1,469,781.11
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11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย
เงินมัดจ�ำ
เงินประกันการใช้โทรศัพท์
รวม

12. เงินกู้ยืมระยะสั้น  ประกอบด้วย
ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ธนาคารทหารไทย
ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ตั๋วสัญญาใช้เงิน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
รวม
รายละเอียดเงินกู้ยืมระยะสั้นมีดังต่อไปนี้

บาท
    5,600.00
9,169.56
14,769.56

บาท
    20,000,000.00
415,000,000.00
380,000,000.00
815,000,000.00

• บมจ. ธนาคารทหารไทย วงเงิน 154,000,000.00 บาท โดยมีพันธบัตรมูลค่า 20,000,000.00 บาท
และหุ้นกู้ 150,000,000.00 บาท เป็นหลักประกัน ณ วันสิ้นปีมีเงินกู้ยืมคงเหลือ 20,000,000.00 บาท
• บมจ. ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 552,600,000.00 บาท โดยมีพันธบัตรมูลค่า 380,000,000.00 บาท
หุ้นกู้ 170,000,000.00 บาท เป็นหลักประกัน และค�้ำประกันโดยคณะกรรมการด�ำเนินการทั้งคณะ
และผู้จัดการจ�ำนวน 32,600,000.00 บาท ณ วันสิ้นปีมีเงินกู้ยืมคงเหลือ 415,000,000.00 บาท
• บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา วงเงิน 380,000,000.00 บาท โดยมีพันธบัตรมูลค่า 10,000,000.00 บาท
และหุน้ กู้ 370,000,000.00 บาท เป็นหลักประกัน ณ วันสิน้ ปีมเี งินกูย้ มื คงเหลือ 380,000,000.00 บาท
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13. เงินรับฝาก  ประกอบด้วย
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ 2
ออมทรัพย์ - สมาชิก
ออมทรัพย์ - สมาชิกสมทบ
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์พิเศษ - สมาชิกสมทบ
ประจ�ำ
ประจ�ำ - สมาชิกสมทบ
รวม

14. หนี้สินหมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย
โครงการสวัสดิการสมาชิกค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เงินประกันสังคมรอน�ำส่ง
เงินเก็บเกินรอจ่ายคืน
ค่าน�้ำประปาค้างจ่าย
ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
ค่าล่วงเวลาค้างจ่าย
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย
ค่ารักษาความปลอดภัยและความสะอาดค้างจ่าย
ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
เงินรอการตรวจสอบ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

บาท
   5,446,289.38
63,627,143.35
55,026,221.52
1,140,874.28
2,644,251,842.63
379,968,184.27
49,445,900.00
     3,070,000.00
3,201,976,455.43

บาท
6,700.00
58,912.86
46,376.00
79,519.63
1,077.32
8,431.11
25,482.87
2,450.00
125,000.00
19,422.00
180,000.00
84,620.97
11,628.64
2,479,911.42
1,120,948.38
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14. หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ต่อ)  ประกอบด้วย
ค่าตอบแทนค้างจ่าย
ค่าเช่าช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตค้างจ่าย
เงินประกันสัญญาจ้าง
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย
ค่าจัดเก็บเอกสารค้างจ่าย
รวม

15. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ ประกอบด้วย
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนส่งเสริมการศึกษา
ทุนส่งเสริมสวัสดิการ
ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ
ทุนสวัสดิการเพื่อการศพสมาชิกและครอบครัว
ทุนช่วยเหลือผู้ค�้ำประกัน
รวม

16. ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ประกอบด้วย
ยอดยกมาต้นงวด
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด
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บาท
    8,660.00
14,605.50
215,779.50
403,121.90
   17,601.50
4,910,249.60

บาท
    8,265,184.58
11,430,747.34
1,520,804.59
7,444,367.49
3,097,635.41
4,520,944.56
2,740,000.00
39,019,683.97

บาท
    3,036,129.00
54,435,888.56
57,472,017.56

17. การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
		
ในปี 2557 สหกรณ์ได้ด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตร    
และสหกรณ์ เรื่อง ก�ำหนดอัตราการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550 ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนที่ 27 ก. ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2550
การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องประจ�ำเดือนธันวาคม 2557 ประกอบด้วย
เงินสด
เงินฝากที่ชุมนุมสหกรณ์หรือธนาคาร
หลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือของรัฐวิสาหกิจ
   ที่กระทรวงการคลังค�้ำประกัน
พันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย
รวม

บาท
    904,427.04
261,936,108.30
38,000,000.00
180,000,000.00
480,840,535.34

คิดเป็นร้อยละ 15.02 ของเงินรับฝาก
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก�ำไรขาดทุน   
ประจ�ำปี 2557
................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
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เรื่องพิจารณาอนุมัติ
จัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด มีกำ� ไรสุทธิประจ�ำปี 2557 เป็นเงิน
360,023,414.41 บาท (สามร้อยหกสิบล้านสองหมืน่ สามพันสีร่ อ้ ยสิบสีบ่ าทสีส่ บิ เอ็ดสตางค์) และคณะกรรมการ
ด�ำเนินการเห็นสมควรจัดสรรก�ำไรสุทธิตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 32 ดังนี้
รายการจัดสรรก�ำไรสุทธิ
1. จัดสรรให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับสหกรณ์
    1.1  เงินส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
    1.2  ค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
2. จัดสรรให้สมาชิกโดยตรงในรูปของเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
    2.1  เงินปันผลตามหุ้นที่ช�ำระแล้วในอัตราร้อยละ 5.25
    2.2  เงินเฉลี่ยคืนตามอัตราส่วนแห่งดอกเบี้ยที่สมาชิก
          จ่ายให้สหกรณ์ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 17.00
3. จัดสรรให้สมาชิกเป็นทุนต่างๆ ในรูปของสวัสดิการ
และสาธารณประโยชน์อื่นๆ
3.1  ทุนรักษาระดับเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองของทุนเรือนหุน้
     3.2  ทุนสาธารณประโยชน์
     3.3  ทุนส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก
     3.4  ทุนส่งเสริมการศึกษา
     3.5  ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ
     3.6  ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค�้ำประกัน
4. จัดสรรให้กรรมการและเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ในรูปของเงินโบนัส
    (ข้อบังคับก�ำหนดให้จัดสรรไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ)

ประจ�ำปี 2557
จ�ำนวนเงิน (บาท) จ�ำนวนเงิน (บาท)

%

45,012,926.80

12.50

263,964,353.79

73.32

42,446,133.82

11.79

8,600,000.00

2.39

360,023,414.41

100.00

หมายเหตุ ยอดเงินทุนคงเหลือและเงินส�ำรอง 31 ธันวาคม 2557
1. เงินส�ำรองตามกฎหมาย (1.1)
371,426,707.29
2. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล (3.1)
    11,430,747.34
3. ทุนสาธารณประโยชน์ (3.2)
    8,265,184.58
4. ทุนส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก (3.3)
    7,444,367.49
5. ทุนส่งเสริมการศึกษา (3.4)
    1,520,804.59
6. ทุนส่งเสริมเพื่อขยายกิจการ (3.5)
3,097,635.41
  
7. ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค�้ำประกัน (3.6)
2,740,000.00
   
8. ทุนสวัสดิการเพื่อการศพสมาชิกและครอบครัว
4,520,944.56
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2557

บาท
บาท
บาท    
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม

45,002,926.80
10,000.00
202,014,470.44
61,949,883.35
8,496,133.82
8,000,000.00
20,000,000.00
3,500,000.00
500,000.00
1,950,000.00

...............................................................................................................................................
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เรื่องพิจารณาอนุมัติ
ประมาณการรายจ่ายและ
ประมาณการรายรับประจ�ำปี 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ได้จัดท�ำประมาณการรายจ่าย
และประมาณการรายรับ ประจ�ำปี 2558 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จ�ำกัด พ.ศ. 2543 ข้อ 56 (6) ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554-2558 ดังนี้

ประมาณการรายจ่ายจ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย
หมวดรายจ่าย
หมวดงบด�ำเนินการ ประกอบด้วย
1. เงินเดือนและสวัสดิการ
1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง
1.2 เงินสวัสดิการ

1.3 เงินประกันสังคม
1.4 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
1.5 เงินชดเชย
2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
2.1 เงินรางวัลสมาชิก
2.2 ค่ารับรอง

งบประมาณ
ปี 2557

รายจ่าย
จริง

งบประมาณ
ปี 2558

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2558

16,520,000.00 14,855,945.50 18,720,600.00
13,300,000.00 12,445,560.00 14,880,000.00 ส�ำหรับเจ้าหน้าที่จ�ำนวน 32 อัตรา
1,000,000.00
635,847.50 1,000,000.00 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และ
620,000.00
1,600,000.00
9,916,400.00
1,350,000.00

ค่าการศึกษาบุตร
500,000.00 เพื่อสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
1,785,600.00 เพื่อสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
555,000.00 เจ้าหน้าที่เกษียณอายุ 1 อัตรา

281,075.00
1,493,463.00
8,715,740.23 10,966,400.00
1,344,200.00 1,500,000.00 เงินฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์สมาชิก

260,000.00

285,331.45

400,000.00

2.3 ค่าอาหารนอกเวลาท�ำการ
2.4 ค่าเบี้ยประชุม

100,000.00
1,800,000.00

33,400.00
1,232,250.00

90,000.00
1,800,000.00

2.5 ค่าตอบแทนบุคลากรและ
ผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์

2,500,000.00

2,452,840.00

2,700,000.00

2.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ภายนอก

125,000.00

125,000.00

125,000.00

คนละ 100 บาท และของที่ระลึก
ค่าใช้จ่ายในการรับรอง เช่น รับรอง
สมาชิก และสหกรณ์อื่นที่มาเยี่ยมชม
ค่าอาหารนอกเวลาท�ำการปฏิบัติงาน
ส�ำหรับการประชุม เช่น คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และคณะท�ำงาน
ฝ่ายต่างๆ
ค่าตอบแทนตัวแทนหักเงินประจ�ำหน่วย
ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ และผู้ช่วยเหลือ
งานสหกรณ์
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอก

รายงานกิจการประจำ�ปี
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ปี 2557

หมวดรายจ่าย

84

รายจ่าย
จริง

งบประมาณ
ปี 2558

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2558

2.7 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบ
กิจการ
2.8 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์

180,000.00

180,000.00

180,000.00 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ

350,000.00

305,485.00

350,000.00 ค่าสือ่ สิง่ พิมพ์และการประชาสัมพันธ์

2.9 ค่าธรรมเนียมธนาคาร

200,000.00

140,655.00

200,000.00

2.10 ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุง
รักษาครุภัณฑ์

700,000.00

479,634.68

700,000.00

2.11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

250,000.00

119,501.10

250,000.00

2.12 ค่ารักษาความปลอดภัย

120,000.00

108,459.00

130,000.00

2.13 ค่าด�ำเนินคดีความ

350,000.00

313,235.93

500,000.00

2.14 ค่าแบบพิมพ์

400,000.00

535,696.70

700,000.00

2.15 วัสดุส�ำนักงาน

650,000.00

675,539.07

750,000.00

จ�ำนวน 3 คน ๆ ละ 60,000.00 บาท

2.16 ค่าหนังสือพิมพ์
2.17 ค่าเช่าช่องสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต
2.18 ค่าเบี้ยประกันภัย

30,000.00
40,000.00

20,205.00
26,322.00

30,000.00
40,000.00

150,000.00

68,405.81

150,000.00

2.19 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
2.20 ค่าจัดเก็บเอกสาร

180,000.00
80,000.00

135,861.59
57,801.40

180,000.00
90,000.00

2.21 ระบบโปรแกรมป้องกัน
ไวรัส

80,000.00

54,516.50

80,000.00

2.22 ระบบโปรแกรมเงินกู้
ฉุกเฉิน กระแสรายวัน

21,400.00

21,400.00

21,400.00
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และพิมพ์ข้อบังคับ
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินประเภท
ต่างๆ ของธนาคาร
ส�ำหรับค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
และเปลี่ ย นครุ ภั น ฑ์ แ ละอุ ป กรณ์
ส�ำนักงาน เช่น ลิฟต์ คอมพิวเตอร์
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่า
น�้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าจ้างเหมาจ่าย จ่ายร่วมกันกับ 6
หน่วยงานในอาคารสมานฉันท์
ค่าใช้จา่ ยในการติดตามและบังคับหนี้
ตามสัญญา
แบบพิ ม พ์ ใ ช้ ใ นงานสหกรณ์ เช่ น   
ค�ำขอกู้ สมุดคู่ฝาก สัญญาเงินกู้ ฯลฯ
เป็ น ค่ า วั ส ดุ ข องใช้ ร วมทั้ ง อุ ป กรณ์     
ที่จ�ำเป็นกับส�ำนักงาน เช่น กระดาษ,
หมึ ก พิ ม พ์ , วั ส ดุ ส� ำ นั ก งาน, วั ส ดุ    
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, แสตมป์
เพื่อเป็นการบริการสมาชิก
ค่ า ดู แ ลโดเมนและค่ า เช่ า พื้ น ที่
อินเตอร์เนต
ค่าเบีย้ ประกันส�ำหรับการน�ำเงินไปฝาก
และค่าเบี้ยประกันอื่นๆ
ส�ำหรับเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป
ค่าจัดเก็บเอกสารทางบัญชี การเงิน
สัญญา และเอกสารอื่นๆ
ส� ำ หรั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ และ
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เ ชื่ อ มต่ อ ระบบ
โทรศัพท์ตอบรับ
ค่าพัฒนาระบบการบริการทางด้านการ
เงิน จาก บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
แบ่งจ่าย 10 งวดๆ ละ 21,400.- บาท  
ครบก�ำหนดปี พ.ศ. 2558

หมวดรายจ่าย
3. ค่าสาธารณูปโภค
3.1 ค่าไฟฟ้า
3.2 ค่าน�้ำประปา
3.3 ค่าโทรศัพท์
4. ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่
4.1 พิมพ์รายงานกิจการ และ
เอกสารการเลือกตั้ง
4.2 ค่ารับรองสมาชิกที่มาร่วม
ประชุมใหญ่
4.3 ค่าใช้จ่ายในการเช่า และ
จัดสถานที่
4.4 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
ในการประชุมใหญ่
4.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ
การจัดประชุมใหญ่
4.6 ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์
			
หมวดงบลงทุน ประกอบด้วย
5. ค่าครุภัณฑ์
5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์
5.2 เครื่องพิมพ์ Dot Matrix
5.3 เครื่องพิมพ์ Passbook

งบประมาณ
ปี 2557

รายจ่าย
จริง

งบประมาณ
ปี 2558

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2558

680,000.00
500,000.00
30,000.00
150,000.00
8,820,000.00
550,000.00

480,675.62
680,000.00
366,574.58
500,000.00 ค่าไฟฟ้า 12 เดือน
12,927.78
30,000.00 ค่าน�้ำประปา 12 เดือน
101,173.26
150,000.00 ค่าโทรศัพท์ 12 เดือน
8,553,141.67 10,090,000.00
489,759.11
600,000.00

7,800,000.00

7,687,925.00

9,000,000.00

80,000.00

78,820.00

100,000.00

250,000.00

197,300.00

250,000.00

50,000.00

32,863.56

50,000.00

90,000.00

66,474.00

90,000.00

5,463,500.00
105,000.00

398,050.64
98,000.00

60,000.00
-   

52,494.20
-

5,610,000.00
105,000.00 ซื้อจ�ำนวน 3 เครื่อง ทดแทนของเดิม
25,000.00
60,000.00

5.4 เก้าอี้เจ้าหน้าที่

42,500.00

42,500.00

25,000.00

5.5 เครื่องบันทึกภาพ
กล้องวงจรปิด
5.6 กล้องถ่ายรูป

40,000.00

29,518.63

330,000.00

5.7 เครื่องคิดเลข 14 หลัก
5.8 เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์
5.9 เครื่องส�ำรองไฟฟ้า
5.10 เครื่องปรับอากาศ
5.11 เครื่องท�ำน�้ำเย็น

4,000.00
20,000.00
30,000.00
30,000.00
6,000.00

-

-

65,000.00

1,448.01
15,943.00
26,322.00
23,486.50
5,125.30

-

ที่ช�ำรุด ซื้อเมื่อปี 2548
ซื้อจ�ำนวน 1 เครื่อง ทดแทนของเดิม
ที่ช�ำรุด ซื้อเมื่อปี 2552
ซื้อจ�ำนวน 1 เครื่อง ไว้บริการเงินรับ
ฝากจากสมาชิก
ซือ้ เพิม่ จ�ำนวน 4 ตัว ทนแทนของเดิม
ที่ช�ำรุด
ซื้อจ�ำนวน 1 ชุด ทดแทนของเดิมที่
ช�ำรุด
ซื้อจ�ำนวน 1 เครื่อง ทดแทนของเดิม
ที่ช�ำรุด
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งบประมาณ
ปี 2557

หมวดรายจ่าย

รายจ่าย
จริง

5.12
5.13
5.14
5.15
5.16

30,000.00
เครื่องสแกนเนอร์
6,000.00
External (ฮาร์ดดิส)
30,000.00
ทีวี
60,000.00
เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี
5,000,000.00
ที่ดิน หรือที่ดินพร้อม
สิ่งปลูกสร้าง
6. ค่าปรับปรุงส�ำนักงาน		 650,000.00
650,000.00
ปรับปรุงส�ำนักงาน
		

หมวดงบกลาง ประกอบด้วย

7. รายจ่ายอื่นๆ

รวม

งบประมาณ
ปี 2558

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2558

29,960.00
5,243.00
22,000.00
46,010.00
-

5,000,000.00 จากการขายทอดตลาดของลู ก หนี้

650,000.00
650,000.00

600,000.00
600,000.00 ปรั บ ปรุ ง ห้ อ งท� ำ บั ต รสมาชิ ก และ

500,000.00

สหกรณ์

เคาน์เตอร์ เพื่อใว้บริการสมาชิกที่มา
ติดต่อ

-

500,000.00 เพื่ อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น และมี ค วามจ� ำ เป็ น   

42,549,900.00 33,653,553.66 47,167,000.00

เร่งด่วน อันจะเกิดประโยชน์ตอ่ สมาชิก

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ ยกเว้นรายการในหมวดงบลงทุน

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจ�ำปี 2558
รายการ

ประมาณการรายรับ :-

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

ประมาณการรายจ่าย :-

- ดอกเบี้ยจ่ายให้สมาชิกที่ฝากเงินสหกรณ์ (5)
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมธนาคาร (6)
- รายจ่ายตามประมาณการรายจ่าย 2558 (7)
- รายจ่ายอื่นๆ (8)

ประมาณการรายรับสูงกว่ารายจ่าย
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จ�ำนวนเงิน
บาท

บาท

  365,000,000.00
50,000,000.00
70,000,000.00
      50,000.00

485,050,000.00

  90,000,000.00
27,000,000.00
47,167,000.00
4,000,000.00

168,167,000.00
316,883,000.00

หมายเหตุ (1) เงินให้สมาชิกกู้ยืมระหว่างปี 2558 ประมาณ 4,500,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย    
ร้อยละ 5.00 - 6.95 ต่อปี
(2) เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมระหว่างปี 2558 ประมาณ 1,100,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย   
ร้อยละ 5.20 ต่อปี
(3) เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระหว่างปี 2558 ประมาณ 1,600,000,000.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 0.75 - 6.75 ต่อปี
(4) รายรับอื่นๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า รายได้เบ็ดเตล็ดฯ
(5) เงินรับฝากจากสมาชิกระหว่างปี 2558 ประมาณ 3,200,000,000.00 บาท อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ 1.25 - 3.85 ต่อปี
(6) เงินกู้ยืมธนาคารระหว่างปี 2558 ประมาณ 1,300,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย        
ร้อยละ 2.75 - 3.10 ต่อปี
(7) ประมาณการรายจ่ายประจ�ำปี 2558 เป็นเงิน 47,167,000.00 บาท
(8) รายจ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา อาคาร และอุปกรณ์ส�ำนักงานฯ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจ�ำปี 2558
................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
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เรื่องพิจารณาอนุมัติ
ก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�ำ้ประกัน
ประจ�ำปี 2558

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด พ.ศ. 2543           
ข้อ 56 (5) ก�ำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจ�ำปี ก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกัน ส�ำหรับปีหนึ่งๆ ไว้
เพื่อเป็นการหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืม เมื่อปี 2557 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ได้อนุมัติให้สหกรณ์   
กู้เงินจากแหล่งอื่นมาใช้ในธุรกิจในวงเงิน 4,000,000,000.- บาท (สี่พันล้านบาทถ้วน) ในปี 2558  
สหกรณ์ขอก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกัน จ�ำนวน 4,400,000,000.- บาท (สี่พันสี่ร้อยล้านบาท
ถ้วน) มากกว่าปีที่แล้วเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากขึ้น
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกัน ปี 2558 จ�ำนวน
4,400,000,000.- บาท (สี่พันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน)
...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
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เรื่องพิจารณาจ้าง
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจ�ำปี 2558

คณะกรรมการด�ำเนินการพิจารณาการจ้างผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2558 ซึ่งตามข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด พ.ศ. 2543 ข้อ 56 (7) ก�ำหนดให้ทปี่ ระชุมใหญ่
มีอ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอนายทะเบียน
สหกรณ์ แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ส�ำหรับ         
ปีสิ้นสุดทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  
คณะกรรมการด�ำเนินการได้พจิ ารณากลัน่ กรองคัดเลือกผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ประจ�ำปี 2558  
โดยค�ำนึงถึงการบริการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ  การเข้าปฏิบัติงานสอบบัญชี ผลงานการตรวจสอบ        
ความสามารถในการตรวจสอบ การตรวจเสร็จทันเวลา ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบบัญชี และค่าธรรมเนียมในอัตราที่เหมาะสม จึงได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท มนตรีสอบบัญชี
และกฎหมาย จ�ำกัด โดย ดร.มนตรี   ช่วยชู เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตผู้สอบบัญชี เลขที่ 3214 และ         
นายชูศักดิ์  ช่วยชู เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตผู้สอบบัญชี เลขที่ 8369 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีส�ำรองอีก 1 คน
จึงเห็นควรจ้าง บริษทั มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี 2558  
และค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี จ�ำนวน 125,000.- บาท (หนึง่ แสนสองหมืน่ ห้าพันบาทถ้วน) เท่ากับ
ปีที่แล้ว
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาจ้างผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2558
................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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พิจารณาอนุมัติการน�ำเงินไปฝาก
หรือการลงทุนของสหกรณ์
ตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ
มติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ออกประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง       
ข้อก�ำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2552 มีข้อความส�ำคัญ ดังนี้
ข้อ 3. เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้
(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
(2) ตัว๋ แลกเงินทีธ่ นาคารเป็นผูร้ บั รอง สลักหลังหรือรับอาวัล หรือตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ที่ธนาคารเป็นผู้สลักหลังหรืออาวัล โดยไม่มีข้อจ�ำกัดความรับผิดชอบ
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก
(4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิต       
ฟองซิเอร์ ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันช�ำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนีท้ นี่ ติ บิ คุ คลเฉพาะกิจเป็นผูอ้ อกภายใต้โครงการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติก�ำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนีน้ นั้ ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
ตัง้ แต่ระดับ A- ขึน้ ไป จากบริษทั จัดอันดับความน่าเชือ่ ถือทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(6) หุน้ กูท้ มี่ หี ลักประกัน หรือหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
ตัง้ แต่ระดับ A- ขึน้ ไป จากบริษทั จัดอันดับความน่าเชือ่ ถือทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(7) ฝากหรือลงทุนอืน่ ใด นอกจากทีก่ ำ� หนดไว้ตาม (1) ถึง (6) โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน
ข้อ 4. การน�ำเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส�ำรองของสหกรณ์
และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด�ำเนินการได้
อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีทุนส�ำรองจ�ำนวน 371 ล้านบาท รวมกับวงเงินที่จะ
ได้รับการจัดสรรจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2557 อีกจ�ำนวน 45 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 416 ล้านบาท
เพื่อให้การบริหารการลงทุนของ สอ.ศธ. เป็นไปด้วยความสะดวกคล่องตัว มั่นคง และ  
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เกิดผลตอบแทนการลงทุนที่ดี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติดงั กล่าว คณะกรรมการด�ำเนินการจึงขอเสนอทีป่ ระชุมใหญ่พจิ ารณาอนุมตั ิ
ให้คณะกรรมการด�ำเนินการของ สอ.ศธ. น�ำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 3 (7) จ�ำนวนเงิน
400 ล้านบาทโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา
................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
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เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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1. นายเกษม
2. นางกรกมล
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

นายเลิศชาย
นายประมวล
นางภัฑรภา
น.ส.สุภาภรณ์
น.ส.พจนา
นายสมบัติ
นางกนกวรรณ
นางอรพินทร์
นางกฤษณา
น.ส.กฤษณีย์
นางวนิดา
นายวิรัช
นายบุญเสริม
นางพิมลกัลย์
นายชาลี
นายบุญช่วย
นายประธาน
นายประชา
นายสัญชัย
นายเสมือน
นางชูศรี
นายเชิดชาย
นายบัวผัน
นายบุญเลิศ
นายนิยม
น.ส.นภาพร
นางภาคินี
นายอ�ำนวย
นางสุมนา
นายวิทยา
น.ส.ฉลวย
นายชวลิต
นายอดิศร
น.ส.นพเก้า
นายชุบ
นายเฉลิม
น.ส.วิรัญญา

อยู่สุขอาบ
สมาชิกสังกัด ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม สมาชิกสังกัด ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เชวงรัตน์
สมาชิกสังกัด กรมศิลปากร
ครุฑสิงห์
สมาชิกสังกัด กรมศิลปากร
สิงหเดชากุล
สมาชิกสังกัด กรมศิลปากร
สมสุวรรณเลิศ
สมาชิกสังกัด กรมศิลปากร
ผลิผลเกิด
สมาชิกสังกัด กรมศิลปากร
สังเวียนทอง
สมาชิกสังกัด กรมศิลปากร
ดวงมณี
สมาชิกสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หิรัญ
สมาชิกสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
อังคณานุกูล
สมาชิกสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
อุทุมพร
สมาชิกสังกัด ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พงศ์กิตติไพบูลย์
สมาชิกสังกัด ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทองสิทธิ์
สมาชิกสังกัด ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชัยเวทย์
สมาชิกสังกัด ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สังขมาลย์
สมาชิกสังกัด ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พรมแก้ว
สมาชิกสังกัด ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ไพรัตน์
สมาชิกสังกัด ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นราดิศร
สมาชิกสังกัด ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รอดเพ็งสังคหะ
สมาชิกสังกัด ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สมิทธิชัยนนท์
สมาชิกสังกัด ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พิชิตกุล
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตรีพันธ์
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
แววเที่ยงธรรม
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
บุตรพรหม
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
กลางใจ
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บุญพิค�ำ
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
แก้วดวงดี
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กนกนาค
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พูลสวัสดิ์
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ระบอบ
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ศิรินิภาวงศ์
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
แก่นสุวรรณ์
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ศรีทับทิม
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ก้อนวัน
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มาลีรส
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
แก่นแก้ว
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอจุนกลาง
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สุขในมณี
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

น.ส.เจตนิพิฐ แสนสุข
นายสมศักดิ์ ล�ำดวน
นายจารุรัตน์ ปั้นมณี
นายวินัย
น้อยสัมฤทธิ์
นายสุนทร ผลใหญ่
น.ส.ดรุณี
โกอุดมวิทย์
น.ส.ยุพา
เรืองพุ่ม
น.ส.ธนพร เมืองทิพย์
นายพินิจ
กองสุข
นางสุมาลี
หวังประเสริฐ
นายประชัน แสงจันทร์
นางยุพา
สอาดเนตร
นายอนุรักษ์ วงศ์ใหญ่
น.ส.สุวิพร ศรีสุพรรณถาวร
น.ส.จันทรา ประเสริฐธรรม
นางประไพ ปาสาณพันธุ์
นายบุญรอด พงษ์ย้อย
นายสุรพล ธีรรัตนพันธุ์
นางประเทือง แหยมไร่ขิง
นายทรงพล มโนจุฑาบูลย์
นางแฉล้ม สว่างเนตร
นางจันทิมา มะสะพันธุ์
นายสมชาย เฉลิม
นายเมืองชัย ทาเจริญศักดิ์
นางอุไร
โยปทุม
นางเลขา
ธรรมวิมล
น.ส.ส้มจีน บุญเขียน
นายแสวง
สาริกา
นางสุนาตรา กาญจนาภา
นายณรงค์ เอี่ยมเจริญ
นางมะณี
วิไลบัญชา
นางนภาผ่อง อินทรลาวัลย์
นางอรพินท์ นิลสิงห์
นายสุเทพ
เนตรสาคร
น.ส.ปายรัตน์ วสุบูรณะโรจน์
นายชรรฐษณวรรธ  ศักดิ์สิงห์
นายวิมพ์
อุณหะโชติ
นายมงคล
ขจรมงคลนันท์
นายเฉลิม
จูประชากรณ์

สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา
กรมพลศึกษา
กรมพลศึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ

ระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
ว่าด้วย การสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ
พ.ศ. 2555

อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
จ�ำกัด พ.ศ. 2543 ข้อ 63 (9) และข้อ 85 (11) ประกอบกับมติคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 32          
ในการประชุมครัง้ ที่ 9 เมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์  
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด จึงก�ำหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จ�ำกัด ว่าด้วย การสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด เรื่อง
การให้สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกที่ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ พ.ศ. 2554
บรรดาระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการด�ำเนินการ และค�ำสั่งอื่นใด ที่ก�ำหนดไว้       
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“ประธานกรรมการ” หมายความถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  จ�ำกัด
“คณะกรรมการด�ำเนินการ” หมายความถึง คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์  
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
“สหกรณ์” หมายความถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
“สมาชิก” หมายความถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
“อุบัติเหตุ” หมายความถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกาย   
โดยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง  
“เงินสงเคราะห์” หมายความถึง เงินที่สหกรณ์จ่ายให้แก่สมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ
ข้อ 5   สมาชิกทีจ่ ะได้รบั เงินสงเคราะห์ ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี นับถึง         
วันที่ประสบอุบัติเหตุ
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ข้อ 6 เมือ่ สมาชิกประสบอุบตั เิ หตุครัง้ หนึง่ ๆ สหกรณ์จา่ ยเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที  ่
ประสบอุบัติเหตุ ดังนี้
(1) ในกรณี อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหาย ให้จ่ายไม่เกิน 10,000.- บาท   
(2) ในกรณี อวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ขาดหาย และต้องพักรักษาตัวเป็นระยะ  
เวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน ให้จ่ายไม่เกิน 5,000.- บาท   
การจ่ า ยเงิ น สงเคราะห์ ต ามที่ ก� ำ หนด สหกรณ์ จ ะจ่ า ยรายการที่ สู ง สุ ด เพี ย ง
รายการเดียว
เงื่อนไขและอัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
ข้อ 7 การขอรั บ เงิ น สงเคราะห์ ให้ ยื่ น ตามแบบที่ ส หกรณ์ ก� ำ หนด พร้ อ มเอกสาร    
หลักฐาน ดังนี้  
(1) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวทีท่ างราชการออกให้
(2) หลักฐานทางการแพทย์
ข้อ 8 การขอรับเงินสงเคราะห์ ให้ขอรับเงินภายในระยะเวลา 1 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีส่ มาชิก  
ประสบอุบัติเหตุ หากพ้นก�ำหนดถือว่าหมดสิทธิ์
กรณีสมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ได้ถึงแก่กรรม สิทธิรับเงินสงเคราะห์
เป็นอันสิ้นสุดไป เว้นแต่สมาชิกนั้นได้ยื่นขอรับเงินไว้ก่อนวันถึงแก่กรรม
ข้อ 9 การจ่ายเงินสงเคราะห์ ให้จ่ายจากเงินทุนส่งเสริมสวัสดิการ
ข้อ 10 การจ่ายเงินสงเคราะห์ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการด�ำเนินการอาจมอบอ�ำนาจให้ผจู้ ดั การเป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั จิ า่ ยเงิน
สงเคราะห์ก็ได้ แล้วรายงานให้คณะกรรมการด�ำเนินการทราบในการประชุมถัดไป
ข้อ 11 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด การวินิจฉัยของคณะกรรมการด�ำเนินการให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ  ณ  วันที่  18  กันยายน  พ.ศ. 2555
				
(นายชินภัทร  ภูมิรัตน)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
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เรื่อง เงื่อนไขและอัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ
อาศัยอ�ำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ว่าด้วยการ  
สงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ พ.ศ. 2555 ข้อ 6 ประกอบกับมติคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 32       
ในการประชุมครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในกรณีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหาย ให้จ่ายไม่เกิน 10,000.- บาท ดังนี้
1.1 สูญเสียแขนหรือขา 2 ข้าง ตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้าขึ้นไป
จ่ายไม่เกิน 10,000.- บาท
1.2 สูญเสียแขนหรือขา ข้างเดียว ตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้าขึ้นไป
จ่ายไม่เกิน 5,000.-บาท
1.3 สูญเสียตาทั้งสองข้าง จ่ายไม่เกิน 10,000.- บาท
1.4 สูญเสียตาข้างเดียว จ่ายไม่เกิน 5,000.- บาท
1.5 นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาดเกินกว่าหนึ่งข้อขึ้นไป นิ้วใดนิ้วหนึ่ง
จ่ายนิ้วละไม่เกิน 1,000.- บาท แต่ทั้งนี้ จ่ายสูงสุดไม่เกิน 4,000.- บาท  
1.6 ในกรณีนวิ้ มือหรือนิว้ เท้า ไม่วา่ นิว้ ใดขาดไม่ถงึ หนึง่ ข้อ แต่ขาดเกินกว่าโคนเล็บขึน้ ไป  
จ่ายนิ้วละไม่เกิน 1,000.- บาท แต่ทั้งนี้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 3,000.- บาท
1.7 ในกรณีอวัยวะอืน่ ๆ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั เิ ป็นรายๆ ไป
ข้อ 2 ในกรณีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ขาดหาย และต้องพักรักษาตัวเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 21 วัน ให้จ่ายไม่เกิน 5,000.- บาท ดังนี้
2.1 แขนหักหรือขาหักทั้ง 2 ข้าง จ่ายไม่เกิน 5,000.- บาท
2.2 แขนหักหรือขาหักข้างเดียว จ่ายไม่เกิน 2,500.- บาท   
2.3 นิ้วมือหรือนิ้วเท้าหัก จ่ายนิ้วละไม่เกิน 500.- บาท แต่ทั้งนี้ จ่ายสูงสุดไม่เกิน
2,000.- บาท    
ข้อ 3 การจ่ายเงินสงเคราะห์ตามทีก่ ำ� หนด สหกรณ์จะจ่ายรายการทีส่ งู สุดเพียงรายการเดียว
ประกาศ  ณ  วันที่  18  กันยายน  พ.ศ. 2555
				
(นายชินภัทร  ภูมิรัตน)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
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ระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
เรื่อง การให้สวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
พ.ศ. 2555

โดยที่ เ ห็ น เป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข ้ า ราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ำกัด ในการให้สวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จ�ำกัด พ.ศ. 2543 ข้อ 63 (9) และข้อ 85 (11) ประกอบกับมติคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 32             
ในการประชุมครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 คณะกรรมการด�ำเนินการ สหกรณ์        
ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด จึงก�ำหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จ�ำกัด เรื่อง การให้สวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3  ให้ยกเลิก   
(1) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด เรื่อง  
การให้สวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ พ.ศ. 2553
(2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด เรื่อง
การให้สวัสดิการสมาชิกทีม่ อี ายุครบหกสิบปีบริบรู ณ์ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
บรรดาระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการด�ำเนินการ และค�ำสั่งอื่นใด ที่ก�ำหนดไว้       
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
“คณะกรรมการด�ำเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
รายงานกิจการประจำ�ปี

2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

97

“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวง  
ศึกษาธิการ จ�ำกัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
“เงินสวัสดิการ” หมายถึง เงินสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ข้อ 5 สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ ต้องไม่ใช้หรือเคยใช้สิทธิขอรับ
เงินตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ว่าด้วย สวัสดิการสมาชิก    
ที่ภักดีต่อองค์กร
ข้อ 6 การจ่ายเงินสวัสดิการให้จ่ายจากเงินทุนส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก ตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี
ให้ได้รับเงินสวัสดิการเป็นเงินจ�ำนวน 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
(2) สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี
ให้ได้รับเงินสวัสดิการเป็นเงินจ�ำนวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
(3) สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
ให้ได้รบั เงินสวัสดิการเป็นเงินจ�ำนวน 15,000.- บาท (หนึง่ หมืน่ ห้าพันบาทถ้วน)
การนับอายุการเป็นสมาชิกตามระเบียบนี้ ให้เริม่ นับตัง้ แต่วนั ทีม่ สี ภาพการเป็นสมาชิกตาม  
ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ ติดต่อกันจนถึงวันที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เศษของเดือนไม่น�ำมา
ค�ำนวณอายุการเป็นสมาชิก
กรณีสมาชิกทีโ่ อนมาจากสหกรณ์อนื่ ให้เริม่ นับอายุการเป็นสมาชิกใหม่ตงั้ แต่วนั ทีส่ หกรณ์  
ได้รับโอนเงินค่าหุ้นของสมาชิกที่รับโอนเรียบร้อยแล้ว
ข้อ 7 ให้สหกรณ์จัดท�ำทะเบียนคุมการจ่ายเงินสวัสดิการไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ 8 สมาชิกต้องยืน่ ค�ำร้องขอรับเงินสวัสดิการตามแบบทีส่ หกรณ์กำ� หนดภายในหนึง่ ปี  
นับจากวันที่สมาชิกมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ หากเกินก�ำหนดเป็นอันหมดสิทธิรับเงินดังกล่าว
ข้อ 9 สมาชิกผู้มีสิทธิขอรับเงินสวัสดิการ ต้องยื่นค�ำร้องตามแบบที่สหกรณ์ก�ำหนด
พร้อมเอกสารหลักฐานต่อสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
(1) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวทีท่ างราชการออกให้
(2) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
ข้อ 10 กรณีสมาชิกที่ผิดนัดช�ำระหนี้ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับถึงวันที่อายุครบ     
หกสิบปีบริบูรณ์ หรือมิได้ยินยอมให้สหกรณ์หักเงิน ณ ที่จ่าย สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการน�ำเงิน
สวัสดิการช�ำระหนี้ตามข้อผูกพันให้กับสหกรณ์ก่อน ส่วนที่เหลือจึงจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิต่อไป
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ข้อ 11 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการ  
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด การวินิจฉัยของคณะกรรมการด�ำเนินการให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ  ณ  วันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2555

				
(นายชินภัทร  ภูมิรัตน)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
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ระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
ว่าด้วย สวัสดิการสมาชิกที่ภักดีต่อองค์กร
พ.ศ. 2550

โดยทีเ่ ห็นเป็นการสมควรก�ำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จ�ำกัด ในการให้สวัสดิการสมาชิกที่มีความภักดีต่อองค์กร เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจแก่สมาชิก
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชกระทรวงศึกษาธิการ  
จ�ำกัด พ.ศ. 2543 ข้อ 63 (9) และข้อ 85 (11) ประกอบกับมติคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 27       
ในการประชุมครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2550   คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์            
ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด จึงก�ำหนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกที่ภักดี     
ต่อองค์กร ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
จ�ำกัด ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกที่ภักดีต่อองค์กร พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการด�ำเนินการ และค�ำสั่งอื่นใด ในส่วน
ที่มีก�ำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
			 “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
จ�ำกัด
			 “สมาชิ ก ” หมายความว่ า สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข ้ า ราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ำกัด
			 “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด  
			
หมายความว่า คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์  
ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จ�ำกัด
			 “สมาชิกทีภ่ กั ดีตอ่ องค์กร” หมายความว่า สมาชิกทีม่ อี ายุการเป็นสมาชิกติดต่อกัน
ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป    
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ข้อ 5 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิกทีม่ คี วามภักดีตอ่ องค์กรเพียงครัง้ เดียว ดังนี้
(1) เงินตอบแทนร้อยละ 1 ของมูลค่าหุ้น แต่ไม่เกิน 5,000.- บาท และ
(2) เงินตอบแทนตามการเป็นสมาชิก 2,500.- บาท
ข้อ 6 สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้    
(1) ต้องเป็นสมาชิกที่ภักดีต่อองค์กร ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ
(2) ต้องไม่ใช้หรือเคยใช้สทิ ธิขอรับเงินตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ว่าด้วยการให้สวัสดิการสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(3) กรณีเป็นสมาชิกติดต่อกันมาครบยี่สิบห้าปีก่อนวันครบเกษียณอายุราชการ  
จะต้องเลือกรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนีห้ รือเงินสวัสดิการตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ  
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ว่าด้วยการให้สวัสดิการสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ก็ได้
(4) กรณีเป็นสมาชิกติดต่อกันมาครบยี่สิบห้าปีโดยมิได้สิทธิรับเงินสวัสดิการตาม
ระเบียบนี้ ต่อมาเหตุต้องออกจากสหกรณ์ก่อนเกษียณอายุราชการ สามารถขอรับเงินสวัสดิการตาม
ระเบียบนี้ ณ วันที่ออกจากสหกรณ์ได้
(5) กรณีเป็นสมาชิกติดต่อกันมาครบยี่สิบห้าปีโดยมิได้สิทธิรับเงินสวัสดิการตาม
ระเบียบนี้ ต่อมาได้ถึงแก่กรรม ทายาทสามารถขอรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ ภายในก�ำหนด 1 ปี  
ณ วันที่ออกจากสหกรณ์ได้
ข้อ 7 การขอรับเงินสวัสดิการตามข้อ 5 ให้สมาชิกผูม้ สี ทิ ธิหรือทายาทได้รบั เงินสวัสดิการ
ยื่นหนังสือตามแบบที่สหกรณ์ก�ำหนด
ข้อ 8 กรณีที่สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ ยังมีหนี้สินค้างช�ำระอยู่
กับสหกรณ์ให้สหกรณ์น�ำเงินที่จ่ายตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 5 มาหักช�ำระหนี้ของสมาชิกที่ค้างช�ำระ อยู่
ทั้งหมดก่อน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลและความจ�ำเป็น คณะกรรมการอาจพิจารณาผ่อนผันได้ตามควร   
แก่กรณี
ข้อ 9 ให้ฝ่ายจัดการตรวจสอบความถูกต้อง แล้วเสนอประธานกรรมการพิจารณาจ่าย
เงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ แล้วเสนอคณะกรรมการด�ำเนินการเพื่อทราบต่อไป
ข้อ 10 กรณีที่มีปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการ  
ด�ำเนินการเป็นผู้วินิจฉัย ค�ำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการด�ำเนินการให้เป็นที่สุด
ข้อ 11 ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
			

ประกาศ  ณ  วันที่  21  กันยายน  พ.ศ. 2550

				

(นายจรูญ  ชูลาภ)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
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สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
การให้สวัสดิการกับสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

การขอรับและจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ส�ำหรับสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อท่านมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ให้ยื่นค�ำร้อง
ขอรับเงินสวัสดิการ ภายใน 1 ปี นับจากวันทีม่ อี ายุครบหกสิบปีบริบรู ณ์ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่สมาชิก
ไม่ต้องรอให้เกษียณอายุราชการ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
  - สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 ปี ได้รับเงินจ�ำนวน  
5,000.- บาท
  - สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 ปี ได้รับเงินจ�ำนวน  
10,000.- บาท
  - สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ได้รับเงินจ�ำนวน 15,000.- บาท
ในกรณีทโี่ อนมาจากสหกรณ์อนื่ ให้เริม่ นับอายุการเป็นสมาชิกใหม่ตงั้ แต่วนั ทีส่ หกรณ์ได้รบั โอน
เงินค่าหุ้นของสมาชิกที่รับโอนเรียบร้อยแล้ว
กรณีสมาชิกผิดนัดช�ำระหนี้ในระยะเวลา 12 เดือน นับถึงวันที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือ
มิได้ยอมให้สหกรณ์หกั เงิน ณ ทีจ่ า่ ย สหกรณ์ทรงไว้ซงึ่ สิทธิในการน�ำเงินสวัสดิการช�ำระหนีต้ ามข้อผูกพัน
ให้กับสหกรณ์ก่อน ส่วนที่เหลือจึงจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับต่อไป
เอกสารหลักเกณฑ์ประกอบการยื่นค�ำร้องขอรับเงินสวัสดิการอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
(1) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวที่ทางราชการออกให้
(2) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
สหกรณ์จะโอนเงินสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก เลขที่บัญชี
12-xxxxx ภายใน 3 วันท�ำการ

สวัสดิการสมาชิกที่ภักดีต่อองค์กร

การขอรับและจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร
สมาชิกทีม่ ไิ ด้รบั เงินสวัสดิการอายุครบหกสิบปีบริบรู ณ์สามารถใช้สทิ ธิน์ ไี้ ด้ โดยสมาชิกมีอายุ
การเป็นสมาชิกสหกรณ์ครบอายุ 25 ปี มีสทิ ธิขอรับเงินสวัสดิการภักดีตอ่ องค์กร โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ได้รับเงินจ�ำนวน 2,500.- บาท
- เงินค่าตอบแทนร้อยละ 1 ของมูลค่าหุ้นแต่ไม่เกิน 5,000.- บาท
- เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร  
(1) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวที่ทางราชการออกให้ หรือบัตรประจ�ำตัวสมาชิกสหกรณ์     
(2) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน

หมายเหตุ : สมาชิกสามารถขอรับสวัสดิการที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ หรือสวัสดิการภักดีต่อองค์กร
		 อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
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รายชื่อคณะกรรมการด�ำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
ชุดที่ 34
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายจรูญ
รศ.ดร.เอื้อมพร
นายสุวภัทร์
นายพูลลาภ
นายปัญญา
นายทรงธรรม
ผศ.ศรีจันทร์
ผศ.ดร.จุฑารัตน์
นายเสวก
นายยศพล
ผศ.อรทัย
นายวิโรจน์
นางสุภาพร
นายอดุลย์
นายอนุทิน

ชูลาภ
เธียรหิรัญ
จีระพันธุ
อินทรนัฏ
สุพรรณพิทักษ์
กาญจนพิบูลย์
โตเลิศมงคล
ศริดารา
วรรณสุข
เวณุโกเศศ
รัตนานนท์
ใจอารีรอบ
สภาวธรรม
ช้วนรักธรรม
ค�ำคม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการคนที่ 1
รองประธานกรรมการคนที่ 2
รองประธานกรรมการคนที่ 3
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ
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สารนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.
เรียน  ท่านสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด จากทีม่ สี มาชิกผูก้ อ่ ตัง้ 400 คน เพิม่ เป็น 7,520 คน (ณ 31 ธ.ค. 57) นับว่าเป็นการ
เจริญเติบโตที่มีประสิทธิภาพ แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของเพื่อนสมาชิกที่ให้ความส�ำคัญในการช่วยเหลือ
สมาชิกด้วยกัน
ในรอบปีทผี่ า่ นมากระผม คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ได้บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
มุง่ เน้นให้สมาชิกได้รบั บริการทีส่ ะดวกสบายพึง่ พอใจมากทีส่ ดุ พร้อมกันนีท้ างสมาคมได้เชือ่ มโยงเครือข่ายกับ
หน่วยงานภายนอก โดยจัดกิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพือ่ หารายได้ทลู เกล้าฯ ถวายในกิจการมูลนิธสิ ายใจไทยพระบรมราชูปถัมภ์ และมีการจัด
กิจกรรมทีด่ สี ำ� หรับสมาชิก ให้ทกุ ท่านร่วมท�ำบุญ โดยจัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก เพือ่ แสดงความ   
จงรักภักดี และร่วมบ�ำเพ็ญบุญถวายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เพื่อน�ำรายได้มอบให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้จัดตั้งเป็น   
กองทุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด เลขที่ 3707         
ฝากไว้ที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาชิกท่านใดประสงค์จะร่วมสมทบทุนดังกล่าว     
ขอเรียนเชิญครับ และรายได้อกี ส่วนหนึง่ ได้สมทบทุนเป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสุทศั น์
สมาคมได้รบั เกียรติ จากสมาคมอืน่ ๆ มาศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการทีเ่ ป็นระบบทีด่ ี เพือ่ เป็น
แบบอย่างในการบริหาร เช่น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี และ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา เป็นต้น
กระผมขอขอบคุณทีป่ รึกษา คณะกรรมการด�ำเนินการ ผูต้ รวจสอบ และเจ้าหน้าทีส่ มาคม ซึง่    
พวกเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจ ผลักดัน และพัฒนาสมาคมให้เจริญก้าวหน้าประสบผลส�ำเร็จ และขอขอบคุณ
สมาชิกทุกท่านทีม่ อบความไว้วางใจให้กระผม และคณะกรรมการบริหารงานสมาคม รวมทัง้ ให้ความร่วมมือ   
เข้าร่วมกิจกรรมทุกครัง้ ทีส่ มาคมจัดขึน้ สุดท้ายนีก้ ระผมขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัย จงคุม้ ครองให้สมาชิก
ทุกท่าน มีความสุขกายสุขใจ มีความสุขตลอดปี 2558

(นายเอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
31  มกราคม  2557

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

ขอเชิญชวน

1. สมัครสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด  
เป็นหน่วยงานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ วัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเพือ่ นสมาชิก ผูส้ มัครสมาชิกสมาคมต้องเป็น
สมาชิกสหกรณ์หรือสมาชิกสมทบสหกรณ์  

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2557  มีสมาชิกจ�ำนวน 7,515 คน
จะได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ  225,450.00  บาท
		
เอกสารการสมัครสมาชิก
1. ใบสมัคร ตามแบบที่สมาคมก�ำหนด
2. ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐ
3. ส�ำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยรัฐ
4. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
5. ค่าสมัคร 100.00 บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 150.00 บาท
		 การช�ำระค่าสงเคราะห์
สมาชิกสมาคมสามารถช�ำระเงินค่าสงเคราะห์ได้ ดังนี้
1. ข้าราชการประจ�ำ ช�ำระโดยหักจากเงินเดือนที่หน่วยงานต้นสังกัด
2. ข้าราชการบ�ำนาญ ช�ำระโดยการหักจากบัญชีเงินฝากสหกรณ์ (เล่มสีส้ม) หรือ  
ช�ำระเป็นเงินสดที่สมาคม
3. ผู้สมัครที่เป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ ช�ำระโดยการหักจากบัญชีเงินฝากสหกรณ์
(เล่มสีส้ม) หรือช�ำระเป็นเงินสดที่สมาคม
2. การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
ก�ำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.    
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล  อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวง
ศึกษาธิการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด
319 อาคารสมานฉันท์ ชั้น 3 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ
โทร. 02-2825609, 02-6287500-3 โทรสาร 02-6287504-5

รายงานกิจการประจำ�ปี
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ขอเชิญสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จ�ำกัด (สสอ.ศธ.) เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2557 สสอ.ศธ. ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก
กระทรวงศึกษาธิการ
สสอ.ศธ. ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเงินให้กบั มูลนิธริ าชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ล�ำดับทุนที่ : 3707 ชือ่ ทุน : สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ. ณ ทีท่ ำ� การมูลนิธริ าชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ หรือสามารถบริจาคได้ที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
สาขากระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 059-0-01185-5 ชื่อบัญชี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ โทร. 0-2628-7500-3 โทรสาร. 0-2628-7504-5

106

รายงานกิจการประจำ�ปี

2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

รายชื่อที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด

ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายจรูญ
นายชินภัทร
นายสุวภัทร์
นายวิชิต
นายชาติ
นายวิโรจน์

ชูลาภ
ภูมิรัตน
จีระพันธุ
สุวรรณรัตน์
ฟ้าปกาสิต
ใจอารีรอบ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
1. นายเอนก
ศรีส�ำราญรุ่งเรือง
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
ค�ำคม
16. นางดวงเดือน สายสมบัติ
17. นางกฤษณา
ยืนยง
				
18. นางสาววราภรณ์ หอมเนียม

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

ส�ำนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
เลขที่ 319 อาคารสมานฉันท์ ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 02-6287500-3 โทรสาร 02-6287504-5

คณะกรรมการจัดท�ำหนังสือรายงานกิจการ
ประจ�ำปี 2557
ที่ปรึกษา
นายจรูญ
นายชินภัทร
นายปราโมทย์
นายเชาว์เลิศ

ชูลาภ
ภูมิรัตน
สรวมนาม
ขวัญเมือง

คณะกรรมการ
นายสุวภัทร์
นายพูลลาภ
นายอดุลย์
นายวิโรจน์
นายอนุทิน
นายเอนก
นางดวงเดือน
น.ส.จันทร์ตรี
นางนพมาศ
นายสุภกร

จีระพันธุ
อินทรนัฏ
ช้วนรักธรรม
ใจอารีรอบ
ค�ำคม
ศรีส�ำราญรุ่งเรือง
สายสมบัติ
เกษมชัยนันท์
แก้วแหยม
ชาญศิริวิริยกุล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด
เลขที่ 319 อาคารสมานฉันท์ ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 02-6287500-3 โทรสาร 02-6287504-5

รายงานกิจการประจำป 2557
Thailand

Myanmar

Brunei Darussalam

Vietnam

Malaysia

สหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

Cambodia
Philippines
Laos
Indonesia

Singapore

2557

