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กระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
กทม. 10300

			
29 มกราคม 2559
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2558
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานกิจการประจ�ำปี 2558 จ�ำนวน 1 เล่ม
ด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 35 ก�ำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2558 ในวันเสาร์ที่
13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2558
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องรับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2558
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนประจ�ำปี 2558
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2558
ระเบียบวาระที่ 9 เรือ่ งพิจารณาอนุมตั ปิ ระมาณการรายจ่ายและประมาณการรายรับประจ�ำปี 2559
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาอนุมัติก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกันประจ�ำปี 2559
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องพิจารณาจ้างผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2559
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
ตลอดระยะเวลา 38 ปี นับแต่การก่อตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ตระหนักถึงความส�ำคัญของมวลสมาชิกเสมอมา ในปี 2558
แม้เศรษฐกิจโดยรวมมีแนวโน้มผันผวนตลอดปี อัตราผลตอบแทนทางการเงินค่อนข้างต�ำ่
เมื่อเปรียบเทียบกับสภาวะทางการเงินของปีที่ผ่านมาก็ตาม หลายๆ สหกรณ์อาจมี
ผลกระทบบ้าง แต่ สอ.ศธ. พยายามด�ำเนินการทุกวิถีทางที่จะให้ สอ.ศธ. มีความเจริญ
ก้าวหน้า และมีความมั่นคงเพื่อให้สมาชิกมีความพึงพอใจในผลตอบแทนที่ได้รับและ
การบริการที่ประทับใจ
สอ.ศธ.ได้รบั เกียรติบตั รเชิดชูเกียรติประจ�ำปี 2558 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
หลายประเภท ได้แก่ สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร สหกรณ์ที่มีความ
เข้มแข็ง และสหกรณ์ทมี่ มี าตรฐานในระดับดีเลิศ เป็นสิง่ ทีพ่ วกเราภาคภูมใิ จ แม้สภาวะ
เศรษฐกิจจะผันผวน สอ.ศธ. เรายังสามารถด�ำเนินการตามหลักการของสหกรณ์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีทนุ ด�ำเนินงานปัจจุบนั อยูท่ ี่ 9,986 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ถึง 1,100 ล้านบาท
ระหว่างปีได้จัดโครงการต่างๆ มากมาย อาทิ โครงการสัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก
โครงการรักษ์สุขภาพ โครงการฝึกอาชีพเพื่อเสริมรายได้ และโครงการแบ่งปันสิ่งดีๆ
กลับคืนสู่สังคม เช่น การปลูกป่า การร่วมมือกับภาคราชการท�ำดีเพื่อพ่อ 5 ธันวาคม
เป็นต้น
ผมขอขอบคุณ คณะกรรมการด�ำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรมของ
สหกรณ์ตลอดมา ผมจะรักษาซึ่งประโยชน์ของมวลสมาชิกท�ำให้ สอ.ศธ. ของพวกเรา
เจริญก้าวหน้า มั่นคงยั่งยืน ในการนี้ ผมขออวยพรให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่
ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง สามารถผ่านพ้นปัญหา
อุปสรรคทั้งปวงได้ตลอดไป
		
		
		
		

(นายจรูญ ชูลาภ)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด

คณะกรรมการ
นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

ผศ.ดร.ไพเลิศ สุมานนท์

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายพูลลาภ อินทรนัฏ

นายจรูญ ชูลาภ

รองประธานกรรมการ คนที่ 3

ประธานกรรมการ

นายอนุทิน ค�ำคม

กรรมการและเลขานุการ

นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม
กรรมการและเหรัญญิก

ที่ปรึกษา

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายปราโมทย์ สรวมนาม
ที่ปรึกษา

ด�ำเนินการ ชุดที่ 35
นายปัญญา สุพรรณพิทักษ์

นายเสวก วรรณสุข

นายเมธา อุทัยพยัคฆ์

นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ

ผศ.อรทัย รัตนานนท์

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา

นายยศพล เวณุโกเศศ

นางสุภาพร สภาวธรรม

ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

นายทรงธรรม กาญจนพิบูลย์
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางสมลักษณ์ ปิ่นกร

เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ

นางดวงเดือน สายสมบัติ
รองผู้จัดการ

นายเอนก ศรีส�ำราญรุ่งเรือง
ผู้จัดการ

นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร

นางสาวจันทร์ตรี เกษมชัยนันท์

ผู้ตรวจสอบภายใน

นางนพมาศ แก้วแหยม

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางจุไรรัตน์ ทิพวัน

นางสาวไกรวิณี มุ่งศิริ

นางสุนันทา ใจหวัง

นางสาวศุภนุช กรแก้ว

ผู้ช่วยผู้จัดการ คนที่ 1

นางกฤษณา ยืนยง

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อฯ 1

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อฯ 2

ผู้ช่วยผู้จัดการ คนที่ 2

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

เจ้าหน้าที่

นางมยุรีย์ ทองมูล

นางอรัญญา สองบาง

นางอรสา ใจเสงี่ยม

นางสุรีย์พร พลชนะ

นางธัญภรณ์รัตน์ สุขสุเมฆ

นางสาวสุมัลลิกา พานิชยิ่ง

นางนพวรรณ กรรณิการ์

นางนุชนารถ ไชยปัญญา

นางวาสนา มุกดามณี

นายธีรกุล มากไอ

นายชินวัตร จรรจลานิมิตร

ว่าที่ร้อยตรีสรศักดิ์ สุราวรรณ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่

นายกฤษดา บัวหิรัญ

นางดวงใจ ด้วงปาน

นางพัชรี ศมนลักษณ์

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวกมลวรรณ อานนท์

นางประไพวรรณ ค�ำจันทร์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายสุภกร ชาญศิริวิริยกุล

นายอรุณ เที่ยงธรรม

นางสายยนต์ ศรีสนอง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นายอนุชา หวังเจริญ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางอติภา เชตะวัน

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางสาววราภรณ์ หอมเนียม
เจ้าหน้าที่สมาคม

27 มี.ค. 58 - วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 38 ปี สอ.ศธ. ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.

7 ก.พ. 58 - สอ.ศธ. ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2557 ณ หอประชุมคุรุสภา

โครงการการตรวจสอบและควบคุมหลักประกันที่น�ำมาจ�ำนองเป็นประกันเงินกู้ ประจ�ำปี 2558

28 มี.ค. 58 - สอ.ศธ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท�ำแผนการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปี 2558” ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

25 - 26 ก.ค. 58 - สอ.ศธ. จัดสัมมนาเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์
กับตัวแทนและสมาชิกกลุ่มผู้น�ำ ณ โรงเเรม โกลเด้นบีช ชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี

14 ต.ค. 58 - สอ.ศธ. มอบทุนการศึกษา ประจ�ำปี 2558
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

28 ก.ย. 58 - สอ.ศธ. รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ปี 2558
ณ ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

26 ก.พ. 58 - สอ.ศธ. วางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

24 ธ.ค. 58 - สอ.ศธ. ถวายเงินสมทบทุนถวายโดยเสด็จพระราชกุศล
สร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

10 มิ.ย. 58 - สอ.ศธ. จัดโครงการสัมมนา “เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสหกรณ์กับหน่วยตัวแทนหักเงิน ณ ที่จ่าย”
ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

29 ม.ค. 59 - สอ.ศธ. เปิดป้ายสวนประดับ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

9 พ.ย. 58 - สอ.ศธ. จัดโครงการบริการคลินิคสินเชื่อ ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.

27 ม.ค. 59 - สอ.ศธ. มอบประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่ดีเด่น ประจ�ำปี 2558
ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.

10 เม.ย. 58 - สอ.ศธ. ร่วมรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์
ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.

15 พ.ย. 58 - สอ.ศธ. จัดสัมมนา พรบ.ทวงถามหนี้ 2558 และแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 4
ปี 2559 - 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์

28 พ.ย.58 - สอ.ศธ. จัดกิจกรรมร่วมใจอนุรักษ์ ใส่ ใจสิ่งแวดล้อม
ณ ตลาดบางน�้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ

สหกรณ์จัดสวัสดิการ
และกิจกรรมให้กับสมาชิก
ในรอบปี 2558

17 - 25 ก.ย. 58 - สอ.ศธ. จัดโครงการรางวัลชีวิต
ณ ประเทศอังกฤษ เวลล์ สก๊อตแลนด์

4 ก.ย. 58 - โครงการรักษ์สุขภาพ ประจ�ำปี 2558
เรื่อง “คนส�ำราญ งานส�ำเร็จ” และ “ชีวิตสดใส ใส่ ใจสุขภาพ” ณ หอประชุมคุรุสภา

29 ส.ค. 58 - โครงการรวมพลคนโสด ประจ�ำปี 2558
ณ วู้ดแลนด์เมืองไม้ จังหวัดนครปฐม

7 พ.ย. 58 - สอ.ศธ. จัดกิจกรรมแบ่งปันสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม
ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จังหวัดชลบุรี

14 พ.ย. 58 - สอ.ศธ. จัดโครงการฝึกอาชีพเพื่อเสริมรายได้ ให้กับครอบครัวสมาชิก
ประจ�ำปี 2558 ณ อาคารรัชมังคลาภิษก ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

17 ต.ค. 58 - สอ.ศธ. จัดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์
“Co-op of MOE’s Family day” วันสานสัมพันธ์สมาชิกและครอบครัว
ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทางทะเล จังหวัดชลบุรี

สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก

ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างสหกรณ์

10 ส.ค. 58 - สอ.ศธ. ศึกษาดูงาน ณ สอ.ครูอุดรธานี จ�ำกัด

19 มิ.ย. 58 - สอ.กรมชลประทาน จ�ำกัด ศึกษาดูงาน ณ ส�ำนักงาน สอ.ศธ.

11 ส.ค. 58 - สอ.ศธ. ศึกษาดูงาน ณ สอ.สาธารณสุขหนองคาย จ�ำกัด
12 มิ.ย. 58 - สอ.ครูสมุทรปราการ จ�ำกัด ศึกษาดูงาน ณ ส�ำนักงาน สอ.ศธ.

11 ส.ค. 58 - สอ.ศธ. ศึกษาดูงาน ณ สอ.ครูหนองคาย จ�ำกัด

5 มิ.ย. 58 - สอ.ครูแม่ฮ่องสอน จ�ำกัด ศึกษาดูงาน ณ ส�ำนักงาน สอ.ศธ.

เชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก

4 ธ.ค. 58 - สอ.ศธ. ร่วมงาน “5 ธันวา ท�ำดีเพื่อพ่อ ปี 2558”
ณ ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

26 มี.ค. 58 - สอ.ศธ. ร่วมกับ มทร.พระนคร จัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

30 ธ.ค. 59 - สอ.ศธ. และ สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ำกัด เข้าเยี่ยมคารวะ
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปี ใหม่ 2559

26 มี.ค. 58 - สอ.ศธ. ร่วมกับ ชสก.1 จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง 2015 สหกรณ์ไทย
จะก้าวอย่างไรที่ปลอดภัยและมั่นคง ณ ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

18 - 19 ก.ค. 58 - สอ.ศธ. ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์เขตดุสิต จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ
“2015 สหกรณ์ไทยจะเชื่อมโยงอย่างไรให้ก่อเกิดประโยชน์” และการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2557
ณ โรงแรมยูเรเซีย จังหวัดเพชรบุรี

17 - 18 ธ.ค. 58 - สอ.ศธ. ร่วมกับ กสจ. จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ
“เฉียบคมการติดตามหนี้ การบังคับคดี และกฎหมายแรงงานที่ต้องด�ำเนินการถูกต้อง”
ณ ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

15 - 17 พ.ค. 58 - สอ.ศธ. ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง
ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก จัดการประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2558
ณ โรงแรมพัทยาปาร์คบีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

เชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก

7 ก.ค. 58 - สอ.ศธ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ 34 ปี
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด

31 มี.ค. 58 - สอ.ศธ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ 57 ปี
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จ�ำกัด

25 เม.ย. 58 - สอ.ศธ. ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2557
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

3 - 4 ต.ค. 58 - สอ.ศธ. ร่วมกับ ชสก.1 จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ
“เงินเหลือหรือเงินขาดอย่าประมาทควรลงทุน”
ณ โรงแรมซันธารา จังหวัดฉะเชิงเทรา

25 เม.ย. 58 - สอ.ศธ. ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2557
สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย
ณ ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1

8 ก.ย. 58 - สอ.ศธ. ร่วมกับ ชสก.1 จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ
“2015 การเจาะลึกภาษีธุรกิจเฉพาะและการลงทุนที่สหกรณ์ควรทราบ”
ณ ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

21 ส.ค. 58 - สอ.ศธ. ร่วมกับ ชสก.1 จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ
“พิชิตความเสี่ยงของสหกรณ์ ให้ปลอดภัย”
ณ ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

13 พ.ย. 58 - สอ.ศธ. ร่วมกับ ชสก.1 จัดโครงการคัดเลือกนวัตกรรม ประจ�ำปี 2558
ณ ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

ผลงานในรอบปี 2558 ของ สสอ.ศธ.

14 ก.ย. 58 - สสอ.ศธ. ร่วมกับ สอ.ศธ. จัดงานเทศน์มหาชาติพระมหาชนก
และมหาเวสสันดรชาดก ณ หอประชุมคุรุสภา

19 ก.พ. 58 - สสอ.ศธ. ถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศาลาดุสิตดาลัย

27 ต.ค. 58 - สสอ.ศธ. มอบเงินให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 พ.ย. 58 - สสอ.ศธ. จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ สนามนอร์ธเทิร์น รังสิต กอล์ฟคลับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

19 พ.ย. 58 - สสอ.ศธ. มอบเงินสมทบทุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน
ณ โรงเรียนวัดสุทัศน์

22 เม.ย. 58 - สสอ.ศธ. ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2557
ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

ตารางเปรียบเทียบเงินกู้กับดอกเบี้ย
เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558

จำ�นวนเงิน
(ล้านบาท)
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ค
มีมี..ค.

ก.พ.

เม.ย. พ.ค.
เม.ย. พ.ค.

เม.ย.

ย.
มิมิ..ย.

พ.ค.

ก.ค.
ก.ค.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.
มี.ค.

มี.ค.

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

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

ม.ค.

มิ.ย.

ก.พ.

ส.ค.
ส.ค.

ก.ย.
ก.ย.

ต.ค.
ต.ค.

ต.ค. พ.ย.
เม.ย.

พ.ย.
พ.ย.

ธ.ค.
พ.ค.

ธ.ค.
ธ.ค.

มิ.ย.

1,425,000.00
370,000.00 5,996,000.00 9,278,500.00 7,291,800.00 5,385,200.00
221,780,200.00 186,250,600.00 334,657,200.00 329,276,600.00 267,379,200.00 287,969,600.00
5,433,945.75 3,731,044.25 7,931,339.00 8,012,261.00 6,319,800.00 6,881,825.00
34,072,275.30 31,463,915.17 34,913,759.79 34,074,693.08 35,618,546.73 34,960,251.23

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

4,915,700.00 3,981,000.00 8,423,000.00 9,294,800.00 7,446,000.00 4,000,000.00
353,078,300.00 357,463,500.00 339,589,900.00 308,105,600.00 314,047,100.00 366,672,800.00
6,725,735.75 7,355,520.50 5,503,402.25 15,529,760.00 9,138,870.00 11,325,900.00
36,249,088.08 36,489,585.11 35,799,615.89 37,244,281.57 36,563,589.68 38,347,804.31

ตารางแสดงจำ�นวนรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำ�ไรสุทธิ
จำ�นวนเงิน
(ล้านบาท)
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ปี 2555
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พ.ศ.2556

พ.ศ.2554

ปี 2557

พ.ศ.2557

พ.ศ.2555

ปี 2558

พ.ศ.2558

รายการ

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

รายได้

325,123,649.05

384,745,086.05

444,067,245.11

509,715,956.15

563,719,931.47

ค่าใช้จ่าย

92,064,850.44

109,597,941.54

125,669,546,56

149,692,541.74

164,769,274.77

กำ�ไรสุทธิ

233,058,798.61

275,147,144.51

318,397,698.55

360,023,414.41

398,950,656.70

แสดงการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ
ประจำ�ปี 2558
73.17%
12.75%

2

3
2.38%

4

1

11.70%

พ.ศ.2556
พ.ศ. 2557

ลำ�ดับ
กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2558
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. 2558

จำ�นวนเงิน
ร้อยละ
50,876,208.73 12.75
50,866,208.73
10,000.00
291,895,992.63 73.17
216,959,289.05
74,936,703.58
9,500,000.00
2.38
9,500,000.00
46,678,455.34 11.70
8,878,455.34
9,000,000.00
22,000,000.00
4,000,000.00
500,000.00
2,300,000.00
398,950,656.70 100.00

2,305,077,655.12

11. หนี้สินทั้งสิ้น (บาท)

20,427,527.75

6,132,828,014.54

10. สินทรัพย์ทั้งสิ้น (บาท)

12. ทุนสะสมตามข้อบังคับ (บาท)

1,941,273,657.57

233,058,798.61

8. กำ�ไรสุทธิ (บาท)

9. สินทรัพย์หมุนเวียน (บาท)

92,064,850.44

2,913,635,066.00

5. เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี (บาท)

7. ค่าใช้จ่าย (บาท)

2,300,470,552.94

4. เงินรับฝาก (บาท)
325,123,649.05

279,465,903.06

3. เงินสำ�รอง (บาท)

6. รายได้ (บาท)

3,294,798,130.00

12,413

พ.ศ. 2554

2. ทุนเรือนหุ้น (บาท)

1. จำ�นวนสมาชิก (คน)

รายการ

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

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

พ.ศ. 2554 - 2558

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

ตารางสรุปผลการดําเนินงาน

63,128,016.00

4,612,414,162.43

9,884,585,130.20

1,733,347,432.29

398,950,656.70

164,769,274.77

563,719,931.47

3,827,967,003.50

4,018,197,383.85

416,429,634.09

4,324,629,100.00

14,755

พ.ศ. 2558

ระเบีย
บ

วาร

ะที่

1

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 35 ในรอบปี 2558 ได้    
ด�ำเนินงานมีผลก�ำไรสุทธิ 398,950,656.70 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นเงิน 38,927,242.29 บาท  
ซึ่งมติที่ประชุมใหญ่ประมาณการก�ำไรประจ�ำปี 2558 เป็นเงินจ�ำนวน 316,883,000.- บาท ซึ่งสหกรณ์
สามารถท�ำก�ำไรสุทธิได้เกินประมาณการที่ตั้งไว้ อันเป็นผลจากคณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีการ
บริหารงานในเชิงรุกมากขึ้น ประชาสัมพันธ์เข้าถึงสมาชิกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ใน
ใบเสร็จรับเงิน แผ่นพับ เว็บไซต์ของสหกรณ์ หน่วยตัวแทนและจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และเชิญชวน
สมาชิกให้น�ำเงินฝากกับสหกรณ์ จึงท�ำให้มียอดเงินฝากเพิ่มขึ้น เป็น 4,018,197,383.85 บาท และ     
ได้น�ำเงินส่วนเกินสภาพคล่องหลังจากให้สมาชิกกู้ยืมแล้ว ไปหาผลประโยชน์ตามค�ำแนะน�ำของ         
กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ท�ำให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราร้อยละ 5.25
เงินเฉลี่ยคืนเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 18 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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2558

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

ประชุมตามวาระการประชุมทีก่ ำ� หนดไว้ สิง่ ทีไ่ ด้ปฏิบตั เิ ป็นประเพณี คือ การยืนไว้อาลัยแก่เพือ่ นสมาชิก
ที่ถึงแก่กรรมในรอบปี 2558 มีสมาชิกถึงแก่กรรม 62 ราย รายละเอียดในหน้า
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ และขอเชิญสมาชิกทุกท่านยืนไว้อาลัย แด่สมาชิกที่      
ถึงแก่กรรมเป็นเวลา 1 นาที
...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
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ระเบีย
บ

วาร

ะที่

2

พิจารณารับรองรายงาน
การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้มาประชุม

24

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

นายจรูญ
ชูลาภ
รศ.ดร.เอื้อมพร เธียรหิรัญ
นายสุวภัทร์
จีระพันธุ
นายพูลลาภ
อินทรนัฏ
ผศ.ศรีจันทร์
โตเลิศมงคล
ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา
นายปัญญา
สุพรรณพิทักษ์
นายทรงธรรม กาญจนพิบูลย์
นายยศพล
เวณุโกเศศ
ผศ.อรทัย
รัตนานนท์
นายวิโรจน์
ใจอารีรอบ
นายเสวก
วรรณสุข
นางสุภาพร
สภาวธรรม
นายอดุลย์
ช้วนรักธรรม
นายอนุทิน
ค�ำคม
นางจิรัตติกาล ทองสวัสดิ์
นางพัชราวรรณ ปานสมบูรณ์
นายเมธา
อุทัยพยัคฆ์
นายเอนก
ศรีส�ำราญรุ่งเรือง
สมาชิกผู้มาประชุม  จ�ำนวน  11,815  คน
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการคนที่ 1
รองประธานกรรมการคนที่ 2
รองประธานกรรมการคนที่ 3
กรรมการ  
กรรมการ     
กรรมการ     
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ   
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ  
ผู้ตรวจสอบกิจการ
เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้จัดการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเชาว์เลิศ
2. นางวิไลวรรณ
3. นายสุวัฒน์
4. นายมนตรี

ขวัญเมือง
เกิดพิทักษ์
อุปถัมภ์วิภานนท์
ช่วยชู

ที่ปรึกษา
ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี

เริ่มประชุมเวลา  9.00  น.
เมือ่ สมาชิกมาประชุมจ�ำนวน 185 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 2557 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 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 2557 เป็นเวลา 1 นาที
ตามรายละเอียดรายงานกิจการประจ�ำปี 2557 หน้า 92-93  
จึงเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบและขอเชิญสมาชิกทุกท่านยืนไว้อาลัยแก่สมาชิกทีถ่ งึ แก่กรรม
เป็นเวลา 1 นาที
ทราบและยืนไว้อาลัยแก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรมเป็นเวลา 1 นาที

ระเบียบวาระที่

2

เรือ่ งพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
เมื่อวันที่  8 กุมภาพันธ์ 2557

ประธาน มอบนายอนุทิน  ค�ำคม  เลขานุการน�ำเสนอ
นายอนุทนิ   ค�ำคม  เลขานุการ  เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี  2556 เมือ่
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจ�ำปี 2557 หน้าที่ 24-34  ให้ที่ประชุม
พิจารณา
รายงานกิจการประจำ�ปี
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25

ประธาน เสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามที่เลขานุการเสนอ
กุมภาพันธ์ 2557 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่

3

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556 เมื่อวันที่ 8

เรื่องพิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ

3.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 35

		
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 2558 มีกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 34   
พ้นจากต�ำแหน่งเพราะเหตุดังกล่าว จ�ำนวน 7 ท่าน ดังนี้
ต�ำแหน่ง  ประธานกรรมการ  ได้แก่
นายจรูญ
ชูลาภ
ต�ำแหน่ง  กรรมการด�ำเนินการ  ได้แก่
(1) นายปัญญา สุพรรณพิทักษ์
(2) นายทรงธรรม กาญจนพิบูลย์
(3) ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
(4) รศ.ดร.เอื้อมพร เธียรหิรัญ
(5) นายพูลลาภ อินทรนัฏ
(6) นายสุวภัทร์ จีระพันธุ์
จึงก�ำหนดให้มกี ารเลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 35 เพือ่ แทนคณะกรรมการ
ที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ และผู้ตรวจสอบกิจการ ดังกล่าว ตามรายละเอียดในหนังสือรายงาน
กิจการประจ�ำปี 2557 หน้าที่ 35-40
เห็ น ชอบให้ ด� ำ เนิ น การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการด� ำ เนิ น การและ             
ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามที่สหกรณ์ได้ก�ำหนดรายละเอียดตามเสนอ
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ระเบียบวาระที่

4

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่

5

เรือ่ งรับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2557

ประธาน มอบนายเอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ  น�ำเสนอ
นายเอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ  น�ำเสนอ รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี  
2557 ในด้านความเจริญเติบโตของธุรกิจ จ�ำนวนสมาชิก ทุนด�ำเนินงาน ก�ำไรสุทธิ ทุนเรือนหุ้น          
เงินรับฝาก การให้เงินกู้แก่สมาชิกและสหกรณ์อื่นๆ เงินลงทุน ทุนสาธารณประโยชน์ การจัด      
สวัสดิการต่างๆ และผลงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านบริหาร     
(2) ด้านการสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าของสหกรณ์
(3) ด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร    
(4) ด้านการให้สวัสดิการ   
(5) ด้านระเบียบและกฎหมาย
(6) ด้านประชาสัมพันธ์
        และ (7) ด้านเชื่อมโยงเครือข่าย    
ตลอดจนกิจกรรมระหว่างปี ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจ�ำปี 2557
หน้าที่  21 - 50
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธาน  เสนอที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2557
รับทราบ

ระเบียบวาระที่

6

เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำปี 2557

ประธาน  มอบนางจิรัตติกาล  ทองสวัสดิ์  ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ  น�ำเสนอ  
นางจิรตั ติกาล   ทองสวัสดิ   
์ ประธานผูต้ รวจสอบกิจการ  น�ำเสนอรายงานการตรวจสอบ       
กิจการ ส�ำหรับปีสนิ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามหนังสือรายงานกิจการประจ�ำปี 2557 หน้าที่ 51-58
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รายงานกิจการประจำ�ปี
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ประธาน  เสนอที่ประชุมรับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2557
รับทราบ
					

ระเบียบวาระที่

7

เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
และงบก�ำไรขาดทุนประจ�ำปี 2557

ประธาน   ได้เชิญ นายมนตรี   ช่วยชู   ผู้สอบบัญชี แถลงงบแสดงฐานะการเงินและ
งบก�ำไรขาดทุนประจ�ำปี 2557
นายมนตรี  ชว่ ยชู  ผสู้ อบบัญชี  น�ำเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุน
ประจ�ำปี  2557  และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสนิ้ สุด 31 ธันวาคม 2557 ตามรายละเอียด
ในรายงานกิจการประจ�ำปี 2557  หน้าที่  59-81
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุน
ประจ�ำปี 2557
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิ นและงบก� ำ ไรขาดทุ น
ประจ�ำปี 2557 ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอ
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนประจ�ำปี 2557

ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอ

ระเบียบวาระที่

8

เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2557

ประธาน เสนอพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2557  เป็นเงิน  360,023,414.41
บาท และคณะกรรมการด�ำเนินการเห็นสมควรจัดสรรก�ำไรสุทธิตามความในข้อบังคับสหกรณ์  ข้อ 32  
ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจ�ำปี 2557  หน้า 82  ซึ่งคณะกรรมการด�ำเนินการได้
เห็นชอบแล้ว และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการบริหารการเงินและวิสัยทัศน์ของสหกรณ์
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2557
อนุมัติให้จัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2557 ตามเสนอ
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9

เรื่องพิจารณาอนุมัติประมาณการรายจ่าย
และประมาณการรายรับ ประจ�ำปี 2558

ประธาน มอบนายเอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ  น�ำเสนอ
นายเอนก  ศรีสำ� ราญรุง่ เรือง  ผูจ้ ดั การ  เสนอว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ำกัด ได้จัดท�ำประมาณการรายจ่ายและประมาณการรายรับ ประจ�ำปี 2558 เสนอ              
ทีป่ ระชุมใหญ่พจิ ารณาตามข้อบังคับ ข้อ 56 (6) ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 -2558
และได้ก�ำหนดแผนพัฒนาสหกรณ์ โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2558 และทุนสะสมของ
สหกรณ์ตามระเบียบ ดังรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจ�ำปี 2557 หน้าที่ 83-87
ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายรับ
ประจ�ำปี 2557
อนุมตั งิ บประมาณรายจ่ายและประมาณการรายรับ ประจ�ำปี 2558

ตามเสนอ

10

ระเบียบวาระที่

เรื่องพิจารณาอนุมัติก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�้ำประกัน
ประจ�ำปี 2558

ประธาน  มอบนายอดุลย์  ช้วนรักธรรม  เหรัญญิก  น�ำเสนอ       
นายอดุลย์   ชว้ นรักธรรม  เหรัญญิก   แจ้งว่า  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด พ.ศ. 2543 ข้อ56 (5) ก�ำหนดให้ทปี่ ระชุมสามัญประจ�ำปี ก�ำหนดวงเงินกูย้ มื
หรือการค�ำ้ ประกัน ส�ำหรับปีหนึง่ ๆ ไว้เพือ่ เป็นการหมุนเวียนให้สมาชิกกูย้ มื เมือ่ ปี 2557  ทีป่ ระชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี ได้อนุมตั ใิ ห้สหกรณ์กเู้ งินจากแหล่งอืน่ มาใช้ในธุรกิจในวงเงินไม่เกิน 4,000,000,000.- บาท
(สี่ พั น ล้ า นบาทถ้ ว น) ในปี 2558 สหกรณ์ ขอก� ำ หนดวงเงิ น กู ้ ยื ม หรื อ การค�้ ำ ประกั น จ� ำ นวน  
4,400,000,000.- บาท (สีพ่ นั สีร่ อ้ ยล้านบาทถ้วน) มากกว่าปีทแี่ ล้วเพือ่ ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
มากขึ้น
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกัน ปี 2558   
จ�ำนวน 4,400,000,000.- บาท (สี่พันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน)
ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกัน ปี 2558   
บาท (สี่พันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน)

อนุมตั วิ งเงินกูย้ มื หรือการค�ำ้ ประกัน ปี 2558 จ�ำนวน  4,400,000,000.-
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11

เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2558

ประธาน  มอบนายอนุทิน  ค�ำคม  เลขานุการ  น�ำเสนอ
นายอนุทิน  ค�ำคม  เลขานุการ   เสนอว่าตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด พ.ศ. 2543 ข้อ 56 (7) ก�ำหนดให้ที่ประชุมใหญ่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการ
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอนายทะเบียนแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ส�ำหรับปีสนิ้ สุดทางบัญชี  ณ  วันที  ่ 31 ธันวาคม
2558
คณะกรรมการด�ำเนินการ ได้กลัน่ กรองพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ประจ�ำปี 2558
โดยพิจารณาถึงการบริการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ  การเข้าปฏิบัติงานสอบบัญชี ผลงานการตรวจสอบ
ความสามารถตรวจสอบ การตรวจเสร็จทันเวลา ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบ
บัญชี และคิดค่าธรรมเนียมในอัตราที่เหาะสม จึงได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท มนตรีสอบบัญชีและ
กฎหมาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดย ดร.มนตรี   ช่วยชู ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3214 และ
นายชูศักดิ์  ช่วยชู  ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 8369 เป็นผู้สอบบัญชีส�ำรองอีก 1 คน
จึงเห็นควรจ้าง บริษทั มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี 2558  
และค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี จ�ำนวน 125,000.- บาท (หนึง่ แสนสองหมืน่ ห้าพันบาทถ้วน) เท่ากับ
ปีที่แล้ว
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาจ้างผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ�ำปี 2558
ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาจ้างผู้ สอบบัญชี ประจ�ำปี 2558
อนุมตั จิ า้ งบริษทั มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชี
สหกรณ์ และก�ำหนดค่าธรรมเนียม เป็นเงินจ�ำนวน 125,000.- บาท (หนึง่ แสนสองหมืน่ ห้าพันบาทถ้วน)

เรือ่ งพิจารณาอนุมตั กิ ารน�ำเงินไปฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
12
		
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ระเบียบวาระที่

ประธาน  มอบ  นายเอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ  น�ำเสนอ
นายเอนก  ศรีสำ� ราญรุง่ เรือง  ผจู้ ดั การ  เสนอว่าตามทีค่ ณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ ได้อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และมติ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ออกประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 เรือ่ งข้อก�ำหนด
การฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2552 มีข้อความส�ำคัญ ดังนี้
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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�ำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลง
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) ฝากหรือลงทุนอื่นใด นอกจากที่ก�ำหนดไว้ตาม (1) ถึง (6) โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน
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
เพือ่ ให้การบริหารการลงทุนของ สอ.ศธ. เป็นไปด้วยความสะดวกคล่องตัว มัน่ คง และเกิด
ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติดังกล่าว คณะกรรมการด�ำเนินการจึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติให้
คณะกรรมการด�ำเนินการของ สอ.ศธ. น�ำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 3 (7) จ�ำนวนเงิน
400 ล้านบาท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา
อนุมัติการน�ำเงินจ�ำนวน 400 ล้านบาท ไปฝากหรือการลงทุนของ
สหกรณ์ ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ประธาน  พักการประชุมเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 56 (2) ซึ่งในการประชุมใหญ่
ก�ำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของที่ประชุม  
รายงานกิจการประจำ�ปี
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เมือ่ การเลือกตัง้ เสร็จสิน้ แล้ว คณะกรรมการด�ำเนินการจะต้องรายงานผลการเลือกตัง้ ต่อทีป่ ระชุมใหญ่   
และขณะนี้การเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการยังไม่แล้วเสร็จ จึงต้องอาศัย
ธรรมเนียมแนวปฏิบัติที่ปฏิบัติกันมาเมื่อปีที่แล้วก็ด�ำเนินการในแนวทางนี้ ดังนั้น จึงขอพักการประชุม  
จะรายงานผลการเลือกตั้งต่อที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบผลการเลือกตั้งต่อไป
เห็นชอบตามเสนอ
ที่ประชุม   ได้พักการประชุม และเมื่อถึงเวลา 15.30 น. ประธานได้ด�ำเนินการประชุม    
ต่อไปโดยแจ้งว่าขณะนี้ผลการตรวจนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ   
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนี้
(1) ผลการเลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 35 สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ดังนี้

ต�ำแหน่ง  ประธานกรรมการ   ได้แก่
หมายเลข

ชื่อผู้สมัคร

1

นายจรูญ          ชูลาภ

คะแนน

ลำ�ดับที่

9,088

1*

ต�ำแหน่ง  กรรมการด�ำเนินการ
กลุ่มที่ 2  ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้แก่

32

หมายเลข

ชื่อผู้สมัคร

คะแนน

ลำ�ดับที่

1

นายปัญญา        สุพรรณพิทักษ์

1,211

1*

2

นายเมธา          อุทัยพยัคฆ์

1,177

2*

3

นายนะกูล         อักษรไวสมผล

300

3

รายงานกิจการประจำ�ปี
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กลุม่ ที่ 3   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ และหน่วยงานอืน่     
ในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้แก่
หมายเลข

ชื่อผู้สมัคร

คะแนน

ลำ�ดับที่

1

นายเชาว์เลิศ        ขวัญเมือง

2,781

1*

2

ผศ.ดร.ประเสริฐ     ลิ้มสุขวัฒน์

2,500

2*

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

ชื่อผู้สมัคร

คะแนน

ลำ�ดับที่

1

นายพูลลาภ         อินทรนัฏ

2,777

1*

2

ผศ.ดร.ไพเลิศ       สุมานนท์

2,569

2*

(2) ผลการเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ  
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด  มีดังนี้
หมายเลข

ชื่อผู้สมัคร

คะแนน

ลำ�ดับที่

1

ผศ.ศรีจันทร์        โตเลิศมงคล

8,608

1*

2

นางสมลักษณ์       ปิ่นกร

7,701

2*

3

นายทรงธรรม       กาญจนพิบูลย์

7,243

3*

หมายเหตุ  ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจะมีเครื่องหมาย  “ * ”  ไว้หลังล�ำดับที่
กิจการ ตามที่ประธานแจ้งให้ทราบ

รับทราบผลการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการและผู้ตรวจสอบ
รายงานกิจการประจำ�ปี
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13

เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่

ประธาน  แจ้งว่า วาระการประชุมต่อไปนี้เป็นวาระอื่นๆ ซึ่งเป็นวาระที่ให้สมาชิกเสนอ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์
สมาชิกได้ให้ข้อเสนอแนะ อภิปราย  ดังนี้
สมาชิก  สอบถามว่าการไปทัศนศึกษาโครงการรางวัลชีวิต  ใช้เงินส่วนไหนใครไปบ้าง  
ประธาน  ชี้แจงว่าโครงการรางวัลชีวิตเป็นโครงการที่จัดทัศนศึกษาให้กับสมาชิก สมาชิก
เป็นผู้ออกเงินค่าบริการเอง กู้เงินจากสหกรณ์ โดยสหกรณ์เป็นผู้จัดหาบริษัทผู้ประกอบการให้
สมาชิก  สอบถามว่าสหกรณ์น�ำเงินไปลงทุนได้ทุกประเภทหรือไม่
ประธาน  ชี้แจงว่าการน�ำเงินไปลงทุนต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์
ซึง่ ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับ และตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ซึง่ ในการด�ำเนินงาน
ของสหกรณ์อาจมีการน�ำเงินไปลงทุนนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ จึงต้องมาขออนุมัติที่ประชุมใหญ่
อนุมัติการน�ำเงินไปฝากหรือน�ำไปลงทุนตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ผู้จัดการ   ชี้แจงเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการด�ำเนินการเป็นตัวแทนสิ่งใดที่ท�ำแล้วเกิด
ประโยชน์ต่อสมาชิก และสมาชิกได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ในกรณีมีเงินหมุนเวียนคงเหลือก็น�ำเงินไป
บริหารเพื่อหาก�ำไรให้ได้เพื่อน�ำมาจัดสรรก�ำไรให้กับสมาชิกได้มากขึ้น
สมาชิก  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการด�ำเนินการ ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าทีท่ ไี่ ด้พฒ
ั นาบริการ
และบริหารจัดการจนท�ำให้สหกรณ์ของเราเป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด
ประธาน   แจ้งว่า หากสมาชิกไม่มีข้อเสนอแนะ ขอปิดประชุมและขอขอบคุณสมาชิก     
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน
เลิกประชุมเวลา  16.30  น.
			
		
ผู้จดรายงานการประชุม
(นายอนุทิน  ค�ำคม )
กรรมการและเลขานุการ
		

(นายจรูญ   ชูลาภ)
ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม

................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
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เรื่องพิจารณาการเลือกตั้ง
คณะกรรมการด�ำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ

3.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ  ชุดที่ 36
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด พ.ศ. 2543
ข้อ 59 ก�ำหนดให้คณะกรรมการด�ำเนินการมีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง และ
ข้อ 60 ก�ำหนดให้กรรมการด�ำเนินการต้องออกจากต�ำแหน่งเพราะเหตุถงึ คราวออกตามวาระ ในปี 2558
มีกรรมการด�ำเนินการ ในคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 35 พ้นจากต�ำแหน่งเพราะเหตุดังกล่าว
จ�ำนวน 8 คน ดังนี้
1. นายอนุทิน
ค�ำคม
สังกัด กลุ่ม 1  หน่วย 1.1
2. นายยศพล
เวณุโกเศศ สังกัด กลุ่ม 1  หน่วย 1.3
3. ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา
สังกัด กลุ่ม 3  หน่วย 3.1
4. ผศ.อรทัย
รัตนานนท์ สังกัด กลุ่ม 3  หน่วย 3.2
5. นางสุภาพร
สภาวธรรม สังกัด กลุ่ม 4  หน่วย 4.1
6. นายวิโรจน์
ใจอารีรอบ สังกัด กลุ่ม 5  หน่วย 5.3
7. นายอดุลย์
ช้วนรักธรรม สังกัด กลุ่ม 5  หน่วย 5.4
8. นายเสวก
วรรณสุข
สังกัด กลุ่ม 5  หน่วย 5.10
จึงก�ำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ เพื่อเป็นคณะกรรมการด�ำเนินการ
ชุดที่ 36 แทนกรรมการด�ำเนินการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระดังกล่าว
ประกาศผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด�ำเนินการ
ในปี 2559 ให้มีการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ 8 คน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
2 ปี แทนกรรมการด�ำเนินการทีพ่ น้ วาระหรือออกตามกลุม่ และหน่วย ดังนัน้ ในปี 2559 ให้มกี ารเลือกตัง้
กรรมการด�ำเนินการ แทนกรรมการด�ำเนินการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ ในกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 3 กลุ่ม
ที่ 4 และกลุ่มที่ 5 จ�ำนวน 8 คน ซึ่งประกาศรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2559 และผู้มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการต้องเป็นสมาชิกในสังกัดนั้นๆ ดังนี้
		
กลุ่มที่ 1 มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการได้ 2 คน ประกอบด้วย
หน่วย 1.1 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และ
หน่วย 1.2 ส�ำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
หรือ
รายงานกิจการประจำ�ปี

2558

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

35

หน่วย 1.3 ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา หรือ
หน่วย 1.4 ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดตามล�ำดับของกลุ่มที่ 1 จ�ำนวน 2 คน มีสิทธิ
ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการได้ไม่เกินหน่วยละ 1 คน
		
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 4 มีสทิ ธิได้รบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการด�ำเนินการได้ 1 คน ประกอบด้วยสมาชิก
หน่วย 4.1 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือ
หน่วย 4.2 ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดตามล�ำดับของกลุ่มที่ 4  จ�ำนวน 1   คน  มีสิทธิได้รับเลือก
ตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการได้ไม่เกิน 1 คน
		
กลุ่มที่ 5 มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการได้ 3 คน ประกอบด้วยสมาชิก
หน่วย 5.1 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  หรือ
  
หน่วย 5.2 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  หรือ
หน่วย 5.3 ส�ำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  หรือ
หน่วย 5.4 กรมศิลปากร  หรือ
หน่วย 5.5 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  หรือ
หน่วย 5.6 กรมการศาสนา  หรือ
หน่วย 5.7 ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  หรือ
หน่วย 5.8 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  หรือ
หน่วย 5.9 กรมการท่องเที่ยว  หรือ
หน่วย 5.10 กรมพลศึกษา  หรือ
หน่วย 5.11 หน่วยงานที่ไม่สังกัดหน่วยงานใด
ผู้สมัครแต่ละหน่วยที่คะแนนสูงสุดตามล�ำดับของกลุ่มที่ 5 จ�ำนวน 3 คน มีสิทธิ
ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการ ได้ไม่เกินหน่วยละ 1 คน     
ส�ำหรับกลุม่ ที่ 2  ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ไม่มกี ารเลือกตัง้ กรรมการ
ด�ำเนินการเนื่องจากกรรมการด�ำเนินการยังอยู่ในวาระด�ำรงต�ำแหน่ง
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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
4. การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิเฉพาะตัวสมาชิก จะมอบหมายให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ  
แทนไม่ได้   
5. การเลือกตัง้ ต�ำแหน่งกรรมการด�ำเนินการ สมาชิกมีสทิ ธิลงคะแนนเลือกตัง้ ผูส้ มัคร
รับเลือกตั้งต�ำแหน่งกรรมการด�ำเนินการเฉพาะในกลุ่มที่ตนสังกัดเท่านั้น
		
การนับคะแนน
ในการนับคะแนน  ให้กรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติ  ดังนี้
1. ให้นับคะแนนกรรมการด�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 13 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ผู้สมัครกรรมการด�ำเนินการที่ได้คะแนนเลือกตั้งสูงสุด เท่ากับจ�ำนวนกรรมการ
ของแต่ละกลุ่มแต่ละหน่วยตามประกาศนี้ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เว้นแต่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่เกิน
จ�ำนวนตามประกาศนี้ ให้ดำ� เนินการเลือกตัง้ และให้ถอื ว่าได้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการด�ำเนินการ ใน
กรณีทผี่ สู้ มัครรับเลือกตัง้ กรรมการด�ำเนินการมีคะแนนเท่ากันในแต่ละกลุม่ หรือแต่ละหน่วยตามประกาศ
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ให้ใช้วิธีจับสลากต่อหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2. ค�ำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ถือเป็นทีส่ ดุ โดยถือคะแนนเสียง 2 ใน 3
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มาประชุม
3. ในกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่ากรณีเกิดจากการทุจริต  
หรือผู้ได้รับการเลือกตั้งขาดคุณสมบัติ ให้ถือว่าผู้ได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดไป เป็นผู้ได้รับการ      
เลือกตั้งในต�ำแหน่งนั้น
ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอผลการเลือกตั้งต่อที่ประชุมใหญ่ได้ ให้สหกรณ์ประกาศ    
รายชื่อคณะกรรมการด�ำเนินการโดยเปิดเผย ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ฯ และให้ถือว่าที่ประชุมใหญ่           
ให้ความเห็นชอบผลการเลือกตั้งดังกล่าว

3.2 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจ�ำปี 2559
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           ่
ทางราชการออกให้ พร้อมลงลายมือชื่อของตนต่อกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้ง
3. การเลือกตั้ง ให้ท�ำเครื่องหมายกากบาท ในบัตรเลือกตั้งได้ไม่เกินตามจ�ำนวน
ที่ก�ำหนดเท่านั้น แล้วน�ำบัตรเลือกตั้งไปหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งที่จัดไว้
4. การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิเฉพาะตัวสมาชิก จะมอบหมายให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ  
แทนไม่ได้
5. สมาชิกทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่เกินจ�ำนวน 3 คน
จากผู้สมัครทุกคน
6. กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
		
การนับคะแนน   
ในการนับคะแนน ให้กรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติดังนี้
1. ให้นับคะแนนกรรมการด�ำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ตามล�ำดับ   
2. การนับคะแนนประจ�ำหน่วยเลือกตั้งให้จัดท�ำพร้อมกันทั้ง 2 วิธี คือ การบันทึก
คะแนนในกระดานหรือป้ายรวมคะแนน และบันทึกคะแนนลงในแบบกรอกคะแนน
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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
ผู้ตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุมใหญ่ ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จ�ำกัด วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้
1. ในกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการไม่เกินจ�ำนวนตามประกาศนี้ ให้
ด�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
ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอผลการเลือกตั้งต่อที่ประชุมใหญ่ได้ ให้สหกรณ์ฯ ประกาศ      
รายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการโดยเปิดเผย ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ฯ และให้ถือว่าที่ประชุมใหญ่ให้ความ         
เห็นชอบผลการเลือกตั้งดังกล่าว

3.3 บัตรเลือกตั้ง
สหกรณ์ก�ำหนดบัตรเลือกตั้ง  2  สี  ดังนี้
บัตรเลือกตั้ง  สีฟ้า
ใช้ส�ำหรับเลือกตั้ง กรรมการด�ำเนินการ
บัตรเลือกตั้ง  สีเหลือง ใช้ส�ำหรับเลือกตั้ง ผู้ตรวจสอบกิจการ
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3.4 วิธีการเลือกตั้ง
ก�ำหนด ดังนี้

สมาชิกผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ จะได้รับบัตรเลือกตั้งตามกลุ่มและหน่วยงานที่

(1) สมาชิกทีไ่ ด้รบั บัตรเลือกตัง้ 2 ใบ คือ บัตรเลือกตัง้ กรรมการด�ำเนินการ และบัตร
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ได้แก่
			กลุ่มที่ 1 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    
			กลุ่มที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฎ และหน่วยงานอืน่
ในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
			กลุ่มที่ 4 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน  และส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
			กลุ่มที่ 5 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  ส�ำนักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กรมศิลปากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
กรมการศาสนา  ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว กรมพลศึกษา
และหน่วยงานที่ไม่สังกัดหน่วยงานอื่น เช่น ข้าราชการเกษียณอายุ
ราชการ
(2) สมาชิกที่ได้รับบัตรเลือกตั้ง 1 ใบ คือบัตรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ได้แก่
			กลุ่มที่ 2 ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการด�ำเนินการเลือกตั้ง
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เรื่องสืบเนื่อง
จากการประชุมครั้งที่แล้ว
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เรื่องรับทราบ
รายงานผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปี 2558

5

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 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สหกรณ์มีทุนด�ำเนินงาน จ�ำนวน
9,884,585,130.20 บาท มีทนุ เรือนหุน้ จ�ำนวน 4,324,629,100.00 บาท ทุนส�ำรองของสหกรณ์ จ�ำนวน
416,429,634.09 บาท  มีสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�ำนวน 14,755 คน ทั้งนี้ สหกรณ์ได้
ด�ำเนินงาน ดังนี้
1.1 การให้เงินกู้แก่สมาชิก
การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก สหกรณ์ให้สมาชิก
กู้ยืมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรอบปี 2558 เป็นสัญญาเงินกู้ จ�ำนวน 11,999 สัญญา เป็นเงิน จ�ำนวน  
3,827,967,003.50  บาท ตามรายละเอียด ดังนี้
1. เงินกู้พิเศษ จ�ำนวน 51  สัญญา เป็นเงินจ�ำนวน 67,807,000.00 บาท
2. เงินกู้สามัญ จ�ำนวน  8,768  สัญญา เป็นเงินจ�ำนวน 3,666,270,600.00 บาท
3. เงินกู้ฉุกเฉิน จ�ำนวน  3,180  สัญญา เป็นเงินจ�ำนวน 93,889,403.50 บาท
1.2 การส่งเสริมการออมทรัพย์แก่สมาชิกและครอบครัว
สหกรณ์ได้เปิดบริการเงินฝากแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ โดยรับเงินฝากออม
ทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจ�ำเพิ่มทวีทรัพย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมของ
สมาชิกและครอบครัว โดยแบ่งเป็น
1. เงินฝากออมทรัพย์
จ�ำนวน 21,341  บัญชี เป็นเงินจ�ำนวน 142,980,312.41  บาท
2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จ�ำนวน 2,856  บัญชี เป็นเงินจ�ำนวน 3,780,787,571.44  บาท
3. เงินฝากประจ�ำเพิ่มทวีทรัพย์ จ�ำนวน 854  บัญชี เป็นเงินจ�ำนวน 94,429,500.00  บาท
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1.3 การลงทุน
คณะกรรมการพิจารณาเงินที่เหลือจากการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกแล้ว โดยน�ำ
ส่วนเกินสภาพคล่องน�ำไปลงทุนเพือ่ ผลตอบแทนสูงสุด และพิจารณาถึงการช่วยเหลือสหกรณ์ออมทรัพย์
ด้วยกัน โดยค�ำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ตามค�ำแนะน�ำของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติและพระราชบัญญัติสหกรณ์ ในปี 2558 สหกรณ์ให้สหกรณ์
อื่นๆ กู้ยืมจ�ำนวน 20 สหกรณ์ รวมเป็นเงิน จ�ำนวน 1,035,417,358.43 บาท (หนึ่งพันสามสิบห้าล้าน
สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบแปดบาทสี่สิบสามสตางค์) น�ำเงินฝากสถาบันการเงินต่างๆ
รวมเป็นเงิน จ�ำนวน 480,656,243.89 บาท (สีร่ อ้ ยแปดสิบล้านหกแสนห้าหมืน่ หกพันสองร้อยสีส่ บิ สาม
บาทแปดสิบเก้าสตางค์) และน�ำเงินไปลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ตั๋วแลกเงินธนาคาร หุ้นกู้และอื่นๆ รวมเป็นเงิน จ�ำนวน 1,639,322,219.23 บาท
(หนึ่งพันหกร้อยสามสิบเก้าล้านสามแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบสามสตางค์) การ
ด�ำเนินการดังกล่าวท�ำให้สหกรณ์ได้รับผลตอบแทนเป็นเงิน จ�ำนวน 137,311,659.73 บาท (หนึ่งร้อย
สามสิบเจ็ดล้านสามแสนหนึง่ หมืน่ หนึง่ พันหกร้อยห้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ
24.35 ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าปีก่อนเป็นเงิน จ�ำนวน 5,249,247.56 บาท (ห้าล้านสองแสนสี่หมื่น
เก้าพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบหกสตางค์)
1.4 การติดตามหนี้
สหกรณ์ฯ ได้ด�ำเนินการติดตามเร่งรัดหนี้ ด�ำเนินคดี และบังคับช�ำระหนี้ ดังนี้
1. ลูกหนี้ไม่เป็นสมาชิกหรือลูกหนี้รับสภาพหนี้ 39 ราย เป็นเงิน จ�ำนวน
17,210,052.81 บาท ลูกหนี้ต้นปียกมา 32 ราย เป็นเงิน จ�ำนวน 12,389,035.35 บาท เพิ่มระหว่างปี
7 ราย เป็นเงิน จ�ำนวน 4,821,017.46 บาท รับช�ำระหนี้ระหว่างปีเป็นเงิน จ�ำนวน 1,703,411.45 บาท
(ช�ำระหนี้หมดแล้ว 3 ราย เป็นเงิน จ�ำนวน 257,576.20 บาท) ตัดโอนเป็นลูกหนี้ด�ำเนินคดี 3 ราย
เป็นเงิน จ�ำนวน 2,726,713.23 บาท (ดอกเบี้ยฟ้อง จ�ำนวน 45,877.75 บาท) คงเหลือ 33 ราย
เป็นเงิน จ�ำนวน 12,779,928.13 บาท
ได้รับช�ำระหนี้เงินต้นรับ  จ�ำนวน 1,703,411.45  บาท
ดอกเบี้ยรับ  จ�ำนวน   892,172.75  บาท
รวมเป็นเงิน  จ�ำนวน 2,595,584.20  บาท
2. ลูกหนีด้ ำ� เนินคดี 12 ราย ยกมาต้นปี 6 ราย เป็นเงิน จ�ำนวน 1,292,174.03 บาท
เพิ่มระหว่างปี 3 ราย 6 สัญญา เป็นเงิน จ�ำนวน 2,772,590.98 บาท ตัดโอนลูกหนี้ 6 ราย เป็นเงิน
จ�ำนวน 1,292,174.03  บาท รับช�ำระหนีร้ ะหว่างปีเป็นเงิน จ�ำนวน 1,010,812.75  บาท จ�ำนวน 2 ราย
คงเหลือเป็นเงิน จ�ำนวน 1,761,778.23 บาท
ได้รับช�ำระหนี้เงินต้นรับ  จ�ำนวน 1,010,812.75  บาท
ดอกเบี้ยรับ  จ�ำนวน      6,677.25  บาท
รวมเป็นเงิน  จ�ำนวน 1,017,490.00  บาท
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3. ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา จ�ำนวน 28 ราย เป็นเงิน จ�ำนวน 6,438,226.26 บาท
ลูกหนี้ต้นปียกมา 22 ราย เป็นเงิน จ�ำนวน 5,146,052.23 บาท เพิ่มระหว่างปี 6 ราย เป็นเงิน จ�ำนวน
1,292,174.03 บาท ช�ำระหนี้ระหว่างปี เป็นเงิน จ�ำนวน 963,148.46 บาท (ช�ำระหนี้หมดแล้ว 6 ราย
เป็นเงิน จ�ำนวน 533,590.84 บาท) คงเหลือ 22 ราย เป็นเงิน จ�ำนวน 5,475,077.80 บาท  
ได้รับช�ำระหนี้เงินต้นรับ  จ�ำนวน 963,148.46  บาท
ดอกเบี้ยรับ  จ�ำนวน 232,294.00  บาท
รวมเป็นเงิน  จ�ำนวน 1,195,442.46  บาท
สรุปรายงานการติดตามหนี้สินประจ�ำปี 2558 สามารถติดตามหนี้ให้สหกรณ์ฯ  
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ จ�ำนวน 4,808,516.66 บาท (สีล่ า้ นแปดแสนแปดพันห้าร้อยสิบหกบาทหกสิบหกสตางค์)

2. ด้านการสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าของสหกรณ์
สหกรณ์ฯ ด�ำเนินการมาเป็นปีที่ 38 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สหกรณ์มีสินทรัพย์
รวม 9,884,585,130.20 บาท ได้เพิม่ การให้บริการด้านสินเชือ่ แก่สมาชิกอย่างทัว่ ถึง รวดเร็วมีมาตรฐาน
มากขึ้น มีระบบการจ่ายเงินและการช�ำระเงินผ่านระบบธนาคารมากขึ้น ซึ่งการจ่ายเงินกู้สามัญและ
การจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน จะจ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
โดยให้สมาชิกเลือกว่าจะผ่านบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของสหกรณ์ หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร
ในการให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ ไ ด้ ปรั บปรุ ง ส� ำ นั ก งานให้ ทั นสมั ย และอ� ำ นวย
ความสะดวกแก่สมาชิกโดยจัดให้มีจุดบริการให้สมาชิกสามารถสืบค้นข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยตนเอง
พร้อมทั้งสมาชิกสามารถค้นหาข้อมูลส่วนตัวได้โดยใช้บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ตลอดจนได้จัด
สถานที่ไว้ให้สมาชิกค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เป็นมุมหนังสือ และมีเครื่องดื่มไว้ส�ำหรับรับรองสมาชิกเพื่อให้
เกิดความสะดวกยิ่งขึ้น
คณะกรรมการด�ำเนินการค�ำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกทีฝ่ ากเงินและส่งค่าหุน้ รวมทัง้
สมาชิกทีก่ เู้ งินเป็นส�ำคัญ จากผลการด�ำเนินการดังกล่าว ท�ำให้สหกรณ์สามารถจ่ายเงินปันผลอัตราร้อยละ
5.25 เงินเฉลี่ยคืนอัตราร้อยละ 18.00

3. ด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร
ในรอบปี 2558 คณะกรรมการด� ำ เนิ น งานได้ พิ จ ารณาให้ ค วามรู ้ แ ก่ ส มาชิ ก
คณะกรรมการด�ำเนินการ และเจ้าหน้าที่ ดังนี้
		
3.1 การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานในฝ่ายต่างๆ ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกฝ่ายมีแผนงาน/
โครงการประจ�ำปี มีเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซักซ้อมความเข้าใจให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจ
ในแผนการด�ำเนินงาน และให้ผลการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สร้างความส�ำเร็จ
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ให้กับสหกรณ์ โดยจัดวันที่ 28 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
			 ผลที่ได้รับ  ได้แผนการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2558 จ�ำนวน 36 โครงการ โดยใช้
งบประมาณจากทุนและงบด�ำเนินการเป็นเงิน จ�ำนวน 21,357,000.- บาท ทุกฝ่ายปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายได้อย่างชัดเจน มีความเข้าใจในวิธกี ารปฏิบตั งิ านในแต่ละโครงการ โดยผูร้ บั ผิดชอบมีสว่ นร่วม
ในการจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานทั่วทั้งองค์กร และผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ที่สร้างความส�ำเร็จให้กับสหกรณ์ฯตามวัตถุประสงค์
		
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 15 กันยายน 2558  ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ตุลาคม 2558  ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ครั้งที่ 3 วันที่ 19 ตุลาคม 2558  ณ วิทยาลัยนาฏศิลป
ครั้งที่ 4 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
ครั้งที่ 5 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558  ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ครั้งที่ 6 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
			 ผลที่ได้รับ ฝ่ายบริหารและสมาชิกในหน่วยงานต่างๆ เกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน ได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะที่ดีจากสมาชิก และได้รับบริการด้านต่างๆ นอกสถานที่
ของสหกรณ์ สมาชิกทราบสิทธิประโยชน์ของตนเองและการด�ำเนินงานของสหกรณ์ และทราบข่าวสาร
งานของสหกรณ์มากขึ้น ส่งผลให้สหกรณ์มีสมาชิกเพิ่มขึ้น
		
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 25-26
กรกฎาคม 2558  ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
			 ผลที่ได้รับ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักและคุ้นเคยกับบุคลากรของสหกรณ์ มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันและมีทัศนคติที่ดีต่อสหกรณ์ มีเครือข่ายของสมาชิกสหกรณ์
เพิ่มมากขึ้น สหกรณ์ทราบปัญหาและความต้องการของสมาชิก ผู้เข้าร่วมโครงการได้บ�ำเพ็ญประโยชน์
ด้านต่างๆ ร่วมกัน
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3.4 โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ของผูบ้ ริหาร  มีวตั ถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหาร และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกที่มีรูปแบบ
เดียวกัน โดยจัดระหว่างวันที่ 20-25 ตุลาคม 2558  ณ Credit Union League of The Republic of
China (CULROC) ประเทศไต้หวัน
			 ผลที่ได้รับ ผู้บริหารมีความรู้และประสบการณ์ มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาสหกรณ์ให้
ทันสมัยและเพิม่ ประสิทธิภาพด้านบริการแก่สมาชิก สหกรณ์มเี ครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกเพิม่ มากขึน้
		
3.5 โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการสหกรณ์ของฝ่ายจัดการที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการจัดการเพิ่มขึ้น สร้างเครือข่าย
กับหน่วยงานภายนอกทีม่ รี ปู แบบเดียวกัน เสริมสร้างความรูด้ า้ นศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ และน�ำความรู้
ด้านการจัดการ และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนางานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า โดยจัดระหว่างวันที่
29 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2558 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
			 ผลทีไ่ ด้รบั เจ้าหน้าทีม่ ปี ระสบการณ์ดา้ นการจัดการสหกรณ์เพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ด้านบริการแก่สมาชิก มีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกเพิม่ ขึน้ และมีความรูด้ า้ นศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นมากขึ้น
		
3.6 โครงการอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้ด้านวิชาการภายในหน่วยงาน มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์มีความรู้เพิ่มขึ้น น�ำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการท�ำงาน
และบริหารงานของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์มีความมั่นคง มีความน่าเชื่อถือและมีเสถียรภาพในการ
บริหารงานมากขึ้น โดยจัดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพฯ
			 ผลที่ได้รับ บุคลากรของสหกรณ์มีความรู้เพิ่มขึ้น สามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์
ใช้ในการท�ำงานและบริหารงานของสหกรณ์ ท�ำให้สหกรณ์มีความมั่นคง และมีความน่าเชื่อถือต่อ
ขบวนการสหกรณ์
		
3.7 โครงการศึกษา อบรม สัมมนา (หน่วยงานภายนอก) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่าย
บริหารและฝ่ายจัดการมีความรูด้ า้ นสหกรณ์และความรูด้ า้ นอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน เป็นการ
สร้างเครือข่ายและมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายนอกที่มีรูปแบบเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านสหกรณ์ที่ทันสมัย และน�ำความรู้ที่ได้ศึกษามาพัฒนางานของสหกรณ์
			 ผลที่ได้รับ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านสหกรณ์
จากภายนอกเพิ่มมากขึ้น มีเครือข่ายความร่วมมือและมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายนอก
มากขึ้น ได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ทันสมัย และน�ำความรู้ที่ได้ศึกษามาปรับปรุง
พัฒนางานของสหกรณ์

4. ด้านการให้สวัสดิการ
คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ได้ค�ำนึงถึงการจัดสวัสดิการ ให้สมาชิกทุกท่านควรจะ
มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงเพิ่มพูนความรู้ในการดูแลและรักษาสุขภาพตนเองและสามารถหา
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อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและได้รับสวัสดิการที่ดีท�ำให้สมาชิกพึ่งพอใจมากที่สุด จึง
ก�ำหนดจัดโครงการต่างๆ ดังนี้
		
4.1 โครงการรางวัลชีวิต เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และคุณภาพชีวิตของท่าน
สมาชิกให้ดีขึ้น โดยพาสมาชิกไปทัศนศึกษา ครั้งที่ 1 ณ ประเทศอังกฤษ เวลล์ สก๊อตแลนด์ ระหว่าง
วันที่ 18-26 กันยายน 2558 จ�ำนวน 43 คน  ครัง้ ที่ 2 ณ ประเทศญีป่ นุ่ ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน
2558 จ�ำนวน 26 คน
			 ผลที่ได้รับ สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการได้รู้จักกันสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย
ช่วยเหลือกัน และท�ำให้มีประสบการณ์และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้
กับชีวิตประจ�ำวัน และพึงพอใจกับโครงการนี้มาก
		
4.2 โครงการรักษ์สขุ ภาพ เรือ่ ง คนส�ำราญ งานส�ำเร็จ โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต
จากวัดสร้อยทอง และเรือ่ งการท�ำงานให้มคี วามสุขและประสบผลส�ำเร็จ โดย ทีมคุณหมอศิริ ศิรสิ รุ นิ ทร์พร
และคุณสมศรี ตันติไพบูลย์วฒ
ุ ิ เมือ่ วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 ณ หอประชุมคุรสุ ภา กระทรวงศึกษาธิการ
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 155 คน
			 ผลทีไ่ ด้รบั สมาชิกได้รบั ความรูด้ า้ นธรรมะ ด้านดูแลสุขภาพกายและจิต เป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกัน ท�ำสุขภาพร่างกายแข็งแรง และสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งรู้จักรับประทานอาหารได้
ถูกต้อง ลดความเสี่ยงจากโรคภัย
		
4.3 โครงการรวมพลคนโสด โดยพาสมาชิกที่มีสถานโสดได้รับสวัสดิการและมีการ
เชือ่ มโยงเครือข่ายระหว่างกัน โดยพาสมาชิกไปทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ ณ วูด้ แลนด์เมืองไม้
ชมตลาดน�ำ้ ล�ำพญา จังหวัดนครปฐม ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 มีผเู้ ข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 79 คน
			 ผลที่ได้รับ สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจโครงการนี้มาก เป็นการ
สร้างเสริมวัฒนธรรมไทย และจริยธรรม
4.4 ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์
สหกรณ์ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา
(ปริญญาตรี) จ�ำนวน 1,252 ทุนๆ ละ 1,500.- บาท เป็นเงิน จ�ำนวน 1,878,000.- บาท (หนึง่ ล้านแปดแสน
เจ็ดหมืน่ แปดพันบาทถ้วน) โดยมีการจัดพิธเี ชิญสมาชิกตัวแทนแต่ละหน่วยงานมารับมอบทุนการศึกษา
พร้อมกับบุตรสมาชิกและส่วนที่เหลือโอนเข้าบัญชีเงินฝากสมาชิก
			 ผลที่ได้รับ  สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโครงการนี้มาก
4.5 โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ให้แก่สมาชิก
สหกรณ์ตระหนักถึงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกมีโอกาส
สร้างรายได้เป็นการลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว จึงได้จัดท�ำโครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ให้แก่สมาชิก  
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์อาหาร กระทรวงศึกษาธิการ
จ�ำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ การท�ำซูชิสไตล์ไทย น�้ำสลัดเพื่อสุขภาพ 3 ชนิด น�้ำพั้นซ์สมุนไพรสีทับทิม  
ข้าวห่อใบบัว และการจัดดอกไม้ประดิษฐ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 177 คน  
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			 ผลที่ได้รับ  สมาชิกได้รับความรู้เสริมในการจัดท�ำอาหารและจัดดอกไม้ประดิษฐ์
สามารถน�ำไปประกอบอาชีพเสริม เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีคณ
ุ ค่า และลดค่าใช้จา่ ยภายใน
ครอบครัว
4.6 การให้ความช่วยเหลือกับสมาชิกเกี่ยวกับด้านสวัสดิการต่างๆ ได้แก่
4.6.1  บริจาคให้โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
สมาคม  มูลนิธิ
เป็นเงิน 229,000.00  บาท
4.6.2 สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก
เป็นเงิน 4,989,000.00  บาท
4.6.3 สวัสดิการสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิก เป็นเงิน 360,000.00  บาท
4.6.4 สวัสดิการสมาชิกอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เป็นเงิน 4,940,000.00  บาท
4.6.5 สวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร
เป็นเงิน 185,333.00   บาท
4.6.6 สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกทุพพลภาพ เป็นเงิน
2,500.00  บาท
4.6.7 ร่วมท�ำบุญ  ทอดผ้าป่าและกฐินการกุศล เป็นเงิน 209,549.00  บาท
4.6.8 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหน่วยงานต่างๆ เป็นเงิน 331,430.00  บาท

5. ด้านระเบียบและกฎหมาย   

5.1 งานพัฒนาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแบบค�ำร้องของสหกรณ์
5.1.1 ปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
5.1.2 ปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2549 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
5.1.3 ปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ลูกจ้างประจ�ำของสหกรณ์ พ.ศ. 2555
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
5.1.4 ปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. 2556 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
5.1.5 จัดท�ำระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้บริการสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2558
5.1.6 จัดท�ำประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์การกู้เงินโครงการช่วยเหลือเพื่อ
การด�ำรงชีพ
5.1.7 จัดท�ำแบบค�ำร้องขอรับเงินค่าหุ้นและเงินฝากสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
5.1.8 จัดท�ำแบบใบสมัครสมาชิกสมทบ
5.1.9 จัดท�ำแบบหนังสือค�้ำประกันส�ำหรับเงินกู้สามัญ
			 5.1.10 จัดท�ำแบบค�ำร้องขอรับเงินค่าหุ้นและเงินฝากสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
			 5.1.11 จัดท�ำแบบค�ำร้องขอรับเงินค่าหุ้นและเงินฝากสมาชิกสมทบที่ถึงแก่กรรม
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5.2 งานให้ค�ำปรึกษา ตอบข้อหารือ  และเสนอความเห็น
5.2.1 ให้ค�ำปรึกษา เรื่องคุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
5.2.2 ให้ค�ำปรึกษา เรื่องการถือหุ้นและเงินฝากของสมาชิกสมทบ
5.2.3 ตอบข้อหารือ เรื่องการขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกประสบอุบัติเหตุ
5.2.4 ตอบข้อหารือ เรื่องคุณสมบัติผู้ค�้ำประกันกรณีโอนย้ายไปองค์กรอื่น
5.2.5 ตอบข้อหารือ เรื่องหนังสือกู้เงินกู้พิเศษและข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ�ำนอง
เป็นประกัน
5.2.6 ตอบข้อหารือ เรื่องสมาชิกถูกธนาคารออมสินฟ้องคดีมาขอกู้เงินกู้พิเศษ              
กับ สอ.ศธ.
5.2.7 ตอบข้อหารือ เรื่องขอรับสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ที่มีอายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์
5.2.8 ศึกษาสภาพปัญหาเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย
5.2.9 เสนอจัดท�ำนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
			 5.2.10 เสนอจัดท�ำค�ำสั่ง เรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
5.3 การด�ำเนินงานตามโครงการ/แผนงาน/งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
5.3.1 จัดหาสื่อและมุมหนังสือเพื่อการศึกษาเรียนรู้ของสมาชิกสหกรณ์ อาทิ
รับวารสารจากสภาทนายความ และวารสารคนสหกรณ์ เป็นต้น
5.3.2 จัดอบรมกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับสหกรณ์ เรือ่ ง การทวงถามหนี้ ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์
ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
5.3.3 ศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น เพื่อน�ำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์และ
มวลสมาชิก จ�ำนวน 3 สหกรณ์ ได้แก่
  (1) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จ�ำกัด
  (2) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
  (3) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จ�ำกัด
		
ประโยชน์ที่ได้รับ
1) มีมติ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสหกรณ์ทันสมัย และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
2) คณะกรรมการด�ำเนินการและเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน�ำ
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ รวมทั้งสามารถน�ำค�ำวินิจฉัยไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
และเกิดประโยชน์ต่อสมาชิก
รายงานกิจการประจำ�ปี
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3) คณะกรรมการด� ำ เนิ น การและผู ้ ต รวจสอบกิ จ การ ได้ มี โ อกาสแลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็นและประสบการณ์กบั คณะกรรมการด�ำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์อนื่ เพือ่ น�ำมาพัฒนา
ระบบสหกรณ์ ของสอ.ศธ.

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 อันจะได้มาซึ่งศรัทธาและความร่วมมือระหว่างสหกรณ์และกลุ่ม
เป้าหมาย โดยการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนประชาสัมพันธ์ขององค์กร
6.1 จัดพิมพ์สาร สอ.ศธ. จ�ำนวน 3 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1  ประจ�ำเดือนมกราคม - เมษายน 2558
ฉบับที่ 2  ประจ�ำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2558
ฉบับที่ 3  ประจ�ำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2558
6.2 จัดกิจกรรม “Co-op of MOE’s Family Day” วันสานสัมพันธ์สมาชิกและ
ครอบครัว ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทางทะเล จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558
6.3 จัดกิจกรรม “แบ่งปันสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม” ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก อ�ำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558
6.4 จัดกิจกรรม “สอ.ศธ.ร่วมใจอนุรกั ษ์ใส่ใจสิง่ แวดล้อม” ณ ตลาดน�ำ้ บางน�ำ้ ผึง้   ต�ำบล
บางน�้ำผึ้งใน อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558
6.5 สื่อสารเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ (www.
moecoop.com)
6.6 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของสหกรณ์ อาทิ
โครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก ครั้งที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 2 กรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 วิทยาลัยนาฏศิลป ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ครั้งที่ 5 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, โครงการรางวัลชีวิต “การจัด
ทัศนศึกษาเพื่อสมาชิก” ประจ�ำปี 2558  ณ ประเทศอังกฤษ เวลล์ สก็อตแลนด์ และญี่ปุ่น, กิจกรรม
แบ่งปันสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก จังหวัดชลบุรี, กิจกรรม “Co-op of MOE’s
Family Day” วันสานสัมพันธ์สมาชิกและครอบครัว ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทางทะเล จังหวัดชลบุรี,
กิจกรรม สอ.ศธ.ร่วมใจอนุรกั ษ์ ใส่ใจสิง่ แวดล้อม  ณ ตลาดน�ำ้ บางน�ำ้ ผึง้   จังหวัดสมุทรปราการ, โครงการ
รวมพลคนโสด ประจ�ำปี 2558 ณ วู้ดแลนด์เมืองไม้ ตลาดน�้ำล�ำพญา จังหวัดนครปฐม, โครงการฝึก
อาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้กับสมาชิก ประจ�ำปี 2558 จ�ำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ การท�ำซูชิ สไตล์ไทย,
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น�้ำสลัดเพื่อสุขภาพ 3 ชนิด, น�้ำพันซ์สมุนไพร สีทับทิม และสีมรกต, ข้าวห่อใบบัว และการจัดดอกไม้
ประดิษฐ์ ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ, งานเทศน์มหาชาติพระมหาชนกและ
มหาเวสสันดรชาดก ณ หอประชุมคุรุสภา, โครงการรักษ์สุขภาพ ประจ�ำปี 2558 เรื่อง “คนส�ำราญ
งานส�ำเร็จ” และ “ชีวิตสดใส ใส่ใจสุขภาพ” ณ หอประชุมคุรุสภา เป็นต้น
6.7 ด้วยในปีพุทธศักราช 2554 ได้เกิดมหาอุทกภัยในประเทศไทยที่เป็นภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ท�ำให้เกิดความเสียหายกับภาพรวมของประเทศ รวมถึงบริเวณพุทธมณฑล ต�ำบลศาลายา
อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึง่ เป็นศาสนสถานทีส่ ำ� คัญของประเทศท�ำให้พนั ธุไ์ ม้และพืน้ ทีภ่ มู ทิ ศั น์
ประดับบริเวณพุทธมณฑลได้รบั ความเสียหาย สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในอันทีจ่ ะช่วยฟืน้ ฟูบรู ณะบริเวณพุทธศาสนสถานดังกล่าวให้เกิดความสวยงาม
ซึง่ สหกรณ์ได้จดั สร้างพัฒนาปรับปรุงพืน้ ทีห่ ลังบริเวณวงเวียนทางเข้าไปแล้วนัน้ ส�ำหรับปี 2558 สหกรณ์
ได้พัฒนาปรับปรุงอีก 1 พื้นที่ ในส่วนบริเวณสวนหย่อมสวนสาธารณะพุทธมณฑล พร้อมจัดท�ำป้ายชื่อ
สหกรณ์ตรงบริเวณวงเวียนทางออก โดยสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานปรับปรุง
พื้นที่ทั้งหมด และจะสนับสนุนค่าบ�ำรุงรักษาสวนสาธารณะพุทธมณฑลรายปี จ�ำนวน 2 แปลง

7. ด้านเชื่อมโยงเครือข่าย
ส�ำหรับในปีที่ผ่านมา  สอ.ศธ. ได้เชื่อมโยงเครือข่ายกับสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ ดังนี้
1. เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตดุสิต ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสหกรณ์เขต
พืน้ ที่ 1 กรุงเทพมหานคร ได้จดั ให้มเี ครือข่ายทุกเขตในกรุงเทพมหานคร ซึง่ ในเขตดุสติ มีจำ� นวน 38 สหกรณ์
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เชือ่ มโยงและช่วยเหลือซึง่ กันและกันระหว่างสหกรณ์ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด เป็นศูนย์ประสานความร่วมมือ มีนายเอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง ผูจ้ ดั การ
เป็นทีป่ รึกษาเครือข่าย และ นางดวงเดือน  สายสมบัติ รองผูจ้ ดั การ เป็นเลขานุการเครือข่ายดังกล่าว
2. 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 การเงินและอื่นๆ
3. เครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ำกัด เป็นการร่วมมือกันช่วยพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์ด้านการลงทุน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ปรึกษาหารือ และให้ข้อคิดเห็นในด้านการบริหาร
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์  ซึง่ ในปี 2558  นายจรูญ  ชูลาภ  ประธาน
กรรมการ เป็นผูแ้ ทนสหกรณ์ ศธ. เข้าร่วมประชุมและได้รบั การเลือกตัง้ จากทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
2558 ให้เป็นรองประธานกรรมการ
4. เครือข่ายชุมนุ มุ สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จ�ำกัด เป็นการร่วมมือช่วยเหลือและ
พัฒนาด้านระบบคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ต่างๆ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และให้ข้อคิดเห็นในด้าน
การบริหารงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์   
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5. เครือข่ายระดับประเทศ โดย นายเอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ ได้รับเลือกตั้ง
เป็นประธานผู้ตรวจสอบกิจการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นับเป็นประโยชน์ต่อเครือข่าย
ขบวนการสหกรณ์ ทีช่ ว่ ยดูแลผลประโยชน์ของสหกรณ์ดว้ ยกันทัง้ 7 ประเภท จ�ำนวน 8,000 กว่าสหกรณ์
ทั่วประเทศ
6. ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพืน้ ที่ 1 นายเอนก  ศรีสำ� ราญรุง่ เรือง   
ผู้จัดการ ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา และ นางดวงเดือน   สายสมบัติ รองผู้จัดการ ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการและเลขานุการ
จากการพัฒนาสหกรณ์ในทุกๆ ด้าน ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติประจ�ำปี 2558 ได้แก่ สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด
กรุงเทพมหานคร สหกรณ์ทมี่ คี วามเข้มแข็งโดยผ่านการประเมินตามเกณฑ์ดเี ด่นแห่งชาติ และสหกรณ์
ทีไ่ ด้รบั การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ระดับดีเลิศ และเป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์เขตพืน้ ที่ 1 ให้รว่ ม
จัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงลึก เพื่อเป็นการสร้างแนวทางการบริหารเงินของสหกรณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สหกรณ์ มุ่งเน้นที่จะเป็นสหกรณ์ชั้นน�ำที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและสร้างความ
สัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่ายทุกด้าน เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ
................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
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เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการ
ประจ�ำปี 2558
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เรียน  ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เลือกตั้ง
ข้าพเจ้าและคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
ส�ำหรับ ปีทางบัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ข้าพเจ้าและคณะได้ทำ� การตรวจสอบและรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด�ำเนินการเป็นประจ�ำทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบ จึงขอเสนอผลการ
ตรวจสอบประจ�ำปี โดยสรุปดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1  เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด�ำเนินการ
1.2  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3  เพื่อตรวจสอบการด�ำเนินงานตามแผนงานที่ได้ก�ำหนดไว้ในปี 2558

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
สหกรณ์มสี มาชิก เมือ่ ต้นปี จ�ำนวน 14,115 คน ระหว่างปีมสี มาชิกเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน
972 คน ออกจากสหกรณ์ จ�ำนวน 332 คน สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี จ�ำนวน 14,755 คน ในวันสิ้นปี
สหกรณ์มีทุนด�ำเนินงาน ทั้งสิ้น 9,884,585,130.20 บาท และในรอบปี สหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น
563,719,931.47 บาท  ค่าใช้จ่าย 164,769,274.77 บาท  มีก�ำไรสุทธิ 398,950,656.70 บาท  เพิ่มขึ้น
จากปี 2557 เป็นเงิน 38,927,242.29 บาท  
3.2 ด้านการบริหารทั่วไป
คณะกรรมการด�ำเนินการได้มีการประชุมประจ�ำเดือน เดือนละ 1 ครั้ง มีคณะ
กรรมการฝ่ายต่างๆ รับผิดชอบงานตามทีค่ ณะกรรมการด�ำเนินการมอบหมาย และมีการประชุมปรึกษา
หารือกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งรายงานผลการด�ำเนินการให้คณะกรรมการด�ำเนินการ
ได้รับทราบ 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
สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี จ�ำนวน 946,938.02 บาท (เก้าแสนสี่หมื่น
หกพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทสองสตางค์) ถูกต้องตรงตามบัญชี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
นายอดุลย์  ช้วนรักธรรม  ต�ำแหน่งกรรมการและเหรัญญิก  การใช้จ่ายเงินต่างๆ ของสหกรณ์เป็นไป
ตามงบประมาณรายจ่ายที่ที่ประชุมใหญ่ก�ำหนดไว้ มีหลักฐานประกอบครบถ้วน มีคณะกรรมการ
เก็บรักษาเงิน และคณะกรรมการเก็บรักษากุญแจห้องมั่นคง คณะกรรมการดังกล่าวได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ พ.ศ. 2553 พร้อมทั้งมีการรายงานฐานะ
การเงินให้กับคณะกรรมการด�ำเนินการทราบทุกเดือน
		
3.5 ด้านสินเชื่อ
3.5.1 สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 3 ประเภท คือ
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จ�ำนวน 3,180  สัญญา จ�ำนวน 93,889,403.50  บาท
(2)  เงินกู้สามัญ
จ�ำนวน 8,768  สัญญา จ�ำนวน 3,666,270,600.00  บาท      
(3)  เงินกู้พิเศษ
จ�ำนวน 51  สัญญา จ�ำนวน    67,807,000.00  บาท
รวม 11,999  สัญญา จ�ำนวน 3,827,967,003.50  บาท
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วันสิ้นปีมีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ คือ
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
จ�ำนวน
40,950,578.00  บาท
(2) เงินกู้สามัญ
จ�ำนวน 6,232,285,260.69  บาท
(3) เงินกู้พิเศษ
จ�ำนวน   257,723,285.18  บาท
							
6,530,959,123.87  บาท
การอนุมัติให้กู้ได้ปฏิบัติในสาระส�ำคัญเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด เรื่องการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก พ.ศ. 2556 และประกาศของ
สหกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกประการ
3.5.2 สหกรณ์ให้สหกรณ์อื่นกู้ระหว่างปี คือ
(1) สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จ�ำกัด จ�ำนวน 60,000,000.00  บาท
(2) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จ�ำกัด
จ�ำนวน 60,000,000.00  บาท
(3) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จ�ำกัด
จ�ำนวน 150,000,000.00  บาท
(4) สหกรณ์ออมทรัพย์คณะทันตแพทย์ศาสตร์มหิดล จ�ำกัด จ�ำนวน 53,000,000.00  บาท
(5) สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จ�ำกัด จ�ำนวน 10,000,000.00  บาท
(6) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มรภ.สวนสุนันทา จ�ำกัด
จ�ำนวน 5,000,000.00  บาท
(7) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ำกัด
จ�ำนวน 200,000,000.00  บาท
(8) สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ�ำกัด
จ�ำนวน 10,000,000.00  บาท
(9) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จ�ำกัด
จ�ำนวน 200,000,000.00  บาท
(10) สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จ�ำกัด จ�ำนวน 10,000,000.00  บาท
จ�ำนวน 758,000,000.00  บาท
วันสิ้นปีมีเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นคงเหลือ ดังนี้
(1) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ�ำกัด
80,154,675.11  บาท
(2) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จ�ำกัด
23,900,000.00  บาท
(3) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จ�ำกัด
109,820,000.00  บาท
(4) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวล�ำภู จ�ำกัด
52,500,000.00  บาท
(5) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จ�ำกัด
30,200,000.00  บาท
(6) สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จ�ำกัด
50,987,897.26  บาท
(7) สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จ�ำกัด 5,800,000.00  บาท
(8) สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ�ำกัด
9,490,000.00  บาท
(9) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มรภ.สวนสุนันทา จ�ำกัด
3,736,368.38  บาท
(10) สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจนครบาล จ�ำกัด
30,200,000.00  บาท
(11) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จ�ำกัด
47,975,000.00  บาท
(12) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จ�ำกัด
47,776,381.34  บาท
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(13) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ�ำกัด
(14) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จ�ำกัด
(15) สหกรณ์ออมทรัพย์คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จ�ำกัด
(16) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ำกัด
(17) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จ�ำกัด
(18) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จ�ำกัด
(19) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จ�ำกัด
(20) สหกรณ์ออมทรัพย์สภาบันอุดมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จ�ำกัด
				

18,075,090.96  บาท
23,900,000.00  บาท
46,770,000.00  บาท
172,181,945.38  บาท
196,660,000.00  บาท
51,000,000.00  บาท
24,460,000.00  บาท
     9,830,000.00  บาท
1,035,417,358.43  บาท

การให้สหกรณ์อื่นกู้ได้ปฏิบัติในสาระส�ำคัญเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2550
ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีรายได้จากการให้กู้ จ�ำนวน 485,439,620.85 บาท (ดอกเบี้ยรับ
จากเงินให้สมาชิกกู้ยืม 426,054,116.25 + ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นๆ กู้ยืม 59,385,504.60
บาท) สูงกว่าประมาณรายรับ จ�ำนวน 70,439,620.85 บาท
		
3.6 ด้านการลงทุน
3.6.1 สหกรณ์มกี ารลงทุนซือ้ หุน้ /พันธบัตรรัฐบาล และอืน่ ๆ กับสถาบันการเงิน
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 66,280,649.40 บาท  
3.6.2 อาคาร/อุปกรณ์
     สหกรณ์ได้มีการจัดซื้ออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในปี 2558 เพิ่มขึ้น และ
มีการปรับปรุงส�ำนักงานให้ทันสมัย ท�ำให้การบริการแก่สมาชิกสะดวกสบายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
3.7 ด้านเงินรับฝาก
สหกรณ์มีเงินรับฝากเงิน  ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 คือ
(1) เงินรับฝากออมทรัพย์
จ�ำนวน
5,446,289.38  บาท
(2) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
จ�ำนวน 2,644,251,842.63  บาท
(3) เงินรับฝากออมทรัพย์ 2
จ�ำนวน 63,627,143.35  บาท
(4) เงินรับฝากออมทรัพย์-สมาชิกสมทบ
จ�ำนวน
1,140,874.28  บาท
(5) เงินรับฝากออมทรัพย์-พิเศษ-สมาชิกสมทบ จ�ำนวน 379,968,184.27  บาท
(6) เงินฝากประจ�ำ  24 เดือน (โครงการ 2)
จ�ำนวน 27,362,900.00  บาท
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(7)
(8)
(9)
(10)

เงินฝากประจ�ำ  24 เดือน
เงินฝากประจ�ำสมาชิกสมทบ 24 เดือน (โครงการ2)
เงินฝากประจ�ำสมาชิกสมทบ 24 เดือน
เงินฝากออมทรัพย์-เงินให้กู้แก่สมาชิกสามัญ

จ�ำนวน 22,083,000.00  บาท
จ�ำนวน
2,994,000.00  บาท
จ�ำนวน
76,000.00  บาท
จ�ำนวน    55,026,221.52  บาท
จ�ำนวน 3,201,976,455.43  บาท

วันสิ้นปีมีเงินรับฝากคงเหลือ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้
(1) เงินรับฝากออมทรัพย์
จ�ำนวน
4,445,131.98  บาท
(2) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
จ�ำนวน 3,335,253,557.95  บาท
(3) เงินรับฝากออมทรัพย์ 2
จ�ำนวน 72,824,207.66  บาท
(4) เงินรับฝากออมทรัพย์-สมาชิกสมทบ
จ�ำนวน
1,289,201.06  บาท
(5) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ-สมาชิกสมทบ จ�ำนวน 445,534,013.49  บาท
(6) เงินฝากประจ�ำ  24 เดือน (โครงการ 2)
จ�ำนวน 86,180,500.00  บาท
(7) เงินฝากประจ�ำ  24 เดือน
จ�ำนวน
-         บาท
(8) เงินฝากประจ�ำสมาชิกสมทบ 24 เดือน (โครงการ2) จ�ำนวน
8,249,000.00  บาท
(9) เงินฝากประจ�ำสมาชิกสมทบ 24 เดือน
จ�ำนวน
-         บาท
(10) เงินฝากออมทรัพย์-เงินให้กู้แก่สมาชิกสามัญ จ�ำนวน    64,421,771.71  บาท
				
4,018,197,383.85  บาท
สหกรณ์ได้พจิ ารณาถึงดอกเบีย้ เงินรับฝากต่างๆ ของสมาชิก โดยให้สมาชิกได้รบั   
ผลประโยชน์มากกว่าการน�ำเงินไปฝากธนาคารต่างๆ และได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน  
มีเอกสารประกอบการรับฝากเงินและการถอนเงินถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่การรับฝากและการถอนเงิน
		
3.8 ด้านทุน
3.8.1 ทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุ้นวันต้นปี
4,034,032,590.00  บาท  
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
357,455,770.00  บาท
ลดลงระหว่างปี
66,859,260.00  บาท
คงเหลือวันสิ้นปี
4,324,629,100.00  บาท
สหกรณ์มีการปฏิบัติการเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของ
สอ.ศธ. พ.ศ. 2543 และระเบียบ สอ.ศธ. ว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม
2549 และสหกรณ์ได้มีการแจ้งให้สมาชิกแต่ละรายทราบว่าปัจจุบันสมาชิกมีทุนเรือนหุ้นอยู่เท่าไร ใน
ใบรับเงินทุกเดือน ในการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามกฎหมายและมติที่ประชุมใหญ่
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3.8.2 ทุนสาธารณประโยชน์
    ทุนสาธารณประโยชน์วันต้นปี
8,265,184.58  บาท
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
8,000,000.00  บาท  
จ่ายระหว่างปี
1,145,637.00  บาท  
คงเหลือวันสิ้นปี
15,119,547.58  บาท
การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์เป็นไปตามมติของคณะกรรมการด�ำเนินการ
3.8.3 ทุนส่งเสริมการศึกษา
ทุนส่งเสริมการศึกษา วันต้นปี
1,520,804.59  บาท
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
3,595,700.00  บาท
จ่ายระหว่างปี
2,557,522.19  บาท
คงเหลือวันสิ้นปี
2,558,982.40  บาท
การจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาเป็นไปตามมติของคณะกรรมการด�ำเนินการ
3.8.4 ทุนส่งเสริมสวัสดิการ
ทุนส่งเสริมสวัสดิการ วันต้นปี
7,444,367.49  บาท
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
20,000,000.00  บาท  
จ่ายระหว่างปี
14,370,342.60  บาท
คงเหลือวันสิ้นปี
13,074,024.89  บาท
การจ่ายทุนสวัสดิการเป็นไปตามมติคณะกรรมการด�ำเนินการ ระเบียบ
สอ.ศธ. ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2549 และระเบียบ
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
4,520,944.56  บาท
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
-        บาท  
จ่ายระหว่างปี
360,000.00  บาท
คงเหลือวันสิ้นปี
4,160,944.56  บาท
การจ่ายทุนสวัสดิการเพือ่ การศพสมาชิกและครอบครัวเป็นไปตามระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด เรื่องสวัสดิการเพื่อการศพครอบครัวสมาชิก
พ.ศ. 2554
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3.8.6 ทุนส�ำรอง
ทุนส�ำรอง วันต้นปี
371,426,707.29  บาท
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
45,002,926.80  บาท  
คงเหลือวันสิ้นปี
416,429,634.09  บาท
3.8.7 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  วันต้นปี
11,430,747.34  บาท
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
8,496,133.82  บาท
คงเหลือวันสิ้นปี
19,926,881.16  บาท
3.8.8  ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ
   ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ  วันต้นปี
3,097,635.41  บาท
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
500,000.00  บาท
คงเหลือวันสิ้นปี
3,597,635.41  บาท
3.8.9 ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค�้ำประกัน
ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค�้ำประกัน  วันต้นปี
2,740,000.00  บาท
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
1,950,000.00  บาท
คงเหลือวันสิ้นปี
4,690,000.00  บาท
การจ่ายทุนตั้งแต่ 3.8.1-3.8.5 มีหลักฐานให้ตรวจสอบครบถ้วน
3.9 ตามทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557 เมือ่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พจิ ารณา
อนุมตั กิ ำ� หนดวงเงินกูย้ มื หรือการค�ำ้ ประกันปี 2558 จ�ำนวน 4,400,000,000.00 บาท (สีพ่ นั สีร่ อ้ ยล้านบาทถ้วน)
สอ.ศธ. ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดย
น�ำเงินมาหาผลประโยชน์ ซึ่งได้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีตั๋วสัญญา
ใช้เงินกับธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 145,000,000.00 บาท และธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน) จ�ำนวน 250,000,000.00 บาท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 190,000,000.00
บาท รวมเป็นเงิน จ�ำนวน 585,000,000.00 บาท (ห้าร้อยแปดสิบห้าล้านบาทถ้วน)
สรุป  ผลการตรวจสอบกิจการของ สอ.ศธ. คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 35 ได้บริหารงาน
ทัง้ ด้านการเงิน การบัญชี การจัดการทัว่ ไป ตลอดจนการน�ำเงินไปลงทุนเพือ่ หาผลประโยชน์จากสถาบัน
การเงินและการบริการแก่สมาชิก เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุตธิ รรม สามารถตรวจสอบได้ โดยยึดหลักการ
ของสหกรณ์  และได้พฒ
ั นาองค์กรภายใต้นโยบายทีค่ ณะกรรมการด�ำเนินการก�ำหนดไว้จนท�ำให้สหกรณ์
ได้รับความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน และได้เป็นที่ยอมรับความเชื่อถือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครสหกรณ์ พื้นที่ 1 เป็นต้นมา
ส�ำหรับในปี 2558 ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ได้คัดเลือก
สหกรณ์ดเี ด่นระดับจังหวัด ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ทวั่ ไปปรากฏว่า สอ.ศธ. ได้รบั คัดเลือกเป็นสหกรณ์
ดีเด่นระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี 2558 และได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็ง
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โดยผ่านการประเมินตามเกณฑ์ดเี ด่นแห่งชาติ ในระดับคะแนนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 และได้รบั คัดเลือก
ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานในระดับดีเลิศ
คณะผูต้ รวจสอบกิจการขอขอบคุณเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ทกุ ท่านทีไ่ ด้อำ� นวยความสะดวก
ในการตรวจสอบ และสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการปฏิบัติงานในด้านตรวจสอบกิจการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการหวังว่าคงจะมีโอกาสได้รับความไว้วางใจในโอกาสต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
		
(ผศ.ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล)
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

(นายทรงธรรม  กาญจนพิบูลย์)
ผู้ตรวจสอบกิจการ

(นางสมลักษณ์  ปิ่นกร)
เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ
................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
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เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุล
และงบก�ำไรขาดทุน ประจ�ำปี 2558
หนังสือรับรองของสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  จ�ำกัด
วันที่  20  มกราคม  2559

เรียน  ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อแสดง
ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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
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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 2558 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 2558 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 20 มกราคม 2559
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
หมายเหตุ

ปี 2558
บาท

ปี 2557
บาท

2
3
4
5
6
7
8

257,858,974.53
223,744,207.38
275,724,519.00
919,616,355.47
5,635,085.34
32,314,985.52
42,979.00

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

9

17,047,380.79
1,362,945.26
1,733,347,432.29  

15,160,715.74
1,469,781.11
1,419,043,939.61

1,506,190,261.21
6,642,732,131.21
0.00
1,360,535.93
0.00
940,000.00
        14,769.56
8,151,237,697.91
9,884,585,130.20

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

สินทรัพย์

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

4
5
6

10
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หมายเหตุ

ปี 2558
บาท

ปี 2557
บาท

11
12

   585,000,000.00
4,018,197,383.85
2,714,936.43
5,685,842.15
4,611,598,162.43

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

816,000.00
816,000.00
4,612,414,162.43

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

4,324,629,100.00
416,429,634.09
63,128,016.00
69,033,560.98
398,950,656.70
5,272,170,967.77
9,884,585,130.20

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

หนี้สินและทุนของสหกรณ์

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

13

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

14
15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
        (ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายจรูญ  ชูลาภ)
ประธานกรรมการ

วันที่ 20 มกราคม 2559
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(นายอนุทิน  ค�ำคม)
กรรมการและเลขานุการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด

งบก�ำไรขาดทุน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
ปี 2558
บาท

%

ปี 2557
บาท

%

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
  426,054,116.25   75.63   377,307,453.60   74.07
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก
59,385,504.60 10.54 57,155,186.28 11.22
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
11,645,505.73
2.07 10,669,788.43
2.10
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
66,280,649.40 11.77 64,237,437.46 12.61
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 563,365,775.98 100.00 509,369,865.77 100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
หัก หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้
รวมหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน-สุทธิ
บวก รายได้อื่น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
รายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้อื่น

107,017,043.70
19,633,582.07
126,650,625.77

19.00
3.49
22.48

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

16.89
5.43
22.32

143,785.94
143,785.94
436,571,364.27

0.03
0.03
77.49

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

0.45
0.45
77.23

61,000.00
235,519.75
57,635.74
354,155.49

0.01
0.04
0.01
0.06

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

0.01
0.04
  0.02
0.07
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ปี 2558
บาท
หัก ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่
เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
เงินชดเชยการออกจากงาน
รวม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา
ค่าใช้จ่ายสมทบอาคารสมานฉันท์ตัดจ่าย
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
ค่าซ่อมแซม
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าระบบโปรแกรมเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน
ค่าระบบโปรแกรมป้องกันไวรัส
รวม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
ค่าของขวัญแจกสมาชิก
รวม
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานอื่น		
ค่ารับรอง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่าตอบแทน
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าไฟฟ้า
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%

ปี 2557
บาท

%

  14,062,800.00
2.50
46,560.00
0.01
702,505.50
0.12
1,687,523.00
0.30
285,428.00
0.05
527,800.00    0.09
17,312,616.50
3.07

12,445,560.00   2.44
33,400.00
0.01
635,847.50
0.12
1,493,463.00
0.29
281,075.00
0.06
             0.00    0.00
14,889,345.50
2.92

  698,606.64
0.12
320,000.00
0.06
119,285.00
0.02
240,339.76
0.04
80,926.03
0.02
21,400.00
0.00
       53,286.00    0.01
1,533,843.43
0.27

1,033,066.82   0.20
200,000.00
0.04
128,285.00
0.03
479,634.68
0.09
68,405.81
0.01
21,400.00
0.00
54,516.50    0.01
1,985,308.81
0.39

1,409,400.00    0.25
1,409,400.00
0.25

1,344,200.00    0.26
1,344,200.00
0.26

334,879.40
1,206,250.00
2,685,260.00
142,146.10
397,673.86

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

0.06
0.21
0.48
0.03
0.07

0.06
0.24
0.48
0.03
0.07

ปี 2558
บาท
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานอื่น (ต่อ)
ค่าน�้ำประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าเช่าช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ค่าหนังสือพิมพ์
ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์
ค่าจัดเก็บเอกสาร
ค่าด�ำเนินคดีความ
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป
ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ค่าตรวจสอบกิจการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่ารักษาความปลอดภัยและความสะอาด
วัสดุส�ำนักงานใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
  (เกินความต้องการ)
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระหว่างด�ำเนินคดี
  (เกินความต้องการ)
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
  (เกินความต้องการ)
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยลูกหนี้ค้างรับ
รวม
รวมค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

%

ปี 2557
บาท

%

  16,480.12
121,954.29
26,322.00
21,180.00
225,235.00
80,598.91
485,622.29
456,046.50
9,252,776.00
125,000.00
180,000.00
236,382.10
90,643.00
729,638.87
149,478.18

0.00
0.02
0.00
0.00
0.04
0.01
0.09
0.08
1.64
0.02
0.03
0.04
0.02
0.13
0.03

  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

219,087.44

0.04

(90,567.41)

(0.02)

(210,880.90)

(0.04)

210,880.90

0.04

516,307.66
230,922.31
   17,719,003.13
   37,974,863.06
398,950,656.70

0.09
0.04
3.15
6.74
70.82

(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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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด

งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
ปี 2558
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน		
ก�ำไรสุทธิ
รายการปรับปรุงเพื่อการกระทบยอดก�ำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ
  จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนตัดจ่าย
สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารตัดจ่าย
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
  (เกินความต้องการ)
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระหว่างด�ำเนินคดี
  (เกินความต้องการ)
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
  (เกินความต้องการ)
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยลูกหนี้ค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าวัสดุส�ำนักงานใช้ไป
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน		
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน		
เงินสดจ่ายลูกหนี้ตัวแทน
เงินสดรับจากลูกหนี้ตัวแทน
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ปี 2557
บาท

398,950,656.70

360,023,414.41

698,606.64
0.00
320,000.00
119,285.00
143,785.94

1,033,066.82
3,577,770.51
200,000.00
128,285.00
2,291,057.85

219,087.44

(90,567.41)

(210,880.90)

210,880.90

516,307.66
(347,313.53)
230,922.31
180,652.32
(32,844,397.79)
(29,372,714.49)
(578,037.00)
(505,192.50)
(16,469,343.79)
(14,655,523.24)
497,424.65
403,121.90
2,415,727.57
1,120,948.38
977,532.28
388,124.80
      1,185,685.37       1,008,601.50
356,172,362.08

325,594,613.22

(1,246,727,362.53) (1,129,928,298.61)
1,246,727,362.53 1,129,929,498.61

ปี 2558
บาท
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (ต่อ)		
เงินสดจ่ายเงินให้กู้แก่สหกรณ์
เงินสดรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญ
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
เงินสดรับจากลูกหนี้ระหว่างด�ำเนินคดี
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

ปี 2557
บาท

(758,000,000.00) (1,160,900,000.00)
861,688,669.27
968,733,316.68
(93,889,403.50) (108,971,577.75)
107,162,385.75
96,766,138.25
(3,666,270,600.00) (3,527,511,400.00)
3,033,221,687.41 2,792,240,971.59
(51,469,700.00)
(67,807,000.00)
33,776,370.23
30,041,204.53
1,103,952.56
1,046,823.19
0.00
2,348,864.53
25,682,605.21
29,372,714.49
505,144.04
505,192.50
13,226,604.09
14,655,523.24
(1,211,235.77)
(1,243,366.58)
(2,603,020.00)
(3,624,900.00)
2,603,020.00
3,624,900.00
(250,799.65)
(328,841.39)
344,588.93
493,423.81
565,074.00
(564,296.00)
874,909.79
(898,529.15)
10,044,737.67
(9,565,375.27)
(403,121.90)
(1,120,948.38)
(388,124.80)
162,150.00
(1,966,843.34)
4,780,775.00
(4,780,775.00)

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)
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ปี 2558
บาท
หนี้สินด�ำเนินงาน (ต่อ)
เงินสดรับจากเงินประกันสัญญา
เงินสดจ่ายเงินประกันสัญญา
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อพันธบัตร
เงินสดรับจากพันธบัตร
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้
เงินสดรับจากหุ้นกู้
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้ส�ำนักงาน
เงินสดจ่ายสมทบอาคารสมานฉันท์รอตัดจ่าย
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
เงินสดจ่ายช�ำระหนี้เงินกู้ยืม
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก
เงินสดจ่ายค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
เงินสดรับจากเงินเฉลี่ยคืนคลาดเคลื่อน
เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น
เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมสวัสดิการ
เงินสดรับจากทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์
เงินสดจ่ายทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการศพสมาชิกและครอบครัว
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เงินสด ณ วันต้นปี		
เงินสด ณ วันสิ้นปี
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ปี 2557
บาท

  416,285.00
(438,325.00)
(57,464,368.14)

337,610.00
(314,369.00)
(689,566,901.56)

0.00
0.00
(632,000,000.00)
325,982,322.74
(553,510.00)
0.00
(306,571,187.26)

(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)

9,563,000,000.00 12,477,000,000.00
(9,793,000,000.00) (12,580,000,000.00)
1,909,697,893.46 1,752,609,397.82
(1,093,476,965.04) (1,009,724,910.69)
(10,000.00)
(10,000.00)
(202,012,295.62) (188,745,187.36)
(61,953,500.22)
(47,247,554.53)
3,551.51
0.00
(8,600,000.00)
(7,600,000.00)
357,455,770.00
340,235,070.00
(66,859,260.00)
(70,388,180.00)
(14,370,342.60)
(14,726,394.68)
95,700.00
214,800.00
(2,557,522.19)
(2,620,148.10)
(1,145,637.00)
(709,229.00)
(360,000.00)
(393,000.00)
585,907,392.30
647,894,663.46
221,871,836.90
(92,593,907.18)
259,731,345.01
352,325,252.19
481,603,181.91
259,731,345.01

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ							
• เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝาก
สหกรณ์อื่นทุกประเภท ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ที่น�ำไปเป็นหลักทรัพย์
ค�้ำประกันหนี้สินด้วย
• สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์
คงค้าง 1,686,055.80 บาท ซึ่งหากสหกรณ์รับรู้ดอกเบี้ยเงินกู้ของลูกหนี้ดังกล่าวแล้ว จะท�ำให้
สหกรณ์มีก�ำไรสุทธิประจ�ำปีเป็นจ�ำนวน 400,636,712.50 บาท
• สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
• 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
รายงานกิจการประจำ�ปี
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2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร  ประกอบด้วย
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์พิเศษ
ประจ�ำ
รวม
3. เงินฝากสหกรณ์อื่น  ประกอบด้วย
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตร
  และสหกรณ์การเกษตร จ�ำกัด
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ำกัด
รวม

ปี 2558
บาท
946,938.02

ปี 2557
บาท
932,862.26

2,004.02
96,095,127.19
160,458,393.53
356,511.77
257,858,974.53

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

ปี 2558
บาท

ปี 2557
บาท

3,734,143.49
220,010,063.89  
223,744,207.38

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากสหกรณ์อื่นข้างต้น แยกเป็นเงินฝากประเภทออมทรัพย์
3,744,207.38 บาท และประเภทประจ�ำ 220,000,000.00 บาท
4. เงินลงทุน  ประกอบด้วย

เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พันธบัตรออมทรัพย์กระทรวงการคลัง
พันธบัตรบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ
  ที่อยู่อาศัย
พันธบัตรออมทรัพย์ธนาคาร
  แห่งประเทศไทย
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ปี 2558
บาท
ราคายุติธรรม
ราคาทุน

ปี 2557
บาท
ราคายุติธรรม
ราคาทุน

0.00
8,051,856.00

0.00
8,000,000.00

203,684,200.00
0.00

200,000,000.00
0.00

20,159,960.00

20,000,000.00

0.00

0.00

133,701,100.00

130,000,000.00

0.00

0.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

4. เงินลงทุน (ต่อ)  ประกอบด้วย

ปี 2558
บาท
ราคายุติธรรม
ราคาทุน

เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด (ต่อ)
หุ้นกู้ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
7,180,208.00
7,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ปตท.
50,963,800.00 50,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
25,121,575.00 25,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
20,385,920.00 20,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง
10,160,100.00 10,000,000.00
รวม
275,724,519.00 270,000,000.00
บวก (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
   5,724,519.00
รวมเงินลงทุนระยะสั้น
275,724,519.00
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
พันธบัตรออมทรัพย์ธนาคาร
  แห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตร
  และสหกรณ์การเกษตร
พันธบัตรออมทรัพย์กระทรวงการคลัง
พันธบัตรบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ
  ที่อยู่อาศัย
หุ้นกู้ บมจ. ปตท.
หุ้นกู้ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
หุ้นกู้ บมจ. บางจากปิโตรเลียม
หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
หุ้นกู้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
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

ปี 2557
บาท
ราคายุติธรรม
ราคาทุน
13,272,740.00
0.00
0.00
0.00
0.00
216,956,940.00

13,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213,000,000.00
   3,956,940.00
216,956,940.00

53,846,750.00    50,000,000.00

191,024,980.00

180,000,000.00

11,105,508.00
0.00

10,000,000.00
0.00

11,013,210.00
8,153,000.00

10,000,000.00
8,000,000.00

0.00
171,003,445.00
0.00
109,264,240.00
41,338,450.00
5,209,600.00
51,429,290.00
144,121,650.00
10,971,910.00
15,596,955.00
178,609,880.00
32,014,740.00
151,646,740.00
0.00
32,582,810.00
10,823,440.00   
20,665,710.00

0.00
155,000,000.00
0.00
100,000,000.00
40,000,000.00
5,000,000.00
50,000,000.00
140,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
175,000,000.00
30,000,000.00
145,000,000.00
0.00
30,000,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00

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

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

รายงานกิจการประจำ�ปี

2558

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

75

4. เงินลงทุน (ต่อ)  ประกอบด้วย

ปี 2558
บาท
ราคายุติธรรม
ราคาทุน

ปี 2557
บาท
ราคายุติธรรม
ราคาทุน

เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด (ต่อ)
หุ้นกู้ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น
36,329,315.00 35,000,000.00 35,929,705.00 35,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
5,415,080.00
5,000,000.00
5,337,980.00
5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ไทยคม
5,264,590.00
5,000,000.00
5,123,875.00
5,000,000.00
หุ้นกู้ บจก. นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (7)
9,683,828.21
9,322,219.23 10,176,500.00
9,873,618.44
หุ้นกู้ บมจ. ปตท.
41,502,090.00 40,000,000.00 40,926,910.00 40,000,000.00
   ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
21,002,980.00 20,000,000.00 132,161,480.00 130,000,000.00
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
15,192,420.00 15,000,000.00
0.00
0.00
หุ้นกู้ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
10,304,930.00 10,000,000.00
0.00
0.00
หุ้นกู้ บมจ. ดีแทค ไตรเน็ต
5,179,470.00
5,000,000.00
0.00
0.00
หุ้นกู้ บมจ. โกลว์ พลังงาน
20,134,560.00 20,000,000.00
0.00
0.00
หุ้นกู้ บมจ. อีซี่ บาย
30,727,320.00 30,000,000.00
0.00
0.00
หุ้นกู้ บมจ. บัตรกรุงไทย
80,776,560.00 80,000,000.00
0.00
0.00
หุ้นกู้ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
50,269,050.00 50,000,000.00
0.00
0.00
หุ้นกู้ บมจ. เอสพีซีจี
40,254,640.00 40,000,000.00
0.00
0.00
หุ้นกู้ บมจ. ล็อกซเล่ย์
20,363,310.00 20,000,000.00
0.00
0.00
หุ้นกู้ บมจ. ช.การช่าง
1,432,631,261.21 1,369,322,219.23 1,183,388,696.00 1,129,873,618.44
รวม
   63,309,041.98
   53,515,077.56
บวก (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
1,432,631,261.21
1,183,388,696.00
รวม
			
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
0.00
2,430,923.53
พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
61,000,000.00
50,000,000.00
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ำกัด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
11,349,000.00
11,349,000.00
   แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
1,010,000.00
10,000.00
   ไทย ไอซีที จ�ำกัด
200,000.00
200,000.00
หุ้นสามัญ บมจ. สหประกันชีวิต
73,559,000.00
63,989,923.53
รวม
1,506,190,261.21
1,247,378,619.53
รวมเงินลงทุนระยะยาว
1,781,914,780.21
1,464,335,559.53
รวมเงินลงทุน

การลงทุนเป็นไปตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อก�ำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์
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ข้อผูกพัน
ณ วันสิ้นปี 2558 สหกรณ์มีเงินลงทุนที่น�ำไปค�้ำประกันการกู้ยืมเงินโดยการออกตั๋วสัญญา
ใช้เงินกับธนาคารต่างๆ จ�ำนวน 4 ธนาคาร คิดเป็นเงินรวมทัง้ สิน้ 1,277,000,000.00 บาท ประกอบด้วย
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) 405,000,000.00 บาท ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
350,000,000.00 บาท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) 465,000,000.00 บาท และธนาคาร
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) 57,000,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายชื่อเงินลงทุน
พันธบัตรบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
หุ้นกู้ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง
หุ้นกู้ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
หุ้นกู้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์
หุ้นกู้ บมจ. ไออาร์พีซี
หุ้นกู้ บมจ. ปตท.
หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย
หุ้นกู้ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
หุ้นกู้ บมจ. ไทยคม
หุ้นกู้ บมจ. ไทยออยล์
หุ้นกู้ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น
หุ้นกู้ บมจ. ช.การช่าง
หุ้นกู้ บมจ. บางจากปิโตรเลียม
รวม

มูลค่า (บาท)
20,000,000.00
10,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00
75,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
125,000,000.00
15,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
30,000,000.00

รายชื่อเงินลงทุน
พันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย
หุ้นกู้ บมจ. บางจากปิโตรเลียม
หุ้นกู้ บมจ. ปตท.
หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
หุ้นกู้ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น
หุ้นกู้ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู
หุ้นกู้ บมจ. ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
รวม

มูลค่า (บาท)
180,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00

405,000,000.00

350,000,000.00

									

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

ค�้ำประกันธนาคาร
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
”
”
”
”
”
”
”
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ล�ำดับที่
รายชื่อเงินลงทุน
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตร
1
   และสหกรณ์การเกษตร
หุ้นกู้ บมจ. ปตท.
2
หุ้นกู้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
3
หุ้นกู้ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
4
หุ้นกู้ บมจ. ศุภาลัย
5
หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย
6
หุ้นกู้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
7
8
หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู
หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
9
หุ้นกู้ บมจ. บางจากปิโตรเลียม
10
หุ้นกู้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
11
หุ้นกู้ บมจ. ทุนธนชาต
12
หุ้นกู้ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
13
หุ้นกู้ บมจ. ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
14
หุ้นกู้ บมจ. ช.การช่าง
15
หุ้นกู้ บมจ. ดีแทค ไตรเน็ต
16
หุ้นกู้ บมจ. โกลว์ พลังงาน
17
หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์
18
รวม
ล�ำดับที่
รายชื่อเงินลงทุน
1
หุ้นกู้ บมจ. ปตท.
2
หุน้ กู้ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
รวม
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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
”
20,000,000.00
”
20,000,000.00
”
20,000,000.00
”
30,000,000.00
”
10,000,000.00
”
30,000,000.00
”
10,000,000.00
”
10,000,000.00
”
5,000,000.00
”
70,000,000.00
”

465,000,000.00

มูลค่า (บาท)
  50,000,000.00
7,000,000.00
57,000,000.00

ค�้ำประกันธนาคาร
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
”

5. เงินให้กู้ยืม - สุทธิ  ประกอบด้วย

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

ปี 2558
บาท
ระยะสั้น
ระยะยาว

ปี 2557
บาท
ระยะสั้น
ระยะยาว

364,648,000.00 670,769,358.43
40,884,135.25
66,442.75
494,681,033.75 5,731,751,080.32
17,578,035.47   240,145,249.71
917,791,204.47 6,642,732,131.21

389,076,000.00 857,074,675.11
43,281,661.50
545,651.25
447,357,617.65 5,152,498,970.46
14,440,444.25   205,517,045.46
894,155,723.40 6,215,636,342.28

4,757,709.44
0.00
   2,932,558.44               0.00
   1,825,151.00               0.00
919,616,355.47 6,642,732,131.21

3,501,792.50
0.00
   2,788,772.50                0.00
     713,020.00                0.00
894,868,743.40 6,215,636,342.28

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็นของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้
เงินกู้สามัญทั้งจ�ำนวน
6. ลูกหนี้ - สุทธิ  ประกอบด้วย

ลูกหนี้ระหว่างด�ำเนินคดี
ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    ลูกหนี้ระหว่างด�ำเนินคดี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
ลูกหนี้ - สุทธิ

ปี 2558
บาท
ระยะสั้น
ระยะยาว

ปี 2557
บาท
ระยะสั้น
ระยะยาว

1,761,778.23
5,475,077.80
1,095,437.18
8,332,293.21

0.00
0.00
         0.00
0.00

1,292,174.03
2,619,730.46
         0.00
3,911,904.49

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

0.00

0.00

210,880.90

0.00

2,478,120.43

0.00

1,961,812.77

0.00

  219,087.44
5,635,085.34

         0.00
          0.00

         0.00
1,739,210.82

          0.00
2,598,606.75
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7. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ  ประกอบด้วย
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ - สมาชิก
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ - สหกรณ์อื่น
รวม
8. ดอกเบี้ยลูกหนี้ค้างรับ - สุทธิ  ประกอบด้วย
ดอกเบี้ยลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ค้างรับ
ดอกเบี้ยลูกหนี้ตามค�ำพิพากษาค้างรับ
ดอกเบี้ยลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพค้างรับ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    ดอกเบี้ยลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ค้างรับ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    ดอกเบี้ยลูกหนี้ตามค�ำพิพากษาค้างรับ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    ดอกเบี้ยลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพค้างรับ
ดอกเบี้ยลูกหนี้ค้างรับ - สุทธิ
9. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย
เครื่องเขียนแบบพิมพ์
วัสดุส�ำนักงาน
เงินทดรองด�ำเนินคดี
เงินเฉลี่ยคืนคลาดเคลื่อน
เงินทดรองจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต
รวม
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ปี 2558
บาท

32,314,985.52
           0.00
32,314,985.52

ปี 2557
บาท

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

ปี 2558
บาท

ปี 2557
บาท

  462,055.83
50,414.44
  16,942.00
529,412.27

  248,075.52
50,414.44
0.00
298,489.96

462,055,.83

248,075.52

7,435.44

  7,435.44

16,942.00
42,979.00

        0.00
  42,979.00

ปี 2558
บาท

ปี 2557
บาท

453,948.80
179,866.29
701,403.07
3,616.87
   24,110.23
1,362,945.26

   365,169.00
210,964.88
865,985.49
3,551.51
   24,110.23
1,469,781.11

10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย
เงินมัดจ�ำ
เงินประกันการใช้โทรศัพท์
รวม
11. เงินกู้ยืมระยะสั้น  ประกอบด้วย
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
รวม

ปี 2558
บาท

  5,600.00
9,169.56
14,769.56

ปี 2557
บาท

    5,600.00
9,169.56
14,769.56

ปี 2558
บาท

ปี 2557
บาท

  145,000,000.00
250,000,000.00
190,000,000.00
585,000,000.00

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

ในปี 2558 สหกรณ์มีเงินกู้ยืมระยะสั้นโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

• ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) วงเงิน 360,000,000.00 บาท โดยมีพันธบัตรมูลค่า 20,000,000.00
บาท และหุ้นกู้มูลค่า 385,000,000.00 บาท เป็นหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มียอด
คงเหลือ 145,000,000.00 บาท
• ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) วงเงิน 320,000,000.00 บาท โดยมีพันธบัตรมูลค่า 180,000,000.00
บาท หุ้นกู้มูลค่า 170,000,000.00 บาท เป็นหลักประกัน และค�้ำประกันโดยคณะกรรมการด�ำเนินการ
ทั้งคณะและผู้จัดการจ�ำนวน 15,360,000.00 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มียอดคงเหลือ
250,000,000.00 บาท
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) วงเงิน 460,750,000.00 บาท โดยมีพนั ธบัตรมูลค่า 25,000,000.00
บาท และหุน้ กูม้ ลู ค่า 440,000,000.00 บาท เป็นหลักประกัน และค�ำ้ ประกันโดยคณะกรรมการด�ำเนินการ
ทั้งคณะและผู้จัดการจ�ำนวน 10,000,000.00 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มียอดคงเหลือ
190,000,000.00 บาท
• ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) วงเงิน 57,000,000.00 บาท โดยมีหุ้นกู้มูลค่า 57,000,000.00 บาท
เป็นหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่มียอดคงเหลือ
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12. เงินรับฝาก  ประกอบด้วย
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ 2
ออมทรัพย์ - สมาชิก
ออมทรัพย์ - สมาชิกสมทบ
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์พิเศษ - สมาชิกสมทบ
ประจ�ำ
ประจ�ำ - สมาชิกสมทบ
รวม
13. หนี้สินหมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย
โครงการสวัสดิการสมาชิกค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เงินประกันสังคมรอน�ำส่ง
เงินเก็บเกินรอจ่ายคืน
ค่าน�้ำประปาค้างจ่าย
ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
ค่าล่วงเวลาค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย
ค่ารักษาความปลอดภัยและความสะอาดค้างจ่าย
ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
เงินรอการตรวจสอบ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าซ่อมแซมค้างจ่าย
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ปี 2558
บาท

ปี 2557
บาท

    4,445,131.98
72,824,207.66
64,421,771.71
1,289,201.06
3,335,253,557.95
445,534,013.49
86,180,500.00
     8,249,000.00
4,018,197,383.85

   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

ปี 2558
บาท

ปี 2557
บาท

6,700.00
35,293.50
47,154.00
124,022.64
1,373.34
3,290.25
33,139.49
4,030.00
125,000.00
19,422.00
180,000.00
86,795.79
11,628.64
675,218.08
2,415,727.57
52,576.20

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
0.00    

13. หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ต่อ)  ประกอบด้วย

ปี 2558
บาท

ค่าตอบแทนค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายอาคารสมานฉันท์ระหว่างปรับปรุงค้างจ่าย
ค่าเงินชดเชยค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางค้างจ่าย
ค่าเช่าช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตค้างจ่าย
เงินประกันสัญญาจ้าง
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย
ค่าจัดเก็บเอกสารค้างจ่าย
รวม

10,860.00  
600,000.00
527,800.00
2,800.00
14,605.50
193,739.50
497,424.65
   17,241.00
5,685,842.15

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

ปี 2558
บาท

   15,119,547.58
19,926,881.16
2,558,982.40
13,074,024.89
3,597,635.41
4,160,944.56
4,690,000.00
63,128,016.00

15. ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ประกอบด้วย

ปี 2558
บาท

ยอดยกมาต้นงวด
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

57,472,017.56
11,561,543.42
69,033,560.98

ปี 2557
บาท

8,660.00
0.00
0.00
0.00
14,605.50
215,779.50
403,121.90
   17,601.50
4,910,249.60

ปี 2557
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

ปี 2557
บาท

    3,036,129.00
54,435,888.56
57,472,017.56
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16. การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
ในปี 2558 สหกรณ์ได้ด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เรื่อง ก�ำหนดอัตราการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550 ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนที่ 27 ก. ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2550
การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องประจ�ำเดือนธันวาคม 2558 ประกอบด้วย
เงินสด
เงินฝากที่ชุมนุมสหกรณ์หรือธนาคาร
หลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือของรัฐวิสาหกิจ
   ที่กระทรวงการคลังค�้ำประกัน
พันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย
รวม

บาท
    951,858.14
370,629,633.10
38,000,000.00
180,000,000.00
589,581,491.24

คิดเป็นร้อยละ 15.21 ของเงินรับฝาก
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก�ำไรขาดทุน   
ประจ�ำปี 2558
................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
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เรื่องพิจารณาอนุมัติ
จัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด มีก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2558 เป็นเงิน
398,950,656.70 บาท (สามร้อยเก้าสิบแปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกร้อยห้าสิบหกบาทเจ็ดสิบสตางค์) และ
คณะกรรมการด�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 18.00
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)

รวม

ประจ�ำปี 2558
จ�ำนวนเงิน (บาท) จ�ำนวนเงิน (บาท)
50,866,208.73
10,000.00
216,959,289.05  
74,936,703.58
8,878,455.34
9,000,000.00
22,000,000.00
4,000,000.00
500,000.00
2,300,000.00

%

50,876,208.73

12.75

291,895,992.63

73.17

46,678,455.34

11.70

9,500,000.00

2.38

398,950,656.70

100.00

หมายเหตุ ยอดเงินทุนคงเหลือและเงินส�ำรอง 31 ธันวาคม 2558
1. เงินส�ำรองตามกฎหมาย (1.1)
416,429,634.09
2. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล (3.1)
19,926,881.16
3. ทุนสาธารณประโยชน์ (3.2)
15,119,547.58
4. ทุนส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก (3.3)
13,074,024.89
5. ทุนส่งเสริมการศึกษา (3.4)
2,558,982.40
6. ทุนส่งเสริมเพื่อขยายกิจการ (3.5)
3,597,635.41
7. ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค�้ำประกัน (3.6)
4,690,000.00
8. ทุนสวัสดิการเพื่อการศพสมาชิกและครอบครัว
4,160,944.56
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2558

บาท
บาท       
บาท    
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

...............................................................................................................................................
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ระเบีย
บ

วาร

ะที่

9

เรื่องพิจารณาอนุมัติ
ประมาณการรายจ่ายและ
ประมาณการรายรับประจ�ำปี 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ได้จัดท�ำประมาณการรายจ่าย
และประมาณการรายรับ ประจ�ำปี 2559 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จ�ำกัด พ.ศ. 2543 ข้อ 56 (6) ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559-2563 ดังนี้

ประมาณการรายจ่ายจ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณ
ปี 2558

หมวดรายจ่าย
หมวดงบด�ำเนินการ ประกอบด้วย

งบประมาณ
ปี 2559

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2559

1. เงินเดือนและสวัสดิการ
1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง
1.2 เงินสวัสดิการ

18,720,600.00 17,266,056.50 20,592,000.00
14,880,000.00 14,062,800.00 16,700,000.00 ส�ำหรับเจ้าหน้าที่จ�ำนวน 32 อัตรา
1,000,000.00
702,505.50 1,000,000.00 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และ

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

500,000.00
1,785,600.00
555,000.00
10,966,400.00
1,500,000.00

2.2 ค่ารับรอง

ค่าการศึกษาบุตร
350,000.00 เพื่อสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
2,042,000.00 เพื่อสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
500,000.00 ส�ำรองส�ำหรับเจ้าหน้าที่ออกจากงาน

285,428.00
1,687,523.00
527,800.00
9,026,594.14 11,595,000.00
1,409,400.00 1,600,000.00 เงินฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์สมาชิก

400,000.00

334,879.40

500,000.00

2.3 ค่าอาหารนอกเวลาท�ำการ
2.4 ค่าเบี้ยประชุม

90,000.00
1,800,000.00

46,560.00
1,206,250.00

90,000.00
1,800,000.00

2.5 ค่าตอบแทนบุคลากรและ
ผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์

2,700,000.00

2,685,260.00

2,900,000.00

125,000.00

125,000.00

125,000.00

2.6 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
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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
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

หมวดรายจ่าย

งบประมาณ
ปี 2558

รายจ่าย
จริง

งบประมาณ
ปี 2559

180,000.00 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ

2.7 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบ
กิจการ
2.8 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์

180,000.00

  180,000.00

350,000.00

225,235.00

2.9 ค่าธรรมเนียมธนาคาร

200,000.00

142,146.10

200,000.00

2.10 ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุง
รักษาครุภัณฑ์

700,000.00

240,339.76

700,000.00

2.11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

250,000.00

236,382.10

300,000.00

2.12 ค่ารักษาความปลอดภัย

130,000.00

90,643.00

130,000.00

2.13 ค่าด�ำเนินคดีความ

500,000.00

485,622.29

600,000.00

2.14 ค่าแบบพิมพ์

700,000.00

456,046.50

700,000.00

2.15 วัสดุส�ำนักงาน

750,000.00

729,638.87

800,000.00

จ�ำนวน 3 คน ๆ ละ 60,000.00 บาท

350,000.00 ค่าสือ่ สิง่ พิมพ์และการประชาสัมพันธ์

2.16 ค่าหนังสือพิมพ์
2.17 ค่าเช่าช่องสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต
2.18 ค่าเบี้ยประกันภัย

30,000.00
40,000.00

21,180.00
26,322.00

30,000.00
40,000.00

150,000.00

80,926.03

150,000.00

2.19 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
2.20 ค่าจัดเก็บเอกสาร

180,000.00
90,000.00

149,478.18
80,598.91

200,000.00
120,000.00

2.21 ระบบโปรแกรมป้องกัน
ไวรัส

80,000.00

53,286.00

80,000.00

2.22 ระบบโปรแกรมหุ้นกู้
ฉุกเฉิน กระแสรายวัน

21,400.00

21,400.00

680,000.00
500,000.00

536,108.27
397,673.86

3. ค่าสาธารณูปโภค
3.1 ค่าไฟฟ้า

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2559

-

และพิมพ์ข้อบังคับ
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินประเภท
ต่างๆ ของธนาคาร
ส�ำหรับซ่อมแซม บ�ำรุงรักษาครุภัณฑ์
และอุปกรณ์ส�ำนักงาน เช่น ลิฟต์
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และ
ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าจ้างเหมาจ่าย จ่ายร่วมกันกับ 6
หน่วยงานในอาคารสมานฉันท์
ค่าใช้จา่ ยในการติดตามและบังคับหนี้
ตามสัญญา
แบบพิ ม พ์ ใ ช้ ใ นงานสหกรณ์ เช่ น   
ค�ำขอกู้ สมุดคู่ฝาก สัญญาเงินกู้ ฯลฯ
เป็นค่าวัสดุของใช้ รวมทั้งอุปกรณ์     
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
และสัญญาต่างๆ
ส� ำ หรั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ และ
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เ ชื่ อ มต่ อ ระบบ
โทรศัพท์ตอบรับ
ค่าพัฒนาระบบการบริการทางด้าน
การเงิน จาก บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  

680,000.00
500,000.00 ค่าไฟฟ้า 12 เดือน
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งบประมาณ
ปี 2558

หมวดรายจ่าย

30,000.00
3.2 ค่าน�้ำประปา
150,000.00
3.3 ค่าโทรศัพท์
10,090,000.00
4. ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่
600,000.00
4.1 พิมพ์รายงานกิจการ และ
เอกสารการเลือกตั้ง
9,000,000.00
4.2 ค่ารับรองสมาชิกที่มาร่วม
ประชุมใหญ่
100,000.00
4.3 ค่าใช้จ่ายในการเช่า และ
จัดสถานที่
250,000.00
4.4 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
ในการประชุมใหญ่
50,000.00
4.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ
การจัดประชุมใหญ่
90,000.00
4.6 ค่าใช้จา่ ยในการประชาสัมพันธ์
			
หมวดงบลงทุน ประกอบด้วย
5,610,000.00
5. ค่าครุภัณฑ์
105,000.00
5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์

5.2 เครื่องพิมพ์ Dot matrix
5.3 เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์
5.4 เก้าอี้

88

รายจ่าย
จริง

งบประมาณ
ปี 2559

30,000.00 ค่าน�้ำประปา 12 เดือน
16,480.12
150,000.00 ค่าโทรศัพท์ 12 เดือน
121,954.29
9,252,776.00 11,260,000.00
700,000.00
520,503.30
8,335,364.00 10,000,000.00
92,814.00

120,000.00

208,500.00

300,000.00

19,682.70

50,000.00

75,912.00

90,000.00

553,510.00
104,000.00

25,000.00
-

20,500.00
-

8,791,000.00
36,000.00 ซือ้ จ�ำนวน 1 เครือ่ ง  ทดแทนของเดิม
25,000.00
60,000.00

25,000.00

25,000.00

50,000.00

5.5 ตู้เก็บเอกสาร

-   

-   

60,000.00

5.6 เครื่องปรับอากาศ

-   

-   

60,000.00

5.7 เครื่องแม่ข่าย

-   

-   

3,100,000.00

รายงานกิจการประจำ�ปี

2558

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

ที่ช�ำรุด ซื้อเมื่อปี 2554
ซื้อจ�ำนวน 1 เครื่อง ทดแทนของเดิม
ที่ช�ำรุด ซื้อเมื่อปี 2549
ซือ้ จ�ำนวน 3 เครือ่ ง  ทดแทนของเดิม
ที่ช�ำรุด ซื้อเมื่อปี 2554
ซื้อเก้าอี้ห้องประชุมเล็กเพิ่ม จ�ำนวน
9 ตัว ทดแทนของเดิมที่ช�ำรุด
ซื้อตู้เก็บเอกสารห้องการเงิน จ�ำนวน
5 ตู้ ทดแทนของเดิมที่ช�ำรุด
ซื้อจ�ำนวน 2 เครื่อง ส�ำหรับติดตั้ง
ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม
ซือ้ ทดแทนของเดิมทีซ่ อื้ มา เมือ่ ปี 2549
ใช้สำ� หรับการรวบรวมประมวลผลและ
การส�ำรองข้อมูลสามารถท�ำได้รวดเร็ว
ขึน้ กรณีเครือ่ งมีปญ
ั หาระบบสามารถ
ย้ า ยการท� ำ งานไปที่ เ ครื่ อ งแม่ ข ่ า ย
ส�ำรอง เพือ่ ทีท่ ำ� งานต่อได้ กรณีไฟดับ
เครื่ อ งสามารถสั่ ง ปิ ด ตั ว เองได้ เ พื่ อ
ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
กับเครื่องแม่ข่าย

หมวดรายจ่าย
5.8 ระบบจัดการเชื่อมโยง
จ�ำนวน 1 ชุด

งบประมาณ
ปี 2558

รายจ่าย
จริง

-

-

60,000.00
5.9 เครื่องพิมพ์  Passbook
330,000.00
5.10 เครือ่ งบันทึกภาพ
กล้องวงจรปิด
65,000.00
5.11 กล้องถ่ายรูป
5,000,000.00
5.12 ที่ดินหรือที่ดินพร้อม
สิ่งปลูกสร้าง
6. ค่าปรับปรุงส�ำนักงาน		 600,000.00
600,000.00
ปรับปรุงส�ำนักงาน

หมวดงบกลาง ประกอบด้วย

7. รายจ่ายอื่นๆ

รวม

งบประมาณ
ปี 2559

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2559

400,000.00 ส�ำหรับท�ำธุรกรรมเชื่อมโยงข้อมูลใน

49,220.00
290,000.00

การตรวจสอบวงเงินทีส่ ามารถถอนเงิน
ผ่านตู้ ATM ได้ พร้อมทัง้ บันทึกรายการ
ระบบสหกรณ์แบบ REAL TIME

-   
-  

64,790.00
-   

-   
5,000,000.00 จากการขายทอดตลาดของลู ก หนี้

600,000.00
600,000.00

1,000,000.00
1,000,000.00 ปรับปรุงส�ำนักงานห้องสินเชื่อและ

500,000.00

สหกรณ์
บริหาร

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

47,167,000.00 37,235,044.91 54,418,000.00

เร่งด่วน อันจะเกิดประโยชน์ตอ่ สมาชิก

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ ยกเว้นรายการในหมวดงบลงทุน

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจ�ำปี 2559
รายการ

ประมาณการรายรับ :-

จ�ำนวนเงิน
บาท

บาท

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

   430,000,000.00
49,000,000.00
60,000,000.00
      50,000.00

539,050,000.00

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

   110,000,000.00
25,000,000.00
54,418,000.00
4,000,000.00

193,418,000.00

ประมาณการรายจ่าย :-

ประมาณการรายรับสูงกว่ารายจ่าย

345,632,000.00
รายงานกิจการประจำ�ปี
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หมายเหตุ (1) เงินให้สมาชิกกู้ยืมระหว่างปี 2559 ประมาณ 6,500,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย    
ร้อยละ 5.00 - 6.95 ต่อปี
(2) เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมระหว่างปี 2559 ประมาณ 1,000,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย   
ร้อยละ 4.95 ต่อปี
(3) เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระหว่างปี 2559 ประมาณ 2,100,000,000.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 0.50 - 6.75 ต่อปี
(4) รายรับอื่นๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า รายได้เบ็ดเตล็ดฯ
(5) เงินรับฝากจากสมาชิกระหว่างปี 2559 ประมาณ 4,000,000,000.00 บาท อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ 1.25 - 3.85 ต่อปี
(6) เงินกู้ยืมธนาคารระหว่างปี 2559 ประมาณ 1,200,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย        
ร้อยละ 2.40 ต่อปี
(7) ประมาณการรายจ่ายประจ�ำปี 2559 เป็นเงิน 54,418,000.00 บาท
(8) รายจ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา อาคาร และอุปกรณ์ส�ำนักงานฯ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจ�ำปี 2559
................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
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เรื่องพิจารณาอนุมัติ
ก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�้ำประกัน
ประจ�ำปี 2559

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด พ.ศ. 2543           
ข้อ 56 (5) ก�ำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจ�ำปี ก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�้ำประกัน ส�ำหรับปีหนึ่งๆ ไว้
เพื่อเป็นการหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืม เมื่อปี 2558 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ได้อนุมัติให้สหกรณ์   
กู้เงินจากแหล่งอื่นมาใช้ในธุรกิจในวงเงิน 4,400,000,000.- บาท (สี่พันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน) นั้น
ในปี 2559 สหกรณ์ขอก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�้ำประกัน จ�ำนวน 4,400,000,000.- บาท
(สี่พันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน) เท่ากับปีที่แล้วเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�้ำประกัน ปี 2559 จ�ำนวน
4,400,000,000.- บาท (สี่พันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน)
................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
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วาร

ะที่

ระเบีย
บ

11

เรื่องพิจารณาอนุมัติจ้าง
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจ�ำปี 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ขอเสนอการจ้างผู้สอบบัญชี
ประจ�ำปี 2559 ซึ่ง ตามข้อบังคับ ข้อ 56 (7) ก�ำหนดให้ที่ประชุมใหญ่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณา
คัดเลือกผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอนายทะเบียนแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ส�ำหรับปีสนิ้ สุดทางบัญชี ณ วันที  ่ 31 ธันวาคม 2559  
มีผู้สอบบัญชี ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี ได้เสนอบริการให้ที่ประชุมพิจารณา จ�ำนวน 2 ราย
ซึ่งฝ่ายจัดการได้พิจารณาของการปฏิบัติงาน งานสอบบัญชี การเข้าปฏิบัติงานสอบบัญชี การรายงาน
สอบบัญชี ข้อมูลอื่นๆ จะเหมือนกัน ต่างกันที่ค่าธรรมเนียม ดังนี้
1. บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด โดย นายพงศ์คณิต คุณัมพรานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3444 และนางสาวฉัตรภรณ์   ลีลัครานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
10365 เป็นผู้สอบบัญชีส�ำรองอีก 1 คน เสนอค่าตอบแทน 125,000.- บาท
2. บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ�ำกัด โดยนางวรกร แช่มเมืองปัก ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 3579 และนางสุชาดา   รอดจันทร์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6271 เป็น
ผู้สอบบัญชีส�ำรองอีก 1 คน เสนอค่าตอบแทน 140,000.- บาท
รายการ

บจก. มนตรีการบัญชีและกฎหมาย

บจก. วรกรและสุชาดาสอบบัญชี

125,000.00 บาท

140,000.00 บาท

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป  ซึ่งรวมทั้งการทดสอบรายการบัญชี
และวิธีการตรวจสอบอื่นที่เห็นว่าจ�ำเป็น  
และระเบียบทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนด  
รวมถึงระเบียบและค�ำแนะน�ำที่กรมตรวจ
บั ญ ชี ส หกรณ์ ก� ำ หนดขึ้ น /ถ้ า ได้ พ บข้ อ
บกพร่องที่มีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในส�ำนักงานจะท�ำหนังสือแจ้ง
ให้ทราบต่างหากจากรายงานการสอบบัญชี/
จะประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุม
ภายในของสหกรณ์เพื่อจัดท�ำแนวการสอบ
บัญชีที่เหมาะสมต่อไปด้วย

ตามมาตรฐานสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป   
ซึ่งรวมทั้งการทดสอบรายการบัญชีและวิธี
การตรวจสอบอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า จ� ำ เป็ น และ
ระเบียบทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนด รวม
ถึงระเบียบและค�ำแนะน�ำที่กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์กำ� หนดขึน้ /ถ้าได้พบข้อบกพร่องทีม่ ี
สาระส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ ระบบการควบคุ ม
ภายในส�ำนักงานจะท�ำหนังสือแจ้งให้ทราบ
ต่ า งหากจากรายงานการสอบบั ญ ชี / จะ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพระบบการควบคุ ม
ภายในของสหกรณ์เพื่อจัดท�ำแนวการสอบ
บัญชีที่เหมาะสมต่อไปด้วย

1. ค่าธรรมเนียม /ต่อปี
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
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รายการ

บจก. มนตรีการบัญชีและกฎหมาย

บจก. วรกรและสุชาดาสอบบัญชี

3. การเข้าปฏิบัติงานสอบบัญชี

เข้าตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีและ/หรือ
ผูช้ ว่ ยผูส้ อบบัญชี 3-7 คน เป็นการสอบบัญชี
ระหว่างปี 3 ครัง้ (ไตรมาสละ 1 ครัง้ ) บัญชี
สิ้นปี เพื่อรับรองงบการเงิน 1 ครั้ง  ครั้งละ
2-4 วัน

เข้าตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีและ/หรือ
หัวหน้าสายงานสอบบัญชีพร้อมทีมงาน 2-5
คน เข้าปฏิบัติงานปีละ 5 ครั้ง ครั้งละ 2-4
วัน เป็นการสอบบัญชีระหว่างปี 3 ครั้ง
(ไตรมาสละ 1 ครั้งท�ำการ และเข้าร่วม
ประชุม)

4. บริการเพิ่มเติม

ให้คำ� ปรึกษาแก่สหกรณ์เกีย่ วกับระบบ
ให้คำ� แนะน�ำในด้านบริการด้านการเงิน
การควบคุมภายใน ระบบบัญชี ระบบการ การบัญชีตามที่เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็น
บริหารด้านต่างๆ รวมทัง้ กฎหมาย ภาษีอากร ค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด
และเรื่องอื่นๆ ที่สหกรณ์ขอค�ำปรึกษา โดย
ไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด  

5. รายงานการตรวจสอบ

1. รายงานการสอบบั ญ ชี พ ร้ อ ม
วิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน
และการบริหารการเงินต่อคณะกรรมการ
ด�ำเนินการทุกครั้งที่เข้าตรวจสอบ
2. รายงานผลการสอบบัญชีประจ�ำปี    
ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
3. เข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุม
คณะกรรมการด� ำ เนิ น การทุ ก ครั้ ง ตามที่
สหกรณ์ร้องขอ

6. ผลงานด้านสอบบัญชี

ระหว่างปี 2536 - 2558 สอบบัญชี  
ระหว่างปี 2547 - 2558 สอบบัญชี  
จ�ำนวน  59  สหกรณ์
จ�ำนวน  24  สหกรณ์

7. ชื่อผู้สอบบัญชี

1. นายพงศ์คณิต  คุณัมพรานนท์  (3444) 1. นางวรกร  แช่มเมืองปัก  (3579)
2. น.ส.ฉัตราภรณ์  ลีลัครานนท์  (10365) 2. นางสุชาดา  รอดจันทร์ทอง  (6271)

8. ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
9. ทีมงานสอบบัญชี

4 คน

1. รายงานการสอบบั ญ ชี พ ร้ อ ม
วิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน
และการบริหารการเงินต่อคณะกรรมการ
ด�ำเนินการทุกครั้งที่เข้าตรวจสอบ
2. รายงานผลการสอบบัญชีประจ�ำปี    
ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
3. เข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุม
คณะกรรมการด� ำ เนิ น การทุ ก ครั้ ง ตามที่
สหกรณ์ร้องขอ

3 คน

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีผ่านการอบรม เป็น  
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีผ่านการอบรม เป็น  
หัวหน้าสายสอบบัญชีตามทีก่ รมตรวจบัญชี หัวหน้าสายสอบบัญชีตามทีก่ รมตรวจบัญชี
สหกรณ์ก�ำหนด 8 คน   
สหกรณ์ก�ำหนด 4 คน   

ในการนี้ คณะกรรมการด�ำเนินการได้พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ประจ�ำปี 2559 โดยค�ำนึงถึงการบริการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ  การเข้าปฏิบัติงานสอบบัญชี ผลงานการ
ตรวจสอบ ความสามารถในการตรวจสอบ การตรวจเสร็จทันเวลา ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี และค่าธรรมเนียมในอัตราที่เหมาะสม จึงได้พิจารณาคัดเลือก  
บริษทั มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด โดย นายพงศ์คณิต  คุณมั พรานนท์  ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขที่ 3444 และนางสาวฉัตราภรณ์  ลีลัครานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10365 เป็นผู้สอบบัญชี
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จึงเห็นควรจ้าง บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ�ำปี
2559 และค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี จ�ำนวน 125,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
เท่ากับปีที่แล้ว และบริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีส�ำรอง
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติจ้างผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2559
................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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พิจารณาอนุมัติการน�ำเงินไปฝาก
หรือการลงทุนของสหกรณ์
ตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

ตามทีค่ ณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 62 (7)
แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ออกประกาศ
ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เรื่องข้อก�ำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 มี
ข้อความส�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) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีและอยู่ในการก�ำกับดูแลของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 4. การน�ำเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส�ำรองของสหกรณ์
และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด�ำเนินการได้
ข้อ 5. การฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ที่ได้ด�ำเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อก�ำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2552 อยู่ก่อน
วันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ต่อไป
รายงานกิจการประจำ�ปี
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ข้อ 6  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป
อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีทุนส�ำรองจ�ำนวน 416 ล้านบาท รวมกับวงเงินที่จะ
ได้รับการจัดสรรจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2558 อีกจ�ำนวน 51 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 467 ล้านบาท
เพื่อให้การบริหารการลงทุนของ สอ.ศธ. เป็นไปด้วยความสะดวกคล่องตัว มั่นคง
และเกิดผลตอบแทนการลงทุนที่ดี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติดงั กล่าว คณะกรรมการด�ำเนินการจึงขอเสนอทีป่ ระชุมใหญ่พจิ ารณาอนุมตั ิ
ให้คณะกรรมการด�ำเนินการของ สอ.ศธ. น�ำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ข้อ 3 (7) จ�ำนวนเงิน 450 ล้านบาท
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา
................................................................................................................................................
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ภาคผนวก
รายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดอกไธสง
รัฐสมุทร
ก้องสุรินทร์
อุ่นละมัย
แก้วมรกต
อินนาคกูล

สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด

7. นางสาวล�ำเจียก

ชื่นพลี

สมาชิกสังกัด

8. นางขนิษฐา

รุ่งลักษมีศรี

สมาชิกสังกัด

9. นางสาวอรทัย

บุญพิทักษ์วงศ์

สมาชิกสังกัด

นิ่มดี
ทองรอด
สุวรรณพงศ์
นามฤทธิ์
เฮียพุฒซา
กรรเชียง
เยาว์แสง
อติชน
สุวรรณบูล
วัชระสวัสดิ์
พุทธิบุตร
นาจพินิจ
กาญจนกิตติชัย
เกตุปาน
กมลขันติธร
ศรีงามฉ�่ำ

สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
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ระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
ว่าด้วย การให้บริการแก่สมาชิกสมทบ
พ.ศ. 2558

โดยที่ข้อ 51/5 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
ก�ำหนดให้สหกรณ์อาจให้บริการหรือสวัสดิการแก่สมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่ขัดกับ
ข้อห้ามมิให้สมาชิกสมทบใช้สิทธิในสหกรณ์ ทั้งนี้ ประเภทของสมาชิก หลักเกณฑ์ ข้อก�ำหนด วิธีการ
ใช้บริการ และอื่นๆ ตลอดจนสวัสดิการและผลตอบแทนจากการให้บริการ ให้เป็นไปตามระเบียบของ
สหกรณ์
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ 51/5 และข้อ 85 (11) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่ประชุมคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ ชุดที่ 35 ในที่ประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จ�ำกัด ว่าด้วย การให้บริการแก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2558”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันลงนามในระเบียบนี้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบ ประกาศ ค�ำสัง่ และมติอนื่ ใดทีก่ ำ� หนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
“สมาชิกสมทบ” หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ำกัด
ข้อ 5 การถือหุ้น สมาชิกสมทบทุกคนต้องช�ำระค่าหุ้นครั้งแรกที่เข้าเป็นสมาชิกสมทบ        
ไม่ต�่ำกว่าจ�ำนวนหนึ่งร้อยบาท แต่ต้องไม่เกินจ�ำนวนสามหมื่นบาทถ้วน
สมาชิกสมทบจะขอเพิม่ ค่าหุน้ หรือซือ้ หุน้ เพิม่ ขึน้ อีกเมือ่ ใดก็ยอ่ มได้ โดยแสดงความ
จ�ำนง เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด�ำเนินการเพือ่ พิจารณาเพิม่ ค่าหุน้ หรือซือ้ หุน้ เพิม่ แต่ถอื หุน้ ทัง้ หมด
รวมแล้วต้องไม่เกินจ�ำนวนสามหมื่นบาทถ้วน
รายงานกิจการประจำ�ปี
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ข้อ 6 การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ�ำ       
จากสมาชิกสมทบได้ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด เกี่ยวกับการ       
รับฝากเงิน
ข้อ 7 การให้เงินกู้ เงินกู้นั้นอาจให้แก่สมาชิกสมทบ 2 ประเภท ดังนี้
(1) เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉกุ เฉิน ให้กไู้ ด้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของค่าหุน้ ทีส่ มาชิกสมทบผูน้ นั้
มีอยู่ในสหกรณ์
(2) เงินกู้สามัญ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของเงินค่าหุ้นและเงินฝากที่สมาชิก
สมทบผู้นั้น มีอยู่ในสหกรณ์
การให้เงินกูต้ าม (1) และ (2) เมือ่ รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละเก้าสิบของเงินค่าหุน้
และเงินฝากที่สมาชิกสมทบผู้นั้นมีอยู่ในสหกรณ์
เงินงวดช�ำระหนี้ส�ำหรับเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ การควบคุมหลักประกันและการ
เรียกคืนเงินกู้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
โดยอนุโลม
ข้อ 8 การให้บริการ สหกรณ์อาจให้บริการทางวิชาการหรือสวัสดิการแก่สมาชิกสมทบ
ตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการเห็นสมควร
ข้อ 9 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สุด
ข้อ 10 ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘
				
(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
การจ่ายเงินสวัสดิการ สหกรณ์ทรงไว้ซงึ่ สิทธิในการน�ำเงินสวัสดิการไปช�ำระหนีต้ ามข้อผูกพัน
ให้กับสหกรณ์ก่อน ส่วนที่เหลือจึงจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับต่อไป
เอกสารหลักเกณฑ์ประกอบการยื่นค�ำร้องขอรับเงินสวัสดิการอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
(1) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวที่ทางราชการออกให้ หรือบัตรประจ�ำตัวสมาชิกสหกรณ์
(2) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
สหกรณ์จะโอนเงินสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก เลขที่บัญชี
12-xxxxx ภายใน 3 วันท�ำการ

สวัสดิการสมาชิกที่ภักดีต่อองค์กร

การขอรับและจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกที่ภักดีต่อองค์กร
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
- เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกที่ภักดีต่อองค์กร  
(1) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวที่ทางราชการออกให้ หรือบัตรประจ�ำตัวสมาชิกสหกรณ์     
(2) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
หมายเหตุ : สมาชิกสามารถขอรับสวัสดิการที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ หรือสวัสดิการภักดีต่อองค์กร
		 อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

รายชื่อคณะกรรมการด�ำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
ชุดที่ 35
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
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นายจรูญ
นายเชาว์เลิศ
ผศ.ดร.ไพเลิศ
นายพูลลาภ
นายปัญญา
นายเมธา
ผศ.ดร.จุฑารัตน์
ผศ.อรทัย
นายเสวก
นายยศพล
นายวิโรจน์
นางสุภาพร
ผศ.ดร.ประเสริฐ
นายอดุลย์
นายอนุทิน
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2558

ชูลาภ
ขวัญเมือง
สุมานนท์
อินทรนัฏ
สุพรรณพิทักษ์
อุทัยพยัคฆ์
ศริดารา
รัตนานนท์
วรรณสุข
เวณุโกเศศ
ใจอารีรอบ
สภาวธรรม
ลิ้มสุขวัฒน์
ช้วนรักธรรม
ค�ำคม

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการคนที่ 1
รองประธานกรรมการคนที่ 2
รองประธานกรรมการคนที่ 3
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ

สารนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.
เรียน  ท่านสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด จากทีม่ สี มาชิกผูก้ อ่ ตัง้ 400 คน เพิม่ เป็น 7,756 คน (ณ 31 ธ.ค. 58) นับว่าเป็นการ
เจริญเติบโตที่มีประสิทธิภาพ แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของเพื่อนสมาชิกที่ให้ความส�ำคัญในการช่วยเหลือ
สมาชิกด้วยกัน
ในรอบปีที่ผ่านมากระผม คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ได้บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
มุง่ เน้นให้สมาชิกได้รบั บริการทีส่ ะดวกสบายพึงพอใจมากทีส่ ดุ พร้อมกันนีท้ างสมาคมได้เชือ่ มโยงเครือข่ายกับ
หน่วยงานภายนอก โดยจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี เพือ่ หารายได้ทลู เกล้าฯ ถวายในกิจการมูลนิธสิ ายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมีการจัด
กิจกรรมทีด่ สี ำ� หรับสมาชิก ให้ทกุ ท่านร่วมท�ำบุญ โดยจัดเทศน์มหาชาติ พระมหาชนก และมหาเวสสันดรชาดก
เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เพื่อน�ำรายได้มอบให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้จัดตั้งเป็น
กองทุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ. เลขที่ 3707 สมาชิกท่านใดประสงค์จะร่วมสมทบทุนดังกล่าว
ขอเรียนเชิญครับและรายได้อีกส่วนหนึ่งได้สมทบทุนเป็นอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์
สมาคมได้รับเกียรติจากสมาคมอื่นๆ มาศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการที่เป็นระบบที่ดี เพื่อเป็น
แบบอย่างในการบริหาร เช่น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี และ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา เป็นต้น
กระผมขอขอบคุณทีป่ รึกษา คณะกรรมการด�ำเนินการ ผูต้ รวจสอบภายใน และเจ้าหน้าทีส่ มาคม  
ซึง่ พวกเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจ ผลักดันและพัฒนาสมาคมให้เจริญก้าวหน้าประสบผลส�ำเร็จ และขอขอบคุณ
สมาชิกทุกท่านทีม่ อบความไว้วางใจให้กระผม และคณะกรรมการบริหารงานสมาคมฯ รวมทัง้ ให้ความร่วมมือ
เข้าร่วมกิจกรรมทุกครัง้ ทีส่ มาคมจัดขึน้ สุดท้ายนี้ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัย จงคุม้ ครองให้สมาชิก
ทุกท่าน มีความสุขกายสุขใจ มีความสุขตลอดปี 2559

(นายเอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
31  มกราคม  2559

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

ขอเชิญชวน

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

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2558  มีสมาชิกจ�ำนวน 7,756 คน
จะได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ  232,680.00  บาท
		
เอกสารการสมัครสมาชิก
1. ใบสมัคร ตามแบบที่สมาคมก�ำหนด
2. ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐ
3. ส�ำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นใดที่รัฐออกให้
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. ผูส้ มัครทีเ่ ป็นสมาชิกสหกรณ์ ช�ำระโดยการหักจากบัญชีเงินฝากสหกรณ์ (เล่มสีสม้ )
หรือช�ำระเป็นเงินสดที่สมาคม
2. การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2558
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
ก�ำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 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
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ขอเชิญสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จ�ำกัด (สสอ.ศธ.) เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2558 สสอ.ศธ. ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน
2559 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 �ำการมูลนิธริ 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
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รายชื่อที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
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ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายจรูญ
นายชินภัทร
นายสุวภัทร์
นายวิชิต
นายวิโรจน์
นายชาติ

ชูลาภ
ภูมิรัตน
จีระพันธุ
สุวรรณรัตน์
ใจอารีรอบ
ฟ้าปกาสิต

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

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

นายเอนก
นายวิชิต
นายปัญญา
นายสุภาพ
นายพูลลาภ
นางจิรวรรณ
นายอดุลย์
น.ส.สายสมร
น.ส.บุญเพียร
นายเมธา
นางใจปอง
นายทองเปรม
ผศ.ดร.รสสุคนธ์
นางสมจิตร
นายอนุทิน
นางดวงเดือน
นางกฤษณา
นางสาววราภรณ์

ศรีส�ำราญรุ่งเรือง
สังขนันท์
สุพรรณพิทักษ์
เคียนทอง
อินทรนัฎ
วุฒิสวัสดิ์
ช้วนรักธรรม
สุกฤตยานันท์
ชูโรจน์
อุทัยพยัคฆ์
กิตติดุษฎีกุล
จตุรานนท์
ศุนาลัย
ธัมวิสุทธิวรากร
ค�ำคม
สายสมบัติ
ยืนยง
หอมเนียม

นายกสมาคม
อุปนายกสมาคม คนที่ 1
อุปนายกสมาคม คนที่ 2
อุปนายกสมาคม คนที่ 3
อุปนายกสมาคม คนที่ 4
กรรมการและผู้ตรวจสอบภายใน
กรรมการและนายทะเบียน
กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
กรรมการและปฏิคม
กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ปฏิบตั งิ านสมาคมและผูป้ ระสานงาน
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 2558
ที่ปรึกษา
นายจรูญ
นายชินภัทร
นายปราโมทย์
นายเชาว์เลิศ

ชูลาภ
ภูมิรัตน
สรวมนาม
ขวัญเมือง

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

อินทรนัฏ
ช้วนรักธรรม
ใจอารีรอบ
ค�ำคม
เวณุโกเศศ
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
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เทคนิคพริ้นติ้ง

02-809-2391-2 , 092-456-6265
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