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สหกรณ์ แปลว่า การท�ำด้วยกัน
หมายถึง ผนึกก�ำลังผู้ท�ำงานเกี่ยวข้องกัน
การท�ำงานที่เกี่ยวข้องกันนั้น ให้พรักพร้อมกันทุกด้าน
และต้องกระท�ำงานนั้นด้วยความรู้ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ด้วยความเมตตาหวังดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันด้วย
จึงจะเป็นสหกรณ์แท้ ซึ่งมีแต่ความเจริญก้าวหน้า
และอ�ำนวยประโยชน์ที่พึงประสงค์แต่ฝ่ายเดียว
พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด

			
29 มกราคม 2561
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานกิจการประจ�ำปี 2560 จ�ำนวน 1 เล่ม
ด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 37 ก�ำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 ในวันเสาร์ที่
10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องรับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2560
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนประจ�ำปี 2560
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2560
ระเบียบวาระที่ 9 เรือ่ งพิจารณาอนุมตั ปิ ระมาณการรายจ่ายและประมาณการรายรับประจ�ำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาอนุมัติกำ� หนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกันประจ�ำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องพิจารณาอนุมัติจ้างผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องพิจารณาอนุมัติการน�ำเงินไปฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
		
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ
ระเบียบวาระที่ 14 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

เพื่อนสมาชิก สอ.ศธ. ทุกท่าน
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ปี 2560 นับเป็นคณะกรรมการ
ด�ำเนินการชุดที่ 37 มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ์
ให้ “เป็นสหกรณ์ชนั้ น�ำ เลิศล�ำ้ ธรรมาภิบาล เพือ่ ความมัน่ คง มัง่ คัง่ อย่างยัง่ ยืน
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนเพื่อเป็น
ทิศทางในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำ� หนดไว้
ในรอบปี 2560 แม้วา่ สถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศจะผันผวนตลอดทัง้ ปี มีขา่ วสารทางการเงิน กฎเกณฑ์ใหม่ๆ มา
ตลอดเวลา คณะกรรมการชุดนีม้ คี วามตัง้ ใจอย่างแน่วแน่และพยายามอย่างยิง่
ทีจ่ ะท�ำให้สหกรณ์มคี วามมัน่ คง เจริญก้าวหน้าต่อไปเรือ่ ยๆ รวมทัง้ ให้สมาชิก
มีความเชือ่ มัน่ ต่อสหกรณ์ เช่น ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560 เงินรับฝาก 6,275
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 965 ล้านบาท ทุนด�ำเนินงาน 12,895 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
1,587 ล้านบาท ก�ำไรสุทธิ 455 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31 ล้านบาท
สหกรณ์จึงเป็นที่พึ่งหลักของสมาชิก ท�ำให้สมาชิกสามารถด�ำเนิน
ชีวิตด้วยความพอเพียง และอยู่ดีกินดี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมทั้งจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกเพิ่มขึ้น เช่น โครงการคัดเลือกสมาชิก
ผู้ประกอบการสู่มืออาชีพ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สมาชิกในการกู้เงินแล้ว
น�ำไปใช้ท�ำให้ก่อเกิดประโยชน์และรายได้ต่อครอบครัว
ในโอกาสนี้ ขอขอบคุ ณ คณะกรรมการด� ำ เนิ น การ ที่ ป รึ ก ษา
ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ หน่วยตัวแทนและสมาชิก ที่ได้ให้การ
สนับสนุน เชื่อมั่น ไว้วางใจ และให้ความร่วมมือในการด�ำเนินงานตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา และขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ของพวกเรามีความเจริญ
ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

		
		 (นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง)
		ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
		ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
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คณะกรรมการด�ำเนินการ

รศ.ดร.เอื้อมพร เธียรหิรัญ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

ชุดที่

37

ผศ.ดร.ไพเลิศ สุมานนท์

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายเมธา อุทัยพยัคฆ์

รองประธานกรรมการ คนที่ 3

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง
ประธานกรรมการ

นายอนุทิน ค�ำคม

กรรมการและเลขานุการ

นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม
กรรมการและเหรัญญิก

ที่ปรึกษา

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน
ที่ปรึกษา

นายจรูญ ชูลาภ
ที่ปรึกษา

นายไพบูลย์ เสียงก้อง
ที่ปรึกษา

นายปราโมทย์ สรวมนาม
ที่ปรึกษา

คณะกรรมการด�ำเนินการ

ชุดที่

37

ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล

นายยศพล เวณุโกเศศ

ผศ.อรทัย รัตนานนท์

นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ

นายทรงธรรม กาญจนพิบูลย์

นางจิรัตติกาล ทองสวัสดิ์

นายพยงค์ สีเหลือง

นางสมลักษณ์ ปิ่นกร

นายพีระวิทย์ กล�่ำค�ำ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ
บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ�ำกัด
ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

นางดวงเดือน สายสมบัติ
รองผู้จัดการ

นายเอนก ศรีส�ำราญรุ่งเรือง
ผู้จัดการ

นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร

นางสาวจันทร์ตรี เกษมชัยนันท์

นางนพมาศ แก้วแหยม

นางจุไรรัตน์ ทิพวัน

ผู้ช่วยผู้จัดการ คนที่ 1

นางกฤษณา ยืนยง
ผู้ตรวจสอบภายใน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสุนันทา ใจหวัง
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ผู้ช่วยผู้จัดการ คนที่ 2

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาวศุภนุช กรแก้ว
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่

นางมยุรีย์ ทองมูล

นางนุชนารถ ไชยปัญญา

นางวาสนา มุกดามณี

นางสุรีย์พร พลชนะ

นางพัชรี ศมนลักษณ์

นางธัญภรณ์รัตน์ สุขสุเมฆ

นางนพวรรณ กรรณิการ์

นางอรสา ใจเสงี่ยม

นางสาวสุมัลลิกา พานิชยิ่ง

นายชินวัตร จรรจลานิมิตร

นายธีรกุล มากไอ

นางประไพวรรณ ค�ำจันทร์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

เจ้าหน้าที่ฝา่ ยบัญชี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่ฝา่ ยการเงิน

เจ้าหน้าที่ฝา่ ยสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่ฝา่ ยสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่ฝา่ ยสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

เจ้าหน้าที่ฝา่ ยสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่ฝา่ ยสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่ฝา่ ยสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่

ว่าที่ร้อยตรีสรศักดิ์ สุราวรรณ์

นางดวงใจ ด้วงปาน
เจ้าหน้าที่กฎหมาย

เจ้าหน้าที่ฝา่ ยบริหารงานทั่วไป

นางอติภา ทวีคูณ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางอรัญญา สองบาง

เจ้าหน้าที่ฝา่ ยบริหารงานทั่วไป

นางสาวกมลวรรณ อานนท์

นายอรุณ เที่ยงธรรม

นายสุภกร ชาญศิริวิริยกุล

นางสายยนต์ ศรีสนอง

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นายกฤษดา บัวหิรัญ

เจ้าหน้าที่ฝา่ ยบริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นายอนุชา หวังเจริญ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางสาววราภรณ์ หอมเนียม
เจ้าหน้าที่สมาคม

23 ก.ค. 60 สอ.ศธ. จัดกิจกรรมแบ่งปันสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม และการร่วมท�ำบุญ
“โครงการถวายปัจจัยเพื่อสนับสนุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรผู้อบรมบาลี”
ณ วัดโมลี โลกยารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

29 มี.ค. 60 พิธีวันสถาปนา สอ.ศธ. ครบรอบ 40 ปี “4 ทศวรรษ เจิดจรัส สอ.ศธ.”
ณ หอประชุมคุรุสภา

18 มี.ค. 60 สอ.ศธ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจ�ำปี 2560
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

11 ก.พ. 60 สอ.ศธ. จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2559
ณ หอประชุมคุรุสภา

16 ต.ค. 60 สอ.ศธ. มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ�ำปี 2560
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ

24-25 มิ.ย. 60 สอ.ศธ. จัดสัมมนาเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์
กับตัวแทนและสมาชิกกลุ่มผู้นำ� ณ โรงแรมพัทยา ปาร์ค บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

26 ก.พ. 60 สอ.ศธ. ร่วมวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

17 มิ.ย. 60 สอ.ศธ. ร่วมกับคุรุสภาจัดโครงการรวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ณ หอประชุมคุรุสภา

27 ก.ย. 60 สอ.ศธ. ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ท�ำด้วยใจ ถวายพ่อหลวง ร.๙
ณ สนามเสือป่า ส�ำนักพระราชวัง

17 พ.ย. 60 สอ.ศธ. จัดโครงการบริการคลินิกสินเชื่อ
ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.

21 ธ.ค. 60 สอ.ศธ. จัดโครงการเสริมสร้างความรู้กับหน่วยตัวแทนหักเงิน
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ

18-20 ส.ค. 60 สอ.ศธ. จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560
ชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด
ณ โรงแรมริเวอร์ ไซด์ กรุงเทพมหานคร

สหกรณ์จัดสวัสดิการและกิจกรรมให้กับสมาชิก
ในรอบปี 2560

27 พ.ย. 60 สอ.ศธ. จัดโครงการรักษ์สุขภาพ ประจ�ำปี 2560
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ
9 ก.ย. 60
สอ.ศธ. จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พาสมาชิกท�ำบุญไหว้พระ 9 วัด
ณ จังหวัดนครปฐม

16 ธ.ค. 60 สอ.ศธ. จัดโครงการฝึกอาชีพ ประจ�ำปี 2560
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร

15 ม.ค. 61 สอ.ศธ. จัดโครงการคัดเลือกสมาชิกผู้ประกอบการสู่มืออาชีพดีเด่น
ประจ�ำปี 2560 ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.

18 พ.ย. 60 สอ.ศธ. จัดโครงการรวมพลคนโสด ประจ�ำปี 2560
ณ เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 จังหวัดกาญจนบุรี

13 ต.ค. 60 สอ.ศธ. ร่วมพิธีบำ� เพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี
วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ หอประชุมคุรุสภา

31 มี.ค. 60 สอ.ศธ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จ�ำกัด ครบรอบ 59 ปี

4 ก.ย. 60 สอ.ศธ. ร่วมพิธีเปิดศูนย์องค์ความรู้ด้านสหกรณ์
ณ ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
4 มิ.ย. 60 สอ.ศธ. จัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากไร้ ในถิ่นทุรกันดาร
ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะโกปิดทอง จังหวัดราชบุรี

13 ม.ค. 61 สอ.ศธ. ร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ
สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.

5 ส.ค. 60 สอ.ศธ. จัดกิจกรรมร่วมใจอนุรักษ์ ใส่ ใจสิ่งแวดล้อม “ปลูกปะการังชายฝั่ง”
ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ หาดเตยงาม จังหวัดชลบุรี

24 ต.ค. 60 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ�ำกัด ศึกษาดูงาน
ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.

สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก

7 ก.ย. 60 สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก
ณ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

17 ส.ค. 60 สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

10 ต.ค. 60 สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก
ณ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

18 ก.ค. 60 สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

14 ก.ย. 60 สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก
ณ ห้องประชุมศุภชลาศัย กรมพลศึกษา

23 ส.ค. 60 สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์

10 ส.ค. 60 สอ.ศธ. ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ จ�ำกัด

10 ส.ค. 60 สอ.ศธ. ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด

9 ส.ค. 60 สอ.ศธ. ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�ำพูน จ�ำกัด

เชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก

25 ก.พ. 60 สอ.ศธ. ร่วมสัมมนาวิเคราะห์เชิงลึกหลักการร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ ...
และเชื่อมโยงเครือข่าย ณ ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1

22 เม.ย. 60 สอ.ศธ. ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2559
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ณ ห้องประชุม 601 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด จังหวัดนนทบุรี

27-28 พ.ค. 60 สอ.ศธ. ร่วมประะชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2560
ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
ณ โรงแรมลองบีช จังหวัดชลบุรี

26 ส.ค. 60 สอ.ศธ. ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2560
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ำกัด
ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี

23 ก.ย. 60 สอ.ศธ. ร่วมสัมมนาการจัดตั้งเขตพื้นที่สมาชิก ชสอ.กทม.1
และสิทธิประโยชน์ที่สหกรณ์สมาชิกจะได้รับ
ณ ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1

19 ธ.ค. 60 สอ.ศธ. ร่วมสัมมนา “กลยุทธ์บริหารเงินทุนเชิงรุกและรับ
ส�ำหรับสหกรณ์ทุกขนาด” ณ ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1

ผลงานในรอบปี 2560 ของ สสอ.ศธ

18 ก.ย. 60 สสอ.ศธ. ร่วมกับ สอ.ศธ. จัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
และการแสดงปาฐกถาพิเศษ โดย พระพรหมมังคลาจารย์ (ดร.เจ้าคุณธงชัย)
ณ หอประชุมคุรุสภา
29 ธ.ค. 60 สสอ.ศธ. ถวายเงินสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

3 ธ.ค. 60 สสอ.ศธ. มอบเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนตาบอด
ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
17 ก.พ. 60 สสอ.ศธ. จัดเเข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ สนามกอล์ฟกฤษดา ซิตี้ กอล์ฟ ฮิลส์ จังหวัดนครปฐม

31 ต.ค. 60 สสอ.ศธ. มอบเงินให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ อาคารที่ท�ำการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

10 เม.ย. 60 สสอ.ศธ. ร่วมกับ สอ.ศธ. ร่วมรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย
วันสงกรานต์ (วันปี ใหม่ ไทย) ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.

19 เม.ย. 60 สสอ.ศธ. จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2559
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ

ตารางเปรียบเทียบเงินกู้กับดอกเบี้ย
เดือนมกราคม - ธันวาคม 2560
จ�ำนวนเงิน
(ล้านบาท)
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พ.ค.

เงินใหก-ู พิเศษ

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.ค.

เงินใหก-ู สามัญ

ก.พ.

ส.ค.

เงินใหก-ู ฉุกเฉิน

มี.ค.

เม.ย.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ดอกเบี้ย

พ.ค.

มิ.ย.

3,082,000.00 3,425,000.00 3,934,000.00 2,850,000.00 1,050,000.00 2,035,000.00
205,297,000.00 180,914,600.00 373,852,300.00 276,695,900.00 352,705,700.00 298,534,300.00
3,636,100.00 3,403,610.00 4,889,955.00 3,791,385.00 5,803,900.00 6,443,330.00
40,620,296.62 41,039,752.96 37,106,491.15 41,044,749.96 40,005,861.18 41,440,950.70

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

3,570,000.00 4,789,000.00 5,907,000.00 4,160,000.00 4,240,000.00 4,212,000.00
257,865,900.00 216,052,700.00 195,878,500.00 195,287,600.00 271,979,700.00 305,227,300.00
4,747,000.00 3,938,700.00 16,096,500.00 8,383,826.00 8,509,800.00 7,747,800.00
40,490,057.50 42,087,511.14 42,320,176.72 40,807,466.50 42,455,302.75 41,323,911.50

ตารางแสดงจ�ำนวนรายได้ ค่าใช้จ่าย และก�ำไรสุทธิ
จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
700
600
500
400

รายได
คาใชจาย
กําไรสุทธิ

300
200
100
0
พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

รายการ

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

รายได้

444,067,245.11

509,715,956.15

563,719,931.47

621,926,354.44

685,810,346.12

ค่าใช้จ่าย

125,669,546.56

149,692,541.74

164,769,274.77

197,361,888.07

229,904,251.12

ก�ำไรสุทธิ

318,397,698.55

360,023,414.41

398,950,656.70

424,564,466.37

455,906,095.00

แสดงการจัดสรรก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปี 2560
12.76

2

1
4

3

10.00
74.86
2.38

ล�ำดับ
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2560
1. จัดสรรให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับ
- เงินส�ำรองตามข้อบังคับ
- ค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์
2. จัดสรรให้สมาชิก
- เงินปันผลตามหุ้นที่ช�ำระแล้ว
- เงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก
3. จัดสรรให้กรรมการและเจ้าหน้าที่
- เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
4. จัดสรรให้สมาชิกเป็นทุนต่าง ๆ
- ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
- ทุนสาธารณประโยชน์
- ทุนส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก
- ทุนส่งเสริมการศึกษา
- ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ
- ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้คำ�้ ประกัน
รวม

จ�ำนวนเงิน
ร้อยละ
58,158,027.11 12.76
58,128,027.11
30,000.00
341,285,314.85 74.86
248,896,197.54
92,389,117.31
10,850,000.00
2.38
10,850,000.00
45,612,753.04 10.00
6,212,753.04
9,000,000.00
22,000,000.00
5,000,000.00
500,000.00
2,900,000.00
455,906,095.00 100.00

3,383,742,724.00

12. หนี้สินทั้งสิ้น (บาท)

20,685,540.54

7,823,266,775.56

11. สินทรัพย์ทั้งสิ้น (บาท)

13. ทุนสะสมตามข้อบังคับ (บาท)

1,495,741,855.36

318,397,698.55

9. ก�ำไรสุทธิ (บาท)

10. สินทรัพย์หมุนเวียน (บาท)

125,669,546.56

3,041,190,239.25

6. เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี (บาท)

8. ค่าใช้จ่าย (บาท)

2,459,091,968.30

5. เงินรับฝาก (บาท)
444,067,245.11

333,218,983.47

4. เงินส�ำรอง (บาท)

7. รายได้ (บาท)

3,764,185,700.00

1,090

2. จ�ำนวนสมาชิกสมทบ (คน)

3. ทุนเรือนหุ้น (บาท)

13,475

พ.ศ. 2556

1. จ�ำนวนสมาชิก (คน)

รายการ

39,019,683.97

4,024,982,782.07

8,886,957,195.30

1,419,043,939.61

306,023,414.41

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

1,180

14,115

พ.ศ. 2557

1,723,169,683.50

424,564,466.37

197,361,888.07

621,926,354.44

3,708,777,177.00

5,309,776,219.46

467,295,842.82

4,642,815,110.00

1,377

15,240

พ.ศ. 2559

2,194,870,654.60

455,906,095.00

229,904,251.12

685,810,346.12

3,250,937,406.00

6,275,032,385.23

521,427,812.28

4,947,348,460.00

1,489

15,844

พ.ศ. 2560

63,128,016.00

4,612,414,162.43

89,264,546.96

5,660,603,146.58

115,420,950.08

6,735,714,508.34

9,884,585,130.20 11,307,765,929.83 12,895,577,870.77

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

1,276

14,755

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2556 - 2560

ตารางสรุปผลการดําเนินงาน
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ระเบียบวาระที่

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปีทราบ

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ข้อ 55 ก�ำหนดว่า   
การประชุมใหญ่ของสหกรณ์จะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด
หรือไม่น้อยกว่า 100 คน จึงจะเป็นองค์ประชุม ขณะนี้มีสมาชิกมาประชุมจ�ำนวน . . . คน จึงถือว่า
ครบองค์ประชุมแล้ว
การเชิญสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีในวันนี้ก็เพื่อแถลงผลการด�ำเนินงานของ
สหกรณ์ในรอบปีทผี่ า่ นมา และเป็นการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ 52 ทีก่ ำ� หนดให้มกี ารประชุมใหญ่
สามัญอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ ในรอบปีที่ผ่านมา       
ผลการด�ำเนินการเป็นทีน่ า่ พอใจเป็นอย่างยิง่   ซึง่ จะได้แถลงงบการเงินทีผ่ สู้ อบบัญชีได้ตรวจและรับรอง
แล้วให้สมาชิกได้ทราบในวาระต่อไป ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 37 ในรอบปี 2560 ได้
ด�ำเนินงานมีผลก�ำไรสุทธิเป็นเงินจ�ำนวน 455,906,095.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นเงินจ�ำนวน
31,341,628.63 บาท ซึ่ ง มติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ป ระมาณการก� ำ ไรประจ� ำ ปี 2560 เป็ น เงิ น จ� ำ นวน  
368,315,000.00 บาท ซึ่งสหกรณ์สามารถท�ำก�ำไรสุทธิได้เกินประมาณการที่ตั้งไว้ อันเป็นผลจาก
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีการบริหารงานในเชิงรุกมากขึ้น ประชาสัมพันธ์เข้าถึงสมาชิกมากขึ้น
ทั้งในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ในใบเสร็จรับเงิน แผ่นพับ เว็บไซต์ของสหกรณ์ หน่วยตัวแทนและ
จากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และเชิญชวนสมาชิกให้น�ำเงินฝากกับสหกรณ์ จึงท�ำให้มียอดเงินฝากเพิ่มขึ้น
เป็นเงินจ�ำนวน 6,275,032,385.23 บาท และได้น�ำเงินส่วนเกินสภาพคล่องหลังจากให้สมาชิก
กู้ยืมแล้วไปหาผลประโยชน์ตามค�ำแนะน�ำของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ท�ำให้
สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราร้อยละ 5.25 เงินเฉลี่ยคืนเป็นอัตราร้อยละ 19 ทั้งยังสามารถจัดสรร
เป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกเป็นทุนในรูปแบบต่างๆ
ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการด�ำเนินการได้ช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวสมาชิก
ที่ถึงแก่กรรม ประสบอัคคีภัย ประสบอุทกภัย บริจาคเพื่อการกุศลกับหน่วยงานต่างๆ ให้สวัสดิการ
สมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และสมาชิกที่ภักดีต่อองค์กร ตลอดจนการให้ทุนการศึกษาแก่
บุตรสมาชิก อีกทั้งยังจัดให้มีโครงการใหม่และต่อเนื่องในลักษณะที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกอีกหลาย
โครงการ
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รายงานกิจการประจำ�ปี

2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้สอบบัญชี ที่ได้ช่วยเร่งรัดตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ให้เสร็จ
เรียบร้อย และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ได้ช่วยเหลือให้ค�ำแนะน�ำ
ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของคณะกรรมการด�ำเนินการตลอดมา ก่อนจะด�ำเนิน
การประชุมตามวาระการประชุมที่กำ� หนดไว้ สิ่งที่ได้ปฏิบัติเป็นประเพณี คือ การยืนไว้อาลัยแก่เพื่อน
สมาชิกที่ถึงแก่กรรมในรอบปี 2560 มีสมาชิกถึงแก่กรรม 73 ราย รายละเอียดปรากฎในหน้า 108-109
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ และขอเชิญสมาชิกทุกท่านยืนไว้อาลัยกับสมาชิกที่
ถึงแก่กรรมเป็นเวลา 1 นาที
...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่

พิจารณารับรองรายงาน

การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้มาประชุม
1. นายจรูญ
ชูลาภ
2. นายเชาว์เลิศ
ขวัญเมือง
3. ผศ.ดร.ไพเลิศ
สุมานนท์
4. นายพูลลาภ
อินทรนัฏ
5. นายเมธา
อุทัยพยัคฆ์
6. นายวิโรจน์
ใจอารีรอบ
7. นายยศพล
เวณุโกเศศ
8. ผศ.อรทัย
รัตนานนท์
9. นายพยงค์
สีเหลือง
10. นางจิรัตติกาล ทองสวัสดิ์
11. นางสมลักษณ์ ปิ่นกร
12. ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์
13. นายพีระวิทย์
กล�ำ่ ค�ำ
14. นายปัญญา
สุพรรณพิทักษ์
15. นายอนุทิน
ค�ำคม
16. ผศ.ศรีจันทร์
โตเลิศมงคล
17. นายทรงธรรม กาญจนพิบูลย์
18. นายอดุลย์
ช้วนรักธรรม
19. นายเอนก
ศรีสำ� ราญรุ่งเรือง
20. สมาชิกผู้มาประชุม  จ�ำนวน  12,880  คน

24

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

รายงานกิจการประจำ�ปี

2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายปราโมทย์
2. นางพรทิพย์
3. นายสุวัฒน์
4. น.ส.ธนาวดี
5. นายมนตรี

สรวมนาม
ศิลป์วิไลรัตน์
อุปถัมภ์วิภานนท์
อยู่สุภาพ
ช่วยชู

ที่ปรึกษา
ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้แทนผู้สอบบัญชี

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
เมือ่ สมาชิกมาประชุมจ�ำนวน 200 คน ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 55 แล้ว
นายจรูญ  ชูลาภ  ประธานกรรมการ  เป็นประธานในทีป่ ระชุมและด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่

1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีทราบ

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบ  
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ก�ำหนดประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2559 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อรายงานผลการด�ำเนินงานและเป็นการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 52 ก�ำหนดมีการประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี
2. แนะน�ำผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และแขกผู้มีเกียรติ
ที่มาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559
3. สหกรณ์ได้จดั สวัสดิการต่างๆ ช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว เช่น บุคคลในครอบครัว
ถึงแก่กรรม ประสบอัคคีภัย อุทกภัย สมาชิกอายุครบ 60 ปี เป็นต้น
4. ขอเชิญสมาชิกทุกท่านยืนไว้อาลัยให้แก่สมาชิกทีถ่ งึ แก่กรรมในปี 2559 เป็นเวลา 1 นาที
จ�ำนวน 73 ราย รายชือ่ สมาชิกทีเ่ สียชีวติ ตามรายละเอียดรายงานกิจการประจ�ำปี 2559 หน้า 105-106   
โดยขอถอนรายที่ 17 นางสาวพรเพ็ญ  อ๊อกกังวาล ท่านไม่ได้เสียชีวิต ขออภัยที่ได้ลงผิดพลาด     
5. ในการประชุมใหญ่วันนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการด�ำเนินการและเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ำกัด มาร่วมสังเกตการณ์ จ�ำนวน 11 คน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอเชิญสมาชิกทุกท่านยืนไว้อาลัย แก่สมาชิกที่ถึงแก่
กรรมเป็นเวลา 1 นาที
ทราบและยืนไว้อาลัยแก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรมเป็นเวลา 1 นาที
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2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  2559

ประธาน มอบนายอนุทิน  ค�ำคม  เลขานุการ  น�ำเสนอ
นายอนุทิน  ค�ำคม  เลขานุการ  เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2558 เมื่อ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจ�ำปี 2558 หน้า 28-37 ให้
ที่ประชุมพิจารณา
ประธาน เสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามที่เลขานุการเสนอ
กุมภาพันธ์ 2559 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่

3

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2558 เมื่อวันที่ 13  

เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ

3.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 37

		
ประธาน  มอบนายเอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ  น�ำเสนอ
		
นายเอนก   ศรีส�ำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ เสนอว่าตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด พ.ศ. 2543 ข้อ 59 ก�ำหนดให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
มีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง และข้อ 60 ก�ำหนดให้กรรมการด�ำเนินการต้อง
ออกจากต�ำแหน่งเพราะเหตุถึงคราวออกตามวาระ ในปี 2560 มีคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 36   
พ้นจากต�ำแหน่งเพราะเหตุดังกล่าว จ�ำนวน 7 คน ดังนี้
ต�ำแหน่ง ประธานกรรมการ  ได้แก่  นายจรูญ  ชูลาภ
ต�ำแหน่ง กรรมการด�ำเนินการ  ได้แก่
1. นายปัญญา
สุพรรณพิทักษ์   สังกัด กลุ่ม 2     
2. นายเมธา
อุทัยพยัคฆ์   สังกัด กลุ่ม 2    
3. นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง   สังกัด กลุ่ม 3 หน่วย 3.1
4. ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์   สังกัด กลุ่ม 3 หน่วย 3.2
5. นายพูลลาภ
อินทรนัฏ   สังกัด กลุ่ม 5 หน่วย 5.3  
6. ผศ.ดร.ไพเลิศ สุมานนท์   สังกัด กลุ่ม 5 หน่วย 5.9
ต�ำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ  ที่มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 1 ปี
จึงก�ำหนดให้มกี ารเลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 37 เพือ่ แทนคณะกรรมการ
ด�ำเนินการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ และผู้ตรวจสอบกิจการ ดังกล่าว ตามรายละเอียดในหนังสือ
รายงานกิจการประจ�ำปี 2559 หน้า 38-44
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เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

สมาชิกเสนอให้เพิ่มค่ารับรองในวันประชุมใหญ่
ประธาน มอบนายอนุทิน  ค�ำคม  เลขานุการ  น�ำเสนอ
นายอนุทิน  ค�ำคม  เลขานุการ  เสนอว่า ตามที่สมาชิกขอให้สหกรณ์เพิ่มค่ารับรองในการมา
ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี จาก 700.- บาท เป็น 1,000.- บาทนัน้ คณะกรรมการด�ำเนินการ ได้พจิ ารณา
เห็นควรเพิ่มค่ารับรองให้สมาชิก จาก 700.- บาท เป็น 900.- บาท เพิ่มขึ้น 200.- บาท และเข้าบัญชี
ให้กบั สมาชิกทุกคนๆ ละ 100.- บาท รวมเป็น 1,000.- บาท ซึง่ มีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ เป็นเงิน  3,048,000.บาท คณะกรรมการด�ำเนินการพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะเหมาะสมทีส่ ดุ เพราะค�ำนึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ
ค่าครองชีพปัจจุบัน และการเดินทางมาร่วมประชุมใหญ่ของสมาชิก   
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่

5

เรือ่ งรับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559

ประธาน มอบนายเอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ  น�ำเสนอ
นายเอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ  น�ำเสนอ รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี  2559
ในด้านความเจริญเติบโตของธุรกิจ จ�ำนวนสมาชิก ทุนด�ำเนินงาน ก�ำไรสุทธิ ทุนเรือนหุ้น เงินรับฝาก
การให้เงินกู้แก่สมาชิกและสหกรณ์อื่นๆ เงินลงทุน ทุนสาธารณประโยชน์ การจัดสวัสดิการ และ
ผลงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 7 ด้าน ได้แก่
   (1) ด้านบริหาร     
   (2) ด้านการสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าของสหกรณ์
   (3) ด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร    
   (4) ด้านการให้สวัสดิการ   
   (5) ด้านระเบียบและกฎหมาย
   (6) ด้านประชาสัมพันธ์
   (7) ด้านเชื่อมโยงเครือข่าย    
รายงานกิจการประจำ�ปี
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ตลอดจนกิจกรรมระหว่างปี ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจ�ำปี 2559
หน้าที่ 42-52
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธาน  เสนอที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559
รับทราบ
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เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำปี 2559

ประธาน  มอบ  ผศ.ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล  ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ  น�ำเสนอ  
ผศ.ศรีจนั ทร์  โตเลิศมงคล   ประธานผูต้ รวจสอบกิจการ  น�ำเสนอรายงานการตรวจสอบกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามหนังสือรายงานกิจการประจ�ำปี 2559 หน้า 56-63
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธาน  เสนอที่ประชุมรับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำปี 2559
รับทราบ
					

ระเบียบวาระที่
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เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
และงบก�ำไรขาดทุนประจ�ำปี 2559

ประธาน ได้เชิญ นายมนตรี ช่วยชู ผู้สอบบัญชี แถลงงบแสดงฐานะการเงินและ
งบก�ำไรขาดทุนประจ�ำปี 2559
นายมนตรี  ช่วยชู  ผู้สอบบัญชี  น�ำเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุน
ประจ�ำปี 2559 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสนิ้ สุด 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียด
ในรายงานกิจการประจ�ำปี 2559 หน้า 64-88
   จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุน
ประจ�ำปี 2559
ประธาน เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบก� ำ ไรขาดทุ น
ประจ�ำปี 2559 ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอ
ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอ
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เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2559

ประธาน เสนอพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2559 เป็นเงิน 424,564,466.37
บาท และคณะกรรมการด�ำเนินการเห็นสมควรจัดสรรก�ำไรสุทธิตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 32  
ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจ�ำปี 2559 หน้า 89 ซึ่งคณะกรรมการด�ำเนินการได้
เห็นชอบแล้ว และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการบริหารการเงินและวิสัยทัศน์ของสหกรณ์
ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก�ำหนดอัตราค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งตามความใน มาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
และมาตรา 60 วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้ “ค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ให้จัดสรรจากก�ำไรสุทธิของสหกรณ์ในอัตรา
ร้อยละหนึ่งของก�ำไรสุทธิ แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท” ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์
2560 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี ส�ำหรับจ่ายเป็น
ค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยในอัตราร้อยละหนึ่งของก�ำไรสุทธิ แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท
ดังนั้น สหกรณ์จึงต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงและแนวปฏิบัติของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
โดยเพิม่ ค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จาก 10,000.- บาท เป็น 30,000.- บาท จึงขออนุมตั ิ
ที่ประชุมใหญ่ให้ตัดจากทุนรักษาระดับเงินปันผลที่ตั้งไว้ 6,796,712.58 บาท จ�ำนวน 20,000.- บาท  
ทุนรักษาระดับเงินปันผลคงเหลือ 6,776,712.58 บาท
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2559
อนุมตั ใิ ห้จดั สรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2559 และอนุมตั คิ า่ บ�ำรุงสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นเงิน 30,000.- บาท ตามเสนอ
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เรื่องพิจารณาอนุมัติประมาณการรายจ่าย
และประมาณการรายรับ ประจ�ำปี 2560

ประธาน เสนอว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ได้จัดท�ำ
ประมาณการรายจ่ายและประมาณการรายรับ ประจ�ำปี 2560 เสนอทีป่ ระชุมใหญ่พจิ ารณาตามข้อบังคับ
ข้อ 56 (6) ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559-2563 และได้ก�ำหนดแผนพัฒนาสหกรณ์
โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2560 และทุนสะสมของสหกรณ์ตามระเบียบ ดังรายละเอียด
ในหนังสือรายงานกิจการประจ�ำปี 2560 หน้า 90-94
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ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายรับ
ประจ�ำปี 2560
อนุมัติประมาณรายจ่ายและประมาณการรายรับ ประจ�ำปี 2560

ตามเสนอ
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เรื่องพิจารณาอนุมัติกำ� หนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�ำ้ ประกัน
ประจ�ำปี 2560

ประธาน  แจ้งว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
พ.ศ. 2543 ข้อ 56 (5) ก�ำหนดให้ทปี่ ระชุมสามัญประจ�ำปี ก�ำหนดวงเงินกูย้ มื หรือการค�ำ้ ประกัน ส�ำหรับ
ปีหนึ่งๆ ไว้เพื่อเป็นการหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืม เมื่อปี 2559 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ได้อนุมัติ
ให้สหกรณ์กเู้ งินจากแหล่งอืน่ มาใช้ในธุรกิจในวงเงินไม่เกิน 4,400,000,000.- บาท (สีพ่ นั สีร่ อ้ ยล้านบาท
ถ้วน) ส�ำหรับปี 2560 สหกรณ์คงก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกัน จ�ำนวน 4,400,000,000.- บาท
(สี่พันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน) เท่ากับปีที่แล้วเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ        
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกัน ปี 2560
จ�ำนวน 4,400,000,000.- บาท (สี่พันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน)
ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกันปี 2560
บาท (สี่พันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่

อนุมตั วิ งเงินกูย้ มื หรือการค�ำ้ ประกัน ปี 2560 จ�ำนวน 4,400,000,000.-

11 เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2560

ประธาน  มอบนายอนุทิน  ค�ำคม  เลขานุการ  น�ำเสนอ
นายอนุทิน ค�ำคม เลขานุการ เสนอว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จ�ำกัด ขอเสนอการจ้างผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2560 ซึ่งตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด พ.ศ. 2543 ข้อ 56 (7) ก�ำหนดให้ที่ประชุมใหญ่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการ
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอนายทะเบียนแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ส�ำหรับปีสนิ้ สุดทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม   
2560 มีผู้สอบบัญชี ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี ได้เสนอบริการสอบบัญชี ให้ที่ประชุมพิจารณา
จ�ำนวน 2 ราย ซึ่งฝ่ายจัดการได้พิจารณาการปฏิบัติงาน งานสอบบัญชี การเข้าปฏิบัติงานสอบบัญชี  
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การรายงานสอบบัญชี ข้อมูลอืน่ ๆ จะคล้ายกัน ค่าธรรมเนียมในการเข้าสอบบัญชีเท่ากัน คือ 125,000.บาท   
ซึ่งคณะกรรมการด�ำเนินการได้พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ�ำปี
2560 โดยค�ำนึงถึงการบริการให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ  การเข้าปฏิบัติงานสอบบัญชี ผลงานการตรวจสอบ
ความสามารถในการตรวจสอบ การตรวจเสร็จทันเวลา ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบบัญชี และค่าธรรมเนียมในอัตราที่เหมาะสม จึงได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท มนตรีสอบบัญชี
และกฎหมาย จ�ำกัด โดย นายพงศ์คณิต   คุณัมพรานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3444 และ
นางสาวฉัตราภรณ์  ลีลคั รานนท์  10365 เป็นผูส้ อบบัญชีสำ� รอง รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ
ประจ�ำปี 2559 หน้า 96-98
จึงเห็นควรจ้าง บริษทั มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี 2560
และค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี จ�ำนวน 125,000.- บาท (หนึง่ แสนสองหมืน่ ห้าพันบาทถ้วน) เท่ากับ
ปีที่แล้ว และบริษัท ส�ำนักบัญชีทองเอก จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำ� รอง
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติจ้างผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2560
ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาจ้างผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ�ำปี 2560
อนุมตั จิ า้ งบริษทั มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชี
สหกรณ์ และก�ำหนดค่าธรรมเนียม เป็นเงินจ�ำนวน 125,000.- บาท (หนึง่ แสนสองหมืน่ ห้าพันบาทถ้วน)
และบริษทั ส�ำนักบัญชีทองเอก จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีสำ� รอง

12

ระเบียบวาระที่

เรือ่ งพิจารณาอนุมตั กิ ารน�ำเงินไปฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

ประธาน  มอบ  นายเอนก  ศรีสำ� ราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ  น�ำเสนอ
นายเอนก  ศรีสำ� ราญรุง่ เรือง  ผูจ้ ดั การ   เสนอว่า ตามทีค่ ณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 62 (7) แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 และมติ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ออกประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เรือ่ ง ข้อก�ำหนด
การฝากหรือลงทุนอย่างอืน่ ของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจ�ำปี
2559 หน้า 99-100
จึงเสนอทีป่ ระชุมใหญ่พจิ ารณา
อนุมัติการน�ำเงินไปฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ ตามประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เป็นจ�ำนวนเงิน 500 ล้านบาท
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เรื่องพิจารณาการตัดจ�ำหน่ายหนี้สูญ

ประธาน  มอบนายเอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ  น�ำเสนอ
นายเอนก ศรีสำ� ราญรุง่ เรือง  แจ้งว่า ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จ�ำกัด ขอตัดจ�ำหน่ายหนีส้ ญ
ู ลูกหนีต้ ามค�ำพิพากษา จ�ำนวน 3 ราย ลูกหนีเ้ หล่านี้ สหกรณ์ได้ตดิ ตามทวง
หนีแ้ ละด�ำเนินคดีจนถึงทีส่ ดุ พร้อมทัง้ ได้ทำ� การสืบทรัพย์บงั คับคดี แต่ลกู หนีไ้ ม่มที รัพย์สนิ ใดๆ จะช�ำระ
หนีไ้ ด้ จนพ้นระยะเวลาการบังคับคดีแล้ว ซึง่ คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 36 ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 อนุมัติให้เสนอขอตัดจ�ำหน่ายหนี้สูญต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี 2559 จึงเสนอขอตัดจ�ำหน่ายหนีส้ ญ
ู จ�ำนวน 3 ราย ตามระเบียบว่าด้วยการตัดจ�ำหน่าย
หนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2546 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงาน
กิจการประจ�ำปี 2559 หน้า 101-104 จ�ำนวน 3 ราย ได้แก่
1. นายสุรัชต์ นามทอง ขออนุมัติตัดจ�ำหน่ายหนี้สูญ  จ�ำนวน 499,815.50  บาท
2. นายจ�ำลอง กลั่นสอน ขออนุมัติตัดจ�ำหน่ายหนี้สูญ  จ�ำนวน 24,800.- บาท
3. นางนัยนา วรรณศิลป์ ขออนุมัติตัดจ�ำหน่ายหนี้สูญ  จ�ำนวน 73,009.49  บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขอตัดจ�ำหน่ายหนี้สูญ จ�ำนวน 3 ราย
ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาขอตัดจ�ำหน่ายหนี้สูญ จ�ำนวน  3 ราย
อนุมัติตัดจ�ำหน่ายหนี้สูญ จ�ำนวน 3 ราย ตามเสนอ แต่การอนุมัติ
จ�ำหน่ายหนี้สูญเป็นเพียงการปฏิบัติทางบัญชีเท่านั้น มิได้เป็นการระงับซึ่งสิทธิเรียกร้องจากผู้ต้อง
รับผิดชอบต่อสหกรณ์แต่อย่างใด
ประธาน   พักการประชุมเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 56 (2) ซึ่งในการประชุมใหญ่
ก�ำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของ
ที่ประชุม เมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการด�ำเนินการจะต้องรายงานผลการเลือกตั้งต่อ
ที่ประชุมใหญ่ ซึ่งขณะนี้การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการยังไม่แล้วเสร็จ  
จึงขอพักการประชุม เพื่อรอผลการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ โดยปีที่ผ่านๆ มาเราถือเป็น
ธรรมเนียมในการปฏิบัติ จะรายงานผลการเลือกตั้งต่อที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบผล
การเลือกตั้งต่อไป
เห็นชอบตามเสนอ
ทีป่ ระชุม  ได้พกั การประชุมและเมือ่ ถึงเวลา 15.00 น.
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นายพูลลาภ  อินทรนัฏ  รองประธานกรรมการ  ท�ำหน้าที่แทนประธานในที่ประชุม แจ้งว่า
นายจรูญ  ชูลาภ  ประธาน ได้มอบหมายให้ท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนเนื่องจากมีภารกิจ จึงขอ
ด�ำเนินการประชุมต่อไป โดยแจ้งว่าขณะนี้ผลการตรวจนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการและ
ผู้ตรวจสอบกิจการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนี้
(1) ผลการเลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 37 สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด แยกเป็น
		
ต�ำแหน่ง  ประธานกรรมการ

หมายเลข
1
เลือกตั้ง

ชื่อผู้สมัคร
นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง

คะแนน
9,928

ล�ำดับที่
1*

ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการหมายเลข 1 นายเชาว์เลิศ  ขวัญเมือง ได้รับการ

		
ต�ำแหน่ง  กรรมการด�ำเนินการ
		
กลุ่มที่ 2  ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หมายเลข
1
2

ชื่อผู้สมัคร
นายเมธา
อุทัยพยัคฆ์
นายทรงธรรม กาญจนพิบูลย์

คะแนน
1,338
1,197

ล�ำดับที่
1*
2*

ผลการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการในกลุ่มที่ 2 หมายเลข 1 นายเมธา  อุทัยพยัคฆ์
และหมายเลข 2  นายทรงธรรม  กาญจนพิบูลย์  ได้รับการเลือกตั้ง
		
กลุม่ ที่ 3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  มหาวิทยาลัยราชภัฎ  และหน่วยงานอืน่
ในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้แก่

หมายเลข
1
2

ชื่อผู้สมัคร
รศ.ดร.เอื้อมพร เธียรหิรัญ
ผศ.ศรีจันทร์
โตเลิศมงคล

คะแนน
3,479
3,112

ล�ำดับที่
1*
2*

ผลการเลือกตัง้ กรรมการด�ำเนินการในกลุม่ ที่ 3  หมายเลข 1  รศ.ดร.เอือ้ มพร  เธียรหิรญ
ั   
และหมายเลข 2  ผศ.ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล  ได้รับการเลือกตั้ง
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กลุ่มที่ 5   กรมศิลปากร ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา            
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ส�ำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ส�ำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานที่ไม่สังกัดหน่วยงานใด ได้แก่

หมายเลข
1
2
3

ชื่อผู้สมัคร
นายอดุลย์
ช้วนรักธรรม
ผศ.ดร.ไพเลิศ สุมานนท์
น.ส.ไกรวิณี
มุ่งศิริ

คะแนน
3,142
2,797
919

ล�ำดับที่
1*
2*
3

ผลการเลือกตัง้ กรรมการด�ำเนินการในกลุม่ ที่ 5  หมายเลข 1  นายอดุลย์  ช้วนรักธรรม  
และหมายเลข 2  ผศ.ดร.ไพเลิศ  สุมานนท์  ได้รบั การเลือกตัง้
(2) ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด มีดังนี้

หมายเลข

ชื่อผู้สมัคร

คะแนน

ล�ำดับที่

1

บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ�ำกัด
โดย ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

9,723

1*

ผลการเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการ  หมายเลข 1  บริษทั วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ�ำกัด
โดย ดร.วรกร  แช่มเมืองปัก ได้รับการเลือกตั้ง
กิจการ ตามที่ประธานแจ้งให้ทราบ

14

ระเบียบวาระที่

รับทราบผลการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการและผู้ตรวจสอบ

เรื่องอื่นๆ

ประธาน   แจ้งว่า วาระการประชุมต่อไปนี้เป็นวาระอื่นๆ ซึ่งเป็นวาระที่ให้สมาชิกเสนอ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์
สมาชิกได้ให้ข้อเสนอแนะ อภิปราย  ดังนี้
สมาชิก ขอชมเชยการท�ำงานของคณะกรรมการด�ำเนินการ และขอฝากคณะกรรมการ
ด�ำเนินการในการน�ำเงินไปลงทุนในหุ้นกู้ต่างๆ หน้า 78-79 พิจารณาถึงความเสี่ยงในการลงทุนด้วย
อย่าเห็นแก่ดอกเบี้ยที่แต่ละบริษัทให้มาก ต้องดูความมั่นคงของบริษัทนั้นด้วย และขอขอบคุณที่
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บริหารงานจนท�ำให้สหกรณ์ จ่ายเงินปันผล 5.25 และเฉลี่ยคืนถึงร้อยละ 18  
ประธาน  ชี้แจงว่าคณะกรรมการด�ำเนินการ พิจารณาถึงความเสี่ยงเช่นกัน ว่าการน�ำเงิน
ไปลงทุนมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด
สมาชิก   ขอเสนอให้คณะกรรมการด�ำเนินการพิจารณาเกี่ยวกับการรับสมัครกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ ให้สหกรณ์ออกประกาศแจ้งสมาชิกเป็นการล่วงหน้าในเวลาอันเหมาะสม และมี
หนังสือน�ำส่งประกาศดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่สมาชิกสังกัดเพื่อให้สมาชิกทราบทั่วกัน รวมทั้งควร
ก�ำหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์วา่ เป็นมากีป่ แี ล้วเป็นกรรมการอีกไม่ได้ ต้องเว้นวรรค
ประธาน  รับไว้พิจารณา
ประธาน  แจ้งว่า หากสมาชิกไม่มีข้อเสนอแนะแล้ว ขอปิดประชุม และขอขอบคุณสมาชิก
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
เลิกประชุมเวลา  16.00  น.
			
		
ผู้จดรายงานการประชุม
(นายอนุทิน  ค�ำคม)
กรรมการและเลขานุการ
		

(นายจรูญ  ชูลาภ)
ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559
...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
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3

ระเบียบวาระที่

เรื่องพิจารณาการเลือกตั้ง
คณะกรรมการด�ำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ

3.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ  ชุดที่ 38

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด พ.ศ. 2543
ข้อ 59 ก�ำหนดให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วัน
เลือกตั้ง และข้อ 60 ก�ำหนดให้กรรมการด�ำเนินการต้องออกจากต�ำแหน่งเพราะเหตุถึงคราวออก
ตามวาระ ในปี 2560 มีคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 37 พ้นจากต�ำแหน่งเพราะเหตุ ดังกล่าว
จ�ำนวน  8  คน ดังนี้
ต�ำแหน่ง  กรรมการด�ำเนินการ  ได้แก่
1. นายอนุทิน
ค�ำคม
2. นายยศพล
เวณุโกเศศ
3. นายพีระวิทย์ กล�ำ่ ค�ำ
4. ผศ.อรทัย
รัตนานนท์
5. นางจิรัตติกาล ทองสวัสดิ์
6. นายวิโรจน์
ใจอารีรอบ
7. นางสมลักษณ์ ปิ่นกร
8. นายพยงค์
สีเหลือง

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

จึงก�ำหนดให้มกี ารเลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 38 เพือ่ แทนคณะกรรมการ
ด�ำเนินการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระดังกล่าว
		
ประกาศผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด�ำเนินการ
ในปี 2561 ให้มีการเลือกตั้งต�ำแหน่งกรรมการด�ำเนินการ 8 คน มีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่ง 2 ปี แทนกรรมการด�ำเนินการที่พ้นวาระหรือออกตามกลุ่มและหน่วย ดังนั้นในปี 2561 ให้
มีการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการแทนกรรมการด�ำเนินการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ ในกลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 3  กลุ่มที่ 4  และกลุ่มที่ 5  จ�ำนวน 8 คน  จึงประกาศรับสมัครกรรมการด�ำเนินการระหว่าง
วันที่ 3-9 มกราคม 2561 และผูม้ สี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็นกรรมการด�ำเนินการต้องเป็นสมาชิกในสังกัด
นั้นๆ ดังนี้
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กลุ่มที่ 1 มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการได้ 2 คน ประกอบด้วยสมาชิก
หน่วย 1.1 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วย 1.2 ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย หรือ
หน่วย 1.3 ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา หรือ
หน่วย 1.4 ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผูส้ มัครทีไ่ ด้คะแนนสูงสุดตามล�ำดับของกลุม่ ที่ 1 จ�ำนวน 2 คน โดยก�ำหนด
ให้หน่วยที่ 1.1 ได้จ�ำนวน 1 คน และหน่วยที่ 1.2 หรือหน่วยที่ 1.3 หรือหน่วยที่ 1.4 ได้จ�ำนวน 1 คน
มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการ
		
กลุ่มที่ 3 มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการได้ 2 คน ประกอบด้วยสมาชิก
หน่วย 3.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หรือ
หน่วย 3.2 มหาวิทยาลัยราชภัฎ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือ
หน่วย 3.3 หน่วยอื่นในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่ไม่สังกัดหน่วยที่ 3.1 และ 3.2
ผูส้ มัครแต่ละหน่วยทีไ่ ด้คะแนนสูงสุดตามล�ำดับของกลุม่ ที่ 3 จ�ำนวน 2 คน
มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการได้ไม่เกินหน่วยละ 1 คน
		
กลุ่มที่ 4 มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการได้ 1 คน ประกอบด้วยสมาชิก
หน่วย 4.1 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
หน่วย 4.2 ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้สมัครแต่ละหน่วยที่ได้คะแนนสูงสุดของกลุ่มที่ 4 จ�ำนวน 1 คน มีสิทธิ
ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการ
		
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
รายงานกิจการประจำ�ปี
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หน่วย 5.8 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือ
หน่วย 5.9 กรมพลศึกษา หรือ
หน่วย 5.10 กรมการท่องเที่ยว หรือ
หน่วย 5.11 หน่วยงานที่ไม่สังกัดหน่วยงานใด
ผูส้ มัครแต่ละหน่วยทีไ่ ด้คะแนนสูงสุดตามล�ำดับของกลุม่ ที่ 5 จ�ำนวน 3 คน
มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการได้ไม่เกินหน่วยละ 1 คน  
ส�ำหรับกลุ่มที่ 2 ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่มีการเลือกตั้งกรรมการ
ด�ำเนินการ เนื่องจากกรรมการด�ำเนินการยังอยู่ในวาระด�ำรงต�ำแหน่ง
		
การใช้สิทธิเลือกตั้ง
1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกอยู่ถึงวันเลือกตั้ง
2. การใช้สิทธิและรับบัตรเลือกตั้งต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตร    
ประจ�ำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ�ำตัวลูกจ้าง หรือบัตรสมาชิกสหกรณ์ หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการ  
ออกให้ พร้อมลงลายมือชื่อของตนต่อกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้ง
3. การเลือกตัง้ ให้ทำ� เครือ่ งหมายกากบาท ในบัตรเลือกตัง้ ได้ตามจ�ำนวนทีก่ ำ� หนด
เท่านั้น 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       
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 แล้วมอบบัตรดีส่งต่อให้กรรมการคนที่สองเพื่อขาน
หมายเลขทีไ่ ด้รบั การกาเครือ่ งหมายลงคะแนน แล้วส่งต่อให้กรรมการคนทีส่ ามตรวจสอบซ�ำ้ และน�ำเก็บ
ใส่กล่อง กรณีบัตรเสียให้กรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งแยกไว้ต่างหาก เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
5. เมือ่ หยิบบัตรเลือกตัง้ ออกจากหีบบัตรเลือกตัง้ จนหมดแล้ว ให้คว�ำ่ หีบบัตรเลือกตัง้
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ต่อหน้าผู้สังเกตการณ์นับคะแนนเพื่อแสดงว่าไม่มีบัตรเลือกตั้งเหลืออยู่ในหีบบัตรเลือกตั้งอีก แล้วให้
ตรวจสอบและนับจ�ำนวนบัตรเลือกตั้ง แล้วรายงานให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งทราบ
		
การประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด จะประกาศผลการเลือกตัง้
คณะกรรมการด�ำเนินการต่อที่ประชุมใหญ่ หรือ ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ำกัด ภายในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ผู้สมัครรับเลือกตั้งในต�ำแหน่งกรรมการด�ำเนินการที่ได้คะแนนเลือกตั้งสูงสุด
เท่ากับจ�ำนวนกรรมการของแต่ละกลุ่มแต่ละหน่วยตามประกาศนี้ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เว้นแต่มี
ผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่เกินจ�ำนวนตามประกาศนี้ ให้ด�ำเนินการเลือกตั้งและให้ถือว่าได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการด�ำเนินการ ในกรณีทผี่ สู้ มัครรับเลือกตัง้ กรรมการด�ำเนินการมีคะแนนเท่ากันในแต่ละกลุม่
หรือแต่ละหน่วยตามประกาศ ให้ใช้วิธีจับสลากต่อหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2. ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งถือเป็นที่สิ้นสุดโดยถือคะแนนเสียง
2 ใน 3 ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
3. ในกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่ากรณีเกิดจากการทุจริต
หรือผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ ขาดคุณสมบัติ ให้ถอื ว่าผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ ในล�ำดับถัดไปเป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้
ในต�ำแหน่งนั้น
ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอผลการเลือกตั้งต่อที่ประชุมใหญ่ได้ ให้สหกรณ์ประกาศ    
รายชื่อคณะกรรมการด�ำเนินการโดยเปิดเผย ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ฯ และให้ถือว่าที่ประชุมใหญ่           
ให้ความเห็นชอบผลการเลือกตั้งดังกล่าว

3.2 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2561

อาศัยอ�ำนาจตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2559 และตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
พ.ศ. 2543 ข้อ 80 ที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 37 ในการประชุมครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 27
ธันวาคม พ.ศ. 2560 จึงมีมติเห็นชอบให้รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นนิติบุคคล จึงประกาศ
รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจ�ำปี 2561 ดังนี้
1. ผู้ตรวจสอบกิจการ  จ�ำนวน  1  นิติบุคคล
2. โดยก�ำหนดค่าธรรมเนียมให้ผู้ตรวจสอบกิจการ ปีละ 180,000.- บาท (หนึ่งแสน
แปดหมื่นบาทถ้วน)
		
การใช้สิทธิเลือกตั้ง
1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกอยู่ถึงวันเลือกตั้ง
รายงานกิจการประจำ�ปี

2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

39

2. การใช้สทิ ธิและรับบัตรเลือกตัง้ สมาชิกจะต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือ
บัตรประจ�ำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ�ำตัวลูกจ้าง หรือบัตรสมาชิกสหกรณ์ หรือบัตรอืน่ ใดทีท่ างราชการ
ออกให้ พร้อมลงลายมือชื่อของตนต่อกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้ง
3. การเลือกตั้ง ให้ท�ำเครื่องหมายกากบาท ในบัตรเลือกตั้งได้เพียงหนึ่งหมายเลข
เท่านั้น แล้วน�ำบัตรเลือกตั้งไปหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งที่จัดไว้
4. การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิเฉพาะตัวสมาชิก จะมอบหมายให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ  
แทนไม่ได้
5. สมาชิกทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่เกินจ�ำนวน 1
นิติบุคคล จากผู้สมัครรับเลือกตั้ง
		
การนับคะแนน
ในการนับคะแนน ให้กรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติดังนี้
1. ให้นับคะแนนผู้ตรวจสอบกิจการหลังจากการนับคะแนนกรรมการด�ำเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. การนับคะแนนประจ�ำหน่วยเลือกตั้งให้จัดท�ำพร้อมกันทั้ง 2 วิธี คือ การบันทึก
คะแนนในกระดานหรือป้ายรวมคะแนน และบันทึกคะแนนลงในแบบกรอกคะแนน
3. การนับคะแนนรวมทั้งหมด ให้กระท�ำที่เต็นท์อ�ำนวยการอย่างเปิดเผย
4. กรรมการคนหนึ่ ง หยิ บ บั ต รเลื อ กตั้ ง ออกจากหี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง ครั้ ง ละหนึ่ ง ใบ        
ตรวจสอบและประกาศความถู ก ต้ อ งว่ า เป็ น บั ต รดี ห รื อ บั ต รเสี ย พร้ อ มแสดงบั ต รเลื อ กตั้ ง นั้ น ให้                    
ผู้สังเกตการณ์ที่ดูการนับคะแนนเห็นโดยทั่วกัน แล้วมอบบัตรดีส่งต่อให้กรรมการคนที่สอง เพื่อขาน
หมายเลขทีไ่ ด้รบั การกาเครือ่ งหมายลงคะแนน แล้วส่งต่อให้กรรมการคนทีส่ ามตรวจสอบซ�ำ้ และน�ำเก็บ
ใส่กล่อง กรณีบัตรเสียให้กรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งแยกไว้ต่างหาก เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
5. เมือ่ หยิบบัตรเลือกตัง้ ออกจากหีบบัตรเลือกตัง้ จนหมดแล้ว ให้คว�ำ่ หีบบัตรเลือกตัง้
ต่อหน้าผู้สังเกตการณ์นับคะแนนเพื่อแสดงว่าไม่มีบัตรเลือกตั้งเหลืออยู่ในหีบบัตรเลือกตั้งอีก แล้วให้     
ตรวจสอบและนับจ�ำนวนบัตรเลือกตั้ง แล้วรายงานให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งทราบ
		
การประกาศผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด จะประกาศผลการเลือกตัง้
ผูต้ รวจสอบกิจการต่อทีป่ ระชุมใหญ่ หรือ ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จ�ำกัด ภายในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้
1. ในกรณี นิ ติ บุ ค คลที่ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในต� ำ แหน่ ง ผู ้ ต รวจสอบกิ จ การ ไม่ เ กิ น
จ�ำนวนตามประกาศนี้ ให้ดำ� เนินการเลือกตั้งและให้ถือว่าได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
2. ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนสูงสุด จ�ำนวน 1 นิติบุคคล เป็นผู้ได้รับการ
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เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ส่วนผู้ที่ได้รับคะแนนล�ำดับถัดไปให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการส�ำรอง
ตามล�ำดับ
3. ในกรณีทผี่ สู้ มัครรับเลือกตัง้ มีคะแนนเท่ากันให้ใช้วธิ จี บั สลากต่อหน้าคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
4. ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งถือเป็นที่สิ้นสุด โดยถือคะแนนเสียง
2 ใน 3 ของจ�ำนวนคณะกรรมการการเลือกตั้ง
5. ในกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่ากรณีเกิดจากการทุจริต
หรือผู้ได้รับการเลือกตั้งขาดคุณสมบัติ ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดไปเป็นผู้ได้รับการ      
เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอผลการเลือกตั้งต่อที่ประชุมใหญ่ได้ ให้สหกรณ์ฯ ประกาศ      
รายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการโดยเปิดเผย ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ฯ และให้ถือว่าที่ประชุมใหญ่ให้ความ         
เห็นชอบผลการเลือกตั้งดังกล่าว

3.3 บัตรเลือกตั้ง

สหกรณ์กำ� หนดบัตรเลือกตั้ง 2 สี ดังนี้
บัตรเลือกตั้งสีฟ้า
ใช้ส�ำหรับเลือกตั้ง กรรมการด�ำเนินการ
บัตรเลือกตั้งสีเหลือง ใช้ส�ำหรับเลือกตั้ง ผู้ตรวจสอบกิจการ

3.4 วิธีการเลือกตั้ง
ก�ำหนด ดังนี้

สมาชิกผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ จะได้รับบัตรเลือกตั้งตามกลุ่มและหน่วยงานที่

		
(1) สมาชิกที่ได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ  คือ บัตรเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ และ
บัตรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 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 มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต และหน่วยงานอื่นในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
			กลุ่มที่ 4 ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส� ำ นั ก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
รายงานกิจการประจำ�ปี
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			กลุ่มที่ 5 ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรม กรมส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม   
ส�ำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กรมศิลปากร สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ กรมการศาสนา ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมพลศึกษา กรม
การท่องเทีย่ ว และหน่วยงานทีไ่ ม่สงั กัดหน่วยงานอืน่ เช่น ข้าราชการ
เกษียณอายุราชการ
		
(2) สมาชิกที่ได้รับบัตรเลือกตั้ง 1 ใบ คือ บัตรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ได้แก่
			กลุ่มที่ 2 ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการด�ำเนินการเลือกตั้ง
...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
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เรื่องสืบเนื่อง
จากการประชุมครั้งที่แล้ว

สมาชิกขอให้สหกรณ์ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เป็นมากี่ปีแล้ว
เป็นกรรมการอีกไม่ได้ ต้องเว้นวรรค นั้น
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ขอเรียนว่า มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก�ำหนดให้ข้อบังคับของสหกรณ์อย่างน้อยต้องมีรายการการเลือกตั้ง
การด�ำรงต�ำแหน่ง การพ้นจากต�ำแหน่ง และการประชุมกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ และมาตรา 50
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันก�ำหนดให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ มีวาระอยู่ในต�ำแหน่ง
คราวละสองปี นับแต่วันเลือกตั้ง (วรรคแรก) กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่ง อาจ
ได้รับเลือกตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน (วรรคสาม) ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ได้ก�ำหนดการด�ำรงต�ำแหน่งและการพ้นจากต�ำแหน่งของกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวแล้ว ดังนี้
ข้อ 59 วรรคแรก ก�ำหนดให้คณะกรรมการสหกรณ์มีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละสองปี
นับแต่วันเลือกตั้ง และ
ข้อ 59 วรรคสาม ก�ำหนดให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่ง อาจ
ได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน โดยต้องพักอย่างน้อยหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์
จึงจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการใหม่ได้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................................................................

รายงานกิจการประจำ�ปี

2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

43

5

ระเบียบวาระที่

เรื่องรับทราบรายงาน
ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560

1. ด้านการบริหาร

สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด บริหารงานโดยคณะกรรมการ
ด�ำเนินการที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 2 ปี ตาม
กฎหมาย ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์มีวัตถุประสงค์หลักส�ำคัญเพื่อส่งเสริมการออมที่มีลักษณะเป็นการ
ลงทุนร่วมกัน และช่วยเหลือสมาชิกที่มีความจ�ำเป็น สหกรณ์จึงเป็นแหล่งเงินทุนของมวลสมาชิกและ
สถาบันการเงินทีด่ ำ� เนินการทางธุรกิจ เพือ่ ประโยชน์ของสมาชิกผูเ้ ป็นเจ้าของ ทัง้ ในรูปเงินปันผลต่อหุน้   
เงินเฉลี่ยคืนจากการที่สมาชิกท�ำธุรกิจกับสหกรณ์ และสวัสดิการต่างๆ
ในรอบปี 2560  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณ์มที นุ ด�ำเนินงาน 12,895,577,870.77
บาท มีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 4,947,348,460.00 บาท ทุนส�ำรองของสหกรณ์ 521,427,812.28 บาท  
มีสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวน 15,844 คน ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ด�ำเนินงาน ดังนี้
1.1 การให้เงินกู้แก่สมาชิก
การให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก สหกรณ์ให้สมาชิก
กู้ยืมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรอบปี 2560 เป็นสัญญาเงินกู้ จ�ำนวน 11,216 สัญญา เป็นเงิน  
3,250,937,406.00 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้
1. เงินกู้พิเศษ จ�ำนวน 38  สัญญา เป็นเงินจ�ำนวน 43,254,000.00 บาท
2. เงินกู้สามัญ จ�ำนวน 8,427  สัญญา เป็นเงินจ�ำนวน 3,130,291,500.00 บาท
3. เงินกู้ฉุกเฉิน จ�ำนวน 2,751  สัญญา เป็นเงินจ�ำนวน 77,391,906.00 บาท
1.2 การส่งเสริมการออมทรัพย์แก่สมาชิกและครอบครัว
สหกรณ์ได้เปิดบริการเงินฝากแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ โดยรับเงินฝากเป็น
ประเภทออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจ�ำเพิ่มทวีทรัพย์เพื่อเป็นการส่งเสริมการออม
ของสมาชิกและครอบครัว โดยแบ่งเป็น
1. เงินฝากออมทรัพย์
จ�ำนวน 27,038  บัญชี เป็นจ�ำนวนเงิน 171,017,001.46  บาท
2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จ�ำนวน 3,517  บัญชี เป็นจ�ำนวนเงิน 5,949,440,806.77  บาท
3. เงินฝากประจ�ำเพิ่มทวีทรัพย์ จ�ำนวน 1,248  บัญชี เป็นจ�ำนวนเงิน 154,574,577.00  บาท
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1.3 การลงทุน
คณะกรรมการพิจารณาเงินที่เหลือจากการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกแล้ว โดยน�ำ
ส่วนเกินสภาพคล่องน�ำไปลงทุนเพือ่ ผลตอบแทนสูงสุด และพิจารณาถึงการช่วยเหลือสหกรณ์ออมทรัพย์
ด้วยกัน โดยค�ำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ตามค�ำแนะน�ำของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติและพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ ในปี 2560 สหกรณ์ให้สหกรณ์อนื่ ๆ  
กู้ยืมจ�ำนวน 13 สหกรณ์ รวมเป็นเงิน 871,877,247.79 บาท น�ำเงินฝากสถาบันการเงินต่างๆ รวม
เป็นเงิน 1,000,189,367.61 บาท และน�ำเงินไปลงทุนในพันธบัตร หุ้นกู้และอื่นๆ รวมเป็นเงิน
3,330,635,454.93 บาท การด�ำเนินการดังกล่าวท�ำให้สหกรณ์ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินจ�ำนวน
186,125,138.53 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 27.14 ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าปีก่อนเป็นเงิน
31,513,592.35 บาท
1.4 การติดตามหนี้
สหกรณ์ได้ดำ� เนินการติดตามเร่งรัดหนี้ ด�ำเนินคดีและบังคับเอาหนี้คืน ดังนี้
1. ลูกหนี้ไม่เป็นสมาชิกหรือลูกหนี้รับสภาพหนี้ จ�ำนวน 50 ราย 113 สัญญา
ลูกหนี้ต้นปียกมา 33 ราย 53 สัญญา เป็นเงิน 15,468,929.34 บาท เพิ่มระหว่างปี 17 ราย 60 สัญญา
เป็นเงิน 23,376,868.33 บาท สามารถติดตามช�ำระหนี้ระหว่างปีและช�ำระหนี้หมด 6 ราย 6 สัญญา
เป็นเงินต้นจ�ำนวน 2,215,761.23 บาท และดอกเบี้ยรับจ�ำนวน 1,572,901.00 บาท รวมเป็นเงิน
3,788,662.23 บาท
2. ลูกหนี้ด�ำเนินคดี จ�ำนวน 1 ราย 1 คดี เป็นเงินจ�ำนวน 430,322.68 บาท
อยู่ระหว่างด�ำเนินคดี
3. ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา จ�ำนวน 21 ราย 24 คดี ลูกหนี้ต้นปียกมา 20 ราย
23 คดี เป็น เงิน 5,578,295.70 บาท เพิ่มขึ้นระหว่างปี 1 ราย 1 คดี เป็นเงิน 241,411.54 บาท
ช�ำระหนี้หมด 2 ราย 2 คดี เป็นเงินต้นจ�ำนวน 607,791.04 บาท และดอกเบี้ยรับจ�ำนวน 50,414.44
บาท สามารถติดตามช�ำระหนี้ระหว่างปีเป็นเงินต้นจ�ำนวน 1,600,885.20 บาท และดอกเบี้ยรับจ�ำนวน
206,035.19 บาท รวมเป็นเงิน 1,806,920.39 บาท ตัดหนี้สูญ 3 ราย 3 คดี คงเหลือลูกหนี้ตาม
ค�ำพิพากษายกไป 16 ราย 19 คดี
สรุปคณะกรรมการติดตามหนี้สิน สามารถติดตามหนี้สินในปี 2560 ให้สหกรณ์ฯ
เป็นเงินต้น 3,816,646.43 บาท ดอกเบี้ย 1,778,936.19 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,595,582.62 บาท

2. ด้านการสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าของสหกรณ์

สหกรณ์ดำ� เนินการมาเป็นปีที่ 40 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณ์มีสินทรัพย์
รวม 12,895,577,870.77 บาท ได้เพิ่มการให้บริการด้านสินเชื่อแก่สมาชิกอย่างทั่วถึง รวดเร็ว
มีมาตรฐานมากขึ้น มีระบบการจ่ายเงินและการช�ำระเงินผ่านระบบธนาคารมากขึ้น ซึ่งการจ่ายเงินกู้
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สามัญ และการจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน จะจ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)   
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)  และธนาคารกรุงเทพ
จ�ำกัด (มหาชน)  โดยให้สมาชิกเลือกว่าจะผ่านบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของสหกรณ์ หรือบัญชี
เงินฝากธนาคาร
ในการให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ได้ปรับปรุงส�ำนักงานให้ทันสมัยและอ�ำนวยความ
สะดวกแก่สมาชิก โดยจัดให้มีจุดบริการให้สมาชิกสามารถสืบค้นข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้ง
สมาชิกสามารถค้นหาข้อมูลส่วนตัวได้โดยใช้บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ตลอดจนได้จัดสถานที่ไว้
ให้สมาชิกค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เป็นมุมหนังสือ และมีเครื่องดื่มไว้ส�ำหรับรับรองสมาชิกเพื่อให้เกิดความ
สะดวกยิ่งขึ้น
คณะกรรมการด�ำเนินการ ค�ำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกที่ฝากเงินและส่งค่าหุ้นและ
รวมทั้งสมาชิกที่กู้เงินเป็นส�ำคัญ จากผลการด�ำเนินการดังกล่าว ท�ำให้สหกรณ์สามารถจ่ายเงินปันผล
อัตราร้อยละ 5.25 เงินเฉลี่ยคืนอัตราร้อยละ 19

3. ด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการด�ำเนินงานได้พิจารณาให้ความรู้แก่สมาชิก คณะ
กรรมการด�ำเนินการ และเจ้าหน้าที่ ดังนี้
		
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานในฝ่ายต่างๆ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกฝ่าย
มีแผนงาน/โครงการประจ�ำปี มีเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซักซ้อมความเข้าใจให้ทุกฝ่ายมี
ความเข้าใจในแผนการด�ำเนินงาน มีความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละโครงการตามแผนการ
ด�ำเนินงาน และให้ผลการปฏิบตั งิ านเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทีส่ ร้างความส�ำเร็จให้กบั สหกรณ์
โดยจัดวันที่ 18 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
			 ผลที่ได้รับ  ได้แผนการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560 จ�ำนวน 37 โครงการ โดยใช้
งบประมาณจากทุนและงบด�ำเนินการเป็นเงิน 25,170,000.- บาท ทุกฝ่ายมีเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
ทีช่ ดั เจน มีความเข้าใจในวิธกี ารปฏิบตั งิ านในแต่ละโครงการ และผลการปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่สร้างความส�ำเร็จให้กับสหกรณ์ฯ ตามวัตถุประสงค์ โดยผู้รับผิดชอบมีส่วนร่วมในการ
จัดท�ำแผนการด�ำเนินงานทั่วทั้งองค์กร
		
3.2 โครงการสัมมนา เรือ่ ง “สหกรณ์สญ
ั จรพบผูบ้ ริหารและสมาชิก”  มีวตั ถุประสงค์
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารและสมาชิกในหน่วยงานของสมาชิก รับฟังปัญหาและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับสมาชิก ให้สมาชิกทราบสิทธิประโยชน์ของตนเองและการด�ำเนินงานของ
สหกรณ์ ให้บริการด้านต่างๆ ของสหกรณ์นอกสถานที่ และเป็นการประชาสัมพันธ์งานของสหกรณ์
ให้สมาชิกและสาธารณชนทราบ โดยจัดจ�ำนวน 6 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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ครั้งที่ 2 วันที่ 17 สิงหาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ครั้งที่ 3 วันที่ 22 สิงหาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 4 วันที่ 7 กันยายน 2560 ณ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ครั้งที่ 5 วันที่ 14 กันยายน 2560  ณ กรมพลศึกษา
ครั้งที่ 6 วันที่ 10 ตุลาคม 2560  ณ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
			 ผลที่ได้รับ   ฝ่ายบริหารและสมาชิกในหน่วยงานต่างๆ เกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน ได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะที่ดีจากสมาชิก และได้รับบริการด้านต่างๆ นอกสถานที่
ของสหกรณ์ สมาชิกทราบสิทธิประโยชน์ของตนเองและการด�ำเนินงานของสหกรณ์ และทราบข่าวสาร
เกี่ยวกับงานของสหกรณ์มากขึ้น ส่งผลท�ำให้สหกรณ์มีสมาชิกเพิ่มขึ้น
		
3.3 โครงการสัมมนาเรื่อง “การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์กับ
ตัวแทน และสมาชิกกลุ่มผู้น�ำ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับสหกรณ์แก่สมาชิก
ตัวแทน และกลุ่มผู้น�ำ และเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างสหกรณ์ สมาชิกตัวแทน และกลุ่มผู้น�ำ กับ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีระหว่างสมาชิกกับ
สหกรณ์ สร้างความสัมพันธ์และมีเครือข่ายของสมาชิกทีม่ าจากหน่วยงานต่างๆ รับฟังปัญหาและความ
ต้องการของสมาชิกด้านต่างๆ และเป็นการบ�ำเพ็ญประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยจัดระหว่างวันที่ 24-25
มิถุนายน 2560  ณ โรงแรมพัทยา ปาร์ค บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
			 ผลที่ได้รับ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักและคุ้นเคยกับบุคลากรของสหกรณ์ มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน และมีทัศนคติที่ดีต่อสหกรณ์ มีเครือข่ายของสมาชิกสหกรณ์
เพิ่มมากขึ้น สหกรณ์ทราบปัญหาและความต้องการของสมาชิก ผู้เข้าร่วมโครงการได้บ�ำเพ็ญประโยชน์
ด้านต่างๆ ร่วมกัน
		
3.4 โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารและด้านการจัดการ สร้างเครือข่ายกับ
หน่ ว ยงานภายนอก และเป็น การเสริมสร้างความรู ้ ศิ ล ปวั ฒนธรรมท้ อ งถิ่ น เพื่ อ น� ำ ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนางานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า โดยจัดระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2560  
ณ โรงแรม PARCO จังหวัดนครราชสีมา
			 ผลทีไ่ ด้รบั ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ สหกรณ์มเี ครือข่าย
กับหน่วยงานภายนอก และมีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
		
3.5 โครงการอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้ด้านสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
บุคลากรของสหกรณ์มีความรู้ด้านสหกรณ์และความรู้ที่เกี่ยวกับการท�ำงาน และมีความพร้อมในการ
ก้าวสูป่ ระชาคมอาเซียน น�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินงานของสหกรณ์ให้กา้ วหน้า และ
เพื่อให้สหกรณ์มีความมั่นคงตามความคาดหวังของสมาชิก และมีความน่าเชื่อถือและมีเสถียรภาพ
โดยจัดวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2560  ณ เกาะพยาม จังหวัดระนอง
			 ผลที่ได้รับ บุคลากรของสหกรณ์มีความรู้ด้านสหกรณ์และความรู้ที่เกี่ยวกับการ
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ท�ำงานเพิ่มขึ้น สามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการด�ำเนินงานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า  
และท�ำให้สหกรณ์มีความมั่นคง มีความน่าเชื่อถือ และมีเสถียรภาพตามความคาดหวังของสมาชิก
		
3.6 โครงการศึกษา อบรม สัมมนา กับหน่วยงานภายนอก   มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการมีความรู้ด้านสหกรณ์ และความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
เป็นการสร้างเครือข่ายและมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายนอกที่มีรูปแบบเดียวกัน มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านสหกรณ์ที่ทันสมัย และน�ำความรู้ที่ได้ศึกษามาพัฒนางาน
ของสหกรณ์
			 ผลที่ได้รับ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านสหกรณ์
จากภายนอกเพิ่มมากขึ้น มีเครือข่ายความร่วมมือและมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายนอก
มากขึ้น ได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ทันสมัย และน�ำความรู้ที่ได้ศึกษามาปรับปรุง
พัฒนางานของสหกรณ์
		
3.7 โครงการให้ความรู้กับสมาชิกใหม่   มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านอุดมการณ์
และวิธกี ารของสหกรณ์ สมาชิกทราบวิธรี กั ษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง พบปะสังสรรค์ระหว่างสหกรณ์
กับสมาชิกใหม่ และเป็นการประชาสัมพันธ์งานของสหกรณ์
			 ผลที่ได้รับ สมาชิกทราบอุดมการณ์และวิธีการ มีการรักษาสิทธิประโยชน์ของ
ตนเอง มีขวัญและก�ำลังใจ และทราบข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์มากขึ้น
		
3.8 โครงการจัดงาน “๔ ทศวรรษ เจิดจรัส สอ.ศธ.”  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
เฉลิมฉลองความส�ำเร็จในการบริหาร สอ.ศธ. ครบ 40 ปี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของ
สหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป และสร้างความเชื่อมั่นและความภูมิใจให้กับมวลสมาชิก โดย
จัดวันที่ 29 มีนาคม 2560  ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
			 ผลที่ได้รับ  สมาชิกและบุคคลทั่วไปได้รับทราบความเป็นมา และกิจกรรมต่างๆ
ของ สอ.ศธ. และเกิดทัศนคติที่ดี มีความเชื่อมั่น ความภูมิใจและศรัทธาในสหกรณ์มากยิ่งขึ้น

4. ด้านการให้สวัสดิการ

คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ได้ค�ำนึงถึงการจัดสวัสดิการ ให้สมาชิกทุกท่านควร              
จะมีความสุขและสุขภาพแข็งแรง เพิ่มพูนความรู้ในการดูแลและรักษาสุขภาพตนเอง และสามารถ
หาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และได้รับสวัสดิการที่ดีท�ำให้สมาชิกพึงพอใจมากที่สุด
จึงก�ำหนดจัดโครงการต่างๆ ดังนี้
		
4.1 โครงการรักษ์สขุ ภาพ เรือ่ ง การพัฒนากายและจิต เพือ่ ชีวติ ทีส่ ดใส โดย นายสง่า
ดามาพงษ์ และพระปริยัติธรรมธาดา รองเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560  
ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ
			 ผลที่ได้รับ สมาชิกมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้น ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคภัย
พร้อมทั้งได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการบ�ำบัดโรคต่างๆ เพื่อน�ำไปใช้กับชีวิตประจ�ำวันได้ดีขึ้น
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4.2 โครงการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม (ไหว้พระ 9 วัด) ณ จังหวัดนครปฐม
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560
			 ผลที่ได้รับ สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจโครงการนี้มาก เป็นการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนด้านการศาสนา
		
4.3 โครงการรวมพลคนโสด ส�ำหรับพาสมาชิกทีม่ สี ถานภาพโสดให้รบั สวัสดิการและ
มีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกัน โดยพาสมาชิกไปทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น วันเสาร์ที่ 27
พฤศจิกายน 2560  ณ เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 จังหวัดกาญจนบุรี
			 ผลที่ได้รับ สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจโครงการนี้มาก สามารถ
เชื่อมโยงเครือข่าย พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์ศิลปกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
4.4 ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) จ�ำนวน 1,205 ทุนๆ ละ 1,500.- บาท เป็นเงิน
1,807,500.- บาท โดยมีการจัดพิธีเชิญผู้ปกครองและนักเรียนเป็นตัวแทนแต่ละหน่วยงานมารับมอบ
ทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิก เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560  ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  
และส่วนที่เหลือโอนเข้าบัญชีเงินฝากสมาชิก
			 ผลทีไ่ ด้รบั   สมาชิกทีเ่ ข้าร่วมโครงการ  พึงพอใจโครงการนีม้ าก ท�ำให้บตุ รสมาชิก
มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ
4.5 โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ให้แก่สมาชิก สหกรณ์ตระหนักถึงการส่งเสริม
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก ให้มีโอกาสสร้างรายได้ เป็นการลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว
จึงได้จัดท�ำโครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ให้แก่สมาชิกตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16
ธันวาคม 2560  ณ คณะคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จ�ำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ คัพเค้ก โรตีพิซซ่า  
มาลัยคริสตัล
			 ผลที่ได้รับ สมาชิกมีการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ เป็นแนวทางในการท�ำ
อาชีพเสริม เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่า ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว  
4.6 การให้ความช่วยเหลือกับสมาชิกเกี่ยวกับด้านสวัสดิการต่างๆ ได้แก่
4.6.1 สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก
เป็นเงิน 6,804,000.00 บาท
4.6.2 สวัสดิการสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิก เป็นเงิน 373,500.00 บาท
4.6.3 สวัสดิการสมาชิกอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เป็นเงิน 5,025,000.00 บาท
4.6.4 สวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร
เป็นเงิน 109,034.50 บาท
4.6.5 สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกทุพพลภาพ เป็นเงิน
12,500.00 บาท
4.6.6 สวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย, วาตภัย เป็นเงิน
30,500.00 บาท
4.6.7 ร่วมท�ำบุญทอดผ้าป่าและกฐินการกุศล เป็นเงิน
67,800.00 บาท
4.6.8 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหน่วยงานต่างๆ เป็นเงิน 570,879.46 บาท
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5. ด้านระเบียบและกฎหมาย   

พ.ศ. 2560

5.1 งานพัฒนาข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสหกรณ์
5.1.1 ปรับปรุงแก้ไขและยกร่างข้อบังคับสหกรณ์
5.1.2 จัดท�ำระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเก็บรักษา การยืม และการท�ำลายเอกสาร

พ.ศ. 2560
เพื่อด�ำรงชีพ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6

จัดท�ำระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อนื่ พ.ศ. 2560
จัดท�ำระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสมาชิก พ.ศ. 2560
จัดท�ำระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2560
จัดท�ำประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

5.1.7 ปรับปรุงประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก
5.1.8 ปรับปรุงประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินโครงการช่วยเหลือ
5.1.9 ปรับปรุงประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญโครงการ

5.1.10 จัดท�ำประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
เรื่อง นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
5.1.11 จัดท�ำนโยบายและแนวทางการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
5.1.12 จัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท�ำลายล้างสูง
5.2 งานให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำด้านกฎหมายแก่สมาชิก
5.2.1 ให้ค�ำปรึกษา เรื่อง คู่สมรสของสมาชิกแสดงความประสงค์จะให้ความ
ยินยอมในการกู้เงินด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่
5.2.2 ตอบข้อหารือ เรื่อง การขอรับเงินปันผลของลูกหนี้ที่ถูกกองบังคับคดี
ล้มละลายอายัดค่าหุ้น
5.2.3 ตอบข้อหารือ เรื่อง การขอให้ทบทวนข้อก�ำหนดการจ่ายเงินปันผล/
เงินเฉลี่ยคืน
5.2.4 ตอบข้อหารือ เรื่อง ผู้ค�้ำประกันของลูกหนี้ตามค�ำพิพากษาขอความ
ช่วยเหลือจากสหกรณ์
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แก่สมาชิก

5.2.5 ตอบข้อหารือ เรื่อง สมาชิกร้องขอให้สหกรณ์แก้ไขระเบียบการให้เงินกู้

5.2.6 ตอบข้อหารือ เรื่อง การรับฝากเงินหรือเปิดบัญชีเงินฝากของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.
5.2.7 ตอบหารือ เรื่อง สมัครสมาชิก สอ.ศธ. ของเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5.2.8 รายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อติดตามคุณภาพและสถานะสินทรัพย์/
หนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
5.2.9 ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
5.2.10 ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอนุบัญญัติที่ออกตามความ
ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
5.3 การศึกษาดูงานด้านกฎหมายสหกรณ์นอกสถานที่ ศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น เพื่อ
น�ำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์และมวลสมาชิก จ�ำนวน 3 สหกรณ์ ได้แก่
    1)  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�ำพูน จ�ำกัด
    2)  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
    3)  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ�ำกัด
			 ประโยชน์ที่ได้รับ
1) มีมติ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสหกรณ์ทันสมัย และสอดคล้องกับ    
สถานการณ์ปัจจุบัน
2) คณะกรรมการด�ำเนินการและเจ้าหน้าทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจ และสามารถน�ำ 
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ รวมทั้งค�ำวินิจฉัยไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อสมาชิกและสหกรณ์
3) คณะกรรมการด�ำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และประสบการณ์
กับคณะกรรมการด�ำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น น�ำมาพัฒนาระบบ ATM Online และระบบ
สมาชิกออนไลน์ผา่ นมือถือ และ Web (iMember Mobile & Web Application) ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
4) คณะกรรมการด�ำเนินการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
ควรค�ำนึงถึงการให้สวัสดิการกับสมาชิกอย่างเหมาะสมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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มากขึ้น  

5) สหกรณ์ ส ามารถเรี ย กเก็ บ และติ ด ตามช� ำ ระหนี้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

6) สหกรณ์มีเครือข่ายเพิ่มขึ้นโดยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้าน
สหกรณ์กับสหกรณ์อื่นๆ
7) คณะกรรมการและสมาชิกสามารถน�ำประสบการณ์มาพัฒนาการบริหารงาน
ของสหกรณ์ อย่างเหมาะสม

6. ด้านประชาสัมพันธ์

องค์กรใดมีสมาชิกทีเ่ ข้มแข็ง มีผลงานเป็นทีป่ รากฏเป็นรูปธรรม มีการบริการทีเ่ ป็นเลิศ      
มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธา ภาพขององค์กรที่เกิดขึ้นในจิตใจย่อมเป็นภาพที่ดี
น่าเชื่อถือ มีผลให้การปฏิบัติงานตามพันธกิจขององค์กรบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น การประชาสัมพันธ์จึง
เป็นกิจกรรมทีม่ บี ทบาทส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานขององค์กร เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
ตรงกันต่อสมาชิกและกลุ่มเป้าหมาย อันจะได้มาซึ่งศรัทธาและความร่วมมือระหว่างสหกรณ์และ
กลุ่มเป้าหมายโดยการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนประชาสัมพันธ์ขององค์กร
6.1 จัดพิมพ์สาร สอ.ศธ. จ�ำนวน 3 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1  ประจ�ำเดือนมกราคม - เมษายน 2560
ฉบับที่ 2  ประจ�ำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560
ฉบับที่ 3  ประจ�ำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2560
6.2 จัดกิจกรรม “ช่วยเหลือเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร” ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชายแดนตะโกปิดทอง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ด�ำเนินการโครงการตามพระ
ราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ให้มีโอกาสเรียนหนังสือในรูปแบบโครงการจักรยานยืมเรียน โครงการอาหาร
กลางวันแบบยั่งยืน ศูนย์การเรียนรู้ ทุนการศึกษา อุปกรณ์การกีฬา ปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ ท�ำประโยชน์ต่อสังคม จ�ำนวนกว่า 250 คน
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560
6.3 จัดกิจกรรมแบ่งปันสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคมและการร่วมท�ำบุญในโอกาสต่างๆ
“โครงการถวายปัจจัยเพื่อสนับสนุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรผู้อบรมบาลี จ�ำนวน 400 รูป โดย
มีวัตถุประสงค์เพือ่ รักษาพระพุทธพจน์และสืบสานพระปริยตั ิธรรมบาลี เพิ่มพูนความรูแ้ ละสร้างฉันทะ
ในการศึกษาภาษาบาลีแก่พระภิกษุสามเณร สร้างศรัทธาสาธุชนให้การศึกษาสงฆ์ ณ วัดโมลีโลกยาราม      
ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560
6.4 จัดกิจกรรมฟื้นฟูและบ�ำรุงรักษาสวนพุทธมณฑล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู
สวนหย่อมพุทธมณฑลที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา จ�ำนวน 3 สวนหย่อม โดย
ดูแลบ�ำรุงรักษาสวนสาธารณะของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ให้มี
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ความเรียบร้อยสวยงามอย่างสม�่ำเสมอ และเป็นสถานที่พักผ่อนส�ำหรับบุคคลทั่วไป ณ พุทธมณฑล
ต�ำบลศาลายา อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
6.5 จัดกิจกรรม สอ.ศธ. ร่วมใจอนุรักษ์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ปลูกปะการังชายฝั่ง” ณ
หาดเตยงาม อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภายใต้การดูแลของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ สร้างการเรียนรู้ และเสริมความเข้าใจให้หน่วยงาน ได้เห็นความส�ำคัญของการอนุรกั ษ์
และฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ทะเลไทย และปลูกจิตส�ำนึกให้ผู้ที่เข้าร่วมได้รู้จัก
การอนุรักษ์เพื่อรักษาสมดุลใต้ท้องทะเล เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560
6.6 สื่อสารเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นปัจจุบันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทางเว็บไซต์ (www.moecoop.com) แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จ�ำกัด มากกว่า 12,000 คน
6.7 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และป้ายไวนิลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของ
ั จรพบผูบ้ ริหารและสมาชิก ครัง้ ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สหกรณ์ อาทิ โครงการสหกรณ์สญ
ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 4
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ 5 กรมพลศึกษา และครั้งที่ 6 ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, โครงการรวมพลคนโสด ณ เมืองมัลลิกา ร.ศ.๑๒๔ จังหวัดกาญจนบุรี, โครงการรักษ์สุขภาพ
ประจ�ำปี 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล, กิจกรรมแบ่งปันสิ่งดีๆ กลับ
คืนสู่สังคม และการร่วมท�ำบุญในโอกาส ต่างๆ “ช่วยเหลือเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร” ณ โรงเรียน
ต�ำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง จังหวัดราชบุร,ี โครงการฝึกอาชีพเพือ่ เสริมรายได้ให้กบั ครอบครัว
สมาชิก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, จัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก และการ
แสดงปาฐกถาธรรม โดย พระพรหมมังคลาจารย์ (ดร.เจ้าคุณธงชัย) ณ หอประชุมคุรุสภา, โครงการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พาสมาชิกท�ำบุญไหว้พระ 9 วัด ณ จังหวัดนครปฐม, พิธีมอบทุนการศึกษา
บุตรสมาชิก ประจ�ำปี 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นต้น

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
มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงและช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสหกรณ์ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด เป็นศูนย์ประสานความร่วมมือ มี นายเอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง
ผู้จัดการ เป็นที่ปรึกษาเครือข่าย และ นางดวงเดือน  สายสมบัติ รองผู้จัดการ เป็นเลขานุการเครือข่าย
ดังกล่าว
2. เครือข่ายจตุภาคี สอ.ศธ. เป็นสมาชิกเครือข่ายจตุภาคี  ซึง่ เป็นการร่วมมือกันระหว่าง  
4 สหกรณ์ ได้ แ ก่ สอ.ข้ า ราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จ� ำ กั ด สอ.ครู ก รมสามั ญ ศึ ก ษา จ� ำ กั ด
รายงานกิจการประจำ�ปี
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สอ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด และ สอ.วชิรพยาบาล จ�ำกัด เพื่อช่วยเหลือด้านวิชาการ  
สวัสดิการ การเงินและอื่นๆ
3. เครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ำกัด เป็นการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและ
จริงจังในการลงทุน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ปรึกษาหารือ และให้ข้อคิดเห็นในด้านการบริหาร เพื่อ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ ซึ่งในปี 2560 นายเชาว์เลิศ   ขวัญเมือง   
ประธานกรรมการ เป็นผูแ้ ทนสหกรณ์ ศธ. เข้าร่วมประชุมและได้รบั การเลือกตัง้ จากทีป่ ระชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2560 ให้เป็นรองประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ำกัด
4. เครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จ�ำกัด เป็นการร่วมมือกันอย่างใกล้ชดิ
และจริงจังด้านระบบคอมพิวเตอร์ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และให้ข้อคิดเห็นในด้านการบริหาร เพื่อ
ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ โดยมี นายจรูญ  ชูลาภ เป็นกรรมการด�ำเนินการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จ�ำกัด
5. เครือข่ายระดับประเทศ โดย นายเอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ ได้รับเลือกตั้ง
เป็นประธานผู้ตรวจสอบกิจการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นับเป็นประโยชน์ต่อเครือข่าย
ขบวนการสหกรณ์ ที่ช่วยดูแลผลประโยชน์ของสหกรณ์ด้วยกันทั้ง 7 ประเภท 8,000 กว่าสหกรณ์
ทั่วประเทศ และได้รับเลือกตั้งเป็นประธานชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย
6. เขตพื้ น ที่ ส หกรณ์ ส มาชิ ก ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จ� ำ กั ด
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เป็นความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตพื้นที่ 1 เพื่อจัดอบรม
สัมมนาและส่งเสริมการศึกษาแก่กรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกของสหกรณ์สมาชิก นายเอนก
ศรีสำ� ราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา และ นางดวงเดือน  สายสมบัติ รองผู้จัดการ  
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการ
จากการพัฒนาสหกรณ์ในทุกๆ ด้าน ส�ำนักงานสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ได้
จัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ เพื่อวัดความเป็นองค์กรของสมาชิกตามหลักการสหกรณ์ การปฏิบัติตาม
กฎหมาย และการบริหารจัดการภายใน ประจ�ำปี 2560 “ผ่านมาตรฐานระดับดีเลิศ”
สหกรณ์ มุ่งเน้นที่จะเป็นสหกรณ์ชั้นน�ำที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก และสร้าง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่ายทุกด้าน เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติต่อไป   
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ
................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่

เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการ
ประจ�ำปี 2560

รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด

ประจ�ำปี 2560
เสนอ  ที่ประชุมใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติเลือกตั้ง
ให้ข้าพเจ้าและทีมงานในบริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ส�ำหรับปีทางบัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นัน้
ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำ� การตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ
เป็นประจ�ำทุกเดือนแล้ว ส�ำหรับผลการตรวจสอบประจ�ำปี 2560 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

1.1 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
1.2 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ของสหกรณ์
1.3 เพือ่ ให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะในการเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานโดยจัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นประจ�ำทุกเดือนและประจ�ำปี

2. ขอบเขตการตรวจสอบ

2.1 ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุดบัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สนิ และ
หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
2.2 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด�ำเนินธุรกิจแต่ละประเภทของ
สหกรณ์ เพื่อประเมินผล และอาจให้ข้อแนะน�ำแก่กรรมการด�ำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ
รายงานกิจการประจำ�ปี
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2.3 ตรวจสอบการจัดจ้าง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือ
สัญญาจ้าง และหลักประกัน
2.4 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีของสหกรณ์
2.5 ติดตามผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการด�ำเนินการ เพื่อพิจารณาหาทาง
ปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนค�ำสั่งต่างๆ ของสหกรณ์
2.6 ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�ำสั่งของสหกรณ์
หรือกิจการอื่นๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การด�ำเนินกิจการของสหกรณ์

3. การบัญชี

3.1 สหกรณ์ใช้ระบบบัญชีเป็นไปตามแบบทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนด ซึง่ เหมาะสม
และเพียงพอกับปริมาณธุรกิจ
3.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ครบถ้วน เป็นปัจจุบนั และมีเอกสารประกอบรายการ
บัญชีเพียงพอที่จะใช้เป็นหลักฐานทางบัญชีได้

4. การเงิน

4.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเงินสดคงเหลือ 949,814.34 บาท อยู่ในความ
รับผิดชอบของ นางสมจิตร  ธัมวิสุทธิวรากร ต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ
4.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเงินฝากธนาคาร ดังนี้
รายการ
กระแสรายวัน            
ออมทรัพย์                
ออมทรัพย์พิเศษ
ประจำ�          
รวม
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31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
(บาท)
(บาท)
100,004.02
155,588,686.52
166,375.36
359,307.60
156,214,373.50

  2,004.02
209,531,369.83
124,966.55
358,085.57
210,016,425.97

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(บาท)
(ร้อยละ)
98,000.00   4,890.17
(53,942,683.31) (25.74)
41,408.81 33.14
1,222.03
0.34
(53,802,052.47) (25.62)
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4.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเงินฝากสหกรณ์อื่น ดังนี้
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ร้อยละ)
(บาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
(บาท)
(บาท)

รายการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตร
    และสหกรณ์การเกษตร จำ�กัด
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด
รวม

3,964,747.13
840,010,246.98
843,974,994.11

3,847,719.02
117,028.11
520,010,174.90 320,000,072.08
523,857,893.92 320,117,100.19

3.04
61.54
61.11

การรับ-จ่าย และการเก็บรักษาเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์อนื่ รัดกุม
และเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์

5. การด�ำเนินงาน

5.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีสมาชิก ดังนี้
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(คน)
(ร้อยละ)
  604
3.96
112
8.13  
716
4.31

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
(คน)
(คน)

รายการ
สมาชิก
สมาชิกสมทบ

15,844
1,489  
17,333

รวม

  15,240
1,377  
16,617

การรับเข้าเป็นสมาชิกและการให้ออกจากการเป็นสมาชิก คณะกรรมการด�ำเนินการ
ได้มีการอนุมัติถูกต้องตรงตามที่ก�ำหนดในข้อบังคับของสหกรณ์
5.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเงินให้กู้แก่สมาชิก ดังนี้
5.2.1  ลูกหนี้ปกติ
รายการ
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินกู้สามัญ
เงินกู้พิเศษ
รวม

จำ�นวน
สัญญา

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
(บาท)
(บาท)

2,751   41,280,875.25   41,173,375.75
8,427 7,091,169,880.50 6,742,188,342.18
38 274,102,358.57   266,953,561.59
11,216 7,406,553,114.32 7,050,315,279.52
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เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(บาท)
(ร้อยละ)
107,499.50
0.26
348,981,538.32
5.18
7,148,796.98
2.68
356,237,834.80
5.05
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5.2.2  ลูกหนี้อื่น
รายการ
ระหว่างดำ�เนินคดี
ตามคำ�พิพากษา
ขาดสมาชิกภาพ
รวม

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
(บาท)
(บาท)
430,322.68
4,218,822.04
14,985,275.22
19,634,419.94

0.00
5,578,295.70
6,591,700.42
12,169,996.12

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ร้อยละ)
(บาท)
430,322.68
(1,359,473.66) (24.37)
8,393,574.80 127.34
7,464,423.82 61.33

5.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น ดังนี้
รายการ
สอ. ครูสุรินทร์ จำ�กัด
สอ. ครูอุบลราชธานี จำ�กัด
สอ. ครูหนองบัวลำ�ภู จำ�กัด
สอ. สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
   จำ�กัด
สอ. ข้าราชการสังกัดกระทรวง
   ศึกษาธิการ สกลนคร จำ�กัด
สอ. พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำ�กัด
สอ. สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำ�กัด
สอ. ครูพัทลุง จำ�กัด
สอ. คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำ�กัด
สอ. ครูกาญจนบุรี จำ�กัด
สอ. ครูสระบุรี จำ�กัด
สอ. ครูมัธยมศึกษานครพนม จำ�กัด
สอ. สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์
   จำ�กัด
สอ. สาธารณสุขมหาสารคาม จำ�กัด
สอ. ครูอุดรธานี จำ�กัด
รวม

193,200,000.00
86,640,000.00
162,600,000.00

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(บาท)
(ร้อยละ)
53,154,675.11 140,045,324.89 263.47
13,100,000.00 73,540,000.00 561.37
22,500,000.00 140,100,000.00 622.67

84,970,000.00

38,987,897.26 45,982,102.74 117.94

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
(บาท)
(บาท)

5,800,000.00
5,405,337.76
96,660,000.00
2,300,000.00
25,406,240.00
38,710,108.39
116,500,000.00
47,935,561.64

5,800,000.00
7,448,129.38
7,991,966.52
13,100,000.00
36,090,000.00
105,430,108.39
156,580,000.00
20,000,000.00

0.00
(2,042,791.62)
88,668,033.48
(10,800,000.00)
(10,683,760.00)
(66,720,000.00)
(40,080,000.00)
27,935,561.64

0.00
(27.43)
1,109.46
(82.44)
(29.60)
(63.28)
(25.60)
139.68

5,750,000.00
0.00
0.00
871,877,247.79

7,790,000.00
17,675,000.00
69,740,000.00
575,387,776.66

(2,040,000.00) (26.19)
(17,675,000.00) (100.00)
(69,740,000.00) (100.00)
296,489,471.13 51.53

การปฏิบตั งิ านด้านการให้กยู้ มื เงิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตรงตามข้อบังคับ
และระเบียบของสหกรณ์ การด�ำเนินงานโดยทั่วไปมีระบบการควบคุมภายในรัดกุมเพียงพอ
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5.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเงินลงทุน ดังนี้
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
(บาท)
(บาท)

รายการ
เงินลงทุนระยะสั้น
อยู่ในความต้องการของตลาด
  พันธบัตรออมทรัพย์
       ธนาคารแห่งประเทศไทย
  หุ้นกู้
       รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
       รวมเงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะยาว
อยู่ในความต้องการของตลาด
  พันธบัตรออมทรัพย์
       ธนาคารแห่งประเทศไทย
  พันธบัตร ธ.ก.ส.
  พันธบัตรบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ
       ที่อยู่อาศัย
  หุ้นกู้
       รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
       รวม
เงินลงทุนระยะยาว
ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด
  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
       แห่งประเทศไทย จำ�กัด
  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
       ไทย ไอซีที จำ�กัด
  หุ้นสามัญ บมจ. สหประกันชีวิต
       รวม
       รวมเงินลงทุนระยะยาว
       รวมเงินลงทุน
รายงานกิจการประจำ�ปี

50,000,000.00
140,000,000.00
190,000,000.00
2,732,500.00
192,732,500.00

0.00 50,000,000.00   -   
30,000,000.00 110,000,000.00 366.67
30,000,000.00 160,000,000.00 533.33
236,000.00 2,496,500.00 1,057.84
30,236,000.00 162,496,500.00 537.43

0.00
10,000,000.00

50,000,000.00 (50,000,000.00) (100.00)
10,000,000.00
0.00
0.00

10,000,000.00
3,120,635,454.93
3,140,635,454.93
117,027,545.07
3,257,663,000.00

10,000,000.00
0.00
2,678,556,182.90 442,079,272.03
2,748,556,182.90 392,079,272.03
22,986,817.10 94,040,727.97
2,771,543,000.00 486,120,000.00

0.00
16.50
14.26
409.11
17.54

61,000,000.00

61,000,000.00

0.00

0.00

11,349,000.00

11,349,000.00

0.00

0.00

1,010,000.00
990,000.00
400,000.00
0.00
73,759,000.00
990,000.00
2,845,302,000.00 487,110,000.00
2,875,538,000.00 649,606,500.00

98.02
0.00
1.34
17.12
22.59

2,000,000.00
400,000.00
74,749,000.00
3,332,412,000.00
3,525,144,500.00

2560
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การลงทุนเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อก�ำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์
5.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเงินรับฝากจากสมาชิก ดังนี้
รายการ
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ - สมาชิกสมทบ
ออมทรัพย์ 2
ออมทรัพย์ - เงินให้กู้สมาชิก
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์พิเศษ - สมาชิกสมทบ
ออมทรัพย์สำ�รองค่าฌาปนกิจ
ประจำ� 
ประจำ� - สมาชิกสมทบ
รวม
สมาชิกมีเงินฝากเฉลี่ยคนละ

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
(บาท)
(บาท)
4,498,494.54
2,938,467.12
73,247,412.60
80,453,645.08
5,285,558,415.00
663,882,391.77
9,878,982.12
139,700,077.00
14,874,500.00
6,275,032,385.23
362,028.06

4,353,353.80
1,504,410.67
70,846,965.49
72,908,500.68
4,465,777,120.21
566,612,080.85
9,005,491.76
110,368,296.00
8,400,000.00
5,309,776,219.46
319,538.80

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ร้อยละ)
(บาท)
145,140.74
3.33
1,434,056.45 95.32
2,400,447.11
3.39
7,545,144.40 10.35
819,781,294.79 18.36
97,270,310.92 17.17
873,490.36
9.70
29,331,781.00 26.58
6,474,500.00 77.08
965,256,165.77 18.18
42,489.26 13.30

การรับฝากเงินเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ เอกสารหลักฐานประกอบ
การรับฝากเงินและการถอนเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
5.6 สหกรณ์ได้รบั อนุมตั วิ งเงินกูย้ มื หรือการค�ำ้ ประกันประจ�ำปี 2560 จากทีป่ ระชุมใหญ่
โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ไว้ 4,400,000,000.00 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 สหกรณ์มีเงินกู้ยืมโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ดังนี้
รายการ
บมจ. ธนาคารทหารไทย
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
รวม
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เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(บาท)
(ร้อยละ)
  190,000,000.00 260,000,000.00 136.84
150,000,000.00 (150,000,000.00) (100.00)
340,000,000.00 110,000,000.00 32.35

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
(บาท)
(บาท)
450,000,000.00
0.00
450,000,000.00
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5.7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีทนุ เรือนหุน้ ดังนี้
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
(บาท)
(บาท)

รายการ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุ้น - สมาชิกสมทบ
รวม
สมาชิกถือหุ้นเฉลี่ยคนละ

4,945,314,960.00
2,033,500.00
4,947,348,460.00
285,429.44

4,641,404,410.00
1,410,700.00
4,642,815,110.00
279,401.52

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ร้อยละ)
(บาท)
303,910,550.00   6.55
622,800.00   44.15
304,533,350.00
6.56
6,027.92
2.16

อัตราการถือหุ้น การส่งเงินค่าหุ้น และการจ่ายคืนเงินค่าหุ้น เป็นไปตามข้อบังคับและ
ระเบียบของสหกรณ์

6. ผลประกอบการ
ได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณ์มีผลประกอบการเปรียบเทียบกับประมาณการ

รายการ
รายได้
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร
     และเงินลงทุนอื่นๆ
รายรับอื่นๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายให้สมาชิก
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมธนาคาร
รายจ่ายตามประมาณการรายจ่าย
รายจ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรสุทธิ

สูง (ต�ำ่ ) กว่าประมาณการ
(บาท)
(ร้อยละ)

ประมาณการ
(บาท)

เกิดขึ้นจริง
(บาท)

480,000,000.00
30,000,000.00

498,811,060.62
31,021,878.01

18,811,060.62
1,021,878.01

100,000,000.00
50,000.00
610,050,000.00

155,103,260.52
874,146.97
685,810,346.12

55,103,260.52 55.10
824,146.97 1,648.29
75,760,346.12 12.42

160,000,000.00
20,000,000.00
57,735,000.00
4,000,000.00
241,735,000.00
368,315,000.00

175,338,171.54
9,906,643.07
42,568,310.10
2,091,126.41
229,904,251.12
455,906,095.00

15,338,171.54
(10,093,356.93)
(15,166,689.90)
(1,908,873.59)
(11,830,748.88)
87,591,095.00

3.92
3.41

9.59
(50.47)
(26.27)
(47.72)
(4.89)
23.78

ก�ำไรสุทธิของปีนี้จำ� นวน 455,906,095.00 บาท เปรียบเทียบกับปีที่แล้วซึ่งมีจำ� นวน
424,564,466.37 บาท เพิ่มขึ้น 31,341,628.63 บาท (ร้อยละ 7.38)
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7. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ผู้ตรวจสอบกิจการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้
7.1 ในปี 2560 สหกรณ์ได้รับอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น
57,735,000.00 บาท สหกรณ์ใช้จ่ายเงินตามงบประมาณไปรวม 44,789,080.17 บาท คงเหลือ
งบประมาณ 12,945,919.83 บาท
7.2 การปฏิบตั งิ านทางด้านการเงิน การบัญชี และการด�ำเนินงานโดยทัว่ ไปส่วนใหญ่
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีขอ้ บกพร่องบ้างเล็กน้อยซึง่ ไม่เป็นสาระส�ำคัญ ได้แจ้งให้เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
ทราบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วในระหว่างการตรวจสอบ
7.3 การปฏิบัติงานด้านการรับฝากและการให้กู้ยืมเงินส่วนใหญ่ถูกต้องเรียบร้อย มี
ข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อยซึ่งไม่เป็นสาระส�ำคัญ ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
เรียบร้อยแล้วในระหว่างการตรวจสอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

				
(นางวรกร  แช่มเมืองปัก)
ผู้ตรวจสอบกิจการ

บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ�ำกัด
54/84 บรมราชชนนี 101 ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
15 มกราคม 2561

62

รายงานกิจการประจำ�ปี

2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

7

ระเบียบวาระที่

เรื่องพิจารณาอนุมัติ
งบแสดงฐานะการเงิน
และงบก�ำไรขาดทุน ประจ�ำปี 2560
หนังสือรับรองของสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  จ�ำกัด
วันที่  15  มกราคม  2561

เรียน  ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อแสดง
ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด�ำเนินงานและ
กระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนดหรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินที่ท่าน
ตรวจสอบ ซึง่ งบการเงินดังกล่าวได้จดั ขึน้ ตามระเบียบทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนด ข้าพเจ้าขอรับรอง
รายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิดว่าควรจะเป็น ดังต่อไปนี้
1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงการ
ละเว้นการแสดงรายการและข้อมูลต่างๆ
2. ข้าพเจ้าได้จดั เอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนีใ้ ห้ทา่ นตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอื่นที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำของคณะกรรมการด�ำเนินการหรือ
เจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ ผูซ้ งึ่ มีหน้าทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับระบบบัญชี  และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการ
ผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
รายงานกิจการประจำ�ปี
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4. สหกรณ์ได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของสัญญาทัง้ หมด  ซึง่ หากไม่ปฏิบตั ติ ามอาจมีผลกระทบ
อย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบและข้อก�ำหนดของหน่วยงาน
ราชการ หรือหน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแลซึง่ หากไม่ปฏิบตั ติ าม อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันจะมีผลกระทบต่องบการเงิน เพราะ
มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมี
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ซึ่งควรจะได้น�ำมาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งส�ำรองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
ในงบการเงิน
6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น
6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกีย่ วกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจ�ำกัดการใช้เงินกู้
6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
7. สหกรณ์มกี รรมสิทธิใ์ นสินทรัพย์ทงั้ หมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มภี าระผูกพัน
หรือข้อผูกมัดใดๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว
และอาจเกิดขึน้ ในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทัง้ ได้มกี ารเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่น และ
ไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
9. นอกจากเรือ่ งทีอ่ ธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มเี หตุการณ์ใดเกิดขึน้
หรือไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส�ำคัญ ซึ่งต้องน�ำมาปรับปรุงงบ
การเงิน หรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ
(นายเชาว์เลิศ  ขวัญเมือง)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
(นายเอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง)
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
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รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จ�ำกัด ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก�ำไรขาดทุน และงบ
กระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ คือ เรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบ
วิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นำ� เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณา
ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
• ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5 เงินให้กยู้ มื - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สหกรณ์มีเงินให้กู้ยืมจ�ำนวน 8,278,313,768.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.19 ของ
สินทรัพย์ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากเงินให้กู้ยืมดังกล่าว
มีจำ� นวนเงินสูง แม้ว่าการให้สมาชิกกู้ยืมดังกล่าวจะเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ
รายงานกิจการประจำ�ปี
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ของสหกรณ์ แต่ในสภาวการณ์ที่ลูกหนี้มีหนี้สินมากขึ้นลูกหนี้อาจมีปัญหาในการ
ช�ำระหนี้คืนให้สหกรณ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง ฐานะการเงิน และผล
การด�ำเนินงานของสหกรณ์ได้
ข้าพเจ้าได้สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับเงินให้กู้ยืม
สอบทานการให้กู้ยืมของสมาชิกสหกรณ์ว่าเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ สอบทานการ
อนุมัติการให้กู้ยืมของสมาชิกสหกรณ์ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการอนุมัติ ตรวจสอบการค�ำนวณ
สอบทาน และการติดตามทวงถามหนี้เงินกู้ที่ครบก�ำหนดช�ำระ สอบทานการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งการยืนยันยอดลูกหนี้เงินกู้

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงิน
เหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายใน
ที่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการ
จัดท�ำงบการเงิน คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์รบั ผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ์
ในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว
และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
มีความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย
ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชือ่ มัน่ ในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญ เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้
งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ าน
ของข้าพเจ้ารวมถึง
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• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
ในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี
ทีเ่ พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ ง
ที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะ
สูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่
ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง
ของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั ว่ามีความ
ไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อความสามารถของสหกรณ์ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่
ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องให้ข้อสังเกตไว้
ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน
หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น
เหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้
โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่อง
ที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
จากเรือ่ งทัง้ หลายทีส่ อื่ สารกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรือ่ ง
ต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการ
ตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ
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ห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื่อสารดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จาก
การสื่อสารดังกล่าว

			

(นายพงศ์คณิต  คุณัมพรานนท์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3444

บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด
240/95-96 จรัญสนิทวงศ์ 28/7 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วันที่ 15 มกราคม 2561

68

รายงานกิจการประจำ�ปี

2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ

ปี 2560
บาท

2
3
4
5
6
7
8

  157,164,187.84
843,974,994.11
192,732,500.00
914,991,849.35
12,149,968.05
36,644,072.78
9,813.00

210,923,335.37
523,857,893.92
30,236,000.00
889,387,678.90
6,270,316.37
34,899,267.32
42,979.00

9

35,416,537.65
     1,786,731.82
2,194,870,654.60

26,333,608.93
     1,218,603.69
1,723,169,683.50

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อื่น
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ
ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
ดอกเบี้ยลูกหนี้ค้างรับ - สุทธิ
ดอกเบี้ยเงินฝาก
    และผลตอบแทนจากเงินลงทุนค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ค่าใช้จ่ายสมทบอาคารสมานฉันท์รอตัดจ่าย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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4
5
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ปี 2559
บาท

  3,332,412,000.00 2,845,302,000.00
7,363,321,919.16 6,735,360,473.70
2,832,527.45
3,299,003.07
2,126,000.00
620,000.00
         14,769.56           14,769.56
10,700,707,216.17   9,584,596,246.33
12,895,577,870.77 11,307,765,929.83
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หมายเหตุ

ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

11
12

   450,000,000.00
6,275,032,385.23
3,436,878.82
     6,459,244.29
6,734,928,508.34

   340,000,000.00
5,309,776,219.46
2,419,123.38
7,621,803.74
5,659,817,146.58

       786,000.00
       786,000.00
6,735,714,508.34

786,000.00
786,000.00
5,660,603,146.58

หนี้สินและทุนของสหกรณ์

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

13

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

14
15

  4,947,348,460.00   4,642,815,110.00
521,427,812.28
467,295,842.82
115,420,950.08
89,264,546.96
119,760,045.07
23,222,817.10
    455,906,095.00
424,564,466.37
  6,159,863,362.43 5,647,162,783.23
12,895,577,870.77 11,307,765,929.83

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
                             (ลงชื่อ)
       (ลงชื่อ)        
(นายเชาว์เลิศ  ขวัญเมือง)
(นายอนุทิน  ค�ำคม)
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
วันที่  15  มกราคม  2561
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งบก�ำไรขาดทุน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ปี 2560
บาท
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
หัก หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(เกินความต้องการ)
รวมหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน-สุทธิ
บวก รายได้อื่น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
รายได้เบ็ดเตล็ด
หนี้สูญได้รับคืน
รวมรายได้อื่น
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2560

%

ปี 2559
บาท

%

498,811,060.62   72.83   466,898,684.13   75.13
31,021,878.01
4.53 36,805,305.20
5.92
28,793,058.63
4.20 24,504,100.27
3.94
126,310,201.89 18.44   93,302,140.71 15.01
684,936,199.15 100.00 621,510,230.31 100.00
175,338,171.54
   9,906,643.07
185,244,814.61

25.60
  1.45
27.05

147,291,501.75
  10,928,587.85
158,220,089.60

23.70
  1.76
25.46

            0.00
            0.00
499,691,384.54

(0.00)
(0.00)
72.95

  (1,977,654.86)
  (1,977,654.86)
465,267,795.57

(0.32)
(0.32)
74.86

61,400.00
195,209.83
352,888.28
    264,648.86
874,146.97

0.01
0.03
0.05
  0.04
0.13

55,700.00
254,595.51
     105,828.62
            0.00
416,124.13

0.01
0.04
0.02
  0.00
0.07
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ปี 2560
บาท
หัก ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่
เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
รวม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา
ค่าใช้จ่ายสมทบอาคารสมานฉันท์ตัดจ่าย
ค่าซ่อมแซม
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าระบบโปรแกรมเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน
ค่าระบบโปรแกรมป้องกันไวรัส
รวม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
ค่าของขวัญแจกสมาชิก
รวม
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานอื่น		
ค่ารับรอง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่าตอบแทน
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าไฟฟ้า
ค่าน�ำ้ ประปา
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%

ปี 2559
บาท

%

   15,845,640.00   2.31    14,622,960.00
2.35
55,260.00
0.01
51,120.00
0.01
771,824.00
0.11
889,755.25
0.15
1,901,483.00
0.28
1,754,748.00
0.28
284,568.00    0.04      278,900.00    0.04
18,858,775.00
2.83
2.75 17,597,483.25
    918,890.62   0.13
689,000.00
0.10
509,265.46
0.08
107,419.83
0.02
25,000.00
0.00
       52,055.50    0.01
2,301,631.41
0.34

   524,507.49
0.08
320,000.00
0.05
292,650.18   0.05
118,461.47
0.02
0.00
0.00
       53,286.00    0.01
1,308,905.14
0.21

1,618,900.00    0.24
1,618,900.00
0.24

1,471,500.00    0.24
1,471,500.00
0.24

  281,717.45
1,267,500.00
2,944,560.00
142,117.00
383,578.01
21,318.70

  284,497.91
1,262,750.00
2,744,280.00
125,866.00
375,911.89
16,394.57

0.04
0.18
0.43
0.02
0.06
0.00

รายงานกิจการประจำ�ปี
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0.05
0.20
0.44
0.02
0.06
0.00

ปี 2560
บาท
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานอื่น (ต่อ)
ค่าโทรศัพท์
ค่าเช่าช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ค่าหนังสือพิมพ์
ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์
ค่าจัดเก็บเอกสาร
ค่าด�ำเนินคดีความ
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป
ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ค่าตรวจสอบกิจการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่ารักษาความปลอดภัยและความสะอาด
วัสดุส�ำนักงานใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระหว่างด�ำเนินคดี
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยลูกหนี้ค้างรับ
(เกินความต้องการ)
รวม
รวมค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ก�ำไรสุทธิ

รายงานกิจการประจำ�ปี

2560

%

   115,142.38    0.02
36,380.00
0.01
14,640.00
0.00
   250,415.00   0.04
115,500.08
0.02
41,302.00
0.01
683,069.96
0.10
12,757,208.18
1.86
125,000.00
0.02
180,000.00
0.03
293,760.30
0.04
96,288.00
0.01
759,380.99
0.11
199,016.26
0.03
832,640.38
0.12
86,064.54
0.01
425,382.23
0.06
(171,851.36)
   21,880,130.10
   44,659,436.51
455,906,095.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

ปี 2559
บาท

%

   123,727.63
37,022.00
21,245.00
  349,948.50
97,992.65
311,513.75
741,046.20
9,655,525.40
125,000.00
180,000.00
368,290.10
89,126.00
656,069.65
155,139.97
2,559,409.22
0.00
643,062.66

  0.02
0.01
0.00
0.06
0.02
0.05
0.12
1.55
0.02
0.03
0.06
0.01
0.11
0.03
0.41
0.00
0.10

(0.03)
(182,254.16)
3.19    20,741,564.94
6.52    41,119,453.33
66.56 424,564,466.37

(0.03)
3.34
6.62
68.31
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งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน		
ก�ำไรสุทธิ
รายการปรับปรุงเพื่อการกระทบยอดก�ำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ
  จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารตัดจ่าย
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้
  (เกินความต้องการ)
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระหว่างด�ำเนินคดี
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยลูกหนี้ค้างรับ
  (เกินความต้องการ)
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
วัสดุส�ำนักงานใช้ไป
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน		
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน		
เงินสดจ่ายลูกหนี้ตัวแทน
เงินสดรับจากลูกหนี้ตัวแทน
เงินสดจ่ายเงินให้อื่กู้แก่สหกรณ์อื่น
เงินสดรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ
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ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

   455,906,095.00

  424,564,466.37

918,890.62
689,000.00

524,507.49
320,000.00

0.00
832,640.38
86,064.54
425,382.23

(1,977,654.86)
2,559,409.22
0.00
643,062.66

(171,851.36)
(182,254.16)
(36,786,213.53)
(35,246,425.43)
(1,787,728.08)
(1,362,987.01)
(33,628,809.57)
(24,970,621.92)
212,027.38
92,547.94
4,124,880.92
2,958,332.86
505,600.12
2,978,922.15
      1,442,450.95       1,397,115.85
392,768,429.60

372,298,421.16

(1,437,107,977.00) (1,353,482,993.76)
1,437,107,977.00 1,353,482,993.76
(750,000,000.00)
(30,000,000.00)
453,510,528.87
490,029,581.77
(77,391,906.00)
(87,825,877.00)
77,284,406.50
87,603,079.25
(3,130,291,500.00) (3,570,864,600.00)
2,772,103,000.16 3,049,860,249.10
รายงานกิจการประจำ�ปี
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สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (ต่อ)		
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ
เงินสดรับจากลูกหนี้ระหว่างด�ำเนินคดี
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
เงินสดรับจากลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
เงินสดรับจากผลตอบแทนจากเงินลงทุนค้างรับ
เงินสดจ่ายซื้อวัสดุสำ� นักงาน
เงินสดจ่ายเงินยืมทดรอง
เงินสดรับจากเงินยืมทดรอง
เงินสดจ่ายเงินทดรองจ่ายด�ำเนินคดี
เงินสดรับจากเงินทดรองจ่ายด�ำเนินคดี
เงินสดรับจากเงินทดรองจ่ายเบี้ยประกัน
เงินสดจ่ายเงินรอเรียกเก็บค่าหุ้น
เงินสดรับจากเงินรอเรียกเก็บค่าหุ้น
หนี้สินด�ำเนินงาน		
เงินสดรับจากเงินประกันสังคมรอน�ำส่ง
เงินสดจ่ายเงินประกันสังคมรอน�ำส่ง
เงินสดรับจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอน�ำส่ง
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอน�ำส่ง
เงินสดรับจากเงินรอจ่ายคืน
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินสดรับจากเงินรอตรวจสอบ
เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ
เงินสดรับจากโครงการสวัสดิการสมาชิก
เงินสดจ่ายโครงการสวัสดิการสมาชิก
เงินสดรับจากเงินประกันสัญญา
เงินสดจ่ายเงินประกันสัญญา
เงินสดจ่ายเงินค�้ำประกันพนักงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
รายงานกิจการประจำ�ปี
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ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

  (43,254,000.00)
36,105,203.02
0.00
1,144,912.71
0.00
35,246,425.43
1,362,987.01
24,970,621.92
(1,604,654.02)
(4,413,459.00)
4,413,459.00
(369,659.29)
39,771.00
24,110.23
0.00
5.00

  (50,086,700.00)
40,856,423.59
2,125,956.01
1,643,092.62
2,399,080.69
32,844,397.79
578,037.00
16,469,343.79
(1,392,215.26)
(3,537,700.00)
3,537,700.00
(176,258.86)
312,087.97
0.00
(5.00)
0.00

   554,536.00
(554,302.00)
1,035,431.33
(1,030,110.88)
12,514,743.36
(11,483,860.37)
(92,547.94)
(2,958,332.86)
(2,831,202.15)
188,187.49
(306,300.00)
529,300.00
(670,320.00)
78,613.00
(132,405.00)
0.00
(213,509,887.88)

551,888.00
(553,040.00)
984,509.18
(985,609.59)
13,908,340.33
(14,211,823.19)
(497,424.65)
(2,415,727.57)
(998,837.78)
345,140.10
(93,400.00)
0.00
0.00
293,200.00
(118,740.00)
(30,000.00)
352,852,569.45
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อพันธบัตร
เงินสดรับจากพันธบัตร
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้
เงินสดรับจากหุ้นกู้
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ไทย ไอซีที จ�ำกัด
เงินสดจ่ายซื้อหุ้น บมจ. สหประกันชีวิต
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำ� นักงาน
เงินสดจ่ายสมทบอาคารสมานฉันท์
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
เงินสดจ่ายช�ำระหนี้เงินกู้ยืม
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก
เงินสดจ่ายค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
เงินสดรับจากเงินเฉลี่ยคืนคลาดเคลื่อน
เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น
เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษา
เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมสวัสดิการ
เงินสดจ่ายทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการศพสมาชิกและครอบครัว
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น		
เงินสด ณ วันต้นปี		
เงินสด ณ วันสิ้นปี
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ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

0.00
(10,000,000.00)
158,000,000.00
0.00
(635,000,000.00) (1,500,000,000.00)
82,920,727.97
212,766,036.33
(990,000.00)
0.00
0.00
(200,000.00)
(2,462,974.63)
(452,415.00)
    (2,195,000.00)       (600,000.00)
(555,716,687.03) (1,142,496,938.30)
  5,730,000,000.00 5,670,000,000.00
(5,620,000,000.00) (5,915,000,000.00)
2,718,397,942.75 2,669,978,614.35
(1,753,141,776.98) (1,378,399,778.74)
(30,000.00)
(10,000.00)
(232,730,992.84) (216,957,418.29)
(81,573,685.90)
(74,936,703.58)
3,616.87
0.00
(10,150,000.00)
(9,500,000.00)
385,059,405.00
384,446,100.00
(80,526,055.00)
(66,260,090.00)
(1,804,286.50)
(16,243,076.60)
(15,779,278.50)
0.00
(2,623,895.60)
0.00
(1,763,244.46)
(1,280,452.18)
(373,500.00)
(394,500.00)
1,035,584,527.57 1,042,822,416.23
266,357,952.66
253,178,047.38
734,781,229.29
481,603,181.91
1,001,139,181.95
734,781,229.29
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ� คัญ
• สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
• เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝาก
สหกรณ์อนื่ ทุกประเภท ทัง้ นีร้ วมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อนื่ ทีน่ ำ� ไปเป็นหลักทรัพย์
ค�้ำประกันหนี้สินด้วย
• สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์
คงค้าง 882,925.71 บาท ซึ่งหากสหกรณ์รับรู้ดอกเบี้ยเงินกู้ของลูกหนี้ดังกล่าวแล้ว จะท�ำให้
สหกรณ์มีก�ำไรสุทธิประจ�ำปีเป็นจ�ำนวน 456,789,020.71 บาท
• สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ / ของใช้สิ้นเปลืองคงเหลือตามราคาทุน
• ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ ยกเว้นที่ดิน
• ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่ายเป็นรายปี ระยะเวลา 5 ปี
• ค่าซ่อมบ�ำรุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนส�ำหรับสินทรัพย์รายการย่อยๆ ถือเป็น
ค่าใช้จ่ายหักจากรายได้ 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) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น โดยแสดง
เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนทุนของสหกรณ์และจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบ
ก�ำไรขาดทุนเมื่อสหกรณ์ได้จำ� หน่ายเงินลงทุนนั้น
รายงานกิจการประจำ�ปี
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด
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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 2560
บาท
949,814.34

ปี 2559
บาท
  906,909.40

100,004.02
155,588,686.52
166,375.36
     359,307.60
157,164,187.84

2,004.02
209,531,369.83
124,966.55
     358,085.57
210,923,335.37

ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

3,964,747.13
840,010,246.98  
843,974,994.11

3,847,719.02
520,010,174.90  
523,857,893.92

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากสหกรณ์อื่นข้างต้น แยกเป็นเงินฝากประเภทออมทรัพย์
3,974,994.11 บาท และประเภทประจ�ำ 840,000,000.00 บาท
4. เงินลงทุน  ประกอบด้วย

เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
พันธบัตรออมทรัพย์ธนาคาร
  แห่งประเทศไทย
หุ้นกู้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
หุ้นกู้ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
หุ้นกู้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
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ปี 2560
บาท
ราคายุติธรรม
ราคาทุน

51,160,000.00
0.00
25,168,500.00
10,129,000.00

50,000,000.00
0.00
25,000,000.00
10,000,000.00

ปี 2559
บาท
ราคายุติธรรม
ราคาทุน

0.00
5,099,000.00
10,089,000.00
0.00

รายงานกิจการประจำ�ปี

0.00
5,000,000.00
10,000,000.00
0.00

2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

4. เงินลงทุน (ต่อ)  ประกอบด้วย

ปี 2560
บาท
ราคายุติธรรม
ราคาทุน

เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด (ต่อ)
หุ้นกู้ บมจ. ศุภาลัย
15,003,000.00   15,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย
50,576,000.00 50,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์
20,504,000.00 20,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น
20,192,000.00 20,000,000.00
รวม
192,732,500.00 190,000,000.00
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
  2,732,500.00
รวมเงินลงทุนระยะสั้น
192,732,500.00
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
พันธบัตรออมทรัพย์ธนาคาร
    แห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตร
    และสหกรณ์การเกษตร
พันธบัตรบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ
    ที่อยู่อาศัย
หุ้นกู้ บมจ. ปตท.
หุ้นกู้ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
หุ้นกู้ บมจ. ทุนธนชาต
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
หุ้นกู้ บมจ. บางจากปิโตรเลียม
หุ้นกู้ บมจ. ปตท.
    ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
หุ้นกู้ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
หุ้นกู้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
หุ้นกู้ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
หุ้นกู้ บมจ. ศุภาลัย
หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย
หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู
รายงานกิจการประจำ�ปี

2560

ปี 2559
บาท
ราคายุติธรรม
ราคาทุน
  0.00
0.00
15,048,000.00
            0.00
30,236,000.00

0.00
0.00
15,000,000.00
           0.00
30,000,000.00
    236,000.00
30,236,000.00

0.00

0.00

52,510,000.00

50,000,000.00

11,238,000.00

10,000,000.00

11,004,000.00

10,000,000.00

10,109,000.00
163,029,000.00
95,847,500.00
32,889,000.00
0.00
107,670,000.00

10,000,000.00
155,000,000.00
95,000,000.00
30,000,000.00
0.00
100,000,000.00

9,696,000.00
166,116,000.00
92,836,500.00
32,290,000.00
20,236,000.00
108,067,000.00

10,000,000.00
155,000,000.00
95,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
100,000,000.00

41,354,000.00
72,415,000.00
68,201,500.00
238,111,000.00
11,076,000.00
0.00
236,574,500.00
79,775,500.00

40,000,000.00
70,000,000.00
65,000,000.00
225,000,000.00
10,000,000.00
0.00
225,000,000.00
75,000,000.00

40,764,000.00
70,900,000.00
72,061,500.00
216,479,000.00
10,785,000.00
15,054,000.00
231,856,500.00
31,609,000.00

40,000,000.00
70,000,000.00
70,000,000.00
220,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
225,000,000.00
30,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด
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4. เงินลงทุน (ต่อ)  ประกอบด้วย

เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด (ต่อ)
หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์
หุ้นกู้ บมจ. ไทยออยล์
หุ้นกู้ บมจ. ไออาร์พีซี
หุ้นกู้ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น
หุ้นกู้ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
หุ้นกู้ บมจ. ไทยคม
หุ้นกู้ บจก. นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (7)
หุ้นกู้ บมจ. ช.การช่าง
หุ้นกู้ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
หุ้นกู้ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต
หุ้นกู้ บมจ. โกลว์ พลังงาน
หุ้นกู้ บมจ. อีซี่ บาย
หุ้นกู้ บมจ. บัตรกรุงไทย
หุ้นกู้ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
หุ้นกู้ บมจ. เอสพีซีจี
หุ้นกู้ บมจ. ล็อกซเล่ย์
หุ้นกู้ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล
    คอนเน็คชั่น
หุ้นกู้ บมจ. ทางด่วน
    และรถไฟฟ้ากรุงเทพ
หุ้นกู้ บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
หุ้นกู้ บจก. นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (9)
หุ้นกู้ บมจ. บริหารสินทรัพย์
    กรุงเทพพาณิชย์
หุ้นกู้ บจก. น�้ำตาลมิตรผล
หุ้นกู้ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
หุ้นกู้ บจก. อมตะ บี กริม เพาเวอร์ เอสพีวี
หุ้นกู้ บมจ. เบทาโกร
หุ้นกู้ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
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ปี 2560
บาท
ราคายุติธรรม
ราคาทุน

ปี 2559
บาท
ราคายุติธรรม
ราคาทุน

351,533,500.00
10,797,000.00
21,145,000.00
15,515,000.00
5,420,500.00
5,367,000.00
10,485,000.00
115,101,500.00
15,660,000.00
45,773,000.00
5,211,500.00
20,606,000.00
137,412,000.00
81,824,000.00
52,145,000.00
41,548,000.00

340,000,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
8,147,852.73
115,000,000.00
15,000,000.00
45,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00
130,000,000.00
80,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00

281,400,500.00
10,758,000.00
21,160,000.00
35,225,500.00
5,384,500.00
5,324,500.00
10,282,000.00
111,633,500.00
15,320,000.00
10,171,000.00
4,984,000.00
20,376,000.00
130,368,000.00
80,656,000.00
51,320,000.00
40,476,000.00

280,000,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00
35,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
8,748,032.22
115,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00
130,000,000.00
80,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00

20,276,000.00

20,000,000.00

19,444,000.00

20,000,000.00

137,744,000.00
305,640,000.00
167,195,000.00
51,005,000.00

140,000,000.00
300,000,000.00
160,000,000.00
47,487,602.20

121,512,000.00
291,515,000.00
151,936,000.00
49,650,000.00

130,000,000.00
300,000,000.00
150,000,000.00
49,808,150.68

227,796,000.00
21,205,000.00
10,433,000.00
51,738,000.00
10,328,000.00
10,030,000.00

220,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
50,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00

100,220,000.00
20,162,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

100,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

รายงานกิจการประจำ�ปี
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4. เงินลงทุน (ต่อ)  ประกอบด้วย

ปี 2560
บาท
ราคายุติธรรม
ราคาทุน

ปี 2559
บาท
ราคายุติธรรม
ราคาทุน

เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด (ต่อ)
ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นกองทุน
0.00
0.00
    ประเภทที่ 2 ของ บมจ. กรุงไทย
100,160,000.00 100,000,000.00
หุ้นกู้ บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 30,246,000.00 30,000,000.00
0.00
0.00
หุ้นกู้ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
   10,033,000.00 10,000,000.00              0.00            0.00
รวม
3,257,663,000.00 3,140,635,454.93 2,771,543,000.00 2,748,556,182.90
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
117,027,545.07
   22,986,817.10
รวม
3,257,663,000.00
2,771,543,000.00
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ำกัด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
   แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
   ไทย ไอซีที จ�ำกัด
หุ้นสามัญ บมจ. สหประกันชีวิต
รวม
รวมเงินลงทุนระยะยาว
รวมเงินลงทุน

61,000,000.00

61,000,000.00

11,349,000.00

11,349,000.00

2,000,000.00
      400,000.00
   74,749,000.00
3,332,412,000.00
3,525,144,500.00

1,010,000.00
      400,000.00
   73,759,000.00
2,845,302,000.00
2,875,538,000.00

การลงทุนเป็นไปตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อก�ำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์
ข้อผูกพัน

ณ วันสิ้นปี 2560 สหกรณ์มีเงินลงทุนที่น�ำไปค�้ำประกันการกู้ยืมเงินโดยการกู้ยืมเงินเบิก
เกินบัญชีและกู้ยืมโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารต่างๆ จ�ำนวน 3 ธนาคาร คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น
2,085,000,000.00 บาท ประกอบด้วย ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) 765,000,000.00 บาท
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) 755,000,000.00 บาท และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
565,000,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รายชื่อเงินลงทุน

  50,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์
หุ้นกู้ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
55,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
120,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ไออาร์พีซี
20,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย
125,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
15,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. อีซี่ บาย
20,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ไทยออยล์
10,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. บางจากปิโตรเลียม
30,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ไทยคม
5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ปตท.
45,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. เอสพีซีจี
50,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
80,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. บัตรกรุงไทย
30,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ล็อกซเล่ย์
40,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น 20,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
50,000,000.00
รวม

ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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มูลค่า (บาท)

รายชื่อเงินลงทุน

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

765,000,000.00

มูลค่า (บาท)

พันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย 50,000,000.00
50,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. บางจากปิโตรเลียม
หุ้นกู้ บมจ. ปตท.
50,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
50,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู
20,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
10,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ช.การช่าง
35,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 100,000,000.00

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

รายงานกิจการประจำ�ปี

2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

ล�ำดับที่
10
11
12
13
14
15

รายชื่อเงินลงทุน
หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
หุ้นกู้ บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์
หุ้นกู้ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
หุ้นกู้ บจก. น�้ำตาลมิตรผล
หุ้นกู้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
รวม

มูลค่า (บาท)

ค�้ำประกันธนาคาร

50,000,000.00
100,000,000.00
130,000,000.00
45,000,000.00
20,000,000.00
40,000,000.00

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
”
”
”
”
”

755,000,000.00

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

รายชื่อเงินลงทุน

มูลค่า (บาท)

ค�้ำประกันธนาคาร

พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์   10,000,000.00 บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
หุ้นกู้ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
15,000,000.00
”
หุ้นกู้ บมจ. ศุภาลัย
15,000,000.00
”
หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย
50,000,000.00
”
หุ้นกู้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
20,000,000.00
”
หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์
70,000,000.00
”
หุ้นกู้ บมจ. ปตท.
60,000,000.00
”
หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
20,000,000.00
”
หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู
10,000,000.00
”
หุ้นกู้ บมจ. ทุนธนชาต
30,000,000.00
”
หุ้นกู้ บมจ. ช. การช่าง
60,000,000.00
”
หุ้นกู้ บมจ. บางจากปิโตรเลียม
20,000,000.00
”
หุ้นกู้ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
10,000,000.00
”
หุ้นกู้ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต
10,000,000.00
”
หุ้นกู้ บมจ. ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
30,000,000.00
”
หุ้นกู้ บมจ. โกลว์ พลังงาน
5,000,000.00
”
หุ้นกู้ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
50,000,000.00
”
หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
80,000,000.00
”
รวม
รายงานกิจการประจำ�ปี
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565,000,000.00
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5. เงินให้กู้ยืม - สุทธิ  ประกอบด้วย

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

6. ลูกหนี้ - สุทธิ  ประกอบด้วย

ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
ลูกหนี้ระหว่างด�ำเนินคดี
ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
- ลูกหนี้ระหว่างด�ำเนินคดี
- ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
ลูกหนี้ - สุทธิ
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ปี 2560
บาท
ระยะสั้น
ระยะยาว

ปี 2559
บาท
ระยะสั้น
ระยะยาว

255,370,108.39
41,224,872.25
599,358,119.56
18,158,374.75
914,111,474.95

  616,507,139.40
56,003.00
6,490,814,792.94
  255,943,983.82
7,363,321,919.16

288,206,966.52
41,140,680.75
540,457,725.46
18,178,581.00
887,983,953.73

   287,180,810.14
32,695.00
6,199,371,987.97
  248,774,980.59
6,735,360,473.70

996,968.00

0.00

2,358,628.75

0.00

     116,593.60               0.00
     880,374.40               0.00
914,991,849.35 7,363,321,919.16

     954,903.58               0.00
   1,403,725.17               0.00
889,387,678.90 6,735,360,473.70

ปี 2560
บาท
ระยะสั้น
ระยะยาว

ปี 2559
บาท
ระยะสั้น
ระยะยาว

14,985,275.22
430,322.68
4,218,822,04
19,634,419.94

0.00
0.00
         0.00
0.00

6,591,700.42
0.00
5,578,295.70
12,169,996.12

0.00
0.00
         0.00
0.00

4,449,447.02
86,064.54
2,948,940.33  
12,149,968.05

0.00
0.00
         0.00
          0.00

2,778,496.66
0.00
3,121,183.09  
6,270,316.37

0.00
0.00
         0.00
          0.00
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7. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ  ประกอบด้วย
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ - สหกรณ์อื่น
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ - สมาชิก
รวม
8. ดอกเบี้ยลูกหนี้ค้างรับ - สุทธิ  ประกอบด้วย
ดอกเบี้ยลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ค้างรับ
ดอกเบี้ยลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพค้างรับ
ดอกเบี้ยลูกหนี้ตามค�ำพิพากษาค้างรับ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- ดอกเบี้ยลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ค้างรับ
- ดอกเบี้ยลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพค้างรับ
- ดอกเบี้ยลูกหนี้ตามค�ำพิพากษาค้างรับ
ดอกเบี้ยลูกหนี้ค้างรับ - สุทธิ
9. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย
เครื่องเขียนแบบพิมพ์
วัสดุส�ำนักงาน
เงินทดรองด�ำเนินคดี
เงินทดรองจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต
เงินรอเรียกเก็บค่าหุ้น
รวม
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ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

0.00
36,644,072.78
36,644,072.78

9,205.48
34,890,061.84
34,899,267.32

ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

  0.00
142,140.75
        0.00
142,140.75

  116,876.50
179,867.17
  50,414.44
347,158.11

0.00
132,327.75
       0.00
  9,813.00

116,876.50
179,867.17
  7,435.44
42,979.00

ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

499,638.09
391,631.48
895,462.25
0.00
         0.00
1,786,731.82

  381,560.55
247,353.95
565,573.96
24,110.23
         5.00
1,218,603.69
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10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย

ปี 2560
บาท

เงินมัดจ�ำ
เงินประกันการใช้โทรศัพท์
รวม

  5,600.00
9,169.56
14,769.56

11. เงินกู้ยืมระยะสั้น  ประกอบด้วย
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
รวม

ปี 2559
บาท

    5,600.00
9,169.56
14,769.56

ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

  450,000,000.00
            0.00
450,000,000.00

  190,000,000.00
150,000,000.00
340,000,000.00

ในปี 2560 สหกรณ์มีเงินกู้ยืมระยะสั้นโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

• ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) วงเงิน 693,000,000.00 บาท โดยมีหนุ้ กูม้ ลู ค่า 765,000,000.00 บาท
เป็นหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มียอดคงเหลือ 450,000,000.00 บาท
• ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) วงเงิน 645,240,000.00 บาท โดยมีพนั ธบัตรมูลค่า 50,000,000.00 บาท
และหุ้นกู้มูลค่า 705,000,000.00 บาท เป็นหลักประกัน และค�ำ้ ประกันโดยคณะกรรมการด�ำเนินการ
ทั้งคณะและผู้จัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไม่มียอดคงเหลือ  
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) วงเงิน 546,500,000.00 บาท โดยมีพนั ธบัตรมูลค่า 10,000,000.00 บาท
และหุ้นกู้มูลค่า 555,000,000.00 บาท เป็นหลักประกัน และค�ำ้ ประกันโดยคณะกรรมการด�ำเนินการ
ทั้งคณะและผู้จัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไม่มียอดคงเหลือ

12. เงินรับฝาก  ประกอบด้วย
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ - สมาชิกสมทบ
ออมทรัพย์ 2
ออมทรัพย์ - เงินให้กู้สมาชิก
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ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

      4,498,494.54
2,938,467.12
73,247,412.60
80,453,645.08

    4,353,353.80
1,504,410.67
70,846,965.49
72,908,500.68
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12. เงินรับฝาก (ต่อ)  ประกอบด้วย
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์พิเศษ - สมาชิกสมทบ
ออมทรัพย์ส�ำรองค่าฌาปนกิจ
ประจ�ำ
ประจ�ำ - สมาชิกสมทบ
รวม
13. หนี้สินหมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย
โครงการสวัสดิการสมาชิกค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เงินประกันสังคมรอน�ำส่ง
เงินเก็บเกินรอจ่ายคืน
ค่าน�้ำประปาค้างจ่าย
ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
ค่าล่วงเวลาค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย
ค่ารักษาความปลอดภัยและความสะอาดค้างจ่าย
ค่าครุภัณฑ์ค้างจ่าย
ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ค้างจ่าย
เงินรอการตรวจสอบ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าวัสดุส�ำนักงานค้างจ่าย
รายงานกิจการประจำ�ปี
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ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

5,285,558,415.00
663,882,391.77
9,878,982.12
139,700,077.00
   14,874,500.00
6,275,032,385.23

4,465,777,120.21
566,612,080.85
9,005,491.76
110,368,296.00
     8,400,000.00
5,309,776,219.46

ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

6,700.00
39,513.54
46,236.00
129,480.38
1,800.00
10,000.00
32,000.00
2,750.00
125,000.00
19,422.00
0.00
180,000.00
159,772.14
11,628.64
96,300.00
808,845.67
4,124,880.92
3,852.00

  147,720.00
34,193.09
46,002.00
116,352.83
1,400.00
10,000.00
31,000.00
8,100.00
125,000.00
6,474.00
2,265,000.00
180,000.00
88,666.55
11,628.64
48,150.00
926,958.18
2,958,332.86
0.00
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13. หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ต่อ)  ประกอบด้วย
ค่าตอบแทนค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางค้างจ่าย
ค่าประชาสัมพันธ์ค้างจ่าย
ค่าเช่าช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตค้างจ่าย
เงินประกันสัญญาจ้าง
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย
ค่าจัดเก็บเอกสารค้างจ่าย
รวม

ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

15,520.00
0.00
76,505.00
14,605.50
314,407.50
212,027.38
    27,997.62
6,459,244.29

6,820.00
1,800.00
  86,955.00
51,627.50
368,199.50
92,547.94
8,875.65
7,621,803.74

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

ปี 2560
บาท

   30,075,850.94
35,582,049.08
7,130,800.30
25,051,669.79
4,597,635.41
3,392,944.56
   9,590,000.00
115,420,950.08

ปี 2559
บาท

   22,839,095.40
28,805,336.50
3,935,086.80
18,830,948.29
4,097,635.41
3,766,444.56
6,990,000.00
89,264,546.96

15. ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ประกอบด้วย

ปี 2560
บาท

ยอดยกมาต้นงวด
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด
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ปี 2559
บาท

23,222,817.10      69,033,560.98  
96,537,227.97
(45,810,743.88)
119,760,045.07
23,222,817.10

รายงานกิจการประจำ�ปี

2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

16. การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
       สหกรณ์ด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ณ วันสิ้นปี เป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการด�ำรง
สินทรัพย์สภาพคล่อง พ.ศ. 2550 ซึ่งก�ำหนดให้สหกรณ์ด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ต�่ำกว่าร้อยละหนึ่ง
ของยอดเงินฝากทั้งหมด
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก�ำไรขาดทุน   
ประจ�ำปี 2560
................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
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เรื่องพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด มีก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2560 เป็นเงิน  
455,906,095.00 บาท (สี่ร้อยห้าสิบห้าล้านเก้าแสนหกพันเก้าสิบห้าบาทถ้วน) และคณะกรรมการด�ำเนินการ
เห็นสมควรจัดสรรก�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 19.00
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 2560
ประจ�ำปี 2559
จ�ำนวนเงิน (บาท) ร้อยละ จ�ำนวนเงิน (บาท) ร้อยละ
58,158,027.11
58,128,027.11
30,000.00
341,285,314.85
248,896,197.54  

12.76
74.86

92,389,117.31

54,141,969.46
54,131,969.46
10,000.00
314,375,784.33
232,802,098.43  

12.75

74.05

81,573,685.90

45,612,753.04
6,212,753.04
9,000,000.00
22,000,000.00
5,000,000.00
500,000.00
2,900,000.00
10,850,000.00

10.00

10.81

2.38

45,896,712.58
6,796,712.58
9,000,000.00
22,000,000.00
5,000,000.00
500,000.00
2,600,000.00
10,150,000.00

455,906,095.00

100.00

424,564,466.37

100.00

หมายเหตุ ยอดเงินทุนคงเหลือและเงินส�ำรอง 31 ธันวาคม 2560
521,427,812.28
1. เงินส�ำรองตามกฎหมาย (1.1)
2. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล (3.1)
35,582,049.08
3. ทุนสาธารณประโยชน์ (3.2)
30,075,850.94
4. ทุนส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก (3.3)
25,051,669.79
5. ทุนส่งเสริมการศึกษา (3.4)
7,130,800.30
6. ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ (3.5)
4,597,635.41
7. ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค�้ำประกัน (3.6)
9,590,000.00
8. ทุนสวัสดิการเพื่อการศพสมาชิกและครอบครัว
3,392,944.56
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2560

2.39

บาท
บาท       
บาท    
บาท
บาท                                 
บาท
บาท
บาท

...............................................................................................................................................
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เรื่องพิจารณาอนุมัติ
ประมาณการรายจ่ายและ
ประมาณการรายรับประจ�ำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ได้จัดท�ำประมาณการรายจ่าย
และประมาณการรายรับ ประจ�ำปี 2561 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จ�ำกัด พ.ศ. 2543 ข้อ 56 (6) ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559-2563 ดังนี้

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

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

งบประมาณ
ปี 2560

รายจ่าย
จริง

งบประมาณ
ปี 2561

20,950,000.00 18,803,515.00 22,550,000.00
16,900,000.00 15,845,640.00 18,300,000.00 เจ้าหน้าที่สหกรณ์
1,100,000.00
771,824.00 1,100,000.00 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

และค่าการศึกษาบุตร
450,000.00 เพื่อสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
2,200,000.00 เพื่อสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

350,000.00
284,568.00
2,100,000.00 1,901,483.00
500,000.00
500,000.00
12,235,000.00 10,069,456.90 13,330,000.00
1,700,000.00 1,618,900.00 1,900,000.00 เงินฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์สมาชิก
500,000.00

281,717.45

500,000.00

2.3 ค่าอาหารนอกเวลาท�ำการ
2.4 ค่าเบี้ยประชุม

90,000.00
1,800,000.00

55,260.00
1,267,500.00

90,000.00
1,800,000.00

2.5 ค่าตอบแทนบุคลากรและ
ผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์

3,000,000.00

2,944,560.00

3,500,000.00

2.6 ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
ภายนอก

125,000.00

125,000.00

150,000.00

รายงานกิจการประจำ�ปี

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2561

2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

คนละ 100 บาท และจัดท�ำของทีร่ ะลึก
ค่าใช้จ่ายในการรับรอง เช่น รับรอง
สมาชิก และสหกรณ์อื่นที่มาเยี่ยมชม
ค่าอาหารนอกเวลาท�ำการปฏิบัติงาน
ส�ำหรับการประชุม เช่น คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และคณะท�ำงาน
ฝ่ายต่างๆ
ค่าตอบแทนตัวแทนหักเงินประจ�ำหน่วย
ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ และผู้ช่วยเหลือ
งานสหกรณ์
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
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หมวดรายจ่าย
2.7 ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบ
กิจการ
2.8 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์
2.9 ค่าธรรมเนียมธนาคาร

งบประมาณ
ปี 2560

รายจ่าย
จริง

งบประมาณ
ปี 2561

  180,000.00    180,000.00    180,000.00 ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบกิจการ
400,000.00
200,000.00

250,415.00
142,117.00

400,000.00 ค่าสือ่ สิง่ พิมพ์และการประชาสัมพันธ์
350,000.00 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินประเภท

2.10 ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุง
รักษาครุภัณฑ์

700,000.00

509,265.46

700,000.00

2.11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

400,000.00

293,760.30

400,000.00

2.12 ค่ารักษาความปลอดภัย
		
2.13 ค่าด�ำเนินคดีความ

130,000.00

96,288.00

130,000.00

600,000.00

41,302.00

600,000.00

2.14 ค่าแบบพิมพ์

800,000.00

801,147.50

850,000.00

2.15 วัสดุสำ� นักงาน

900,000.00

912,212.52

1,100,000.00
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รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2561

2.16 ค่าหนังสือพิมพ์
2.17 ค่าเช่าช่องสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต
2.18 ค่าเบี้ยประกันภัย

30,000.00
50,000.00

14,640.00
36,380.00

30,000.00
50,000.00

150,000.00

107,419.83

120,000.00

2.19 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
2.20 ค่าจัดเก็บเอกสาร

200,000.00
150,000.00

199,016.26
115,500.08

250,000.00
150,000.00

2.21 ระบบโปรแกรมป้องกัน
ไวรัส

80,000.00

52,055.50

80,000.00

2.22 ระบบโปรแกรมหุ้นกู้
ฉุกเฉิน กระแสรายวัน

50,000.00

25,000.00

-

ต่างๆ ของธนาคาร และค่าอุปกรณ์
Leased line และ Router
ส�ำหรับค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
อุ ป กรณ์ ส� ำ นั ก งาน เช่ น ลิ ฟ ต์
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     
ที่จำ� เป็นกับส�ำนักงาน เช่น กระดาษ,
หมึ ก พิ ม พ์ , วั ส ดุ ส� ำ นั ก งาน, วั ส ดุ    
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, ค่าธรรมเนียม
ไปรษณีย์ และค่าแสตมป์
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
ค่ า ระบบสั ญ ญาให้ บ ริ ก ารการเงิ น
จาก บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
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หมวดรายจ่าย

งบประมาณ
ปี 2560

รายจ่าย
จริง

งบประมาณ
ปี 2561

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2561

680,000.00
680,000.00
520,039.09
3. ค่าสาธารณูปโภค
500,000.00
383,578.01
500,000.00 ค่าไฟฟ้า 12 เดือน
3.1 ค่าไฟฟ้า
30,000.00
21,318.70
30,000.00 ค่าน�้ำประปา 12 เดือน
3.2 ค่าน�ำ้ ประปา
150,000.00
115,142.38
150,000.00 ค่าโทรศัพท์ 12 เดือน
3.3 ค่าโทรศัพท์
14,310,000.00 12,757,208.18 14,500,000.00
4. ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่
750,000.00 593,275.30
800,000.00
4.1 พิมพ์รายงานกิจการ และ
เอกสารการเลือกตั้ง
4.2 ค่ารับรองสมาชิกที่มาร่วม 13,000,000.00 11,664,159.48 13,000,000.00
ประชุมใหญ่
120,000.00
92,439.00
150,000.00
4.3 ค่าใช้จ่ายในการเช่า และ
จัดสถานที่
300,000.00 263,640.00
350,000.00
4.4 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
ในการประชุมใหญ่
50,000.00
27,005.90
50,000.00
4.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ
การจัดประชุมใหญ่
90,000.00 116,688.50
150,000.00
4.6 ค่าใช้จา่ ยในการประชาสัมพันธ์
			
หมวดงบลงทุน ประกอบด้วย
6,760,000.00 1,248,275.00 5,428,000.00
5. ค่าครุภัณฑ์
140,000.00 127,000.00
180,000.00 ซื้อจ�ำนวน 2 เครื่อง ทดแทนของเดิม
5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์
ทีช่ ำ� รุด ซือ้ เมือ่ ปี 2553 และซือ้ เครือ่ ง
คอมพิวเตอร์เซอร์วสิ จ�ำนวน 2 เครือ่ ง
1,250,000.00 795,860.00
5.2 ระบบจัดการเชื่อมโยง
จ�ำนวน 1 ชุด
45,000.00
34,000.00
5.3 เครื่องนับธนบัตร
30,000.00
26,215.00
5.4 ตู้เซฟ
175,000.00 171,200.00
5.5 เครื่องถ่ายเอกสาร
120,000.00
94,000.00
5.6 คอมพิวเตอร์ (Notebook)
18,000.00 ซื้อจ�ำนวน 2 เครื่อง
5.7 เครื่องเสียงแบบพกพา
10,000.00 ซื้อจ�ำนวน 1 เครื่อง
5.8 เครื่องบันทึกเสียง
25,000.00 ซื้อจ�ำนวน 1 เครื่อง
5.9 เครื่องพิมพ์ Dot Matrix
50,000.00 ซื้อจ�ำนวน 1 เครื่อง ทดแทนของเดิม
5.10 เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์
ที่ซื้อเมื่อปี 2554
95,000.00 ซื้อจ�ำนวน 4 จุด
5.11 เครื่องเชื่อมโยงสัญญาน
ไร้สาย
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งบประมาณ
ปี 2560

หมวดรายจ่าย

รายจ่าย
จริง

5.12 เครื่องฟอกอากาศ
5,000,000.00
5.13 ที่ดินหรือที่ดินพร้อม
สิ่งปลูกสร้าง
6. ค่าปรับปรุงส�ำนักงาน		 2,300,000.00 2,195,000.00
2,300,000.00 2,195,000.00
ปรับปรุงส�ำนักงาน

หมวดงบกลาง ประกอบด้วย

7. รายจ่ายอื่นๆ

500,000.00

-

งบประมาณ
ปี 2561

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2561

50,000.00 ซื้อจ�ำนวน 2 เครื่อง
5,000,000.00 จากการขายทอดตลาดของลูกหนี้

สหกรณ์
-

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

เร่งด่วน อันจะเกิดประโยชน์ตอ่ สมาชิก

รวม

57,735,000.00 45,593,494.17 56,988,000.00

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ ยกเว้นรายการในหมวดงบลงทุน

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจ�ำปี 2561
รายการ

บาท

ประมาณการรายรับ :-

บาท

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

   500,000,000.00
30,000,000.00
150,000,000.00
     100,000.00

680,100,000.00

- ดอกเบี้ยจ่ายให้สมาชิกที่ฝากเงินสหกรณ์ (5)
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมธนาคาร (6)
- รายจ่ายตามประมาณการรายจ่าย 2561 (7)
- รายจ่ายอื่นๆ (8)

   192,000,000.00
18,000,000.00
56,988,000.00
3,000,000.00

269,988,000.00

ประมาณการรายจ่าย :-

ประมาณการรายรับสูงกว่ารายจ่าย
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จ�ำนวนเงิน

410,112,000.00
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หมายเหตุ (1) เงินให้สมาชิกกูย้ มื ระหว่างปีประมาณ 7,400,000,000.00 บาท  อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ
6.45 - 6.95 ต่อปี
(2) เงินให้สหกรณ์อนื่ กูย้ มื ระหว่างปี 2561 ประมาณ 870,000,000.00 บาท อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ 3.70 ต่อปี
(3) เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระหว่างปี 2561 ประมาณ 4,400,000,000.00 บาท  
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 0.50 - 6.58 ต่อปี
(4) รายรับอื่นๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า, รายได้เบ็ดเตล็ดฯ
(5) เงินรับฝากจากสมาชิก ระหว่างปี 2561 ประมาณ 6,300,000,000.00 บาท อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 - 3.85 ต่อปี
(6) เงินกู้ยืมธนาคารระหว่างปี 2561 ประมาณ 1,800,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 2.18 - 2.30 ต่อปี
(7) ประมาณการรายจ่ายประจ�ำปี 2561 เป็นเงิน 56,988,000.00 บาท
(8) รายจ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา อาคาร และอุปกรณ์สำ� นักงานฯ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจ�ำปี 2561
................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
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10
ระเบียบวาระที่

เรื่องพิจารณาอนุมัติ
ก�ำหนดวงเงินกูย้ มื หรือการค�ำ้ ประกัน
ประจ�ำปี 2561

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด พ.ศ. 2543
ข้อ 56 (5) ก�ำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกัน ส�ำหรับปี
หนึ่งๆ ไว้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืม และเสริมสภาพคล่องในการบริหารจัดการ เมื่อปี 2560
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ได้อนุมัติให้สหกรณ์กู้เงินจากแหล่งอื่นมาใช้ในธุรกิจในวงเงินไม่เกิน
4,400,000,000.- บาท (สี่พันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน) ส�ำหรับปี 2561 สหกรณ์คงก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือ
การค�้ำประกัน จ�ำนวน 4,400,000,000.-บาท (สี่พันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน) เท่ากับปีที่แล้วเพื่อความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ    
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกัน ประจ�ำปี 2561
จ�ำนวน 4,400,000,000.- บาท (สี่พันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน)
................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
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11
ระเบียบวาระที่

เรื่องพิจารณาอนุมัติจ้าง
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจ�ำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ขอเสนอการจ้างผู้สอบบัญชี
ประจ�ำปี 2561 ซึ่ง ตามข้อบังคับ ข้อ 56 (7) ก�ำหนดให้ที่ประชุมใหญ่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณา
คัดเลือกผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอนายทะเบียนแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ส�ำหรับปีสนิ้ สุดทางบัญชี ณ วันที  ่ 31 ธันวาคม 2561
ซึ่งคณะกรรมการด�ำเนินการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยค�ำนึงถึงการปฏิบัติงาน งานสอบบัญชี
การเข้าปฏิบัติงานสอบบัญชี การรายงานสอบบัญชี ข้อมูลอื่นๆ จ�ำนวน 2 ราย ตามรายละเอียด ดังนี้
1. บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด โดย นายพงศ์คณิต คุณัมพรานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3444 และนางสาวฉัตราภรณ์  ลีลัครานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที  ่
10365 เป็นผู้สอบบัญชีส�ำรองอีก 1 คน เสนอค่าธรรมเนียม จ�ำนวนเงิน 150,000.- บาท
2. บริษัท เอ็น.เอส.เค สอบบัญชี จ�ำกัด โดย นายสิริวิชญ์   ไพศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 10136 และ นางปัทมา  ภูร่ สั มี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4303 เป็นผูส้ อบบัญชีสำ� รอง
อีก 1 คน เสนอค่าธรรมเนียมจ�ำนวน 170,000.- บาท
รายการ

บริษทั มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด

บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จ�ำกัด

150,000.00 บาท

170,000.00 บาท

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปซึ่งรวมทั้งการทดสอบรายการบัญชี
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

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปซึ่งรวมทั้งการทดสอบรายการบัญชี
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

1. ค่าธรรมเนียม/ต่อปี
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
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รายการ

บริษทั มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด

บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จ�ำกัด

3. การเข้าปฏิบัติงานสอบบัญชี

เข้าตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีและ/หรือ
เข้าปฎิบัติงานตามแผนการสอบบัญชี
ผูช้ ว่ ยผูส้ อบบัญชี อย่างน้อย 5-7 คน ทุกครัง้ ผู้สอบบัญชี ประมาณ  4-5 คน  ประมาณ
เข้าตรวจสอบบัญชีอย่างน้อย ปีละ 5 ครั้ง ปีละ 6 ครั้ง ครั้งละประมาณ 3-5 วัน
ครั้งละไม่น้อยกว่า 4-5 วัน

4. รายงานการตรวจสอบ

1. รายงานผลการตรวจสอบบั ญ ชี
ระหว่ า งปี ใ ห้ ส หกรณ์ ท ราบ
2. รายงานการสอบบั ญ ชี ป ระจ� ำ ปี    
ต า ม ร ะ เ บี ย บ น า ย ท ะ เ บี ย น ส ห ก ร ณ ์
ก� ำ หนด
3. ให้ ค� ำ แนะน� ำ ในการบริ ห ารการ
เงิ น การบั ญ ชี ต ามที่ เ ห็ น สมควร โดยไม่
ถื อ เป็ น ค่ า บริ ก ารพิ เ ศษแต่ อ ย่ า งใด
กรณี มี ข ้ อ สั ง เกต ทางการเงิ น การบั ญ ชี
ที่ ส� ำ คั ญ ที่ พ บในระหว่ า งการตรวจสอบ
จะแจ้ ง ให้ ส หกรณ์ แ ละกรมตรวจบั ญ ชี
สหกรณ์ ท ราบเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
หรื อ เมื่ อ ได้ รั บ แจ้ ง ข้ อ สั ง เกตทางการ
เงิ น การบั ญ ชี จ ากหน่ ว ยงานราชการ
จะตรวจสอบแล้ ว แจ้ ง ให้ ส หกรณ์ แ ละ
กรมตรวจสอบบั ญ ชี ท ราบ ต่ อ ไป
4. เข้ า ร่ ว มประชุ ม ใหญ่ ห รื อ ประชุ ม
คณะกรรมการด� ำ เนิ น การทุ ก ครั้ ง ตาม
ที่ ส หกรณ์ ร ้ อ งขอ

1. รายงานผลการตรวจสอบบั ญ ชี
ระหว่ า งปี ใ ห้ ส หกรณ์ ท ราบ
2. รายงานการสอบบั ญ ชี ป ระจ� ำ ปี    
ต า ม ร ะ เ บี ย บ น า ย ท ะ เ บี ย น ส ห ก ร ณ ์
ก� ำ หนด
3. ให้ ค� ำ แนะน� ำ ในการบริ ห ารการ
เงิ น การบั ญ ชี ต ามที่ เ ห็ น สมควร โดยไม่
ถื อ เป็ น ค่ า บริ ก ารพิ เ ศษแต่ อ ย่ า งใด
กรณี มี ข ้ อ สั ง เกตทางการเงิ น การบั ญ ชี
ที่ ส� ำ คั ญ ที่ พ บในระหว่ า งการตรวจสอบ
จะแจ้ ง ให้ ส หกรณ์ แ ละกรมตรวจบั ญ ชี
สหกรณ์ ท ราบเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
หรื อ เมื่ อ ได้ รั บ แจ้ ง ข้ อ สั ง เกตทางการ
เงิ น การบั ญ ชี จ ากหน่ ว ยงานราชการ
จะตรวจสอบแล้ ว แจ้ ง ให้ ส หกรณ์ แ ละ
กรมตรวจสอบบั ญ ชี ท ราบ ต่ อ ไป
4. หากเป็ น ความประสงค์ ข อง
สหกรณ์ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ยิ น ดี วิ เ คราะห์ ง บ
การเงิ น โดยใช้ อั ต ราส่ ว น (CAMELS
Analysis) ที่ ก� ำ หนดโดยกรมตรวจ
บั ญ ชี ส หกรณ์
5. เข้ า ร่ ว มประชุ ม ใหญ่ ห รื อ ประชุ ม
คณะกรรมการด� ำ เนิ น การทุ ก ครั้ ง ตาม
ที่ ส หกรณ์ ร ้ อ งขอ

5. ผลงานด้านสอบบัญชี

ระหว่างปี 2551 - 2560 จ�ำนวน 17
สหกรณ์

ปี 2560  จ�ำนวน 72 สหกรณ์
ที่เคยตรวจ ระหว่างปี 2546-2559
จ�ำนวน 127 สหกรณ์

6. ชื่อผู้สอบบัญชี

1. นายพงศ์คณิต  คุณัมพรานนท์  (3444)
2. น.ส.ฉัตราภรณ์  ลีลัครานนท์  (10365)

1. นายสิรวิชญ์  ไพศาสตร์  (10136)
2. นางปัทมา  ภู่รัสมี  (4303)

7. มีผู้สอบบัญชีสหกรณ์
8. ทีมงานสอบบัญชี
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13 คน
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ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  10  คน
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รายการ

บริษทั มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด

บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จ�ำกัด

-

1. งวดที่ 1-3 จ�ำนวน 35,500.- เมื่ออนุมัติ
2. งวดที่ 4 เมื่อสหกรณ์ได้รับรายงานการ
   สอบบัญชีประจ�ำปี 2561 แล้วภายใน
        3 วันท�ำการ

9. เงื่อนไขการช�ำระค่าบริการ

ในการนี้ คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 37 คราวประชุมครัง้ ที่ 16 เมือ่ วันที่ 15 มกราคม  
2561 ได้พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ�ำปี 2561 โดยค�ำนึงถึงการบริการ
ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ การเข้าปฏิบตั งิ านสอบบัญชี ผลงานการตรวจสอบ ความสามารถในการตรวจสอบ  
การตรวจสอบเสร็จทันเวลา ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี และ
ค่าธรรมเนียมในอัตราที่เหมาะสม ได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด
เป็น ผู้สอบบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
จึงเห็นควรจ้าง บริษทั มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี 2561
และค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี จ�ำนวน 150,000.- บาท (หนึง่ แสนห้าหมืน่ บาทถ้วน) และส�ำนักงาน
เอ็น.เอส.เค สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีส�ำรอง
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติจ้างผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2561
................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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พิจารณาอนุมัติการน�ำเงินไปฝาก
หรือการลงทุนของสหกรณ์
ตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ
มติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ออกประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เรื่อง
ข้อก�ำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 มีข้อความส�ำคัญ ดังนี้
ข้อ 3. เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้
(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
(2) ตัว๋ แลกเงินทีธ่ นาคารเป็นผูร้ บั รอง สลักหลังหรือรับอาวัล หรือตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ที่ธนาคารเป็นผู้สลักหลังหรืออาวัล โดยไม่มีข้อจ�ำกัดความรับผิดชอบ
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก
(4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิต       
ฟองซิเอร์ ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันช�ำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนีท้ นี่ ติ บิ คุ คลเฉพาะกิจเป็นผูอ้ อกภายใต้โครงการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติก�ำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนีน้ นั้ ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
ตัง้ แต่ระดับ A- ขึน้ ไป จากบริษทั จัดอันดับความน่าเชือ่ ถือทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(6) หุน้ กูท้ มี่ หี ลักประกัน หรือหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
ตัง้ แต่ระดับ A- ขึน้ ไป จากบริษทั จัดอันดับความน่าเชือ่ ถือทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(7) 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
ข้อ 6.  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป
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อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีทุนส�ำรองจ�ำนวน 521 ล้านบาทเศษ รวมกับวงเงิน
ที่จะได้รับการจัดสรรจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2560 อีกจ�ำนวน 58 ล้านบาทเศษ รวมเป็นเงิน 579
ล้านบาทเศษ
เพือ่ ให้การบริหารการลงทุนของ สอ.ศธ. เป็นไปด้วยความสะดวกคล่องตัว มัน่ คง และเกิด
ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติดังกล่าว คณะกรรมการด�ำเนินการจึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติให้
คณะกรรมการด�ำเนินการของ สอ.ศธ. น�ำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 3 (7) จ�ำนวนเงิน
579 ล้านบาท ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา
................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
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เรื่องพิจารณาแก้ ไขข้อบังคับ

มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ก�ำหนดให้สหกรณ์
ต้องมีข้อบังคับ ซึ่งข้อคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ข้อ 56 (10) ก�ำหนด
ให้ที่ประชุมใหญ่มีอ�ำนาจพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ
ปัจจุบัน ข้อคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ได้ใช้บังคับมา
เป็นเวลานาน ท�ำให้ข้อบังคับบางข้อไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ไม่ทันสมัย หรือไม่สะดวกคล่องตัวใน
การบริหารจัดการกับสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงเห็นสมควรแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ดังนี้
- ร่าง -

ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ...
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ำกัด เพื่อให้การด�ำเนินกิจการของสหกรณ์มีความมั่นคงก้าวหน้ายิ่งขึ้นและสอดคล้อง
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน ที่ประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
เมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับสหกรณ์ และนายทะเบียน
สหกรณ์ ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีความดังนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จ�ำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ....”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 32 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ำกัด เลขทะเบียนข้อบังคับ ที่ อ.151544 ทั้งหมด และใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 32 การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีก�ำไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนส�ำรอง
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ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ และเป็นค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามอัตราที่
ก�ำหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปีทเี่ หลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนัน้   ทีป่ ระชุมใหญ่
อาจจะจัดสรรได้ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุน้ ทีช่ ำ� ระแล้วของสมาชิก แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราทีก่ ำ� หนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส�ำหรับปีใด ด้วยจ�ำนวนเงินปันผลทัง้ สิน้ ทีจ่ า่ ยส�ำหรับปีนนั้ ก็ตอ้ งไม่เกิน
อัตราดังกล่าวมาแล้ว
ในการค�ำนวณเงินปันผลตามหุน้ ให้ถอื ว่าหุน้ ทีส่ มาชิกได้ชำ� ระต่อสหกรณ์ภายใน
วันทีห่ า้ ของเดือน มีระยะเวลาส�ำหรับค�ำนวณเงินปันผลตัง้ แต่เดือนนัน้ ส่วนหุน้ ทีส่ มาชิกช�ำระต่อสหกรณ์
หลังวันที่ห้าของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป
(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ท�ำไว้กับสหกรณ์
ระหว่างปี เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินช�ำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยในปีใดเกินกว่าหนึ่งงวด
ขึ้นไป มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส�ำหรับปีนั้น
สมาชิกที่จะมีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนต้องช�ำระหนี้ที่ผิดนัดพร้อมดอกเบี้ยให้
เสร็จสิ้นในรอบปีบัญชีนั้น กรณีที่สมาชิกผิดนัดโดยมิใช่ความผิดของสมาชิกให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของ
ก�ำไรสุทธิ
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่  
เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น ตาม (1)
(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ ตาม
ระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ ตามระเบียบของ
สหกรณ์
(7) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกครอบครัว  ไม่เกิน
ร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส�ำนักงานหรือทุนอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่
สหกรณ์
(9) ก�ำไรสุทธิส่วนที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนส�ำรองทั้งสิ้น”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 70 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ำกัด เลขทะเบียนข้อบังคับ ที่ อ.151544 ทั้งหมด และใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 70 การด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการ โดยก�ำหนด
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ระยะเวลาหรือไม่กำ� หนดระยะเวลาก็ได้”  
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 72 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ำกัด เลขทะเบียนข้อบังคับ ที่ อ.151544 ทั้งหมด และใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 72 การพ้นจากต�ำแหน่งของผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การของสหกรณ์ตอ้ งพ้นจากต�ำแหน่ง
ด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงเจตนาต่อที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ หรือแจ้งเป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
สหกรณ์ก�ำหนด
(4) ครบก�ำหนดตามสัญญาจ้าง
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เป็นประจักษ์ว่าได้
กระท�ำการ หรือละเว้นการกระท�ำการใดๆ อันอาจท�ำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี  
แก่ประชาชนหรือไม่เหมาะสมกับต�ำแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
ล�ำดับที่

ข้อบังคับเดิม

ข้อบังคับที่แก้ ไขใหม่

เหตุผล

1.

ข้อ 32 การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี  
เมื่ อ สิ้ น ปี ท างบั ญ ชี แ ละได้ ป ิ ด บั ญ ชี
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มี
ก�ำไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนส�ำรอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
และเป็ น ค่ า บ� ำ รุ ง สั น นิ บ าตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ตามอัตราที่ก�ำหนด
ในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินร้อยละ
ห้าของก�ำไรสุทธิ
ก� ำ ไรสุ ท ธิ ป ระจ� ำ ปี ที่ เ หลื อ จาก
การจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น  
ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ อ าจจะจั ด สรรได้ ดั ง
ต่อไปนี้

ข้อ 32 การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี  
เมื่ อ สิ้ น ปี ท างบั ญ ชี แ ละได้ ป ิ ด บั ญ ชี
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มี
ก�ำไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนส�ำรอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
และเป็ น ค่ า บ� ำ รุ ง สั น นิ บ าตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ตามอัตราที่ก�ำหนด   
ในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินร้อยละ
ห้าของก�ำไรสุทธิ
ก� ำ ไรสุ ท ธิ ป ระจ� ำ ปี ที่ เ หลื อ จาก
การจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น
ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ อ าจจะจั ด สรรได้ ดั ง
ต่อไปนี้

ให้ ส มาชิ ก ที่ ผิ ด นั ด
ช�ำระหนี้ไม่เกินหนึ่งงวด
ในปีนั้นได้รับเงินเฉลี่ยคืน
เพื่ อ บรรเทาความเดื อ ด
ร้อนของสมาชิก

104

รายงานกิจการประจำ�ปี

2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

ล�ำดับที่

ข้อบังคับเดิม

ข้อบังคับที่แก้ ไขใหม่

(1) เป็นเงินปันผลตามหุน้ ทีช่ ำ� ระ
แล้วของสมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตรา
ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้
ตามส่ ว นแห่ ง ระยะเวลา อนึ่ ง ถ้ า
สหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงิน
ปันผล ตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผล
ส� ำ หรั บ ปี ใ ดด้ ว ยจ� ำ นวนเงิ น ปั น ผล
ทั้งสิ้นที่จ่ายส�ำหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกิน
อัตราดังกล่าวมาแล้ว
ในการค�ำนวณเงินปันผลตามหุน้   
ให้ ถื อ ว่ า หุ ้ น ที่ ส มาชิ ก ได้ ช� ำ ระต่ อ
สหกรณ์ภายในวันที่ห้าของเดือน มี
ระยะเวลาส�ำหรับค�ำนวณเงินปันผล
ตัง้ แต่เดือนนัน้ ส่วนหุน้ ทีส่ มาชิกช�ำระ
ต่ อ สหกรณ์ ห ลั ง วั น ที่ ห ้ า ของเดื อ น
สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตงั้ แต่เดือน
ถัดไป
(2) เป็นเงินเฉลีย่ คืนให้แก่สมาชิก
ตามส่ ว นธุร กิจ ที่สมาชิก ได้ท�ำไว้กับ
สหกรณ์ในระหว่างปี เว้นแต่สมาชิกที่
ผิดนัดการส่งเงินช�ำระหนีไ้ ม่วา่ เงินต้น
หรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงิน
เฉลี่ยคืนส�ำหรับปีนั้น

(1) เป็นเงินปันผลตามหุน้ ทีช่ ำ� ระ
แล้วของสมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตรา
ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้
ตามส่ ว นแห่ ง ระยะเวลา อนึ่ ง ถ้ า
สหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงิน
ปันผล ตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผล
ส� ำ หรั บ ปี ใ ดด้ ว ยจ� ำ นวนเงิ น ปั น ผล
ทั้งสิ้นที่จ่ายส�ำหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกิน
อัตราดังกล่าวมาแล้ว
ในการค�ำนวณเงินปันผลตามหุน้   
ให้ ถื อ ว่ า หุ ้ น ที่ ส มาชิ ก ได้ ช� ำ ระต่ อ
สหกรณ์ภายในวันที่ห้าของเดือน มี
ระยะเวลาส�ำหรับค�ำนวณเงินปันผล
ตัง้ แต่เดือนนัน้ ส่วนหุน้ ทีส่ มาชิกช�ำระ
ต่ อ สหกรณ์ ห ลั ง วั น ที่ ห ้ า ของเดื อ น
สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตงั้ แต่เดือน
ถัดไป
(2) เป็ น เงิ น เฉลี่ ย คื น ให้ แ ก่
สมาชิ ก ตามส่ ว นธุ ร กิ จ ที่ ส มาชิ ก ได้
ท�ำไว้กับสหกรณ์ระหว่างปี เว้นแต่
สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินช�ำระหนี้
ไม่ ว ่ า เงิ น ต้ น หรื อ ดอกเบี้ ย ในปี ใ ด
เกิน กว่ า หนึ่ง งวดขึ้ น ไป มิ ให้ ไ ด้ รั บ
เงินเฉลี่ยคืนส�ำหรับปีนั้น
		สมาชิ ก ที่ จ ะมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
เงิ น เฉลี่ ย คื น ต้ อ งช� ำ ระหนี้ ที่ ผิ ด นั ด
พร้อมดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นในรอบปี
บัญ ชี นั้ น กรณี ที่ ส มาชิ ก ผิ ด นั ด โดย
มิ ใ ช่ ค วามผิ ด ของสมาชิ ก ให้ ไ ด้ รั บ
เงินเฉลี่ยคืน
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการ
และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ไม่เกิน
ร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
   (4) เป็ น ทุ น รั ก ษาระดั บ อั ต รา
เงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุน
เรื อ นหุ ้ น ของสหกรณ์ ต ามที่ มี อ ยู ่

(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการ
และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ไม่เกิน
ร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
(4) เป็ น ทุ น รั ก ษาระดั บ อั ต รา
เงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุน
เรื อ นหุ ้ น ของสหกรณ์ ต ามที่ มี อ ยู ่
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ล�ำดับที่

ข้อบังคับเดิม

ข้อบังคับที่แก้ ไขใหม่

ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตรา
เงิ น ปั น ผลนี้ จ ะถอนได้ โ ดยมติ แ ห่ ง
ที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผล
ตามหุ้น ตาม (1)
(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรม
ทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไร
สุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์  
ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ ตาม
ระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็นทุนสวัสดิการ หรือการ
สงเคราะห์ ต ามสมควรแก่ ส มาชิ ก
ครอบครัว ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไร
สุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส�ำนักงาน
หรื อ ทุ น อื่ น ๆ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความ
มั่นคงให้แก่สหกรณ์
(9) ก� ำ ไรสุ ท ธิ ส ่ ว นที่ เ หลื อ อยู ่
(ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนส�ำรองทั้งสิ้น

ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตรา
เงิ น ปั น ผลนี้ จ ะถอนได้ โ ดยมติ แ ห่ ง
ที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผล
ตามหุ้น ตาม (1)
(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรม
ทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไร
สุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์  
ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ ตาม
ระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็นทุนสวัสดิการ หรือการ
สงเคราะห์ ต ามสมควรแก่ ส มาชิ ก
ครอบครัว  ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไร
สุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส�ำนักงาน
หรื อ ทุ น อื่ น ๆ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความ
มั่นคงให้แก่สหกรณ์
(9) ก� ำ ไรสุ ท ธิ ส ่ ว นที่ เ หลื อ อยู ่
(ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนส�ำรองทั้งสิ้น

2.

ข้อ 70 การด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการ
สหกรณ์ สหกรณ์อาจจ้างผูจ้ ดั การ โดย
ก�ำหนดระยะเวลาหรือไม่กำ� หนดระยะ
เวลาก็ได้ แต่ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี

ข้อ 70 การด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการ
สหกรณ์ สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการ
โดยก�ำหนดระยะเวลาหรือไม่กำ� หนด
ระยะเวลาก็ได้

3.

ข้ อ 72 การพ้ น จากต� ำ แหน่ ง ของ
ผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้อง
พ้นจากต�ำแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงเจตนาต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ    
หรือแจ้งเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบ
ของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้าม  
ตามกฎหมายสหกรณ์ก�ำหนด

ข้ อ 72 การพ้ น จากต� ำ แหน่ ง ของ ก�ำหนดในสัญญาจ้าง
ผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้อง
พ้นจากต�ำแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงเจตนาต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ    
หรือแจ้งเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบ
ของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้าม  
ตามกฎหมายสหกรณ์กำ� หนด
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ก�ำหนดในสัญญาจ้าง
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ล�ำดับที่

ข้อบังคับเดิม
(4) อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือ
ครบก�ำหนดตามสัญญาจ้าง
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก  
หรื อ มี พ ฤติ ก รรมอั น แสดงให้ เ ป็ น
ประจักษ์ว่าได้กระท�ำการ หรือละเว้น
การกระท�ำการใดๆ อันอาจท�ำให้เกิด
ความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีแก่ประชาชน หรือไม่เหมาะสม
กับต�ำแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์

ข้อบังคับที่แก้ ไขใหม่

เหตุผล

(4) ครบก�ำหนดตามสัญญาจ้าง
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก  
หรื อ มี พ ฤติ ก รรมอั น แสดงให้ เ ป็ น
ประจักษ์ว่าได้กระท�ำการ หรือละเว้น
การกระท�ำการใดๆ อันอาจท�ำให้เกิด
ความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีแก่ประชาชน หรือไม่เหมาะสม
กับต�ำแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ
................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก

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

นายชนะ
นางกัญญลักษณ์
นายโสภณ
น.พ.วิชนารถ
นางพนาวัลย์
นายจ�ำปา
นางสาวยุพา

พรหมประสิทธิ์
สุเรนทร์รังสิกุล
แถมเงิน
เพชรบุตร
ชื่นตา
โชคเจริญ
ม่วงนา

สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สมาชิกสังกัด ส�ำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
8. นายบุญมา
งานส�ำเร็จ
                                                                 การศึกษาเอกชน
9. นายประชุม
ไตรวารี
สมาชิกสังกัด ส�ำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
                                                   
10. นางสาวหรรษา ศรีสมบูรณ์
สมาชิกสังกัด ส�ำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
                                                                  การศึกษาเอกชน
11. นางธารทิพย์
พัชรมณีปกรณ์ สมาชิกสังกัด ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
12. นางสาววิรตี
ก�ำลังเกื้อ
สมาชิกสังกัด ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13. นางเกษมศรี
ไชยกิจ
สมาชิกสังกัด ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14. นางวรรณพิมพ์ มุขสมบัติ
สมาชิกสังกัด ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
15. นางสาวบุญญาภา ภิญโญพลกร
สมาชิกสังกัด ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
16. นายถนัด
ธุระงาน
สมาชิกสังกัด ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
17. นายนฤพล
พฤกษะศรี
สมาชิกสังกัด ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
18. นายประชุม
นิยม
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
19. นางจุรีพร
แสนสิ่ง
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
20. นายประทวน
ยังท่าโพธิ์
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
21. นายเลิศชัย
ไม้เลี้ยง
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
22. นางสาวบุญทิวา เดียวสมคิด
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
23. นางจินตนา
จับใจสุข
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
24. นายวินัย
มนัสทวี
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
25. นางสาวอรอวล บูรณารมย์
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
26. นายพนม
สงเคราะห์สุข
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
27. นายประสิทธิ์
คงพึ่งทรัพย์
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
28. นายไพรัตน์
ตั้งใจ
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
29. นายสมควร
ทิมทอง
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
30. นางเทพพรรณี เสตสุบรรณ
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
31. นายสายัณห์
พลเสน
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
32. นางรัขนี
อ�ำพันทอง

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

นางสาวยุพิน
สีแก่
นางประไพ
บวรฤทธิเดช
นางวงจันทร์
รอดจีน
นายไพโรจน์
องคสิงห์
นางเบญจนิษฐ์ ณธิพรไกรสิทธิ
นายกาละ
ชิดจันอัด
นายถวิล
สืบสาย
นายสายัณห์
พิพัฒน์
นายวิชาญ
แก้วรัตน์
นางสมนึก
โกกาพันธ์
นายอนันต์
ฮวดยิ่ง
นางวันดี
ปลาบู่ทอง
นางนิติกุล
ลิ้มศุภรัตน์
นายมนตรี
ลัดดาวัลย์
นางสาวสุวรรณา ขจีนิกร
นายสุวรรณ
กลิ่นพงศ์
นางสาวสมพร
พรมดี
นายแก้ว
หงษ์ทอง
นายสมจิต
พลอยแดง
นางร�ำไพ
ลิมานนท์
นายสมุทร
คณาญาติ
นางเฉลา
จตุรพาณิชย์
นางกุสุม
มีนะนันทน์
นายสุพจน์
เวสสานนท์
นางเยื้อน
แย้มเยื้อน
นางวิจิตรา
การกลาง
นางชูจิตต์    พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางสาวศรีรัตน์ เกียรติบุตร
นายสุทิน
เยี่ยมญาติ
นางสาวสมพิศ
ปทุมวรรณ
นางกอบแก้ว
นาจพินิจ
นางสาวสุภรณ์
พจนมณี
นายวิทูร
เยี่ยมเวช
นายนพ
กลิ่นจันทร์
นายน�ำทรัพย์
จันทน์หอม
นายมนัส
วัฒนไชยยศ
นางพาณี
ฐอสุวรรณ
นางสาวรุ้งนภา ตันติเสาวภาพ
นางสาวกนกวรรณ พรชุติ
นายฐกฤต
สุภพัฒน์บงกช
นางเลี่ยม
สุขเจริญ

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

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กรมศิลปากร
กรมศิลปากร
กรมศิลปากร
กรมศิลปากร
กรมศิลปากร
กรมศิลปากร
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กรมพลศึกษา
กรมการศาสนา
กรมการศาสนา
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ  
สหกรณ์หน่วยต่างๆ  
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ  
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ  
สหกรณ์หน่วยต่างๆ  
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สหกรณ์หน่วยต่างๆ  
สหกรณ์หน่วยต่างๆ
สมาชิกสมทบ

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
สวัสดิการให้กับสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

การขอรับและจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ส�ำหรับสมาชิกทีม่ อี ายุครบหกสิบปีบริบรู ณ์  เมือ่ ท่านมีอายุครบหกสิบปีบริบรู ณ์  ให้ยน่ื ค�ำร้อง
ขอรับเงินสวัสดิการ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่
สมาชิกไม่ต้องรอเกษียณอายุราชการ 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
ในกรณีที่โอนมาจากสหกรณ์อื่น ให้เริ่มนับอายุการเป็นสมาชิกใหม่ตั้งแต่วันที่สหกรณ์ได้รับ
โอนเงินค่าหุ้นของสมาชิกที่รับโอนเรียบร้อยแล้ว
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค�ำร้องขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์
(1) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวที่ทางราชการออกให้หรือบัตรประจ�ำตัวสมาชิกสหกรณ์
(2) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
สหกรณ์จะโอนเงินสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก เลขที่บัญชี
12-xxxxx  ภายใน 3 วันท�ำการ

สวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร

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

หมายเหตุ : สมาชิกสามารถขอรับสวัสดิการที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ หรือสวัสดิการภักดีต่อองค์กร
		 อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

สารนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.
เรียน  ท่านสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ก่อตั้ง
และจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�ำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการ
จัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย โดยมิได้มุ่งหวังก�ำไรเพื่อแบ่งปันกัน ตลอดระยะ
เวลาการด�ำเนินงาน 14 ปี ได้รับการเชื่อถือจากมวลสมาชิกด้วยดีโดยตลอด ซึ่งปัจจุบัน (31 ธ.ค. 2560) มี
สมาชิกจ�ำนวน 8,198 คน ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์ศพประมาณ 245,940.00 บาท
การด�ำเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
จ�ำกัด บริหารงานโดยคณะกรรมการด�ำเนินการที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี จ�ำนวน 16 คน มีที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถ จ�ำนวน 4 คน และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน
2 คน ซึ่งด�ำเนินการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นให้สมาชิกได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ นอกจากนี้
สมาคมยังได้มีการจัดกิจกรรมให้สมาชิกได้ร่วมบ�ำเพ็ญบุญสร้างกุศลร่วมกัน ในงานเทศน์มหาชาติ เวสสันดร
ชาดก 13 กัณฑ์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา โดยได้รับเกียรติอย่างสูง จาก พระพรหม
มังคลาจารย์ (ดร.เจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นองค์ประธานในพิธีเทศน์
ครัง้ นัน้ ได้นำ� รายได้สว่ นหนึง่ มอบให้มลู นิธริ าชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึง่ ได้จดั ตัง้ เป็นกองทุน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ. ล�ำดับทุนที่ 3707 สมาชิกสามารถร่วมสมทบทุนได้ และบริจาคให้แก่
โรงเรียนธรรมิกวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนคนตาบอดของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี
กระผม พร้อมด้วยกรรมการด�ำเนินการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สมาคม ขอขอบคุณสมาชิก
ทีใ่ ห้การสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมทีส่ มาคมได้จดั เพือ่ สมาชิกด้วยดีโดยตลอด ความก้าวหน้า มัน่ คง ขององค์กร
ทีไ่ ด้รบั ความส�ำเร็จ เพราะสมาชิกเป็นแรงผลักดันทีส่ ำ� คัญ ในนามของผูบ้ ริหารทุกคนสัญญาว่าจะบริหารสมาคม  
ให้เกิดความเจริญตลอดไป สุดท้ายนี้ ใคร่ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงคุ้มครองสมาชิกทุกท่านให้มีแต่
ความสุข สุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดขอให้ประสบความส�ำเร็จดังที่ปรารถนาตลอดไป

(นายเอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

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

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2560  มีสมาชิกจ�ำนวน  8,198  คน  
จะได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ  245,940.00  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
สมาชิกสามารถช�ำระได้ ดังนี้
1. หักจากเงินเดือนต้นสังกัด ส�ำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
และลูกจ้างประจ�ำ
2. หักจากบัญชีเงินฝากสหกรณ์ (เล่มสีสม้ ) ส�ำหรับสมาชิกหน่วยสหกรณ์ และสมาชิก
สมทบ
3. ช�ำระด้วยเงินสดที่สมาคม ส�ำหรับสมาชิกที่ไม่หักจากต้นสังกัด
2. การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด  
ก�ำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก
กระทรวงศึกษาธิการ
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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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

รายชื่อที่ปรึกษา คณะกรรมการด�ำเนินการ
และเจ้าหน้าที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด

ที่ปรึกษา
1. นายจรูญ
2. นายไพบูลย์
3. นายชินภัทร
4. นายเชาว์เลิศ

ชูลาภ			
เสียงก้อง		
ภูมิรัตน		
ขวัญเมือง

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
นายวิโรจน์
นายอดุลย์
น.ส.สายสมร
น.ส.บุญเพียร
นายเมธา
นายทองเปรม
ผศ.ดร.รสสุคนธ์
นางสมจิตร
นายอนุทิน
นางดวงเดือน
นางกฤษณา
น.ส.วราภรณ์

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

นายกสมาคม
อุปนายกสมาคม คนที่ 1
อุปนายกสมาคม คนที่ 2
อุปนายกสมาคม คนที่ 3
อุปนายกสมาคม คนที่ 4
กรรมการและผู้ตรวจสอบภายใน
กรรมการด้านกฎหมาย
กรรมการและนายทะเบียน
กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
กรรมการและปฏิคม
กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ปฏิบัติงานสมาคมและผู้ประสานงาน
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 2560
ที่ปรึกษา
นายจรูญ
นายไพบูลย์
นายชินภัทร
นายปราโมทย์
นายเชาว์เลิศ

ชูลาภ
เสียงก้อง
ภูมิรัตน
สรวมนาม
ขวัญเมือง

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

อุทัยพยัคฆ์
ช้วนรักธรรม
ใจอารีรอบ
ค�ำคม
เวณุโกเศศ
กาญจนพิบูลย์
ศรีส�ำราญรุ่งเรือง
สายสมบัติ
เกษมชัยนันท์
แก้วแหยม
ชาญศิริวิริยกุล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

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